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Tuinieren voor vlinders

Als je aan een heester voor vlinders denkt, staat de 
vlinderstruik natuurlijk bovenaan je lijstje. Maar er zijn 
meer heesters aantrekkelijk voor vlinders. De klimop 
(Hedera arborescens) is een goede tweede keuze. De 
groene bloemen geven zoete nectar in september 
en oktober, op een moment dat veel bloemen al zijn 
uitgebloeid. Deze nectar is van levensbelang voor 
trekvlinders, zoals de atalanta. Deze vlinder moet 
zijn buikje vol eten voordat hij terug kan vliegen naar 
warmere streken, zelfs tot in Afrika.

Plant of heester
Een klimop bloeit pas in het volwassen stadium. De 
plant klimt dan niet meer, maar gaat op een heester 
lijken. Het volwassen stadium wordt bereikt na veel 
jaren snoeien. Je kunt de klimop ook als heester ko-
pen, dan is de naam Hedera helix arborescens.
De hedera helix arborescens wordt 1 tot 1,5 meter 
hoog en kan wel 2m breed worden. Heb je een kleine 
tuin, dan kun je kiezen voor de kleine variant Hedera 
helix ‘arbori compact’. Deze blijft onder de 1 meter 
hoog en breed.
Voor één vlindertje bieden de knoppen van de bloe-
men nog een extra voordeel; het boomblauwtje. Deze 
kan haar eitjes afzetten op de knoppen. De rupsen die 
uit de eitjes komen smullen van klimopknopjes.

Wintergroen
De wintergroene struikklimop is mooi te combine-
ren met niet wintergroene heesters, zoals Buddleja, 

Caryopteris of met de grijsbladige lavendel.
Ook andere wintergroene heesters zijn interes-
sant voor vlinders. De Amerikaanse sering 
(Ceanothus repens) heeft klein leerachtig blad en 
mooie blauwe bloemen. Deze heester staat graag 
op een beschutte plek. Choisya ternata bestaat in 
een gewone en een smalbladige vorm. Beide bloeien 
ze met witte bloemen in april en mei. De bloemen 
geuren heerlijk. Er is ook een variant met lichtgroen 
blad. Die is vooral mooi in de halfschaduw, want 
anders wordt het blad erg geel. In de zon trekt deze 
heester natuurlijk wel meer vlinders aan. Sneeuwbal 
(Viburnum tinus) is een bekende heester die bloeit 
vanaf oktober tot april. De witroze bloemen geven 

Hedera of klimop is een heel bekende klimplant. De plant wordt gebruikt vanwege het winter-
groene blad. Voor vlinders heeft dit blad nut als zonneplek of verstopplek tegen regen of kou. 
Een volwassen klimop klimt niet meer, maar bloeit als nooit tevoren. De plant voor veel viin-
ders nog interessanter. 

Atalanta op bloem van Hedera arborescens.

Dit boomblauwtje zet eitjes af op een klimopknop. Ook nachtvlinders, zoals deze zwartvlekwinteruil, maken 
gebruik van klimop.

Kies voor klimop
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Gehakkelde aurelia op klimop.

Mogelijke combinaties

Hedera arborescens (h100-120, bl 7-8) ф ф ∆∆ Ŧ

Buddleja ‘Blue Chip’ (vlinderstruik, lilablauwe bloem, h100, bl 7-8) ф ∆∆ Ŧ

Scabiosa columbaria (duifkruid, lilablauwe bloem, h35, bl6-9) ф∆ Ŧ

Sedum spectabile (vetkruid, rozerode bloem, h40, bl 8-9) ф∆ Ŧ

Hedera arbori compact (h50, bl 7-8) ф ф ∆∆Ŧ

Lavandula angustifolia ‘Hidcote’ of ‘Silver Blue’ (lavendel, h45, bl 6-7 of 6-8) ф∆ Ŧ

Allium atropurpureum (sier-ui, donkerpurperen bloem, h70, bl 6-7) ф∆ Ŧ

Geranium ‘Rozanne’ (ooievaarsbek, blauwe bloemen, h30, bl 7-10) ф∆ Ŧ

Hedera arborescens (h100-120, bl 7-8) ф ф ∆∆ Ŧ

Caryopteris (caryopteris, h90-100, bl 8,9) ф∆ Ŧ

Aster novi belgii ‘Neron’ (aster, h 40, bl 9,10) ф∆ Ŧ

Ajuga reptans (zenegroen, paarsblauwe bloemen, h15, bl 5-6) ф∆ ∆Ŧ

Symbolen :
ф = waardplant dagvlinder  ∆ = waardplant nachtvlinder
ф = nectarplant dagvlinder ∆ = nectarplant nachtvlinder
Ŧ = nectarplant zweefvliegen/bijen/etc. (potentiële prooien voor libellen)
h80 = plant is 80 cm hoog  
bl 7-9 = plant bloeit van maand 7 tot in maand 9 (juli tot in september)

goede nectar. Deze heester kan wel 3 meter hoog 
worden. Snoeien doe je het best direct na de bloei, 
zodat er het volgende jaar weer bloemen verschijnen. 
Voor alle heesters geldt dat ze de meeste vlinders lok-
ken, als ze op een zonnige en windstille plek staan. 
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