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De kwaliteit van nieuwbouw is na de Tweede Wereldoorlog sterk verbeterd. Ook de
vooroorlogse woningvoorraad is er door renovatie op vooruit gegaan, maar de problemen
van achterstallig onderhoud en onvoldoende ventilatie zijn gebleven. Achterstallig
onderhoud en bouwtechnische gebreken leveren omstandigheden waaronder ongewenste organismen floreren. Dat wordt duidelijk wanneer er plotseling een kast door
de vloer zakt. Of wanneer het interieur, na terugkomst van vakantie, met een laagje
bruinachtig stof is overdekt. Of wanneer er ineens vruchtlichamen op de zolder gaan
groeien. Dan heeft de huiszwam toegeslagen.

Verspreiding van de huiszwam
De huiszwam (Serpula lacrimans Pers. Ex S.F. Gray) is een
schimmel die praktisch nooit wordt aangetroffen buiten gebouwen met uitzondering van de Himalaya’s en noordelijk Californië.
Binnen gebouwen ontwikkelt deze schimmel zich onder de
volgende omstandigheden: geringe ventilatie, een gunstig temperatuurtraject (ca. 3-26 °C.) en geschikte substraten (hout,
maar ook cement en stucwerk). Er moet in huis een vochtig
microklimaat zonder veel ventilatie aanwezig zijn om de eerste
ontwikkeling van het mycelium (de zwamvlok) mogelijk te
maken. Aan deze voorwaarden wordt soms voldaan na het
voltooien van ondeskundig uitgevoerde isolatiewerkzaamheden,
na een verbouwing waarbij bouwvocht wordt ‘ingesloten’, maar
ook al gevolg van verborgen gebreken aan rioleringen, waterleidingen, centrale verwarming en regenpijpen. De huiszwam
komt het meest voor in het westen van Nederland waar relatief
hoge grondwaterstanden en veel oudere woonwijken voorkomen.

Fascinerende biologie
De huiszwam vertoont twee morfogenetisch verschillende typen. Het type dat zich onder vochtige omstandigheden ontwikkelt vertoont een witachtige vlok van wollige schimmeldraden

(mycelium). Onder drogere omstandigheden komt een type tot
ontwikkeling dat wordt gekenmerkt door de ontwikkeling van
strengen. Deze strengen lijken wel op de transportsystemen
van hogere planten en kunnen afstanden van vele meters over
niet-biologische materialen, bijvoorbeeld metsel- en stucwerk,
overbruggen. Zo kan de huiszwam groeien over en in droog
hout en in een omgeving met een lage luchtvochtigheid. Ook
komt er water vrij als gevolg van de afbraak van cellulose.
Aangenomen wordt, dat de ontwikkeling wordt bevorderd door
de aanwezigheid van basische bouwmaterialen die het door de
schimmel gevormde oxaalzuur neutraliseren. Deze eigenschappen stellen de huiszwam instaat om te groeien onder droge
omstandigheden die voor andere schimmels uiterst ongunstig
zijn.

Volksgezondheid en milieu
De huiszwamproblematiek heeft duidelijke raakvlakken met
milieubeheer en volksgezondheid. Allereerst kan het optreden
van de huiszwam het gevolg zijn van locale vochtproblemen in
bijvoorbeeld kruipruimten. Dat zijn omstandigheden die het
leefklimaat in woon- en werkvertrekken ongunstig beïnvloeden.
Daarbij komt nog dat het vrijkomen van miljarden sporen
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allergische klachten veroorzaken of doen verergeren. Tenslotte
is de toepassing van houtverduurzamingsmiddelen in de
directe leefomgeving van mensen en huisdieren bedenkelijk
voor de gezondheid van mensen en voor de kwaliteit van het
binnenmilieu.

Diagnostiek
In een gevorderd stadium is het voor de specialist eenvoudig
om de huiszwam te herkennen aan de karakteristiek netvormig
geaderde en geplooide vruchtlichamen met een vaak paarsachtige rand en bruinachtige sporen. Die vruchtlichamen kunnen zich over vele decimeters uitspreiden. Verdere kenmerken
zijn de grijs-witte myceliumstrengen en aan het ‘tranend’
mycelium (lacrymans betekent tranend). Vanwege de afbraak
van droog hout wordt in de Engelstalige literatuur gesproken
over ‘dry rot’. Ook wordt de term ‘cubic rot’ gebruikt omdat
aangetast hout op den duur een basaltachtige structuur vertoont. De huiszwam veroorzaakt bruinrot omdat alleen cellulose wordt afgebroken en niet lignine. In een vroeg stadium
ontbreken vruchtlichamen en is determinatie met het blote oog
of met de microscoop ontoereikend. In Engeland maakt men
gebruik van speciaal getrainde honden (Rothounds) die de
huiszwam in een vroeg stadium kunnen opsporen. In principe
kunnen specifieke vluchtige stoffen ook worden aangetoond
met gaschromatografie, maar deze methode is, mede vanwege de specialistische kennis en de kosten, nog niet tot de
alledaagse praktijk doorgedrongen. Ook zijn er sensoren te
koop die in een boorgat worden geplaatst en die verkleuren bij
de aanwezigheid van oxaalzuur dat door de huiszwam wordt
geproduceerd. Wanneer de huiszwam vroegtijdig kan worden
aangetoond kan kostbare schade worden voorkomen.
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Preventie van schade loont

Warmtebehandeling

In verreweg de meeste gevallen wordt er pas tot sanering en
bestrijding overgegaan wanneer het eigenlijk al te laat is en de
schade duidelijk, en vaak spectaculair, aan het daglicht komt.
De aantasting van vloeren en muren is dan al zo ver voortgeschreden dat er aanzienlijke kosten moeten worden gemaakt
om het probleem blijvend op te lossen. De kosten voor herstel
van een woning lopen al snel in de tienduizenden euro’s.
In het Verenigd Koninkrijk schat men grofweg dat de totale
kosten van herstel in de honderden miljoenen ponden lopen.
Voorkomen is dus goedkoper dan genezen. Gelukkig is het
goed mogelijk om een aantal risicofactoren duurzaam te beinvloeden, zodat een gevaarlijke combinatie van factoren niet
kan voorkomen. Preventieve maatregelen kunnen vooral tijdens
de bouwfase worden gerealiseerd. In de onderhoudsfase is
regelmatige controle van ventilatiesystemen en het zonodig
herstellen van gebreken op het werkterrein van de loodgieter
noodzakelijk. Een onopgemerkte lekkage, in combinatie met
gebrekkige ventilatie, is in het geval van bestaande bouw oorzaak nummer één van de ongeremde groei van de huiszwam.

In de negentiger jaren van de vorige eeuw werd in het Danish
Technological Institute in Denemarken veel onderzoek verricht
naar alternatieve bestrijdingsmethoden. Het is een methode
die de cellen van de huiszwam volledig kan doden zonder
gebruikmaking van biociden. Bij een complete behandeling
wordt een woning en een gebouw in een ‘tent’ verpakt, maar
soms is het voldoende om alleen de kruipruimte te verwarmen.
In Duitsland werd een methode ontwikkeld met toepassing van
microgolven, volgens het principe van de magnetronoven. Deze
methode wordt in Nederland slechts incidenteel toegepast.

Traditionele bestrijding met houtverduurzamingsmiddelen
Traditioneel wordt bestrijding van de huiszwam uitgevoerd via
een drietrapsbenadering. Allereerst wordt aangetast hout verwijderd tot een meter van de zichtbare aantasting. Vervolgens
wordt het overige hout behandeld met een wettelijk toegelaten houtverduurzamingsmiddel. Daarbij wordt niet alleen het
oppervlak van het hout behandeld, maar ook de diepere lagen
door middel van injectietechnieken. Last-but-not-least wordt
uiteraard de oorzaak, lekkage of ingesloten vocht, opgespoord
en verholpen.

Onderzoek
Literatuurgegevens duiden erop dat fundamenteel wetenschappelijk onderzoek beperkt is. Het merendeel van de publicaties
is gewijd aan de praktijk. In Schotland bestaat een actieve Dry
Rot Research Group aan de Universiteit van Abertay Dundee.
In Nederland vindt nauwelijks recent onderzoek naar het huiszwamprobleem plaats. Wel verschenen er in 1994 en 1996
rapporten van TNO en de Universiteit Groningen met een
overzicht van de biologie, diagnostiek, preventie en bestrijding.
Anno 2011 bestaat er nog steeds geen landelijk inzicht in de
omvang en dus in de ernst van het probleem. Wel komen er
meldingen van de schade en adviezen betreffende de aanpak
en uitvoering van de werkzaamheden binnen bij verschillende
instanties en bedrijven zoals bouwbedrijven, gemeentelijke
diensten van bouw- en woningtoezicht, plaagdierbeheersbedrijven,
architectenbureaus, de Monumentenwacht, de Vereniging Eigen
Huis, het Bouwcentrum, het Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS) en het Kenniscentrum Dierplagen (KAD). Het
KAD verzorgt een driedaagse cursus Adviseur Houtbescherming.

De cursus geeft inzicht in het herkennen van houtsoorten en
de indeling in duurzaamheidsklassen. Er wordt veel aandacht
besteed aan het herkennen van schimmels en houtaantastende
insecten en de wijze waarop deze aantasting kan worden voorkomen en bestreden.

Duurzaam Bouwen: preventie van de huiszwam
Duurzaam Bouwen mag zich verheugen in veel belangstelling
van de overheid en het bedrijfsleven. Het gaat dan met name
om recycling van bouwmaterialen en energiezuinigheid. Voor
de preventie van schadelijke organismen bestaat nog weinig of
geen aandacht. Naast de schade die ongewenste organismen
veroorzaken, noodzaken zij ook tot de toepassing van biociden. Het KAD vroeg eerder om aandacht voor de preventie van
plaagdieren in en om gebouwen. Bij die oproep hoort ook aandacht voor een verbeterde aanpak bij de preventie en bestrijding van de huiszwam. Meerdere vragen dringen zich op:
- Kan er inzicht worden verkregen omtrent de omvang van
het probleem in Nederland?
- Spelen insecten een rol bij de verspreiding van de huiszwam?
- Hoe groot zijn de gevaren die zijn verbonden aan woningisolatiecampagnes?
- Kunnen preventieve maatregelen leiden tot verruiming van
polisvoorwaarden van opstalverzekeringen?

Nadere informatie:
** Huiszwam, niet leuk in huis.
Centrum voor Houttechnologie TNO, 1994
** Via internet is een rapport van de Universiteit Groningen
beschikbaar: http://biologie.wewi.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/
publ/1996/Huiszwameenwareramp/rapport37biologie.pdf
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