OVERZICHT VAN KLIMPLANTEN

KLIMPLANT

DRIEDELIGE WILDE WINGERD
(Parthenocissus tricuspidata)

KLIMHORTENSIA
(Hydrangea petiolaris)

KLIMOP
(Hedera helix)

PIJPBLOEM
(Aristolochia durior)

BESCHIKBARE RUIMTE

Heel grote gevel

Heel grote gevel
Gewone gevel

Heel grote gevel of blinde muur

Gewone gevel

KLIMVORM (HECHTER, WINDER
RANKER of ENTERAAR)

Zelfhechter (hechtschijfjes)

Zelfhechter

Zelfhechter

Ranker

GROEIHOOGTE

8 tot 20 m

6 tot 20 m (indien niet gesnoeid)

25 m

6 tot 10 m

GROEIBREEDTE

8 tot 12 m

3 tot 10 m

2 tot 4 m

LICHTBEHOEFTE

Zonnig, halfschaduw en schaduw

3 tot 6 m
Halfschaduw tot schaduw (kan ook in
de zon, indien voldoende vochtige
bodem)

Zonnig en schaduw - Fris (voldoende
vochtige bodem)

Halfschaduw en schaduw - Fris

BLOEIPERIODE

Juni - augustus

Eind mei tot begin juli

Augustus - november

Mei - juni

BLOEMKLEUR

Geelbruin
(vrij onopvallend)

Witte bloemschermen

Geel

Bruin

GEUR

Neen

Neen

Neen

Neen

VRUCHTEN (BESSEN, ZADEN)

Bessen

Geen

Zwarte bessen inde winter en het
vroege voorjaar

Geen

Snel

Snel (Tijdens de eerste jaren na de
aanplant trager)

Snel

Snel

Nestplaats voor vogels, bloemen
bezocht door bijen en andere insecten

Goede slaap-, schuil- en nestplaats
voor vogels. De bessen zijn voedsel
voor vogels. De bloemen leveren
stuifmeel en nectar voor bijen en
vlinders.

De bloemen hebben een fruitige geur.
Hiermee lokken ze insecten, die ze
met hun haartjes even vasthouden
om te bestuiven. De insecten vliegen
daarna naar een andere bloem om
ook deze te bestuiven.

GROEISNELHEID
traag: 0,5 m per jaar
matig: 0,5 -1 m per jaar
snel: 1 - 2 m per jaar

DIEREN

Vogels vinden er voedsel en
nestplaats, bloemen lokken bijen.

SIERWAARDE

Zeer mooie herfstverkleuring
(Hoe meer zon, hoe feller de
verkleuring)

ONDERHOUD

KLIMHULP

Groenblijvende bladeren en mooie
bloemen, laat in het jaar (eerste bloei
Mooie witte bloemschermen, het blad
pas na 6 tot 10 jaar, als de klimop als
heeft mooie gele herfstkleur
een dicht bladerdek heeft)
Bloei op afstaande zijtakken in de zon.

Knip na de winter de bloemschermen
Eén keer per jaar snoeien tijdens de van vorig jaar weg. Als de plant te veel
zomer of tussendoor om ramen,
ruimte inneemt, snoei dan na de bloei
deuren en dakranden vrij te houden. de te lange takken terug, zodat ze zich
opnieuw mooi vertakken.

Decoratief, vooral op
pergolastructuren. Klimplant met
prachtig hartvormig blad dat een
doorsnede kan bereiken van 25 cm

Weinig snoei nodig. Soms wel de groei
begrenzen en ramen, deuren en
dakranden vrijsnoeien.
Weinig snoei nodig. Soms, na de bloei,
Opgelet: kan bakstenen
een paar lange scheuten wegsnoeien.
muren met kleine spleetjes
beschadigen!

Zelfhechtend, dus kan zonder
Zelfhechtend met hechtwortels. Kan
Heeft in het begin hulp nodig om goed
Verticaal geöriënteerde klimhulp.
klimhulp.
zonder klimhulp.
tegen de muur te groeien. Gebruik
Vraagt een grotere afstand tot de
Wil je niet dat de plant zich op je
Wil je niet dat de plant zich op je
hiervoor een horizontale spandraad
muur (ca. 8 - 10 cm).
muur hecht, plaats dan op min. 15 cm
muur hecht, plaats dan op min. 15 cm
tegen de voorzijde van de plant om
Wil vooral in de hoogte groeien of op
van de muur een stevig staalbouwnet.
van de muur een stevig staalbouwnet.
hem tegen de muur aan te drukken.
pergolastructuren.
Let wel, dit is een dure oplossing.
Let wel, dit is een dure oplossing.

AFBEELDING

Leve de tuin. Volop genieten van jouw stukje groen.
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KLIMPLANT

WILDE KAMPERFOELIE
(Lonicera periclymenum)

BERGBOSRANK
(Clematis montana)

BOSRANK
(Clematis vitalba)

Clematis hybriden

BESCHIKBARE RUIMTE

Gewone gevel

Gewone gevel

Gewone gevel

Gewone gevel

KLIMVORM (HECHTER, WINDER
RANKER of ENTERAAR)

Winder

Ranker

Ranker

Enteraar

GROEIHOOGTE

3 tot 6 m

5 tot 10 m

12 tot 15 m

2 tot 4 m

GROEIBREEDTE

2 tot 4 m

LICHTBEHOEFTE

Halfschaduw (kan ook in de zon,
indien voldoende vochtige bodem)

BLOEIPERIODE

Juni - augustus

Mei - juni

Juni - september

Juni - september

BLOEMKLEUR

Wit-geel (wilde kamperfoelie),
Rrood, roze, purper (cultivars)

Wit

Roomwit

Divers

GEUR

Ja, vooral 's avonds

Ja (bloemen)

Lichte amandelgeur (bloemen)

ja (bloemen, afhankelijk van de soort)

VRUCHTEN (BESSEN, ZADEN)

Rode bessen in het najaar

Geen

Zilverachtige zaadpluimen in de
herfst, dopvruchten met een tot 4 cm
lange, zilverwit behaarde 'snavel'

Geen

Matig

Matig

Snel

Snel

DIEREN

Nachtvlinders, bijen, hommels en
zweefvliegen
Vogels (bessen)

Bloemen lokken vlinders en bijen

Bloemen lokken vlinders en bijen

Kleinbloemige soorten zijn beter
bestand tegen ziektes

SIERWAARDE

Waardevol door geurende bloemen
en mooie bessen

Mooie witte bloemen (ook cultivars
met roze bloemen)

Mooie bloemen en later zaadpluimen
die ook in de winter aan de plant
blijven.

Mooie bloemen in verschillende
kleuren, goed te combineren met
rozen, bijvoorbeeld op een pergola.

2 tot 6 m
5 tot 8 m
Zonnig en halfschaduw
Zonnig en schaduw - Fris
Voeten in de schaduw, groeit naar de Voeten in de schaduw, groeit naar de
zon.
zon.

Zonnig en halfschaduw

GROEISNELHEID
traag: 0,5 m per jaar
matig: 0,5 -1 m per jaar
snel: 1 - 2 m per jaar

ONDERHOUD

KLIMHULP

Snoei lange takken elk jaar na de
bloei.

Snoei indien nodig lange takken elk
De kleinbloemige Clematis-hybriden
jaar na de bloei. Je kan ook een paar
zijn meestal zomer- en herfstbloeiend.
Ieder jaar in de lente bijsnoeien indien
oude takken tot tegen de voet van de
Snoei tot het eerste paar
gewenst
klimplant wegknippen om de
groeiknoppen, meestal is dit ongeveer
klimplant te verjongen.
tot 40 tot 60 cm boven de grond.

Dichtmazig traliewerk (zoals een
staalbouwnet van bv. 15 x 15 cm)
met max. diameter van de
Verticaal geöriënteerde klimhulp:
klimhulpprofielen van 3 cm.
Verticaal geöriënteerde klimhulp, bv. staalbouwnet of verticale spankabels
Geschikt om een waaiervorm mee te
spandraden
met zijdelingse verbindingen. Bevestig
maken, is geveldekkend en ze
de klimhulp voldoende breed.
verkiezen horizontale
steunstructuren.

Verticaal geöriënteerde klimhulp:
staalbouwnet of verticale spankabels
met zijdelingse verbindingen.

AFBEELDING

Leve de tuin. Volop genieten van jouw stukje groen.
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KLIMPLANT

TROMPETBLOEM
(Campsis radicans)

CHINESE BLAUWE REGEN
Wisteria sinensis

ECHTE WIJNSTOK
Vitis vinifera

RODE WIJNSTOK
Vitis coignetiae

BESCHIKBARE RUIMTE

Gewone gevel

Gewone gevel

Gewone gevel

Gewone gevel

KLIMVORM (HECHTER, WINDER
RANKER of ENTERAAR)

Zelfhechter

Winder

Enteraar (hechtdraden)

Enteraar (hechtdraden)

GROEIHOOGTE

6 tot 10 m

6 tot 15 m

10 tot 15 m

6 tot 10 m

GROEIBREEDTE

3 tot 6 m

1 tot 12 m

3 tot 6 m

3 tot 6 m

LICHTBEHOEFTE

Zonnig (bij voorkeur wat beschut,
zuidelijk of oostelijk geörienteerd)

Zonnig of halfschaduw

Zonnig en halfschaduw

Zonnig en halfschaduw

BLOEIPERIODE

Juli - augustus

Mei - juni

Mei - juni

BLOEMKLEUR

Rood, oranje, geel

Groen

Groen

GEUR

Neen

Ja (bloemen)

Neen

Ja (bloemen)

Peulvormige zaaddozen in de herfst

Fulweelachtige groene peulvruchten
in de nazomer en herfst
Opgelet: de donkerbruine,
spliterwtachtige zaden zijn giftig.

Eetbare druiven

Kleine zwarte tot paarszwarte besjes
in late zomer (niet eetbaar)

Matig

Snel

Snel

Zeer snel

DIEREN

Bloemen zijn interessant voor bijen

Bloemen lokken vlinders en bijen

Merels lusten de (on)rijpe vruchten

Bloemen trekken bijen en hommels
aan

SIERWAARDE

Bladverliezend
Mooi wintersilhouet

Mooie bloemen
Gele herfstverkleuring van de
bladeren

Mooie herfstverkleuring van de
bladeren (verschillende schakeringen
rood en paars)

Mooie dieprode herfstverkleuring

VRUCHTEN (BESSEN, ZADEN)

April
Soms nabloei in augustus
Lavendelblauw
Wit, roze (cultivars)

GROEISNELHEID
traag: 0,5 m per jaar
matig: 0,5 -1 m per jaar
snel: 1 - 2 m per jaar

ONDERHOUD

KLIMHULP

Snoei in het vroege voorjaar (maart)
Wintersnoei: in januari-februari de
de zijscheuten op de hoofdtakken tot
zijscheuten op de hoofdtakken
op 3 à 4 knoppen. In de zomer (na de
De planten eventueel verjongen door
snoeien tot op 2 à 4 knoppen
Snoei indien nodig lange takken terug
bloei) snoei je de sterk groeiende
zijtakken in de winter tot dicht bij de
Zomersnoei: de zijscheuten snoeien
in het voorjaar.
zijscheuten tot je enkele bladeren per
stam terug te knippen. Snoeien van
tot op 2 bladeren voorbij de jonge
zijscheut overhoudt. Hiermee
zijscheuten kan ook tijdens het
druiventros. Scheuten zonder tros
bevorder je de vorming van
groeiseizoen.
snoei je in op 40 cm. Herhaal dit
bloemknoppen voor het volgende
rgelmatig tijdens de zomer.
jaar.
Stevige verticale kabel. Oppassen voor
regenpijpen (wurger)
Vraagt een grotere afstand tot de
muur (ca. 8 - 10 cm)
Traliewerk (zoals een staalbouwnet
Leidbaar in lijnvorm via kabels.
van bv. 40 x 40 cm).
Heeft in het begin hulp nodig om goed
Sommige soorten zijn geschikt om een
Leidbaar in lijnvorm via kabels.
tegen de muur te groeien. Gebruik
waaiervorm mee te maken. Ze zijn
Geschikt om een waaiervorm mee te
hiervoor een horizontale spandraad.
geveldekkend en ze verkiezen
maken, is geveldekkend en verkiest
horizontale steunstructuren.
horizontale steunstructuren.
Andere soorten willen vooral in de
hoogte groeien of op
pergolastructuren.

Traliewerk (zoals een staalbouwnet
van bv. 40 x 40 cm).
Geschikt om een waaiervorm mee te
maken, is geveldekkend en verkiest
horizontale steunstructuren.

AFBEELDING

Leve de tuin. Volop genieten van jouw stukje groen.
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KLIMPLANT

PASSIEBLOEM
(Passiflora caerulea)

Rosa

HOP
(Humulus lupulus)

WINTERJASMIJN
(Jasminum nudiflorum)

BESCHIKBARE RUIMTE

Gewone gevel

Kleine gevel
(of klein deel van de gevel)

Gewone gevel

Kleine gevel
(of klein deel van de gevel)

KLIMVORM (HECHTER, WINDER
RANKER of ENTERAAR)

Ranker

Enteraar (takken)

Winder

Enteraar (steunklimmer)

GROEIHOOGTE

tot 6 m

3 tot 15 m

6 to 8 m

2 tot 3 m

GROEIBREEDTE

2 tot 3 m

1 tot 5 m

2 tot 3 m

2 tot 3 m

LICHTBEHOEFTE

Zonnig

Zonnig

Halfschaduw - Fris

Zonnig, halfschaduw en schaduw

BLOEIPERIODE

Juni - september

Juni - september (afhankelijk van de
soort)

Mei - juni

December - maart

BLOEMKLEUR

Wit, lila

Diverse kleuren

Groen

Geel

GEUR

Ja (bloemen)

ja (bloemen, afhankelijk van de soort)

neen

Neen

VRUCHTEN (BESSEN, ZADEN)

Geen

Rozenbottels (afhankelijk van de
soort)

Hopbellen op de vrouwelijke plant in
nazomer.
De jonge scheuten zijn eetbaar.

Snel

Snel

Snel

Matig

Bloemen trekken bijen en hommels
aan

Bloemen trekken bijen en hommels
aan (afhankelijk van de soort)

Bloemen trekken bijen en hommels
aan

Steriele bloemen (geen bijen)

De jonge scheuten zijn eetbaar

Waardevol door de winterbloei
(kleine, gele stervormige bloemen).
Geniet je in de winter graag van een
bloemetje in huis? Knip dan de takken
in de knop af en laat ze binnenshuis in
bloei komen.

Geen

GROEISNELHEID
traag: 0,5 m per jaar
matig: 0,5 -1 m per jaar
snel: 1 - 2 m per jaar

DIEREN

SIERWAARDE

ONDERHOUD

KLIMHULP

Prachtige bloemen
Bloemen in verschillende kleuren, bij
Semi-groenblijvende bladeren in de sommige soorten gevolgd door mooie
winter
bottels

De takken in het voorjaar, na de
Regelmatig opbinden en bijsnoeien
laatste vorst uitdunnen. De
om de klimplanten de hoogte in te
Het loof sterft af, dus elk voorjaar de
Snoei na de bloei (eind april) de
zijscheuten snoeien tot op enkele
krijgen.
afgestorven plantendelen tot tegen de oudste takken (te herkennen aan de
knoppen van de gesteltakken. De
Beperk het aantal opgaande takken
grond snoeien. De klimplant schiet
groengrijze doffe kleur) weg en
bloemen verschijnen op de takken die tot ca. 3 stuks, de zijtakken inkorten in
daarna terug uit.
verjong zo de klimplant
in het jaar zelf worden gevormd.
maart.

Horizontale klimhulpen zoals stevig
gespannen metaaldraden of een
ruitvormig traliewerk.
Rozen vragen een grotere afstand tot
Leidbaar in lijnvorm via kabels
de muur (8 - 10 cm).
Vraagt een grotere afstand tot de
Geschikt om een waaiervorm mee te Klimroos (hoogte 2 -3 m en 5 -6 m) = muur (ca. 8 - 10 cm). Wil vooral in de
maken, is geveldekkend en verkiest geschikt om een waaiervorm mee te
hoogte groeien of op
horizontale steunstructuren.
maken, is geveldekkend en verkiest
pergolastructuren.
horizontale steunstructuren.
Liaanroos (12 - 18 m): wil vooral in de
hoogte groeien of op
pergolastructuren.

Verticaal georiënteerde klimhulp:
staalbouwnet of verticale spankabels
met zijdelingse verbindingen. De
stengels hoef je niet aan te binden,
maar leg je achter de spankabels of
tussen het bouwnet.

AFBEELDING

Leve de tuin. Volop genieten van jouw stukje groen.
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