Huisboktor
doorboort
stacaravan.
Van de huisboktor (Hylotrupes
baju/us L.) is algemeen bekend dat
hij naaldhout aantast. Vurenhout,
dat in ons land op grote schaal wordt
toegepast in o.a. de bouw, is voor deze
drooghoutboorder zeer aantrekkelijk.
Bij een dergelijke aantasting denk je
al gaul:" aan gebouwen waar de balken
en het dakbeschot zijn aangetast.
Maar het kan ook anders.
Onlangs werd een beroep gedaan op de getuigedeskundige van Kennis- & Adviescentrum (KA'D)
Wageningen. Hem werd verzocht een uitspraak te
doen over de leefwijze van de huisboklor i11 een
stacaravan. Een jongeman, woonachtig in de drukke
binnenstad van Utrecht, kocht vier jaar geleden een
stacaravan en stalde deze op het terrein van een landelijk gelegen boerderij in Friesland. In de weekends
ontvluchtte hij de dagelijkse stress en herrie om bij
te komen in zijn caravan. Wat bleek echter?
Na verloop van tijd werd de jongeman geregeld in
zijn rust gestoord. Hij hoorde geknaag, maar kon 't
niet thuisbrengen.
Ten einde raad sloopte hij een hoek uit de wand
van de caravan waar achter hij het geluid
vermoedde. De vurenhouten opbouw
van de caravan bleek vol met larven te
zitten! Later verschenen her en der in
de caravan uitvliegopeningen; een
enkele keer trof hij bij thuiskomst
een volwassen huisboktor op het zeil
aan. Toen hem bij navraag bleek dat
larven 3 tot 6 jaar nodig hebben tot:
dat zij volwassen zijn, stapte de jongeman op hoge poten naar de verkoper. Hij eiste dat de koop alsnog
ongedaan werd gemaakt op grond
van verborgen gebreken. De verkoper had daar bepaald geen oren
naar, zodat één en ander uitmondde in een rechtszaak. Toen
de zaak eenmaal vóórkwam, stuurde de rechter aan op een vergelijk
tussen beide partijen. Maar in der
minne schikken, was niet langer bespreekbaar.

Een bestrijding van de huisboktor hoorde evenmin
tot de mogelijkheden. De larven bevonden zich in
het onbehandelde hout, dat volledig bekleed was en
daardoor onbereikbaar. Alle betimmeringen verwijderen zou van de bestrijding een hogere kostenpost maken dan hetgeen de caravan gekost had.

De rechter sprak zich in eerste instantie uit voor
schadeloosstelling van de koper. Maar de verkoper
ging hiermee niet accoord en stelde een hoger
beroep in. Dit alles is nu ruim vier jaar geleden en
een definitieve uitspraak is nog steeds niet gedaan.
En de larven? Zij knaagden voort.
De vraag is, of er -als tezijnertijd de zaak voor de
rechter in hoger beroep komt- nog wel een caravan
staat! ■
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Zachte houtsoorten als vurenhout zijn tegenwoordig ook in hogere duurzaamheidsklassen verkrijgbaar. Behandeling met een (in waterverdunbaar)
verduurzamingsmiddel beschermt het hout tegen
aantasting door insecten als de huisboktor.
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