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VOORWOORD 

Voor u ligt het resultaat van een eerste samenwerking tussen PXL Bio-Research en GGGevelgroen bvba. 

Het onderwerp gevelgroen past zeer goed binnen het onderzoekskader van PXL Bio-Research, waar de 

focus onder andere ligt op  biodiversiteitsprojecten en openbaar groen. Verder zal de opgedane 

expertise een meerwaarde bieden voor de opleiding Groenmanagement aan PXL Tech.  

Graag wens ik Peter Boogaerts te bedanken voor het toevertrouwen van deze opdracht. 

Veel leesplezier, 

 

Carmen 

 



 

BEGRIPPENLIJST 

Abundantie  Talrijkheid; het aantal planten van een soort in een bepaald gebied. 

Adult   De adulte vorm van klimop komt overeen met de generatieve vorm. 

Alluviale bossen Bossen op alluviale grond. Een alluviale grond is een minerale grond die door 

   water werd afgezet in plaats van door wind of gletsjers.  

Apicale dominantie Het fenomeen dat de stengeltop van de plant sterker uitgroeit dan de  

   zijtakken. Dit wordt bewerkstelligd door een bepaalde plantenhormoonbalans 

   (auxine – cytokinine). Auxine zal de apicale dominantie versterken, terwijl 

   cytokinine deze zal doorbreken en dus de vorming van zijtakken zal stimuleren. 

Bladdimorfie  Het voorkomen van verschillende bladvormen bij eenzelfde plant. 

Dormantie  Een periode waarin de plant stopt met groeien om zwaar weer te kunnen  

   weerstaan. Veel planten hebben in de winter hun dormantie.  

Elasticiteitswaarde Ook wel ‘elastic modulus’ of ‘Youngs modulus’ genoemd, drukt de weerstand 

   uit tegen elastische vervorming van een object (in dit geval de hechtvoetjes 

   van klimop) dat aan een kracht onderworpen wordt. 

Fotoperiode  Ook wel daglengte genoemd. De normale duur van natuurlijk daglicht ervaren 

   door de plant. 

Haustoria  De hechtvoetjes, hechtworteltjes of luchtworteltjes van klimop. 

Heteroblastie  Opvallende verandering in kenmerken van laterale organen (bladeren) die tot 

   uiting komen tijdens successiemomenten.  

Heterofylie  Proces waarbij de bladmorfologie abrupt wijzigt door omgevingsfactoren, of 

   dat er verschillende bladvormen op één plant voorkomen zoals bij  

   waterplanten.  

Juveniel  De juveniele vorm van klimop komt overeen met de vegetatieve vorm. 

Kritische daglengte De daglengte (aantal uren licht per dag) die ervoor zal zorgen dat de plant  

   bloemknoppen gaat aanleggen. Dit is specifiek bepaald voor elke plantensoort. 

Meristematische indeterminatie: Meristemen zijn ongedifferentieerde plantencellen die kunnen 

   blijven delen en nadien een bepaalde functie kunnen krijgen. Ze komen voor 

   op plaatsen waar groei mogelijk is (knopen, eindknop,…). Meristematische 

   indeterminatie betekent dat de meristemen nog niet gedifferentieerd zijn, dus 

   nog geen functie hebben gekregen. 

Negatief fototropisme Weg groeien van een lichtbron.  

Orthotroof  Een vlakke of horizontale groeioriëntatie, kenmerkend voor generatieve 

   klimop. 

Plagiotroof  Een schuine of verticale groeioriëntatie, kenmerkend voor vegetatieve klimop. 

Verticaal substraat Een muur of boom, eender welk oppervlak dat verticaal staat. 
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1 INLEIDING 

1.1 KLIMOP (HEDERA HELIX) ALS 

GRONDGEBONDEN GEVELGROEN 
Een sterke bevolkingstoename en wijzigingen in het 

landgebruik met verhoogde verzegelingsgraad zijn 

belangrijke factoren die een verlaagde 

vegetatiebedekking in de hand werken. Vooral in 

stedelijke gebieden is het gebrek aan groen merkbaar en 

heeft men te kampen met de negatieve gevolgen 

hiervan (o.a. stedelijk hitte-eiland effect, verstoorde 

waterbalans, opkomst invasieve soorten, verhoogde 

hoeveelheid fijn stof). Stedelijk groen is nodig voor tal 

van essentiële ecosysteemdiensten en kan voorzien 

worden in het stedelijk landschap onder de vorm van 

bijvoorbeeld parken, tuinen, groendaken en gevelgroen. 

De kennis van grondgebonden gevelgroen en de 

knowhow omtrent installatie en onderhoud ervan zijn 

groeiende. Grondgebonden gevelgroen, waarvan 

klimop1 (Hedera helix) een algemeen bekend voorbeeld 

is, biedt tal van ecologische en economische voordelen 

in steden (Ludwig, 2011; Vermote et al., 2003; 

www.fs.fed.us/database; www.kew.org/science-

conservation).  

Ecologisch: 

- Voedselbron voor insecten en vogels 

- Habitat voor vogels 

- Controle tegen erosie 

- Luchtzuivering 

- Buffering hoge temperaturen 

Economisch: 

- Vermindert kans op brand in droge regio’s 

- Isolatie tegen hitte en koude 

- Houdt muren droog 

- Langere levensduur gevel 

Andere: 

- Esthetisch; sierplant; altijdgroen; aankleding gebouw; volwaardig vormingselement 

- Gezondheid: afkoeling; geluiddempend; binding fijn stof; psychologisch 

                                                           
1 De meest algemene klimopsoort is English Ivy (Engelse klimop of Hedera helix L.). Er bestaan vele cultivars en 
ondersoorten (http://groengeert.be/2.0/assortiment/klimop/). Tenzij anders vermeld, gaat het in dit rapport 
steeds over Hedera helix.  

Klimop (Hedera 
helix) 

Kenmerken:  

- Groenblijvende, houtige 

zelfhechtende klimplant uit 

de klimopfamilie 

(Araliaceae).  

- 3-30 m 

- Gematigde streken 

- Bladeren en vruchten giftig 

- Bladdimorfie (zie verder) 

- Bloeiwijze bolvormig 

scherm; bloemen 

tweeslachtig, geelgroen; 

bloei van september tot 

december 

- Steenvrucht; zwarte 

bessen 

Standplaats:  

- Bodem matig droog tot 

matig vochtig, (matig) 

voedselrijk, pH zwak zuur 

tot vrij kalkrijk  

- Kensoort voor klasse van 

de eiken-beukenbossen op 

voedselrijke grond 

- Zonnige tot beschaduwde 

plaatsen 

(Wilde-planten.nl) 

http://www.fs.fed.us/database
http://www.kew.org/science-conservation
http://www.kew.org/science-conservation
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In Tabel 1 staan de algemene standplaatsvereisten die van toepassing zijn voor klimop. In tegenstelling 

tot wat vaak gedacht wordt, is klimop geen parasiet en zal ze geen schade aanrichten aan gebouwen, 

muren of gezonde bomen. In het geval er toch problemen gerapporteerd worden, is dit te verklaren 

door fouten bij installatie (bvb. te dicht bij regenpijp; fouten in leidingen; verouderde gevel; niet 

genoeg bodemruimte,…) of slecht onderhoud (Hermy, 2005; Vermote et al., 2003). 

Tabel 1. Standplaatsvereisten klimop (Delaru & Foré, 2015) 

Kenmerk  Eigenschap  

Bodem Grondkenmerken algemeen Rijkere gronden, zware leem- of 
kleibodem; kan zich aanpassen 
aan abiotische en stedelijke 
stresscondities 
(gecompacteerde, 
onvruchtbare grond, hitte, 
vervuiling, drogere standplaats)  

 Voedselrijkdom Voedselrijk 

 Zuurtegraad Zwak zuur 

 Vochtgehalte Droog tot vochtig (tolereert 
tijdelijk zeer natte locaties) 

Gevoeligheid zeewind  Gevoelig tot vrij tolerant 

Groei-eigenschappen Max. groeihoogte 30m 

 Groeisnelheid Matig 

 Lichtbehoefte Zonnig tot schaduw 

 Schaduwverdragend vermogen Goed 

 Pionier, climaxsoort of 
overgangssoort 

Climaxsoort 

 Uitstoelingsvermogen Goed 

 Concurrentiekracht Veel 

Drachtplant Honingbijenbezoek Vlinders, wilde bijen, hommels, 
veel honingbijen, nectar en 
stuifmeel 

Ethetiek en beleving Bloei, vruchten, herfstkleur Bloei groengeel; september – 
december; Zwarte 
steenvruchten; groenblijvend 
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1.2 GROEIVORMEN KLIMOP 
Klimop omvat twee gekende groeivormen, 

namelijk een vegetatief deel dat groeit en 

klimt, en een generatief deel dat bloeit en 

waarbij de groei stopt. Beide groeivormen 

vertonen een andere bladvorm 

(bladdimorfie). Bladeren aan vegetatieve 

takken zijn eerder handvormig gelobd tot 

gespleten. Ze hebben eveneens een 

hartvormige voet. Deze vegetatieve, 

juveniele vorm komt men in het landschap 

het vaakst tegen (www.hort.uconn.edu). 

De generatieve vorm wordt gekenmerkt 

door een meer eirond, ongedeeld blad 

(Figuur 1). Voordeel van de generatieve 

vorm is dat de bloemen een sterke 

aantrekkingskracht uitoefenen op 

insecten, wat een verhoogde biodiversiteit 

in de hand werkt. Ook produceert de 

generatieve vorm meer bladeren (Tabel 2). 

Het dichtere bladerdek dat zo ontstaat 

heeft een positieve invloed op de 

luchtzuivering en verkoeling in de stad. Het 

is eveneens mogelijk om van een bloeiend deel van de klimop een stek te nemen. Er wordt 

gesuggereerd dat op deze manier een klimop verkregen wordt die onmiddellijk begint te bloeien 

zonder te gaan klimmen (natuur-forum). Deze rechtopstaande struik wordt vaak gebruikt in de 

sierteelt maar is eerder ongeschikt als muurbedekker (wilde-planten.nl). 

In tabel 2 worden de verschillen tussen de juveniele (vegetatieve) en adulte (generatieve) vorm van 

klimop samengevat. 

Tabel 2. Algemene morfologische en fysiologische kenmerken juveniel en adult stadium van klimop 

(www.fs.fed.us/database) 

Kenmerk Juveniel Adult 

Groeivorm Plagiotroof (schuine/verticale 
oriëntatie) 

Orthotroof (vlakke/horizontale 
oriëntatie) 

Bloemen geen aanwezig 

Bladstand alternerend 2/5 spiralig ingeplant 

Bladproductie 1 blad/week 2 bladeren/week 

Groeisnelheid sterk Matig 

Bladvorm gelobd Eirond 

Beworteling goed Zwak 

Luchtwortels aanwezig afwezig 

Andere (Bauer 
& Bauer, 2006) 

Dunnere bladeren met minder 
huidmondjes en chloroplasten  

minder fotosynthese 

Dikkere bladeren met meer 
huidmondjes en chloroplasten  meer 

fotosynthese 

Klimop stekken 

Neem in het najaar een kopstek (+- 10 cm) 

van scheutjes met bloem, zonder 

hechtworteltjes op de stam. Snij de bloem 

er uit maar laat ongeveer vier blaadjes 

staan. Snij de stek onder een oog. Dop de 

stekken in stekpoeder en steek dit in een 

pot met stekgrond. Nadien de grond 

natgieten en de pot afdekken met 

doorzichtig plastiek om uitdroging te 

voorkomen. Zet op een lichte plaats maar 

niet in direct zonlicht. Een jaar nadien 

overplanten in kleine potjes en uitplanten 

in najaar (Christoph Wintein, natuur-

forum). De zo bekomen klimop is in feite 

een cultivar en is bekend onder de naam 

Hedera helix subsp. arborescens 

http://www.hort.uconn.edu/
http://www.fs.fed.us/database
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Figuur 1: bladdimorfie bij klimop. Links: vegetatief blad. Rechts: generatief blad (bladvormen.wordpress.com) 

1.3 GROEIBEGRENZER KLIMOP 
Klimop is zelfhechtend en gebruikt hiervoor speciale hechtvoetjes. Dit houdt enkele voordelen in, 

namelijk dat de installatie tegen een muur vrij eenvoudig is, en dat er geen extra klimhulp moet worden 

voorzien. Er is enkel ruimte nodig (bvb. een tegel) om de plant in de grond te plaatsen. Nadeel is dat 

de plant kan blijven klimmen en hierbij dakgoten en ramen kan bedekken of zelfs onder dakranden 

kan kruipen. Vaak wordt de plant omschreven als agressief, fysiek sterk, invasief en snelgroeiend 

(www.missouribotanicalgarden.org; www.fs.fed.us/database ). Een goede opvolging en onderhoud 

zijn dus noodzakelijk. Een grondige snoeibeurt om de twee jaar wordt aangeraden 

(www.kew.org/science-conservation). Voor klimop gebeurt dit best in het late voorjaar of de zomer, 

nadat de grootste groei achter de rug is (Vermote et al. 2003). Een groeibegrenzer is een andere, 

eenvoudigere manier om de groei te beperken (www.gevelgroen.be).  

Klimop heeft dus een vegetatieve en generatieve groeivorm, maar over het groeigedrag is echter nog 

niet veel geweten. Er werd vastgesteld dat de vegetatieve klimop zijn hechtnapjes niet benut wanneer 

hij onder een hoek van +- 45° staat. Dit kan het geval zijn wanneer de klimop tegen een boom aan 

klimt. De boomkruin vertoont hellende takken, waar de klimop dan vanaf waait en op deze manier niet 

(of nauwelijks) concurreert met de bladgroei van de boom. We kunnen ons afvragen wat het 

mechanisme is achter deze herkenning van een hellend oppervlak en de reactie van de klimop hierop 

(het niet hechten). Opmerkelijk is dat bovenstaande vaststelling niet geldt voor een aantal andere 

hechtende klimplanten waaronder 3-bladige wingerd. Deze kan zelfs hechten wanneer er naar 

beneden gegroeid wordt.  

De generatieve vorm van klimop klimt niet meer maar zal eerder horizontaal weg groeien van de muur 

of boomstam. Toch werd vastgesteld dat bij een generatieve vorm van klimop, het mogelijk is dat er 

opnieuw vegetatieve takken in de kruin tevoorschijn komen. Dit kan een probleem vormen omdat juist 

op deze plaatsen onder de dakrand de kans groter is dat de vegetatieve takken onder dakpannen of in 

spleten gaan groeien waardoor schade aan het gebouw ontstaat. Interessant zou zijn om een manier 

te vinden om de generatieve groeivorm te induceren of de vegetatieve vorm te onderdrukken, 

aangezien de generatieve groeivorm als gevelgroen veel voordelen biedt: 

- Beperkte doorgroei waardoor lokaal meer bladmassa en verhoogde verdampingsoppervlakte 

per m² muur 

- Bloemen en vruchten wat een meerwaarde biedt voor biodiversiteit 

- Esthetiek 

http://www.missouribotanicalgarden.org/
http://www.fs.fed.us/database
http://www.kew.org/science-conservation
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- Minder onderhoudskosten (vooral snoei) 

Naast de elektrische groeibegrenzer2 kunnen er ook andere vormen van groenbegrenzing mogelijk zijn, 

bijvoorbeeld mechanische vormen, of een combinatie van elektrisch en mechanisch. Indien de klimop 

goed beveiligd is tegen afscheuring van de muur, zou het mogelijk moeten zijn dat de groeibegrenzer 

het snoeien overbodig maakt.  

1.4 DOELSTELLING PROJECT 
Het doel van deze opdracht is een literatuuronderzoek te verrichten omtrent het groeigedrag van 

klimop (Hedera helix). Op deze manier wordt getracht de gaten in de kennis omtrent klimop vast te 

stellen. De inzichten die uit deze studie bekomen worden kunnen leiden tot aangepaste technologie 

en vormdesign voor de groeibegrenzing van klimop. Niet enkel klimop op verticale infrastructuur 

(muren etc.) komen in aanmerking, maar ook klimop groeiende op bomen en andere draadstructuren.  

Specifieke onderzoeksvragen: 

- Wat is de trigger voor klimop om over te gaan van een vegetatieve groeiwijze naar een 

generatieve? Zou een horizontale afbuiging van de vegetatieve groeiwijze een generatieve 

groeivorm kunnen induceren? Is die groeivorm blijvend, of zal door apicale dominantie de 

plant opnieuw trachten om verticaal te klimmen?  

- De hechtvoetjes van de vegetatieve vorm van klimop zijn slechts functioneel wanneer 

hechting vereist is, m.a.w. als er geen andere steunmogelijkheid is zoals een draadstructuur 

of bodemoppervlak. Dit betekent dat muren die worden voorzien met een draadstructuur 

vrij blijven van hechtsporen hoewel de hechtvoetjes aanwezig zijn op de stengels. Bestaat 

daarvoor een verklaring? 

- De hechtvoetjes van de vegetatieve vorm van klimop zijn slechts functioneel wanneer de 

groeihelling van de twijg minder bedraagt dan 45° (empirische vaststelling op bomen). 

Daardoor kan klimop de afgebogen takken van een boomkruin niet begroeien, hoewel de 

hechtvoetjes aanwezig zijn. Bestaat hiervoor een verklaring ? 

- Stekken van de generatieve vorm van klimop zouden hun capaciteit om zich te hechten 

verliezen. Ze worden daarom vaak benut door tuinaanleggers als kruipende planten of om 

structuren te begroenen. Groei op bomen zou daardoor vermeden worden. Toch werd er 

sporadisch verticale groei waargenomen. Is het mogelijk dat de generatieve vorm in 

bepaalde condities de capaciteit heeft om weer vegetatief te worden ?  

- De inductie voor de vorming van een generatieve groeivorm (aan boom of draadstructuur) 

gebeurt over de volledige hoogte van de plant. Is daarvoor een verklaring? 

- Is de verwachte levensduur van klimop die enkel vegetatief heeft gegroeid, verschillend 

van klimop die initieel vegetatief heeft gegroeid en aansluitend ook generatief?

                                                           
2 GGGreen bvba beschikt over een CE-gecertificeerd elektrisch systeem om de groei van klimop en wingerd te 
begrenzen. Het systeem bestaat uit lichte isolerende latten van 1m lengte waarin een elektrisch 
schrikdraadssteem (8.4 kV) aan gekoppeld is. 
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2 LITERATUURSTUDIE 

2.1 METHODIEK 
Voor de literatuurstudie werd vooral gekeken naar Engelstalige wetenschappelijke studies te vinden 

in databases zoals Google Scholar, Science Direct en Springer Link. Er werd specifiek gezocht naar 

Hedera helix in combinatie met volgende zoektermen: 

- Growth regulation 

- Genetics 

- (Generative) growth form 

- Phase change 

- Aerial rootlets functionality 

Verder werd ook info gezocht op internetsites en in boeken geraadpleegd in het documentatiecentrum 

van het Provinciaal Natuurcentrum Limburg (PNC). 

2.2 INDUCERENDE FACTOREN JUVENIEL/ADULT EN OMGEKEERD 

2.2.1 Invloed van licht  

De levenscyclus van planten bestaat uit een aantal overlappende stadia of fasen, waaronder kieming, 

vestiging, vegetatieve groei (juveniele en adulte fase), generatieve of reproductieve groei en 

veroudering. Meestal gaan deze fasen in elkaar over als gevolg van het ouder worden van de plant. 

Omgevingsfactoren zoals licht, vocht, water, voedingsstoffen en temperatuur spelen eveneens een 

belangrijke rol (Tabel 3; Rost et al., 1979; Raven et al., 1999; Dale, 1982). Voor bepaalde soorten is licht 

met een bepaalde fotoperiode nodig om van de ene groeivorm in de andere over te gaan. Het 

evenwicht tussen fotosynthese en ademhaling wijzigt gradueel tijdens de periode van vegetatieve 

groei, bloei en verwelking. Dit evenwicht is een resultaat van veranderingen in de proportie van 

fotosyntherende/niet fotosyntherende plantendelen (bvb. Bladeren/wortels). Licht en temperatuur 

hebben een invloed op zowel stengel, blad als wortelgroei (Whatley & Whatley, 1980). 

Elke wijziging in bladvorm kan fotoperiodisch gecontroleerd worden, waarbij de kritieke daglengte 

afhankelijk is van de soort (Whatley & Whatley, 1980). Verschillende studies tonen aan dat klimop 

onder een hele reeks van lichtcondities kan groeien. Algemeen komt de juveniele vorm het meeste 

voor in de schaduw, terwijl de adulte vorm in volle zon voorkomt. Toch blijkt dat de plant het sterkst 

groeit in beschaduwde, vochtige locaties op zware, vruchtbare bodems (Metcalfe, 2005; zie ook Tabel 

1). Planten die groeiden in 60% schaduw hadden een hoger drooggewicht in vergelijking met planten 

in volle zon (Stafne et al., 2005). Deze voorkeur voor schaduwrijke standplaatsen leidt in sommige 

gevallen tot het weg groeien van de lichtbron (negatief fototropisme), waarbij spleten en 

barsten in de muren worden gebruikt, of dakpannen en regenpijpen. Vooral bij oudere gebouwen met 

gebreken kan dit een probleem vormen (Delarue & Foré, 2015; Vermote et al. 2003). Wel moet er een 

onderscheid gemaakt worden tussen natuurlijke schaduwcondities (3.5% daglicht) en versterkte of 

artificiële schaduw. In de tweede situatie vertraagt de relatieve groeisnelheid van klimop met wel 27% 

(Sack & Grubb, 2002). Ook de lichtkwaliteit speelt een rol. Wanneer er in de schaduw een tekort 

is aan lichtgolven in het laagrode/verrode domein, neemt de groeisnelheid zelfs af met 68% (Sack & 

Grubb, 2002). 
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Het groeipatroon tijdens de juveniele fase is vaak sterk verschillend in vergelijking met latere fasen. Ze 

wordt gekenmerkt door snelle lengtegroei, als gevolg van een sterke verlenging van de internoden en 

soms (in Hedera helix bvb), door het ontbreken van eindknopen. Juveniele bladeren zijn vaak 

ongevoelig voor wijzigingen in daglengte (Whatley & Whatley, 1980). 

Van zodra klimop rechtop begint te groeien tegen bijvoorbeeld een boom, begint zijn 

fotosynthesecapaciteit toe te nemen door de hogere lichtbeschikbaarheid. Dit is een factor die 

de overgang naar de adulte fase beïnvloedt. Een studie in vochtige bossen toonde aan dat de transitie 

plaatsvond wanneer de klimop een hoogte van 15-20 m bereikt had (Schnitzler & Patricia, 2006). Onder 

experimentele condities werd vastgesteld dat de netto fotosynthese bij zowel lage als hoge 

lichtniveaus groter was bij adulte bladeren (Hoflacher & Bauer, 1982; Bauer & Bauer, 2006).  

De bloei van adulte klimop gebeurt het best in volle zon. In (licht) beschaduwde plaatsen kunnen ook 

bloemen en vruchten geproduceerd worden, maar slecht in beperkte hoeveelheden (Metcalfe, 2005). 

2.2.2 Invloed van temperatuur 

Tijdens periodes met langdurige droogte of sterke kou neemt de groei van klimop af. Zo werd in een 

beukenbos in Duitsland vastgesteld dat de abundantie van Hedera helix over 50 jaar significant 

toenam, wat verklaard werd door de algemene temperatuurstijging (onder meer door 

klimaatsverandering) en een afname van sterke vorst (Heinrichs & Schmidt, 2014). De adulte 

klimopvorm zou wel beter koudetolerant zijn dan de juveniele vorm (Andergassen & Helmut, 

2002; Rehm et al., 2014). In een oude studie van Iversen (1944) kwam Hedera helix bij een gemiddelde 

januari temperatuur van -2 tot -4°C enkel voor in de juveniele vorm in de kruidlaag. Goed ontwikkelde 

adulte klimop werd toen enkel waargenomen in Europese gebieden met een gemiddelde januari 

temperatuur boven -1°C. Blijkbaar is de vorstgevoeligheid ook seizoensgebonden en is er een link met 

de fotosyntheseactiviteit. In de winter nemen de fotosynthese en metabolische activiteit af en neemt 

de vorstresistentie toe. Het omgekeerde gebeurt in de lente wanneer de metabolische activiteit door 

verhoogde lichtinval weer toeneemt (Rehm et al., 2014). 

Tabel 3. Factoren en hun effect op de juveniele en adulte stadia van klimop (www.fs.fed.us/database) 

Factor Juveniel Adult 

Schaduw Meest voorkomend; sterkste groei; 
meer biomassa; sterke 
bodembedekker 

Beperkte bloei 

Volle zon Tolerant maar lage bedekkingsgraad Meest voorkomend; inductie bloei; beter 
aangepast; betere fotosynthesecapaciteit 

Koude Afname groei Beter tolerant 

Droogte Afname groei  

Fotosynthese Laag/matig hoog 

 

2.2.3 Invloed van competitie 

Naast hun rol in stedelijke omgeving, zijn klimplanten ook belangrijk in bossen waar ze mee de 

bosdynamiek en structuur bepalen. In een Italiaanse studie werd onderzocht welke factoren het meest 

bepalend zijn voor de verspreiding van klimop in alluviale bossen en wat de interacties zijn met de 

aanwezige bomen. De klimop bleek de voorkeur te hebben voor grote geïsoleerde bomen. De 

boomleeftijd en boomsoort hadden geen significante invloed. Er werd besloten dat aanwezigheid van 

veel naburige klimop en competitie om een boomstam met andere klimop een negatieve invloed heeft 

op de groei (Castagneri et al., 2013). Een mogelijke verklaring is dat geïsoleerde bomen meer licht 
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ontvangen, wat voor klimop aantrekkelijk is om aan fotosynthese te kunnen doen en tot de adulte fase 

over te gaan.  

 Uit deze studie kunnen we afleiden dat hoe meer ruimte een klimop heeft tegen een muur, hoe 

beter hij zal groeien. Groei kan dus mogelijks beperkt worden door meerdere klimopplanten op 

een bepaalde oppervlakte te voorzien, waardoor competitie voor ruimte en licht ontstaat. 

Heinrichs en Schmidt (2014) toonden met hun studie in Duitse beukenbossen aan dat er eveneens een 

positieve invloed is van de stikstof en fosfor op de abundantie van Hedera helix. Indien bladeren 

een tekort aan stikstof waarnemen kan dit leiden tot wijzigingen in bladvorm en structuur. Ook 

watertekort kan dit veroorzaken (Rost et al., 1979). Competitie met de struiklaag, door aanwezigheid 

van omheiningen en beheer, heeft dan weer een negatieve invloed op de abundantie.  

2.2.4 Invloed van genetische factoren 

Bladeren verschillen niet enkel tussen plantensoorten, 

maar ook binnen een specifieke soort kunnen 

verschillen in bladvorm waargenomen worden tijdens 

de levensduur van de plant. De bladvorm is het 

resultaat van zowel evolutie als van interacties met de 

omgeving (o.a. lichtintensiteit, daglengte en 

temperatuur), en heeft een specifieke functie voor de 

plant (Chitwood & Sinha, 2016; Dale, 1982). Bladvorm 

wordt rechtstreeks via de genen gecontroleerd. Kleine 

mutaties (wijzigingen in DNA) kunnen leiden tot sterke 

veranderingen in bladvorm (Rost et al., 1979). Om de 

evolutie en ontwikkeling van bladvorm en de respons 

op omgevingsinvloeden volledig te begrijpen zijn 

kwantitatieve modellen nodig die rekening houden met 

zowel genetische diversiteit, ontwikkelingsprocessen 

als omgevingsfactoren. Hieronder worden twee 

processen algemeen uitgelegd (Figuur 2).  

- De graduele overgang van juveniele naar 

adulte bladvorm wordt ook wel 

heteroblastie genoemd en wordt in gang 

gezet door een moleculaire signaalweg van suiker, op zijn beurt geproduceerd via 

fotosynthese. Tegelijkertijd blijkt een specifieke boodschapper RNA ‘miR156’ abundant 

aanwezig te zijn in juveniele klimopbladeren (Wang et al., 2011). Dit miR156 reguleert de 

SQUAMOSA PROMOTOR BINDING-LIKE (SPL) genen reguleert, en neemt in activiteit af 

wanneer de juveniele klimop in de overgangsfase naar adult terecht komt. De resulterende 

SPL proteïnen zijn van belang voor een aantal processen waaronder bladontwikkeling en bloei 

inductie (Poethig, 2014; Chitwood & Sinha, 2016). miR156 vertoont een antagonistische 

werking met miR172 dat de APETALA2 genen voor bloei inductie reguleert. Dus als miR156 in 

activiteit afneemt (plant komt in adulte fase), kan de activiteit van miR172 toenemen, wat de 

plant zal aanzetten tot bloeien (Poethig, 2014). Afhankelijk van de plantensoort en het 

plantendeel kan de heteroblastie zich voordoen op één enkele locatie of geleidelijk tot uiting 

komen in de volledige plant (Poethig, 2014). De wijzigingen die zich voordoen bij klimop 

hebben betrekking op verschillende organen (bladeren, stengel, hechtworteltjes) en worden 

over de gehele plant waargenomen.  

Heteroblastie 

Dit is de opvallende 

verandering in kenmerken 

van laterale organen 

(bladeren) die tot uiting 

komen  tijdens 

successiemomenten. Het 

reflecteert de ontwikkeling 

van het meristeem tijdens 

de transitie van juveniele 

naar adulte vegetatieve en 

generatieve fase. Het proces 

van heteroblastie wordt 

onderzocht in 

morfometrische studies van 

bladeren (Poethig, 2014; 

Chitwood & Sinha, 2016) 
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 Met andere woorden kan dit geïnterpreteerd worden als volgt: Bij juveniele klimop is miR156 

zeer actief. Wanneer klimop meer licht ontvangt en dus meer fotosynthese kan doen, zal 

miR156 afnemen en start de transformatie naar de adulte fase. Deze faseverandering is een 

voorgeprogrammeerde ontwikkelingsstap, en bijgevolg onomkeerbaar. Wanneer de adulte 

vorm bereikt is, blijft de plant in deze fase3.  

 

 

Figuur 2. Schema dat een vereenvoudigd beeld geeft van de mogelijke moleculaire signaalwegen die 

heteroblastie en heterofylie mogelijk maken. [miR156: boodschapper RNA; SPL: gen dat een functie heeft bij 

heteroblastie; TCP: reeks transcriptiefactoren die celdeling in ontwikkelende bladeren mediëren; CUC: regelt 

mogelijks bladinsnijding; LYR/PHAN/SAW/GA: proteïnen die bladdifferentiatie mogelijk maken;  RCO: 

REDUCED LEAF COMPLEXITY mutatie; KNOX: genen die meristematische indeterminatie in de hand werken]  

- Anderzijds kan het ook zijn dat de bladmorfologie abrupt wijzigt door omgevingsfactoren, of 

dat er verschillende bladvormen op één plant voorkomen zoals bij waterplanten (Dale, 1982). 

Dit wordt heterofylie genoemd en wordt gemedieerd door onder andere lage temperatuur, 

schaduw (lage Rood/Verrood verhouding licht) en de KNOTTED1-LIKE HOMEOBOX (KNOX) 

genen.  Deze genen zorgen voor meristematische indeterminatie en worden negatief 

gereguleerd door ASYMMETRIC LEAVES1 (ARP), ROUGH SHEATH2 en PHANTASTICA proteïnen. 

Wanneer de activiteit van KNOX genen toeneemt, kunnen reeds gedifferentieerde 

bladprimordia (voorlopers van de bladeren) terug ongedifferentieerd raken en van vorm 

wijzigen. Dit proces kan niet enkel gebeuren tussen soorten in de loop van de evolutie, maar 

ook tijdens de levensduur van een organisme. Heterofylie is in tegenstelling tot heteroblastie, 

omkeerbaar wanneer de omgevingsfactoren terug veranderen (Dale, 1982). 

2.2.5 Invloed van hormonen 

Bladeren worden ook beïnvloed door de aanwezigheid van interne groeiregulatoren of 

plantenhormonen (Tabel 4). Hormonen binden specifieke receptoren die op hun beurt specifieke 

responswegen activeren. Op moleculair niveau beïnvloeden hormonen ontwikkelingsprocessen door 

hun interactie met receptoren in de plantencel. De plantenhormonen reguleren veel processen door 

activatie/onderdrukking van genen in de celkern. Op cellulair niveau beïnvloeden hormonen de 

snelheid en richting van cel-expansie en de snelheid van celdeling. Deze effecten worden geregeld door 

                                                           
3 Verder wordt de mogelijkheid besproken waarbij toch een reversie naar de juveniele fase mogelijk is. 
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complexe ‘response pathways’ in de cel, waar vaak secundaire boodschappers bij komen kijken (Raven 

et al., 1999). 

Ondanks dat er verondersteld wordt dat heteroblastie onomkeerbaar is, blijkt uit een oude studie dat 

er toch mogelijkheden bestaan om dit proces te stimuleren m.b.v. plantenhormonen (Robbins, 

1957). Door een adulte stek te nemen kan een nieuwe klimopplant bekomen worden met de 

kenmerken van een adulte klimop. Deze ‘struikachtige’ vorm zal zelden spontaan terug naar de 

juveniele fase evolueren. Robbins toonde aan dat gibberellinezuur (GA) de reversie van adult 

naar juveniele fase kan mogelijk maken. Zo werd vastgesteld dat hechtvoetjes ontwikkelden op enkele 

behandelde planten, zonder dat er een verandering in bladvorm werd waargenomen. Op andere 

planten zag hij dat zowel hechtvoetjes als juveniele blaadjes geproduceerd werden, terwijl de 

groeivorm orthotroof bleef (specifiek voor adulte klimop). Of deze reversie enkel mogelijk gemaakt 

wordt door GA is niet zeker. Het zou ook mogelijk zijn dat GA hier eerder een secundaire of indirecte 

rol speelt (Robbins, 1957). In 1976 werden nieuwe resultaten van onderzoeken gepubliceerd waarin 

de invloed van GA voor de reversie van adult naar juveniele fase opnieuw werd bevestigd (Miller & 

Goodin, 1976). Het hormoon werd gesprayd (100 mg/l GA) op de adulte bladeren en na ongeveer 10 

weken werd een verandering in bladmorfologie vastgesteld. Zo werd onder andere de fylotaxie 

(inplanting van bladeren op de stengel) alternerend en begonnen de bladeren lobben te vertonen 

(Miller & Goodin, 1976). Dat GA de productie van juveniele bladeren op adulte planten kan stimuleren, 

werd ook bevestigd door Dale (1982). Hier werd ook aangetoond dat in juveniele vormen van klimop 

een hoog niveau van GA in de wortels aanwezig zou zijn. De overgang van juveniele naar adulte 

groeivorm hangt dan af van de reductie in concentratie van inwendige GA tot onder een specifiek 

niveau (Dale, 1982). Enkele andere oudere studies spreken van een mogelijke invloed van 

voedingsstoffen, groeisnelheid, snoei, dormante juveniele knoppen, vochtige habitat en beperkte 

lichtinval. Alleszins suggereren de resultaten dat het vroege vegetatieve signaal kan komen van de 

wortels en onder gasachtige vorm naar andere plantendelen kan migreren en daar zijn werking kan 

gaan uitoefenen. De werking is dus eerder ruimtelijk van aard en niet tijdsgebonden (Lawson & 

Poethig, 1995). 

Onderzoekers testten de groeipatronen van klimop (Hedera canariensis L.) in vitro onder toevoeging 

van verschillende plantenhormonen. Deze Algerijnse klimop vertoont sterke apicale dominantie en zal 

niet snel vertakken, zelfs niet na het verwijderen van de stengeltop (‘pruning’). Stekjes zonder 

stengeltop die groeiden in een voedingsmedium (Murashige en Skoog) met toevoeging van 

gibberelline (GA en BA; 20 µM) vertoonden een betere vertakking dan stekjes met stengeltop (Al-

Juboory et al., 1991).  

Niet enkel bij klimop is bladdimorfisme bekend, maar ook bij waterplanten komt dit vaak voor. 

Experimenten met plantenhormonen bij de waterplant Callitriche heterophylla brachten enkele zaken 

aan het licht (Raven et al., 1999): GA induceerde de ontwikkeling van waterbladeren in de lucht. ABA 

induceerde vorming van luchtbladeren onder water. Ook verhoogde watertemperatuur of toevoeging 

van mannitol leidden tot vorming van luchtbladeren onder water. Deze aanpassingen zijn 

waarschijnlijk het gevolg van wijzigende turgordruk4 van de bladeren. We kunnen veronderstellen 

dat bij klimop de turgordruk ook wijzigt onder invloed van plantenhormonen. Hier werd echter geen 

wetenschappelijk bewijs voor gevonden. 

 

                                                           
4 Door opname/verlies van water in plantencellen, zal de plant respectievelijk steviger/slapper worden. De druk 
die het water in de plant uitoefent op de celwand, noemt men turgordruk 
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Tabel 4. Overzicht aantal plantenhormonen met hun voornaamste functies (www.planthormones.info; Hill, 

1980) 

Auxine (IAA; NAA) Cytokinine (CK) Ethyleen (ETH) Gibberelline (GA; BA) 

Apicale dominantie Bevorderen 
bovengrondse groei 

Remming celdeling en 
celstrekking 

Remming wortelgroei 

Celdeling en 
celstrekking samen 
met CK 

Celdeling samen met 
IAA 

Stimuleert 
bloemknopaanleg 

Stimuleert 
stengelgroei 

In stengeltop In worteltop Bladval en 
celveroudering 

Induceert 
celveroudering 
(verkorten juveniele 
fase)  

Stimulatie vorming 
zij- en bijwortels 

Tegengaan 
veroudering 

 Inhibeert bloei en 
vruchtgroei 

   Specifiek voor klimop: 
Promoot expressie 
van jonge vegetatieve 
kenmerken 

   In worteltop 

   Heft dormantie van 
vegetatieve knoppen 
op 

 

Abscisinezuur (ABA) Strigolactonen Salicylzuur (SA) Jasmonaten (JA) 

Stresshormoon: 
Sluiten stomata, stop 
verdamping 

Verhindert vertakking 
en groei 

Stimuleert het openen 
van huidmondjes in 
blad 

Trekt hormonen aan 
die stengelgroei en 
apicale dominantie 
stimuleren 

Stimulatie wortelgroei Stimuleert wortelgroei Wateropslag in 
vacuolen 

Uitwendige 
toevoeging induceert 
vorming GA/BA 

Induceert 
celveroudering 

Induceert 
celveroudering 

 Celdeling samen met 
CK en IAA 

Remming celdeling, 
celstrekking 

   

 

 De informatie in Tabel 4 leert ons dat er twee mogelijkheden zijn om plantenhormonen in te 

zetten om de groei van klimop te modificeren: 

- Stimuleren groei waardoor sneller een generatief stadium kan worden bereikt: IAA; ETH; BA; 

JA 

- Zorgen dat klimop in de adulte fase blijft : uitschakelen GA 

- Verhinderen van groei en vertakking: Strigolactonen 

 

 

http://www.planthormones.info/
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2.3 FUNCTIONALITEIT HECHTVOETJES 
Klimop groeit met behulp van wortelachtige structuren op de stengel, ook wel luchtworteltjes of 

hechtvoetjes genoemd (Figuur 3). Deze scheiden een hechtende substantie af, waarin zich 

nanodeeltjes (70-80 nm) bevinden met een eiwitachtige structuur. Hier werd de laatste 10 jaar 

veel onderzoek naar gedaan, mede door de mogelijke toepassingen als biologisch gesynthetiseerd 

hechtmiddel (Lenaghan et al., 2013). De aanwezigheid van de nanodeeltjes in de hechtvoetjes van 

klimop leidde tot de hypothese dat, net zoals bij mosselen en zeepokken, de hechtvoetjes de plant in 

staat stellen om zich sterk vast te hechten op oppervlakken en op deze manier hoger te klimmen. 

 

Figuur 3. Luchtworteltjes klimop (foto: Saskiab, 2007 op zoom.nl) 

De mechanismen achter het vasthechtingssysteem werden eveneens recent omschreven (Melzer et 

al., 2010). Ten eerste is er een fase waarbij een eerste contact gemaakt wordt, waarna het hechtvoetje 

tegen het verticale substraat zal drukken. Hierna volgt de chemische vasthechting waarbij de 

wortelhaartjes van het hechtvoetje een lijmachtige substantie afscheiden (met nanodeeltjes). 

Tenslotte volgt er nog een passieve vormverandering van de wortelhaartjes. 

Er werd één studie gevonden waarin het belang van de hechtvoetjes in een bredere functionele en 

ecologische context werd besproken (Melzer et al., 2012). Ze toonden aan dat er een sterke interactie 

is tussen de klimplant en het verticale substraat (natuurlijk of artificieel). De sterkte van de 

vasthechting hangt namelijk af van de interactie tussen het vasthechtingssysteem en het verticale 

substraat. Zo is klimop in staat om te klimmen op oneffen oppervlakken zoals hout en mortel, maar 

werkt het hechtingssysteem niet op bvb. glas en aluminium. In de studie werden er eveneens testen 

uitgevoerd waarbij de wortelsterkte gemeten of berekend werd onder verschillende condities. Het 

belangrijkste resultaat hieruit was dat wanneer er een tegenwerkende kracht is van het substraat weg, 

de wortelsterkte significant vermindert (Melzer et al., 2012). Verder werd gevonden dat wanneer de 

hechtworteltjes geen substraat tegenkwamen, ze beginnen uit te drogen (Groot et al., 2013). In het 

onderzoek van Xia (2011) werd de aantrekkingskracht tussen nanodeeltjes en substraat berekend bij 

verschillende elasticiteitswaarden en hellingsgraad (Figuur 4). Bij een zwakkere helling zal er een 

sterkere aantrekkingskracht van de nanodeeltjes zijn, terwijl bij een sterkere helling (45°) de 

aantrekkingskracht sterk vermindert (Xia et al., 2011). 
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Figuur 4. Grafiek van de relatie tussen de aantrekkingskrachten van de nanodeeltjes en het substraat voor 

materialen met een verschillende elasticiteitswaarde en een contacthoek van 30 en 45°. Ter info: de 

elasticiteitswaarde van klimop ligt tussen 1.035 en 1.297 nN/nm² (GPa) (Xia et al., 2011) 

 Meer specifiek kan dit dus betekenen dat wanneer een tak met klimop begint te hellen (+- 45°) 

de neerwaartse trekkracht van de klimop zo groot wordt dat de wortelsterkte te zwak is om 

nog vast te hechten aan de tak. 

 

 Bovenstaande uitleg kan ook verklaren waarom hechtvoetjes niet functioneel zijn wanneer 

bijvoorbeeld een klimhulp tegen de muur aanwezig is. De plant komt eerst in contact met de 

klimhulp, waardoor de hechtvoetjes overbodig zijn en de klevende substantie verdroogt. Er kan 

wel verondersteld worden dat wanneer de klimopstengels doorheen de klimhulp de muur 

bereiken, de hechtworteltjes hun functie terug innemen en zich zullen hechten aan de muur. 

 

Een echte verklaring voor de aanwezigheid van hechtvoetjes in juveniele klimop en de afwezigheid 

ervan in adulte klimop is moeilijk te vinden. Miller en Goodin (1976) toonden aan dat de 

hechtworteltjes in juveniele klimop ontstaan uit de cambiumzone van de stengel. Deze 

cambiumzone is verantwoordelijk voor de secundaire diktegroei van de klimop. Celdeling wordt 

hier gestimuleerd waarna deze gaan differentiëren: naar binnen toe wordt hout gevormd, naar buiten 

toe bast, en bij klimop dus ook de hechtworteltjes. Van zodra de juveniele klimop overgaat naar de 

adulte vorm, en dus de secundaire diktegroei afgerond is, zal de activiteit van het cambium, en dus 

ook de vorming van de hechtworteltjes, afnemen en tenslotte stoppen. 

 

Ook hormonaal kan de formatie van hechtworteltjes beïnvloed worden. Zo werd in de 19e eeuw door 

Charles Darwin reeds vastgesteld dat jonge klimop weg groeit van een lichtbron naar een verticaal 

substraat toe. Dit negatief fototropisme (beweging weg van licht) bleek later mogelijk gemaakt te 

worden door het hormoon auxine. Bovendien wordt door een lichtbron de vorming van worteltjes 

aan de beschaduwde kant van de stengel gestimuleerd, terwijl deze aan de geëxposeerde zijde van de 

stengel geblokkeerd wordt. Dit proces kan eveneens aan de werking van auxine toegeschreven worden 

(Negbi et al., 1982). Wanneer stekjes van klimop met auxine (NAA) behandeld worden, leidt dit tot een 

toename van polyamines die een rol kunnen spelen in de signaalweg voor wortelvorming (Geneve 

1991). Uit later onderzoek bleken ook andere wortelstimulerende stoffen een rol te spelen, die vooral 

voorkomen in de juveniele, makkelijk wortelende vorm van klimop. Deze werden aangeduid als 

wortel co-factoren, die samen met auxine het proces van wortelvorming reguleren (Hess, 1968). 
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 Er kan verondersteld worden dat er net zoals bij heteroblastie een onderliggend moleculair 

mechanisme is waarbij via licht en hormonen genen geactiveerd/gedeactiveerd worden 

wanneer de adulte levensvorm bereikt is en de plant geen energie meer moet steken in het 

hogerop klimmen om tot bij licht te komen om aan fotosynthese te kunnen doen. Vanaf de 

adulte vorm wordt de energie beter gestoken in het produceren van bloemen en de generatieve 

voortplanting. 

 

2.4 LEVENSDUUR GROEIVORMEN  
Klimop is een meerjarige plant. De juveniele levensfase duurt vaak 10 jaar of meer (Waggy 2010). Eens 

in volwassen fase kan de plant een leeftijd van 400 jaar kan bereiken met een stamomtrek van 1 m 

(Ludwig, 2011). Zo werd een registratie gedaan van een Hedera helix in de St. Jans ruïne te Diest. De 

boom zou rond 1850 aangeplant zijn en aan de basis een omtrek hebben van 95cm gemeten op 1.50 

m hoogte (Waarneming van Han van Meegeren, 2012, www.monumentaltrees.com; Figuur 5) 

 

Figuur 5. Monumentale klimop aan de St. Jans ruïne te Diest (2012, Han van Meegeren) 

 

 

 

 

http://www.monumentaltrees.com/
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3 DISCUSSIE 

3.1 ONDERZOEKSVRAGEN EN ANTWOORDEN 
Welke is de trigger voor klimop om over te gaan van een vegetatieve groeiwijze naar een generatieve? 

 Algemeen kan gesteld worden dat de groei en het voorkomen van Hedera helix een complexe 

interactie is tussen abiotische (klimaatverandering, eutrofiëring) en biotische (licht, 

temperatuur, begrazing, maaien, competitie) condities. De vegetatieve klimop kent een sterke 

groei en zal indien mogelijk verticaal naar boven groeien om zo meer licht te kunnen opvangen. 

Hierdoor neemt de fotosynthese en suikerproductie van de plant toe. Dit leidt op zijn beurt 

tot een afname van het boodschapper RNA (miR156) en een toename van de SPL proteïnen 

die dan het proces van heteroblastie in gang zetten waardoor over de gehele plant wijzigingen 

optreden in de bladeren, stengel en hechtvoetjes. Zo bereikt de plant zijn generatieve stadium 

en kan hij beginnen bloeien. 

Zou een horizontale afbuiging van de vegetatieve groeiwijze een generatieve groeivorm kunnen 

induceren?  

 Hoogstwaarschijnlijk niet. Zoals hierboven uitgelegd zijn er andere mechanismen die voor de 

omzetting van vegetatief naar generatief verantwoordelijk zijn. Door een groeibegrenzer te 

plaatsen wordt de groei van een generatieve klimop begrensd, wat leidt tot extra 

bladontwikkeling in de top van de klimop, vlak onder de groeibergrenzer. Via waarneming 

werd vastgesteld dat er zich in dit dikke bladerdek terug vegetatieve takken ontwikkelen, die 

trachten om rond de groeibegrenzer heen naar het dak te groeien. Mogelijks is er een intern 

moleculair proces dat in gang wordt gezet door een lichttekort (dicht bladerdek), waardoor er 

op verschillende plaatsen in de generatieve klimop opnieuw vegetatieve delen ontstaan. Hier 

werd echter geen wetenschappelijk bewijs of verklaring voor gevonden. 

 

Is die groeivorm blijvend, of zal door apicale dominantie de plant opnieuw trachten om verticaal te 

klimmen?  

 De generatieve groeivorm ontstaat door het proces van heteroblastie, wat een blijvend proces 

is. Zoals in de tekst besproken is het wel mogelijk om met behulp van plantenhormonen 

opnieuw vegetatieve stukken te ontwikkelen die dan terug verticaal kunnen klimmen. 

Anderzijds kan dit mogelijks ook doordat de plant stress ondervindt (lichttekort door dicht 

bladerdek in de top).  

De hechtvoetjes van de vegetatieve vorm van klimop zijn slechts functioneel wanneer hechting vereist 

is, m.a.w. als er geen andere steunmogelijkheid is zoals een draadstructuur of bodemoppervlak. Dit 

betekent dat muren die worden voorzien met een draadstructuur vrij blijven van hechtsporen hoewel 

de hechtvoetjes aanwezig zijn op de stengels. Bestaat daarvoor een verklaring? 

 Ja. De hechtvoetjes scheiden pas hun hechtende substantie af na een contact met een verticale 

structuur zoals een muur. Ze gaan dit ook enkel doen wanneer het effectief nodig is. Indien 

een klimhulp aanwezig is, heeft de klimop de mogelijkheid om zich hierrond te winden, en is 

een extra houvast met hechtvoetjes overbodig. Wanneer geen verticale structuur aanwezig is, 

zullen de hechtvoetjes zelfs uitdrogen.  
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De hechtvoetjes van de vegetatieve vorm van klimop zijn slechts functioneel wanneer de groeihelling 

van de twijg minder bedraagt dan 45° (empirische vaststelling op bomen). Daardoor kan klimop de 

afgebogen takken van een boomkruin niet begroeien, hoewel de hechtvoetjes aanwezig zijn. Bestaat 

hiervoor een verklaring ? 

 Ja, bij een hoek van 45° is de wortelsterkte van de hechtvoetjes te zwak om de neerwaartse 

kracht (zwaartekracht) te weerstaan. Hierdoor gaan de hechtvoetjes loslaten.  

Stekken van de generatieve vorm van klimop zouden hun capaciteit om zich te hechten verliezen. Ze 

worden daarom vaak benut door tuinaanleggers als kruipende planten of om structuren te begroenen. 

Groei op bomen zou daardoor vermeden worden. Toch werd er sporadisch verticale groei 

waargenomen. Is het mogelijk dat de generatieve vorm in bepaalde condities de capaciteit heeft om 

weer vegetatief te worden ?  

 Ja. Dit werd experimenteel aangetoond door toevoeging van het plantenhormoon gibberelline 

(GA). Mogelijks zijn er ook andere omgevingsfactoren die deze omzetting kunnen beïnvloeden, 

hoewel hier geen wetenschappelijk bewijs voor werd gevonden. 

 

De inductie voor de vorming van een generatieve groeivorm (aan boom of draadstructuur) gebeurt 

over de volledige hoogte van de plant. Is daarvoor een verklaring? 

 

 Ja, bij klimop gebeurt het proces van heteroblastie (in gang gezet door genetische wijzigingen) 

over de gehele plant, en uit zich in wijzigingen van bladeren, stengel en hechtvoetjes.  

Is de verwachte levensduur van klimop die enkel vegetatief heeft gegroeid, verschillend van klimop die 

initieel vegetatief heeft gegroeid en aansluitend ook generatief? 

 Onzeker. Hier werden geen wetenschappelijke studies over gevonden. De juveniele fase van 

klimop duurt +-10 jaar. Iedere klimop is voorgeprogrammeerd om naar de adulte fase over te 

gaan. Wanneer de adulte fase bereikt is, kan klimop zeer oud worden (tot over 400 jaar!). Er 

werd geen info gevonden over planten die juveniel gebleven zijn. 

3.2 MOGELIJKE VERDERE ONDERZOEKSONDERWERPEN 
Hieronder een aantal mogelijke onderzoekstopics op basis van de kennis opgedaan in de vorige 

hoofdstukken: 

- Ontwikkeling gemuteerde klimop met miR156 deficiëntie. Hierdoor komt deze zeer snel 

in de adulte fase terecht. Probleem: adulte planten hebben geen hechtworteltjes. Hier kan een 

klimhulp een oplossing bieden. Zo krijgen we een traaggroeiende, minder agressieve klimop 

met hoge bloeicapaciteit die geen problemen veroorzaakt tegen muren. 

- Een groeibegrenzer die de laagrode/verrode lichtgolven wegfiltert (artificiële schaduw) 

kan mogelijks de groei van klimop sterk vertragen. 

- Verdere experimenten met gibberellinezuur om de omzetting van de generatieve naar de 

vegetatieve vorm beter te begrijpen. 

- Een inventarisatie van klimop tegen muren of als haag. Op deze manier kunnen patronen 

verkend worden. Mogelijk vragen hierbij: ‘Hoe oud is de klimop? ‘, ‘Hoe wordt de klimop 

beheerd’? ‘Is de klimop vegetatief, generatief of komen beide vormen erin voor?’, ‘Staat hij in 

het licht of de schaduw?’, ‘Hoe hoog is hij en welke oppervlakte neemt hij in?’, … 
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- Testen of de struikvorm van klimop (Hedera helix ‘arborescens’) die generatief is, als 

muurbedekker kan gebruikt worden indien een klimhulp aanwezig is. 

- Testen wat het competitiegedrag is wanneer meerdere klimopplanten tegen dezelfde 

muur groeien, in vergelijking met muren waar de klimopplant voldoende ruimte heeft. Nagaan 

of er sneller wordt overgegaan naar de generatieve vorm, of de muur beter bedekt wordt,… 

De eerste drie opties zijn vrij gecompliceerd omdat hier gecontroleerde testen onder 

laboratoriumomstandigheden voor nodig zijn. De vierde mogelijkheid lijkt op dit moment het meest 

haalbaar en nuttig. Uit een databestand met alle nuttige info omtrent ervaringen met klimop, kunnen 

al een aantal trends vastgesteld worden.  Zo is heb bijvoorbeeld mogelijk om een link te vinden tussen 

de groeivorm van klimop (vegetatief, generatief, gemengd) en de standplaats,  ouderdom, hoogte,… 

De gegevens kunnen verzameld worden op terrein, in verschillende steden, of door een ruime 

bevraging bij de bevolking via enquête. Een enquête zou bijvoorbeeld verspreid kunnen worden via 

het BFG (Belgische Federatie Groenvoorzieners).  

Ook de vierde optie is interessant om op verschillende plaatsen uit te testen. Indien het mogelijk is om 

een generatieve klimop via een klimhulp als gevelbegroening te installeren, kunnen verschillende 

problemen die de vegetatieve klimop veroorzaakt vermeden worden, en worden de voordelen die 

klimop biedt voor het stadsklimaat nog vergroot. 
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4 BESLUIT 

Tijdens het opzoeken van relevante literatuur werd duidelijk dat wetenschappelijk onderzoek naar 

klimop vrij beperkt is. De meeste publicaties gaan over de effecten van verschillende stoffen aanwezig 

in klimop. Wat betreft de onderzoeksvragen in deze literatuurstudie was het niet evident om recente 

en relevante publicaties te vinden, laat staan een samenvattende review. De meest concrete 

informatie werd gevonden in oudere publicaties die dateren van vóór 2000. Ondanks de geringe 

wetenschappelijke studies die gevonden werden, kon toch op alle onderzoeksvragen een antwoord 

geformuleerd worden. Verder boden de resultaten uit de literatuurstudie ook mogelijkheden voor 

verder onderzoek.  

Algemeen kan gesteld worden dat de omschakeling van de juveniele naar adulte levensfase in klimop 

een complex proces is, waarbij enerzijds omgevingsfactoren (licht, temperatuur) een belangrijke rol 

spelen, die dan via plantenhormonen een genetisch mechanisme op gang brengen die de nieuwe 

kenmerken tot uiting brengt (Figuur 6). Een beperkt aantal bronnen vermeld dat de juveniele fase 

terug kan geïnduceerd worden door toevoeging van het plantenhormoon gibberellinezuur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6. Samenvatting factoren die een rol spelen bij de omvorming van vegetatieve naar generatieve klimop 

De werking van de hechtvoetjes is eveneens een genetisch mechanisme dat wordt aangestuurd door 

omgevingsfactoren (contact met verticaal substraat) en gestuurd kan worden door het 

plantenhormoon Auxine. Er wordt een chemische lijmachtige substantie gevormd. Onder een 

bepaalde hoek worden de neerwaartse krachten echter te hoog waardoor de hechtvoetjes kunnen 

loslaten. Ze drogen ook uit wanneer geen verticaal substraat in de buurt is. 
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