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VOORWOORD
Houtrot in levende bomen is ecn fenomeen dat de beheerder van stedelijke en landschappe lijk e beplantingen steeds meer bezighoudt. Enerzijds omdat het een blijvende
bedreiging vormt voor de in standhouding van vee l, inmiddels monumentale, bomen
en daarmee ook een dreigende vermindering van de duurzaamheid van vee l be langrijk e hoofd-groenstructuren. Anderzijds , omdat met de in voe rin g 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 li gheid van bomen de
afgelopen jaren in zowel de boomverzorging als de groenvoorziening een verhoogde
aand ac ht 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 inmidd els enige tijd uitverkocht , maar de vraag bleer.
Omdat bleek dat enke le onderwerpen niet meer geheel actueel ware n. werd besloten
tot de vervaardiging va n deze tweede. gehee l herziene druk. Initi atieven daartoe zijn
genomen door een redactiecommissie bestaande uit vertegenwoordige rs van de
Bomcnstichting, de Kring Praktiserende Boomverzorgers (KPB) , hel Inst ituut voor
Bos- e n Natuurondertoek (IBN-DLO ) en he t IPC Groene Ruimte. Ir. Hester van Gent
ve rzorgde, namens de Bomenstichting, de samenste lling van de brochure. Bijdragen
over de bio logie van houtrot en de juridi sche aspecten werden geleverd door
respectievelijk ir. Jit ze Kopinga (IBN-DLO) en mr. Bas M. Visser Uuridi sch raadgever 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 mycologen dr. Huub A. van der Aa (Centraa lbureau voor Schimmelcultures) en dr. Eer J.M.
Amo lds (Biologisch Stati on Wij ster).

ir. SjefW.M . Langeveld
Hoofd afdel in g Bedrijf e n Bestuur
Instituut voor Bos- en Natuuronde rzoek (IBN-DLO), Wageningen.
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1. INLEIDING
Houtrot kan gedefinieerd worden als: de afbraak (verrotting) van hout door microorgan ismen, voornamelijk schim me ls (zwamme n). Deze schimme ls spelen een essen tiële rol in de voedse lkrin gloop. In Nederland bestaan ongeveer 870 soorten sch immels di e houtrot ve roorzaken. De grote meerderheid hiervan leeft uitsluitend van dood

of nage noeg afgestorven hout (sap rofietcn). 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 levensduu r van een boom ve rkort worden en kan de

boom gevaar oplevere n voor de omgeving.
In dil boekje worden de in ons land mees! voorkomende en enige minder algemene
houtrotzwammen op levende loofbomen besc hre ve n. Het is bedoeld als leidraad voor
boomve rzorge rs, beheerders en eigenaren van bomen om de vruchtlic ham en van deze
zwa mm en te kunnen identificeren.
Aan het ove rzicht gaat ee n tabel vooraf waarin per boomsoort de belangrijkste
houtrotzwamme n 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, breukgevoe li ghe id). In een ande r hoofdstuk wordt aandac ht besteed aan de juridisc he consequent ies C.q. de aa nsprakelijkheid wa nn eer sc hade door bomen ontstaat ten gevo lge
van ve rzwakking van de stru ctuur door houtrot.
Ook zijn overz ichten opgenomen van nuttige literatuur en adressen van instellingen
waa r houtrotzwal11J11en gedeterm ineerd worden .

Leeswijzer soortbeschrij\'ingcn
De sc himme lsoorten staan in alfabet isc he vo lgorde va n de wete nschappelijke naam.
Hi erbij is de 'S tandaardlijst van Nederlandse macrofungi 1995' van de Nederlandse
Mycologische Verenigi ng aange houden. Synoni emen die nog steeds gebruikt worden
staan erachter vemleld, bijvoorbeeld Gal/oder/na lipsiel/se (syn. Ganoderma app/anufilm ). Verder worden per soo rt de Nederlandse naam en de groep waartoe de zwam
behoort gegeve n.
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 c haa m eenjarig of meerjarig is;
- op we lk gedeelte va n de boom de vrucht li chamen voomame lijk te vinde n zijn (takken, stam , stam voet of worte ls);
- met we lke frequentie de schimmel in Nede rl and voorkomt ('zeer algemeen , algemeen, vrij algemeen , matig algemeen, vrij zeldzaam, ze ldzaam ' );
- of de vruchtlic ham en voorname Iijk sol itair of in groepen groe ien.
Per soort is te lezen op we lke waardp lanten (boomsoorten) ze (onde r meer) kun nen
voorkomen. Verder zijn ccn aantal morfologi sc he ke nm erken beschreven (vonn, kleur
e n afmeting van het vruchtlichaam) , alsmede de plaats waar e n de periode waarin de
vruchtli chamen voork omen . Tot slot zijn de (fysieke) gevolgen van een aantasting
voor de boom beschreven. Bij de laatstgcnoemde gegevens moct bedacht worden dat
deze afhan kel ijk zijn va n boomsoort en omgevingsfactore n. Het verdien t daarom altijd
aanbeve ling de boom nade r te (laten) onderzoeken alvorens conclus ies 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 boomsoorte n zij n aangetroffen.
,'cel voorkomend op verschillende soorten
loofbomen
bh
Armi//aria mel/ea .................... 9
Armil!aria os royae . .... . . . . . . .... . . . 10
Bjerkalldera lIlhlSra ...... . . . . .... . . . 11
CllOlldrOSlereU/1/ purpurewIl .. . . .•.... . /2

Daedaleupsis confragosa ........•.... /4

IlIcidwl/ , . , ... , . . .. . . , . , . 21
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

Gafloderll/a
Galloderll/o

Pl eurO/IIS ostreatll,~ , , , . , . , . , , , .. , . , . , 40

Amerikaanse vogelkers
StereUlII

rugOS1I1II . . . . . . . . . . . . ••. . . . .

43

appel
ChOlldroster ell1ll jJlI/ïJllrell1ll ...... _ .... /2
JIIOIIOfll!j

hispid/ls ................... 28

Pho/iow sqllarrOS(1 .................. 38

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

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

berk

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

Bjerkalldera adllsra ........... .. .... /1

eik

Cholldroslerelllll pllrpllreUIII ..... .. . , . , 12

Armi/laria lIIe/Jea . , . , . , . , .... . . •. , ... 9
ChOlldrostereulII pUI"pllrelllll , .... , . , . , . J2
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

Daedaleopsis conjmgosa . , , , ...... ... 14
DaJdinia cOllcen/dca ,.,.,., .. .... . . . 15
Fomes jomellfarills . , .. , . , . , •. . . .. , . , J7
FOII/i/opsis pil/ ieo/a. , .... , . , • . . . .. , . , 18
Heter obasidiol/ WI/IOS I/II/ .,., • . . . .. . . , 25

Illol/ows obliq/lus , . , , . , . , . , • . . . .. , . , 29
Pal/elllls serorill Ils ., .......... . . . . . .
Pholio/a (luril'ella , , , , . , .•. , .. , . . . . . .
Pho /io ra sqlltlrrostl , , , . , .• ' , , , , . , . , . ,
Piptoporus bell/Ull/ls , , . , . • . , , , , . , . , . ,
Plel/l"orus os /reall/S ......•........ . . .
SlereUIII hirSlltll1ll , , . , . , .• ' , , . , . , ....
Trall/eles " ersicolor ., .. ••...........

34

37
38
39
4()

42
44

beuk

Bjerkandera adllsta ., ........... . ... J I
ChomJro.Herelllll purpureufI/ , . , ... . .... 12
Co/Jybia jus ip es .. , ...... ,., ... . ,.,. 13

Fomes jomell tal'ius , . , . , ...... . . . . .. .
Fomitopsis pillicola, . , ... .. ..........
Gallodermo australe . , ........ . . . ....
GWlOdermo lipsiellse ,., . • , ... , . . .. . .

17
18
19
20

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
Cholldrosler Cl/11/ pI/rpI/rel/ lil , . , . .. . .... 12
Oaedafcopsis confrago,WI ,. , . , . .. . .. , . J4
luouotll.\' radiallIs .. , . , . , ........... . 30
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Pal/el/us serotillus ...
PO~)'Ponls Sq /IfIIIIVSI/S

· . . . . . . . . . . . . 34

paardenkastanj,'cC_ _

· . . . . . . . . . . . . 4J

Armillor ia mellea . . ... .. . •.. •. . . .... . 9
Bjerkal/dera adusra ........ .. . . ..... I/
Ganoderm(l auslrale ........ •. . . . .. . . / 9
Ganodenna r esillaceulI/
· 23
Meripi/I/s gigmlfel/s .
· 32
Plel/roflls osrr eatl/s ..
· 40

es

.. . . .
.. .
.. .
.. .

Daldillia cOllcelllrica · . . . . . .
!1I01l011lS hi.''ÏJidus .. . . . . . . . .
Pa l/eI/lis serolil/I/s . . . . . . . . .
Trall/ eres vers ic% r . . . . . · . .
UsluNl/a del/sla ....... . · . . .

. . 15
28

34
44

. . . . . . . . 45

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

esdoorn
Armil/aria mel/ea ....... . . . .. .• . . . . . . 9
Gallodcl"/Jw australe . . .
· ...
. . . . . /9
Laeliporl/s sulpll/lrcl/s .. . · . . . . . . . . . . . 3/
Polypo /"us SqllWIIOSI/S
· . . . • . . . . . . . 4/

.. .

fijnspar
Bjerkandera adllsra ... . . . . . .•. . .
FomilOpsis pill icola . . . . . . . . .•. .
I-Iererobasidiol/ alll/OSII/1/ . . . . . • . .
Plweoll/s sch\veill ilzlÏ • • • • • • • • • • • .

. · . . 11

,.

· . . /8
·. .

-.)

. . . . 35

hazelaar
Slere/IIII r1igOS1l1ll . . . . . . . •. ..• • . . . . . .

43

•
lep

I-Iypsizyg/ls IIllJIorillS .. ........ . . .
I/lO/lOluS hispidus .. . . . . . . . . . . • . .
PllOliota al/rivella . . . . . . . . . . . . • • .
Polypol"/Is sqllall/osl/s
.. . ..

.

26

28
37
4/

Clw/ldrusier elllll pwpur el/IJI
Laeliporus sulpll/lrewi .... . .

. . . . . . . . /2

. . . . . . . . 3/

Callot!erma allstraIe . . . . .
IUOl/otlls hispidus • • • • • • •

. . . . . . . . . . . . /9
• • •

. . . . . . . . . 28

populier
Bjerkalldera (uil/sla . . . . . . . .
Cholldroslerel/III pI/rpI/reI/lil
rome.\" /ómel1larills . . .
Ganoderma Iipsiem'e .
Laeripol'/ls sulp/lIIl"el/s ....•..
Phel/ilJlIs ignial"Î/ls .
.. . .
P/wliola (lIlri l'ella ..
.... ..
P/eurO/us oSfreCllI/S . . . . . . .
.
Trameres I'CI"sicolur . . . . . . . .

. . . . . . . 11
. . . . . . . 12
17

20
. ....... 3/

. . . . . . . 36
. ..
37
..
40
. . . . . . . . . 44

robinia
Laeliporl/s sl/lpltllreus
Pho /iola sql/arrosa ... .

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

Fislulinu Itepalica ... . . . . . ..•.
L aeliponts sl/lp/wr eus . . . . . . •.

/6
3/

walnool

lariks
I-Iel erohasidion annOS/11II · . . . . . . . . . · .. 25
PlweolllS .w:ltweinilzi i · . . . . . . . . . . . .
. 35

linde
POli/es {ámenlarills . . . . . . .
.........
Ganoderma australe . ................
G(/llodemw Iipsic/lse .
.. . .. .. ..
PIIO/iola sqllorrosa ..... · . . . . . . . . . . . .
PO~FPOl"Ifs sqllallloswi .
• • • • • •
USllllil/a del/Sla ..... . . . . . . . . . . .
•

•

•

/7
!9
20

38
4/

45

lij sterbes
Cltol/drosterellm purpurellm .......... J2
!/lOnOIIiS hispidus.
. .... . . ......... 28
Panel/us semlillllS .................. 34

meidoorn
C/wlldroslereulII pl/rpureuIJI . . . . ...... . 12
Laelipol"/Is sl/lp/wrel/s . . . . . . . . . .... . . . 31
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.

Bjerkandera (uil/SlO . . . .. · . . . . . . . . . .
Daedaleopsis cOI!/i'agosa .
..........
Ganoder/1/a /ipsiens e ..... . . . • . . . . . . .
Galloderll/o resilluceulII
. • . . . . . . ..
Loeliparl/s sl/lphure/ls ...... .•. . . . .. .
Phe/limls ig niar ius . . . .
. . . . ... .. . . .
Pho/iola sqllarrosa .. . . . . . . . . . •.. . . . .
Plel/roll/s OSlrealllS . . . . . . . . .. . •.. . . . .
Polypol'lls squalllOslIs .... . .... • . .....
Trwllell>s vers icolor . ....• .... . • . .. ..

//

/4
20
23

31
36
38
40
4J
44
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Ec hte honingzwam

A rmillaria mellea
(syn. Ar/llil/aria lIIolltagllei, Anllillariella me/tea)
Basidiolllyceles (stee ltjeszwammen), p laatj eszwammcll

witrot
•
•
eenjarig
stamvoet/wortel
vrij algemeen
groep

c

e
••

8

"'
Waardplanten Een groot aa ntal soorte n l oof~ en naaldbomen, maa r voo rname lijk
loofbomen (o.a. eik, esdoo rn e n paardenkastanje).
Vorm en kleur De hoeden zijn variabel van vorm, gewe lfd of afgeplat en sterk golvend, vaak ingedeukt in het centrum. Bovenzijde (hol1lng)gee l, later bruin (met olijfgroene tint) met donke re schubjes (vooral in het centmm). Onderzijde met lichtbmi ne
plaatjes. Slanke stee l, met een opvall e nde, dikke, witte of ge lige, wollige manch et.
Afmetingen Hoed : 3 tot J 5 cm groot. Steel: 6 tot 15 cm lang en 0,5 tot 2 c m 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 vel e exemplare n. Deze saprofi et kan
de worte ls, worte laanzet o f Slam voet parasiteren . Op de wo rt els e n onde r de bast zij n
dan zwa rte rh izomorfen (myceJiumstrcnge n, 'schoenvete rs') te vinden. Rhi zomorfen
onder de bast betekent dat de boom al een paa r jaar of langer aangetast is, rhizomorfen
in de bodem hoeven geen aanta sting Ie betekene n. De zwam lijkt op Armillaria tl/tea
(Kno lho ningzwam), zie overige ke nmerken bij Arl1lillaria ostoyae.
Gevolgen Eerst functioneert het wortel stelse l slecht len gevo lge va n worte lrot, waardoor een veJ111i nderde groe i optreedt met kans op w indworp. Daarna ko loni seert de
schimm el ook de stam, waardoor stam rot ontstaat en de boom langzaam of sne l
afsterft. Indi en de stam voet e rn stig is aan getast, kan de boom bij of net bove n de grond
afbre ken. Ind ien nod ig de boom bij voorkeur met wortel en al verwijdere n, aangezien
slobben nog jarenlang als voedselbron voor de schimme l kun ne n die ne n.
HOUTROT IN BOMEN
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Armillaria ostoyae

Sombere honingzwam

(syn. Armillariella ostoyae. Armillaria obscura, Armiflariella poly myces)
Basidiomyceles (stee ltj eszwamme n), plaatjeszwammen

witrot
•
•
eenJang
stamvoet/wortel
algemeen
groep
t

"
:2
""
~

!

-c

Waardplanten Een groot aanta l soorten loof- en naaldbomen.
Vorm en kleur De hoeden zijn vaak ingede ukt in het ce ntrum. Bovenzijde aanvankelijk li chtbruin , later donkerbruin . Opva ll ende bru ine tot donkerbruine sc hubben en
do nkere vlekjes op hoed, manchet en steel. Steel met opva ll ende vli ezige, stevige,
wo lli ge manchet.
Afmetingen Hoed: tot 15 cm groot. Steel: tot 15 cm lang ell 2 cm dik.
Plaats Rondom de boo m en aan de stam voet.
Periode Meestal herfst tot eerste vorst.

Overi ge kenmerken Deze soort is (evenals Armillaria lIle/lea - Echte hon ingzwam)
ee n ec hte worte l-, wortel aanzet- en sta mvoetparas iet. Deze zwam lijkt op Armil!aria
lu/ea (Knolho ni ngzwam), maar laatstge noemde soort groe it alleenstaand of met we in ig
exe mplaren in bunde ls, bez it geen donkerbru ine sch ubjes op manchet en stee l, heeft
een opgezwoll en steelvoe t met gewoonl ijk ge le vlokken, heeft een vergankelijke sp inneweb-achtige manchet en is wein ig tot niet schadelijk.
Gevolgen Een aangetaste boom sterft langzaam of snel af. Aange taste bomen, die
gevaa r voor de omgevi ng opleveren, die nen zo moge lijk met worte l en al verwijderd te
worden, aa ngezien stobben nog jaren als voedse lbron voor de schimme l kunnen dienen .
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Grijze bui sjeszwam

Bjerkandera adusta
Basidiomyceles (stee ltjeszwammen), bUÎ sjeszwam mcn

-E
o

8
-"o
•

'"

Waardplanten De meeste loofbomen (o.a. beuk, paarde nkastanje, populie r, berk, eik
en wilg). Af en toe (maar in toeneme nde Illale) op naaldbomen (spar).
Vorm en kleur Ha lfcirke lvormige, afSlaa nde hoeden. vaak mee rdere exemplaren ve rgroe id of da kpa nsgewijs boven elkaar staand : soms ge heel resupinaat. De zeemlee rach ti ge 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 rcsupinate vormen de he le bu itenka nt) is licht- tot donkergrijs mei een regelmatig pa troon
van fijne gaatjes (porië n)(z ic inze t). Bij jonge exemp laren wordt de grijze gaatjes laag
zwa rt bij kneuzing.
Afmetingen Hoed tot 7 cm breed, 0.3 tot 0.6 cm dik: resup inate vo rme n kunnen veel
grote re afmetingen aannemen.
Plaats Stam en takken.
Pe riode Het hel e jaar.

Overige kenmerken De aanvankel ij k soepe le leerac hlige zwammen drogen ha rd op.
De grijze buisjeszwam kan in bomen met ee n zeer slech te condi ti e of grote
(snoei)wonden als zwak teparasiet optreden. Meestal ec hter ve rsc hijnt deze sOOl1 pas
nadat het hout afgestorven is. De zwam \l,lordt vee l gevonden op door verdroging of
zonneb rand verzwakte of afgestorve n beuken.
Gevolgen Bij aangetaste bomen ka n stam- en takb reuk op trede n.

HOUTROT IN BOMEN
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Chondrostereum purpureum

Paarse korstzwam

(syn . Ster eWII pWpUrelllll)
Basidiomycetes (stee ltj eSZW3mmen). korstzwallll11Cn

'"
-,
o

u. .
u

Waardplanten Dive rse loofbomen (o.a. berk . els, be uk , appel , popul ie r, peer, meidoorn, kers en lij sterbes), so ms op naaldbomen.
Vorm en kleur Meestal zij n de afs taa nde hoedjes ve rgroeid in rij en naa st o f bo ve n
elkaar, rand en vaak go lvend . Bove nzij de w itachti g of grij s en ruig be haa rd. Onderzij de
glad en li la o f paarsachti g brui n, later meer bruin. Het vruchtvlees kl eurt ni et rood bij
kne uzing. Dikw ijl s res up inaat met een paarse, dunne, leerac hti ge korst (z ie inzet) .
Afmetin ge n Hoed 1.5 tot 3 cm breed. 0, 2 tot 0,5 cm dik.
Plaats Sta m, sta m voet en takk en.
Period e Het hel e j aa r.
Overi ge kenmerken De zwa m ko mt vaa k o p wo nden voor. De vruc htlic hamen drogen
op e n worde n breekbaa r. De zwa m wordt ook vaak a ls sapro lî e t aan getroffe n, voora l
op stronke n van recent gekapte bomen.
Gevol ge n Deze schimm e l ve roorz ~ ak t de bekend e loodgl ansziekte bij pe rziken en
and ere prllnllssoorte n. Aa nvanke lijk velton cn de bl ade ren aan een of enke le takken een
grij ze, loodk le urige tin t. Ze vall en vroegtijd ig af. De ziekte verspreidt zich ge le ide lijk
door de he le boom, waa rbij aan getaste takk en afste rve n. In het najaar en in de wint er
ve rsc hij ne n de korstvorm ige vruchtl ic hamen op a fg es torven ta kk en e n sta m. Het proces ka n eni ge jaren duren en soms komt ee n aantasti ng tot stilsta nd e n herste lt de
boo m zich. Ind ien de takk en met de zwam in ee n vroeg stad ium ta l op het gezonde
hout teruggesnoe id worde n (aangetaste ll1 ee ljari ge ta kke n ve rlOn en inwendig een bruine tot paarse verkle uring), kan de aa ntasting tot stilstand worde n geb rac ht.
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Spoelvoetcollybia

Collybia fusipes
Basidiolllyceles (steel tj eszwa mme n). plaa tjeszwa mmcn

\Vaardplanten Eik en beuk. incidenteel op andere loofbomen.
Vorm en kleur De randen van dc hoed zijn gewe lfd. Bovenkant donker roodbru in.
Onde rzijde met grove, brede plaatj es. witachtig tot roodbruin (zie inzet). Taaie,
gegroefde, vezelige steel zonder man chet e n mei een ve rbreding in het midden.
Onderste dee l stee l donkerder van kleur dan bove nste dee l. De dunne bas is is vaak vergroeid met andere stelen.
Afmetingen Hoed: 3 tot 7 c m groot. Steel: 4 tot9 cm lang e n 0,7 lot 1,5 cm dik.
Plaats Rondom cic boom e n aan dc stam voet.
Periode VOO Ij aar tot vroege w int er.
Overige kenmerken De hoed is wat kleverig bij voch ti g weer en g lad bij droog weer.
Gevolgen Deze sc himmel veroorzaakt (steeds frequenter) wOl1c lrot bij oude eik en,
soms beukcn doc h lijkt vrij wci ni g sc hade aan te richten.

HOUTROT IN BOMEN
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Kogelhoutskoolzwam

Daldinia concentrica
Ascomycetes (zakjeszwammen)

witrot
•
•
eenjarig
tak
vrij algemeen
solitair/groep

'Waa rdplanten Di verse loofbomen, met name es en berk.
Vorm en kleur Halve bol met een bijna glad opperv lak waa ri n talrijke minu sc ul e
gaatjes zitten . Aanvanke lijk roodbruin va n kleur, spoedig zwart en g lan zend. Rijpe
exemplaren hebben het uiterlijk en de stev igheid van houtskool. De zwam is uil
concentri sc he la agjes 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 gewoon lijk op takken di e door andere oorzaken zijn afgestorve n. Nonnaa i wordt de stam niet aangetast. De zwam is voomamc lijk
sapro fi et, Illaar dringt so ms door in levende delen van de boom.
Gevolgen Aangetaste takk en breken gemakkelijk af. Deze zwam levert ni et vaak problemen op, omdat hij weini g voorkomt in parken en lan en.

HOUTROT IN BOMEN
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Fistulina hepatica

Biefstukzwa m

Basidiolll)lCeleS (stee Itjeszwa mm cn), buisjeszwa l11 lllc n

"

~

o
E

<

~

o

'"
Waardplantcn Eik, so ms tamm e kastanje.
Vorm en kleur Aa nva nk elijk (roomkleurige) zwellinge n. spoedig tongvo rmi g o f een
halfronde cirk el. Soms ee n kort e stee l. Bovenzijde in zeer jong stadium roomkl euri g,
spoedi g dieprood e n in ouder stad ium bruinrood. Onderzij de wat lic hter. Bij verse
exemplaren is dc bove nzijde vochtig-kle verig en scheidt het vruc ht vlees rood sap uit.
Afmetingen 5 lOt 30 cm breed, 2 tal 6 cm d ik.
Plaats Vrijwe l alt ij d aan dc stam voet.
Periode Augus tus tot november.
Overige kenmerken De zwa m komt soms in een groep voor.
G evolgen De zwa m lijkt wein ig schade Ie veroo rzaken en kan jaren in dc boom
aa nwezig zijn zo nder nadeli ge gevo lge n. Het rot verbre idt zich doo rgaans niet o f zeer
traag, waa rdoor de aantastin g lokaa l blijft.
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Echte tonderzwam

Fom es fomentarius
Basidiolllycetes (stee ltjcszwamm cn). bu i sj cszwal11ll1cn

witrot
•
•
meerjarig
tak/stam
vrij algemeen
solitair/groep

\Vaardplanten Di verse loofbome n, met name berk. 50 111 5 beuk, popu li er, eik en linde.
Vorm CII kleur Hoefvo rmig of ee n halve cirkel. Bo ve nzijde sterk gewelfd en gezoneerd, onderzijde vlak. Bovenzijde jonge delen roodb ruin , later grijs me t ronde groeven. Onderzijde groeiende de len wit , later li c htb ruin va n kle ur. De zwam is ha rd e n
ho utig met een hoornacht ige korst.
Afm etingen 10 tot 30 cm breed, 10 lot 15 cm dik.
Pl aats Stam en takken .
Period e He l hele jaar.
Ove ri ge ke nm erke n De ech te tonde rzwam is vrij algemeen gewo rden , met name op
be rken in het gehele land. Meestal komen ze sol itair voor, maar soms met meerdere op
ee n stam. Het is ee n zwakte- of wondparasiet, die vaa k op oudere bomen met ee n
slec hte conditie voorkomt.
Gevol gen Bij aangeta ste bomen kan tak- en stambreuk optreden. Deze zwam wordt
ze lden in parke n en lanen aangetroffe n.

HOUTROT IN BOMEN
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Fomitopsis pinicola

Roodge rande houtzwam

(syn. POli/es pinicola)
Basidiom)'ceres (steel tj eszwammen), bu isjeszwammcn

\Vaardplantcn Di verse naaldbomen , meestal spar, S0l115 loofbomen (o.a. berk, be uk
en eik).
Vorm en kleur Hoefvon11ig. Bovenzijde gla nzend. vaak kleverig , aanvankel ijk bleek,
daallla strogeel. Later oude delen met grijzig. hard, hoomachtig oppervla k en roodbrui ne groe iende ra nd. Onde rzijde wi tachtig, bij kn euzing crème-strogeel tot ab rikoosklcu•
ng.
Afmetingen 8 tOl JO cm breed, 5 tot 20 cm dik .
Plaats Meestal op de starn voet.
Periode He t hele jaar.
Overige kenmerken Deze wondparas iet komt voo ral in Lim bu rg voor. Jonge z wammen scheiden vaak aan de onderzijde wa terige druppels af. Oude exempl a ren kunne n
op FOl1lesfolllcl/larius (Echte londerzwa m) lijken (een verschi l: bij verh itting smc lt dc
korst va n FOII/i /opsis pinicola, het op pervlak va n Fomcsfomel//arius ve rkoo lt slech ts).
Gevolgen Op te rm ij n kan stambreuk opt reden. In parken en lan en wordt de zwam
slech ts ze lden aa ngetro rren , waar.door de zwa m weinig prob leme n vcroo rzaa k1.

18

HOUTROT IN BOMEN

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

Ganoderma australe

Dikrandtonderzwam

(sy n. Gallodermtl adsperSIII1I. Galloderma eUl'OpaCIIIIl)

Basidiomyceles (steeltjeszwanUllcn). bu isjeszwnll1l1ien

,

"-

\ Vaardplanten Dive rse loorbomen (o.a. paardenkastanj e. 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 overl appen meerdere exe mplaren e lkaar. Bovenzijde donkerbruin , kn obbe li g en
met ronde groeven, soms met sporen als bruin poeder op de hoed. In dc groeiperiode
met w itte rand. OndcrL.ijde aanva nke lij k w it , later donkerder (zie inzet).
Afmetingen 10 tol 65 c m breed, tot 15 c m d ik.
Plaats Wortelaanzetten, slamvoe t en (tot e ni ge meters hoog) op dc stam.
Periode Het hele jaar.
Overige kenmerken De dode ui tgedroogde zwam kan ve rsche idene j aren aan de
boo m blij ven zi tten. Lijkt op Gonoderma Iipsiense (p latte tonderzwam), maar de
groe irand is breed en afgerond. terwijl die va n Ganodenllo lipsiense dun e n min of
meer sc herp is.
Gevolgen De zwa m komt rege lmatig voo r in bomen in lan en en in park en. Bomen mct
ee n bcginne nde aantasting moeten rege lmati g gecontrol eerd worden. Bomen met ee n
gevo rde rde aantasti ng ku nnen gevaar voor de omgev ing op le veren. De wo rte ls cn de
stam worden brce kbaar, waardoor de boom gevoe lig wordt voo r wind worp.
Dikrandtonde rzwam is ee n algemene oorzaa k van rol in beu k.

HOUT ROT IN BOM EN
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Ganoderma lipsiense

Platte tonderzwam

(syn. Galloderma aIJP/al/alum)
Basidiomycetes (steeltjeszwammen), buisjeszw3111l1lc n

..

-

. 0

2

' Vaa rdplant e n Diverse loofbomen (o.a. populier. beuk. e ik . wilg en linde), af e n lOe
op naaldbomen .
Vo rm en kleur Breed afgeplatte o f hoefvo nni ge zwa m mei een dunne rand . Vaak
overlappen mee rde re exemplaren elkaar. Bove nzijde roodbruin. bobbelig en met ronde
groeven. Vaak bedek t met sporen ('cacaopoeder ' ). In dc groe iperiode is dc rand wit.
Onder.lijde aanvankelijk w it. later donkerder.
Afmetingen 8 tol 30 cm breed. tot 10 cm dik.
Plaats Wortelaa nzette n en stam , so ms op grOl c ta kke n.
Periode Hel hele jaar.
Overige kenmerken Deze zwam is meestal aan de stamba sis Ie vin de n. Aa n de ond erzijde va n dc zwam zitten vaa k tepel vormi ge ga ll en, ve raarLaak t door ee n vlieg (zie
inzet). De soort wordt vaak ve rwi sse ld met G(lI1odernw allstrale ( Dikrandtonderzw3m)
(zie overi gc kenmerken bij deze soort ).
Gevo lgen De wortels en de sta m worden bros. Een aan tasting ka n de dood van de
boom ta t gevolg hebben. De zwam is een algemcne oorLaak va n rot in beuk.
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Ganoderma lucidum

Gesteelde lakzwam

Basidiomycefes (stee ltjeszwam men), bui sjeszwammen

'Vaardplantcn Diverse loofbome n, met Ilallle eik en beuk , ze lden op naaldbomen.
Vorm en kleur Waaier- tot tOilgV0ll11ÎgC hoed. Bo ve nz ij de in zeer jong stadium gee lach tig, spoedig g lanze nd oranje-bruinrood tot donkerrood, me I een li chte groe irand . De

g lanzende, harsachtige korst is soms bedekt met cacaobruine spore n. Onderzijde aa nva nkelijk w it , laler crème en te nslo tte donker gee lbrui n, bij kneuz ing van verse z wammen donke rde r wordend. Zijdel ingse stee l g lanzend do nker bruinrood.

Afmetingen 10 tol 25 cm breed, 2
Plaats Op of bij de stam voet.
Periode Hel hele jaar.

tot

3 cm dik .

Overige kenmerken De uitged roogde eenjarige vruchtl ic hamen kunne n nog jare n op
de boom aanwezig blij ven.
Gevolgen Door rot in wortel s e n stam kan bij aangetaste bo men windworp o ptreden.
De soort komt weinig voor in laanbom en.

HOUT R. OT I N BOMEN
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Ganoderma pfeifferi

Waslakzwa m

Basidiolllyceles (steeltjeszwa mme n), buisjeszwalll ll1 cn

witrot
•
•
meerJang
stam/stamvoet/wortel
vrij zeldzaam
solitair/groep

'Va~lrdp l a nt en

Beuk. incidenteel op andere loofbomen.

Vorm e n kleur Ha lfronde of onregelmatig gevormde hoed. Bovenzijde kastanjebruin,

gegroefd en gebobbeld. mct een glanze nde, harsachtige korst, soms bedekt met cacaokleurige sporen . Tijdens de groei z ijn de rand en de onderzijde wit, daama harsachtig
en geel en tens lotte bruin (op so mm ige plekken blijven ze gee l). Soms groeien de
zwam men in groepe n en overl appen ze elkaar.
Afm cl ingc ll 30 cm of meer breed, 7 tot 8 cm dik .
Pl aa ts Stilmvoct en stam.
I>criodc Hel hele jaar.
Overige ke nm erke n Bij beschadiging barst de korst in ge le sc hil fe rs.
Gevo lge n Door aantasting kan in beuk e rn stige wortel-, sta m- en takrot veroorzaakt
wo rden . Dit kan leiden tot w indworp e n afbreken van takken. De zwam komt ze lde n
voor en lei dt daardoor vrijwe l nooit tot problemen.
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Harslakzwam

Ganoderma resÎnaceum
Basidiomyceles (steeltjeszwammen), buisjeszwamm en

witrot
•
•
eenjarig
stamvoet/wortel
matig algemeen
solitair/groep

Waa r dplanten Diverse loofbo me n, met Ilame e ik, beu k, paarde nkastanje en wi lg.
Vorm CII kleur Ha lfc irke lvorm ige hoed. Boven zijde aa nvankelij k geel met opval le nde
wi tge le, stompe rand . Spoedig bru inrood tot kastanjebru in of bijna zwart, glanze nd en
met halfronde groeven, soms bedekt met bru ine sporen. Latcr bleekbm ine rand . Onderzijde bJeckg rijs, na kneuzing bru in. De stee l is afwezig of onvo ll edig ontwikkeld.
Afm etingen 10 tot 45 cm breed, tot 10 cm di k.
Plaats Stam voet.
Pe riod e Verschijnt vanaf j uni en is in de late zomer en herfst vo lgroe id. De uitgedroogde vrucht lichame n kunnen nog jaren aan de boom blijven zitten.

Ove ri ge kenmerken De zwam lijk t op Conodenllo ll/cidulI1 (Gesteelde lakzwam),
maar is grote r en heeft geen dui de lijke steel. Bovendi en is he t oppervlak van
GOllodermo resillOCeWll in te drukken. Dil is niet hel geva l bij andere Ganoderlllasool1ell .
Gevolgen Door rot in wortels en stam worden aangetaste bomen gevoe lig voor windworp.

HOUTROT IN BOMEN
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Grifola frondosa

Eikhaas

Basidiol1lyceles (steeltj eszwa mmen ), bu isjcszwamJl1cn

witrot
•
•
eenjarig
stamvoet/wortel
vrij algemeen
groep

\Vaardplantcn Eik, incidenteel op e nkel e andere loo fb omen.
Vorm en kleur De vlezige steel vertakt zich he rhaalde lijk , waardoo r meerdere hoeden
aanwezig zijn. Het totaa l heen dc vo rm van een hal ve bol. De ste le n zitten aan de zijkant va n de hoed en. De leerach tige hoede n hebbe n een gego lfde rand. Bove nzijde
vaak gerimpe ld , grij s- ofvui lolijfbru in met witte rand. Onderzijde w itti g. Stee l crè me
of bl eek grij sachtig.
Afmetingen Afzonde rl 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 zonde r zichtbare schade aa n de boom te veroorzaken.
Gevolgen Ei khaas veroorLaakt ern stige rot in het wOl1 clstcl sc l, waardoor de stab ilitc it
va n de boom vermindcrt.
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Oennemoorder

Heterobasidion annosum
(syn. FOllliropsis ol/I/osa. FOII/es OIlIlOSl/S)
Basidiof1lycefes (stee 1tjcszwa mmcn ), bu i sjcszwammcn

witrot
•
•
meerjang
stamvoet/wortel
algemeen
solitair/groep
.-

"
ö

W aardplante n Di ve rse naaldbomen, waaronder spar (Picea) en lariks, soms loofbome n, waaronder berk. be uk en e ik.

Vo rm en kleur Vruchtl ic hamen va riabel in vorm, vaa k grote rcsupinatc plakken of
onregelmatige. bobbelige hoeden. Bovenzijde met aanvankelijk roodbru ine , la ter
bruinzwarte korst. Du nne. wine, sc herpe randen . Onderzijde w it, lat er geelachtig bruin.
Afmetin ge n 5 l ot 30 cm breed. I tot 2 CI11 dik.
Plaats Stam voet en worleis.
Periode Het he le jaar.
Ove ri ge kellm erk e n De sporen van dc zwa m kieme n gemakkelijk op verse wonden.
zoa ls zaagv lakk en.
Gevol ge n De zwam ve roo rzaakt rot in de wortels en het onderste deel va n de stam.
Een aantasting door deze seh immel leidt meestal tot het afsterven van de boom. In parken CIl lane n wordt de Denne moorde r zelde n aangetrotTen.
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Hypsizygus ulmarius

Iepenzwam

(syn . Lyophyllul11 U/marÎlIIII. Pleuro!liS ulmarills)
Basidiomyceles (stee ltjeszwaml11 en) , p laatj cszwalll ll1 cll

\ Va ardplantcn le p.
Vo rm en kleur M in afmeer ro nde, aanvank e lijk bo ll e, late r pl atte hoed. Meestal
gespleten aa n de rand . Boven zijde lichtgrij s tot vrijwel w it. Onderzijde wi wchtig me I
plaatjes. Ee rst is de stevige steel wi t. later ge lig, 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 c m dik.
Plaats Slamwonctcn.
Periode Va n juni tot decembe r.
Overi ge kenmerken De paddestoelen van deze wo nd parasiet zij n vaak meters hoog
op de stam tc vi nde n.
Gevo lgen In het kernhout va n de stam treedt rot op. De zwam kan jare nl ang aanwez ig
z ijn zonde r duidelijk zic ht bare gevo lgen voo r de boolll .
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Eikenwee rschijn zwal11

Inonotus dryadeus
Basidiolllyccres (stee ltj eszwa mme n), bui sj cszwalll lllc n

Waardpl anten Eik.
Vo rm CII kle ur Dikke, bu lti ge, ha lfrond e vruc htli chame n. Bove nz ijde w itac hti g
okergee l, bij oude exemp laren roodbruin , met zee r dunne, zachte ko rst. Onde rz ijde
eerst witti g, late r roes tbruin .
Afm etin ge n 7 tot 30 c m breed, tot 8 cm d ik.
Pla a ts Stam voel.
Pe riod e Me i tOl decembe r, maa r meesta l vroeg in dc herfst ve rsc hijnend .
O ve ri ge ke nmerke n Tijde ns dc groe i heeft dc zwam klein e ronde de uke n bij de ra nd,
waa rin go udkl eurige, wateri ge druppe ls kun ne n z itt en. Soms groe it deze zwam in kl ei ne, e lkaar overlappe nde groepen. Er ku nnen j aren verstrijk en lussen de vo rm ing vaJl
o pee nvo lge nde vruchtl ichame n aa n dc voet va n een aange taste boo m.
Gevolgen De zwam veroorzaakt rot in het kem hout van oude e ike n. Het rot be pe rkt
zich meesta l tot de worte ls e n de on derste 2 me ter van de stam . De voet va n de stam
en de hoofd worte ls verzwak ken hi erd oor, waardoo r de boom gevoe li g wo rdt voor
w indworp . De zwa m kom t vrij we l a ll ee n voor op zee r oude e ike n op la ndgoederen.
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Inonotus hispidus

Rui ge weerschijnzwam

Basidiomycetes (stee ltj eszwamme n), buisjeszw3mmen

witrot
•
•
eenjarig
tak/stam
matig algemeen
solitair

\ Vaardplanten Di verse loo fbomen (o.a. appel, es, plataa n, lij sterbes, beuk , iep en wa lnoot).
Vo rm e n kl e ur Di k. plat en ha lfrond van vorm. Bove nz ijde aanva nk e lij k gee lrood e n
bedekt met ee n d ichte laag korte haa rtj es, later bruinrood met gee lrode rand ell tenslotte zwart meI een bo rste lig oppe rvlak. Onderz ij de bij jonge exemplaren licht geel bru in
met zilverkl eur ige wee rschijn, later bruin .
Afm etin gen 8 tot 30 cm breed, 4 lot 10 cm dik .
Plaats Stam en takken. Vaak ve rsc hij nend va nuit een verti ca le ree p ingcstorvcll bast
en op w onelen .

Pe riod e Versc hij nt vroeg in de zomer en is vo lgroe id in dc zo mer en vroege herfst. De
zwmt gewo rden oude vru chtlichame n blij ven tot fe brua ri aan de boo m zitt en.
O veri ge ke nm erken Jonge vruchtl ichamen sc heiden druppels ui t aa n de onderzijde.
Soms zij n de vrucht lichamen ve rgroe id met andere exe mp laren of groeien ze dakpansgewijs bove n elkaar.
Gevol ge n Tak ken e n stammen va n aangeta ste bomen kunn en op den duur gevoe lig
worde n voor breuk bij ste rke wind . De zwam kan lang in de boo m aan wezig zij n zo nder duidelij ke gevo lgen voor de boo m. Op pl ataan is de zwam minder gevaa rlijk dan
op de ande re ge noe mde soo rte n. Soms komt de zwam in parken en [aanbolll en voor,
maar meestal in bosse n en boo mgaard en .
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Berkenweerschijnzwa m,
Berkenkankerzwam

Inonotus obliquus

Basidiomycetes (steeltjeszwam men), buisjeszwammcn

•o

•

-

<2

\Vaardplanten Berk: in c ident ee l op c is .
Vorm en kleur Meesta l zichtbaar als een zwm1c, houtskoo lachtige, 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 aanwez ig blijven.
Overige kenmerken De zwam ve rschijnt op ee n hoogte tot c irca 4 meter aan dc
boom. Deze vmchtl ichame n zijn ste rie l, d.w.z. er worden geen sporen in gevo rm d. Na
verloo p van tijd sterft de boom . De len van de sc hors va ll e n dan af, waardoo r hel
sporenvofm ende li c haam zichtbaa r word t (zie inzet). Dit bestaat ui t ee n dunne,
resupi nate, e nkelvo udige laag van brui ne bu isjes. Zo' n laag wo rdt overigens ni et altij d
gevormd.
Gevolgen Ten gevo lge van de infec ti e sterft de boo m af. Als de boom dood is, is de
kan s groot dat de stam afbreek t, vaa k op de plek va n de zwam. De zwam wordt gerege ld in lanen aangetroffen.
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Inonotus radiatus

Elzeweerschij nzwam

Basidiolllyceles (slee ltjeszwammcn). buisjeszwall1ll1cn

\Vaardplantcn Els en di ve rse andere loofbomen.
Vo rm e n kle ur De tong vormige of ha lfcirk elvormige zwammen staan dakpansgew ij s
boven elkaar. SOI11S gedeelte lijk resupinaat. Bovenzijde aanva nkelijk gee lachtig en fluwe li g, spoedig kaal, later roestbruin. Onderz ijde eerst wit glimmend, lat er roe stb ruin.
Afm etin ge n 3 tot 7 cm breed, 1 tot 2 cm dik .
Plaats Stam en takken .
I)c riode September tot april.
Overi ge ke nm e rke n De jonge exemplaren van deze wond- of zwakteparasiet sc heiden
vaak druppels af.
Gevolgen In moera sbossen is deze zwam de be lan grijkste doodsoorzaak e n afbreke r
va n elze n. In park en e n langs wege n wordt deze soort zelden aangetroffen.
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Zwavelzwam

Laetiporus sulphureus
(syn. PoIYPO/1/S slI/phureus)
Basidiol1/ycefes (stce ltj cszwa mm en), bu isjeszwal11lllcn

Waardplanten Di verse loofbome n, met name e ik e n robinia, ook op tamme kastanj e,
w il g, populi e r, esdoorn en fruitbom en. Ze lden op naa ld bomen.
Vorm en kleur De waaiervormige of onregelmatig halfronde zwammen komen apart
of (mees tal) in groepen da kpan sgew ij s boven e lkaar voo r. De rande n zijn stomp en
go lvend. Bovenzijde zee ml eerac hti g c itroe ngee l of gee lora nj e. Onderzijde bl eke
zwavelklcuf. Later verbleken de kl euren tot bijna wit.
Afmetingen 10 tot 40 cm breed.
Plaats Sta m en takken, vaa k bij snoc i- e n andere wonden.
Periode Me i tot november.
Overige kenmerken Het vru chtvl ees va ll de opva lle nde zwamm en is ee rst zacht en
kaasac hti g, la Ler wordt het droog e n bros. De uitged roogde vruch tlichame n kunn en toL
in de w int er aa n de boom blij ven zitte n.
Gevolgen De zwam komt meestal via takwo nde n binnen e n veroorzaakt vervo lgens rot
in he t kernhout van de stam , maar kan ook via de wOl1els binnendringen e n rot veroorzaken in de stam voet. De boo m wOJdt gevoe li g voor windworp en de stam kan gema kke lij k afbreken . Kenmerkend zij n de grote plakken w itt e o r gee lachti ge sc himme ldraden op de breukv lakken. Aa ngezie n het sp inthout in de rege l ni et wordt argebroken
kan een aangetaste boom nog lange tij d in leven blijven.
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Reuzenzwam

witrot
•
•
eenJang
stam voet/wortel
algemeen
solitair

"

E
E

-

=

"
Waardplanten Dive rse loofbome n (o.a . beuk, e ik en paardekastanje).
Vo rm en kl eur De waaiervormige zwam bestaat uil e lkaar overlappende. vlakke hoeden , die dakpansgew ij s groe ien op korte bleke ste len, d ie uil een gemeensc happelijk e
basis komen. Bovenzijde gee l tot grauwbruin, met brede donkerbru in gevlekte ringen
en een gele ra nd tijden s de jeugd. Onderzijde blee kgee l. bij kneu zing donkerbru in to l
ZW<l11 verkleurend.
Afm etingen Afzonderlijke hoeden: 10 tot 30 cm breed e n 1 tot 2 cm dik; totaa l: lot

I m breed.
Plaats Stamvoet en op de grond rondom dc stam.
I)cri ode Van ju li tol januari.
Overi ge kenm e rken De grote, opva llende vruchtlicham en va n deze wondpara siet
worden na de ee rste vorst in de herfst meestal zwaI1, maar kunnen op ee n beschutte
plaats la ng overleven.
C e" olgen De zwam ve roorzaakt een omvangrij k rott ingsp roces in de WOI1els. waardoor de boom zee r gevoe li g wordt voor windworp. Op het moment dat de ze zwam
waarge nomen wordt. kan de stabi li teit van de boom al zcer ste rk zijn verm inderd. Terw ij l de bovenste worte ls nog vo ll ed ig gezo nd zijn, kunnen de di e pe r ge legen wortel s
ern stig aangetast zijn. Het is ee n van de be langrijkste bedrei g inge n van verzwak te
o ude be uken .
In so mm ige geva llen verdwijnt dc zwam na enige jaren wcer, zonder veel schade lij ke
gevo lge n voor de boom.
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Porseleinzwam

Oudemansiella mucida
(syn . A/'l1Ii11aria lIlucida. Co/~ybia lIIucida, Milde/lila milcida)
Basidiomycefes (stee ltjeszwa mmen), plaatj eszwammen

Waardplanten Beuk, zeer ze lden op eik.
Vorm en kleur Hoed eerst halfrond van vonn, later vlakker gewe lfd. Bo venz ijde slij merig, meestal aanvank elijk licht grij sachtig, later wit, vaak met okerk leuri ge blos in
ce ntnllll , halfdoo rsc hijnend. Onderkant meL witte plaatjes. Steel met vliezige manchet,
steelbasis vaak verdikt , wil gestreept boven manchet, eronde r licht gesch ubd.
Afmetingen Hoed: 3 tol 10 cm breed. Steel : 3 tol 10 cm lang en 0,3 tot I cm dik .
Plaats Stam e n takken, veelal bove n in de boom (hogere gesteltak kcll).
Periode Aug ustu s tot novembe r.
Overige kenmerken Deze zwakteparas iet komt vooral bij oudere beuk en voor. De
zwammen leven slechts kort e n de afgestorven vruchtli chame n han gen nog eni ge tijd
aan de boom alvorens ze vergaan.
Gevolgen De zwam is wein ig schadelijk. Het is een uiling va n een verminderde vitalileit van de boom of gedeelten daarvan. Aangetaste (d ikk e) takken kunnen uit de boom
breken.
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Panellus serotinus

Groene schelpzwam

(syn. Sarcomy.w serofil10)
Basidiomy celes (steeltjeszwamlllen). plaatjeszwélmlllcn

\VaardplantclI Di ve rse loofbome n. met name els. lij sterbes en e ik , minder op be rk ,
beuk en cs.
Vorm ell kleur Bove nzijde niervormige hoed okerk le urig tot olijfgroe n. Onderzijde
geel tot or<lnjcgccl , later verb leke nd. Zijdelin gse stee l geel tot geelac hti g van kleur en
meI bruin ige schubj es bedekt. ni et altijd ontwikke ld.
Afmetingen I-Ioed: 3 tot 10 cm breed. Steel: 1 tot 2,5 cm lang e n 0.8 101 1,5 cm breed.
Plaats Vaak meters hoog op dc stam.
Periode Herfst e n vroege w int er.
Overige kenmerken Bij voch t is dc hoed van deze wondparasiet ie twat kleverig. Vaak
komen ve le kleine groepjes zwamm en op een stam voor.
Gevolgen Deze soort komt voora l voor in moera sbossen en so ms in drogc bosse n. In
parken en lane n wo rd t de Groene sc he lpzwa m ze lden aangetroffen, waardoor de zwa m
hier we ini g probl eme n ve roorzaakt. Vooral minder dikke bomcn wo rde n aa ngelast.
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Delmenvoetzwam

Phaeolus schweinitzii
Basidiomyceres (stee ltj eszwammen), bu isj cszwammcn

bruinrot
•
•
eenJang
stamvoet/wortel
vrij algemeen
groep

\ Vaa rdplantcn Di verse naaldbomen. met name doug la ss pa r. ook op lariks, spa r
(Pic:ea) en den (Pil/lis) . inciden tee l op loo fbome n.
Vo rm en kleur Soms kusscnvormig. so ms bijna c irke lvormi g, hol hoedop pervlak.
Bove nz ijde aanvanke lijk met wolli g geeloranje, later roodbruin vilt bed ekt . nog later
kaal. Onde rzijd e met porië n. g limm end in li cht , gcc l- olijrgroe nachti g, na druk donker
verkleurend. Het oude vrucht li chaam ve rkl e urt helemaal zwal1bruin. Ko rte. dikke ,
brui ne stee l. die hel totaal de vorm va n een trechter gee lt.
Afm etingen 10 tot 30 cm breed .
Plaats Sramvoct e n wortels.
Periode Mei lot okt obe r.
Overige kenm e rken Dc zwam groeit vaak naast de boo m op de grond . In het begi nstadium is deze zwam moeilijk te he rken nen. Na een aan tal jaren hangt e r een geur van
terpentij n ro nd de boo m.
Gevo lgen De zwam tast ee rst de wort els aan e n ve roo rzaakt vervo lge ns rot iJl het
ke rnh out van de stam . Hi erdoor wordt de boom gevoe lig voor w ind wo rp. Het rot kan
zich e nk e le mcters omhoog in de stam uitb reide n. Door de aantasti ng verzwak t de
structuur van hC I hout e n kan de stam enke le meters bove n de grond afbreken.
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Phellinus igniarius

Echte vuurzwam

Basidiolllycetes (stee ltj eszwa mme n), bu isjeszwammcn

\Va.udplantcll Di ve rse loo fbomen. !TIct name populi er, ook wi lg, mind er op Q.a. berk
on robi llia.
Vorm en kleur Hoefvofmige zwam , maar de vorm vari eert naar ge lang groei , leeftijd
0 11 boomsoort. Hoed met dikk e opgeblazen rand , bove nzij de gewelfd, onde rzijde vlak
of iets gewe lfd. Bovenzij de met ronde groeve n, aa nvan ke lijk roestbru in, dan grijs en
ten slOlle zwart . Onderzijde gec l- of grij sbruin. Oude exe mplaren bez itten cc n gebarsten hoedop pe rvlak en een rand, die lang roestb ruin e n flu wel ig blijft.
Afmetingen la lOt 25 cm breed, 5 tot 20 cm dik .
Plaats Stam .
Periode Het he le jaa r doo r; groeipe ri ode van voorjaar tot late herfst.
Overige kenmerken De zwa m lijkt op FOlllesjolllellta/"Îus (Ec hte tonderzwam), maar
hee ft een bollere rand en is ha rder. De zwam komt de boom binnen door wonden , mei
name dode stompe n van takken. Het vruchtl ichaam is zeer ha rd en houtig en kan we l
10 lot 15 jaar oud worde n.
Gevolgen In het kernh out van de stam treedt rot op. Een boom kan la ng in leve n blijven met deze zwam , zonde r dui de lijk zichtba re gevo lge n.
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Goudvliesbundelzwam

Pho/iota aurivella

(syn. Pho/iota cert! e/'{/)
Basidio/llyceles (steeltjeszwamme n), p [aa Ijeszwam mcn

\Vaardplante n Dive rse loolbolllcn, voo rnam el ijk be uk, maar ook pop uli er, iep en
berk .
Vorm e n kl e ur Forse paddestoe le n met een aa nvankelijk gewel fd e hoed, late r v lak.
Bovenzijde roestgee l met donke re schubben. Onderzijde meI eerst ol ij fgc lc. lat er
kancelbrui ne plaatjes. De bruine sporen wo rden vaak op onder e lkaar staand e hoeden
losgelaten. Steel gekromd , blee kgeel en met dunne vli ezige man chet.
Afmetingen Hoed: 5 tot 12 CI11 breed. Steel: 5 tot 8 c m tang e n I l ot 2 cm dik.
Plaats Stam, vaak hoog in de boom.
Periode April tot nove mber.
Overige kenmerken De zwammen groeien vaak in dichte bunde ls. Tij de ns regen zijn
hoed cn stee l kleverig en slijmerig. De zwam kan verwa rd worden met AnJ/illariasoorten. Deze hebben ec ht er ee n li ch tbruin hoedoppervlak dal niet slijme rig is, een
witachtige ring en witte spo ren.
Gevo lge n Bij aantasting door deze zwa m wordt de boom kwetsbaa r. Een aangetaste
boo m vertoont echte r wei nig teke ne n van ve nl1Înderde vi tal iteit e n ste rft nict af. De
soo[1 komt voo r in laa nbep lantingen van beuk.
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\Vaa rdplantcn Di verse loofbomen (o.a. beuk. linde, fruitbome n, rob in ia, berk. en
w il g) , ze ld en naaldbomen.
Vorm cn klcur !-Ioed aa nvankel ijk gewe lfd, later vlak, ingero lde rand. Bovenzijde
brui ngeel , dicht bede kt met ruwe , roodbruine, opstaande sc hubben (het meest in het
midden). Onde rzijde mei eerst blee kge le. lat er kaneelbruine plaatjes. Steel glad. bruinrood aan basis, bl eekgee l boven manc he t, eronder bedekt met roodbrui ne omgeboge n
sch ubben. De manc het is gesche urd en vliezig en kan ook als v li es aan dc rand van de
hoed hangen.
Afmetingen Hoeel: 3 tal 12 cm breed. Steel: 5 tot 12 cm la ng en I tot 1,5 cm dik.
Pla.lts Aan de stam voet o f op sta lllwonden.
Periode He rfst.
Overige kcnlllerkcn De zwamm en zijn vaak in dich te groepe n aan de voet van oude
bomell Ie vin den. De hoeel is in tege nste ll ing tot Pho/iora ourivelfa (Goudvliesbunde lzwa m) niet kleverig.
Gevolge n In het onderste dee l van de stam treedt ro t op. Ten gevo lge van een zware
aantasting kan de boom omva ll ell . Bij ee n lic hte aantasti ng kan de zwam na een of
enkele jaren weer ve rdw ij ncn . Kleinc bomen di e door deze paras iet zijn aangetast,
sterve n binne n enkele jaren.
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Berkezwam, Berkendoder

Piptoporus betulinus

Basidiol1lycetes (steeltjeszwa mmen), bu isjcszwammcn

.-•

""

..

s

'"
\Vaardphllltcn Berk.
Vorm CII kle ur Aanvanke lijk bijna bol vo rmig, late r sche lpvormig, me t bo ll e bovenkan t en dikk e. inge rolde rand . Bove nzijde eerst wit. later grij s brui n, pap iemc htig.
Onde rzijde ee rst wit. late r bl ee k grijsbrui n. Soms met zij del ingse, korte, d ikke stee l.
Afm etin ge n Hoed 5 to l 30 cm breed. 2 tot 6 cm di k.
Plaats Stam en takken, mees tal op ee n wond of tak sto mp e n hoog in dc boo m.
Pe riod e I-Ict he le j aar.
Overi ge kenm e rke n Vooral beschadigde bome n ku nnen worden aangetast. De papi erachti ge huid van dc hoed raakt gemakkelijk los. De vrucht lichame n ku nnen int act
•
overw interen.
Gevol gen Deze zwam is dc be langrijkste doodsoorzaak va n berk . Zo wel het ke rn hout
als het spint hout worden aangetast. Stammen en takken kunn en gemakke lij k afbreken
ten gevo lge van hel sne l ve rspreidende rot. Op berke n in parken c n lanen wordt de
zwam we inig aangetroffen.
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Pleurotus ostreatus

Gewone oesterzwam

(syn. PleurOlus cO/lImbil1l1.\'. PlellrOlUS saligl1us)
/]asidiom.\'cetes (slee 1tjCSZW<lIll Il1Cn), plaatjeszwa mmen

c
o

-

, 0

.Ë

\Vaardplant(,11 Diverse loofbomen , me I name beuk (verder Q.a. populier. wi lg e n
berk). ze lde n op naa ldhout.
Vorm en kleur Sc helpvormig meI een aanva nke lijk bolle. later vlakke. g ladde
bovenzijde. Vaak go lve nd en gelobd mm dc rand . soms spl ij te nd . Bovenzijde ie ts g lan zend. eerst do nke rgrij s. later lichtgrijs of li cht gee lbru in. O nde rzijde met eerst wiue,
later ge li ge. sc huin anopc il dc plaatj es. Soms met witte stee l meI wo llige basis.
Afmetingen hoed 7 tot 13 c m breed, stee l 2 tOl 4 cm lang, 2 cm dik .

Phlilts Slam en takk en.
Periode Mccstall atc herfst en winte r (zc lr.<.; in periode met vo rst).
Overige kenmerken Deze zwakteparasic t wordt gewoo nlijk op stam wonden of takstompen aa nge troffe n.
Gevolgen De zwam veroorzaak t ernsti ge rol in he t kern hout van de boom, waardoor
lak- e n stambreuk op ku nne n treden. Bomen di e door andere oorzake n (bijvoorbeeld
grondwat erdaling) ve rzwakt zijn. worden vatbaar voor deze zwa m.
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Zadelzwam

Waardplanten Diverse 1001bomen, met name esdoo rn , els, iep, linde e n wil g.
Vorm en kleur Waaiervormig, vaak in ove rlappende groepen. Bovenzijde gee lbruin
meI veze lige, donkerbruine schubbe n. Onde rzijde wi t of crème. Boven - en onderzijde
kunnen late r donkerder van kl eur worden . Kolte, dikke, centrale tot zijde lingse 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 dikk e takk en.
Periode Hel voorjaar: april to t juni; oude exemplaren kunnen tot in het najaar (decem ber) aanwezig zijn.
Overige kenmerken De zwamm en va n deze wondparasiet worden vaak hoog in
bome n op snoe iwonde n of takl itt ckcllS aangetroffen . Soms zijn ze in de he rfst los aan
de voet va n een boom te vinden. Ve rse exemplaren hebben een weezoele geur.
Gevolgen De zwa m ve roorzaakt rot in het ke rnhout van de stam , waardoo r 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 ll e n wordt niet de hel e boom, maar slec ht s een tak
aangetast. De zwam komt vaak voor in parken, laanbeplanting, ope n bossen ofso li tairc
bome n.

HOUTROT IN BOMEN
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Stereum hirsutum

Gele korstzwam

Basidiomyceles (steeltj eszwammcn). korstzwamJllen

\Vaardplantcn Di verse loofbomen (o.a. eik , berk en beuk).
Vorm en kleur Soms res lipinaat (z ie inzet). meestal dunne, leerac htige. hoedjes, di e

vaak in Jage n boven elkaar staan. Rand gegolfèl en gelobd. Bove nzijde gezoneerd.
harig, oker lot grijs. gele rand tij de ns groei. Onderzijde geel or grijsachtig e n glad, ve rkl eurt ni et bij kne uzing.
Afmetingen 2 tot 10 cm groot.
Plaats Stam en takken.
Periode Hel hele jaar.
Overige kenmerken De zwam komt vaak als sa protiet voor.

Gevolgen Gele korstzwam tast het spinthout aan. maar veroorzaakt zelden ernstige
in leve nde bo men.
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Stereum rugosum

Gerimpelde korstzwam

Basidiol1lyceles (stee ltj eszwa mmen) . korstzwallllllCIl

witrot
•
•
eenJang
tak/stam
zeer algemeen
groep

8

'"
\Vaardplantcn Diverse loofbomen , me t name Amerikaanse voge lk ers, haze laar e n
eik.
Vo rm en kleur Meestal res lipi llaat , roze. g rij s opdrogend. vaak barstend . Ook wel meI
kleine . dunne, lee rachtige hoede n, met zwa rte bovenz ijde en gl adde onderzij de.
A fmetingen 2 cm of meer.
Plaats Sta m en takke n.
Periode I-Iet he le jaar.
Overige kenm e rk en Deze zwam lee ft meestal a ls sap ro rict en som s a ls wondpara siet.

Jonge vruchtl ichamen bloeden bij kneu zin g.
Gevo lgen Gerimpelde korslzwa m vcroorLaakt zelden e rn sti ge rot in levende bome n.

!IQUTROT IN BOfvl EN
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Trametes versicolor

Gewoon elfenbankje

(syn. Corio/us versicolor)
Basidiomycetes (steel tj eszwammen), bUÎsjeszwallll11cll

••
o

"
\Vaardplantcn Diverse loofbomen (o.a. berk, eik, beuk, es, wilg en populier), zelden
naa ldbome n.
Vorm en kleur Zeer va riabel van vonn (zie inzet). Dunne, lee racht ige. ha lfcirkcl- of
waa iervormi ge hoeden, vaak zij delings vergroeid en dakpansgewij s boven elkaa r.
Bovenzijde nanvankeJijk flu weelac hti g, later glad , met verschi ll end gekle urde zones
(b ij voorbeeld afwisse len d roodbruin , geli g, don kergrij s en blauw) en witt e tot crè mekleurige ra nd . OnderLijde crèmekle uri g met po riën.

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 wondparaSJet.
Gevolgen De zwa m ve roorzaakt zelden e rn stige 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 Di verse loolbomcn, meI name beuk, oo k linde, es, paardenkastanje en
populi er.

Vorm en kleur Aanvanke lijk gr ij ze plakkaten, di e onregelmati g van vorm zijn. Later
zwarte , onrege lmat ig gegolfde, kussenvorm ige korsten, die snel bros worden. Op ee n
doorsnede va n ee n jong exe mplaa r is al een zwarte lijn zichtbaar, die later de ha rde
korst vo rmt.
Afmetingen Tot 5 cm breed en I tot 2 cm dik.
Plaats Tussen de wortellijste n of op de stam voet.
Periode Het hele jaar, maar meestal late lente en zomer.
Overige kenmerken Deze zwam is noga l onopva ll end en kan aa n het oog onttrokke n
worden door afgevallen blad of begroe ii ng aan de voet van de stam. Het lijkt of het
oppervlak van het hout is verk oold (maakt bij wrijve n tussen de vi ngers ee n kni sperend gelui d). Voordat de zwarte vruchtli chame n verschijne n, ontwikkelen zich dunne
sch ij ve n, va n onbepaalde vo rm e n grootte, aan vankelij k blauwgrij s met een witte rand ,
later gee lachtig grij s e n poede rachtig. De zwam leeft vaa k als saprofi et op beukenstronken.
Gevolgen De zwam kan een zeer gevaarlijke parasiet zijn . Het rot is het meest ern sti g
in de stam voet. Het kan zich zowe l in de wortels als tot 4 m hoog of meer in de stam
verspreide n. Ten gevo lge hi ervan wordt de boom gevoe li g voor stambreuk.
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4. ENIGE BIOLOGISCHE ACHTERGRON DEN VAN
HOUTROT EN DE BETEKENIS DAARVAN
VOOR DE BOOMVERZORGING
ir. J i/::e KopiJ/ga. boombi%og. !BN-D LO, Wageningen
I N LEIDI NG
Wa nllee r ee n boom is aa nge last door houtrot. ve rm olm t het hout e n verminde rt de
stev ighe id va n sta m, takke n en worte ls. Hi erdoor kan op de n duur de structu ur zodanig ve rzwa kken. dat cr ee n ve rhoogde ka ns is op bre uk o f omwaaien. Een door houtrot aangetaste leve nde boom kan zodoende op korte dan wel lange re te rmij n gevaar
op leve ren voo r zijn direc te omgevi ng . I-Iet is de pl icht va n de behee rde r 0 111 dit pote nli ee l gevaa r tij dig tc s ignalere n en passende maatregele n te tre ffe n. Voor het insc hatten van de eventu e le ri s ico's is kenni s ve re ist van onder mee r de boomsoo rt , de aa rd
van dc zwamaa nlastin g e n een aanta l biomec ha ni sche aspec ten va n bome n. Belan grijk
daa rbij zijn uitwe ndi g zichtbare versc hijn se len zoal s de vruc htli chame n van hout rotzwa mme n di c wij zen op ee n moge lijke verzwa kking en dus onbe trou wbaa rheid van
de boo m.

WAT IS HOUTROT

S((/1/1

1"(1/1

eell belik dit,

is aal/gelast door

din'r.H' wil- el/ b/"lfil/rot l<'ron r::akel1 de
::ll"{l/Il1l/ell.
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Houtrot is de albnmk va n hout wee fse l doo r
mi c ro-o rgani smen. Dit zijn vrij we l uit sluitc nd
schimlll els ofwe l zwa mm en. De meeste zwalllme n die hout kunne n vert eren (in Nederlan d
zo 'n kl eine 900 soort en) zijn saprofi ete n, dat wil
zeggen da t ze all ee n dood hout ve rl ere n. Er is
eelner ee n aantal SOOl1 en dat (dmmmast) ook
levend hout kan aantaste n en doen a fs te rven. Dit
zij n de houtpa ras itaire zwalllmen. Deze zij n
wee r onde r te verdelen in relati ef "agress ieve"
e n " minde r ag ress ieve" soort en. maa r deze grens
is nogal vaag . Bovendi en is de snelheid waarmee
de zwa m de boom aanta st oo k in be lan grij ke
mate alllanke lijk van de boom zelf (zoal s de
boomsoo rt . de duurzaamh eid van het hout en dc
conditi e) e n een aantal fys ische omgev in gs factoren (zoal s tcmperatuur. voc htigh eid e n bodcmc n luc htve rvuiling). Een aa nta l aspecte n is hi e ronder nader toege li c ht.

Invloed van dc boomsoort
Een voo rbee ld va n de in vloed van dc bOOJllsoort is dc aa ntasting va n ee n CUl1 o derll/U - SOOl1
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die bij Amerikaansc cik vaak binnen een bepe rkt aantal jaren een uitgebreid stmllrot
teweeg brengt en bij beuk een stam rot dat vele jaren beperkt kan blijven lot slechts
een loka le aantasling. Daarnaast is bekend dat het hout va n sommige boomsoorten
stofTe n bevat d ie ongu nstig zijn voor de groei van zwammen (zoa ls looi zuur, terpenen
en harse n).

Versch il in aantastingssnelheid
Een voorbeeld va n verschi l in "agressivi te it" is de Biefstuk zwam versus de
ReuzenZW3m. De eerste veroorzaakt s lechts zee r langzaam en doorgaan s vrij plaatselijk rot in levende bomen. de tweede veroorzaakt betrekkelijk snel ee n omvangrij k rotti ngsproces in de wo rtels. Op het moment dat men de zwam kan waarne men (door de
opva ll end grote vruchtlichamen aa n de voet va n de boom) kan de stabi liteit van de
boom al zeer sterk zijn verminde rd .
Zeldzaamheid
Niet all e hou trotzwam men komen in even grote getale in Nederland voor. Som mi ge
zijn vrij algemecn en komen op diverse boomsoorten voor (o.a. Dikrandtonderzw3m,
Ec ht e Honi ngzwum en Reuzen zwam). Andere zijn relati e f ze ld zaam (o.a. Waslakzwam ).

Voorke ur voor boomsoorten
De voorkeur van hOlltrotzwaml11en voor dc bomen d ie zij aantasten is noga l vari abel. Som mi ge soorten tasten slecht s één of twee boomsoorten aan. Zo komt de Berkezwam all een op berk voor en de Biefstu kzwam op eik en soms op tam me kastanj e. De
meeste houtrotzwammen kunnen meerdere boomsoorten aantasten maar hebben toch
ee n voorkeur voor ee n bescheiden aantal soorten. Zo komt de Reuze nZW3 m
verhoud ingsgewijs zee r vaak voor op be uk. De Zwavel zwa m sc hij nt een voo rkeur te
hebben voor robin ia en daarnaast oo k voor zomereik en de Ruige weerschijnzwam
wordt vaak aangetroffen op plataan. Oo k de Ec ht e vuurzwam kan meerdere boomsoorten aantasten, maar wordt het meest aangetroffen op wi lg en populier.
Er zijn ook soorten die een zeer breed sca la aan bomen aa nt asten, zoa ls het Gewoon
elfenbankje en dc Grijze gaatj eszwam , maar oo k binnen deze groep heeft een deel een
voorkeu r voor loolbomcn (o.a. Gewoon elfenba nkj e) dan we l naa ldbo men.
HOllt rolzwa mmcn die op zowat alle boomsoorten groe Îen zijn er maar wei ni g. Ee n
voorbee ld hiervan is de Sombe re hon in gzwam.
Plaats van aantasting
Sommige soorten tasten zowel de bovengronpse als de ondergrondse houtige delen
aan (o.a. Zwave lzwa m) , andere soorten lasten voornamelijk de bovengro ndse delen ,
zoals zwa re takken , aan (o.a. Ruige weerschijnzwam) en weer andere beperken zie h
hoofdzakelijk tot de ondergro ndse delen (o.a. Reuzenzwam. Honi ngzwam en Dennevoetzwam).
Uit het bovenstaa ndc zal wellicht duidelijk zijn dal het voor het opstellen van het
j ui ste " plaatje" en ve rwachtingsbeeld belangrijk is om zowel de boo msoort te kennen
als de zwamsoorten di e erop worden aangetro ffen.

HOUTROT IN BOME N
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WITROT EN BR V I N ROT

Bij houtrot wordt vaak ondersche id gemaa kt in w ilrot ell bru inrot. Dit hee ft te
ma ken me i de w ij ze waaro p het ho ut wordt afgebro ke n e n me i de kl e ur die het daa rbij
krijgt. Hout is hoofdza ke lij k opgebouwd uit lign ine, cel lul ose en hemice ll ulose.

Ligni ne (houtstof) is bruin va n kle ur e n is opgebouwd uit ee n rui mtelij k netwe rk
van kool stofringen. He t breekt in alle ric htingen ongeveer even makkel ij k. Men zou
het in bouwkundi g opz ic ht kUIlnen verge lijk en met ongewape nd bClOll. Hemi cellulose
en ce ll ulose zijn bleek van kleur e n opgebo uwd uit lange ke tens van suike mlolecu len,
waardoo r ze een vezel ige Slmc nlUf hebben. Men zou ze kunne n beschouwen a ls de
ij ze ren staven of kabe ls in gewapend beton.
Bruinrol ve roorzake nde schimme ls bre ken
uit slui te nd dan wel hoofdzake lijk cel lulose
en hemice ll ulose af, waardoor het bru ine
ligni ne ove rblij ft en he t hout brok ke li g
wo rdt. Het be houdt echte r nog e ni ge starhe id en het breukv lak ve rt oo nt vaak ee n
typisch blokvormig patroon. Witrot schim mels breke n in eerste instanti e li gni ne af
waa rbij (voo rl op ig) dc bl eek gekleurde cel lul ose en hemice llu lose overb lij ven . Het
hout verl iest zij n stijOleid (alleen de "kabels
in het beton" zijn nog aa nwezig) en het
bre ukv la k heeft doorgaans ee n veze li ge
lViIrol: de lignine is afgebroken en her bleek
structu ur.
gekleurde cellulose en hemicellulose is fJl'ergeZwam men di e w il rot veroorza ke n behobIeveIl. Hel breukvlak hee}i eell vezelige Slm cren a ll e tot de taxonomi sc he groep (k la sse)
luur.
va n de Basidiomyceten (stee ltj eszwamme n).
Deze zijn weer onder te ve rde le n in plaat fO/o: Peler-Jan Kei=er
jeszwa mmen en bu isj es- of gaatjeszwamme n. Vrijwel a lle hout afb rekende pl aatj eszwam men en de mee rderhe id va n de buisjeszwanun e n zijn w itrot sch im me ls.
Beke nde voorbeelden van witrot schim me ls
zij n Gewoon elfen ba nkj e, Pl atte tonderzwam , Dikrandtonderzwam e n Re uze nzwa m.
Zwammen di e bruinrot veroorzaken be hore n tot diverse groepe n, zowe l de
Basidiomyceten a ls de Ascomyceten (zakjeszwammen). Bekende voo rbee lde n van
bru inrotschi mmels zijn Zwavelzwam en
Berkezwall1 .
8r/(illl'Ol: !tel !tour is brokkelig door de afbraak
V{I/ / cellulose en he micellulose. De donkere
lignine resleen
JOIO:
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Enkele ho utrotsc himme ls zij n in staat om
mi n of meer ge lijkt ijdig zowel lignine als
ce llul ose en hem ice ll ulose af Ie breken. Een
voorbee ld is de Korsthoutskoo lzwam, een
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Ascomycee l die zowe l wil- al s bruinrot veroorzaak t. In dal geva l is de ve rkl e uring va n
het hout tij dens verm ol ming ni et zo consistent.

\\Zachtrot" en " natrot"
Een apart e plaats word t in geno men door zwamme n die het zoge naamde "zachtrot"
ve roorza ken (in hel Duits: "Moderf~llIle"). Deze zwamme n groe ien (gedeel telijk) via
de celwand e n "gra ven" daar al s hel ware gangen in.
SOIllS oo k breken ze slec hl s een gedeel te van de ce l af,
o.a. de prima ire ce lwa nd , e n mak en dat de ce ll e n als het
ware los vall el kaa r komen te li ggen. De rest va ll de ve rhou te (sec undai re) ce lwand \vordt in eerste in stan ti e
ongemoeid gelate n. zodat cr in beginsel weini g ve randert
aan het uite rlijk van het hout. Zwammen di e zachtrot
veroorza ken zijn vaak Ascomyceten en De uteromyceten ,
maar oo k sommige wilTot ve roo rzakende Basidiomyceten
(zoa ls Rui ge weersch ijnzwam op p lataan) zijn in staat om
zachlrol te veroorzake n. Aan welk type rot de zwam de
voorke ur gee n hangt af van een aantal chem isc he en fysi sche omstand ig hede n (o.a. co nserverende stoffen en
hoeveelhe id zuurstof en water) in de react iezone (afgrende lingszonc) van het hout. Bij een co mbinati e V<l n wi trot
en zachtrOl is he t breuk vlak mind er veze lig e n lij kt hel
meer op dal va n bruin rot: rec ht en en igszin s hoek ig.
Een 11/('/ SIICC('.\· of g egl'{!mlelde
Bij "natrot", ook wel "na tte kern" gen oemd. zij n voornamelij k bac teri ë n in het spel. Deze leven als rege l in het slIueill'O//d bij pl(l/(/(Ill.
cent rale gedeelte va n de stalll of lak. Op de pl aatsen waa r 111 he! o(///ge/as!e hO//fgedeelte
::.ijll d e ::.gll. d eml/rcatielijll ell
de aantasting zic h bevindt, hoo pt zich voc ht op dat soms
::ich/!Jol/I'.
onder dru k komt Ic staa n door ' de gasse n di e door de bacte riën worde n gevo rmd (o.a . methaan ). De naam rot is
eigenlij k ni et va n toepassi ng bij ee n dergelijke aantast ing, jh/n : Jif::.e Kop/lig a
omdat het hout al s regel ni et wo rdt afgebroken en du s
intact blijft. Vank zijn de aanta still gsplaatsen zelfs onaantre kk elijk voor de groei van
vee l hou lrotzwallll11e n va nwege de ongunstige groeiomstandigheden (o.a . de Z Ul!['graad, het voc htgehalte en de afwezighei d va n zuurstof).
Wanneer hout ve rrot, zijn vaak meerdere soorten houtrotzwal11 lll en aanwez ig di e
zowel bruinrot als w itTOt veroorzaken. of een combinatie daarvan. Vaa k zij n dan in
het aangetaste hout sc herpe, grill ig gevormde , zwart ge kleurde lijne n te zie n. Dit zijn
de zogehet en denwrcaI;e::olles die de plaatse n aangeven waar de domeinen va il di verse zwammen aa n elkaar grenze n. In sommi ge geva llen zijn de lijn en co nce ntraties va n
sc himlll eldrade n V<l ll deze lfde sch imlll el, meI een verh oogde enzymati sc he act ivit eit
op plaatsen waar de sc himm el moeite heeft om zich uil te bre iden (bij voorbeeld door
een verhoogd gehalte aan conservere nde stoffen in hel hou t).

-

SPINTHO UTROT EN KERNHOUTROT
Behalve bruinrot e n wi trol. wordt ook ondersc heid gemaakt in spinthoutrot e n kern ho utrot. hetgeen duidt op de plaats in de boom. Kemhoutrot, waarbij het rot in eerste
instantie bepe rkt is tot he t (dode) ke rnhout of (bij bome n waar geen duidelijke ke rnHOUTROT IN BOMEN
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hout vo rming waarnee mbaar is) het centrale gedee lte van de houtcy linder, komt
verhoudingsgewij s meer voor dan spinthoutrot. Daarvoor bestaan verschill ende verklaringen. De eerste is dat ee n zwam de weg vo lgt va n de min ste wee rstand en dus de
gedee lten in het hout za l aantasten die relati ef ge makk elijk afbreekbaar of toegankelijk zijn. Dat het spinthout daarbij in eerste in stanti e wordt ontzien wordt verkl aard
door het doorgaa ns hogere voc htgeha lte van spinthout. Dit is ee n ongunsti ge omgevingsfactor voor dc groe i va n dc zwam waardoor deze er de voo rkeur aan za l geve n
om in het kernhout te groeien. De tweede verk laring is dat de boom zelf in het leve nde spinthout ook reageert op dc aanwezigheid va n ee n rotaanta stin g en za l trachten
om uitbreiding va n het rot zovee l mogelijk te beperken.
DE REA CTIE VAN DE BOOM OP EEN AANTASTING DOOR HOUTROT
Hel CODIT-model
De reactie van een boom om de uitbreiding van rot te be perk en is in dc
boom verzo rging bekend als CO DIT-model (Compartimentali zalion Of Decay In
Trees) . Het princi pe berust op de vorming van (vier) {~fg/'elldelillgs l(fgell in het levende weefse l van een boom rond de aangeta ste pl ek.
De be langrijkste filosofie daaracht er is dat een boom uit co mpartimenten is opgebouwd. De kleinste compartim enten zij n de ce ll en, zoal s hout ce ll en, vaatcellen en
mergstraalce ll en . Deze VOllllen gezamenlijk wecr grotere com partim enten di e zijn
ingeslote n door de jaarringovergange n (aan de binncn- en buiten zijde), de mergstralen
of houtstralen (aa n weerszijden) en door de
boom ze lf verstopte houtvaten aan de onderen bove nzijde va n de wond . Ee n compartiment va n nog grotere ord e is al het
(hout )weefsel dat door een boom gedurende
een groeise izoe n wordt gemaakt. leder jaar
vormt ee n boom wee r 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 sc himmel in 01'- en neerwaal1se
De afgrelldelillg V(I/I de st(Jl/I lI'olld in een
ri chting wordt belemmerd , aanged uid al s
=omereik i.~ goed I'er/open en is gedeeltelijk
(~fgrelldelillgswa! I.
overgroeid.
De jaarringovergangen worden aangeduid
als qfgrendelil/gswal 2. De overgang va n de
folO: .Iitze Kopinga
ene ring naar de andere vo rmt a ls het ware al
een barrière die de houtrotzwam moet overwinnen , wil hij zich naar binnen en naar buiten toe verspreiden. Bij sommige boomsoo rten speelt daarbij ook nog het zogenaamde terminale parenchym een actieve ro l.
Deze afgrende lin gswa l 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 hout stra len. Deze wal
belemmert de zijwaartse ve rspreidi ng van de schimmel.
I-Iet be langrijkst is (dj;relldelings wa! 4; de barrièrezone. Dit is een cc llaag die wordt
gevormd door het cambium in het xyleem op het moment dat de boom scrieus wo rdt
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verwond. Het is een sc hil van circa 30 à 50 cellagen dik di e na enige tijd wordt omgevormd tot een laag vcrk urkte cellen. Deze zorgt ervoor dat ee n infecti e van hout rotzwammen die het daarbinnen ge lege n hout hebben aangetast zich niet buitenwaa rt s (in
het na de ve rwondin g door het cambium gevormde nieuwe houtweefse l) kan verspreiden. Dit heeft als res ultaat dat de aantastin g beperkt blijft tot het hout dat aa nwezig was op het 1110111ent va n verwonding. I-Iet hout dat de boom in de daarop vo lgende
jaren wee r vormt, blijft zodoe nde als regel gezond. Na mee rdere jaren za l er we liswaar ee n holle stam ont staan al s het centraal ge lege n hou t verder door zwammen
wordt verteerd, maar aangezien de meeste bomen voo rnamelijk de 5 tot 8 buitenste
jaarringen benutten voor het opwaartse transport naar de bladeren, kan de boom zich
verder gezond ontwikke len . Uiteraard moeten de wanden van de holle boom dan
inmidde ls vo ldoende dik zijn (restwanddikt e) om te voo rkomen dat de stam al snog
gaat knikken en breken.
CODIT is ee n model voor een besehenningsmechani sme in een boom waarbij het
aangetaste hout wordt afgegren deld. Het hout wordt dus niet ve rvange n. Met andere
woorden: een boom "geneest" zijn wonden niet zoal s hogere orga ni smen dal doe n.
COD IT vindt allee n plaats in het levende hout. Dood hout zoals kernhout zal ni et
meer reageren. Hier is de eve ntuele voo rt sc hrijdi ng va n houtrot voornamel ijk afllankelijk va n de aan- of a fwezigheid va n conse rverende stoffen (zoals looizuur), de dichtheid van het hout en fys isc he factoren zoa ls de temperatuur en voc hti gheid van het
hOli t.
De afgrendelingsreacti e is a-s pecifiek, dat wil zeggen dat ze ni et alleen optreedt bij
een zW3 maantastin g, maar ook bij iedere vorm va n mec hanisc he besc hadi gin g. In het
laatste geva l werk t het systeem vermoedelijk ze lfs effec ti eve r dan bij allecn cen
zwa maantastin g.
Het CODIT-model kent naast de vo rming van de vier afgrendelings lage n nog ee n
tweede " beschemlingsmechanismc" dat plaatsvindt in de tak oksels. Hierin wordt na
beschadi gin g of na natuurlijk e afsterving va n de takken ee n barrière aange legd va n
co nse rve rende stofTen (o.a . fenolen) die infectie van houtrot tegengaat. Overigens
wordt bij natuurlijke tél kafsterving de groe i van een houtparasitaire zwam ook al
ge remd door minder agressieve houtrotzwammen (vaa k Ascomycelell ) die als eerste
de afgestorven tak infectere n. Dit staat bekend als sc himme l-anta go ni sme.
De afgrendelingslaag di e in de takaanzet wordt gevormd is doorgaans een vrij effectieve; slec hts bij uitzonde ring dringt ee n houtrotzwam de boom binnen va nuit takken
die op natuurlijke wijze zijn afgestorven. Ook wanneer ee n levende tak wordt
ges noeid, kan een verge lijk bare reactie in de takoksel optreden. Het is daarbij wè l van
belang dat op de juiste mani er ges noeid 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 tak ken kernh out hebben
gevonlld.
Als regel geldt dat de reactie vall een gezonde boom afdoende is om een rotaan tasting voor lange re tijd binnen de perken te houden of zelfs te voorko men. Er zijn echter
uitzonderi ngen, onder meer als het gaat om bomen met ee n geringe vitaliteit, of bij
(herhaa ld el ijke) besc hadi ging van de afgrendelingszones. In dergelijke geva llen kunnen houtparasitaire zwa mm en een voorsprong nemen en behouden.
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Overige reacties
Een nndere, indirecte reacti e vnn de boom heeft we li swaar minder te maken met de
aanwezighe id van houtrot ze lf, maar is vooral gericht op herste l van de verdeling van
de mechani sc he krachten in de boom, wanneer deze ni et meer optimaal is door ver lies
va n steunwee fse l (hout) . De boom compenseert dit door op de verLwakte plaatse n
extra hout aan te maken. Na enige tijd kan dit uiterlijke veranderingen bij de boom
ve roorzaken di e voo r de kenner signalen vormen voor de moge lijke aa nwez ig heid vall
houtrot. Het herken nen V<lll deze signalen vonnt een onde rdee l van de momentee l
bekende VT A-methode ("Visua l Tree Assessmen t"), ofwel de beoordeling van de
kwaliteit va n bomen op basis van uiterlijke kenm erken. Deze signal en treden ec hter
ni et altijd op. Bij bruinrot bij voorbee ld, waarbij het hout nog lange tijd hard blijft
(maar wè l bros wordt!) , lijkt de react ie va n dc boom langer uit te blij ven dan bij een
aantas ting va n witrot (waarbij het hout soepel wordt) . Belangrijk er lijkt dan ook
vooral snog het vaststellen en herk ennen van houtrot op basis van de aanwezigheid van
vruchtlicham en va n zwammen als eerste «waarschuwing" . Deze versc hijnen vaak al
voordat de boom uiterlijk waarneembare vergroei ingen laat zien ten gevolge va n ee n
houtrotaalltast in g.
HET TEGENGAAN VAN HOUTROT

In de jaren zeve nti g, toen de boolll verzorging in Nederland als vak ges talte kreeg,
was hel geb ruikelij k om houtrot in bomen te verhelpen door de aangetaste pl ekk en zo
goed moge lijk uit de boom te ve rwijderen en het aangre nze nde hout met conserveringsmiddelen te bescherm en tegen verdere aantasting.
Inmiddels is deze benaderingsw ijze geheel achterhaa ld. Het voert te ver om hier al le
ach tergronden te belichten van hel hoc cn waarom , maar er zijn voorbee lden te ove r
va n situaties di e aangeven dat het niet heeft gewerkt, of dat het de boo m eerder kwaad
dan goed hee ft gedaan (b ijvoorbeeld wannee r de reeds door de boo m gevormde
afgrende lingslagen zij n beschadigd). Momentee l ki est men er dan ook voor 0111 weinig
meer aa n de bestrijding van alleen de sy mptomen te doen, maar voo ral om omstandigheden te creëren waaronder de voo rt sc hrijding van het proces wo rdt ve rtraagd, bijvoo rbee ld door het zo droog moge lijk houden va n het aangetaste hout. Hi ervoor zij n
meerdere benade rin gen denkbaar di e gezien hun hoevee lheid en de divers iteit in pro 's
en contra's ni et verder zull en worden toegelicht. O veri gens heeft dit ni et bij alle
rotaantastingen eve nveel nut, omdat somm ige zwammen ook onder droge omstandigh eden nog redelijk goed kunn en groeien, maar gemidde ld genomen besc hou wt
men het beter dan "n iets doen".

ENKELE PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR DE BEHEERDER

All eree rst is het be langrijk dat het fenomeen houtrot in de juiste co nt ext wordt
gez ien. In bosse n en bosparken zal bij voorbeeld ze lden actie nodig zijn en kan ee n
door houtrot aangetaste boom in principe zo nder al te vee l probl emen worden gchandhaafd om zo lang mogelijk zijn ecolog isc he (e n ook esthetische) betekcni s en waarde
te behouden.
Afstervende en dode stammen zijn voor bepaalde diersoorten va ll groot belang (o.a.
het vliegend hert en de middel ste bonte specht). Ook voor het voortbestaan van de
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houtrotzwam ze lf en voor andere (i nternationaal ) bedreigde saprofy ti sche zwamm en
zijn ze belangrijk.
Verder zijn door hout rot ont stane boomholtes essentiee l als broedplaats voor vogels
(o.a. de bosuil ) en al s ove rwinteringspl aats C.q. verblijfplaats en kraamkamer voor
di ve rse soo rten vleermui zen.
Daarnaast zijn oude, aft ake lende bomen vaak grilli g van vorm en daardoor fraa i
(ve rge lijkbaar met ruïn es va n oude gebouwen ) en de planten en paddestoe len die erop
groeien zijn vaak opvallend va n kleur en uiterlijk en bi eden daarmee een extra belevi ngswaarde aan wandelaars en natuurii eOlebbers.
Voor kl eine boo mgroepen, laa n- en straatbomen en solitaire bo men langs wegen en
in het stedelij k gebied is echter het ve ili gheidsaspec t vaak belangrijker dan de
natuurwa arde van de bomen. Hi er zull en de bomen rege lmatig moeten wo rden gecontrol eerd op moge lijk e ris ico 's voor de omgeving. Hierbij kunnen de vol ge nde
aandacht spunt en worden genoe md:
- Het bomenbestand dient rege lmatig (doorgaans betekent dit minimaal één keer per
jaar) te worden gecontroleerd op uitwendi g zichtbare signal en di e kunn en wijzen op
verzwakkin g van de structuur. Dit betreft niet alleen houtrot, maar ook andere
"gebreken " zoal s pl akok se ls o f dode takken.
- Wanneer het gaal om inspecti e op rot, kan in beg inse l worden vo lstaan met controle
op de aan wez igheid va n vru chtli chamen op takken. stam en stam voel. Het beste tijdstip hi ervoor is de late zomer o f de herfst, vóór de eerste (naeht)vorst.
- Het is ee n mi svatting om er vanuit te gaan dat aan wez igheid va n wone1rot to t uitdrukking komt in een verminderde co nditi e van de kroon en daar koers op te varen.
Weli swaar ge ldt dit onder een beperkt aantal voo rwaarden (en een boom met een
verminderde vitaliteit verdi ent zek er extra aanda c ht~ ), maar al s rege l ge ldt dat er luSsen de vitaliteit va n de kroon en de aanwezighe id van houtrot geen strikt verband
bestaat. Vaak hoo rt men dan ook dat de boom er vlak voor het omvall en "nog zo
gezond uit zag".
- SOI11 S meent men dat de zWrlm ook kan worden bestreden door de vruchtli chamen tc
verwijd eren. Dit hee ft echter we inig zin. Het vruchtli chaam is slec ht s het topje van
de ijsberg; de meeste sc himm elm assa zil al s mycelium in de boom. Ook hee ft hel
verwijd eren va n de vruchtli chamen in veel ge vall en geen of na uwelijks in vloed op
de verspreiding van de zwam (v ia de schimmelsparen) als organi sme. Het belangrijk ste nadee l is ec hte r dat door het verwijderen van de zwaml11 en een houtrotaantastin g kan ont snappen aa n het oog va n degene di e de bomen daarop inspec teert .
- Wann ee r bepaa lde s ig nal en zijn waa rge nomen (zwamm en, losz itte nde bast, verdac hte ve rgroe iin ge n, etc.) di ent de zaak intens iever tc worden bekeken. De mate waarin
dit gebeurt en de aard va n de ve rdere inspec ti e di ent afgestemd te zijn op de zeke rheid di e men nodi g hee n. Dit hee ft op zijn beurt weer te maken met de eventuele
ri sico's (ee n boom in een drukke straat vergt een andere benadering dan ee n boom in
een afgelegen tuin).
- Het verkleinen van het kroonvol ume van de boom door snoei (teneinde de in vang
van wind te verminderen ) hee lt hoogsten s nut in situaties waar het gaat om een
gevaarlijke boom die men, om welke reden dan ook, ni et op korte termijn kan vellell. Het is in ieder geval géén remedi e. Door de reductie van de bladmassa wordt
imm ers ook minder ni euw, gezo nd hout aangemaakt, waardoor de "voorsprong" van
de zwa m alleen nog maar groter wordt.
- Op o f nabij plaatsen wa ar een oude boom is uitgevall en al s gevolg va n ee n aan tasHOU T ROT IN BQ1-,'IEN
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ting door een hOlltpara si taire zwam, kan in principe zonder bezwaar eell jonge boom
worden geplan t. Het is niet waa rsc hijnlijk dat ee n jonge boom die op de normale
wij ze is gepl ant, oo k door de zwa m wordt aa ngetast. Een uit zo nder ing hi erop is ech ter de Hon ingzwam omdat deze als parasiet behal ve het hout ook het cam bium van
een levende boom kan aantasten.
- In het alge meen gel dt nog steeds: voorkómen is beter dan genezen. Dit ge ldt voora l
ten aanzien van het voorkómen van houtrot in de wortels (wo I1elrot ) va n bomen in
he t stedelijk gebied. Steeds vaker blijkt dc oo rza<lk va n ee n rotaa nta sti ng terug tc
voere n te zijn op in het verleden uitgevoerde graafwerkzaam heden, waa rbij worte ls
ernstig zijn besc hadigd. In enkele gevall en gaat het daarb ij om indirecte schade,
wa nnee r wortels zij n afgestorvcn al s gevo lg van vera nderingen van dc grondwaterstand. Het devies is du s: houd de bomen en dus oo k hun directe groe i-omgev in g zo
lang mogelijk gezond!
WA NNE ER WORDT EEN BOOM GEVAARLIJK

Vaak wordt na het kappen va n ee n boom de be heerder (doorga<lJls de gemee ntelijke
beplantingsdie nst) verweten dat hij te voorbarig zou hebben ge handeld en dat de
boom ondanks het aa nwezige houtrot nog ke rngezond was. Soms blijkt in de praktijk
inderdaad dat de zaak minder ernstig was dan men aanvan kelijk had ingeschat.
De boom verzorg ing in zowel Nederland al s het bui ten land (Engeland en Duits land)
heeft zic h voor wat betreft de problematiek rond ho utrot de laatste jaren steeds mee r
bewogen in de richting va n de diagnost iek van de aanta sting en het aa ngeven van de
mogelijke gevo lgen .
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 pulshamer en AOO (Arborson ic Oecay Detector). Deze vo rmen een aanvu llin g op de reeds
langer bestaande hulpmiddelen zoals de aanwasboor, de eenvoudi ge plasti c hamer en
de sondeerstang (" prikpen"). Het blijve n echter hu lpmidde len, hetgeen erop nee r komt
dat bovenal ee n goed oog en gezo nd ve rstand dwingende voorwaarden zijn om de
resu ltaten op de ju iste wij ze te interpreteren.
De meest cruciale vraag waannee men bij de beoorde ling van dc sc hade door een
rotaantasting te maken krijgt is: wanneer is ee n boom nog ve ili g genoeg en wanneer
moet hij al s èc ht onbetro uwbaar worden aa ngemerkt? Hi ertussen ligt een nogal breed
"sc hcmergcb ied" waarin men in het ongewisse blijft. Dit heeft te maken met de
in schatting van dc aard van de verzwak king, c.q. houtrot , de door de kroon ingevange n windkrachten , de condi ti e en groe ikrac ht van de boom en nog veel meer.
Zo ' n tien jaar terug was hierover nauwelijk s iets concreets aan te geven, maar
momenteel is het dankzij onderzoek in Duitsland (Mattheck & Breloer, 1994) mogelijk om enige g lobale richtlijnen te geven. Het gaa t daarbij om;
- de maxÎma le diameter va n ee n (door rot veroo rzaakte) holte in een boom, in ve rband
met de kan s op stambreuk ;
- de max im ale grootte va n een open ing in dc stam van een boom, evenee ns in ve rband
met de_kan s op stambreuk;
- de minimale omva ng van het nog gezonde (d.w.z. nog ni et aangetaste of anderszins
beschadigde) gedeelte van de wOl1elkl uit in verband met de kans op windwo rp .
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Grootte van een holte
Slamdlameter (cm) _______________
Een boom die ee n min of meer centraal
ge lege n holte heen waarvan de wanddikte
150 van het gezonde hout nog 1/3 van de
straal van de stamdiameter bedraagt (de
zogenaamde reslwanddikte), mag nog al s
voldoende stevig worden beoordeeld. Men
'"
kan dit vaststellen door stam boringen met
Risico-geb ied
een gewone boor of meI een aanwasboor.
Ook bestaat daarvoor wat meer gespec ia liseerde apparatuu r zoa ls de pcnctrograaf,
de tercdometer en de "Decay Delecting
·Velllg· gebied
DrilI" (000). Het nadeel van een derge"
lijke onderzoekswijze is ec hter dat daarmee de zo belangrijke afgrendelingswal 4
o-----,---~--------'
o
1
234
5
8
7
a
wo rdt doorbroken. Hi erdoor krij gt de
Diameter wortel kluit Im)
zwa m in principe weer een kan s om het
daarbuiten gelegen, nog gezonde hout binFiguur I: Een =gn. Iril/(l! n )/pdiugru!II 1\'(1(lI"ill
nen te dringe n. Er bestaat apparatliu r die
in dit opzicht minder schadelijk is zoa ls de de millilll(lle verhouding lIlssen dt: nood=akelijkt:
diame Ier \'(11/ de lI'o/"lelklllil ill relmie lol de
"Arborsoni c Decay Detector" (ADD) en
boo/JIgroO/fC (llilgedmkl il/ s f(llIIdia/JIClcl ) is
de impulshalller, di e werken met geluidsl/{lIIgegel'en (naar: Ml/llheek & Bre/oer. 1995) .
golven. Deze zijn wat minder nauwkeurig
als het gaat om het vastste ll en va n de
omvan g va n ee n holte, maar voor een
geoefend persoon kunn en ze een hulpmiddel zijn om de orde van groott e aan te geven .
Daamaast bestaan er nog een aan tal andere methoden zoa ls het compute rgestuurd
"scannen " van een stam, het gebruik van radargolven en th ennofotografie, maar deze
zijn anno 1997 nog in ontwikke ling en ve rkeren nog (deel s) in een experimenteel
stadiulll.
"'

~~c=~~~~

'"

Grootte van een stamopening
Een boom di e ee n openin g in de stam hee ft (al dan ni et in comb inatie met een cenlraa l gelegen holte) mag als voldoende stevig worden beoordee ld als de ope ning ni et
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 waa rbij de
blootge legde wortels worden geïnspecteerd op hun kwalit eit. Welli cht dat in de toekomst eveneens radar-apparatuu r, waarmee ondergrondse leidingen en holte n kunn en
worde n getraceerd, daarbij (teven s) kan worden in gezet, 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 hi er gegeven cijfers reali see rt dat
het gaat 0111 orden van grootte. Deze zijn stati sti sc h we li swaa r voldoende onde rbouwd,
HOUTROT IN BOMEN
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maar cr zij n ui tzonderinge n moge lijk. Het is onder meer a nlan ke lijk van de boomsoort
(ste vigheid van het hout). de omvang van het kroonvol umc cn de vorm van de boom
(i. v. m. de inva ng van windkrac hten) en de positi e van het defect in de boom (ce nt raal
of eenzijdi g). De nonnen moeten dan ook worden gez ien al s indicaties waarboven hel
"wel goed zi t" en ni et a ls waa rden waaronder het per definiti e fout Îs. Wi l men in dit
opz icht wa t mee r absolute uit sprakcn doen,
dan komen tot dusver a ll een gecontrolee rde
(d.w.z. comput crgestu urde) trekproeven in
aanme rki ng. Deze, in Duitsland ontw ikkelde, methode is in Nederland lot du sver op
slec ht s besc he iden schaal toegepast en li gt
vanwege de operat io nele kosten nog bu iten
bereik van de "gewone" boollwe rzorgcr.
Ee n ander aspect waar men bij het onderzoe k alt ijd rekening mee moet houden , is
het fe it dat het 0111 ee n momentopname gaat.
111 lallg I/ief alle siwa/ i es =ijl1 dOO I" hOIl/I"ol
De situatie kan met de tijd aanm erke lijk ve raangef(/Sle ell I'('r;wok/e bO/l/('1I ('('11 bedreiandere n. Een ui tspraak hi erover heeft dan
ging 1'00r de I·ciligheid 1'(11/ d e umg<' I'illg
ook slec hts een bepe rkte gel di gheidsduur en
boomcontroles moeten regelmati g worden
/ 010: JiI=e KopiJ/ga
he rhaa ld.

TOT SLOT
Wa nnee r men bij de inspecti e van de gezondhe idstoestand en betrouwbaarhe id van
bomen de vruchtli chamen va n houtrotzwammcn aa nt reft. mag me n aa nneme n dat dit
vaa k duidt op een " beg in van het einde". Dit einde kan ech ter (an,ankelijk van on der
meer de aard va n het rot) nog ve le jaren op zich [aten wac ht en en er hoeft nog niet per
se redcn te zijn voor p<lniek. [n so mmi ge geva ll en, bijvoorbee ld wanneer de boom
kan s hee ft gez ien een e ffecti eve afrende[i ng IC maken, verdwijnt de zwam ze lfs na
eni ge tijd wee r zonder duide lij ke nadelige gevo lgen voo r de boom. Men moet cr
de sondank s va n uit gaa n dat de ve rzwa kkin g va n de boom als gevo lg van houtrot
meesta l een voort sc hrijdend proces is. dat maakt dat de ve ili gheid va n een inmiddels
als "verdacht" aa ngeme rkte boom rege lmat ig opnieuw za l moete n wo rden on derzocht.
Dit moet ge beure n in de co ntext van hel gevaar dat de boom kan vanne n voor de
omgev ing. Daarvoor beslaan inmiddels enige goed bruikbare richt lijn cn. maar daarbij
moet het gebruik van " harde cijfers" voor een aantal criteria voora lsnog met de nodige
terughoudendhei d ge beure n.
Indi en er twijfel is over het tijdstip waarop een boo m geveld moet worden. verd ie nt
het aanbeveling om nader advies in te w innen bij een gediplomee rd o f ande rszins
ervaren boonwerLorgc r.

GECITEERDE LITERATUUR
Mmrh eck. C. & 11. IJreloer. 19Y4. /-lam/boek boollll"eiligheid - De boombreuk ill mec!ml/ieu el/ rec!lIsp/"{/(/k, Pills Floris Prodllk/ies, Almere-Hm·el/. 254 p.

56

HOUT ROT IN BOM EN

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

5. JURIDISCHE CONSEQUENTIES VAN
HOUTROT
IJIr. Bas M. Visser. j uridisch raadgever Nalllllr, 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 hoqfdswk word! hierop een ollfwoard gegeven. Hierbij is her van belang dat een boomeigelIaar, -verzorger of-beheerder situaries herkent, waarin hOlllrol fOl aansprakelijkheid
kan leidel/.
Als gevolg van houtrot kunnen takken afbreken en bom en omval len en ka n schade
ontstaa n aa n personen of goederen. De juridische vraag rij st dan wie voor deze schade
aansp rake lijk is. Het antwoord hierop geeft artikel 6: 162 (e n volgende art ikelen) van
het Burgerlijk Wetboek , dat over de onrechtmatige daad gaat.
Kortweg same ngevat ge ldt de hoofdregel dat de boomeigenaar of -be hee rder ni et
aansprakelijk is als hij vo ldoende zorg aan de boom hee ft besteed. Die voldoende zorg
Uuristen sp reken dan over de zorgvuldi ghe id, die het maat schappelijk verkeer
betaamt, enz.) bestaat in beginsel uil alles wat van een goed boombeheerder verwacht
mag worden. Dus regelmatig onde rhoud, maar ook regelmatige controle op de mate
vaJl (on)ve iligheid van de boom. Daarbij is het van belang te wete n dat e r in de rec htspraak ove r schade door bomen drie soorten zorgp li cht worden onderscheiden:
- algeme ne zorgplicht va n het regelmatig en systemati sc h uitvoeren van onderhoud en
controle op uitwendig zichtbare gebreke n;
- verhoogde zorgplicht bij bo men di e een ve rhoogd risico vonnen door hun standplaats (bijvoorbeeld langs een autosnelweg) of door hun eigenschap pen (bijvoorbee ld ouderdom);
- onderzoeksp licht bij bomen waarbij uitwe ndige gebreken zijn vastgestel d, di e welli cht gevaarlijk kunnen zijn. Hie rbij dient spoedig onderzoc ht te worden wa t de aard
en ernst van die gebreken is e n welke maatregelen geriomen moeten worden.

STAND VAN W ETENSC HAP EN TECHNIEK
Sinds de introduct ie van breukonderzoeksresultaten en VTA (Visual Tree
Assessll1e nt; visue le boom beoordeling) van Prof. dr. C laus Mattheck is er mee r
bekend geworden over de breukmechanica van bomen. Hi erdoor weten we meer dan
voorheen over de ri sico 's; we kunnen de risico's al s het ware eerder zien. Was er
vroeger veel onduidel ijkheid O\ier de stab iliteit en brelikmechanica, sind s de ve ldon derzoeken van Mattheck lijken zowe l de zichtbaa rheid als de meetbaarheid aan de
hand van technisc he nOllnen (met de ni euwe apparatuur) eenduidiger dan voorheen.
Waarom en wanneer een boom gevaarlijk is, is nu beter beargumcnteerd.
Deze toegenomen kenni s over boom mechanica heeft twee juridi sc he conseq uen ties.
Enerzijds za l degene, die sc hade door ee n boom heeft geleden ee rder kunnen aantonen
dat het gebrek voorzien had kunnen worden. Anderzij ds zal de boomcontroleur gebreke n ee rder kunnen opmerken e n dus eerder kunnen ingrijpen om schade te voorkomen.
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ZICHTBAARHEID VAN HOUTROT

Bij sc hade ten gevolge van houtrot is de juridische vraag essentieel wat cr voor dc
boolllcontrolcur, direct voo rafgaande aan hel moment dat dc sc hade optrad, uitwendig
zichtbaar was m.b.1. het rot of de aantasting. Waren c r bij voorbee ld rottin gspi ekken

zichtbaa r of niet?
Al s dc rotting aan de boom duidelijk zichtbaar was. leidt dit snel tot aansprakelijkheid van de boomcigcnaar. I-Iet duidelijkste voo rbee ld is een van buiten en van binnen
vo lledi g doorgerotte tak of stam.
Indi en e r slechts een beetje rot zichtbaar was, bijvoorbeeld in een oude ingerotte
tak aanzet, dan is c r duidelijk sprake van een juridisc h rel evant ri s ico en diende er
nader onderzoek plaats te vinden. Soms za l in zo'n geva l met kloppen ofh et weghalen
van verrot hout al snel blijken dat er sprake is van een onduldbare hoevee lh eid rot
(aan de hand van de VT A-criteria). So ms za l er twijfel bestaan over de mate van aanta stin g. Men is dan juridi sc h ve rpli cht tot een nader inwend ig onderzoe k met behulp
va n onderzoe ksappara tllur 0 111 meetbare gegevens te verkrijgen (zie ond erzoe ksp li cht
eerder in dit hoofdstuk). Boomeige naren hebbe n zich tevergeefs voor de rechter proberen te verweren door te zeggen dat inwendi g onderzoek zo duur is. De rec hter vond
dit argument ec hter weinig re levant in verh ouding tot de schade di e kan optreden.

Indi en het rot direct voo rafgaande aan het sc hademol11 ent ni et vall buiten zichtbaar
was, dan is cr in beg in se l dus geen sprake van aansprakelijkheid va n de boo lll eigenaar. Wel is het zaa k de li chaam staal (VTA) van bomen goed te kennen. Bepaa lde
rottingen treden so ms niet naar buiten, maar zijn aan afwijkende ve rvormingen, zoal s
verdikkingen, we l va n verre te zie n voor de geoe fend e boom verzorge r.
Hel komt in de praktijk vaa k voor dat een door boomsc hade benadeelde een stelling
inneemt in de trant van: "Deze tak was va n binnen volledig verrot en dus is er aansprakelijkheid enz.". Dit is om ve rsc hillende redenen juridisch te kort door de bocht.
Allereerst is het van binnen verrot zijn ni et rele van t voor de aansprakelijkheidsvraag,
maar slechts de vraag of dc rotting uitwendi g zic htbaar was bij een gewone contro le.
Dit betekent dat, in dien de sc hade onmoge lijk voorzien had kunnen worden , dit hoort
bij de nood lotti gheden van het bestaan en ni emand aan sprakelijk gesteld kan worden
voo r di e sc hade.
Ook komt het bij bepaalde boomS00l1en voor dat jui st aan de bovenkant van de takaanzet inrotting pl aa tsv indt die men vanaf de grond met de normal e co ntrole onm ogelijk kan waarnemen. Meesta l za l men op de stam bij een derge lijk e 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 soort en uitwendi ge ge breken
aan bomen zij n dan houtrot (dode takken, verkeerde tak sta nel, aanwezigheid va n plage n etc.) di e eveneens lot aa nsprakelijkheid voor schade kunnen leiden. Een goede en
zorgzame boo meigenaar of -co ntrol eur zal een rede lijke kenni s he bben va n houtrot en
andere ve ili ghcidsaspccte n van bomen en deze kenni s toepassen. Oplettendheid is
immers de basis va r; alle zorg.
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6. BEGRIPPEN
!toet/huid

Man che!
Ring om de steel ; overb lijfse l vun weefsel dm
tussen de hoedrand en de steel zat.

/vlyceliwl1
ollder::ijde
//Iel plaarjes

,

zwamvlok : massa verweven schimmeldraden
(hyfen). met het blote oo g meestal niet z ichtbaar.
Paddestoel

Het sporenvormend orgaan van een schimme l.
/"Il1 g

Vaak wordt paddestoe l gebruikt voor vruchtlichamen in de vorm v ..m een steel m et een
hoed.

sTeel

P/o(/fje
Bladvormige structuur (bij plaatjeszwammen)

aan dc onderzijde van de hoed, waarop de
sporen gcvonnd worden.
P(//"{/siel

Plaatjeszwam - dwarsdoorsnede
korst

Organ isme dal leeft ten koste vun een ,meier
!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\.
Nes/lpinaal
Platte. rugge lings aan het hout gehechte g roe iw ijze. zonder afstaande hoede n.

Saprojiel
Organisme dal leeft van dood organ isch matc•

•

KogelhollfskoofzlVlIlII
dwarsdoorsllede

(Za~jeszwall/)

-

korsl
vlee.'·
; . bllisjc.,·

ria"l.
S(."" i 111111 el
Organisme dat behoorl tol het rijk der Fllngi ,
waarvan de meeste leden lange dunne sch immeldraden (hy fen ) bezitten en zich voonplanten met sporen .
Spore
Voonplantingseenheid bij een paddestoel.
Vr/lC" 11ic/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 houtrotsehi mmels mee aan te duide n.

onder=ijde meT g aatjes
.....f - - - - - breed
BlIi.~jeszHlalll

--------l.~

- dwarsdoorsnede

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

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