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larven van bladsprietkevers (engerlingen)
larven en adulten van snuitkevers (o.a. de taxuskever)
larven van houtbewonende kevers (bastkevers en boktorren)
bladhaantjes en hun larven
bladluizen
schild- en dopluizenschild- en dopluizen
thrips
wantsen
bladvlooien
larven van vlinders (rupsen)
bladwespen (bastaardrupsen)
galmuggen
larven van vlinders (wintervlinder, bladrollers, eikenproc. rups)

* mijten en teken



nuttige insecten en 

geleedpotigen

loopkevers
kortschildkevers
lieveheersbeestjes
gaasvliegengaasvliegen
sluipvliegen
roofvliegen
mieren
sluipwespen
dolkwespen (o.a. Tiphia femorata)

spinnen
roofmijten



Biodiversiteit entomofauna van bomen

Quercus spp.                    284

Salix spp.                        266

Betula spp.                       229

Crataegus spp.                149

Populus spp.                      97

Malus spp.                         93

Pinus spp.                            91

boomsoort Aantal soorten insecten

Pinus spp.                            91

Alnus spp. 90

Ulmus spp 82

Corylus spp. 73

Fagus spp. 64

Fraxinus spp. 41

Picea spp. 37

Tilia spp. 31

Carpinus spp. 28

Larix spp. 17

Abies spp. 16

Ilex spp. 7



284
soorten insecten op eik

7
soorten insecten op hulst



Monocultuur van bomen veroorzaakt plaagsituaties:

Eikenprocessierups:
Vlinders zijn in staat om ver te vliegen maar hebben de 

beste kansen op de ‘buurboom’ in de eikenlaan

Bladrollers:
Vlinders zijn goede vliegers maar breiden zich het snelst 

uit in gebieden met gelijke beplanting

Wintervlinder:
Alleen de mannetjes kunnen vliegen. De vrouwtjes zijn 

vleugelloze ei-zakken. Zij kunnen zich wel in sommige 

gevallen kruipend verplaatsen van boom naar boom.

De rupsen verplaatsen aan een lange spinseldraad met 

behulp van de windbehulp van de wind

Spinselmot:
Spinnen hele bomen in. Vooral bekend van 

kardinaalsmuts en appel. Schade wordt gecompenseerd 

door vorming van st. janslot

Schild- en dopluizen en wolluizen:

Vooral de beukenbladluis kan massaal worden in 

monocultuur van jonge beuken.

Bladluizen:

Op diverse boomsoorten komen schildluizen voor op 

zowel blad als takken en stam.



Welke insecten zijn schadelijk op 
bomen?

Bastvreters zoals 
letterzetter, eikenspintkever

Houtboorders, zoals 
wilgenhoutrups, glasvleugelvlinders, 
boktorren 

Stamzuigers zoals
essenschorsluis, beukenstamluis

Zaadvreters zoals 
eikelboorder, douglaszaadwesp

Galvormers zoals 
beukenbladgalmug, sparappelgalluisbeukenbladgalmug, sparappelgalluis

blad/naaldvreters zoals
kleine wintervlinder, dennenbladwesp

blad/naaldzuigers zoals
lindebladluis, douglaswolluis

Bladmineerders zoals
paardenkastanjemineermot, 
beukenspringkever

Wortelvreters zoals
meikever, roestbruine bladsprietkever, 
grijze dennensnuitkever, taxuskever



Bastkevers:

De kevers verplaatsen zich weinig dus zijn voor uitbreiding 

van hun areaal gebonden aan hun ‘buurboom’

De meeste soorten bastkevers zijn zwakte-parasieten. 

Bomen in een slechte conditie worden als eerste en in 

sterke mate aangetast.

Oude boombestanden hebben altijd bastkevers die in deze 

gezonde bomen geen grote rol spelen. Aanplant van jonge 

bomen in de directe omgeving geeft een zeker risico.

Bij grote boommaten is de wortelkluit ‘aangepast’ dus de 

boom begint vaak als zwakke boom.

Beter: kleinere bomen met volledige kluit aanplanten. Voor 

een snel optisch effect kunnen andere, snel groeiende 

soorten erbij geplant worden. Dit zorgt tevens voor meer 

diversiteit.

Ook hier geldt: rijke ondergroei van kruiden geeft 

voedselbron voor parasieten en predatoren van 

schadelijke insecten. 

En ook: mentaliteitsverandering van de klant 



Voorbeelden zwakte-parasieten
(schorskevers)

Eiken:
eikenprachtkever  (Agrilus biguttatus)
eikenspintkever (Scolytus intricatus)

Diverse loofbomen (o.a. eik)
Chrysobothris affinis

Iepen (maar ook andere loofbomen)
grote iepenspintkever (Scolytus scolytus) 
kleine iepenspintkever(Scolytus multistriatus).

Beuken
beukenspintkever (Xyloterus domesticus)beukenspintkever (Xyloterus domesticus)

Essen
essenbastkever (Leperisinus varius)

Berk
grote berkenspintkever (Scolytus ratzeburgi)

Naaldhout:
letterzetter (Ips typographus) – vooral fijnspar
dennescheerder (Tomicus piniperda) – vooral pinus spp.
larix bastkever  (Ips subelongatus)
grote larix bastkever (Ips cembrae)
koperetser  (Pitogenes chalcographus) – vooral spar



stippelmot





dennescheerder

bastkevers

letterzetter

eikenprachtkever

eikenspintkever



Chrysobothris affinis iepenspintkever

beukenspintkever  (Xyloterus domesticus)



kastanjemineermot (Cameraria ohridella)

Parasiet mineermotten



Eikenprocessie vlinder eikenbladroller

Wintervlinder. Links: mannetje, rechts: vrouwtje



beukenbladluis appelbloedluis

wilgenhaantje Gleditsia galmug

Groene appelwants



15mm

Ichneumonidae (Rhyssa sp.)

0,8mm

Galmugparasiet (Platygastriae (Inostemma bosci)



bladluizen op linde

bladluis predator
gaasvlieg larven

wollige dopluis op (Pulvinaria regalis) op linde

bladluizen op esdoorn

bladluis parasiet

bladluis predator
lieveheersbeestjes



Biodiversiteit

is

stabiliteit
Dit ecologische principe geldt ook voor bomen

en hun insectenfauna

Diverse soorten laanbomen door elkaar planten 

geeft diversiteit

Bij dunnen zorgen voor voldoende biodiversiteit

Zorg voor rijke kruidlaag in berm of bosplantsoen of 

op kwekerij

Vermijdt kale boomspiegels

mentaliteitsverandering van de klant !


