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VOORWOORD 

Houtrot in levende bomen is ecn fenomeen dat de beheerder van stedelijke en land
schappelijke beplantingen steeds meer bezighoudt. Enerzijds omdat het een blijvende 
bedreiging vormt voor de instandhouding van vee l, inmiddels monumentale, bomen 
en daarmee ook een dreigende vermindering van de duurzaamheid van vee l belang
rijke hoofd-groenstructuren. Anderzijds , omdat met de in voe ring van het nieuw 
Burgerlijk Wetboek de verantwoordelijkheid c .q. aansprakelijkheid van de beheerder 
voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van het bomcnbestand zwaarder is gaan wegen 
dan voorheen het geval was. Dit heet! er toe geleid dat de vei ligheid van bomen de 
afgelopen jaren in zowel de boomverzorging als de groenvoorziening een verhoogde 
aandacht heeft gekregen. In dit licht bleek ook al snel behoefte aan meer inronnatie 
over houtrot. De brochure Houtrot in bomen, in 1986 opgeste ld door de Kring 
Praktiserende Boomverzorgers, voorzag voor een aanzien lij k deel in die behoefte. 
De oplage is inmiddels enige tijd uitverkocht , maar de vraag bleer. 

Omdat bleek dat enkele onderwerpen niet meer geheel actueel waren. werd besloten 
tot de vervaardiging van deze tweede. geheel herziene druk. Initiatieven daartoe zijn 
genomen door een redactiecommissie bestaande uit vertegenwoordigers van de 
Bomcnstichting, de Kring Praktiserende Boomverzorgers (KPB), hel Inst ituut voor 
Bos- en Natuurondertoek (IBN-DLO) en het IPC Groene Ruimte. Ir. Hester van Gent 
ve rzorgde, namens de Bomenstichting, de samenstelling van de brochure. Bijdragen 
over de biologie van houtrot en de juridische aspecten werden geleverd door 
respectievelijk ir. Jit ze Kopinga (IBN-DLO) en mr. Bas M. Visser Uuridisch raadge
ver Natuu r, Bos cn Landschap). Tevens werden bijdragen gegeven in de voml van 
illustratiemateriaal enlof inhoudelijk commentaar door een aantal deskundigen op het 
gebied van de boomverzorging en de mycologie. De hierna volgende personen worden 
bedankt voor hun inbreng: de boomverzorgers Frits Gie li sscn (OBTA de Linde) , I-lans 
Kaljee (Omegam Groenadvies) , Luc C M. Noordman (Bomenstichting) en de mycolo
gen dr. Huub A. van der Aa (Centraa lbureau voor Schimmelcultures) en dr. Eer J.M. 
Amolds (Biologisch Station Wijster). 

ir. SjefW.M . Langeveld 
Hoofd afdel ing Bedrijf en Bestuur 
Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO), Wageningen. 
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1. INLEIDING 

Houtrot kan gedefinieerd worden als: de afbraak (verrotting) van hout door micro
organismen, voornamelijk schimmels (zwammen). Deze schimmels spelen een essen
tiële rol in de voedse lkringloop. In Nederland bestaan ongeveer 870 soorten schim
mels die houtrot ve roorzaken. De grote meerderheid hiervan leeft uitsluitend van dood 
of nagenoeg afgestorven hout (saprofietcn). Een honderdtal soorten (waarvan de 
meeste ze ldzaam zijn) kan echter het hout van levende bomen aantasten (paras ieten). 
Ten gevolge van houtrot kan de levensduur van een boom verkort worden en kan de 
boom gevaar opleveren voor de omgeving. 

In dil boekje worden de in ons land mees! voorkomende en enige minder algemene 
houtrotzwammen op levende loofbomen beschreven. Het is bedoeld als leidraad voor 
boomverzorgers, beheerders en eigenaren van bomen om de vruchtlichamen van deze 
zwammen te kunnen identificeren. 

Aan het overzicht gaat een tabel vooraf waarin per boomsoort de belangrijkste 
houtrotzwammen staa n. Verder bevat dit boekje een hoofdstuk over de biologie van 
een aantasting door houtrot en de gevolgen hiervan voor de boom (stabili te it, breukge
voe ligheid). In een ande r hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de juridische conse
quent ies C.q. de aansprakelijkheid wanneer schade door bomen ontstaat ten gevolge 
van ve rzwakking van de structuur door houtrot. 

Ook zijn overzichten opgenomen van nuttige literatuur en adressen van instellingen 
waar houtrotzwal11J11en gedeterm ineerd worden . 

Leeswijzer soortbeschrij\'ingcn 
De schimme lsoorten staan in alfabet ische vo lgorde van de wetenschappelijke naam. 

Hierbij is de 'S tandaardlijst van Nederlandse macrofungi 1995' van de Nederlandse 
Mycologische Vereniging aangehouden. Synoniemen die nog steeds gebruikt worden 
staan erachter vemleld, bijvoorbeeld Gal/oder/na lipsiel/se (syn. Ganoderma app/anu
film ). Verder worden per soort de Nederlandse naam en de groep waartoe de zwam 
behoort gegeven. 
Naast de afbee lding(en) van de zwam is vermeld: 
- we lk type houtrot veroorzaakt wordt (wit rot ofbruinrot, zie blz. 48); 
- of het vruch tli chaam eenjarig of meerjarig is; 
- op welk gedeelte van de boom de vrucht lichamen voomamelijk te vinden zijn (tak-

ken, stam, stam voet of worte ls); 
- met welke frequentie de schimmel in Nederland voorkomt ('zeer algemeen, alge

meen, vrij algemeen , matig algemeen, vrij zeldzaam, ze ldzaam' ); 
- of de vruchtlichamen voornameI ijk sol itair of in groepen groe ien. 

Per soort is te lezen op welke waardplanten (boomsoorten) ze (onder meer) kun nen 
voorkomen. Verder zijn ccn aantal morfologische kenmerken beschreven (vonn, kleur 
en afmeting van het vruchtlichaam), alsmede de plaats waar en de periode waarin de 
vruchtli chamen voorkomen . Tot slot zijn de (fysieke) gevolgen van een aantasting 
voor de boom beschreven. Bij de laatstgcnoemde gegevens moct bedacht worden dat 
deze afhankel ijk zijn van boomsoort en omgevingsfactoren. Het verdien t daarom altijd 
aanbeve ling de boom nade r te (laten) onderzoeken alvorens conclusies te trekken 
omtrent de gezondheidstoestand en het al dan nict handhaven van een door houtrot 
aangetaste boom. 
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2. HOUTROTZWAMMEN 
PER BOOMSOORT 

Overzicht van boomsoorten waarop bepaalde houtrotzwammen voorkomen. Uitgegaan 
is van de houtrotzwammen die het meest in/op de boomsoorten zij n aangetroffen. 

,'cel voorkomend op verschillende soorten 
loofbomen bh 
Armi//aria mel/ea .................... 9 
Armil!aria osroyae . .... . . . . . . .... . . . 10 
Bjerkalldera lIlhlSra ...... . . . . .... . . . 11 
CllOlldrOSlereU/1/ purpurewIl .. . . .•.... . /2 
Daedaleupsis confragosa ........•.... /4 

Amerikaanse vogelkers 
StereUlII rugOS1I1II .... ........ ••. .... 43 

appel 
ChOlldrosterell1ll jJlI/ïJllrell1ll ...... _ .... /2 
JIIOIIOfll!j hispid/ls ................... 28 
Pho/iow sqllarrOS(1 .................. 38 

berk 
Bjerkalldera adllsra ........... .. .... /1 
Cholldroslerelllll pllrpllreUIII ..... .. . , . , 12 
Daedaleopsis conjmgosa . , , , ...... ... 14 
DaJdinia cOllcen/dca ,.,.,., .. .... . . . 15 
Fomes jomellfarills . , .. , . , . , •. . . .. , . , J 7 
FOII/i/opsis pil/ ieo/a. , .... , . , • . . . .. , . , 18 

Heterobasidiol/ WI/IOSI/II/ .,., • . . . .. . . , 25 
Illol/ows obliq/lus , . , , . , . , . , • . . . .. , . , 29 
Pal/elllls serorill Ils ., .......... . . . . . . 34 
Pholio/a (luril'ella , , , , . , .•. , .. , . . . . . . 37 
Pho /io ra sqlltlrrostl , , , . , .• ' , , , , . , . , . , 38 
Piptoporus bell/Ull/ls , , . , . • . , , , , . , . , . , 39 
Plel/l"orus os/reall/S ......•........ . . . 4() 

SlereUIII hirSlltll1ll , , . , . , .• ' , , . , . , .... 42 
Trall/eles " ersicolor ., .. ••........... 44 

beuk 
Bjerkandera adllsta ., ........... . ... J I 
ChomJro.Herelllll purpureufI/ , . , ... . .... 12 
Co/Jybia jus ip es .. , ...... ,., ... . ,.,. 13 
Fomes jomell tal'ius , . , . , ...... . . . . .. . 17 
Fomitopsis pillicola, . , ... .. .......... 18 
Gallodermo australe . , ........ . . . .... 19 
GWlOdermo lipsiellse ,., . • , ... , . . .. . . 20 

Gafloderll/a IlIcidwl/ , . , ... , . . .. . . , . , . 21 
Galloderll/o pfeifferi .. , ...... . . . . . . . . 22 
G(l11odenll(l resilloceulI/ , .. , , •.... , . , . 23 
Meripillls g igol/fells ,. , . , , , , • , . , . , . . . 32 
Olldell/OIlSielia lIIucido , , , , , , • ' . , . , . , . 33 
Panel/us serolil1l1S ..... . . . .•....... . 34 
Pho/iota al/l'Îl'ella , , , , , , . , . , • ' . , , , , , , 37 
PllOliota sqlw/'ru.WI , , , . , . , . , . , . , , . , . , 38 
PleurO/IIS ostreatll,~ , , , . , . , . , , , .. , . , . , 40 

Sterellll/ "irSlI fllfll " , , . , . , . , .•. , , . , . , 42 
Trllllletes versicolor .,.,.,., . • .. ,.,., 44 
Ustulilla deusUl ..... ... ............ 45 

d.n 
Phaeo/us Sdlll '(' illit=ii ...... . . . ....... 35 

douglasspar 
Plweo/us schll'eil1it=ii ..... ...•....... 35 

eik 
Armi/laria lIIe/Jea . , . , . , . , .... . . •. , ... 9 
ChOlldrostereulII pUI"pllrelllll , .... , . , . , . J 2 

Collybia jilsipl's ... .. , ....... . ...... IJ 
Fismlilla hepatica , . , . , . , . , , .. . •. , ... 16 
FOllles jolllel/larills . , . , . , • . . . . . •. , . , . 17 
Gai/oderllla al/slmle , . , . , • . . . . . •. , . .. 19 
Gal/odermo Iipsiell.w! , . , . , ... . . . •. , ... 20 
Gal/oderll/a IIICid/l1ll , . , , , , , . . . .• . , . , . 2 J 
Galloderllla reSil10Celllll ...... .•• . .... 23 
Gr(fola ji'ol/dosa . , . , , , . , . . ...• • .... . 24 
H eterobasidiol1 (I//IIOSI/III .,.,., . • . . .. . 25 
j,'OI/O/lIS dlJ'adells ",.,.,., .. , . ,.,., 2 7 
Laetiporus slIlpJllIreliS .,., ..... • .... . 3 I 
Meripi/l/.\· gigal/leu.\· .,., ...... , . ,., .. 32 
Pallellll.\· serolilllls ,., .........• ,., .. 34 . 
StereuIII hirslIflllll ............. • ..... 42 
StereuIII rugO!wIII ., .... . ... ......... 43 
Trameles wrsicu/or .... , ... , . . . , . . . . 44 

.Is 
CholldroslerCl/11/ pI/rpI/rel/ lil , . , . .. . .... 12 
Oaedafcopsis confrago,WI ,. , . , . .. . .. , . J 4 

luouotll.\' radiallIs .. , . , . , ........... . 30 
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Pal/el/us seroti llus ... 

PO~)'Ponls Sq/IfIIIIVSI/S 
· . . . . . . . . . . . . 34 
· . . . . . . . . . . . . 4 J 

es 
Daldillia cOllcelllrica 
!1I01l011lS hi.''ÏJidus .. 
Pal/eI/lis serolil/I/s . 

· . . . . . . . . . . . . . 15 
28 
34 
44 

. . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . 
Trall/eres vers ic% r . . . . . · . . . . . 
UsluNl/a del/sla ....... . · . . . . . . . . . . . 45 

esdoorn 
Armil/aria mel/ea ....... . . . .. .• . . . . . . 9 
Gallodcl"/Jw australe . . . · . . . . . . . . . . . /9 

3/ Laeliporl/s sulpll/lrcl/s .. . · . . . . . . . . . . . 
Polypo/"us SqllWIIOSI/S · . . . • . . . . . . . 4 / 

fijnspar 
Bjerkandera adllsra ... . . . . . .•. . . . 
FomilOpsis pill icola . . . . . . . . .•. . 
I-Iererobasidiol/ alll/OSII/1/ . . . . . • . . 

· . . 11 
· . . /8 , . 
· . . -.) 

Plweoll/s sch\veill ilzlÏ • • • • • • • • • • • . . . . . 35 

hazelaar 
Slere/IIII r1igOS1l1ll . ...... •. ..• • ...... 43 
• lep 
I-Iypsizyg/ls IIllJIorillS .. ........ . . . 
I/lO/lOluS hispidus .. . . . . . . . . . . • . . 
PllOliota al/rivella . . . . . . . . . . . . • • . 
Polypol"/Is sqllall/osl/s 

kers 

. . . . . . 

26 
28 
37 
4/ 

Clw/ldrusierelllll pwpurel/IJI 
Laeliporus sulpll/lrewi .... . . 

. . . . . . . . /2 

. . . . . . . . 3 / 

lariks 
I-Ielerohasidion annOS/11II · . . . . . . . . . 
PlweolllS .w:ltweinilzi i · . . . . . . . . . . . . 

· .. 25 
. 35 

linde 
POli/es {ámenlarills . . . . . . . . . . . . . . . . / 7 
Ganoderma australe . ................ !9 

. . . . . . . . . 20 
· . . . . . . . . . . . . 38 
• • • • • • • • • 

G(/llodemw Iipsic/lse . 
PIIO/iola sqllorrosa ..... 

PO~FPOl"Ifs sqllallloswi . 
USllllil/a del/Sla ..... . . . . . . . . . . . 

4/ 
45 

lij sterbes 
Cltol/drosterellm purpurellm .......... J 2 
!/lOnOIIiS hispidus. . .... . . ......... 28 
Panel/us semlillllS .................. 34 

meidoorn 
C/wlldroslereulII pl/rpureuIJI . . . . ...... . 12 
Laelipol"/Is sl/lp/wrel/s . . . . . . . . . .... . . . 31 
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paardenkastanj,'Cc __ 
Armillor ia mellea . . ... .. . •.. •. . . .... . 9 
Bjerkal/dera adusra ........ .. . . ..... I/ 
Ganoderm(l auslrale ........ •. . . . .. . . / 9 
Ganodenna r esillaceulI/ 
Meripi/I/s gigmlfel/s . 
Plel/roflls osrreatl/s .. 

peer 

· 23 
· 32 
· 40 

C/wlltlroslereulJI purpurellfll . . . . . .. ... . /2 

plataan 
Callot!erma allstraIe . . . . . . . . . . . . . . . . . /9 
IUOl/otlls hispidus • • • • • • • • • • . . . . . . . . . 28 

populier 
Bjerkalldera (uil/sla . . . . . . . . 

Cholldroslerel/III pI/rpI/reI/lil 
rome.\" /ómel1larills . . . 
Ganoderma Iipsiem'e . 

. . . . . . . 11 

. . . . . . . 12 
17 

Laeripol'/ls sulp/lIIl"el/s ....•.. . ....... 
20 
3/ 
36 
37 
40 
44 

Phel/ilJlIs ignial"Î/ls . 
P/wliola (lIlri l'ella .. 

. . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . P/eurO/us oSfreCllI/S . 

Trameres I'CI"sicolur . . . . . . . . . . . . . . . . . 
robinia 
Laeliporl/s sl/lpltllreus 
Pho /iola sql/arrosa ... . 

tamme kastanje 

· . . . . . . . . . . · 3 / 
· . . . . . . . . . . · 38 

Fislulinu Itepalica ... . . . . . ..•. 
Laeliponts sl/lp/wreus . . . . . . •. 

/6 
3/ 

walnool 
III OIIO!US lti.\jJl"dus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 

wilg 
Bjerkandera (uil/SlO . . . .. 

Daedaleopsis cOI!/i'agosa . 
· . . . . . . . . . . . / / 

. . . . . . . . . . /4 
Ganoder/1/a /ipsiense ..... . . . • . . . . . . . 20 
Galloderll/o resilluceulII . • . . . . . . .. 23 
Loeliparl/s sl/lphure/ls ...... .•. . . . .. . 31 
Phe/limls igniar ius . . . . . . . . ... .. . . . 36 
Pho/iola sqllarrosa .. . . . . . . . . . •.. . . . . 38 
Plel/roll/s OSlrealllS . . . . . . . . .. . •.. . . . . 40 
Polypol'lls squalllOslIs .... . .... • . ..... 4 J 
Trwllell>s vers icolor . ....• .... . • . .. .. 44 
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Echte honingzwam A rmillaria mellea 
(syn. Ar/llil/aria lIIolltagllei, Anllillariella me/tea) 

Basidiolllyceles (steeltjeszwammen), p laatj eszwammcll 

witrot 
• • eenjarig 

stamvoet/wortel 
vrij algemeen 
groep 

Waardplanten Een groot aantal soorten l oof~ en naaldbomen, maar voornamelijk 
loofbomen (o.a. e ik, esdoorn en paardenkastanje). 
Vorm en kleur De hoeden zijn variabel van vorm, gewelfd of afgeplat en sterk gol
vend, vaak ingedeukt in het centrum. Bovenzijde (hol1lng)geel, later bruin (met olijf
groene tint) met donkere schubjes (vooral in het centmm). Onderzijde met lichtbmi ne 
plaatjes. Slanke stee l, met een opvallende, dikke, witte of ge lige, wollige manchet. 
Afmetingen Hoed: 3 tot J 5 cm groot. Steel: 6 tot 15 cm lang en 0,5 tot 2 cm dik . 
Plaats Rondom en/o f onde raan de stam, soms tot 2-3 J11 hoogte. 
Periode Meesta l late herfst tot eerste vorst. 

Overige kenmerken Groeit in d ichte bundels van vele exemplaren. Deze saprofiet kan 
de worte ls, worte laanzet o f Slamvoet parasiteren . Op de wortels en onder de bast zij n 
dan zwarte rh izomorfen (myceJiumstrcngen, 'schoenveters') te vinden. Rhizomorfen 
onder de bast betekent dat de boom al een paa r jaar of langer aangetast is, rhizomorfen 
in de bodem hoeven geen aantasting Ie betekenen. De zwam lijkt op Armillaria tl/tea 
(Kno lhoningzwam), zie overige kenmerken bij Arl1lillaria ostoyae. 

Gevolgen Eerst functioneert het wortelstelse l slecht len gevolge van worte l rot, waar
door een veJ111i nderde groe i optreedt met kans op windworp. Daarna ko loniseert de 
schimmel ook de stam, waardoor stam rot ontstaat en de boom langzaam of sne l 
afsterft. Indien de stam voet e rnstig is aangetast, kan de boom bij of net boven de grond 
afbreken. Ind ien nodig de boom bij voorkeur met wortel en al verwijderen, aangezien 
slobben nog jarenlang als voedselbron voor de schimmel kunnen dienen. 
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Armillaria ostoyae Sombere honingzwam 
(syn. Armillariella ostoyae. Armillaria obscura, Armiflariella polymyces) 
Basidiomyceles (stee ltjeszwammen), plaatjeszwammen 

witrot 
• • eenJang 

stamvoet/wortel 
algemeen 

groep 

Waardplanten Een groot aanta l soorten loof- en naaldbomen. 
Vorm en kleur De hoeden zijn vaak ingedeukt in het centrum. Bovenzijde aanvanke
lijk lichtbruin , later donkerbruin . Opvallende bruine tot donkerbruine schubben en 
donkere vlekjes op hoed, manchet en steel. Steel met opva llende vliezige, stevige, 
wollige manchet. 
Afmetingen Hoed: tot 15 cm groot. Stee l: tot 15 cm lang ell 2 cm dik. 
Plaats Rondom de boom en aan de stam voet. 
Periode Meestal herfst tot eerste vorst. 

Overige kenmerken Deze soort is (evenals Armillaria lIle/lea - Echte hon ingzwam) 
een echte worte l-, wortel aanzet- en stamvoetparasiet. Deze zwam lijkt op Armil!aria 
lu/ea (Knolhoningzwam), maar laatstgenoemde soort groe it alleenstaand of met weinig 
exemplaren in bunde ls, bezit geen donkerbru ine schubjes op manchet en steel, heeft 
een opgezwollen steelvoe t met gewoonl ijk ge le vlokken, heeft een vergankelijke spin
neweb-achtige manchet en is wein ig tot niet schadelijk. 

Gevolgen Een aangetaste boom sterft langzaam of snel af. Aange taste bomen, die 
gevaar voor de omgeving opleveren, dienen zo mogelijk met worte l en al verwijderd te 
worden, aangezien stobben nog jaren als voedselbron voor de schimmel kunnen die
nen . 
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Grijze buisjeszwam Bjerkandera adusta 
Basidiomyceles (stee ltjeszwammen), bUÎ sjeszwammcn 

Waardplanten De meeste loofbomen (o.a. beuk, paardenkastanje, populie r, berk, eik 
en wilg). Af en toe (maar in toenemende Illale) op naaldbomen (spar). 
Vorm en kleur Halfcirke lvormige, afSlaande hoeden. vaak meerdere exemplaren ve r
groeid of dakpansgewijs boven elkaar staand : soms geheel resupinaat. De zeemleer
ach tige bovenzijde van de hoeden is aanvankelijk wil of (bru in)grijs Illel witte rand , 
laler donkerder met vaak een zwarte rand. De onderzijde van de hoeden (erbij rcsupi
nate vormen de he le bu itenkant) is licht- tot donkergrijs mei een regelmatig pa troon 
van fijne gaatjes (poriën)(z ic inze t). Bij jonge exemplaren wordt de grijze gaat jes laag 
zwart bij kneuzing. 
Afmetingen Hoed tot 7 cm breed, 0.3 tot 0.6 cm dik: resupinate vo rmen kunnen veel 
grote re afmetingen aannemen. 
Plaats Stam en takken. 
Periode Het hele jaar. 

Overige kenmerken De aanvankel ij k soepe le leerachlige zwammen drogen hard op. 
De grijze buisjeszwam kan in bomen met een zeer slech te condi ti e of grote 
(snoei)wonden als zwakteparasiet optreden. Meestal echter ve rschijnt deze sOOl1 pas 
nadat het hout afgestorven is. De zwam \l,lordt vee l gevonden op door verdroging of 
zonnebrand verzwakte of afgestorven beuken. 

Gevolgen Bij aangetaste bomen kan stam- en takb reuk optreden. 
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Chondrostereum purpureum 
(syn . StereWII pWpUrelllll) 

Paarse korstzwam 

Basidiomycetes (stee ltj eSZW3mmen). korstzwallll11Cn 

Waardplanten Diverse loofbomen (o.a. berk . els, beuk, appel , popul ie r, peer, mei
doorn, kers en lij sterbes) , soms op naaldbomen. 
Vorm en kleur Meestal z ij n de afs taande hoedjes ve rgroeid in rijen naast o f boven 
elkaar, randen vaak golvend. Bovenzijde witachtig of grij s en ruig behaard. Onderzijde 
glad en li la o f paarsachtig brui n, later meer bruin. Het vruchtvlees kleurt niet rood bij 
kneuzing. Dikwijl s resup inaat met een paarse, dunne, leerachtige korst (z ie inzet) . 
Afmetin gen Hoed 1.5 tot 3 cm breed. 0,2 tot 0,5 cm dik. 
Plaats Stam, stam voet en takken. 
Periode Het hele jaa r. 

Overige kenmerken De zwam ko mt vaak op wonden voor. De vruchtlichamen drogen 
op en worden breekbaar. De zwam wordt ook vaak a ls sapro lîe t aangetroffen, vooral 
op stronken van recent gekapte bomen. 

Gevolgen Deze schimmel veroorz~akt de bekende loodglansziekte bij pe rziken en 
andere prllnllssoorten. Aanvanke lijk veltoncn de bladeren aan een of enkele takken een 
grij ze, loodk leurige tin t. Ze vallen vroegtijd ig af. De ziekte verspreidt z ich ge le idelijk 
door de hele boom, waarbij aangetaste takken afste rven. In het najaar en in de winter 
ve rschij nen de korstvormige vruchtl ichamen op a fges torven takken en stam. Het pro
ces kan enige jaren duren en soms komt een aantasti ng tot stilstand en herste lt de 
boom zich. Ind ien de takken met de zwam in een vroeg stad ium ta l op het gezonde 
hout teruggesnoeid worden (aangetaste ll1 ee ljarige takken ve rlOnen inwendig een brui
ne tot paarse verkleuring), kan de aantast ing tot stilstand worden gebracht. 
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Spoelvoetcollybia Collybia fusipes 
Basidiolllyceles (steel tj eszwammen). plaa tjeszwammcn 

\Vaardplanten Eik en beuk. incidenteel op andere loofbomen. 
Vorm en kleur De randen van dc hoed zijn gewelfd. Bovenkant donker roodbruin. 
Onderzijde met grove, brede plaatjes. witachtig tot roodbruin (zie inzet). Taaie, 
gegroefde, vezelige steel zonder manchet en mei een ve rbreding in het midden. 
Onderste dee l stee l donkerder van kleur dan bovenste dee l. De dunne bas is is vaak ver
groeid met andere stelen. 
Afmetingen Hoed: 3 tot 7 cm groot. Steel: 4 tot9 cm lang en 0,7 lot 1,5 cm dik. 
Plaats Rondom cic boom en aan dc stam voet. 
Periode VOO Ij aar tot vroege winter. 

Overige kenmerken De hoed is wat kleverig bij voch tig weer en g lad bij droog weer. 

Gevolgen Deze schimmel veroorzaakt (steeds frequenter) wOl1c lrot bij oude eiken, 
soms beukcn doch lijkt vrij wcinig schade aan te richten. 
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Kogelhoutskoolzwam Daldinia concentrica 
Ascomycetes (zakjeszwammen) 

witrot 
• • eenjarig 

tak 
vrij algemeen 
solitair/groep 

'Waardplanten Di verse loofbomen, met name es en berk. 
Vorm en kleur Halve bol met een bijna glad oppervlak waa ri n talrijke minuscule 
gaatjes zitten . Aanvankelijk roodbruin van kleur, spoedig zwart en g lanzend. Rijpe 
exemplaren hebben het uiterlijk en de stevigheid van houtskool. De zwam is uil 
concentri sche laagjes opgebouwd, wat op doorsnede te zien is. 
Afmetingen 2 tot 10 cm breed. 
Plaats Dode takken. 
Periode Hel hele jaar. 

Overige kenmerken Deze zwam groeit gewoonlijk op takken die door andere oorza
ken zijn afgestorven. Nonnaai wordt de stam niet aangetast. De zwam is voomamclijk 
saprofi et, Illaar dringt soms door in levende delen van de boom. 

Gevolgen Aangetaste takken breken gemakkelijk af. Deze zwam levert niet vaak pro
blemen op, omdat hij weinig voorkomt in parken en lanen. 
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Fistulina hepatica 
Basidiolll)lCeleS (stee I tjeszwammcn), buis jeszwa l11 lllcn 

Biefstukzwam 

Waardplantcn Eik, soms tamme kastanje. 
Vorm en kleur Aanvankelijk (roomkleurige) zwellingen. spoedig tongvormig o f een 
halfronde cirkel. Soms een korte stee l. Bovenzijde in zeer jong stadium roomkleurig, 
spoedig dieprood en in ouder stad ium bruinrood. Onderzijde wat lichter. Bij verse 
exemplaren is dc bovenzijde vochtig-kleverig en scheidt het vruchtvlees rood sap uit. 
Afmetingen 5 lOt 30 cm breed, 2 tal 6 cm d ik. 
Plaats Vrijwel alt ijd aan dc stam voet. 
Periode Augus tus tot november. 

Overige kenmerken De zwam komt soms in een groep voor. 

G evolgen De zwam lijkt wein ig schade Ie veroorzaken en kan jaren in dc boom 
aanwezig zijn zonder nadelige gevolgen. Het rot verbre idt zich doo rgaans niet o f zeer 
traag, waardoor de aantasting lokaal blijft. 
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Echte tonderzwam Fom es fomentarius 
Basidiolllycetes (stee l tjcszwammcn). bu i sj cszwal11 ll1cn 

witrot 
• • meerjarig 

tak/stam 
vrij algemeen 
solitair/groep 

\Vaardplanten Di verse loofbomen, met name berk. 50 111 5 beuk, populier, eik en linde. 
Vorm CII kleur Hoefvormig of een halve cirkel. Bovenzijde sterk gewelfd en gezo
neerd, onderzijde vlak. Bovenzijde jonge delen roodbruin , later grijs me t ronde groe
ven. Onderzijde groeiende de len wit , later li chtb ruin van kleur. De zwam is ha rd en 
houtig met een hoornacht ige korst. 
Afm etingen 10 tot 30 cm breed, 10 lot 15 cm dik. 
Plaats Stam en takken . 
Periode Hel hele jaar. 

Overige kenmerken De echte tonderzwam is vrij algemeen geworden, met name op 
berken in het gehele land. Meestal komen ze sol itair voor, maar soms met meerdere op 
een stam. Het is een zwakte- of wondparasiet, die vaak op oudere bomen met een 
slechte conditie voorkomt. 

Gevolgen Bij aangetaste bomen kan tak- en stambreuk optreden. Deze zwam wordt 
ze lden in parken en lanen aangetroffen. 
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Fomitopsis pinicola Roodgerande houtzwam 
(syn. POli/es pinicola) 
Basidiom)'ceres (steel tj eszwammen), bu isjeszwammcn 

\Vaardplantcn Di verse naaldbomen, meestal spar, S0l115 loofbomen (o.a. berk, beuk 
en eik). 
Vorm en kleur Hoefvon11ig. Bovenzijde glanzend. vaak kleverig , aanvankel ijk bleek, 
daallla strogeel. Later oude delen met grijzig. hard, hoomachtig oppervlak en roodbrui 
ne groe iende rand. Onderzijde wi tachtig, bij kneuzing crème-strogeel tot ab rikoosklcu-

• 
ng. 
Afmetingen 8 tOl JO cm breed, 5 tot 20 cm dik . 
Plaats Meestal op de starnvoet. 
Periode Het hele jaar. 

Overige kenmerken Deze wondparas iet komt vooral in Limburg voor. Jonge zwam
men scheiden vaak aan de onderzijde wa terige druppels af. Oude exemplaren kunnen 
op FOl1lesfolllcl/larius (Echte londerzwam) lijken (een verschi l: bij verh itting smclt dc 
korst van FOII/i /opsis pinicola, het oppervlak van Fomcsfomel//arius verkoo lt slech ts). 

Gevolgen Op term ij n kan stambreuk opt reden. In parken en lanen wordt de zwam 
slech ts ze lden aangetro rren , waar.door de zwam weinig problemen vcroorzaa k1. 
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Dikrandtonderzwam Ganoderma australe 
(syn. Gallodermtl adsperSIII1I. Galloderma eUl'OpaCIIIIl) 

Basidiomyceles (steeltjeszwanUllcn). bu isjeszwnll1l1ien 

, 
"-

\Vaardplanten Diverse loorbomen (o.a. paardenkastanje. linde, beuk, eik en esdoorn), 
zelden op naaldbomen. 
Vorm en kleur Breed afgep latte of hoefvofmige zwam met een stompe en d ikke rand. 
Vaak overlappen meerdere exemplaren elkaar. Bovenzijde donkerbruin , knobbe lig en 
met ronde groeven, soms met sporen als bruin poeder op de hoed. In dc groeiperiode 
met witte rand. OndcrL.ijde aanvanke lij k w it , later donkerder (zie inzet). 
Afmetingen 10 tol 65 cm breed, tot 15 cm d ik. 
Plaats Wortelaanzetten, slamvoe t en (tot enige meters hoog) op dc stam. 
Periode Het hele jaar. 

Overige kenmerken De dode ui tgedroogde zwam kan ve rscheidene jaren aan de 
boom blijven zi tten. Lijkt op Gonoderma Iipsiense (p latte tonderzwam), maar de 
groe irand is breed en afgerond. terwijl die van Ganodenllo lipsiense dun en min of 
meer scherp is. 

Gevolgen De zwam komt rege lmatig voor in bomen in lanen en in parken. Bomen mct 
een bcginnende aantasting moeten regelmati g gecontroleerd worden. Bomen met een 
gevorderde aantasti ng kunnen gevaar voor de omgeving op leveren. De wortels cn de 
stam worden brcekbaar, waardoor de boom gevoe lig wordt voor windworp. 
Dikrandtonde rzwam is een algemene oorzaak van rol in beuk. 
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Ganoderma lipsiense Platte tonderzwam 
(syn. Galloderma aIJP/al/alum) 
Basidiomycetes (steeltjeszwammen), buisjeszw3111l1lcn 

' Vaardplanten Diverse loofbomen (o.a. populier. beuk. e ik . wilg en linde), af en lOe 

op naaldbomen . 
Vorm en kleur Breed afgeplatte o f hoefvonnige zwam mei een dunne rand. Vaak 
overlappen meerdere exemplaren elkaar. Bovenzijde roodbruin. bobbelig en met ronde 
groeven. Vaak bedekt met sporen ('cacaopoeder ' ). In dc groe iperiode is dc rand wit. 
Onder.lijde aanvankelijk wit. later donkerder. 
Afmetingen 8 tol 30 cm breed. tot 10 cm dik. 
Plaats Wortelaanzetten en stam, soms op grOlc takken. 
Periode Hel hele jaar. 

Overige kenmerken Deze zwam is meestal aan de stambasis Ie vinden. Aan de onder
zijde van dc zwam zitten vaak tepelvormige ga llen, ve raarLaak t door een vlieg (zie 
inzet). De soort wordt vaak ve rwi sse ld met G(lI1odernw allstrale ( Dikrandtonderzw3m) 
(zie overigc kenmerken bij deze soort ). 

Gevolgen De wortels en de stam worden bros. Een aan tasting kan de dood van de 
boom ta t gevolg hebben. De zwam is een algemcne oor Laak van rot in beuk. 
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Gesteelde lakzwam Ganoderma lucidum 
Basidiomycefes (stee ltjeszwam men), bui sjeszwammen 

'Vaardplantcn Diverse loofbomen, met Ilallle eik en beuk, ze lden op naaldbomen. 
Vorm en kleur Waaier- tot tOilgV0ll11ÎgC hoed. Bovenz ijde in zeer jong stadium gee l
ach tig, spoedig g lanzend oranje-bruinrood tot donkerrood, meI een lichte groei rand. De 
g lanzende, harsachtige korst is soms bedekt met cacaobruine sporen. Onderzijde aan
vankelijk w it , laler crème en tenslo tte donker gee lbruin, bij kneuz ing van verse zwam
men donke rde r wordend. Zijdel ingse stee l g lanzend donker bruinrood. 
Afmetingen 10 tol 25 cm breed, 2 tot 3 cm dik. 
Plaats Op of bij de stamvoet. 
Periode Hel hele jaar. 

Overige kenmerken De uitgedroogde eenjarige vruchtl ichamen kunnen nog jaren op 
de boom aanwezig blijven. 

Gevolgen Door rot in wortel s en stam kan bij aangetaste bomen windworp optreden. 
De soort komt weinig voor in laanbomen. 

HOUT R. OT IN BOMEN 2 1 

Digitale versie HOUTROT IN BOMEN beschikbaar gesteld door de Bomenstichting - https://www.bomenstichting.nl - 9 januari 2020



Ganoderma pfeifferi 
Basidiolllyceles (steeltjeszwammen), buisjeszwalll ll1 cn 

witrot 
• • meerJang 

stam/stam
voet/wortel 

vrij zeldzaam 
solitair/groep 

'Va~lrdp l a nten Beuk. incidenteel op andere loofbomen. 

Waslakzwam 

Vorm en kleur Ha lfronde of onregelmatig gevormde hoed. Bovenzijde kastanjebruin, 
gegroefd en gebobbeld. mct een glanzende, harsachtige korst, soms bedekt met cacao
kleurige sporen . Tijdens de groei z ijn de rand en de onderzijde wit, daama harsachtig 
en geel en tens lotte bruin (op sommige plekken blijven ze gee l). Soms groeien de 
zwammen in groepen en overl appen ze elkaar. 
Afmclingc ll 30 cm of meer breed, 7 tot 8 cm dik . 
Plaa ts Stilmvoct en stam. 
I>criodc Hel hele jaar. 

Overige kenmerken Bij beschadiging barst de korst in ge le schil fe rs. 

Gevolgen Door aantasting kan in beuk e rnstige wortel-, stam- en takrot veroorzaakt 
worden. Dit kan leiden tot windworp en afbreken van takken. De zwam komt ze lden 
voor en leidt daardoor vrijwel nooit tot problemen. 
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Harslakzwam Ganoderma resÎnaceum 
Basidiomyceles (steeltjeszwammen), buisjeszwammen 

witrot 
• • eenjarig 

stamvoet/wortel 
matig algemeen 
solitair/groep 

Waardplanten Diverse loofbomen, met Ilame e ik, beuk, paardenkastanje en wi lg. 
Vorm CII kleur Halfc irke lvormige hoed. Bovenzijde aanvankelijk geel met opval lende 
wi tge le, stompe rand. Spoedig bruinrood tot kastanjebru in of bijna zwart, glanzend en 
met halfronde groeven, soms bedekt met bruine sporen. Latcr bleekbmine rand . Onder
zijde bJeckgrijs , na kneuzing bruin. De steel is afwezig of onvo lledig ontwikkeld. 
Afm etingen 10 tot 45 cm breed, tot 10 cm di k. 
Plaats Stam voet. 
Periode Verschijnt vanaf j uni en is in de late zomer en herfst vo lgroe id. De uitge
droogde vrucht lichamen kunnen nog jaren aan de boom blijven zitten. 

Overige kenmerken De zwam lijk t op Conodenllo ll/cidulI1 (Gesteelde lakzwam), 
maar is grote r en heeft geen duide lijke steel. Bovendien is he t oppervlak van 
GOllodermo resillOCeWll in te drukken. Dil is niet hel geval bij andere Ganoderllla
sool1ell . 

Gevolgen Door rot in wortels en stam worden aangetaste bomen gevoelig voor wind
worp. 
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Grifola frondosa 
Basidiol1lyceles (steeltjeszwammen), bu isjcszwamJl1cn 

witrot 
• • eenjarig 

stamvoet/wortel 
vrij algemeen 

groep 

\Vaardplantcn Eik, incidenteel op enkele andere loofbomen. 

Eikhaas 

Vorm en kleur De vlezige steel vertakt zich herhaaldelijk , waardoor meerdere hoeden 
aanwezig zijn. Het totaa l heen dc vo rm van een halve bol. De ste len zitten aan de zij
kant van de hoeden. De leerach tige hoeden hebben een gegolfde rand. Bovenzijde 
vaak gerimpe ld, grij s- ofvui lolijfbruin met witte rand. Onderzijde wittig. Stee l crème 
of bleek grij sachtig . 
Afmetingen Afzonderl ijke hoed : 3 tot 12 cm breed, 0,5 tol I cm dik; totaal : 15 lOt 40 
cm diameter. 
Plaats Stamvoet en worte ls. 
Periode Herfst. 

Overige kenmerken De schimmel kan zee r lang aanwezig zij n zonder zichtbare scha
de aan de boom te veroorzaken. 

Gevolgen Ei khaas veroorLaakt ernstige rot in het wOl1clstcl sc l, waardoor de stab ilitc it 
van de boom vermindcrt. 
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Oennemoorder Heterobasidion annosum 
(syn. FOllliropsis ol/I/osa. FOII/es OIlIlOSl/S) 

Basidiof1lycefes (stee 1 tjcszwammcn), bu i sjcszwammcn 

witrot 
• • meerjang 

stamvoet/wortel 
algemeen 
solitair/groep 

Waardplanten Di ve rse naaldbomen, waaronder spar (Picea) en lariks, soms loofbo
men, waaronder berk. beuk en e ik. 
Vo rm en kleur Vruchtl ichamen variabel in vorm, vaak grote rcsupinatc plakken of 
onregelmatige. bobbelige hoeden. Bovenzijde met aanvankelijk roodbru ine , la ter 
bruinzwarte korst. Dunne. wine, scherpe randen. Onderzijde w it, later geelachtig bruin. 
Afmetin gen 5 l ot 30 cm breed. I tot 2 CI11 dik. 
Plaats Stam voet en worleis. 
Periode Het he le jaar. 

Overige kellm erken De sporen van dc zwam kiemen gemakkelijk op verse wonden. 
zoa ls zaagvlakken. 

Gevolgen De zwam veroorzaakt rot in de wortels en het onderste deel van de stam. 
Een aantasting door deze seh immel leidt meestal tot het afsterven van de boom. In par
ken CIl lanen wordt de Dennemoorder zelden aangetrotTen. 
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Hypsizygus ulmarius 
(syn . Lyophyllul11 U/marÎl IIII. Pleuro!liS ulmarills) 
Basidiomyceles (stee ltjeszwaml11en) , p laatjcszwalll ll1 cll 

\ Vaardplantcn lep. 

Iepenzwam 

Vorm en kleur Min afmeer ro nde, aanvankelijk bo lle, late r platte hoed. Meestal 
gespleten aan de rand . Bovenzijde lichtgrij s tot vrijwel w it. Onderzijde wi wchtig meI 
plaatjes. Eerst is de stevige steel wi t. later gelig, vaak is het bovenste deel gekromd . 
De stee lbasis is meesta l donzig. 
Afmetingen Hoed: 6 tot 20 cm breed. Steel: 5 lot 11 cm lang en 1,5 tot 4 cm dik. 
Plaats Slamwonctcn. 
Periode Van juni tot december. 

Overige kenmerken De paddestoelen van deze wond parasiet zij n vaak meters hoog 
op de stam tc vinden. 

Gevolgen In het kernhout van de stam treedt rot op. De zwam kan jarenlang aanwezig 
z ijn zonde r duidelijk zicht bare gevolgen voor de boolll . 
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Eikenweerschijnzwal11 Inonotus dryadeus 
Basidiolllyccres (stee ltj eszwammen), bui sjcszwalll lllcn 

Waardplanten Eik. 
Vorm CII kleur Dikke, bultige, halfronde vruchtli chamen. Bovenzijde witachtig 
okergee l, bij oude exemplaren roodbruin , met zee r dunne, zachte ko rst. Onderzijde 
eerst wittig, late r roes tbruin . 
Afm etingen 7 tot 30 cm breed, tot 8 cm d ik. 
Plaa ts Stam voel. 
Periode Mei tOl december, maa r meesta l vroeg in dc herfst verschijnend . 

O verige kenmerken Tijdens dc groei heeft dc zwam kleine ronde deuken bij de rand, 
waa rin goudkleurige, waterige druppels kun nen zitt en. Soms groe it deze zwam in klei 
ne, e lkaar overlappende groepen. Er ku nnen jaren verstrijken lussen de vo rm ing vaJl 
opeenvo lgende vruchtl ichamen aan dc voet van een aange taste boom. 

Gevolgen De zwam veroorzaakt rot in het kem hout van oude e iken. Het rot beperkt 
zich meesta l tot de worte ls en de onderste 2 meter van de stam. De voet van de stam 
en de hoofd worte ls verzwakken hierdoor, waardoor de boom gevoe lig wordt voor 
windworp. De zwam komt vrijwel a lleen voor op zee r oude e iken op landgoederen. 
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Inonotus hispidus Ruige weerschijnzwam 
Basidiomycetes (stee ltjeszwammen), buisjeszw3mmen 

witrot 
• • eenjarig 

tak/stam 
matig algemeen 

solitair 

\ Vaardplanten Diverse loo fbomen (o.a. appel, es, plataan, lij sterbes, beuk, iep en wa l
noot). 
Vorm en kleur Di k. plat en halfrond van vorm. Bovenz ijde aanvankelijk gee lrood en 
bedekt met een d ichte laag korte haartjes, later bruinrood met geelrode rand ell tenslot
te zwart meI een borste lig oppervlak. Onderz ijde bij jonge exemplaren licht geelbru in 
met zilverkl eur ige weerschijn, later bruin . 
Afm etingen 8 tot 30 cm breed, 4 lot 10 cm dik. 
Plaats Stam en takken. Vaak ve rschij nend vanuit een vertica le reep ingcstorvcll bast 
en op wonelen . 
Periode Verschij nt vroeg in de zomer en is vo lgroeid in dc zomer en vroege herfst. De 
zwmt geworden oude vruchtlichamen blij ven tot februari aan de boom zitt en. 

O verige kenmerken Jonge vruchtl ichamen scheiden druppels ui t aan de onderzijde. 
Soms zijn de vrucht lichamen vergroe id met andere exemplaren of groeien ze dakpans
gewijs boven elkaar. 

Gevolgen Takken en stammen van aangetaste bomen kunnen op den duur gevoelig 
worden voor breuk bij sterke wind . De zwam kan lang in de boom aan wezig zij n zon
der duidelijke gevolgen voor de boom. Op plataan is de zwam minder gevaarlijk dan 
op de andere genoemde soorten. Soms komt de zwam in parken en [aanbolllen voor, 
maar meestal in bossen en boomgaarden . 

28 HOUTROT IN BOi'\'IEN 

Digitale versie HOUTROT IN BOMEN beschikbaar gesteld door de Bomenstichting - https://www.bomenstichting.nl - 9 januari 2020



• • o -<2 

Berkenweerschijnzwam, Inonotus obliquus 
Berkenkankerzwam Basidiomycetes (steeltjeszwammen), buisjeszwammcn 

\Vaardplanten Berk: incidentee l op cis . 
Vorm en kleur Meesta l zichtbaar als een zwm1c, houtskoolachtige, brokkelige knol. 
Afmetingen Tot 40 cm breed. 
Plaats Stam ell takken . 
Periode Het hele jaar. De vruchtl ichamen kunnen meerdere jaren achtereen op de 
boom aanwezig blijven. 

Overige kenmerken De zwam ve rschijnt op een hoogte tot c irca 4 meter aan dc 
boom. Deze vmchtl ichamen zijn ste rie l, d.w.z. er worden geen sporen in gevormd. Na 
verloop van tijd sterft de boom . Delen van de schors va llen dan af, waardoor hel 
sporenvofmende li chaam zichtbaar word t (zie inzet). Dit bestaat ui t een dunne, 
resupi nate, enkelvoudige laag van brui ne buisjes. Zo' n laag wordt overigens niet altijd 
gevormd. 

Gevolgen Ten gevolge van de infec ti e sterft de boom af. Als de boom dood is, is de 
kans groot dat de stam afbreek t, vaak op de plek van de zwam. De zwam wordt gere
ge ld in lanen aangetroffen. 

HOUTROT IN BOMEN 29 

Digitale versie HOUTROT IN BOMEN beschikbaar gesteld door de Bomenstichting - https://www.bomenstichting.nl - 9 januari 2020



Inonotus radiatus Elzeweerschij nzwam 
Basidiolllyceles (slee ltjeszwammcn). buisjeszwall1ll1cn 

\Vaardplantcn Els en di ve rse andere loofbomen. 
Vorm en kleur De tongvormige of ha lfcirk elvormige zwammen staan dakpansgewijs 
boven elkaar. SOI11S gedeelte lijk resupinaat. Bovenzijde aanvankelijk geelachtig en flu
we lig, spoedig kaal, later roestbruin. Onderzijde eerst wit glimmend, later roestb ruin. 
Afm etingen 3 tot 7 cm breed, 1 tot 2 cm dik . 
Plaats Stam en takken . 
I)c riode September tot april. 

Overige kenmerken De jonge exemplaren van deze wond- of zwakteparasiet scheiden 
vaak druppels af. 

Gevolgen In moerasbossen is deze zwam de be langrijkste doodsoorzaak en afbreke r 
van elzen. In parken en langs wegen wordt deze soort zelden aangetroffen. 
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Zwavelzwam Laetiporus sulphureus 
(syn. PoIYPO/1/S slI/phureus) 

Basidiol1/ycefes (stce ltj cszwammen), bu isjeszwal11lllcn 

Waardplanten Di verse loofbomen, met name e ik en robinia, ook op tamme kastanj e, 
w ilg, populie r, esdoorn en fruitbomen. Ze lden op naa ldbomen. 
Vorm en kleur De waaiervormige of onregelmatig halfronde zwammen komen apart 
of (mees tal) in groepen dakpansgewijs boven e lkaar voo r. De randen zijn stomp en 
golvend. Bovenzijde zeemleerachtig c itroengee l of gee loranje. Onderzijde bleke 
zwavelklcuf. Later verbleken de kleuren tot bijna wit. 
Afmetingen 10 tot 40 cm breed. 
Plaats Stam en takken, vaak bij snoci- en andere wonden. 
Periode Mei tot november. 

Overige kenmerken Het vruchtvlees va ll de opva llende zwammen is ee rst zacht en 
kaasachtig, laLer wordt het droog en bros. De uitgedroogde vruch tlichamen kunnen toL 
in de winter aan de boom blij ven zitten. 

Gevolgen De zwam komt meestal via takwonden binnen en veroorzaakt vervo lgens rot 
in he t kernhout van de stam, maar kan ook via de wOl1els binnendringen en rot veroor
zaken in de stam voet. De boom wOJdt gevoe lig voor windworp en de stam kan gemak
ke lij k afbreken . Kenmerkend zij n de grote plakken witte o r gee lachtige schimmeldra
den op de breukvlakken. Aangezien het sp inthout in de regel niet wordt argebroken 
kan een aangetaste boom nog lange t ijd in leven blijven. 

HOUTROT IN BOMEN 3 1 

Digitale versie HOUTROT IN BOMEN beschikbaar gesteld door de Bomenstichting - https://www.bomenstichting.nl - 9 januari 2020



witrot 
• • eenJang 

stam voet/wortel 
algemeen 

solitair 

Reuzenzwam 

Waardplanten Diverse loofbomen (o.a . beuk, e ik en paardekastanje). 
Vorm en kleur De waaiervormige zwam bestaat uil e lkaar overlappende. vlakke hoe
den , die dakpansgewijs groeien op korte bleke ste len, d ie uil een gemeenschappelijke 
basis komen. Bovenzijde gee l tot grauwbruin, met brede donkerbru in gevlekte ringen 
en een gele rand tijdens de jeugd. Onderzijde bleekgee l. bij kneuzing donkerbru in to l 

ZW<l11 verkleurend. 
Afm etingen Afzonderlijke hoeden: 10 tot 30 cm breed en 1 tot 2 cm dik; totaa l: lot 
I m breed. 
Plaats Stamvoet en op de grond rondom dc stam. 
I)criode Van ju li tol januari. 

Overige kenmerken De grote, opva llende vruchtlichamen van deze wondparasiet 
worden na de eerste vorst in de herfst meestal zwaI1, maar kunnen op een beschutte 
plaats lang overleven. 

C e"olgen De zwam ve roorzaakt een omvangrij k rott ingsp roces in de WOI1els. waar
door de boom zeer gevoe lig wordt voor windworp. Op het moment dat deze zwam 
waargenomen wordt. kan de stabi li teit van de boom al zcer ste rk zijn verm inderd. Ter
wij l de bovenste worte ls nog vo lledig gezond zijn , kunnen de dieper ge legen wortels 
ernstig aangetast zijn. Het is een van de belangrijkste bedreig ingen van verzwakte 
o ude beuken . 
In sommige gevallen verdwijnt dc zwam na enige jaren wcer, zonder veel schadelijke 
gevolgen voor de boom. 
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Porseleinzwam Oudemansiella mucida 
(syn . A/'l1Ii11aria lIlucida. Co/~ybia lIIucida, Milde/lila milcida) 

Basidiomycefes (stee ltjeszwammen), plaatjeszwammen 

Waardplanten Beuk, zeer ze lden op eik. 
Vorm en kleur Hoed eerst halfrond van vonn, later vlakker gewelfd. Bovenz ijde slij 
merig, meestal aanvankelijk licht grij sachtig, later wit , vaak met okerkleurige blos in 
centnllll , halfdoorschijnend. Onderkant meL witte plaatjes. Steel met vliezige manchet, 
steelbasis vaak verdikt , wil gestreept boven manchet, eronder licht geschubd. 
Afmetingen Hoed: 3 tol 10 cm breed. Steel : 3 tol 10 cm lang en 0,3 tot I cm dik . 
Plaats Stam en takken, veelal boven in de boom (hogere gesteltakkcll). 
Periode Augustus tot november. 

Overige kenmerken Deze zwakteparas iet komt vooral bij oudere beuken voor. De 
zwammen leven slechts kort en de afgestorven vruchtlichamen hangen nog enige tijd 
aan de boom alvorens ze vergaan. 

Gevolgen De zwam is wein ig schadelijk. Het is een uiling van een verminderde vitali
leit van de boom of gedeelten daarvan. Aangetaste (d ikke) takken kunnen uit de boom 
breken. 
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Panellus serotinus Groene schelpzwam 
(syn. Sarcomy.w serofil10) 

Basidiomyceles (steeltjeszwamlllen). p laatjeszwélmlllcn 

\VaardplantclI Di ve rse loofbomen. met name els . lij sterbes en eik , minder op berk , 
beuk en cs. 
Vorm ell kleur Bovenzijde niervormige hoed okerkleurig tot olijfgroen. Onderzijde 
geel tot or<lnjcgccl , later verb lekend. Zijdelingse stee l geel tot geelachtig van kleur en 
meI bruin ige schubjes bedekt. niet altijd ontwikkeld. 
Afmetingen I-Ioed: 3 tot 10 cm breed. Steel: 1 tot 2,5 cm lang en 0.8 101 1,5 cm breed. 
Plaats Vaak meters hoog op dc stam. 
Periode Herfst en vroege winter. 

Overige kenmerken Bij voch t is dc hoed van deze wondparasiet ie twat kleverig. Vaak 
komen ve le kleine groepjes zwammen op een stam voor. 

Gevolgen Deze soort komt voora l voor in moerasbossen en soms in drogc bossen. In 
parken en lanen word t de Groene schelpzwam ze lden aangetroffen, waardoor de zwam 
hier weinig problemen ve roorzaakt. Vooral minder dikke bomcn worden aangelast. 

34 HOUTROT IN BOt-.·IEN 

Digitale versie HOUTROT IN BOMEN beschikbaar gesteld door de Bomenstichting - https://www.bomenstichting.nl - 9 januari 2020



Delmenvoetzwam Phaeolus schweinitzii 
Basidiomyceres (stee ltjeszwammen), bu isj cszwammcn 

bruinrot 
• • eenJang 

stamvoet/wortel 
vrij algemeen 
groep 

\ Vaardplantcn Diverse naaldbomen. met name doug lasspar. ook op lariks, spar 
(Pic:ea) en den (Pil/lis) . inciden tee l op loo fbome n. 
Vorm en kleur Soms kusscnvormig. soms bijna c irkelvormig, hol hoedoppervlak. 
Bovenzijde aanvanke lijk met wollig geeloranje, later roodbruin vilt bedekt . nog later 
kaal. Onderzijde met poriën. g limmend in li cht , gcc l-olijrgroenachtig, na druk donker 
verkleurend. Het oude vrucht lichaam ve rkleurt helemaal zwal1bruin. Korte. dikke , 
brui ne stee l. die hel totaal de vorm van een trechter gee lt. 
Afm etingen 10 tot 30 cm breed . 
Plaats Sramvoct en wortels. 
Periode Mei lot oktobe r. 

Overige kenmerken Dc zwam groeit vaak naast de boom op de grond . In het begi n
stadium is deze zwam moeilijk te herkennen. Na een aan tal jaren hangt e r een geur van 
terpentijn ro nd de boom. 

Gevolgen De zwam tast ee rst de wortels aan en ve roorzaakt vervo lgens rot iJl het 
ke rnhout van de stam . Hierdoor wordt de boom gevoelig voor windworp. Het rot kan 
zich enkele mcters omhoog in de stam uitb reiden. Door de aantasti ng verzwakt de 
structuur van hC I hout en kan de stam enkele meters boven de grond afbreken. 
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Phellinus igniarius Echte vuurzwam 
Basidiolllycetes (stee ltjeszwammen), bu isjeszwammcn 

\Va.udplantcll Di ve rse loo fbomen. !TIct name populier, ook wi lg, minder op Q.a. berk 
on robi llia. 
Vorm en kleur Hoefvofmige zwam, maar de vorm varieert naar ge lang groei , leeftijd 
0 11 boomsoort. Hoed met dikke opgeblazen rand , bovenzijde gewelfd, onderzijde vlak 
of iets gewe lfd. Bovenzijde met ronde groeven, aanvankelijk roestbru in, dan grijs en 
tenslOlle zwart . Onderzijde gec l- of grij sbruin. Oude exemplaren bezitten ccn gebar
sten hoedoppervlak en een rand, die lang roestb ruin en flu wel ig blijft . 
Afmetingen la lOt 25 cm breed, 5 tot 20 cm dik . 
Plaats Stam . 
Periode Het hele jaar door; groeipe riode van voorjaar tot late herfst. 

Overige kenmerken De zwam lijkt op FOlllesjolllellta/"Îus (Echte tonderzwam), maar 
heeft een bollere rand en is harder. De zwam komt de boom binnen door wonden, mei 
name dode stompen van takken. Het vruchtl ichaam is zeer hard en houtig en kan wel 
10 lot 15 jaar oud worden. 

Gevolgen In het kernhout van de stam treedt rot op. Een boom kan lang in leven blij
ven met deze zwam, zonder duide lijk zichtbare gevolgen. 
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Goudvliesbundelzwam Pho/iota aurivella 
(syn. Pho/iota cert!e/'{/) 

Basidio/llyceles (steeltjeszwammen), p [aa Ijeszwammcn 

\Vaardplanten Diverse loolbolllcn, voornamel ijk beuk, maar ook populier, iep en 
berk . 
Vorm en kleur Forse paddestoelen met een aanvankelijk gewel fde hoed, late r v lak. 
Bovenzijde roestgeel met donkere schubben. Onderzijde meI eerst ol ij fgc lc. later 
kancelbrui ne plaatjes. De bruine sporen worden vaak op onder e lkaar staande hoeden 
losgelaten. Steel gekromd, bleekgeel en met dunne vliezige manchet. 
Afmetingen Hoed: 5 tot 12 CI11 breed. Stee l: 5 tot 8 cm tang en I l ot 2 cm dik. 
Plaats Stam, vaak hoog in de boom. 
Periode April tot november. 

Overige kenmerken De zwammen groeien vaak in dichte bunde ls. Tijdens regen zijn 
hoed cn steel kleverig en slijmerig. De zwam kan verward worden met AnJ/illaria
soorten. Deze hebben echter een li ch tbruin hoedoppervlak dal niet slijmerig is, een 
witachtige ring en witte sporen. 

Gevolgen Bij aantasting door deze zwam wordt de boom kwetsbaar. Een aangetaste 
boom vertoont echter weinig tekenen van venl1Înderde vi tal iteit en sterft nict af. De 
soo[1 komt voor in laanbeplantingen van beuk. 

HOUTROT IN BOMEN 37 

Digitale versie HOUTROT IN BOMEN beschikbaar gesteld door de Bomenstichting - https://www.bomenstichting.nl - 9 januari 2020



\Vaa rdplantcn Di verse loofbomen (o.a. beuk. linde, fruitbomen, rob in ia, berk. en 
wilg) , ze lden naaldbomen. 
Vorm cn klcur !-Ioed aanvankel ijk gewelfd, later vlak, ingero lde rand. Bovenzijde 
brui ngeel , dicht bedekt met ruwe, roodbruine, opstaande schubben (het meest in het 
midden). Onderzijde mei eerst bleekge le. later kaneelbruine plaatjes. Steel glad. bruin
rood aan basis, bleekgeel boven manchet, eronder bedekt met roodbruine omgebogen 
schubben. De manchet is gescheurd en vliezig en kan ook als v lies aan dc rand van de 
hoed hangen. 
Afmetingen Hoeel: 3 tal 12 cm breed. Steel: 5 tot 12 cm lang en I tot 1,5 cm dik. 
Pla.lts Aan de stam voet o f op sta lllwonden. 
Periode Herfst. 

Overige kcnlllerkcn De zwammen zijn vaak in dich te groepen aan de voet van oude 
bomell Ie vinden. De hoeel is in tegenste ll ing tot Pho/iora ourivelfa (Goudvliesbundel
zwam) niet kleverig. 

Gevolgen In het onderste dee l van de stam treedt ro t op. Ten gevolge van een zware 
aantasting kan de boom omva llell . Bij een lichte aantasti ng kan de zwam na een of 
enkele jaren weer ve rdwij ncn . Kleinc bomen die door deze paras iet zijn aangetast, 
sterven binnen enkele jaren. 
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Berkezwam, Berkendoder Piptoporus betulinus 
Basidiol1lycetes (steeltjeszwammen), bui sjcszwammcn 

\Vaardphllltcn Berk. 
Vorm CII kleur Aanvanke lijk bijna bol vormig, late r schelpvormig, me t bo lle boven
kan t en dikke. inge rolde rand. Bovenzijde eerst wit. later grij sbrui n, papiemchtig. 
Onde rzijde eerst wit. later bleek grijsbrui n. Soms met zijdel ingse, korte, d ikke stee l. 
Afm etingen Hoed 5 to l 30 cm breed. 2 tot 6 cm di k. 
Plaats Stam en takken, mees tal op een wond of takstomp en hoog in dc boom. 
Pe riode I-Ict he le j aar. 

Overige kenmerken Vooral beschadigde bomen kunnen worden aangetast. De papier
achtige huid van dc hoed raakt gemakkelijk los. De vrucht lichamen ku nnen intact 

• overwinteren. 

Gevolgen Deze zwam is dc be langrijkste doodsoorzaak van berk . Zowel het kern hout 
a ls het spinthout worden aangetast. Stammen en takken kunnen gemakke lij k afbreken 
ten gevolge van hel sne l verspreidende rot. Op berken in parken cn lanen wordt de 
zwam weinig aangetroffen. 
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Pleurotus ostreatus Gewone oesterzwam 
(syn. PleurOlus cO/lImbil1l1.\'. PlellrOlUS saligl1us) 
/]asidiom.\'cetes (slee 1 tjCSZW<lIll Il1Cn), plaatjeszwammen 

\Vaardplant(,11 Diverse loofbomen, meI name beuk (verder Q.a. populier. wi lg en 
berk). ze lden op naa ldhout. 
Vorm en kleur Schelpvormig meI een aanvanke lijk bolle. later vlakke. g ladde 
bovenzijde. Vaak golvend en gelobd mm dc rand. soms spl ij tend. Bovenzijde ie ts g lan
zend. eerst donkergrijs. later lichtgrijs of li cht gee lbru in. Onderzijde met eerst wiue, 
later ge lige. schuin anopc ildc plaatjes. Soms met witte steel meI wollige basis. 
Afmetingen hoed 7 tot 13 cm breed, steel 2 tOl 4 cm lang, 2 cm dik . 
Phlilts Slam en takken. 
Periode Mccstall atc herfst en winte r (zc lr.<.; in periode met vorst). 

Overige kenmerken Deze zwakteparasic t wordt gewoonlijk op stam wonden of tak
stompen aange troffe n. 

Gevolgen De zwam veroorzaak t ernstige rol in he t kernhout van de boom, waardoor 
lak- en stambreuk op kunnen treden. Bomen die door andere oorzaken (bijvoorbeeld 
grondwaterdaling) verzwakt zijn. worden vatbaar voor deze zwam. 
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Zadelzwam 

Waardplanten Diverse 1001bomen, met name esdoorn , e ls, iep, linde en wilg. 
Vorm en kleur Waaiervormig, vaak in overlappende groepen. Bovenzijde gee lbruin 
meI veze lige, donkerbruine schubben. Onderzijde wi t of crème. Boven- en onderzijde 
kunnen later donkerder van kleur worden . Kolte, dikke, centrale tot zijdelingse steel 
Illet zwarte basis. 
Afmetingen Hoed: 10 tol 30 cm breed en 0,5 tot 5 cm dik. Steel: 3 tot la cm lang en 2 
tot 6 cm dik . 
• 'Iaats Stam en dikke takken. 
Periode Hel voorjaar: april to t juni; oude exemplaren kunnen tot in het najaar (decem
ber) aanwezig zijn. 

Overige kenmerken De zwammen van deze wondparasiet worden vaak hoog in 
bomen op snoeiwonden of takl ittckcllS aangetroffen . Soms zijn ze in de he rfst los aan 
de voet van een boom te vinden. Verse exemplaren hebben een weezoele geur. 

Gevolgen De zwam ve roorzaakt rot in het kernhout van de stam, waardoor breuk op 
kan treden. Het sp inthout blijft intact. In bij voorbee ld es kan het rot snel uitbreiden, in 
bij voorbeeld iep nicl. In vee l geva llen wordt niet de hele boom, maar slechts een tak 
aangetast. De zwam komt vaak voor in parken, laanbeplanting, open bossen ofsoli tairc 
bomen. 
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Stereum hirsutum Gele korstzwam 
Basidiomyceles (steel tjeszwammcn). korstzwamJllen 

\Vaardplantcn Di verse loofbomen (o.a. e ik , berk en beuk). 
Vorm en kleur Soms res lipinaat (z ie inzet). meestal dunne, leerachtige. hoedjes, die 
vaak in Jagen boven elkaar staan. Rand gegolfèl en gelobd. Bovenzijde gezoneerd. 
harig, oker lot grijs . gele rand tijdens groei. Onderzijde geel or grijsachtig en glad, ve r
kleurt niet bij kneuzing. 
Afmetingen 2 tot 10 cm groot. 
Plaats Stam en takken. 
Periode Hel hele jaar. 

Overige kenmerken De zwam komt vaak als saprotiet voor. 

Gevolgen Gele korstzwam tast het spinthout aan. maar veroorzaakt ze lden ernstige rOl 

in levende bomen. 
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Gerimpelde korstzwam Stereum rugosum 
Basidiol1lyceles (stee ltjeszwammen). korstzwallllllCIl 

witrot 
• • eenJang 

tak/stam 
zeer algemeen 
groep 

\Vaardplantcn Diverse loofbomen , me t name Amerikaanse voge lkers, haze laar en 
eik. 
Vo rm en kleur Meestal res lipi llaat , roze. grij s opdrogend. vaak barstend . Ook wel meI 
kleine . dunne, lee rachtige hoeden, met zwarte bovenzijde en gladde onderzijde. 
Afmetingen 2 cm of meer. 
Plaats Stam en takken. 
Periode I-Iet he le jaar. 

Overige kenmerken Deze zwam lee ft meestal a ls sapro rict en soms a ls wondparasiet. 
Jonge vruchtl ichamen bloeden bij kneuzing. 

Gevolgen Gerimpelde korslzwam vcroorLaakt zelden e rnstige rot in levende bomen. 
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Trametes versicolor Gewoon elfenbankje 
(syn. Corio/us versicolor) 
Basidiomycetes (steel tj eszwammen), bUÎsjeszwalll l11cll 

\Vaardplantcn Diverse loofbomen (o.a. berk, eik, beuk, es, wilg en populier), zelden 
naa ldbomen. 
Vorm en kleur Zeer va riabel van vonn (zie inzet). Dunne, lee racht ige. ha lfcirkcl- of 
waaiervormige hoeden, vaak zijdelings vergroeid en dakpansgewij s boven elkaar. 
Bovenzijde nanvankeJijk flu weelachtig, later glad, met verschi ll end gekleurde zones 
(b ij voorbeeld afwisselend roodbruin , gelig, donkergrij s en blauw) en witte tot crème
kleurige rand. OnderLijde crèmekleurig met poriën. 
Afmetingen 3 tot 8 em breed, 0, 1 tot 0,4 cm dik. 
Plaats Stam en takken. 
Periode Het hele jaar. 

Overige kenmerken De zwam komt meeslal op dood hout voor en soms al s wondpa
raSJet. 

Gevolgen De zwam ve roorzaakt zelden e rnstige rot in levende bomen . 
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Korsthoutskoolzwam Ustulina deusta 
(syn. Hypoxylol1 deUSflllll , USlulina vu/garis) 

Ascol11ycetes (zakjeszwammen) 

bruinrot/witrot 
• • meerjarig 

stamvoet/wortel 
vrij algemeen 
groep 

Waardplanten Diverse loolbomcn, meI name beuk, ook linde, es, paardenkastanje en 
populier. 
Vorm en kleur Aanvanke lijk gr ij ze plakkaten, die onregelmatig van vorm zijn. Later 
zwarte , onregelmat ig gegolfde, kussenvormige korsten, die snel bros worden. Op een 
doorsnede van een jong exemplaa r is al een zwarte lijn zichtbaar, die later de harde 
korst vo rmt. 
Afmetingen Tot 5 cm breed en I tot 2 cm dik. 
Plaats Tussen de wortellijsten of op de stamvoet. 
Periode Het hele jaar, maar meestal late lente en zomer. 

Overige kenmerken Deze zwam is noga l onopvallend en kan aan het oog onttrokken 
worden door afgevallen blad of begroe ii ng aan de voet van de stam. Het lijkt of het 
oppervlak van het hout is verkoold (maakt bij wrijven tussen de vingers een knispe
rend geluid). Voordat de zwarte vruchtlichamen verschijnen, ontwikkelen zich dunne 
schij ven, van onbepaalde vorm en grootte, aanvankelij k blauwgrij s met een witte rand , 
later gee lachtig grij s en poederachtig. De zwam leeft vaak als saprofiet op beuken
stronken. 

Gevolgen De zwam kan een zeer gevaarlijke parasiet zijn . Het rot is het meest ernstig 
in de stam voet. Het kan zich zowel in de wortels als tot 4 m hoog of meer in de stam 
verspreiden. Ten gevolge hiervan wordt de boom gevoe lig voor stambreuk. 
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4. ENIGE BIOLOGISCHE ACHTERGRONDEN VAN 
HOUTROT EN DE BETEKENIS DAARVAN 

VOOR DE BOOMVERZORGING 

ir. J i/::e KopiJ/ga. boombi%og. !BN-DLO, Wageningen 

INLEIDING 

Wanlleer een boom is aangelast door houtrot. ve rmolmt het hout en vermindert de 
stev igheid van stam, takken en worte ls. Hierdoor kan op den duur de structu ur zoda
nig ve rzwakken. dat cr een ve rhoogde kans is op breuk o f omwaaien. Een door hout
rot aangetaste levende boom kan zodoende op korte dan wel langere te rmijn gevaar 
opleveren voor z ijn direc te omgeving . I-Iet is de pl icht van de beheerder 0 111 dit poten
liee l gevaar tij dig tc s ignaleren en passende maatregelen te tre ffen. Voor het inschat
ten van de eventuele ri s ico's is kennis ve re ist van onder meer de boomsoort , de aa rd 
van dc zwamaanlasting en een aanta l biomechanische aspec ten van bomen. Belangrijk 
daa rbij zijn uitwendig zichtbare verschijnselen zoals de vruchtlichamen van hout 
rotzwammen di c wij zen op een mogelijke verzwakking en dus onbetrouwbaarheid van 
de boom. 

S((/1/1 1"(1/1 eell belik dit, is aal/gelast door 

din'r.H' wil- el/ b/"lfil/rot l<'ronr::akel1de 

::ll"{l/Il1l/ell. 
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WAT IS HOUTROT 

Houtrot is de albnmk van houtweefsel door 
micro-organismen. Dit zijn vrijwel uit sluitcnd 
schimlllels ofwel zwammen. De meeste zwalll
men die hout kunnen verteren (in Nederland 
zo 'n kleine 900 soorten) zijn saprofieten, dat wil 
zeggen dat ze alleen dood hout ve rleren. Er is 
eelner een aantal SOOl1en dat (dmmmast) ook 
levend hout kan aantasten en doen a fs terven. Dit 
zijn de houtparas itaire zwalllmen. Deze zij n 
weer onde r te verdelen in relati ef "agress ieve" 
en "minder ag ress ieve" soorten. maar deze grens 
is nogal vaag. Bovendien is de snelheid waarmee 
de zwam de boom aantast ook in belangrij ke 
mate alllanke lijk van de boom zelf (zoal s de 
boomsoort . de duurzaamheid van het hout en dc 
conditie) en een aantal fys ische omgevingsfacto
ren (zoals tcmperatuur. vochtigheid en bodcm
cn luchtve rvuiling). Een aanta l aspecten is hier
onder nader toege licht. 

Invloed van dc boomsoort 
Een voorbeeld van de in vloed van dc bOOJll

soort is dc aantasting van een CUl1o derll/U- SOOl1 
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die bij Amerikaansc cik vaak binnen een beperkt aantal jaren een uitgebreid stmllrot 
teweeg brengt en bij beuk een stam rot dat vele jaren beperkt kan blijven lot slechts 
een lokale aantasling. Daarnaast is bekend dat het hout van sommige boomsoorten 
stofTen bevat d ie ongunstig zijn voor de groei van zwammen (zoa ls looizuur, terpenen 
en harsen). 

Verschil in aantastingssnelheid 
Een voorbeeld van verschi l in "agressivi te it" is de Biefstukzwam versus de 

ReuzenZW3m. De eerste veroorzaakt s lechts zeer langzaam en doorgaans vrij plaatse
lijk rot in levende bomen. de tweede veroorzaakt betrekkelijk snel een omvangrij k rot
ti ngsproces in de wortels. Op het moment dat men de zwam kan waarnemen (door de 
opvallend grote vruchtlichamen aan de voet van de boom) kan de stabi liteit van de 
boom al zeer sterk zijn verminderd. 

Zeldzaamheid 
Niet alle houtrotzwammen komen in even grote getale in Nederland voor. Sommige 

zijn vrij algemecn en komen op diverse boomsoorten voor (o.a. Dikrandtonderzw3m, 
Echte Honingzwum en Reuzenzwam). Andere zijn relatie f ze ldzaam (o.a. Waslak
zwam ). 

Voorkeur voor boomsoorten 
De voorkeur van hOlltrotzwaml11en voor dc bomen die zij aantasten is nogal varia

bel. Sommige soorten tasten slechts één of twee boomsoorten aan. Zo komt de Berke
zwam alleen op berk voor en de Biefstu kzwam op eik en soms op tamme kastanje. De 
meeste houtrotzwammen kunnen meerdere boomsoorten aantasten maar hebben toch 
een voorkeur voor een bescheiden aantal soorten. Zo komt de ReuzenZW3m 
verhoudingsgewijs zeer vaak voor op beuk. De Zwavel zwam schij nt een voorkeur te 
hebben voor robinia en daarnaast ook voor zomereik en de Ruige weerschijnzwam 
wordt vaak aangetroffen op plataan. Ook de Echte vuurzwam kan meerdere boom
soorten aantasten, maar wordt het meest aangetroffen op wi lg en populier. 

Er zijn ook soorten die een zeer breed sca la aan bomen aantasten, zoals het Gewoon 
elfenbankje en dc Grijze gaatjeszwam, maar ook binnen deze groep heeft een deel een 
voorkeur voor loolbomcn (o.a. Gewoon elfenbankje) dan wel naa ldbomen. 
HOllt rolzwammcn die op zowat alle boomsoorten groeÎen zijn er maar weinig. Een 
voorbeeld hiervan is de Sombere hon ingzwam. 

Plaats van aantasting 
Sommige soorten tasten zowel de bovengronpse als de ondergrondse houtige delen 

aan (o.a. Zwavel zwam), andere soorten lasten voornamelijk de bovengrondse delen, 
zoals zware takken, aan (o.a. Ruige weerschijnzwam) en weer andere beperken zieh 
hoofdzakelijk tot de ondergrondse delen (o.a. Reuzenzwam. Honingzwam en Denne
voetzwam). 

Uit het bovenstaandc zal wellicht duidelijk zijn dal het voor het opstellen van het 
j uiste " plaatje" en ve rwachtingsbeeld belangrijk is om zowel de boomsoort te kennen 
als de zwamsoorten die erop worden aangetroffen. 
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WITROT EN BRVI N ROT 

Bij houtrot wordt vaak onderscheid gemaakt in wilrot ell bru inrot. Dit heeft te 
maken mei de wij ze waarop het hout wordt afgebroken en mei de kleur die het daa rbij 
krijgt. Hout is hoofdzake lij k opgebouwd uit lign ine, cel lulose en hemicell ulose. 

Lignine (houtstof) is bruin van kleur en is opgebouwd uit een ruimtelij k netwerk 
van koolstofringen. Het breekt in alle richtingen ongeveer even makkel ij k. Men zou 
het in bouwkundig opzicht kUIlnen verge lijken met ongewapend bClOll. Hemicellulose 
en ce ll ulose zijn bleek van kleur en opgebouwd uit lange ke tens van suikemloleculen, 
waardoor ze een vezel ige SlmcnlUf hebben. Men zou ze kunnen beschouwen als de 
ij zeren staven of kabels in gewapend beton. 

lViIrol: de lignine is afgebroken en her bleek 
gekleurde cellulose en hemicellulose is fJl'erge

bIeveIl. Hel breukvlak hee}i eell vezelige Slm c-

luur. 

fO/o: Peler-Jan Kei=er 

8r/(illl'Ol: !tel !tour is brokkelig door de afbraak 

V{I/ / cellulose en hemicellulose. De donkere 

lignine resleen 

JOIO: Peler-.Jal/ Kei=er 
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Bruinrol ve roorzakende schimmels breken 
uit slui tend dan wel hoofdzake lijk cel lulose 
en hemice llulose af, waardoor het bruine 
ligni ne overblij ft en he t hout brokkelig 
wordt. Het behoudt echter nog enige star
he id en het breukvlak ve rtoont vaak een 
typisch blokvormig patroon. Witrotschim
mels breken in eerste instantie lignine af 
waarbij (voo rlopig) dc bleek gekleurde cel
lulose en hemice llu lose overblij ven . Het 
hout verl iest zijn stijOleid (alleen de "kabels 
in het beton" zijn nog aanwezig) en het 
bre ukv lak heeft doorgaans een vezelige 
structu ur. 

Zwammen die wil rot veroorzaken beho
ren a lle tot de taxonomische groep (k lasse) 
van de Basidiomyceten (stee ltjeszwammen). 
Deze zijn weer onder te ve rdelen in plaat 
jeszwammen en bu isjes- of gaatjeszwam-
men. Vrijwel a lle hout afbrekende plaatj es
zwammen en de meerderheid van de buis
jeszwanunen zijn witrotsch immels. 
Bekende voorbeelden van witrotschimmels 
zijn Gewoon elfenbankje, Platte tonder
zwam, Dikrandtonderzwam en Reuzen
zwam. 

Zwammen die bruinrot veroorzaken beho
ren tot diverse groepen, zowel de 
Basidiomyceten als de Ascomyceten (zakjes
zwammen). Bekende voorbeelden van 
bru inrotschimmels zijn Zwavelzwam en 
Berkezwall1 . 

Enkele houtrotschimmels z ijn in staat om 
mi n of meer ge lijkt ijdig zowel lignine als 
cellulose en hemice llulose af Ie breken. Een 
voorbee ld is de Korsthoutskoo lzwam, een 
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Ascomyceel die zowel wil- al s bruinrot veroorzaak t. In dal geva l is de ve rkleuring van 
het hout tijdens vermolming niet zo consistent. 

\\Zachtrot" en " natrot" 
Een aparte plaats word t ingenomen door zwammen die het zogenaamde "zachtrot" 

ve roorzaken (in hel Duits: "Moderf~llIle"). Deze zwammen groeien (gedeel te lijk) via 
de celwand en "graven" daar als hel ware gangen in. 
SOIllS ook breken ze slechls een gedeel te van de cel af, 
o.a. de prima ire celwand, en maken dat de ce llen als het 
ware los vall el kaa r komen te liggen. De rest va ll de ve r
houte (secundai re) ce lwand \vordt in eerste instan ti e 
ongemoeid gelaten. zodat cr in beginsel weinig ve randert 
aan het uite rlijk van het hout. Zwammen die zachtrot 
veroorzaken zijn vaak Ascomyceten en Deuteromyceten , 
maar ook sommige wilTot ve roorzakende Basidiomyceten 
(zoals Ruige weerschijnzwam op p lataan) zijn in staat om 
zachlrol te veroorzaken. Aan welk type rot de zwam de 
voorkeur gee n hangt af van een aantal chem ische en fysi 
sche omstand igheden (o.a. conserverende stoffen en 
hoeveelhe id zuurstof en water) in de react iezone (afgren
de lingszonc) van het hout. Bij een combinatie V<l n wi trot 
en zachtrOl is het breukvlak minder veze lig en lij kt hel 
meer op dal van bruin rot: recht en enigszins hoek ig. 

Bij "natrot", ook wel "natte kern" genoemd. z ij n voor
namelij k bac teriën in het spel. Deze leven als regel in het 
cent rale gedeelte van de stalll of lak. Op de plaatsen waar 
de aantasting zich bevindt, hoopt zich vocht op dat soms 
onder druk komt Ic staan door ' de gassen die door de bac--teriën worden gevormd (o.a . methaan). De naam rot is 
eigenlijk niet van toepassi ng bij een dergelijke aantast ing, 
omdat het hout al s regel niet wordt afgebroken en dus 

Een 11/('/ SIICC('.\· ofg egl'{!mlelde 

slIueill'O//d bij pl(l/(/(Ill. 

111 he! o(///ge/as!e hO//fgedeelte 

::.ijll de ::.gll . deml/rcatielijllell 

::ich/!Jol/I'. 

jh/n: Jif::.e Kop/liga 

intact blijft. Vank zijn de aantastillgsplaatsen zelfs onaantrekkelijk voor de groei van 
vee l houlrotzwallll11en vanwege de ongunstige groeiomstandigheden (o.a . de ZUl!['

graad, het vochtgehalte en de afwezigheid van zuurstof). 
Wanneer hout ve rrot, zijn vaak meerdere soorten houtrotzwal11 lllen aanwezig die 

zowel bruinrot als witTOt veroorzaken. of een combinatie daarvan. Vaak zij n dan in 
het aangetaste hout sc herpe, grill ig gevormde, zwart gekleurde lijnen te zien. Dit zijn 
de zogeheten denwrcaI;e::olles die de plaatsen aangeven waar de domeinen va il diver
se zwammen aan elkaar grenzen. In sommige gevallen zijn de lijnen concentraties van 
schimllleldraden V<l ll dezelfde sch imlllel, meI een verhoogde enzymatische act ivite it 
op plaatsen waar de schimmel moeite heeft om zich uil te bre iden (bij voorbeeld door 
een verhoogd gehalte aan conserverende stoffen in hel hou t). 

SPINTHOUTROT EN KERNHOUTROT 

Behalve bruinrot en wi trol. wordt ook onderscheid gemaakt in spinthoutrot en kern
houtrot. hetgeen duidt op de plaats in de boom. Kemhoutrot, waarbij het rot in eerste 
instantie beperkt is tot het (dode) ke rnhout of (bij bomen waar geen duidelijke kern-
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houtvorming waarneembaar is) het centrale gedeelte van de houtcylinder, komt 
verhoudingsgewij s meer voor dan spinthoutrot. Daarvoor bestaan verschillende ver
klaringen. De eerste is dat een zwam de weg volgt van de minste weerstand en dus de 
gedeelten in het hout za l aantasten die relatief gemakkelijk afbreekbaar of toeganke
lijk zijn. Dat het spinthout daarbij in eerste instantie wordt ontzien wordt verklaard 
door het doorgaans hogere vochtgehalte van spinthout. Dit is een ongunstige omge
vingsfactor voor dc groei van dc zwam waardoor deze er de voorkeur aan za l geven 
om in het kernhout te groeien. De tweede verk laring is dat de boom zelf in het leven
de spinthout ook reageert op dc aanwezigheid van een rotaantasting en za l trachten 
om uitbreiding van het rot zoveel mogelijk te beperken. 

DE REACTIE VAN DE BOOM OP EEN AANTASTING DOOR HOUTROT 

Hel CODIT-model 
De reactie van een boom om de uitbreiding van rot te beperken is in dc 

boomverzorging bekend als CO DIT-model (Compartimentalizalion Of Decay In 
Trees) . Het principe berust op de vorming van (vier) {~fg/'elldelillgsl(fgell in het leven
de weefse l van een boom rond de aangetaste plek. 

De belangrijkste filosofie daarachter is dat een boom uit compartimenten is opge
bouwd. De kleinste compartimenten zij n de ce llen, zoals houtce llen, vaatcellen en 
mergstraalce llen . Deze VOllllen gezamenlijk wecr grotere compartimenten die zijn 
ingesloten door de jaarringovergangen (aan de binncn- en buitenzijde), de mergstralen 

De afgrelldelillg V(I/I de st(Jl/I lI'olld in een 
=omereik i.~ goed I'er/open en is gedeeltelijk 
overgroeid. 

folO: .Iitze Kopinga 

of houtstralen (aan weerszijden) en door de 
boom zelf verstopte houtvaten aan de onder
en bovenzijde van de wond . Een com
partiment van nog grotere orde is al het 
(hout )weefsel dat door een boom gedurende 
een groeise izoen wordt gemaakt. leder jaar 
vormt een boom weer een nieuwc "schil" 
Uaarring) rond het hOLlt dat het jaar daarvoor 
is gevonlld. 

In het CO DIT-model wordt de reactiezone 
waarbij de houtvaten worden verstopt en de 
groei van de schimmel in 01'- en neerwaal1se 
ri chting wordt belemmerd , aangeduid al s 
(~fgrelldelillgswa! I. 

De jaarringovergangen worden aangeduid 
als qfgrendelil/gswal 2. De overgang van de 
ene ring naar de andere vo rmt a ls het ware al 
een barrière die de houtrotzwam moet over

winnen, wil hij zich naar binnen en naar buiten toe verspreiden. Bij sommige boom
soorten speelt daarbij ook nog het zogenaamde terminale parenchym een actieve ro l. 
Deze afgrende lingswal belemmert de radiale verspreiding (vooral naar binnen, maar 
ook naar buiten van cic zwam). 

AlgrendelillgslI'a! 3 wordt gevormd door het weefse l van de houtstra len. Deze wal 
belemmert de zijwaartse ve rspreiding van de schimmel. 

I-Iet be langrijkst is (dj;relldelingswa! 4; de barrièrezone. Dit is een ccllaag die wordt 
gevormd door het cambium in het xyleem op het moment dat de boom scrieus wordt 
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verwond. Het is een schil van circa 30 à 50 cellagen dik die na enige tijd wordt omge
vormd tot een laag vcrkurkte cellen. Deze zorgt ervoor dat een infectie van hout rot
zwammen die het daarbinnen gelegen hout hebben aangetast zich niet buitenwaarts (in 
het na de verwonding door het cambium gevormde nieuwe houtweefsel) kan ver
spreiden. Dit heeft als resultaat dat de aantasting beperkt blijft tot het hout dat aanwe
zig was op het 1110111ent van verwonding. I-Iet hout dat de boom in de daarop volgende 
jaren weer vormt, blijft zodoende als regel gezond. Na meerdere jaren zal er welis
waar een holle stam ontstaan al s het centraal gelegen hout verder door zwammen 
wordt verteerd, maar aangezien de meeste bomen voornamelijk de 5 tot 8 buitenste 
jaarringen benutten voor het opwaartse transport naar de bladeren, kan de boom zich 
verder gezond ontwikkelen . Uiteraard moeten de wanden van de holle boom dan 
inmiddels voldoende dik zijn (restwanddikte) om te voorkomen dat de stam al snog 
gaat knikken en breken. 

CODIT is een model voor een besehenningsmechani sme in een boom waarbij het 
aangetaste hout wordt afgegrendeld. Het hout wordt dus niet ve rvangen. Met andere 
woorden: een boom "geneest" zijn wonden niet zoals hogere organismen dal doen. 

COD IT vindt alleen plaats in het levende hout. Dood hout zoals kernhout zal niet 
meer reageren. Hier is de eventuele voort schrijdi ng van houtrot voornamel ijk afl lanke
lijk van de aan- of a fwezigheid van conserverende stoffen (zoals looizuur), de dicht
heid van het hout en fys ische factoren zoals de temperatuur en vochtigheid van het 
hOli t. 

De afgrendelingsreactie is a-specifiek, dat wil zeggen dat ze niet alleen optreedt bij 
een zW3maantasting, maar ook bij iedere vorm van mechanische beschadiging. In het 
laatste geva l werk t het systeem vermoedelijk zelfs effec tiever dan bij allecn cen 
zwamaantasting. 

Het CODIT-model kent naast de vorming van de vier afgrendelingslagen nog een 
tweede "beschemlingsmechanismc" dat plaatsvindt in de tak oksels. Hierin wordt na 
beschadiging of na natuurlijke afsterving van de takken een barrière aangelegd van 
conserverende stofTen (o.a . fenolen) die infectie van houtrot tegengaat. Overigens 
wordt bij natuurlijke tél kafsterving de groei van een houtparasitaire zwam ook al 
geremd door minder agressieve houtrotzwammen (vaak Ascomycelell ) die als eerste 
de afgestorven tak infecteren. Dit staat bekend als schimmel-antagonisme. 

De afgrendelingslaag die in de takaanzet wordt gevormd is doorgaans een vrij effec
tieve; slechts bij uitzondering dringt een houtrotzwam de boom binnen vanuit takken 
die op natuurlijke wijze zijn afgestorven. Ook wanneer een levende tak wordt 
gesnoeid, kan een vergelijkbare reactie in de takoksel optreden. Het is daarbij wèl van 
belang dat op de juiste manier gesnoeid wordt. (d.w.z. alleen in het hout van de tak en 
niet in dat van de stam) en liefst vóór. het tijdstip waarop de takken kernhout hebben 
gevonlld. 

Als regel geldt dat de reactie vall een gezonde boom afdoende is om een rotaan tas
ting voor langere tijd binnen de perken te houden of zelfs te voorkomen. Er zijn echter 
uitzonderingen, onder meer als het gaat om bomen met een geringe vitaliteit , of bij 
(herhaa ldel ijke) beschadiging van de afgrendelingszones. In dergelijke gevallen kun
nen houtparasitaire zwammen een voorsprong nemen en behouden. 
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Overige reacties 
Een nndere, indirecte reacti e vnn de boom heeft we liswaar minder te maken met de 

aanwezigheid van houtrot zelf, maar is vooral gericht op herste l van de verdeling van 
de mechanische krachten in de boom, wanneer deze niet meer optimaal is door ver lies 
van steunweefsel (hout) . De boom compenseert dit door op de verLwakte plaatsen 
extra hout aan te maken. Na enige tijd kan dit uiterlijke veranderingen bij de boom 
ve roorzaken die voor de kenner signalen vormen voor de mogelijke aanwezigheid vall 
houtrot. Het herkennen V<lll deze signalen vonnt een onderdeel van de momenteel 
bekende VT A-methode ("Visual Tree Assessment"), ofwel de beoordeling van de 
kwaliteit van bomen op basis van uiterlijke kenmerken. Deze signalen treden echter 
niet altijd op. Bij bruinrot bij voorbeeld, waarbij het hout nog lange tijd hard blijft 
(maar wèl bros wordt!) , lijkt de react ie van dc boom langer uit te blijven dan bij een 
aantas ting van witrot (waarbij het hout soepel wordt) . Belangrijker lijkt dan ook 
vooralsnog het vaststellen en herkennen van houtrot op basis van de aanwezigheid van 
vruchtlichamen van zwammen als eerste «waarschuwing" . Deze verschijnen vaak al 
voordat de boom uiterlijk waarneembare vergroei ingen laat zien ten gevolge van een 
houtrotaalltast ing. 

HET TEGENGAAN VAN HOUTROT 

In de jaren zeventig, toen de boolllverzorging in Nederland als vak ges talte kreeg, 
was hel gebruikelijk om houtrot in bomen te verhelpen door de aangetaste plekken zo 
goed moge lijk uit de boom te ve rwijderen en het aangrenzende hout met conserve
ringsmiddelen te beschermen tegen verdere aantasting. 

Inmiddels is deze benaderingswijze geheel achterhaa ld. Het voert te ver om hier al le 
ach tergronden te belichten van hel hoc cn waarom, maar er zijn voorbeelden te over 
van situaties die aangeven dat het niet heeft gewerkt , of dat het de boom eerder kwaad 
dan goed heeft gedaan (b ijvoorbeeld wanneer de reeds door de boom gevormde 
afgrende lingslagen zijn beschadigd). Momenteel kiest men er dan ook voor 0111 weinig 
meer aan de bestrijding van alleen de symptomen te doen, maar vooral om omstandig
heden te creëren waaronder de voo rt schrijding van het proces wordt ve rtraagd, bij
voorbeeld door het zo droog mogelijk houden van het aangetaste hout. Hiervoor zijn 
meerdere benaderingen denkbaar die gezien hun hoeveelheid en de divers iteit in pro 's 
en contra's niet verder zullen worden toegelicht. Overigens heeft dit niet bij alle 
rotaantastingen evenveel nut, omdat somm ige zwammen ook onder droge om
standigheden nog redelijk goed kunnen groeien, maar gemiddeld genomen beschouwt 
men het beter dan "n iets doen". 

ENKELE PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR DE BEHEERDER 

Allereerst is het belangrijk dat het fenomeen houtrot in de juiste context wordt 
gezien. In bossen en bosparken zal bijvoorbeeld ze lden actie nodig zijn en kan een 
door houtrot aangetaste boom in principe zonder al te vee l problemen worden gchand
haafd om zo lang mogelijk zijn ecologische (en ook esthetische) betekcnis en waarde 
te behouden. 

Afstervende en dode stammen zijn voor bepaalde diersoorten va ll groot belang (o.a. 
het vliegend hert en de middelste bonte specht). Ook voor het voortbestaan van de 
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houtrotzwam zelf en voor andere (internationaal ) bedreigde saprofy ti sche zwammen 
zijn ze belangrijk. 

Verder zijn door hout rot ontstane boomholtes essentieel als broedplaats voor vogels 
(o.a. de bosuil ) en al s overwinteringsplaats C.q. verblijfplaats en kraamkamer voor 
dive rse soorten vleermui zen. 

Daarnaast zijn oude, aft ake lende bomen vaak grillig van vorm en daardoor fraa i 
(vergelijkbaar met ruïnes van oude gebouwen) en de planten en paddestoelen die erop 
groeien zijn vaak opvallend van kleur en uiterlijk en bieden daarmee een extra bele
vingswaarde aan wandelaars en natuuriieOlebbers. 

Voor kleine boomgroepen, laan- en straatbomen en solitaire bomen langs wegen en 
in het stedelij k gebied is echter het ve iligheidsaspec t vaak belangrijker dan de 
natuurwaarde van de bomen. Hier zullen de bomen regelmatig moeten worden gecon
troleerd op moge lijke ris ico 's voor de omgeving. Hierbij kunnen de volgende 
aandachtspunten worden genoemd: 
- Het bomenbestand dient regelmatig (doorgaans betekent dit minimaal één keer per 

jaar) te worden gecontroleerd op uitwendig zichtbare signalen die kunnen wijzen op 
verzwakking van de structuur. Dit betreft niet alleen houtrot, maar ook andere 
"gebreken" zoals plakoksels o f dode takken. 

- Wanneer het gaal om inspectie op rot, kan in beginsel worden volstaan met controle 
op de aanwezigheid van vruchtlichamen op takken. stam en stamvoel. Het beste tijd
stip hiervoor is de late zomer of de herfst, vóór de eerste (naeht)vorst. 

- Het is een misvatting om er vanuit te gaan dat aanwezigheid van wone1rot to t uit
drukking komt in een verminderde conditie van de kroon en daar koers op te varen. 
Weliswaar ge ldt dit onder een beperkt aantal voorwaarden (en een boom met een 
verminderde vitaliteit verdient zeker extra aandacht~ ), maar al s regel ge ldt dat er luS
sen de vitaliteit van de kroon en de aanwezighe id van houtrot geen strikt verband 
bestaat. Vaak hoort men dan ook dat de boom er vlak voor het omvallen "nog zo 
gezond uitzag". 

- SOI11 S meent men dat de zWrlm ook kan worden bestreden door de vruchtlichamen tc 
verwijderen. Dit heeft echter weinig zin. Het vruchtlichaam is slechts het topje van 
de ijsberg; de meeste schimmelmassa zil al s mycelium in de boom. Ook heeft hel 
verwijderen van de vruchtlichamen in veel gevallen geen of nauwelijks invloed op 
de verspreiding van de zwam (via de schimmelsparen) als organisme. Het belang
rijkste nadeel is echte r dat door het verwijderen van de zwaml11en een houtrotaantas
ting kan ontsnappen aan het oog van degene die de bomen daarop inspec teert . 

- Wanneer bepaa lde s ignalen zijn waargenomen (zwammen, losz ittende bast, verdach
te ve rgroeiingen, etc.) dient de zaak intens iever tc worden bekeken. De mate waarin 
dit gebeurt en de aard van de ve rdere inspec tie dient afgestemd te zijn op de zeker
heid die men nodig hee n. Dit heeft op zijn beurt weer te maken met de eventuele 
ri sico's (een boom in een drukke straat vergt een andere benadering dan een boom in 
een afgelegen tuin). 

- Het verkleinen van het kroonvolume van de boom door snoei (teneinde de in vang 
van wind te verminderen) hee lt hoogstens nut in situaties waar het gaat om een 
gevaarlijke boom die men, om welke reden dan ook, niet op korte termijn kan vel
lell. Het is in ieder geval géén remedie. Door de reductie van de bladmassa wordt 
immers ook minder nieuw, gezond hout aangemaakt, waardoor de "voorsprong" van 
de zwam alleen nog maar groter wordt. 

- Op of nabij plaatsen waar een oude boom is uitgevallen al s gevolg van een aan tas-
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ting door een hOlltparasi taire zwam, kan in principe zonder bezwaar eell jonge boom 
worden geplan t. Het is niet waarschijnlijk dat een jonge boom die op de normale 
wij ze is geplant, ook door de zwam wordt aangetast. Een uit zonder ing hierop is ech
ter de Hon ingzwam omdat deze als parasiet behal ve het hout ook het cambium van 
een levende boom kan aantasten. 

- In het algemeen geldt nog steeds: voorkómen is beter dan genezen. Dit ge ldt voora l 
ten aanzien van het voorkómen van houtrot in de wortels (wo I1elrot ) van bomen in 
he t stedelijk gebied. Steeds vaker blijkt dc oorza<lk van een rotaantasting terug tc 
voeren te zijn op in het verleden uitgevoerde graafwerkzaamheden, waarbij worte ls 
ernstig zijn beschadigd. In enkele gevallen gaat het daarb ij om indirecte schade, 
wanneer wortels zij n afgestorvcn al s gevolg van veranderingen van dc grondwater
stand. Het devies is dus: houd de bomen en dus ook hun directe groe i-omgeving zo 
lang mogelijk gezond! 

WANNEER WORDT EEN BOOM GEVAARLIJK 

Vaak wordt na het kappen van een boom de beheerder (doorga<lJls de gemeentelijke 
beplantingsdienst) verweten dat hij te voorbarig zou hebben gehandeld en dat de 
boom ondanks het aanwezige houtrot nog ke rngezond was. Soms blijkt in de praktijk 
inderdaad dat de zaak minder ernstig was dan men aanvankelijk had ingeschat. 

De boomverzorg ing in zowel Nederland als het bui ten land (Engeland en Duits land) 
heeft zich voor wat betreft de problematiek rond houtrot de laatste jaren steeds meer 
bewogen in de richting van de diagnost iek van de aantasting en het aangeven van de 
mogelijke gevolgen . 

Voor dat doel is in de afgelopen jaren een aantal hulpmiddelen ontwikke ld zoals de 
resistograaf. teredometer, Oecay Oetecting Dril! (000), de fractometer en de pulsha
mer en AOO (Arborsonic Oecay Detector). Deze vormen een aanvu lling op de reeds 
langer bestaande hulpmiddelen zoals de aanwasboor, de eenvoudige plasti c hamer en 
de sondeerstang ("prikpen"). Het blijven echter hu lpmiddelen, hetgeen erop neer komt 
dat bovenal een goed oog en gezond ve rstand dwingende voorwaarden zijn om de 
resu ltaten op de ju iste wijze te interpreteren. 

De meest cruciale vraag waannee men bij de beoordeling van dc schade door een 
rotaantasting te maken krijgt is: wanneer is een boom nog ve ilig genoeg en wanneer 
moet hij al s ècht onbetrouwbaar worden aangemerkt? Hiertussen ligt een nogal breed 
"schcmergcbied" waarin men in het ongewisse blijft. Dit heeft te maken met de 
inschatting van dc aard van de verzwakking, c.q. houtrot , de door de kroon ingevan
gen windkrachten, de condi ti e en groeikracht van de boom en nog veel meer. 

Zo ' n tien jaar terug was hierover nauwelijks iets concreets aan te geven, maar 
momenteel is het dankzij onderzoek in Duitsland (Mattheck & Breloer, 1994) moge
lijk om enige g lobale richtlijnen te geven. Het gaa t daarbij om; 
- de maxÎma le diameter van een (door rot veroorzaakte) holte in een boom, in ve rband 

met de kans op stambreuk ; 
- de max imale grootte van een open ing in dc stam van een boom, eveneens in ve rband 

met de_kans op stambreuk; 
- de minimale omvang van het nog gezonde (d.w.z. nog niet aangetaste of anderszins 

beschadigde) gedeelte van de wOl1elkluit in verband met de kans op windworp. 
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Grootte van een holte 
Een boom die een min of meer centraal 

ge legen holte heen waarvan de wanddikte 
van het gezonde hout nog 1/3 van de 
straal van de stamdiameter bedraagt (de 
zogenaamde reslwanddikte) , mag nog als 
voldoende stevig worden beoordeeld. Men 
kan dit vaststellen door stam boringen met 
een gewone boor of meI een aanwasboor. 
Ook bestaat daarvoor wat meer gespecia li
seerde apparatuur zoals de pcnctrograaf, 
de tercdometer en de "Decay Delecting 
DrilI" (000). Het nadeel van een derge
lijke onderzoekswijze is echter dat daar
mee de zo belangrijke afgrendelingswal 4 
wordt doorbroken. Hierdoor krij gt de 
zwam in principe weer een kans om het 
daarbuiten gelegen, nog gezonde hout bin
nen te dringen. Er bestaat apparatliu r die 
in dit opzicht minder schadelijk is zoals de 
"Arborsonic Decay Detector" (ADD) en 
de impulshalller, die werken met geluids
golven. Deze zijn wat minder nauwkeurig 
als het gaat om het vastste llen van de 
omvang van een holte, maar voor een 
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geoefend persoon kunnen ze een hulpmiddel zijn om de orde van grootte aan te geven . 
Daamaast bestaan er nog een aan tal andere methoden zoals het computergestuurd 
"scannen" van een stam, het gebruik van radargolven en thennofotografie, maar deze 
zijn anno 1997 nog in ontwikkeling en ve rkeren nog (deel s) in een experimenteel 
stadiulll. 

Grootte van een stamopening 
Een boom die een opening in de stam hee ft (al dan niet in combinatie met een cen

lraa l gelegen holte) mag als voldoende stevig worden beoordeeld als de opening niet 
groter is dan 1/3 van de slamomtrek . 

Grootte van de wortelkluit 
Wanneer de ve rhoudi ng hlssen de diameter van de stam en de worte lkluit vo ldoet 

aan een bepaald minimum, mag de boom als voldoende standvast worden beoordeeld . 
Dit minimum verandert naarmate de boom grote r wordt. De waarden daarvan zijn 
weergegeven in de grafiek (Figuur I). De wijze om één en ander te onderzoeken is 
l"raditioneel , namelijk het gedeelte lijk ontgraven van het worte lstelse l waarbij de 
blootgelegde wortels worden geïnspecteerd op hun kwaliteit. Wellicht dat in de toe
komst eveneens radar-apparatuur, waarmee ondergrondse leidingen en holten kunnen 
worden getraceerd, daarbij (tevens) kan worden ingezet, maar ook dit is een methode 
die anno 1997 voor worte londerzoek nog in ontwikkeling is. 

Belangrijk is dat men zich bij het hanteren vall de hier gegeven cijfers realiseert dat 
het gaat 0111 orden van grootte. Deze zijn stati sti sch we liswaar voldoende onderbouwd, 
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maar cr zij n ui tzonderingen mogelijk. Het is onder meer a nlanke lijk van de boomsoort 
(stevigheid van het hout). de omvang van het kroonvol umc cn de vorm van de boom 
(i. v.m. de invang van windkrachten) en de positie van het defect in de boom (cent raal 
of eenzijdig). De nonnen moeten dan ook worden gezien als indicaties waarboven hel 

111 lallg I/ief alle siwa/ies =ijl1 dOOI" hOIl/I"ol 

aangef(/Sle ell I'('r;wok/e bO/l/('1I ('('11 bedrei

ging 1'00r de I·ciligheid 1'(11/ de umg<' I'illg 

/ 010: JiI=e KopiJ/ga 

TOT SLOT 

"wel goed zi t" en niet a ls waarden waaron
der het per definiti e fout Îs. Wi l men in dit 
opz icht wa t meer absolute uit sprakcn doen, 
dan komen tot dusver a lleen gecontroleerde 
(d.w.z. computcrgestuurde) trekproeven in 
aanmerking. Deze, in Duitsland ontwikkel
de, methode is in Nederland lot dusver op 
slechts besche iden schaal toegepast en ligt 
vanwege de operat ionele kosten nog buiten 
bereik van de "gewone" boollwerzorgcr. 

Een ander aspect waar men bij het onder
zoek alt ijd rekening mee moet houden , is 
het fe it dat het 0111 een momentopname gaat. 
De situatie kan met de tijd aanmerke lijk ve r
anderen. Een ui tspraak hierover heeft dan 
ook slechts een beperkte geldigheidsduur en 
boomcontroles moeten regelmatig worden 
he rhaa ld. 

Wanneer men bij de inspectie van de gezondheidstoestand en betrouwbaarhe id van 
bomen de vruchtlichamen van houtrotzwammcn aant reft. mag men aannemen dat dit 
vaak duidt op een " begin van het einde". Dit einde kan echter (an,ankelijk van onder 
meer de aard van het rot) nog ve le jaren op zich [aten wachten en er hoeft nog niet per 
se redcn te zijn voor p<lniek. [n sommige geva llen, bijvoorbeeld wanneer de boom 
kans heeft gezien een e ffectieve afrende[i ng IC maken, verdwijnt de zwam zelfs na 
enige tijd weer zonder duide lij ke nadelige gevo lgen voor de boom. Men moet cr 
desondanks van uitgaan dat de ve rzwakking van de boom als gevolg van houtrot 
meesta l een voortschrijdend proces is. dat maakt dat de ve iligheid van een inmiddels 
als "verdacht" aangemerkte boom regelmat ig opnieuw za l moeten worden onderzocht. 
Dit moet gebeuren in de context van hel gevaar dat de boom kan vannen voor de 
omgeving. Daarvoor beslaan inmiddels enige goed bruikbare richt lijncn. maar daarbij 
moet het gebruik van " harde cijfers" voor een aantal criteria voora lsnog met de nodige 
terughoudendheid gebeuren. 

Indien er twijfel is over het tijdstip waarop een boom geveld moet worden. verdient 
het aanbeveling om nader advies in te w innen bij een gediplomeerd of anderszins 
ervaren boonwerLorgc r. 

GECITEERDE LITERATUUR 
Mmrheck. C. & 11. IJreloer. 19Y4. /-lam/boek boollll"eiligheid - De boombreuk ill mec!ml/ieu el/ rec!lI
sp/"{/(/k, Pills Floris Prodllk/ies, Almere-Hm·el/. 254 p. 
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5. JURIDISCHE CONSEQUENTIES VAN 
HOUTROT 

IJIr. Bas M. Visser. j uridisch raadgever Nalll llr, Bos en Lalldschap 

Als bomen door hOI/trot aangelast ZijII. treedl ill sommige geval/en schade op. De 
vraag rijs! dan wal/neer dit leidt fof aansprakelijkheid voor die schade. In dil hoqfd
swk word! hierop een ollfwoard gegeven. Hierbij is her van belang dat een boomeige
lIaar, -verzorger of-beheerder situaries herkent, waarin hOlllrol fOl aansprakelijkheid 
kan leidel/. 

Als gevolg van houtrot kunnen takken afbreken en bomen omval len en kan schade 
ontstaan aan personen of goederen. De juridische vraag rij st dan wie voor deze schade 
aansprake lijk is. Het antwoord hierop geeft artikel 6: 162 (en volgende art ikelen) van 
het Burgerlijk Wetboek, dat over de onrechtmatige daad gaat. 

Kortweg samengevat ge ldt de hoofdregel dat de boomeigenaar of -beheerder niet 
aansprakelijk is als hij vo ldoende zorg aan de boom heeft besteed. Die voldoende zorg 
Uuristen spreken dan over de zorgvuldigheid, die het maatschappelijk verkeer 
betaamt, enz.) bestaat in beginsel uil alles wat van een goed boombeheerder verwacht 
mag worden. Dus regelmatig onderhoud, maar ook regelmatige controle op de mate 
vaJl (on)ve iligheid van de boom. Daarbij is het van belang te weten dat er in de recht
spraak over schade door bomen drie soorten zorgp licht worden onderscheiden: 
- algemene zorgplicht van het regelmatig en systemati sch uitvoeren van onderhoud en 

controle op uitwendig zichtbare gebreken; 
- verhoogde zorgplicht bij bomen die een ve rhoogd risico vonnen door hun stand

plaats (bijvoorbeeld langs een autosnelweg) of door hun eigenschappen (bijvoor
beeld ouderdom); 

- onderzoeksplicht bij bomen waarbij uitwendige gebreken zijn vastgesteld, die wel
li cht gevaarlijk kunnen zijn. Hierbij dient spoedig onderzocht te worden wa t de aard 
en ernst van die gebreken is en welke maatregelen geriomen moeten worden. 

STAND VAN W ETENSCHAP EN TECHNIEK 

Sinds de introduct ie van breukonderzoeksresultaten en VTA (Visual Tree 
Assessll1ent; visue le boom beoordeling) van Prof. dr. C laus Mattheck is er meer 
bekend geworden over de breukmechanica van bomen. Hierdoor weten we meer dan 
voorheen over de ri sico 's; we kunnen de risico's als het ware eerder zien. Was er 
vroeger veel onduidel ijkheid O\ier de stab iliteit en brelikmechanica, sinds de ve ldon
derzoeken van Mattheck lijken zowel de zichtbaarheid als de meetbaarheid aan de 
hand van technische nOllnen (met de nieuwe apparatuur) eenduidiger dan voorheen. 
Waarom en wanneer een boom gevaarlijk is, is nu beter beargumcnteerd. 

Deze toegenomen kennis over boom mechanica heeft twee juridi sche consequenties. 
Enerzijds za l degene, die schade door een boom heeft geleden eerder kunnen aantonen 
dat het gebrek voorzien had kunnen worden. Anderzijds zal de boomcontroleur gebre
ken eerder kunnen opmerken en dus eerder kunnen ingrijpen om schade te voorko
men. 
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ZICHTBAARHEID VAN HOUTROT 

Bij schade ten gevolge van houtrot is de juridische vraag essentieel wat cr voor dc 
boolllcontrolcur, direct voorafgaande aan hel moment dat dc schade optrad, uitwendig 
zichtbaar was m.b.1. het rot of de aantasting. Waren cr bij voorbeeld rottingspiekken 
zichtbaar of niet? 

Als dc rotting aan de boom duidelijk zichtbaar was. leidt dit snel tot aansprakelijk
heid van de boomcigcnaar. I-Iet duidelijkste voorbeeld is een van buiten en van binnen 
vo lledig doorgerotte tak of stam. 

Indien er slechts een beetje rot zichtbaar was, bijvoorbeeld in een oude ingerotte 
tak aanzet, dan is c r duidelijk sprake van een juridisch relevant ri s ico en diende er 
nader onderzoek plaats te vinden. Soms za l in zo'n geval met kloppen ofhet weghalen 
van verrot hout al snel blijken dat er sprake is van een onduldbare hoeveelheid rot 
(aan de hand van de VT A-criteria). Soms za l er twijfel bestaan over de mate van aan
tasting. Men is dan juridi sch ve rplicht tot een nader inwendig onderzoek met behulp 
van onderzoeksappara tllur 0 111 meetbare gegevens te verkrijgen (zie onderzoeksplicht 
eerder in dit hoofdstuk). Boomeigenaren hebben zich tevergeefs voor de rechter pro
beren te verweren door te zeggen dat inwendig onderzoek zo duur is. De rechter vond 
dit argument echter weinig re levant in verhouding tot de schade die kan optreden. 

Indien het rot direct voorafgaande aan het schademol11 ent niet vall buiten zichtbaar 
was, dan is cr in beginsel dus geen sprake van aansprakelijkheid van de boollleige
naar. Wel is het zaak de li chaamstaal (VTA) van bomen goed te kennen. Bepaa lde 
rottingen treden soms niet naar buiten, maar zijn aan afwijkende ve rvormingen, zoals 
verdikkingen, wel van verre te zien voor de geoefende boomverzorge r. 

Hel komt in de praktijk vaak voor dat een door boomschade benadeelde een stelling 
inneemt in de trant van: "Deze tak was van binnen volledig verrot en dus is er aan
sprakelijkheid enz.". Dit is om verschillende redenen juridisch te kort door de bocht. 
Allereerst is het van binnen verrot zijn niet relevan t voor de aansprakelijkheidsvraag, 
maar slechts de vraag of dc rotting uitwendig zichtbaar was bij een gewone controle. 
Dit betekent dat, indien de schade onmoge lijk voorzien had kunnen worden, dit hoort 
bij de nood lottigheden van het bestaan en niemand aansprakelijk gesteld kan worden 
voor die schade. 

Ook komt het bij bepaalde boomS00l1en voor dat jui st aan de bovenkant van de tak
aanzet inrotting plaa tsvindt die men vanaf de grond met de normale controle onmoge
lijk kan waarnemen. Meesta l za l men op de stam bij een dergelijke takaanzet de 
afdruk van een soort hoefij zer met de opening naar boven zien. De concrete vraag is 
dan hoc groot de opc.ning aan de bovenzijde is. Zo groot dat zijn randen vanaf de 
grond duidelijk zichtbaar waren of niet? 

Tenslone moet opgemerkt worden dat cr ook andere soorten uitwendige gebreken 
aan bomen zij n dan houtrot (dode takken, verkeerde takstanel, aanwezigheid van pla
gen etc.) die eveneens lot aansprakelijkheid voor schade kunnen leiden. Een goede en 
zorgzame boomeigenaar of -controleur zal een rede lijke kennis hebben van houtrot en 
andere ve ilighcidsaspccten van bomen en deze kennis toepassen. Oplettendheid is 
immers de basis va r; alle zorg. 
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6. BEGRIPPEN 

, 

!toet/huid 

ollder::ijde 
//Iel plaarjes 

/"Il1g 

sTeel 

Manche! 
Ring om de steel ; overb lijfse l vun weefsel dm 

tussen de hoedrand en de steel zat. 

/vlyceliwl1 
zwamvlok : massa verweven schimmeldraden 

(hyfen). met het blote oog meestal niet z icht

baar. 

Paddestoel 

Het sporenvormend orgaan van een schimme l. 
Vaak wordt paddestoe l gebruikt voor vruchtli
chamen in de vorm v .. m een steel met een 

hoed. 
P/o(/fje 

Bladvormige structuur (bij plaatjeszwammen) 
aan dc onderzijde van de hoed, waarop de 
sporen gcvonnd worden. 

P(//"{/siel 

Plaatjeszwam - dwarsdoorsnede Organ isme dal leeft ten koste vun een ,meier 
korst !evcml organisme (de waard). zonder het 
hoIfeIl II/e/ SpO/'CII- direct tc dodell. Meesta l is de waard veel gro-
m/"mellde cellell ter dan de parasie\. 

• 

• 

KogelhollfskoofzlVlIlII (Za~jeszwall/) -
dwarsdoorsllede 

onder=ijde meT g aatjes 

korsl 
vlee.'· 

; . bllisjc.,· 

..... f----- breed --------l.~ 

BlIi.~jeszHlalll - dwarsdoorsnede 

Nes/lpinaal 
Platte. rugge lings aan het hout gehechte g roe i

w ijze. zonder afstaande hoede n. 

Saprojiel 
Organisme dal leeft van dood organ isch matc

ria"l. 
S (."" i 111111 el 

Organisme dat behoorl tol het rijk der Fllngi , 
waarvan de meeste leden lange dunne sch im

meldraden (hy fen ) bezitten en zich voonplan

ten met sporen . 

Spore 

Voonplantingseenheid bij een paddestoel. 

Vr/lC" 11 ic/walll 
Het sporevormend deel van een sch im mel ; 

veela l in de voml van een paddestoel. 

bram 
Verschillend gebruikte term. Kan be tekenen 

·sch im mel". maar wordt ook gebruikt om de 

vruchtl ichamen van boomparasieten of hout

rotsehi mmels mee aan te duide n. 

Tekenil/gell gel)(/"e(1nl op de eerder versche
lIell brochure "!-Io/iTrOT in bomen ,. 

(lPC GroeI/<! RI/imre 1986). 
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