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Dry rot is a well known phenomenon in
buildings in the Netherlands. In order to
gain more knowledge about the
distribution of the dry rot an inquiry was
held. All the local authorities of towns with
ore than 30000 inhabitants were sent a
letter with questions on the dry rot. The
firms dealing with dry rot control also
were asked to give information about
where and when the delt with this fungus.
75% of the authorities responded. lt
appeared that in the last 1O years at least
2100 times the dry rot fungus was
detected. In most of the cases the dry rot
is found in the western part of the
Netherlands or along the rivers, where the
level of the water in the ground is high.
The soil in these areas is mostly peat-soil
or clay.

Samenvatting
Een enquête over de verspreiding en het
voorkomen van de huiszwam in
Nederland werd gehouden onder 78
gemeenten, 22 bedrijven en 11 andere
instanties op het gebied van de
woningbouw en had een respons van
± 75%. Gebleken is dat in de laatste 10
jaar 2100 meldingen zijn binnengekomen
bij bovenstaande instanties.
De huiszwam komt het meest voor in
West-Nederland en in steden langs grote
rivieren. Karakteristiek voor gebieden
waar de huiszwam veel voorkomt blijkt
een iets nattere grond (veelal klei of
veen), met vooral een hoge
grondwaterstand. De zwam wordt
voornamelijk in de kruipruimte
aangetroffen.

Inleiding
In het artikel "Schijnwerpers op de
Huiszwam" (Serpula lacrimans Pers. ex
S.F.Gray) (Dierplagen en Milieu no. 2/3,

Foto voorpagina:
de zwarte rat vereist blijvende aandacht in Noord-Brabant
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huiszwam in een blijkbaar weinig gebruikte
voorraadkast

1991) werd een uiteenzetting gegeven
over de biologie, de ontwikkeling, het
schadebeeld en de bestrijding van de
huiszwam. Tevens werd een beeld
geschetst van nieuwe wegen in
Nederland, waartoe de afdeling
Bestrijding van Dierplagen een voorzet
wil geven. Deze enquête kan gezien
worden als uitwerking van deze voorzet.
Het doel van de enquête was onder meer
om een overzicht te krijgen van de
verspreiding en de mate van voorkomen
van de huiszwam in Nederland. Er
ontbreekt namelijk een duidelijk inzicht in
de omvang van het probleem veroorzaakt
door de huiszwam. In dit artikel zullen de
resultaten worden gepresenteerd van de
enquête die werd gehouden onder 78
grote gemeenten, 22 ongediertebestrijdingsbedrijven en 11 instanties
betrokken bij de nederlandse
woningbouw.
39
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* Voor de afhandeling van het probleem

Opzet van de enquête
* De volgende instanties werden

geïnterviewd:
- gemeenten met meer dan 40.000
inwoners,
- houtschimmel-bestrijdende bedrijven,
- overige instanties.
• Om meer inzicht te krijgen in het beeld
van de verspreiding werd de
gemeenten gevraagd naar:
- het aantal meldingen per jaar,
- de gemiddelde grondwaterstand in de
gemeente,
- de leeftijd van de huizen.
• Om inzicht te krijgen in de bestrijding
werd gevraagd:
- wie gewoonlijk de bestrijding uitvoert of
naar wie wordt doorverwezen,
- welke bestrijdingsmaatregelen worden
getroffen,
- welke bestrijdingsmiddelen worden
gebruikt.

1-5
17 (51%)
1 (10%)
1 (16%)

6-10
4 (13%)
0 ( 0%)
0 ( 0%)

Uit de tabel blijkt dat vooral bij gemeenten
kleine aantallen meldingen binnenkomen
(enkele uitzonderingen daargelaten),
terwijl bij de bedrijven en instanties zeer
veel meldingen binnenkomen.
In 35 gemeenten (51 %) zijn geen
meldingen binnengekomen, terwijl in de
resterende 33 gemeenten de afgelopen
10 jaar 1 tot 50 meldingen
binnenkwamen. Amsterdam scoort zeer
hoog met 800 meldingen. De oorzaak
hiervan is mogelijk de grootscheepse

■
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Resultaten
Van de 78 geënquêteerde gemeenten
hebben er 68 geantwoord, hetgeen een
respons oplevert van 87%. Bij de
bedrijven werd een respons van 65%
bereikt (15 van de 22 geënquêteerden),
terwijl 60% van de overige instanties
reageerde (9 van de 15).
In onderstaande tabel wordt aangegeven
hoeveel meldingen er bij de diverse
instanties in de loop der jaren zijn
binnengekomen.

Uit de gegevens van de gemeenten blijkt
dat de huiszwam met name in en rond
Zuid-Holland voorkomt. Verder zijn
enkele plaatsen langs grote rivieren
"huiszwam-gevoelig": waarschijnlijk ligt dit
aan een regelmatig hoge
rivierwaterstand, waardoor kelders
geregeld blank staan.
Van de 15 bedrijven die hebben
gereageerd, bleken er 10 huiszwammeldingen binnen te krijgen en te
bestrijden. Deze betreffende bedrijven
kregen alle een groot aantal meldingen
binnen. Vier bedrijven weigerden
informatie te verstrekken over aantallen
of de methode van aanpak. De overige 6
bedrijven ontvingen de afgelopen 10 jaar
in totaal tenminste 700 huiszwammeldingen. De aantallen meldingen
varieerden van 2 tot 300. In enkele

wel huiszwam
geen huiszwam
aantal meldingen

instanties

A. gemeenten:
B. bedrijven:
C. overigen:

-

werd gevraagd naar:
de registratie van de meldingen,
de expertise bij de determinatie,
de plaats van optreden in het gebouw,
controle na een bestrijding.
Tenslotte werd gevraagd wat er aan
voorlichting wordt gedaan en volgens
welke wegen deze voorlichting wordt
gegeven.

11-25

> 25

onbekend

totaal

5 (16%)
1 (10%)
1 (16%)

7 (21%)
4 (40%)
4(66%)

0 ( 0%)
4 (40%)
0( 0%)

33 (100%)
10 (100%)
6 (100%)

inventarisatie die de gemeente onlangs in
samenwerking met de
woningbouwcorporaties heeft uitgevoerd.
Hierdoor heeft de gemeente Amsterdam
een beter inzicht gekregen in de totale
problematiek, wat echter niet wil zeggen
dat het probleem in Amsterdam groter is
dan op andere plaatsen. Uit aanvullende
opmerkingen bleek dat klachten soms
niet bij de gemeente binnenkwamen,
maar bv. bij de woningbouwvereniging.
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Bij de overige instanties bleken 6 van de
9 huiszwamklachten binnen te krijgen.
Vier ervan hadden over de afgelopen 1O
jaar meer dan 25 klachten
binnengekregen (variërend van 3 tot 75).
Zowel bij de bedrijven als bij de instanties
was het onmogelijk te achterhalen uit
welke regio de klachten waren gekomen.
De antwoorden op de vraag naar de
hoogte van de grondwaterstand werden
onderverdeeld in 3 hoogtes. De
gemiddelden voor beide gemeentecategorieën zijn aangegeven (tussen
haakjes absolute waarden):

hoog

middel

laag

moeilijk te bepalen

28%(9)
20%(6)

37% (12)
32% (12)

13% (4)
21%(8)

25% (8)
27%(9)

Gemeenten met huiszwam lijken een wat
hogere grondwaterstand te hebben dan
gemeenten zonder meldingen. De
verschillen zijn minimaal.

wel huiszwam
geen huiszwam

De antwoorden geven aan dat vooral
oudere woningen worden aangetast door
de huiszwam. Wanneer die oudere
woningen staan op plaatsen waar aan de
kiemfactoren van de huiszwam worden
voldaan: stilstaande lucht, een vochtig
milieu en een temperatuur van ± 23'C, zal
aantasting kunnen optreden.
Dierplagen en Milieu, 40 (3) 1992.

gevallen kon geen opgave van het exacte
aantal worden gedaan. De meldingen
kwamen van zowel gemeenten als van
instanties en particulieren.

De antwoorden naar de vraag van de
ouderdom van de woningen konden
ingevuld in 3 leeftijdscategorieën
(aantallen):

0-25

26-50

ouder dan 50 jaar

35%
51%

31%
29%

34%
20%

Nevenoorzaken hiervan kunnen zijn dat
in oudere gebouwen vaker een
kruipruimte ontbreekt waardoor het
grondwater vrij de vloer kan bereiken.
Bovendien hebben oudere woningen
vaak houten vloeren en zijn ze
veelvuldiger gebouwd op oude houten
funderingen .
41
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Onderstaande vragen hebben betrekking
op zowel gemeenten als op bedrijven en
instanties met huiszwamklachten.

instantie

Hoeveel meldingen ontving u in 1988,
1989, 1990 en de afgelopen 10 jaar?

A. gemeenten

1989

1990

1980-1990

B. bedrijven
C. overigen

142
76
11

162
84
11

224
93
19

1195
701
188

totaal

230

257

336

2084 (= gemiddeld 210 per
jaar)

De afgelopen tien jaar zijn er in
Nederland 2084 klachten van huiszwam
gemeld bij de geënquêteerden. Hieruit
kan worden afgeleid dat er per jaar
landelijk± 210 klachten worden gemeld.
Het feit dat er de laatste drie jaar een
toename is te zien in het aantal
meldingen kan worden veroorzaakt
doordat de nieuwste meldingen het
gemakkelijkst zijn te achterhalen. Dit geldt
vooral voor die instanties die (nog) geen
register bijhouden van binnenkomende

A. gemeenten
B. bedrijven
C. overigen

klachten of meldingen van
houtaantastende schimmels. Enige
overlap in het aantal meldingen zal
voorkomen, doordat veel gemeenten zelf
geen bestrijding uitvoeren, maar deze
aan een bedrijf uitbesteden. Hoe groot
het totaal aantal klachten in Nederland is,
is nog onbekend.
Worden binnenkomende meldingen
geregistreerd?

geen register

wel register

totaal

18 (55%)
4(57%)
3(33%)

15 (45%)
3(43%)
6(67%)

33 (100%)
7 (100%)
9 (100%)

Hoofdzakelijk 2 gemeentelijke diensten
houden zich bezig met de registratie van
huiszwam-klachten, nl.: Bouw- en
Woningtoezicht en Dierplaagbestrijding.
Omdat 55% van de gemeenten haar
gegevens niet uit een register kan putten,
mag worden verondersteld dat het aantal
huiszwamklachten hoger ligt dan uit de
enquête is gebleken. Dit wordt ook
42

Hoe stelt u vast of u met huiszwam te
maken hebt?

eigen expertise

elders

totaal

20 ( 65%)
7 (100%)
8 ( 89%)

11 (35%)
0( 0%)
1 (11%)

31 (100%)
7 (100%)
9 (100%)

aantal huiszwam-meldingen per jaar periode
1988

A. gemeenten

was vooral het geval bij de bedrijven en
overige instanties.

duidelijk uit de door Amsterdam
geleverde gegevens.
Er werd tevens geconstateerd dat er
meer gegevens beschikbaar zouden zijn,
als een groter aantal geënquêteerden
een andersoortig register bij zouden
houden.
Bij navraag is gebleken dat velen een
register per object bijhouden en niet per
geconstateerd gebrek of type klacht. Dit
Dierplagen en Milieu, 40 (3) 1992

B. bedrijven
C.overigen

Veel gemeenten (20 van de 31) stellen bij
een binnenkomende klacht zelf vast om
wat voor aantasting het gaat. In totaal
vragen 11 gemeenten (35%) hulp van
buitenaf. Hiervan gaan er 7 naar de
afdeling Bestrijding van Dierplagen, 3
naar ongediertebestrijdingsbedrijven en 1
naar het CBS te Baarn. Bij 2 gemeenten is
de expertise-bron niet opgegeven. Al met

A. gemeenten
B. bedrijven
C. overigen

al blijkt dat de helft van de gemeenten
hulp van buitenaf inroept. In tegenstelling
hiermee blijkt dat alle bedrijven zelf
expertise in huis hebben, evenals de
meeste overige instanties.
Waar worden de meeste aantastingen
aangetroffen?

onder de vloer

in woonged.

op of onder dak

totaal

25,8 (83%)
4,5 (75%)
6,5 (72%)

3,3 (11%)
0,5 ( 8%)
1,0 (11%)

1,8 ( 6%)
1,0 (17%)
1,5 (17%)

28 (100%)
6 (100%)
9 (100%)

huiszwam groeit in een woning bijna altijd onder de vloer

Dierplagen en Milieu, 40 (3) 1992.
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Omdat in sommige gevallen meer dan
één keuze is aangestreept, zijn de
waarden in decimalen aangegeven.
Opvallend is dat bij alle drie instanties de
meeste meldingen de kruipruimte onder
de begane grondvloer betreffen. Gezien
de voorkeur van de huiszwam voor
stilstaande lucht en een hoge
luchtvochtigheid is dit verklaarbaar. Zeer
sporadisch komt de huiszwam elders in
de woning voor. De oorzaak hiervan zal
veelal liggen in plaatselijk vochtoverlast
door bouwkundige gebreken, lekkage var
het dak of een leiding. Hierdoor kunnen
op de betreffende plaats in het pand
ideale situaties voor de huiszwam

A. gemeenten
8. bedrijven
C. overigen

ontstaan. Verder werd opgemerkt dat een
huiszwamgeval zich vaak tijdens of na
bouwwerkzaamheden manifesteert.
Geen van de gemeenten voert
steekproefsgewijs controles uit van
woningen in hun gebied. De reden
hiervoor zal veelal liggen in tijdgebrek of
tekort aan ambtenaren. Daarnaast is
gebleken dat veel mensen weigeren mee
te werken aan een onderzoek als er
twijfel bestaat over de aanwezigheid van
de huiszwam.
Vindt er achteraf controle plaats van een
huiszwam-object?

nee

ja

onbekend

totaal

9 (87%)
6 (67%)
6 (67%)

1 ( 3%)
2(22%)
2(22%)

10 (10%)
1 (11%)
1 (11 %)

30 (100%)
9 (100%)
9 (100%)

wordt het werk na enige tijd nauwelijks
gecontroleerd. Gezien de aard en
hardnekkigheid van de aantasting zal ook
hier er op moeten worden aangedrongen
dit minimaal 1x te doen.

Slechts weinig gemeenten controleren
hun woningbestand op huiszwam. Niet
één gemeente controleert zijn woningen
steekproefsgewijs, terwijl 37% van de
gemeenten een object in ieder geval één
keer controleren, nadat er huiszwam is
aangetoond en bestreden.
Ook bij bedrijven en de overige instanties

A. gemeenten
B. bedrijven
C. overigen

Afhankelijk van de grootte van de
gemeente alsmede van hun uitvoerende
taken wordt een actie ondernomen.
Veelal beperkt men zich tot vaststelling
van het probleem. Rapportage en
bestrijding worden zelden uitgevoerd.

■
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Onderneemt u zelf actie na een melding?
Zo ja, waaruit bestaat deze?
nee

ja

totaal

12 (34%)
0 ( 0%)
3 (33%)

21 ( 64%)
7 (100%)
6 ( 67%)

33 (100%)
7 (100%)
9 (100%)

Bedrijven ondernemen altijd zelf actie.
Deze bestaat in ieder geval uit een
inventarisatie, een gebrekenanalyse en
een bestrijdingsactie. Rapportage aan
derden wordt meestal achterwege
gelaten. Blijkens enkele bijgevoegde
Dierplagen en Milieu, 40 (3) 1992

contractformulieren kunnen hier wel
enkele specificaties op worden
aangegeven.
Bij de overige instanties wordt in alle
gevallen een redelijk uitgebreide analyse
van het probleem uitgevoerd die vaak is

A. gemeenten
B. bedrijven
C. overigen

Directe voorlichting door middel van
telefonisch advies of het bezoeken van
een object wordt door vrijwel alle
instanties gedaan.
Opvallend is dat aan schriftelijke
voorlichting vrijwel niets wordt gedaan en
al helemaal niet door bedrijven en
instanties. Het is de vraag hoe of waar
men aan de nodige informatie komt,
aangezien van alle gemeenten bv. 30%
elders advies inwint.
Conclusies

De enquête geeft een globale indruk van
de omvang van de problematiek.
Gemeenten in het lager gelegen westen
van ons land worden geregeld met
huiszwamklachten geconfronteerd.
Helaas kon niet in alle gevallen worden
achterhaald waar huiszwamklachten
worden gemeld. Voor sommige instanties
was het niet mogelijk mee te werken aan
de enquête. Tenslotte waren 4 grote
bedrijven niet bereid mee te werken aan
de enquête wat de waarde van de
uitkomsten behoorlijk heeft verminderd.
Bij de bedrijven en instanties was niet te
achterhalen uit welke regio de meldingen
afkomstig waren. Uit de gemeenteresultaten kan worden gesteld dat de
verspreiding van de huiszwam beperkt
Dierplagen en Milieu, 40 (3) 1992.

gekoppeld aan een eindrapportage. Een
bestrijding wordt echter nooit uitgevoerd.
Geeft u voorlichting aan bewoners gericht
op preventie?

nee

ja

totaal

8 (24%)
1 (14%)
3 (33%)

25 (76%)
6 (86%)
6 (67%)

33 (100%)
7 (100%)
9 (100%)

blijft tot het westen van het land, met
Zuid-Holland als centrum. Oorzaken
hiervoor kunnen zijn: veel oude
stadskernen met nog een hoog
percentage houten vloeren boven een
relatief vochtige bodem, gekoppeld aan
bouwtechnische gebreken.
Als de huiszwam elders voorkomt moeten
plaatselijke oorzaken worden gezocht
waarbij natuurlijk het veelvuldig optreden
van vochtoverlast gecombineerd met een
slechte ventilatie een rol zal spelen.
Enkele plaatsen langs grote rivieren zijn
"huiszwam-gevoelig": mogelijk ligt dit aan
een regelmatig hoge rivierwaterstand,
waardoor kelders blank komen te staan.
Er is getracht de verspreiding te koppelen
aan enkele algemene kenmerken, zoals
de grondwaterstand, het bodemtype en
de ouderdom van het gebouw. Bij de
indeling voor de grondwaterstand bleek
echter dat de gekozen indeling te ruim
was. De vraagstelling over de ouderdom
van de huizen was enigszins onduidelijk,
waardoor de vraag of huiszwam vooral
voorkomt in oude woningen en zo ja in
welke mate vooralsnog onbeantwoord
bleef.
Advies zou moeten worden gegeven om
er bij gemeenten op aan te dringen om
een huiszwam-object in ieder geval één
keer na de bestrijding te controleren.
45
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Verspreidingsgebied zwarte ratten
in Noord-Brabant
Tevens kan worden gedacht aan het
controleren van aangrenzende panden,
omdat daar aanwezig schimmelmateriaal
voor herinfectie kan zorgen. Te vaak
wordt nog aangenomen dat door een
bestrijding de zaak is afgesloten.
Achtergebleven restanten van een
huiszwamaantasting kunnen echter
zorgen voor een herinfectie.
Uit de resultaten is naar voren gekomen
dat het veelvuldig ontvangen van
huiszwamklachten bevorderlijk is voor de
kennis. Bij de gemeenten waren er nog
velen die de expertise elders moesten
zoeken, terwijl bedrijven met veel
meldingen wel expertise in huis hebben.
Discussie

Door deze enquête is inzicht verkregen in
het aantal huiszwam-klachten dat in de
periode 1980-1990 in Nederland is
gemeld. De gedachte achter de enquête
was om te onderzoeken hoe hoog de
nood is in Nederland. Naar nu blijkt gaat
het toch wel om een omvangrijk
probleem, waar veel geld mee is
gemoeid. Daarom wil de Afdeling trachten
er iets aan te doen. Om te beginnen is er
een onderzoek gestart bij TNO. Hopelijk
is dit voor andere instanties een
stimulans om andere punten van de
huiszwamproblematiek te (laten)
onderzoeken. Doel van bovengenoemd
onderzoek bij TNO is om huiszwam te
detecteren op basis van de typische lucht
die de huiszwam verspreidt. Wellicht kan
in een volgend nummer nader op dit
onderzoek worden ingegaan.
De enquête kan geen antwoord geven op
alle vragen over het optreden van de
huiszwam in Nederland. Enerzijds omdat

Summary

niet alle klachten bij de gemeenten
binnenkomen, anderzijds omdat er
overlap bestaat tussen meldingen die van
instanties of gemeenten naar het
bedrijfsleven worden doorgespeeld, en
tenslotte omdat enkele bedrijven geen
medewerking hebben verleend aan de
enquête.

In 1968 populations of the roof rat (Rattus
rattus L.) were found in anima! live stock
farms in 6 municipalities situated on and
close to the Belgian border. In 1983 the
roof rat had spread out to 50
municipalities. A coordinated campaign
was considered necessary to control this
species and to end the spreading of the
rats.
The Dutch Department of Pest Control
received written reports trom 55
municipalities about their participation.
The results of the campaign (1983-1985)
were satisfactory. In the following years
however small numbers of rats migrated
to neighbouring villages and in 1989 the
total area of distribution mounted up to 69

Door de resultaten is duidelijkheid
verschaft in de registratie door
gemeenten: bij welke afdelingen de
meldingen terechtkomen en waar hiervan
een overzicht aanwezig is. Gebleken is
dat de registratie minimaal is bij alle drie
de geënquêteerde instanties. Voordeel
van een goede registratie is dat bij
constatering van een klacht kan worden
gekeken of er al eerder in die buurt een
geval is geweest. Tevens kan onderzoek
worden gestart in die regio's die
(extreem) zwaar zijn getroffen door
huiszwam-aantastingen.
Tenslotte is naar voren gebracht dat de
schimmel-kennis van de mensen in het
veld niet altijd even goed is. Bij sommige
instanties bestaat de behoefte om een
(beperkte) cursus te volgen. Er is echter
momenteel geen instantie die aan deze
behoefte naar opleiding kan voldoen.
Vanuit het bedrijfsleven werd om meer
voorlichting aan zowel gemeenten als
particulieren gevraagd, omdat de
huiszwam nog al eens de kans krijgt te
escaleren, vanwege ondeskundige
aanpak of een verkeerde diagnose van
de aantasting. Tevens dienen bij een
sanering andere plagen in de gaten te
worden gehouden. Bij het ventilatieadvies
dient bijvoorbeeld ook aan muisdichte
roosters te worden gedacht.

ZWARTE RAT (Rattus rattus l.)

ir. J.T. de Jonge.

-

verspreidingsgebied van de zwarte rat in
Noord-Brabant in 1985 in 61 gemeenten
in de periode 1986 tlm 1991 uitbreiding tot
68 gemeenten in Noord-Brabant en 1 in Limburg

■
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municipalities. Early 1990 the Pest
Control Department repeated an
inventory of the spreading of the roof rat
and registered the excistance of the
animals in 69 municipalities. In 1991 the
request was repeated and figures show
that the spreading had stopped.
"Olievlekverspreiding"

In de provincie Noord-Brabant werd de
zwarte rat in 1968 aangetroffen in een
zestal gemeenten. Ondanks door
betrokken gemeenten en veehouders
uitgevoerde bestrijdingen, vond een
"olievlekverspreiding" van de zwarte rat
plaats. In 1985 omvatte het
verspreidingsgebied rondom Eindhoven
61 gemeenten (zie kaart). De 50

1

