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Het einde van een oude 
klimop in het Museumpark

Collectie

T oen begin juni 2020 het coronahek 
rond het Museumpark weer was 

weggehaald, liep Kees Moeliker over 
de brug het park in, richting het centrum 
van Rotterdam. Aan de rechterzijde van 
deze brug staan enkele oude bomen 
die, juist doordat ze dichtbegroeid zijn 
met klimop, beschutting, nestruimte en 
voedsel bieden aan vogels. Door de 
hoogte van de brug kan je de houtdui-
ven, halsbandparkieten, groenlingen en 
winterkoninkjes soms recht in de ogen 
kijken. Tot zijn schrik zag Kees dat de 
bladeren van de klimop in de zomerei-
ken er nu echter slapjes bij hingen en 
bruin begonnen te kleuren. Een blik over 
de brugleuning toonde de oorzaak: de 
stammen van de klimop waren door-
gezaagd en de planten waren aan het 
afsterven. Later bleek dat het om een 
onfortuinlijke en onbezonnen actie van 
de parkonderhoudsploeg ging, ongeveer 
gelijktijdig met het per ongeluk weg-
maaien van het Stadsnatuurreservaat 
achter het museum (NOS 2020). Het 
verwijderen van klimop staat niet in het 
onderhoudsbestek, zo verzekerden ons 
de verantwoordelijke ambtenaren.

Naast de brug in het hart van het 
park groeien vier zomereiken (Quercus 
robur) op een rij, elk begroeid met 
klimop. Er is een stronk van een om-
gezaagde zomereik waar ook klimop 
tegenop groeide en aan het begin en 
eind van de rij staat een afgestorven vol-
ledig door klimop overgroeide eik; voor 
de brug staat nog zo’n dode ‘klimop-
boom’ en nog een levende zomereik met 
klimop. De volledig overgroeide klimop-
bomen stonden zo’n 15 jaar geleden 
op de nominatie om gekapt te worden, 
omdat de klimop veiligheidsinspecties 
onmogelijk maakte. Bureau Stadsnatuur 
onderstreepte toen het ecologische be-
lang van klimop en wist daarmee de kap 
te voorkomen; de bomen werden slechts 
getopt, zodat het omvalrisico verdween 
en de klimop behouden bleef.

Bij de klimop op de vijf levende 
zomereiken bleek nu steeds op onge-

veer een meter hoogte een stuk uit de 
klimopstam gezaagd te zijn; de klimop 
op de drie dode (getopte) bomen is niet 
aangetast. Rondom de zomereiken en 
aan de andere kant van de brug groeien 
nog een paardenkastanje (Aesculus), 
esdoorns (Acer), linden (Tilia), platanen 
(Platanus), tamme kastanjes (Castanea 
sativa) en meidoorns (Crataegus). Al 
deze bomen zijn vrij van klimop, be-
halve een van de meidoornstruiken. Op 
afstand van het rijtje zomereiken, aan 
de andere zijde van de brug en enigs-
zins verscholen, groeit nog een fraaie 
zomereik met flinke klimop. De klimop 
op de meidoorn en die laatste zomereik 
zijn onbeschadigd, net als de klimop op 

de hogere bomen op het eilandje in de 
noordwest hoek van het Museumpark.

Rol van betekenis 
Klimop (Hedera helix) speelt een belang-
rijke rol in parken en bossen in Europa. 
Jonge planten vormen een bodembe-
dekker en oudere planten klimmen met 
behulp van luchtworteltjes en een soort 
lijm die daaruit komt (Xia et al. 2011) 
tegen bomen en andere verticale structu-
ren omhoog. Doordat de plant ’s winters 
geen bladeren verliest, levert klimop 
jaarrond beschutting voor dieren, ook 
in loofbossen waar in de winter geen 
blaadje meer aan de bomen zit. Klimop 
bloeit in de herfst en in de vroege winter 

G De doorgezaagde klimop op 22 juni 2020, links het verzamelde stuk stam. De bodem ligt bezaaid met  

    afgestorven klimopbladeren. (Bram Langeveld)
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en draagt in het voorjaar vruchten. Hier-
door biedt de plant juist in schaarse tij-
den voedsel: vroeg in het jaar al bessen 
voor ten minste zeventien soorten vogels 
en juist laat in het jaar nog nectar voor 

insecten. Zo werd in het Museumpark 
op 16 september 2019 de zeldzame 
klimopbij (Colletes hederae) gevonden 
door Bureau Stadsnatuur. Deze soort is 
voor zijn voedsel sterk afhankelijk van 
de plant. Klimop is ecologisch gezien 
dus een waardevolle plant (Metcalfe 
2005, Kopinga 2009, Beringen 2016). 
Het is waarschijnlijk geen toeval dat het 
eerste havikspaar dat in het Kralingse 
Bos broedt, daarvoor een boom met 
klimop heeft uitgekozen (De Baerde-
maeker & Bakker 2020). Het verlies 
van de klimop is dan ook een tegenslag 
voor de fauna in het toch al niet zo 
groene Museumpark.

Dikke stam
Een van de vernielde klimopplanten 
bleek een opvallend dikke stam te heb-
ben: maar liefst 20,5 cm in doorsnede 
op heuphoogte. De plant groeide om-

hoog tegen een zomereik met een onder-
stamdiameter van circa 65 cm en reikte 
tot in de kruin van de boom. Hoewel 
klimop een 20 (Stavretovic 2007), 25 
(Metcalfe 2005) tot zelfs 30 (Waggy 

G Het verzamelde stuk stam van de klimop uit het Museumpark, NMR 9999-161515. (Bram Langeveld)

G Het Museumpark in augustus of september 1970, gezien vanuit het noordoosten. (A. Groeneveld; beeld uit Stadsarchief Gemeente Rotterdam)

G De zeldzame klimopbij werd op 16 september  

    2019 op bloeiende klimop aangetroffen in het  

    Museumpark. (Marco Tanis)
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2010) centimeter dikke stam kan ontwik-
kelen, blijft de plant meestal veel slanker. 
We verzamelden dus een monster voor 
de collectie. Zagen bleek niet meer no-
dig; de onderhoudsploeg was vergeten 
het stuk dat ze uit de klimopstam hadden 
gezaagd af te voeren en dat lag vlak 
naast de boom op de grond. Nu is het 
onderdeel van het museumherbarium 
onder nummer NMR 9999-161515.

Klimop kan meer dan 60 jaar oud 
worden (Schnitzler & Heuzé 2006). De 
dikte (of hoogte) van de stam zegt niet 
per se iets over de leeftijd. In een bos 
in het noorden van Italië konden in een 
klimop met een stamdiameter van 14 
centimeter 53 jaarringen geteld worden, 
terwijl in een klimop van slechts 9,5 
cm maar liefst 69 jaarringen zichtbaar 
waren. Deze verschillen in groeisnelheid 
zijn het gevolg van lokale omstandig-
heden, waaronder de ruimte voor de 
klimopplant op de stam waar hij tegenop 
groeit (Castagneri et al. 2013). Onze 
klimopplant had het rijk voor zich alleen 
op de zomereik. Om na te gaan hoe oud 
hij geworden is, zaagden we een plak 
van het stuk stam af en bestudeerden die 
in het laboratorium van BIAX Consult. 
Met een opvallend-lichtmicroscoop met 
vergrotingen tot 50x zochten we de jaar-
ringgrenzen. Die zijn bij sommige hout-
soorten vaak eenvoudig te zien, zoals 
bij naaldhout en zogenaamd kringporig 
loofhout, omdat rond de winterstop een 
grote verandering plaatsvindt in de hout-
anatomie. In het najaarshout zitten kleine 
vezels of vaten, in het voorjaar veel 
grotere (zie bijvoorbeeld Schweingruber 
1990). Klimop valt in de groep van de 
verspreidporige houtsoorten; in deze 
houtsoorten vindt weinig tot geen veran-
dering plaats, waardoor het  lastiger is 
om de jaarringen te tellen. Bovendien 
maakt klimop binnen een jaarring clus-
ters en rijen van vaten, die soms verdacht 
veel op een jaarringgrens lijken. In een 
deel van de plak waren de grenzen dui-
delijk, en de breedte van de ringen was 
daar opvallend groot. Met name in de 
eerste paar jaar, waarin onze plant nog 
op gang moest komen, en in de laatste 
paar jaren waar de groei iets stagneer-
de, was het echter moeilijk tellen. Er zijn 
daarom twee tellingen verricht, die zicht-
baar gemaakt zijn in de foto met spelden 
op elke 10 jaar. Een voorzichtige versie 
is in zwart aangegeven, een meer ge-
durfde in kleur. Daarbij bleek dat onze 
klimop 70 +/- 3 jaar oud is geworden. 
Een respectabele leeftijd, maar met zo’n 
dikke stam hadden we hem eigenlijk nog 
wat ouder verwacht. De klimop heeft dus 

goede groeiomstandigheden gekend en 
snel kunnen groeien.

Rond 1950 begon onze klimop aan 
zijn klim tegen de stam van de zomer-
eik. Het Museumpark zag er toen anders 
uit dan tegenwoordig. Uit de topografi-
sche kaart uit 1950, te zien via het Ka-
daster (topotijdreis.nl), blijkt dat het Mu-
seumpark een groter oppervlak had. Op 
een archieffoto uit 1970 is te zien dat 
het park ook toen behalve groter, vooral 
groener was dan tegenwoordig. Sinds 
de herinrichting in 1989-1992 naar een 
ontwerp van landschapsarchitect Yves 
Brunier, samenvallend met de bouw van 
de Kunsthal, is het vooral opvallend 
dat een deel van het groen vervangen 
is door een asfaltvlakte (Het Vrije Volk, 
Metropool, 28-4-1989: 16) en dat in 
andere delen bomen zijn vervangen 
door lagere struiken en perkplanten. De 
zomereik mét onze klimop is daarvan 
echter gespaard gebleven. De klimop 
bleef tot 2020. Laten we hopen dat de 
eik nog vele decennia blijft, en dat er 
zich wellicht een nieuwe klimop tegen-
aan zal vestigen. F
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G Een plakje van de verzamelde klimopstam waarop de jaarringen geteld zijn. In zwart is de voorzichtige telling   

    en in kleur de iets gedurfde aangegeven. De afstand tussen de spelden bedraagt steeds 10 jaarringen, het  

    maatstreepje is 5 cm. (Caroline Vermeeren)


