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Amberboom 

 

Liquidambar styraciflua 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kenmerken: 

Hoogte bloeiende boom: 
20 – 25 meter 
 

Bloeitijd: 

April - mei 

Snoeiperiode: 

Begeleidingssnoei of 

onderhoudssnoei is voldoende 

 

Voorkomende ziektes bij deze soort: 

 Ziektes en plagen komen niet tot nauwelijks voor  



Amerikaanse Eik 

Quercus rubra 

 

 

 

 

 

 

Kenmerken: 

Hoogte bloeiende boom: 
25 – 30 meter 
 

Bloeitijd: 

Mei 

Snoeiperiode: 

Geen specifieke periode. Op latere 

leeftijd vormt boom veel dood hout. 

Overleg snoei met expert. 

 

Voorkomende ziektes bij deze soort: 

 Eikenprocessierups 

Dit komt slechts zelden voor 

 Houtrotschimmel  

Dit kan snel verspreiden onder andere Amerikaanse 

Eiken 



 

Boswilg 

 

Salix caprea 

 

 

 

 

 

 

  

Kenmerken: 

Hoogte bloeiende boom: 
6 – 12 meter 
 

Bloeitijd: 

Maart – April  

Snoeiperiode: 

Begin maart – midden april 

Na het bloeien van de katjes 

 

 

Voorkomende ziektes bij deze soort: 

 Bladvlekkenziektes, zoals bladroest.  

Dit is niet schadelijk voor de boom. 

 Gallen 

Ook dit is niet schadelijk voor de boom 



Breedbladige Lijsterbes 

 

Sorbus latifolia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Voorkomende ziektes bij deze soort: 

  

Kenmerken: 

Hoogte bloeiende boom: 
10 – 12 meter 

 

Bloeitijd: 

Eind mei 

Snoeiperiode: 

Herfst tot voorjaar 

 

Voorkomende ziektes bij deze soort: 

 Er komen geen tot nauwelijks ziektes of aantastingen 

bij deze boom voor 



Bruine Beuk 

 

Fagus sylvatica 'Atropunicea' 
 

 

 

 

 

 

Kenmerken: 

Hoogte bloeiende boom: 
20 – 30 meter 
 

Bloeitijd: 

Mei 

Snoeiperiode: 

Boom heeft dunne schors en is daardoor 

gevoelig voor zonnebrand. Opkronen kan dus het 

beste plaatsvinden als de boom ouder is. 

 

Voorkomende ziektes bij deze soort: 

 Zie tabel: Voorkomende ziektes bij Beuken 



  

 

  

Voorkomende ziektes bij Beuken: 

 Korsthoutskoolzwam 

Deze schimmel veroorzaakt houtrot. Afhankelijk van de conditie van de boom, kan de aangetaste boom nog jaren blijven staan. Het monitoren 

van de boom is echter wel nodig.  

 Reuzenzwam 

Deze zwam veroorzaakt rot in de wortels. In relatief korte tijd kunnen grote delen van het wortelgestel wegrotten. door het wegrotten van de 

wortels wordt de boom instabiel en is er sprake van een verhoogde kans op windworp. Bij een gevorderde aantasting gaat de conditie van de 

boom sterk achteruit. Er is geen bestrijding mogelijk.  

 Echte Tonderzwam 

Het zijn hoofdzakelijk oudere bomen die door deze zwam worden aangetast. Na infectie ontstaat witrot waardoor stam of takbreuk kan 

optreden. In de meeste gevallen sterft de boom in enkele jaren. Er is geen bestrijding mogelijk. 

 Goudvliesbundelstam 

De goudvliesbundelzwam infecteert de boom via wonden en veroorzaakt op beperkte schaal witrot. De zwam zorgt niet direct voor risico maar 

verzwakt de boom wel waardoor andere schimmels de boom kunnen aantasten. Er is geen bestrijding mogelijk. 

 Gewone Oesterzwam 

De gewone oesterzwam infecteert verzwakte bomen via (snoei)wonden. De zwam veroorzaakt vervolgens witrot in het kernhout die vrij traag 

verloopt. Er is geen bestrijding mogelijk. Echter, deze zwam is eetbaar en wordt vaak geplukt. 

 Platte Tonderzwam 

De platte tonderzwam infecteert verzwakte bomen via zwaar beschadigde, dikke wortels. De zwam veroorzaakt rot in de wortels en stamvoet. 

Kan ook hogerop de stam voorkomen bij grote wonden. Er is geen bestrijding mogelijk. 

 Porseleinzwam 

Dit porseleinzwam tast vaak alleen delen aan die verzwakt zijn, in gezonde bomen is de schade beperkt. Aangetaste takken kunnen uiteindelijk 

uitbreken. Tevens wordt gezegd dat de porseleinzwam een indicator is voor andere parasitaire zwammen zoals de honingzwam en de 

reuzenzwam. Er is geen bestrijding mogelijk. 

 Schubbige Bundelzwam 

De schubbige bundelzwam infecteert de boom via wortelschade (bijvoorbeeld maaischade). Na aantasting veroorzaakt de zwam witrot in de 

wortels en in de stamvoet. Bij een zware aantasting ontstaat een verhoogd risico op windworp. Er is geen bestrijding mogelijk. 

 Waslakzwam 

De waslakzwam veroorzaakt witrot in de wortels en in de stamvoet. Bomen met een goede conditie kunnen de afbraak van het hout lang 

compenseren door aanmaak van nieuw houtweefsel. Bij een gevorderde aantasting en verzwakte boom kan windworp of stambreuk optreden. 

Er is geen bestrijding mogelijk. 



Canadese Populier 

 

Populus × canadensis 

 

 

 

 

 

 

  

Kenmerken: 

Hoogte bloeiende boom: 
25 – 30 meter 
 

Bloeitijd: 

April 

Snoeiperiode: 

Geen specifieke snoei, enkel overbelaste 

takken innemen bij oudere bomen om 

takbreuk te voorkomen. 

 

Voorkomende ziektes bij deze soort: 

 Korsthoutskoolzwam 

Veroorzaakt zachtrot, wat kan leiden tot stambreuk. 

Voorkom schade aan wortels of stam, dergelijke 

houtrotschimmel is een onomkeerbaar proces. 

 Echte vuurzwam  

Parasitaire schimmel, veroorzaakt witrot in kernhout 

(hierbij blijft spinthout onaangetast). Kan bij 

populieren stambreuk veroorzaken. 

 



Duindoorn 

 

Hippophae rhamnoides 

 

 

 

 

 

 

  

Kenmerken: 

Hoogte bloeiende boom: 
1,2 – 4,5 meter 
 

Bloeitijd: 

April – mei  

Snoeiperiode: 

April – juni  

 

Voorkomende ziektes bij deze soort: 

 De boom sterft af bij een te natte grond.  



Gelderse Roos 

 

Viburnum opulus 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kenmerken: 

Hoogte bloeiende boom: 
3 meter 
 

Bloeitijd: 

Mei – juni  

Snoeiperiode: 

Maart – begin april 

 

Voorkomende ziektes bij deze soort: 

 Viburnumkever 
Eerst eten de larven die uit de eitjes van deze kever 

komen het blad van deze plant op en als deze larven 

zijn volgroeid tot kever brengen ze nog verdere 

schade toe aan het blad. Dit is echter niet schadelijk 

voor de plant. 



Gewone Beuk 

 

Fagus Sylvatica 
 

 

 

 

 

 

 

  

Kenmerken: 

Hoogte bloeiende boom: 
20 – 30 meter 
 

Bloeitijd: 

Mei 

Snoeiperiode: 

Boom heeft dunne schors en is 

daardoor gevoelig voor 

zonnebrand. Opkronen kan dus 

het beste plaatsvinden als de 

boom ouder is. 

 

 

 Voorkomende ziektes bij deze soort: 

 Zie tabel: Voorkomende ziektes bij Beuken 

(bladzijde na Bruine Beuk) 

 



Gewone Es  

Fraxinus excelsior 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kenmerken: 

Hoogte bloeiende boom: 
20 – 30 meter 
 

Bloeitijd: 

April 

Snoeiperiode: 

Geen specifieke periode. 

Verdraagt snoei goed. 

 

Voorkomende ziektes bij deze soort: 

 Essensterfte 

Komt hoofdzakelijk voor bij jonge Essen. Er is terughoudendheid 

geboden op nieuwe aanplant van Essen. Door aantasting door deze 

ziekte is er een hogere aanmaak in dood hout. Hierdoor is het 

raadzaam om veiligheidssnoei toe te passen. 

 Zadelzwam 

Veroorzaakt witrot in het kernhout. Bij gevorderde aantasting kan 

de tak uitbreken om stambreuk ontstaan. Bestrijding hiervan is niet 

mogelijk. 

 

 



Gewone Esdoorn 

 
Acer  pseudoplatanus 

 

 

 

 

 

 

  

Kenmerken: 

Hoogte bloeiende boom: 
20 – 30 meter 

 

Bloeitijd: 

Mei - juni 

Snoeiperiode: 

Alleen in de rustperiode of in de 

zomer 

 

Voorkomende ziektes bij deze soort: 

 Inktvlekkenziekte 

Halverwege zomerperiode ontstaan er zwarte vlekken 

op het blad. Dit kan voortijdige afvallen van blad 

betekenen, maar richt verder geen schade toe. 

 Sombere honingzwam 

Deze schimmel tast het cambium aan, waardoor de 

buitenste laag van de boom afsterft. Dit kan 

uiteindelijk resulteren in het afsterven van de boom. 



Gewone Plataan 

Platanus x hispanica  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kenmerken: 

Hoogte bloeiende plant: 
25 – 35 meter 

 

Bloeitijd: 

Mei 

Snoeiperiode: 

Niet specifiek 

 

Voorkomende ziektes bij deze soort: 

 Massaria 

Deze schimmel tast het hout van takken aan. Op de bovenzijde van 

de tak ontstaan scheuren en een rode verkleuring. Tevens laat de tak het 

blad (voor een deel) vallen. De aantasting bevindt zich hoofdzakelijk ter 

hoogte van de takaanhechting. Uiteindelijk kan er takbreuk ontstaan. 

Door takken te verwijderen kan met uitbreking voorkomen. 

 Ruige Weerschijnzwam 

Deze zwam komt vooral voor op de wonden of afgestorven 

weefsel van de boom. De zwam veroorzaakt kernrot en kan 

uitbreiden naar het spinthout. Hierdoor is er een verhoogde kans 

op stam- of takbreuk. Afhankelijk van de boomsoort kan de zwam 

lang aanwezig zijn zonder grote schade te veroorzaken. 

 



Gewone Vlier 

Sambucus nigra  

 

 

 

 

 

 

 

  

Kenmerken: 

Hoogte bloeiende struik: 
Tot 6 meter 

 

Bloeiperiode: 

Juni-juli 

Snoeiperiode: 

Maart 

 

 

Voorkomende ziektes bij deze soort: 

 Bladluis 

Zijn zichtbaar op takken en bladeren. Deze 

verdwijnen vanzelf en brengen geen schade toe aan 

de struik. 

 



Goud Es 

 

Fraxinus excelsior ‘Jaspidea’ 

 

 

 

 

 

  

Kenmerken: 

Hoogte bloeiende boom: 
15 meter 
 

Bloeitijd: 

April 

Snoeiperiode: 

Geen specifieke periode. 

Verdraagt snoei goed. 

 

 

Voorkomende ziektes bij deze soort: 

 Essensterfte 

Komt hoofdzakelijk voor bij jonge Essen. Er is 

terughoudendheid geboden op nieuwe aanplant van 

Essen. Door aantasting door deze ziekte is er een 

hogere aanmaak in dood hout. Hierdoor is het 

raadzaam om veiligheidssnoei toe te passen. 

 



Grove Den 

 

Pinus sylvestris 

  

 

 

 

 

 

  

Kenmerken: 

Hoogte bloeiende boom: 
25 – 30 meter 
 

Bloeitijd: 

April - Mei 

Snoeiperiode: 

Vraagt weinig onderhoud 

 

Voorkomende ziektes bij deze soort: 

 Bladluis 

Zijn zichtbaar op takken en bladeren. Deze 

verdwijnen vanzelf en brengen geen schade toe 

aan de boom. 

 



Haagbeuk 

 

Carpinus betulus 

 

 

 

 

 

 

  

Kenmerken: 

Hoogte bloeiende boom: 
15 – 20 meter 

 

Bloeitijd: 

April – mei  

Snoeiperiode: 

Zomer of najaar 

Wanneer op het verkeerde moment wordt 

gesnoeid gaat de boom bloeden 

 

Voorkomende ziektes bij deze soort: 

 Niet in hoge mate vatbaar voor ziektes of aantastingen 

 Luis 

Bomen met een slechte groeiplaats hebben vaak last van 

luizen. 

 Dikrandonderzwam 

Veroorzaakt rot in de wortels en stamvoet. Dit 

verspreidt zich traag, waardoor de boom vaak nog 

jarenlang kan staan.  

 

 

 



Hazelaar 

 

Corylus avellana  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kenmerken: 

Hoogte bloeiende plant: 
6 meter 
 

Bloeitijd: 

Januari 

Snoeiperiode: 

Winterperiode, wanneer de 

mannelijke katjes aanwezig zijn 

 

Voorkomende ziektes bij deze soort: 

 Hazelnootknopmijt  

Zorgt voor opzwelling van knoppen. Hierdoor valt de 

knop er af. 

 Hazelnootboorder  

Kever legt eitjes in de noot en larf eet vervolgens het 

vruchtvlees. 

 Bladsnuitkever 

Tast het blad aan door het te eten en op te rollen. 

 



Hollandse Iep  

Ulmus hollandica 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kenmerken: 

Hoogte bloeiende boom: 
20 – 30 meter  

 

Bloeitijd: 

Maart – April  

Snoeiperiode: 

Niet specifiek 

Voorkomende ziektes bij deze soort: 

 Iepziekte 

De Iepenspintkever brengt sporen van schimmel naar de boom. De 

boom sluit de besmette houtvaten af en hierdoor verwelken de 

bladeren, waar aan de boom uiteindelijk bezwijkt. Deze ziekte is 

heel besmettelijk. Bij aantasting dient de boom direct ter plaatse 

geschild of verbrand te worden. 

 Meniezwammetje 

Oranje stippen of bolletjes die vaker voorkomen op een gesnoeide 

boom of dode takken. De aantasting blijft beperkt. Bestrijding is 

mogelijk door snoei. 

 Zadelzwam 

Heeft de vorm van een waaiervormige hoed en is aan de 

bovenzijde geelbruin met bruine schubben. Veroorzaakt witrot in 

het kernhout en kan het uitbreken van een tak of stambreuk 

veroorzaken. Bestrijding is niet mogelijk. 



Italiaaanse Els of Hartbladige Els 

 

Alnus cordata of Alnus cordifolia 

 

 

 

 

  

Kenmerken: 

Hoogte bloeiende boom: 
10 – 15 meter 

 

Bloeitijd: 

Februari – maart  

Snoeiperiode: 

Niet specifiek 

 

Voorkomende ziektes bij deze soort: 

 Elzenhaantje 

Keversoort die groei van bomen beperkt, bomen 

zullen hier zelden van afsterven. Italiaanse Els is hier 

in mindere mate bevattelijk voor dan de Zwarte Els. 

 



Italiaanse Populier 

 

Populus nigra 'Italica' 

 

 

 

 

 

 

  

Kenmerken: 

Hoogte bloeiende boom: 
30 – 35 meter 
 

Bloeitijd: 

Maart 

Snoeiperiode: 

Niet specifiek 

 

Voorkomende ziektes bij deze soort: 

 Populierenroest 

Zichtbaar door gele vlekken op de bladeren. Bij 

sterke aantasting kan blad voortijdig afvallen of 

verdorren. Afsterving van een boom komt incidenteel 

voor. 



Japanse Sierkers 

 

Prunus serrulata  

 

 

 

 

 

  

Kenmerken: 

Hoogte bloeiende boom: 
5 – 8 meter 
 

Bloeitijd: 

April – mei 

Snoeiperiode: 

Vraagt weinig snoei 

 

Voorkomende ziektes bij deze soort: 

 Gomziekte van Prunus 

Zichtbaar door gom dat uit de stam en takken komt. 

Twijgen kunnen afsterven en bladeren kunnen tevens 

geïnfecteerd raken. Dit kan men beperken door de 

aangetaste delen van de boom te snoeien en 

vervolgens het gereedschap goed te reinigen. 

 



Japanse Wilde Appel 

 

Malus floribunda 

 

 

 

 

 

 

  

Kenmerken:  

Hoogte bloeiende boom: 
6 meter 

 

Bloeitijd: 

Mei – juni  

Snoeiperiode: 

Winter 

 

Voorkomende ziektes bij deze soort: 

 Jonge bomen kunnen last van meeldauw 

ondervinden. Kan zorgen voor voortijdig bladverlies, 

maar is verder niet schadelijk voor de boom. 

 



Kaukasische of Japanse Els 

 

Alnus japonica 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kenmerken: 

Hoogte bloeiende boom: 
20 meter  

 

Bloeitijd: 

Maart – mei  

Snoeiperiode: 

Geen specifieke snoei 

 

Voorkomende ziektes bij deze soort: 

 Elzenweerschijnzwam  

Veroorzaakt witrot in het kern- en spinthout van stam 

en takken. Bij een gevorderde aantasting ontstaat een 

verhoogd risico op stam- of takbreuk. De boom zal 

uiteindelijk afsterven. Bestrijding is niet mogelijk. 



 
Kaukasische Vleugelnoot 

 

Pterocarya fraxinifolia 

 

 

 

 

 

  

Kenmerken: 

Hoogte bloeiende boom: 

20 – 25 meter 
 

Bloeitijd: 

Mei 

Snoeiperiode: 

Niet in het voorjaar, anders gaat 

de boom bloeden 

 

Voorkomende ziektes bij deze soort: 

 Kwetsbaar bij late vorstperiode 

 Geen last van verdere ziekten of aantastingen 



Liguster 

 

Ligustrum vulgare 

 

 

 

 

 

 

  

Kenmerken: 

Hoogte bloeiende struik: 
5 meter 

 

Bloeitijd: 

Juli 

Snoeiperiode: 

Begin mei – half september 

 

Voorkomende ziektes bij deze soort: 

 Bladvlekkenziekte 

Deze ziekte veroorzaakt zwarte of bruine vlekken op 

de bladeren. Dit kan voortijdige bladuitval 

betekenen, maar is verder niet schadelijk. 



Meidoorn 

 

Crataegus monogyna of Crataegus laevigata 

 

 

 

 

 

 

  

Kenmerken: 

Hoogte bloeiende boom: 
6 – 8 meter 

 

Bloeitijd: 

Mei – juni  

Snoeiperiode: 

Niet specifiek. Als de boom uitgegroeid is 

dient deze beperkt gesnoeid te worden om 

waterlot tegen te gaan. 

 

Voorkomende ziektes bij deze soort: 

 Bacterievuur 

Bacterie die verkleuring, verschrompeling en verdorring van bomen kan 

veroorzaken. Aangetaste bomen moeten worden teruggesnoeid of gerooid en 

gereedschap moet worden ontsmet om verspreiding te voorkomen, 

 Perenprachtkever 

Larven van deze kever vreten gangen door de stam van de boom heen, wat 

kan leiden tot afsterving als gevolg. Bestrijding is niet mogelijk. 

 Spinselmot 

Vlinder legt eitjes in de boom, waar rupsen uit voort komen. Deze rupsen 

overwinteren in de boom en in het voorjaar kunnen ze de boom volledig 

kaalvreten. Dit heeft echter geen slechte invloed op de boom, want deze 

loopt gewoon weer uit. 



Moerascipres 

 

Taxodium distichum 

 

 

 

 

 

 

  

Kenmerken: 

Hoogte bloeiende boom: 
25 – 35 meter  
 

Bloeitijd: 

April 

Snoeiperiode: 

Niet specifiek. Vraagt na 

begeleidingssnoei weinig 

onderhoud. 

 

Voorkomende ziektes bij deze soort: 

 Weinig tot geen last van ziektes of aantastingen. 



Noorse Esdoorn 

 

Acer platanoides 

 

 

 

 

 

 

  

Kenmerken: 

Hoogte bloeiende boom: 
20 – 25 meter 

 

Bloeitijd: 

April 

Snoeiperiode: 

Niet specifiek 

 

Voorkomende ziektes bij deze soort: 

 Harslakzwam 

Deze schimmel zorgt voor kernrot. Een gezonde 

boom kan dit compenseren door nieuw hout aan te 

maken. Echter in een ver gevorderd stadium is er een 

verhoogd risico op windworp of stambreuk. Deze 

schimmel is niet te bestrijden. 



Rode Kornoelje 

 

Cornus sanguinea 

 

 

 

 

 

 

  

Kenmerken: 

Hoogte bloeiende boom: 
5 meter 

 

Bloeitijd: 

Juni, soms ook in september en 

oktober 

Snoeiperiode: 

Maart 

 

Voorkomende ziektes bij deze soort: 

 Zelden tot nooit aantasting door ziekte 



Rode Noorse Esdoorn 

 

Acer platanoides ‘Royal Red’ 

 
 

 

 

 

 

 

  

Kenmerken: 

Hoogte bloeiende boom: 
20 – 25 meter 

 

Bloeitijd: 

April 

Snoeiperiode: 

Niet specifiek 

 

 

Voorkomende ziektes bij deze soort: 

 Harslakzwam 

Deze schimmel zorgt voor kernrot. Een gezonde 

boom kan dit compenseren door nieuw hout aan te 

maken. Echter in een ver gevorderd stadium is er een 

verhoogd risico op windworp of stambreuk. Deze 

schimmel is niet te bestrijden. 

 



Gewone Berk 

Betula pendula 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

Kenmerken: 

Hoogte bloeiende boom: 
15 – 25 meter 
 

Bloeitijd: 

April  

Snoeiperiode: 

Zomer of herfst 

 

Voorkomende ziektes bij deze soort: 

 Berkendoder 

Een parasitaire schimmel die houtrot veroorzaakt. 

Deze houtrot kan uiteindelijk leiden tot stambreuk. 

Bestrijding is niet mogelijk. 

 Heksenbezems 

Dit zijn op vogelnest lijkende vergroeiing van kleine 

takjes die worden veroorzaakt door een schimmel. 

Men kan deze vergroeiingen verwijderen. Deze 

schimmel brengt verder geen schade toe aan de 

boom. 

  



Schietwilg 

 

Salix alba 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Kenmerken: 

Hoogte bloeiende boom: 
20 – 25 meter 
 

Bloeitijd: 

April 

Snoeiperiode: 

Niet specifiek 

 

Voorkomende ziektes bij deze soort: 

 Watermerkziekte 

Bacteriën zorgen voor verstopping van de houtvaten 

dat de bladeren verwelken. Dit kan leiden tot 

afsterving. Om de boom te behouden kan men de 

boom knotten. Vervolgens dient de wilg iedere drie 

jaar 1 maal geknot te worden. 



Sierpeer 

 

Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kenmerken: 

Hoogte bloeiende boom: 
8 – 12 meter 

 

Bloeitijd: 

Maart – april  

Snoeiperiode: 

Lichte snoei: zomer 

Zwaardere snoei: najaar/winter 

 

Voorkomende ziektes bij deze soort: 

 Niet gevoelig voor perenvuur 

 Perenprachtkever 

Larven van deze kever vreten gangen door de stam van de boom heen, wat kan leiden tot 

afsterving als gevolg. Bestrijding is niet mogelijk. 

 Bacterievuur 

Bacterie die verkleuring, verschrompeling en verdorring van bomen kan veroorzaken. 

Aangetaste bomen moeten worden teruggesnoeid of gerooid en gereedschap moet worden 

ontsmet om verspreiding te voorkomen, 

 

http://beterebomen.nl/wiki/perenprachtkever-agrilus-sinuatus/


Spaanse Aak of Veldesdoorn 

Acer campestre L.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kenmerken: 

Hoogte bloeiende boom: 
10 – 12 meter 
 

Bloeitijd: 

Mei 

Snoeiperiode: 

Om bloeden te voorkomen, 

boom snoeien wanneer deze nog 

blad heeft 

 

Voorkomende ziektes bij deze soort: 

 Meeldauw 

Jonge bomen kunnen last van meeldauw 

ondervinden. Kan zorgen voor voortijdig bladverlies, 

maar is verder niet schadelijk voor de boom. 

 



Tamme Kastanje 

 

Castanea sativa 

 

 

 

 

 

 

  

Kenmerken: 

Hoogte bloeiende boom: 
20 – 30 meter 

 

Bloeitijd: 

Juni – juli  

Snoeiperiode: 

Niet specifiek 

 

Voorkomende ziektes bij deze soort: 

 Biefstukzwam 

Veroorzaakt op kleine schaal bruinrot, maar 

verspreid zeer traag. Hierdoor blijft de aantasting van 

de boom beperkt. 



Treurberk  

 

Betula penduda tristis 

 

 

 

  

 

 

  

Kenmerken: 

Hoogte bloeiende boom: 
17 – 20 meter 

 

Bloeitijd: 

April 

Snoeiperiode: 

Herfst, direct na de bladval 

 

Voorkomende ziektes bij deze soort: 

 Berkendoder 

Een parasitaire schimmel die houtrot veroorzaakt. Deze 

houtrot kan uiteindelijk leiden tot stambreuk. Bestrijding is 

niet mogelijk. 

 Heksenbezems 

Dit zijn op vogelnest lijkende vergroeiing van kleine takjes 

die worden veroorzaakt door een schimmel. Men kan deze 

vergroeiingen verwijderen. Deze schimmel brengt verder 

geen schade toe aan de boom. 



Treurwilg 
 

Salix babylonica of Salix pendula 
 

 

 

 

 

  

Kenmerken: 

Hoogte bloeiende boom: 
10 – 15 meter 
 

Bloeitijd: 

Maart – april  

Snoeiperiode: 

Snoeien van treurwilg is precisie 

werk, vraag dit aan hovenier 

 

Voorkomende ziektes bij deze soort: 

 Wilgenhoutrups 

Deze rups eet zich door de stam van de boom heen. 

Hierdoor ontstaan grote zogenoemde vreetgangen die 

schade aanrichten aan de stam.  Dit is te herkennen 

aan een rond gat in de stam en zaagsel rondom de 

boom. 



Trompetboom 

Catalpa bignonioides 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kenmerken: 

Hoogte bloeiende boom: 
8 meter 
 

Bloeitijd: 

juli 

Snoeiperiode: 

Na de vorstperiode om 

vorstschade te voorkomen 

(maart – april) 

 

Voorkomende ziektes bij deze soort: 

 Meeldauw 

Deze schimmel zorgt voor een witte waas over de 

bladeren van de boom. Komt relatief vaker voor bij 

jonge bomen, maar is onschadelijk.  

 Verticillium (verwelkingsziekte) 

Een schimmel die binnen enkele dagen zorgt voor 

verdorring van delen van de boom. Dit komt relatief 

vaker voor op vochtige gronden. Totale verdorring 

kan men proberen te voorkomen door de verdroogde 

scheut ver voor de aantasting af te snijden. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Verticillium


Valse Acacia 

 

Robinia pseudoacacia 

 

 

 

 

   

 

 

  

Kenmerken: 

Hoogte bloeiende boom: 
20 – 25 meter 

 

Bloeitijd: 

Juni 

Snoeiperiode: 

Geen specifieke groei 

 

Voorkomende ziektes bij deze soort: 

 Zwavelzwam  
Deze zwam kan vooral aantasting veroorzaken bij 

oudere bomen. Deze parasitaire zwam met de 

opvallend gele kleur zorgt voor een verhoogde kans 

op stambreuk. 



Valse Christusdoorn 

 

Gleditsia triacanthos 

 

 

 

 

 

 

   

  

Kenmerken: 

Hoogte bloeiende boom: 
20 – 25 meter 

 

Bloeitijd: 

Juni 

Snoeiperiode: 

Niet specifiek. Tijdens eerste jaren heeft 

de boom goede begeidingsgroei nodig 

om goede doorgande spil te vormen. 

 

Voorkomende ziektes bij deze soort: 

 Nauwelijks vatbaar voor ziektes of aantastingen 



Walnoot 

Juglans regia 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kenmerken: 

Hoogte bloeiende plant: 
15 – 20 meter 
 

Bloeitijd: 

Mei – juni  

Snoeiperiode: 

Als de boom vol in blad staat 

(zomerperiode) 

Voorkomende ziektes bij deze soort: 

 Inktvlekkenziekte 

Halverwege zomerperiode ontstaan er zwarte vlekken 

op het blad. Dit kan voortijdige afvallen van blad 

betekenen, maar richt verder geen schade toe. 

 



Wilde Kardinaalsmuts 

 

Euonymus europaeus 

 

 

 

 

 

 

  

Kenmerken: 

Hoogte bloeiende struik: 
1,5 – 6 meter 

 

Bloeitijd: 

Mei – juni  

Snoeiperiode: 

Einde van de winter 

 

Voorkomende ziektes bij deze soort: 

 Stippelmot 

De rupsen van deze mot kunnen deze struik kaal 

eten, maar dit trekt meestal eind juni weer bij (St. 

Janslot) 



 

Witte Abeel of Zilverpopulier 

 

Populus alba 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kenmerken: 

Hoogte bloeiende boom: 
15 – 20 meter  
 

Bloeiperiode: 

April 

Snoeiperiode: 

Niet specifiek 

 

Voorkomende ziektes bij deze soort: 

 Populierenroest 

Zichtbaar door gele vlekken op de bladeren. Bij sterke aantasting kan blad voortijdig afvallen 

of verdorren. Afsterving van een boom komt incidenteel voor. 

 Bladvlekkenziekte 

Halverwege zomerperiode ontstaan er zwarte vlekken op het blad. Dit kan voortijdige afvallen 

van blad betekenen, maar richt verder geen schade toe 

 Wilgenhoutrups 

Deze rups eet zich door de stam van de boom heen. Hierdoor ontstaan grote zogenoemde 

vreetgangen die schade aanrichten aan de stam.  Dit is te herkennen aan een rond gat in de stam 

en zaagsel rondom de boom. 

 Echte vuurzwam 

Parasitaire schimmel, veroorzaakt witrot in kernhout (hierbij blijft spinthout onaangetast). Kan 

bij populieren stambreuk veroorzaken. 



Witte Paardenkastanje 

 

Aesculus hippocastanum 

 

 

v 

 

 

 

  

Kenmerken: 

Hoogte bloeiende boom: 
20 – 25 meter 
 

Bloeitijd: 

Mei – juni  

Snoeiperiode: 

Geen specifieke groei 

 

Voorkomende ziektes bij deze soort: 

 Kastanjebloedingsziekte 

Wordt veroorzaakt door een bacterie die de bast infecteert. Hierdoor 

verschijnen roodbruine vlekken waar vloeistof uit drupt. Deze vlekken 

verspreiden zich over de houtachtige delen van de boom. Onder de 

vlekken sterft het bladweefsel af en deze wonden probeert de boom te 

overgroeien. Bij zwaar aangetaste bomen zal de conditie terugvallen 

en uiteindelijk afsterven. Bovendien kan een verzwakte boom worden 

geïnfecteerd door honingzwam. 



Zilverlinde 

 

Tilia tomentosa 

 

 

 

 

 

 

  

Kenmerken: 

Hoogte bloeiende boom: 
20 – 25 meter 
 

Bloeitijd: 

Juli 

Snoeiperiode: 

Niet specifiek 

 

Voorkomende ziektes bij deze soort: 

 Er komen nauwelijks ziekten of aantastingen voor bij 

deze boom. 



Zoete Kers  

 

Prunus avium  

 

 

  

 

 

 

  

Kenmerken: 

Hoogte bloeiende boom: 
15 – 20 meter 

 

Bloeitijd: 

April – mei  

Snoeiperiode: 

Niet specifiek 

 

Voorkomende ziektes bij deze soort: 

 Gomziekte 

Zichtbaar door gom dat uit de stam en takken komt. Twijgen kunnen afsterven en bladeren 

kunnen tevens geïnfecteerd raken. Dit kan men beperken door de aangetaste delen van de boom 

te snoeien en vervolgens het gereedschap goed te reinigen. 

 Loodglansziekte 

Bladeren krijgen een grijsgroene waas die wordt veroorzaakt door de paarse korstzwam. De 

ziekte ontstaat niet in gaaf hout, alleen in wonden. Alle takken dienen te worden verwijdert en 

als het in de stam zit, moet de hele boom worden verwijdert om verspreiding te voorkomen.  

 Spinselmot 

Vlinder legt eitjes in de boom, waar rupsen uit voort komen. Deze rupsen overwinteren in de 

boom en in het voorjaar kunnen ze de boom volledig kaalvreten. Dit heeft echter geen slechte 

invloed op de boom, want deze loopt gewoon weer uit. 

 



Zomerlinde 

  

Tilia platyphyllos 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kenmerken: 

Hoogte bloeiende boom: 
30 – 35 meter 

 

Bloeitijd: 

Juni – juli  

Snoeiperiode: 

Niet specifiek 

 

Voorkomende ziektes bij deze soort: 

 Gevoelig voor bladluis. Dit is echter niet schadelijk 

voor de boom. 



Zomereik 

  

Quercus robur 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kenmerken: 

Hoogte bloeiende boom: 
25 – 35 meter 

 

Bloeitijd: 

Mei 

Snoeiperiode: 

Niet specifiek 

 

Voorkomende ziektes bij deze soort: 

 Eikenprocessierups 

Deze rupsen zijn in staat een hele boom kaal te eten. Als dit jaar na jaar 

gebeurt kan de conditie van de boom verslechteren. De brandharen van de rups 

kunnen huidirritaties bij mensen veroorzaken. Om dit te bestrijden kan men de 

rupsennesten verbranden.  

 Eikenprachtvlinder  

Dit is een indirecte beschadiging voor de boom. Deze kever zorgt voor een 

verzwakte boom, waardoor deze bevattelijker is voor andere ziektes en 

aantastingen  



Zwarte Els 

 

Alnus glutinosa 

 

 

 

 

 

 

Kenmerken: 

Hoogte bloeiende plant: 
20 – 25 meter 
 

Bloeitijd: 

Maart – mei  

Snoeiperiode: 

Niet specifiek 

 

Voorkomende ziektes bij deze soort: 

 Elzenweerschijnzwam  
Veroorzaakt witrot in het kern- en spinthout van stam 

en takken. Bij een gevorderde aantasting ontstaat een 

verhoogd risico op stam- of takbreuk. De boom zal 

uiteindelijk afsterven. Bestrijding is niet mogelijk. 

 


