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Soms is er een duidelijke relatie met de
aanwezigheid van water; in andere gevallen is het zeker dat de relatieve luchtvochtigheid (RV) te hoog is. Deze hoge
RV is niet altijd aanwezig in alle hoeken
van de ruimte. Op die plaatsen waar vrije
luchtcirculatie plaats kan vinden, zal de
hoeveelheid vocht in de lucht zelfs erg
laag kunnen zijn. Op plekken waar dat
niet het geval is, kan de RV zeer hoog
zijn. Gedacht moet hierbij worden aan de
ruimte onder kasten, achter banken, achter opgestapelde goederen en binnen ingebouwde kasten.

Bodemvocht
Lekkagevocht
Bouwvocht
Woonvocht
Houtverduurzaming (preventief (middelen en methoden), curatief (bestrijding
houtaantastende schimmels), bestrijding van de grote houtworm).
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de campagne van VROM over vochtproblemen wordt in dit nummer vanuit de "Dierplagen-hoek"
belicht.
foto's SVO zijn beschikbaar gesteld door de Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding.
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leefomstandigheden voor schimmels en huisstofmijt in de woning vergeleken met die voor
de mens.
Rat en Muis, 38 ( 1) 1990
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Wil men met betrekking tot de aangetroffen diersoorten de juiste maatregelen nemen, dan zal moeten worden nagegaan
waar deze zich kunnen ontwikkelen;
m.a.w. waar de relatieve vochtigheid zo
groot is, dat bijvoorbeeld schimmelgroei
op kan treden. Veel van de mijten of insekten waar het in dit verband om gaat
leven namelijk van schimmels. Zoals bekend ontstaan schimmels onder invloed
van vocht.
Worden de vochtbronnen gesaneerd,
dan zal de ontwikkelingsmogelijkheid van
de plaagdieren waar men hinder van ondervindt letterlijk opdrogen en zal het
aantal in ras tempo afnemen.
In dergelijke omstandigheden zal het mogelijk zijn om de gemelde hinder zonder
het gebruik van insecticiden te beëindigen. Het streven moet er op gericht zijn
het gebruik van bestrijdingsmiddelen
zoveel mogelijk te beperken. Het nemen
van de juiste, soms ingewikkelde weringsmaatregelen is van groot belang om niet
alleen de hinder door plaagdieren weg te
nemen, maar ook de woon- en werkomgeving leefbaarder te maken.
Problemen met vocht kunnen op verschillende manieren ontstaan. Om te beginnen
wordt er bij de bouw van woningen en bedrijven een grote hoeveelheid vocht ingebracht: het zogenaamde bouwvocht.
Indien woningbouw plaatsvindt in gebieden waar men met een hoge grondwaterstand te maken heeft, dan zal ook die
voor vochtproblematiek in huis kunnen
zorgen: de term bodemvocht wordt daarvoor wel gebruikt.
In oudere gebouwen en in situaties met
een slechte constructie van de afvoeren
kan men te maken krijgen met lekkagevocht.
Ten laatste moet de invloed van woonvocht ook betrokken worden bij het onderzoek naar de oorzaken voor vocht en
de daaruit voortvloeiende problemen.
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zoeken ernaar vereist specialistische
kennis.
Een aantal mogelijke oorzaken zal hier
evenwel worden besproken.

In dit nummer van Rat en Muis zal op de
oorzaken, de gevolgen en de te nemen
maatregelen bij vochtproblemen in relatie
met plaagdieren en schimmels worden ingegaan.
We verwachten de professionele dierplaagbestrijder hiermee een handvat te
bieden, waarmee hij in de praktijk uit de
voeten kan.
We realiseren ons echter dat het opsporen van vochtproblemen, evenals het
aangeven van de juiste te nemen weringsmaatregelen, niet altijd even eenvoudig is. In veel gevallen zal het noodzakelijk zijn bij de beoordeling een deskundige
in te schakelen. Voor gemeenten ligt het
in de lijn de gemeentelijke dienst Bouwen Woningtoezicht bij het onderzoek in te
schakelen. Deze kan op haar beurt de eigenaar van woningen benaderen om de
goede weringsmaatregelen uit te laten
voeren. Voor zover de kennis over dit onderwerp bij ongediertebestrijdingsbedrijven niet in huis is, bestaat de mogelijkheid om externe deskundigen voor het
onderzoek in te schakelen. Deze zijn te
vinden bij de gemeente of bij een van de
vele bouwkundige adviesbureaus die ons
land rijk is.

Bodemvocht

HOOFDSTUK 1.
Oorzaken van vochtproblemen
Er zijn in bestaande bebouwing vele mogelijkheden waardoor vochtproblemen
kunnen worden veroorzaakt.
Het is niet doenlijk in het kader van dit
themanummer zeer uitgebreid op alle
mogelijke oorzaken in te gaan. Vrijwel altijd zullen bouwkundige problemen ten
grondslag liggen aan het feit dat door water hinder wordt ondervonden. Voor de
dierplaagbestrijder is het van belang te
weten dat hij of zij om problemen met
vochtminnende plaagdieren te lijf te gaan,
moet zoeken naar de oorzaken van de
vochtoverlast. Vaak gaat het om ingewikkelde bouwtechnische problemen. Het
Rat en Muis, 38 (1) 1990
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kend vocht veroorzaakt als er geen waterdichte folie onder het beton is gelegd,
als de betonvloer niet waterdicht is of als
de vloer aan de onderkant niet is geïsoleerd. In het laatste geval kunnen condensproblemen op de vloer worden veroorzaakt.

Afhankelijk van de hoogte van de grondwaterstand in een gebied zal men al dan
niet daarvan hinder kunnen ondervinden.
In gebieden met een permanent lage
grondwaterstand zal nooit hinder door
bodemvocht worden ondervonden.
In streken met wisselende of altijd hoge
grondwaterstanden is de kans op vochtproblemen en de gevolgen ervan reëel.
Dat wordt onder andere veroorzaakt
doordat in de grond een zogenaamde capillaire werking optreedt. Het water wordt
door de droge grond (zand) omhoog getrokken.
Ook als in de kruipruimte geen grondwater zichtbaar is, dan is het toch mogelijk
dat door verdamping uit de bodem in de
kruipruimte een te hoge relatieve vochtigheid ontstaat. Met name als zich dan ook
nog ventilatieproblemen voordoen kan de
RV hoog oplopen.
Als de (onderzijde van de) fundering direct in contact staat met het grondwater
is het mogelijk dat via de fundering water
omhoog wordt gezogen. Als de fundering
in dergelijke omstandigheden goed is gebouwd, dan zal deze van een trasraam
zijn voorzien of van een ingemetselde
waterkering. Dit voorkomt dat het optrekkende vocht boven het maaiveld uitkomt
en daardoor boven de vloer vochtproblemen zullen optreden.
Een natte fundering betekent vaak dat
niet goed waterdichte keldermuren door
gaan slaan. Een vochtige kelder kan dan
problemen geven in de omliggende ruimten van het huis.

Is de woning oud of zijn slechte bouwmaterialen gebruikt, dan kan er sprake zijn
van regendoorslag door de buitenmuren.
Bestaan er verkeerd gelegde verbindingen met het binnenblad van de spouw hierbij kan gedacht worden aan naar de
binnenzijde aflopende spouwankers - dan
vindt ook vochtdoorslag naar de binnenmuur plaats.
Vervuiling van de spouw kan in sommige
gevallen ook problemen geven. Klodders
cement kunnen verbindingen tussen buiten- en binnenblad vormen. Slecht aangebrachte isolatiematerialen leveren in
veel gevallen problemen op.
Ook komt het voor dat metsel- en voegwerk veroudert, of dat scheurvorming optreedt. Wordt dit niet tijdig hersteld, dan
zal aan de regenkant van de woning
doorslaand vocht zijn kans krijgen.

Bij woningen die direct op het zand zijn
gebouwd (in die gevallen is er geen kruipruimte) worden problemen door optrek-

Veelal treedt vochtoverlast op als er sprake is van lekkage. Vochtoverlast op zolder of vliering (de aftimmering wordt nat)
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Behalve grondwater kan ook oppervlaktewater zoals regen en smeltsneeuw voor
aanvoer van vocht zorgen, nl. als het water geen kans ziet tijdig in de grond te
trekken. Met name in perioden met een
overvloedige neerslag kan dat het geval
zijn. Als de grond rond de woning "verkeerd" ligt, ofwel afwatering van het oppervlaktewater niet van de woning af
maar er naar toe plaatsvindt, zal tijdelijk
een grote hoeveelheid vocht worden aangevoerd, die er lang over doet om weer te
verdwijnen.
Lekkagevocht
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duidt op verkeerd gelegde pannen of op
dakpannen die kapot zijn gegaan. Vochtoverlast wordt dan alleen ondervonden
als er sprake is van langdurige regenval
of als bij stormachtig weer het water onder de dakpannen door slaat. Door natuurlijke ventilatie kan dit vochtprobleem
na verloop van tijd worden opgelost. Na
iedere regenbui zal het echter opnieuw
optreden.
Bij hellende daken kan zich het probleem
voordoen dat regenwater of sneeuwsmeltwater langs onvermoede wegen
wordt afgevoerd. Normaal gesproken zal
het over de pannen in de dakgoot terecht
komen en via de hemelwaterlozingen
door het riool worden afgevoerd.
Als de goot verstopt is, kan er echter
plantengroei optreden die op haar beurt
weer extra vocht vasthoudt. Na verloop
van tijd zal de goot overlopen, ook aan de
spouwmuurzijde. Hierdoor worden vaak
langdurige vochtproblemen opgeroepen.
Platte daken zijn meer dan eens een bron
van veel ellende.
Bouwkundige constructiefouten zoals
verkeerd aangebracht isolatiemateriaal,
slechte dilatatie (uitzetmogelijkheden),
foute loodslabben bij de dakrand of slecht
gelegde dakbedekking geven meer dan
eens aanleiding voor vochtoverlast. Dit
staat dan los van incidentele overstromingen van het dak bij onverhoopt hevige regenval of een zware sneeuwlast die veel
tijd nodig heeft om volledig te smelten.
Men moet niet vergeten dat oudere
bouwmaterialen vocht uit de buitenlucht
aan kunnen trekken en vast kunnen houden. In die gevallen wordt wel gesproken
van hygroscopisch vocht. Dat gebeurt als
de relatieve luchtvochtigheid langdurig
hoger is dan gemiddeld. Dit kan in beperkte mate ook van invloed zijn op
vochtproblemen binnenshuis. Tijdens
drogere perioden wordt dit vocht geleidelijk weer afgestaan.
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Bouwvocht

Het is bekend dat bij de bouw van woningen veel vocht wordt ingebracht. Het gaat
dan niet alleen om water dat in de soms
langdurige regenperioden in het pand
valt, zolang dat niet is gedekt, maar ook
om vocht dat in metselspecie en ter plaatse gestort beton voorkomt.
Door natuurlijke droging (verdamping) en
ventilatie moet dit water verdwijnen. De
periode die daarmee is gemoeid kan tot
1,5 jaar oplopen.
Woonvocht

In de woning wordt, doordat wij deze gebruiken, dagelijks vocht geproduceerd.
Om te beginnen bevat de lucht die van
buiten naar binnen komt een bepaald
percentage vocht. De weersomstandigheden zijn mede van invloed op de relatieve
vochtigheid in huis.
Daarnaast is in de woning een aantal
bronnen aan te wijzen, die voor een regelmatige aanvoer van vocht kunnen zorgen.
Een geregelde, bij voorkeur permanente
ventilatie is nodig om ervoor te zorgen
dat vochtige lucht tijdig en goed wordt afgevoerd.
Bij "huisbronnen" kan men aan het volgende denken.
- het al eerder genoemde bouwvocht
kan, met name als de ventilatiemogelijkheden te beperkt zijn, condensatie
op muren veroorzaken.
andere, reeds eerder genoemde oorzaken vinden hun oorsprong in water dat
in de bodem zit en dat er door verdamping uitkomt. Ook hier geldt dat een
slechte ventilatie, in dit geval van de
kruipruimte, ertoe bijdraagt dat het
vocht in de woning terecht komt
- in de door de mens en zijn huisdier uitgeademde lucht zit vocht
- vocht in de woning is deels afkomstig
van tropische aquaria en kamerplanten
Rat en Muis, 38 ( 1) 1990

- ook gasvlammen zoals die van de geiser (waakvlam), van gaskachels en de
moederhaard van de centrale verwarming brengen, door verbranding van
gas, vocht in de lucht
- andere vochtbronnen zijn te vinden in
het wassen van kleding en het afwassen van de vaat
- natuurlijk moet de mens zich zelf ook
regelmatig wassen. Met name bij het in
bad gaan en het douchen worden grotere hoeveelheden warm water gebruikt. Een deel van dit water verdampt
- het koken, in de meeste huishoudens
een dagelijkse bezigheid, is een van de
belangrijkste bronnen als we praten
over oorzaken van het zogenoemde
woon vocht.
Om de problemen met vochtminnende
plaagdieren het hoofd te kunnen bieden
moeten de oorzaken van een te hoge
luchtvochtigheid worden opgespoord.
Nagegaan dient te worden hoe en waar
het vocht in de woning wordt geproduceerd en welke weg het volgt naar de
plaatsen waar de hinder door schimmels
en of mijten en insekten optreedt.

door deze schimmels zijn structuur en
draagkracht verliezen en dat zal onvermijdelijk leiden tot dure reparaties.
De huiszwam en de kelderzwam worden
gerekend tot de bruine rot veroorzakende
schimmels. Door de aantasting wordt het
hout donker gekleurd. Na droging is het
bros en vaak gebarsten. Deze barsten
noemt men krimpscheuren. De meeste
krimpscheuren lopen min of meer evenwijdig aan de vezelrichting of staan daar
loodrecht op. In het Engels wordt dit soort
houtrot daarom "cubic rot" genoemd.
De schimmeldraden die zich in het hout
bevinden zijn met het blote oog niet zichtbaar. Ze dringen diep in het hout door. De
dwarsdoorsnede van dergelijke draden is
zeer klein (slechts enkele duizenden van
een mm). Aan het oppervlak van het hout
zijn de draden soms wel zichtbaar in de
vorm van witte vlokken. Daar zijn ze dan

HOOFDSTUK 2: Gevolgen

HOUTAANTASTING DOOR SCHIMMELS
ENINSEKTEN
Schimmelgroei van de huiszwam en de
kelderzwam

Wanneer hout dat is verwerkt in gebouwen langere tijd een vochtgehalte heeft
van 21 % of meer, is het waarschijnlijk dat
na verloop van tijd op en in het vochtige
hout schimmels gaan groeien. Een tweetal soorten dat daarbij vaak wordt aangetroffen bestaat uit de huiszwam (Serpu/a
/acrymans Persoon ex. S.F. Gray) en de
kelderzwam ( Coniophora puteana (Schumacher ex Fries) Karsten). Binnen een
periode van enkele jaren kan het hout
Rat en Muis, 38 (1) 1990

de schimmeldraden (hyfen) van de
kelderzwam (Coniophora puteana) hechten
zich aan pilaren; zij halen vocht en voedsel op
een andere plaats, soms enkele meters verder.
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;,,~hyfen van kelderzwam tegen keldermuur.~
vruchtlichaam van de huiszwam (Serpula lacrimans) op houten balken.

wel 5 tot 8 mm dik zijn. Bij de kelderzwam
komt dit ook wel voor maar dan zijn dergelijke bundels niet dikker dan 1 à 2 mm.
De kleur van dergelijke vezels is eerst wit
maar verkleurt later naar donkergrijs.

hyfen van kelderzwam in kruipruimte.

•

ook wat dikker. De schimmeldraden komen niet alleen voor op hout, maar ook
op stenen of betonnen vloeren van o.m.
kelders, in en op vochtige muren e.d.
Door de huiszwam worden soms bundels
schimmeldraden gevormd die in diameter
8

Na verloop van tijd vormen zich op het
hout of de muur vruchtlichamen die bij de
huiszwam bestaan uit een ca. 1 cm en bij
de kelderzwam ca. 3 mm dikke plaat van
compact zwamweefsel. De rand van het
vruchtlichaam is wit tot soms geelachtig
wit. Op het vruchtlichaam ontstaan de
sporen die voor de verspreiding van de
soort zorgdragen. Bij met name de huiszwam komt het voor dat grote aantallen
sporen bij elkaar te zien zijn als roestbruin poeder. Een vruchtlichaam varieert
in grootte van enkele centimeters tot 1
meter.
Rat en Muis, 38 ( 1) 1990

deel van het vruchtlichaam van de huiszwam
op een kelderkrik

•
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vruchtlichamen van de huiszwam op een muur.
De hyfen zijn door de muur gegroeid, via welke
weg het transport van vocht en
voedingsstoffen plaatsvindt
9
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Waar de schimmeldraden in het hout
groeien worden stoffen gevormd die de
celwanden afbreken. Een deel van het
hout wordt door de schimmel omgezet in
koolzuurgas en water. Bij dit proces komt
energie vrij die gebruikt wordt voor de
groei van de schimmel. Het water kan
men in slecht geventileerde ruimten aan
de vruchtlichamen zien hangen.
De huiszwam ontwikkelt zich het snelst
bij een temperatuur van 23"C. Bij 28 ·c of
hoger sterven de schimmeldraden af, de
sporen kunnen echter hogere temperaturen overleven. Bij vorst komt de groei van
de schimmel tot stilstand, maar de huiszwam sterft niet af. Na een vorstperiode
gaat de groei gewoon verder.
De kelderzwam ontwikkelt zich optimaal
in hout dat 50-60% water bevat, maar ook
iets droger hout (ca. 40% water) kan nog
worden aangetast. De optimum temperatuur voor de kelderzwam is 21·c. Bij 35"C
treedt nog een zeer geringe groei op. Bij
o·c staat de groei stil. Echter bij temperaturen van -30"C sterft de kelderzwam nog
niet af.
Wanneer de omstandigheden gunstig zijn
voor de ontwikkeling van houtaantastende schimmels kan de groei zeer snel verlopen. Het is al meerdere keren voorgekomen dat men in een woning binneri een
jaar voor de tweede achtereenvolgende
keer door de vloer zakte vanwege houtrotproblemen. Het belangrijkste advies
dat daarom kan worden gegeven is het
opsporen en saneren van de oorzaken
van de schimmelgroei. Nieuw, niet verduurzaamd hout dat onder voor de
schimmels gunstige omstandigheden
wordt gebracht zal anders zeer snel ook
gaan rotten.
Houtaantasting door de grote hout·
worm

•

Deze insektesoort (Xestobium rufovillo10

sum Degeer), behoort evenals de gewone
houtworm (Anobium punctatum Degeer),
tot de familie Anobiidae.
De larven ontwikkelen zich bij voorkeur in
eikehout. De ontwikkeling kan echter ook
plaatsvinden in andere loofhoutsoorten
en een enkele keer worden ze in naaldhout aangetroffen, vooral wanneer dit in
de onmiddellijke omgeving van aangetast
loofhout is verwerkt.
De eieren van de grote houtworm zijn wit
en ongeveer 0,6 mm in doorsnede. Omdat ze zo klein zijn worden ze slechts zelden opgemerkt.

schade veroorzaakt door de grote houtworm, een zg. "kraamkamer"

larve van de grote houtwormkever (Xestobium
rufovil/osum) (foto SVO)

De larve is geelachtig wit en kan ± 11 mm
lang worden. De kever is donkerbruin tot
grijsgeel gekleurd en enigszins gevlekt.
Hij is meestal 6 • 8 mm lang, maar er komen ook kevers voor die 4,5 of 9 mm lang
zijn. De kever verlaat het hout via een zelf
geknaagde uitvliegopening. Vaak bevinden zich grote aantallen uitvliegopeningen vlak bij elkaar zodat het soms lijkt
alsof een schot hagel op het hout is afgevuurd. De openingen zijn rond en 2,5 - 4
mm in doorsnede. Ze zijn het eerste teRat en Muis, 38 (1) 1990

ken dat van een aantasting kan worden
waargenomen.
Van februari tot mei komen de kevers uit
het hout te voorschijn. In verwarmde gebouwen kan deze periode beginnen in januari en doorlopen tot juni. Aangenomen
wordt dat een deel van de kevers in het
geval van een ernstige aantasting in het
hout paart, waarna de wijfjes de eieren in
het hout afzetten ("kraamkamers"). De kevers maken in en buiten de gangen een
hard tikkend geluid. Hieraan hebben ze
de bijnaam doodskloppertje te danken.
Het bijgeloof wilde nl. dat in een gebouw
waar dit insekt te horen was binnenkort
iemand zou sterven.
Rat en Muis, 38 ( 1) 1990

De ontwikkeling van ei tot kever duurt
minstens 3 jaar en kan uitlopen tot 5 à 6
jaar. De groei van de larven is afhankelijk
van de aanwezigheid van schimmels, die
zich in het hout gevestigd hebben. Vooral
hout dat vochtig is, waardoor "rot" ontstaat, wordt door deze insekten aangetast. De aantasting kan diep in het hout
doorgaan, ook als daar nauwelijks of
geen sprake is van houtrot.
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VOCHTMINNENDE PLAAGDIEREN
Door het optreden van vocht in een woning kan er, soms zeer plaatselijk, een te
hoge relatieve luchtvochtigheid (RV) ontstaan. Normaal zal de relatieve luchtvochtigheid in woningen schommelen tussen
55 en 70%. Is ze echter permanent te
hoog (70% of meer), dan zal schimmelgroei ontstaan op het materiaal, waar
sommige (geleedpotige) plaagdieren van
leven. Zij grazen van de schimmels zoals
koeien van het gras. Andere soorten komen voor op materiaal dat door schimmels is aangetast. Zolang de schimmels
doorgroeien zal de ontwikkeling van de
betrokken diersoort ook door kunnen
gaan. Wil men de hinder door plaagdieren
wegnemen, dan is het noodzakelijk de
oorzaken van de schimmelgroei, vocht
en/ of de te hoge relatieve luchtvochtigheid op te zoeken. Als deze (bouwtechnisch) kunnen worden weggenomen, zal
de schimmelgroei na verloop van tijd
stoppen en zal het aantal plaagdieren
waar men last van heeft afnemen.

der miljoenpoten (Diplopoda).
Van de klasse der spinachtigen (Arachnidae) tenslotte komen vochtminnende mijten (Laelaptidae en Uropodidae) en voorraadmijten ( Tyrophagidae) in onze woningen voor.
Incidenteel kan ook hinder worden ondervonden van naaktslakken (Limacidae),
zoals de grote aardslak (Limax maximus
L.) en de gelige aardslak (Limax flavus L.)
en van wormen, zoals de gewone regenworm (Lumbricidae).
Het is mogelijk "vochtminnenden" naar
hun leefwijze in te delen en dan met name naar de vorm van hinder die zij veroorzaken.
Zo behoren de grote houtworm en de zadenmot tot de materiaalbeschadigers, de
voorraadmijten tot de voorraadaantasters,
de gewone steekmug tot de stekende insekten, de springstaarten, miljoenpoten
en stofluizen tot de hinderlijke diersoorten, evenals het zilvervisje, de pissebed,
spinnen, mijten, naaktslakken en wormen.
1. De materiaalbeschadigers.

Van de hoofdafdeling der geleedpotigen
kan men in relatie met vocht de volgende
soorten aantroffen.
Van de klasse der insekten zijn dat de gewone steekmug (Culex pipiens L.), diverse
soorten dansmuggen (Chironomidae), de
gewone oorworm (Forficula auricularia L.),
het zilvervisje (Lepisma saccharina L.), diverse soorten stofluizen (Psocoptera), diverse soorten springstaarten ( Collembola), de zadenmot (Hofmannophi/a pseudospretella Stainton.), diverse vochtminnende keversoorten en schimmelkevers
( Cryptophagidae, Lathridiidae en Mycetophagidae) en de grote houtworm
(Xestobium rufovilfosum Deg.).
Van de klasse der kreeftachtigen (Crustacaea) is de pissebed (Porcellio scaber L.),
ook wel keldermot genoemd, het meest
bekend.
Voorts vertegenwoordigers van de klasse
12

De zadenmot is een van die mottesoorten die van oorsprong gewoon
buiten voorkomt, maar die onder geschikte omstandigheden binnen ge-

1

Hofmannophila + rups

l

2. Voorraadaantasters.
vlinder en larve van de zadenmot

Rat en Muis, 38 (1) 1990

Veel mijtesoorten in ons land zijn
voor hun ontwikkeling van schimmelgroei afhankelijk. Sommige soorten

bouwen ook goed tot ontwikkeling kan
komen. Als deze soort in grote aantallen in een woning wordt gevonden, zal
er sprake zijn van een bron, waarin de
ontwikkeling plaatsvond. Mottelarven
leven van materiaal van dierlijke oorsprong. Oorzaak is soms een zak "vergeten" schapewol op zolder. Vaak worden ze onder een hoge relatieve
luchtvochtigheid aangetroffen, wat
kan wijzen op "water onder de vloer"
een vochtige woning dus. Het schad~- ""'- _
beeld van de larven is het aanvreten ~ ..
. .
van (hoogpolig) wollen tapijt. Vanuit
m11t (fam. Onbat1dae) (foto SVO)
hun schuilplaats achter plinten en on..
•
.
der kasten kan plaatselijk grote schade
z11n gebonden aan schimmels die op
d
. h
"
levensmiddelen groeien. Deze op hun
wor en aangenc t. Het ."."ollen tapiJt
beurt "ontstaan" gemakkelijk als deze
kan dus ook een bron ZIJn.
levensmiddelen worden bewaard in
De grote houtworm is een materiaalbeschadiger van de eerste orde. Het is

larve van de zadenmot (Hofmannophila
pseudospretella) (foto SVO)

aantasting van een eiken balk wordt
ook wel aantasting van vurehout vastgesteld. De larven van deze keversoort
leven namelijk van hout dat eerder
door schimmels is aangetast. Dit
vindt onder andere plaats in oudere
gebouwen, die voor of tijdens een renovatie gedurende enige tijd "dakloos"
zijn geweest. Weer en wind hebben
hun invloed gehad op de spanten,
waardoor schimmelgroei kon optreden.
Met name in monumentale panden is
men zeer alert op een aantasting door
deze soort vanwege de verwoestende
werking van de larven, die hun werk tot
in het kernhout voortzetten (zie ook:
Houtaantasting door de grote houtworm).
·

een aantaster van, in eerste instantie
eikehout, dat eerder aan de invloed '
van vocht onderhevig was. Vanuit een
Rat en Muis, 38 ( 1) 1990

kasten waar vocht vanuit de woning, of
vocht dat vrijkomt bij het koken en afwassen, toegang heeft. Voor zover het
uitsluitend kookvocht betreft, is er veel
te verbeteren door voor een goede
vent1lat1e zorg te dragen, de ontwikke13
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1

1
lingsbronnen te verwijderen en kastjes
zorgvuldig droog te maken en te houden.

van biezen matten of soortgelijk materiaal op een pas gestorte betonvloer is
eveneens een bron van schimmelvorming, waarop zich stofluizen kunnen
ontwikkelen.

gere planten. Een explosieve aantalsontwikkeling van genoemde soorten
kan daar weer het gevolg van zijn. Bij
plotselinge weersverandering, vooral
van lage naar hogere temperaturen,
komen deze soorten massaal via naden en kieren, langs ramen, lichtkoepels en rieten daken binnen. Het
bevorderen van een goede waterafvoer en het verwijderen van algen- en
mosaanslag is noodzakelijk om die
soorten afdoende te bestrijden.

3. Stekende insekten.
De gewone steekmug ontwikkelt zich
in stilstaand water. Hierop worden door
het wijfje de eieren afgezet. De larven
leven vrij in het water en hangen, om
zuurstof te krijgen, met hun ademhalingsbuis aan het wateroppervlak. Dat

Andere plaagdiersoorten die zich onder invloed van teveel vocht in een woning uitstekend kunnen ontwikkelen
zijn het zilvervisje, pissebedden, mie-

springstaart (orde Co/fembola) (foto SVO)

een groot aantal diersoorten voor die
we tot de hinderlijke soorten rekenen.
Bij een deel van die soorten vindt de
ontwikkeling buiten plaats. We kunnen
hierbij denken aan springstaarten,
langpootmuggen ( Tipulidae), miljoenpoten, waarvan de ontwikkeling plaats
kon vinden op daken of in dakgoten
waar water blijft staan. Het gevolg van
de aanwezigheid van water is mos- en
algengroei en soms zelfs groei van ho-

mijten van de soort Tyrophagus sp.

Ook stofluizen worden soms tot de
voorraadaantasters gerekend. Ze kunnen zich in pakjes meel met schimmelgroei explosief ontwikkelen. Van
daar uit verspreiden ze zich door de
larven van de gewone steekmug (Culex
pipiens) (foto SVO)

miljoenpoot (familie Geophilidae) (foto SVO)
"""

~

•

stofluis (Psocoptera)

hele keuken. Een snelle verwerking
van voorraden is gewenst, evenals de
zorg voor een droge opslag. Overigens
worden stofluizen meer tot de hinderlijke insekten gerekend dan tot de voorraadaantasters. Een vloerbedekking
14

doen de poppen ook. Nadat deze uitgekomen zijn, hebben de wijfjes een
bloedmaaltijd nodig om eieren te kunnen leggen. Zij zijn het die ons, door
ons uit de slaap te houden, de nodige
overlast bezorgen.
Voor een uitgebreide beschrijving van
de ontwikkeling en leefwijze van de
gewone steekmug wordt verwezen
naar Rat en Muis jaargang 31 :1, -16,
1983.

pissebed (Oniscus aselfus)

1.

ii

il i

4. Hinderlijke diersoorten.
In relatie met vocht komt in woningen
Rat en Muis, 38 ( 1) 1990

het zilvervisje (Lepisma saccharina) (foto SVO)

-
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behaarde schimmelkever (Typhaea stercorea)

ren en kevers en verschillende vochtminnende mijtesoorten. Voor pissebedden en zilvervisjes geldt dat er
meestal sprake is van een duidelijke
vochtbron, zoals grondwater, een lekkende riolering of waterleiding. Mijtesoorten en de mieresoort Lasius brunneus L. komen voor als de relatieve
luchtvochtigheid te hoog is.

schade veroorzaakt door de gele mier (Lasius
brunneus)

een groot aantal diersoorten bij aanwezigheid van vocht of een hoge relatieve
vochtigheid in de woning voor kan komen
en daar hinder of schade zal veroorzaken.
Omdat hun aanwezigheid het gevolg is
van vocht, is het nodig om ter bestrijding
van deze soorten bouwkundige en/of fysische maatregelen te (laten) treffen.
Het gebruik van insekticiden moet in veel
gevallen als niet ter zake doende worden
beschouwd en derhalve worden ontraden.
Alleen bij het aantreffen van enkele soorten materiaalbeschadigers zal in sommige gevallen tot het gebruik van bestrijdingsmiddelen moeten worden overgegaan.

gele aardslak (Limax flavus) (foto S VO)

MEDISCHE PROBLEMEN MET BETREKKING TOT VOCHTOVERLAST

Twee groepen zijn nu nog niet genoemd.
Dat zijn de naaktslakken, zoals de gelige
aardslak - ook wel kelderslak genoemd en de grote aardslak. Naaktslakken leven
van rottend organisch materiaal dat
door de gelige aardslak wel wordt gevonden in niet meer in gebruik zijnde rioleringssystemen of in defecte afvoeren. De
grote aardslak komt meestal woningen
binnen die vochtige buitenmuren hebben.
Vaak is dit het geval in situaties waar men
in een ruimte met een éénsteensmuur
een douche heeft aangelegd en waar de
afwatering en de ventilatie te wensen
overlaten. De overproduktie van vocht
kan dan niet worden afgevoerd, waardoor
deze slakken worden aangetrokken.

Volgens Oud-Egyptische bouwverordeningen was het verboden om op vochtige
plaatsen te bouwen. De beroemde Griekse geneesheer Hippocrates legde een
verband tussen het wonen in een vochtige omgeving en het verschijnsel astma.
Ook de Romeinen onderkenden het gevaar van wonen in vochtige woningen;
door hen werden centrale verwarmingsinstallaties en spouwmuren geïntroduceerd.

Dan hebben we nog de regenwormen.
Het aantal binnenkomende meldingen
hierover is gering. Het komt een enkele
keer voor dat bij een zeer vochtige, voedselrijke bodem, de ontwikkeling van regenwormen na de bouw van een woning
gewoon doorgaat. Hinder in de woning is
er dan niet. Hooguit kunnen hoopjes door
de wormen uitgescheiden aarde onder de
vloer vragen oproepen.
Samenvattend kan worden gesteld dat
16
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Omstreeks de eeuwwisseling wordt
steeds meer een relatie gelegd tussen
slechte woningen en ziekten als astma,
bronchitis, tuberculose en reuma; vochtige woonomstandigheden staan daarbij
steeds hoog op de lijst van verdachte
oorzaken. Dit gaf de doorslag bij de totstandkoming van de Woningwet van
1901. In de eerste paragrafen van deze
wet wordt gesteld dat er in de gemeentelijke bouwverordeningen in ieder geval eisen moeten worden gesteld ter voorkoming van vochtige omstandigheden, zowel voor nieuwbouw als voor bestaande
woningen.

Rat en Muis, 38 ( 1) 1990

In de jaren vijftig wordt de aandacht sterk
gericht op het reumaprobleem. Vochtige
woonomstandigheden worden niet als
oorzaak van reuma gezien, maar wel als
versterkende faktor. Ook wordt geconstateerd dat de klachten van astmapatiënten
afnemen na verhuizing naar droge zandgronden en toenemen na verhuizing naar
vochtige poldergebieden.
Stoffen die allergische reacties kunnen
veroorzaken noemt men allergenen. Als
inhalatie-allergenen zijn bekend huidschilfers van honden, katten, paarden,
hamsters en konijnen. Produkten van andere organismen zoals kakkerlakken, mijten en schimmels zijn eveneens berucht.
Bekend is ook het huisstof als verzamelbron van vele allergenen. In de jaren vijftig ging men weer aandacht besteden aan
de oorzaken en het ontstaan van het
huisstofallergeen.
Bij een onderzoek in de jaren zestig werden monsters huisstof uit droge en uit
vochtige woningen onderzocht. In het stof
uit vochtige woningen werden veel meer
huisstofmijten (Dermatophagoides pte-

de huisstofmijt (Dermatophagoides
pteronyssinus) (foto SVO)
17
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ronyssinus Trouessart) aangetroffen dan
in droge woningen. Voor de ontwikkeling
van een mijtenpopulatie is een noodzakelijke voorwaarde een relatieve luchtvochtigheid van 70-85%; dit vochtige microklimaat wordt aangetroffen in de directe nabijheid van vochtig materiaal, bijvoorbeeld
een natte muur of een vochtig stuk behang of textiel. Vast staat dat vooral kinderen allergisch kunnen zijn voor huisstofmijten en dat hierdoor astma kan ontstaan.
In vochtige woningen wordt vaak hinder
veroorzaakt door stank. Die stank kan
veroorzaakt worden door schimmelgroei,
door de benauwde atmosfeer, door rottingsprocessen in de kruipruimte e.d.
Stank in huis, maar ook schimmelplekken
of de aanwezigheid van vochtminnende
insekten als het zilvervisje (Lepisma saccharina L.), pissebedden (lsopoda) en stofluizen (Psocoptera) kunnen leiden tot
psychische spanningen en dientengevolge tot lichamelijke klachten.
Een vochtige woning heeft gezondheidsrisico's die een droge woning mist of die
daar kleiner zijn.

HOOFDSTUK 3.
Te nemen maatregelen

de verdamping uit de vochtige kruipruimtebodem tegen te gaan, zoals
- een laag folie aanbrengen
- een afsluitlaag van lichtbeton of
schuimbeton aanbrengen.
Door het aanbrengen van een stevige,
mandragende polyethyleen-folie van bv.
0,2 mm dikte op de bodem van de kruipruimte en door deze goed te laten aansluiten aan de opgaande funderingsmuren kan in de kruipruimte een gunstig klimaat worden verkregen. Bij het opzetten
tegen de gevels moet ter plaatse van de
ventilatie-openingen een gat in de folie
worden uitgesneden. Eventueel aanwezig
puin e.d. dient vooraf verwijderd te worden. De folie kan verkregen worden in banen of naadloos. Bij toepassing van banen is een ruime overlap noodzakelijk. De
overlap en de opgaande gedeeltes ballasten met zand of stenen.
In een aantal praktijkproeven daalde hierdoor de relatieve vochtigheid in de kruipruimte tot 70%. Het systeem is gevoelig
voor een zorgvuldige uitvoering en kan
niet zonder meer toegepast worden in
kruipruimten waar voortdurend water op
de kruipruimtebodem staat. Het kan een
goedkope en effectieve oplossing bieden.
Bij het aanbrengen van een lichtbeton- of
schuimbetonvloer als bodemafsluiting
wordt het materiaal in de kruipruimte gepompt. De laagdikte moet zodanig worden gekozen dat de bovenkant van de
nieuwe vloer circa 15 cm boven het hoogste grondwaterpeil ligt. In praktijksituaties
zijn goede resultaten gemeten. De lange
termijneffecten van dampdiffusie door het
materiaal (o.a. in verband met scheurvorming bij zetting van de ondergrond)
maakt nader onderzoek nodig.

het verantwoordelijke waterschap te worden aangespoken voor een "bron-oplossing".
Het droogleggen van kruipruimten met
natte bodem is zeer gewenst in geval van
houten vloeren om houtrotverwekkende
schimmels te voorkomen. Bovendien
draagt een erg vochtige kruipruimte vaak
bij aan een te vochtig binnenmilieu.
In sommige gevallen wordt een vochtige
kruipruimte niet veroorzaakt door bodemvocht maar door lekkages van afvoeren;
de betrokken leidingen dienen dan uiteraard te worden gerepareerd of vernieuwd.
Defecte huisrioleringen veroorzaken bovendien meestal hinder door bruine ratten
uit het straatriool.
Bij een te grote watertoevoer naar de
kruipruimte zal het droogventiI9ren
meestal niet lukken. De potentiële verdampingscapaciteit van natte grond of
water in een kruipruimte overtreft vele
malen de hoeveelheid waterdamp die
door ventilatie afgevoerd kan worden.
Door ongeïsoleerde warmwaterleidingen
in een kruipruimte wordt de verdamping
vergroot en de ontwikkeling van insekten
en mijten bevorderd. De ventilatie van
kruipruimten dient in elk geval in orde te
zijn. Voor kruipruimten onder een houten
vloer geldt de eis van 400 mm2 vrije doorlaat per m 2 vloeroppervlak per gevel. Bij
steenachtige vloeren wordt in de praktijk
meestal de helft hiervan aangehouden.
Men dient te allen tijde na te gaan of de
ventilatie-openingen in voor- en achtergevel open en voldoende van omvang
zijn.

BODEMVOCHT

•

Als is vastgesteld dat de oorzaak van
vochtproblemen in huis wordt veroorzaakt door een te hoge grondwaterstand is de bestrijding van de oorzaak
drainage (uit te voeren door terzake deskundigen). Is de klacht in de buurt massaai en staat er permanent water in de
kruipruimten, dan dient de gemeente of
18

In sommige gevallen is het effect van
drainage op het vochtgehalte van de
kruipruimte verwaarloosbaar. Zo is bij bepaalde grondgesteldheid een capillaire
stijghoogte van enkele meters boven de
grondwaterstand mogelijk. Vandaar dat in
de praktijk in plaats van of in combinatie
met drainage een aantal andere oplossingen gangbaar is geworden met als doel
Rat en Muis, 38 (1) 1990

•

In de gevallen dat vochtproblemen worden veroorzaakt door optrekkend vocht
dient onvoldoende waterdicht beton of
metselwerk alsnog waterdicht te worden
gemaakt. Deze reparatie kan in opdracht
van de huiseigenaar worden uitgevoerd
Rat en Muis, 38 (1) 1990

1
door een daartoe gespecialiseerd bedrijf.
De funderingswand onder de begane
grondvloer wordt geïnjecteerd; de injectievloeistof zet zich vast in de poriën van
het bouwmateriaal waardoor de vochtroute wordt geblokkeerd.
Als er geen kruipruimte is, maar optrekkend vocht wordt vastgesteld in de begane grond-vloer op zand, kan vochtbestrijding worden uitgevoerd door drainage
(bron-oplossing) en/of de bovenzijde van
de vloer worden voorzien van een waterdichte laag, ruim opgezet tegen alle wanden (bouwkundige oplossing). Als de
vloer tussen de wanden is gestort en dus
niet op de fundering maar op de ondergrond draagt, zal ter plaatse van de naad
een elastische verbinding moeten worden
gemaakt.
Doortrekkend oppervlakte-water kan veroorzaakt worden door hemelwater dat
vlakbij de gevel neerkomt. In die gevallen
dient voor meer afschot en/of verlaging
van het bestratingsniveau te worden
zorggedragen of langs de gevel een geul
van 40 cm onder het maaiveld te worden
gegraven en deze geul te worden gevuld
met éénkorrelig grind. Als aanvullende
maatregel kar, zonodig een waterdichte
laag aangebracht worden op de onderzijde van de gevel en op het bovenste deel
van de buitenoppervlakte van de gevelfundering; de spouwafwateringsgaatjes
moeten daarbij uiteraard open worden
gelaten.
LEKKAGEVOCHT
Door massieve gevels doorslaand vocht
kan, nadat gebreken zijn gerepareerd,
worden voorkomen door het schilderen
van de gevel met een ademende verflaag.
Met name voor kwalitatief slechte gevels
(scheuren, vervallen voegwerk) is buitenpleisterwerk of nog beter gevelbuitenisolatie de beste remedie.
Gevels zonder scheuren, holle voegen
e.d. kunnen gehydrofobeerd worden door
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Preventief (middelen en methoden)

ze te behandelen met een bepaalde
kleurloze vloeistof volgens voorschrift van
de leverancier.
Als op één of enkele zeer lokale plekken
vochtdoorslag optreedt kan bij een ongevulde spouw onderzoek plaatsvinden met
een endoscoop. In geval van vuil of losgelaten isolatieplaten kan de spouw opengehakt worden om de nodige voorzien ingen te treffen. Als de vochtdoorslag op diverse plaatsen voorkomt bv. door niet
juist aangebrachte spouwankers kan het
hydrofoberen van de gevel een oplossing
zijn.
Voor daklekkage en leidinglekkage moet
de huiseigenaar de eigen onderhoudsdienst, een dakdekker of loodgietersbedrijf inschakelen.

den en/of plafonds, eventueel met aanwezigheid van schimmelgroei, gelden
daarvoor de volgende aanwijzingen:
a. constant ventileren, ook als het vertrek
verlaten is; liefst 2 raampjes - als het
kan tegenover elkaar - op een kier zetten
b. cv-thermostaat op 20 à 21 'C zetten,
's nachts op 16°C
c. als mechanische ventilatie aanwezig is
deze permanent laten draaien met een
raampje op een kier
d. eventuele kieren in de begane grondvloer boven de kruipruimte dichten
e. meubels circa 5 cm vrijhouden van
buitenmuren
f. geen was drogen in een vertrek met
schimmelvorming.

BOUWVOCHT

Blijft men ondanks het opvolgen van deze
aanwijzingen vochtproblemen houden,
dan moet de verhuurder een oplossing
zien te vinden. In hardnekkige gevallen
van een te hoge vochtigheid waar direct
iets aan gedaan moet worden kan de verhuurder, in afwachting van een definitieve
oplossing, een luchtontvochtiger plaatsen
in overleg met de huurders. Dergelijke apparatuur gebruikt vrij veel energie en veroorzaakt enige geluidshinder.

Om overlast door bouwvocht te bestrijden
dienen alle vertrekken in de woning verwarmd te worden en moeten ze vaak
worden geventileerd. Voorjaar en zomer
zijn de gunstigste perioden voor droging.
Het zgn. droogstoken mag niet te geforceerd gebeuren om sterke krimping en
daardoor scheurvorming in bouwmaterialente voorkomen. In sommige gevallen is ·
het nodig om 2 jaar geduld te hebben om
het bouwvocht op een verantwoorde wijze te laten verdwijnen.

HOUTVERDUURZAMING
Preventief (middelen en methoden)
Niet elke houtsoort gaat onder extreme
omstandigheden even lang mee. Vooral
in contact met grond en water, maar ook
onder vochtige omstandigheden binnen
gebouwen, gaat het hout rotten onder invloed van houtaantastende schimmels.
Vurenhout wordt in de woning- en utiliteitsbouw veel toegepast. Deze houtsoort
is niet bijzonder duurzaam. Wanneer
kernhout van deze soort gedurende langere tijd met grond en water in contact
komt zal het hout gemiddeld slechts 5 10 jaar meegaan. In vergelijking met houtsoorten als azobé en merbau is dit erg
kort. Die soorten gaan in dergelijke situaties namelijk meer dan 25 jaar mee.
Houtsoorten die weinig duurzaam zijn kan
men trachten te verduurzamen. Dit doet
men door een bepaalde hoeveelheid van
een giftige stof in het hout te brengen die
ervoor moet zorgen dat de houtaantastende schimmels worden gedood. Hout
dat gedurende de gebruiksduur niet meer
water zal bevatten dan 20%, behoeft niet
verduurzaamd te worden. Dit percentage
kan worden overschreden als:
a. zeer vochtig hout wordt verwerkt bij de
bouw;
b. hout zodanig in een constructie wordt
verwerkt dat het per definitie met (regen)water in aanraking zal komen;
C. hout zodanig wordt verwerkt dat de
kans groot is dat in de toekomst bijv.
door lekkages water bij het hout kan
komen;
d. door inwendige condensatie het vochtgehalte van het hout toeneemt.

WOONVOCHT
Afgezien van bodemvocht, lekkagevocht
en bouwvocht wordt de relatieve vochtigheid in huis mede bepaald door de
weersomstandigheden en door de vochtproduktie in huis. Die "huisbronnen" werden in dit artikel reeds eerder beschreven.
Uiteraard is het nodig dat het binnenmilieu een voor ons geschikt vochtgehalte
houdt. De bewoners dienen zorg te dragen voor doelmatige ventilatie. In geval
van klachten over condensvocht op wan-
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HOUTVERDUURZAMING
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Voor het gebruik van verduurzaamd hout
in de woningbouw komen vooral in aanmerking:
- geveltimmerwerk; dit verkeert nl. vaak
in ongunstige omstandigheden omdat
Rat en Muis, 38 (1) 1990

veel waterdamp van binnen naar buiten trekt. Daarnaast kunnen regenwater en condens uiteindelijk het vochtgehalte van het hout te hoog doen oplopen
- hout van een (plat) dak dat is afgedekt
met een bitumineuze laag; dit gaat nl.
erg vaak rotten
- gevelbekledingen en buitentimmerwerk; dit hout wordt nl. geregeld blootgesteld aan extreme omstandigheden.
Verduurzaming van minder duurzame
houtsoorten is daarom in dergelijke situaties een noodzaak.
De houtverduurzamingsmiddelen die van
belang zijn behoren tot twee groepen, te
weten de wateroplosbare middelen
(voornamelijk zouten en oxiden) en de
middelen in organische oplosmiddelen.
De eerste groep wordt onderverdeeld in
middelen die sterk fixeren, middelen die
gedeeltelijk fixeren en middelen die niet
fixeren. Al deze middelen worden voornamelijk gebruikt bij het preventief behandelen van hout. Dit betekent dat het hout
wordt behandeld met een middel, voordat
van een aantasting door schimmels sprake is.
Naarmate het te behandelen hout vaker
met water in aanraking zal komen, zal
men sterker fixerende middelen moeten
toepassen. Sterk fixerende middelen worden nl. door water nauwelijks uitgespoeld.
Tot deze groep behoren middelen op basis van koper-chroom-arseen en op basis
van koper-chroom.
Gedeeltelijk fixerende middelen bevatten
alkyldimethylbenzylammoniumchloride;
azaconazole; fluor-chroom-arseen; fluorchroom-borium; koper-chroom-borium;
fluor-chroom of koper-chroom-fluor.
Niet fixerende middelen hebben als werkzame stof borium of fluor.
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Tot de groep van middelen in organische
oplosmiddelen behoren de werkzame
stoffen azaconazole; tributyltinfosfaat
(TBTP); tributyltinoxide (TBTO); kopernaftenaat en zinknaftenaat. Deze middelen
zijn opgelost in dunne olie-achtige produkten die (in de regel) een betere indringing in het hout geven dan water.
Bij het verduurzamen van hout kunnen
verschillende methoden of ook wel houtverduurzamingstechnieken worden toegepast.

In geveltimmerwerk begint het rottingsproces vrijwel altijd op de onderste hoekverbindingen van de kozijnen. Er zijn
daarom pillen ontwikkeld die men op die
plaatsen in het hout moet aanbrengen
waardoor dit rottingsproces tot stilstand
wordt gebracht of ook het hout preventief
wordt verduurzaamd. Er bestaan momenteel pillen op basis van borium en pillen
op basis van TBTO.
Bestrijken of kwasten

Drenken

Met behulp van een kwast brengt men
het middel op het hout aan. Deze methode is niet nauwkeurig; het is moeilijk te
zeggen hoeveel middel in het hout komt.
Sommige moeilijk te impregneren houtsoorten (bijv. vurenhout) nemen zeer weinig middel op; in ieder geval onvoldoende
om van een goede verduurzaming te kunnen spreken. De "dun-vloeibaarheid" van
deze middelen, die nodig is voor een goede indringing, is een nadeel bij de verwerking. Bij preventief verduurzamen van
hout is dit geen goede methode.

Deze methode komt geheel overeen met
de vorige. Alleen de periode waarin het
hout wordt ondergedompeld, is aanmerkei ijk langer (soms tot 10 dagen). Hierdoor wordt meer middel opgenomen en
een betere indringing in het hout verkregen.

Bespuiten

•

Met behulp van bepaalde spuitapparatuur
wordt het middel op het hout aangebracht. Het is de bedoeling dat deze be-
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Vacuüm methode

Hierbij wordt evenals bij de vacuüm en
druk methode gebruik gemaakt van een
impregneerketel. In deze ketel wordt het
hout gebracht en vervolgens wordt een
vacuüm ingesteld. Onder handhaving van
de ontstane onderdruk wordt het houtverduurzamingsmiddel toegelaten. Daarna
wordt de atmosferische druk weer toegelaten, die tenminste 10 minuten blijft gehandhaafd. Vervolgens wordt wederom
een vacuüm ingesteld dat enige tijd wordt
gehandhaafd. Vanwege de twee vacuüm
periodes spreekt men ook wel van de
dubbel vacuüm methode.

Dompelen

Gedurende korte tijd (5 minuten tot 1 uur)
wordt het hout in een bak met bestrijdingsmiddel ondergedompeld. De methode heeft het voordeel, dat het middel aan
alle kanten het hout kan binnendringen.
Moeilijk impregneerbare houtsoorten nemen bij deze methode echter weinig middel op. Slechts door weging kan naderhand (na droging) worden vastgesteld
hoeveel middel is opgenomen. Hout dat is
verwerkt in gebouwen kan op deze wijze
niet worden behandeld.

Plaatselijk verduurzamen

kan men nauwkeurig regelen hoeveel
middel door het hout wordt opgenomen.

handeling wordt uitgevoerd onder lage
druk en met een grove druppel. Als de
druk te hoog is, wordt het middel verneveld, waardoor het op andere plaatsen
dan het hout terechtkomt. Ook met deze
methode dringt betrekkelijk weinig middel
in het hout door. Er zijn speciale spuitcabines ontworpen, waarin het hout wordt
bespoten. De methode is inaccuraat en
voor de preventieve houtverduurzaming
is dit geen goede methode.

Curatief (bestrijding houtaantastende
schimmels)

Vacuüm en druk

Deze methode vereist een installatie,
waarbij het hout in een ketel wordt gebracht, vervolgens zoveel mogelijk lucht
wordt afgezogen, waarna onder overdruk
het middel in het hout wordt geperst. Deze methode garandeert een diepere indringing dan bij alle andere methoden.
Het is de beste manier om hout te verduurzamen. Bij het vacuüm-druk proces
Rat en Muis, 38 (1 ) 1990
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De bestrijding van houtaantastende
schimmels is een omvangrijke zaak. In
vrijwel alle gevallen is het voor een particulier niet mogelijk om zelf een bestrijding uit te voeren. Een aantal bedrijven
heeft zich gespecialiseerd in de bestrijding van houtaantastende organismen. In
de loop der jaren hebben zij een deskundigheid opgebouwd die onmisbaar is wil
men een bestrijding met succes kunnen
uitvoeren.
Voorafgaande aan de eigenlijke bestrijding is het van belang dat men alle mogelijke maatregelen treft die lekkage,
condensvorming, optrekkend vocht,
doorslaande muren, inwateren of hoge
grondwaterstanden voorkomen. Het
hout mag na de bestrijding niet opnieuw
vochtig en dus wederom aantrekkelijk
worden voor een nieuwe aantasting door
houtaantastende schimmels.
Al het door de schimmels aangetaste
hout moet eerst volledig worden verwijderd. Tevens moet ook het aangrenzende, niet zichtbaar aangetaste hout, over
Rat en Muis, 38 (1) 1990

een lengte van ten minste 1 meter worden verwijderd en vervangen door preventief behandeld hout.
Als in een bestaand gebouw hout is aangetast door schimmels is het aan te bevelen de mogelijk aangetaste delen die niet
kunnen worden vervangen te laten behandelen. Men kan hiervoor gebruik laten
maken van een middel op basis van azaconazole of tributyltinfosfaat (TBTP). Met
TBTP mogen uitsluitend worden behandeld de balken van de begane grondvloer
alsmede de dakbalken en het dakbeschot. Het is niet eenvoudig om bij een
dergelijke curatieve behandeling (bestrijding) de benodigde hoeveelheden van
het middel in het hout te brengen. Daarom zal het altijd noodzakelijk zijn de behandeling (bijv. bespuiten of kwasten) minimaal 2 keer uit te voeren.
Muren waarin zich mogelijkerwijs schimmeldraden bevinden, dient men te laten
behandelen met alkyldimethylbenzylammoniumchloride, boorzuur of natriumpolyboraat. Los stucwerk moet eerst worden
verwijderd en de voegen moeten worden
uitgekrabd. Hierna moeten de muren worden behandeld met het middel. Indien er
een ernstige aantasting aanwezig is, verdient het aanbeveling om in de muren
schuin naar beneden lopende gaten te
boren. De diepte van de gaten dient tot
2/3e van de muurdikte te bedragen, op
een afstand van 30 cm naast elkaar en 20
cm kruiselings onder elkaar. De boorgaten vult men enige keren achter elkaar
met het bestrijdingsmiddel, waarna ze
weer met cement worden afgesloten. Na
droging kan de muur dan weer worden
voorzien van stucwerk.
De toepasser van alle genoemde bestrijdingsmiddelen dient zich te houden aan
de wettelijke voorschriften en aanwijzingen zoals deze o.a. staan vermeld op de
etiketten van deze middelen.
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Curatief (bestrijding van de grote houtworm)

De bestrijding van de grote houtworm is
geen eenvoudige zaak. Omdat de larven
van deze insektesoort veelal in dikke
loofhouten balken voorkomen is het
moeilijk om ze met de ter beschikking
staande bestrijdingsmiddelen binnen een
korte tijd te doden. Vanwege de complexiteit van de leefwijze van de grote
houtworm is een grote deskundigheid van
de bestrijdingstechnicus vereist.
De bestrijding bestaat allereerst uit het
wegnemen van vochtoorzaken. In principe gelden hiervoor dezelfde zaken die
zijn genoemd bij de bestrijding van houtaantastende schimmels. Ook dient er
voor gezorgd te worden dat een optimale
ventilatie aanwezig is. Bovendien moet
bekeken worden in hoeverre bepaalde
constructies behouden kunnen blijven
danwel vervangen moeten worden.
Vervanging of versteviging van aangetast hout

Een bestrijding van de grote houtworm
geschiedt veelal in een situatie dat het
hout gedeeltelijk al zover is aangetast dat
voorafgaand aan de bestrijding bepaalde
delen moeten worden vervangen. Hiervoor kan men het best gebruik maken
van hout dat preventief is behandeld met
een daarvoor toegelaten houtverduurzamingsmiddel. Dergelijke middelen moeten
met behulp van professionele houtverduurzamingstechnieken worden toegepast. Er zijn bedrijven die beschikken
over speciaal hiervoor geschikte installaties.
Door daartoe gespecialiseerde bedrijven
kan aangetast hout in sommige gevallen
worden versterkt door constructies van
kunststof met wapening.

•
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Bestrijding

moeten verspringend worden aangebracht.

Met insekticiden die zijn toegelaten ter
bestrijding van de houtaantastende insekten op basis van cyfluthrin, cypermethrin,
deltamethrin of permethrin kan hout dat is
aangetast door de grote houtworm worden behandeld. Omdat in vrijwel alle gevallen het hout ook is aangetast door
schimmels verdient een behandeling met
een zogenaamd combimiddel de voorkeur. Deze combimiddelen bevatten niet
alleen een insekticide maar ook een fungicide. Werkzame stoffen die schimmels
bestrijden zijn bijv. alkyldimethylbenzylammoniumchloride en azaconazole.
De behandeling bestaat uit het bespuiten
onder lage druk met grove druppel van
het oppervlak van hout, dat niet is voorzien van een afdeklaag. Deze oppervlaktebehandeling dient gecombineerd te
worden met het onder druk via boorgaten
injecteren van het middel in het hout op
plaatsen waar veel uitvliegopeningen
worden aangetroffen. Boorgaten moeten
worden gemaakt tot ongeveer een halve
meter voorbij het zichtbaar aangetaste
hout. In de boorgaten moeten houtinjectiepluggen worden aangebracht waarna
onder een druk van 5 bar het middel
wordt ingebracht. Bij een geringe aantasting kan de druk worden opgevoerd tot
ca. 10 bar.
Als men te maken heeft met "kraamkamers" (holten in het hout waarin de volledige levenscyclus van de grote houtworm
zich kan afspelen) is de grootte van het
boorgat van geen belang. Een diameter
van 6,5 mm is dan voldoende. Bij een geringe aantasting is een boorgatdiameter
van 9,5 mm te prefereren. De gaten dienen te worden geboord loodrecht op het
oppervlakte van het hout tot een diepte
van ongeveer 3/ 4 van de balk. Men dient
te boren met een onderlinge afstand van
ca. 5 cm loodrecht op de vezelrichting en
ca. 20 cm in de vezelrichting. De gaten
Rat en Muis, 38 (1) 1990

Het is aan te bevelen om hout in de directe omgeving van een aantasting te behandelen door middel van een oppervlaktebehandeling. Daarbij dient ten minste
de voorgeschreven hoeveelheid van het
middel per oppervlakteëenheid te worden
toegepast. Het heeft geen zin om gezond,
niet aangetast eikehout preventief te behandelen door een bestrijdingsmiddel in
het hout te injecteren.
Tijdstip bestrijdingsaktie

Bij het controleren van de resultaten van
een bestrijdingsactie is het van belang
dat alle kritieke plaatsen inderdaad geïnspecteerd kunnen worden. Nuttige informatie over de bereikbaarheid van deze
plaatsen is te vinden in de richtlijnen "Bereikbaarheid en Toegankelijkheid" van de
Monumentenwacht. Wanneer in een behandelde ruimte wederom een onderzoek
moet worden ingesteld dient men te beschikken over een dossier waarin de gegevens over eerder uitgevoerde bestrijdingen staan opgetekend.

Een bestrijding zoals hierboven aangegeven moet worden uitgevoerd door vakbekwame bestrijdingstechnici. Als uilen,
vleermuizen e.d. in het gebouw voorkomen is het aan te bevelen contact op te
nemen met de dienst Natuur, Milieu en
Faunabeheer van de betreffende provincie. In gezamenlijk overleg kan dan de
periode worden vastgesteld waarin de
bestrijding moet worden uitgevoerd.

Het verdient aanbeveling periodiek en in
elk geval ca. 1 jaar na de toepassing te
controleren of de behandeling afdoende
is geweest. Wordt weer boormeel aangetroffen of worden in het voorjaar weer levende kevers gevonden, dan zal het hout,
eventueel plaatselijk, opnieuw moeten
worden behandeld.
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SUMMARY

Waar kan men terecht?

Informatie over leefwijze, wering en bestrijding van plaagdieren en schimmels:

- Afdeling Bestrijding van Dierplagen
Postbus 350
6700 AJ WAGENINGEN
tel.: 08370 - 19061
fax: 08370 - 24801
Informatie over het optreden van
vochtklachten in woningen:

- huurders:
Gemeentelijke Dienst voor Bouw- en
Woningtoezicht
Nederlands Verbond van Huurders
Postbus 11 57
7801 BD Emmen
tel.: 05910-14144

In this issue of Rat en Muis it is made
clear that in buildings under the influence
of moisture a number of pests can occur.
Most of these pestspecies belong to the
arthropods. Also fungi can develop under moist circumstances. Some construction errors and several other
sources resulting in pest problems in
buildings are described.
The biology of the dry rot fungus and the
cellar fungus is given attention to. These
wood attacking fungi can cause considerable damage in buildings. Extensive pest
control measurements have to be carried
out in order to eradicate these fungi.
Insect species preferring relative humid
conditions, which can be found in buildings are described. In most cases they do
not cause serious economical damage
but they can be very annoying. They are
not eliminated by the application of chemica! insecticides, but measures are necessary to lower the relative humidity of the
air.

Informatie over aangebrachte spouwmuurisolatie:

- BKS - Bureau Kwaliteitsbewaking
Spouwvullingen
Postbus 20714
3001 JA ROTTERDAM
tel.: 010 - 4309273
Informatie over isolatie vs. vochtproblemen en ventileren van woningen:

- Stichting Voorlichting Energiebesparing Nederland (S.V.E.N.)
Postbus 503,
7300 AM Apeldoorn
tel.: 055 - 330750
- Stichting Bouwresearch
postbus 20740
3001 JA Rotterdam
te.: 010 - 4123528/4117276

- eigenaren:
Bouwcentrum Rotterdam
Postbus 299
3000 AG ROTTERDAM
tel.: 01 O - 4309911

Especially in the case of wood damage by
fungi or by the death watch beetle it is essential that decayed wood is completely
removed and replaced by wood which
has been treated in order to prevent a
new attack of these pests.

Bouwcentrum Groningen
Capellestraat 1
9742 LJ Groningen
tel.: 050 - 714514

The use of insecticides is not the first priority when employees of the afdeling Bestrijding van Dierplagen (Department of
Pest Control) are giving advice. Il and
when it is possible to avoid the use of
pesticides this will be practicised. When
eradication of a pest is not possible without using pesticides it is important to use
the right product and to take care of a
professional application .

•
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