
Hemelboom
(Ailanthus altissima)

— Bossen en bosranden
• Open, natuurlĳ k gebied
• Duinen
• Waterlopen en plassen
• Oevers van waterlopen 

& plassen
• Landbouwgebied 

(weiden, akkers)
— Ruderaal en stedelĳ k gebied
• Tuinen, parken, plantsoenen

Grootte: 
Boom, tot 25 meter

Stam en takken: 
De schors is glad, grijsbruin tot zwart met witte 
verticale strepen.

Blad: 
Samengestelde bladeren van 30-60 cm lang met 5 tot 
22 paar deelblaadjes. 

Deelblaadjes zijn smal, eivormig, spits, 7-15 cm lang.
De bladsteel is rood en heeft een lengte van 7-15 cm. 

Bladeren eerst dieprood van kleur; later worden ze 
groen aan de bovenkant en bleek aan de onderzijde

Bloemen:
Klein en onopvallend, hangen in grote pluimen.

Groen tot geelachtig wit. 

Vruchten: 
Gedraaide vleugels met een zaad 
in het centrum. 
De vruchten zijn circa 
4 cm lang.
De vleugels hangen in een 
grote tros van 30 x 30 cm 
en rijpen van geelgroen 
tot helder oranjerood.

— Niet te verwarren met:
Gewone es

Blad: 
Kleinere bladeren.
Opvallende, zwarte knoppen.

Vruchten:
Het zaad zit aan de basis 
van de vleugel. 



Verspreiding in België

Vrij algemeen in heel Vlaanderen, vooral rond steden. 
IAS code: A2

Abiotische omstandigheden

Voedselrijke grond (nitraat, fosfaat). Warme, lichte plaatsen.

Bloeiperiode

Juni - juli.  

Invasie-geschiedenis

Afkomstig uit China. 

Voor meer informatie

• Waarnemingen.be -  project invasieve soorten
• Technisch vademecum invasieve uitheemse planten

Waarom problematisch?

Ecologie: De hemelboom is momenteel een sterk invasieve soort in Zuid- en Midden-
Europa. Recent neemt deze soort ook bij ons toe, vooral in stedelijke omgevingen. In 
het kader van de klimaatsverandering worden in de toekomst zwaardere problemen 
verwacht met deze soort. 
Hemelboom heeft een snelle groei (tot 4 m per jaar). De verspreiding gebeurt zowel 
door middel van zaden als via worteluitlopers, waardoor hij sterk kan concurreren 
met inheemse soorten. 
Waar deze boom groeit, wordt de bodem verrijkt met stikstof en verdroogt hij. 
Bovendien scheidt de boom allelopatische stoffen af die de groei van andere planten 
in de omgeving afremmen. 
Economie: Het wortelstelsel kan aanzienlijke schade veroorzaken aan wegen, muren 
en gebouwen. Daarnaast zorgt de grote zaadproductie soms voor verstopping van 
rioleringen en leidingen. 
Gezondheid: Contact met het sap van de hemelboom kan een ontsteking van de 
huid veroorzaken. Langdurige blootstelling leidt in uitzonderlijke gevallen tot een 
ontsteking van het hartspierweefsel.


