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Summary

COLOFON

The Department of Pest Control of the
Ministry of Housing, Spatial Planning and
the Environment had three surveys
executed by the Research lnstitute TNO
within the scope of the control of the dry
rot fungus Serpula lacrimans Persoon ex.
S.F. Gray.
Research in detecting the dry rot fungus
by its odour proved to be successful.
Applying a water-proof seal on the soil of
the basement of dwellings resulted in the
reduction of the relative humidity trom
78% to 20%.
When executing a test with heated air the
temperatures would not reach a high
enough level for drying the woeden
objects sufficiently and killing the dry rot
fungus.
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TNO-onderzoeken huiszwam
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Het is alweer enige tijd geleden dat er in
Dierplagen en Milieu aandacht werd
besteed aan de huiszwam. In nummer
2/3 van 1991 werd een overzicht
gegeven over de biologie, de ontwikkeling, het schadebeeld en de bestrijding
van de huiszwam. Vervolgens werden in
nummer 3 van 1992 de resultaten
vermeld, die voortkwamen uit een onder
een aantal gemeenten en bedrijven
gehouden enquête naar de verspreiding
en de mate van voorkomen van de
huiszwam in Nederland. Uit de enquête
bleek dat in de laatste 10 jaar 2100
meldingen over de huiszwam bij
gemeenten en andere instanties zijn
binnengekomen. Al met al blijkt hier wel
uit dat het voorkomen van de huiszwam
een probleem van behoorlijke omvang is.
Vooral in het westen van Nederland en in
steden langs de grote rivieren komt deze
houtaantastende schimmel veelvuldig
voor. Het is om die reden dat er door
de Inspectie Milieuhygiëne en het
Directoraat-generaal voor de VolkshuisDierplagen en Milieu, 43 (2) 1995

vesting een onderzoek werd geëntameerd om te komen tot een betere
opsporing van de huiszwam. Betere
opsporing kan er namelijk toe bijdragen
dat aantastingen in een vroegtijdig
stadium worden ontdekt en met gebruik
van relatief weinig bestrijdingsmiddelen
effectief kunnen worden bestreden.
Uiterlijk en leefwijze

Wanneer hout dat is verwerkt in gebouwen langere tijd een vochtgehalte bezit
van meer dan 21 % zullen zich uit de
aanwezige sporen in dit vochtige hout
schimmels gaan ontwikkelen. Zowel
naald- als loofhoutsoorten kunnen
worden aangetast. Op of in hout dat zich
in de buitenlucht bevindt, wordt de
huiszwam slechts zelden aangetroffen.
Hout dat is aangetast door de huiszwam
verkleurt bruinachtig. Men spreekt wel
van een bruine rot. Het hout wordt
naarmate de aantasting zich verder
ontwikkelt zacht en verliest zijn sterkte. In
een vergevorderd stadium van aantasting
is het hout bruin van kleur met diepe
krimpscheuren die evenwijdig lopen aan
en loodrecht staan op de vezelrichting.
De schimmeldraden die zich in het hout
bevinden zijn met het blote oog niet
zichtbaar. Deze draden dringen zeer diep
in het hout door. De dwarsdoorsnede van
dergelijke draden is zeer klein (slechts
0,0016 mm). Aan het oppervlak van het
hout zijn deze draden soms wel zichtbaar
in de vorm van witte vlokken en zijn daar
ook meestal iets dikker (dwarsdoorsnede
ca. 0,003 - 0,0075 mm).
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. Soms worden
bundels schimmeldraden gevormd die in
diameter wel 5 tot 8 mm dik zijn en
strengen genoemd worden. De kleur van
dergelijke vezels is eerst wit, maar
27
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verkleurt later naar donkergrijs. Zelfs
droog hout kan worden aangetast, want
de huiszwam is in staat om vocht via de
zwamdraden vanuit vochtige plaatsen
over enkele meters te transporteren.
Na verloop van tijd vormen zich op het
hout of de muur vruchtlichamen die
bestaan uit compact weefsel. De rand
van het vruchtlichaam is wit. Op het
vruchtlichaam ontstaan de sporen die
voor de verspreiding van de soort
zorgdragen. Een vruchtlichaam kan enige
miljarden sporen vormen. Grote aantallen
sporen bij elkaar zijn te zien als roestbruin poeder. Een vruchtlichaam varieert
in grootte van enkele centimeters tot
1 meter.
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
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voor controle-inspecties in gebouwen
nadat de schimmel is bestreden. Het is in
de praktijk altijd weer buitengewoon
moeilijk om vast te stellen of de
behandeling succesvol is geweest.
De vraag was daarom of het mogelijk is
om een schimmelaantasting met behulp
van instrumenteel-analytische methoden
aan te tonen. Dat zou mogelijk zijn als de
schimmel bepaalde stoffen afstaat aan
de omgeving die vervolgens in een luchtmonster zouden kunnen worden aangetoond. Voor deze theorie pleit het feit
dat het reeds mogelijk is gebleken om
honden te trainen schimmelaantastingen
in een vroeg stadium op te sporen. Door
de afdeling Bestrijding van Dierplagen
werd daarom de financiering geregeld
voor een onderzoek. Bij het onderzoek
heeft men luchtmonsters geanalyseerd
met behulp van een gaschromatograaf
en met behulp van een massaspectrometer.
Van een achttal schimmels, dat onder
gestandaardiseerde condities was
gekweekt, zijn "de profielen van vluchtige
verbindingen" bepaald. Het bleek dat de
schimmels profielen hebben die zeer
sterk van elkaar verschillen. iedere schimmel blijkt zijn eigen specifieke profiel van
vluchtige verbindingen te hebben.
Natuurlijk zullen de schimmels ook in de
diverse stadia die ze doorlopen en onder
invloed van bepaalde groeicondities
verschillen in geurprofiel opleveren. Het
is daarom zaak om na te gaan welke de
specifieke stoffen zijn die karakteristiek
zijn voor een bepaalde schimmel. In
ieder geval is duidelijk geworden dat
huiszwamaantastingen door middel van
een geuranalyse kunnen worden
aangetoond.

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.
Geuronderzoek
(meting van vluchtige verbindingen uit
houtschimmels)
In de praktijk is het zeer moeilijk om een
huiszwamaantasting (Serpula /acrimans)
vroegtijdig vast te stellen. Dit geldt ook
Dierplagen en Milieu, 43 (2) 1995
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Niet-destructieve bestrijding van de
huiszwam
(preventieve maatregelen om de
ontwikkeling van de huiszwam tegen te
gaan)
Dierplagen en Milieu, 43 (2) 1995•

Huiszwam is een van de gevaarlijkste
houtaantasters in gebouwen. Dat is
voornamelijk te wijten aan het feit dat de
huiszwam als een van de weinige in
gebouwen voorkomende schimmels in
staat is om het voor de groei benodigde
water zelf aan te voeren. Daarbij kan de
schimmel via de schimmeldraden door
balken, maar ook door muren water
aantrekken. De huiszwam kan zich vanwege deze eigenschap snel uitbreiden
over een groot oppervlak.
In de praktijk is het dan ook moeilijk om
een huiszwam goed, effectief en volledig
te bestrijden.
De huiszwam ontwikkelt zich veelal
onder de begane-grond-vloer, daar waar
houten vloeren en vloerbalken zich
bevinden in een slecht geventileerde en
te vochtige kruipruimte.
Bij het onderzoek dat werd uitgevoerd
door het Centrum voor Houttechnologie
te Delft werd o.a. onderzocht, wat het
effect is van diverse bouwkundige
maatregelen en bestrijdingsmethoden. In
een praktijkobject werden enkele
woningen aangewezen waar men op
proefbasis deze bouwkundige maatregelen kon uitvoeren. Het betrof zes
woningen te Rotterdam, waar een lichte
huiszwamaantasting was vastgesteld.
Uit het onderzoek dat werd uitgevoerd
kon het volgende worden geconcludeerd.
Wanneer men maatregelen neemt om de
relatieve luchtvochtigheid in de kruipruimte te verlagen remt dit de ontwikkeling van de huiszwam aanmerkelijk.
Wanneer een bodemafsluiting wordt
toegepast daalt de relatieve luchtvochtigheid in de meeste gevallen van ca. 78%
tot beneden de 20%.
Slotconclusie van het onderzoek is dat er
als de huiszwam wordt aangetroffen twee
soorten maatregelen noodzakelijk zijn,
namelijk:
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a. curatieve maatregelen ter bestrijding
van de huiszwam, dus een bestrijding
met chemische middelen
b. preventieve maatregelen, dat zijn
voornamelijk bouwtechnische ingrepen
om de ontwikkeling van de huiszwam
tegen te gaan.

Het advies is om de huiszwam te
bestrijden door:
• bouwkundige maatregelen en een
chemische bestrijding
• bouwkundige maatregelen en een
combinatie van chemische bestrijding
en een warmtebehandeling

Bij het uitvoeren van een bestrijding van
de huiszwam met behulp van hete lucht
bleek dat de beproefde temperaturen
niet hoog genoeg waren om het hout
binnen een redelijke termijn voldoende te
drogen en om vervolgens de huiszwam
te doden. Bij langdurige verwarming zal
droging tenslotte wel plaatsvinden, maar
de kosten daarvan zijn onrealistisch
hoog. Toepassing van uitsluitend een
warmtebehandeling bij een huiszwamaantasting is dus nog niet haalbaar. De
methode zal nader moeten worden
onderzocht voordat deze in de praktijk
kan worden toegepast.

Conclusie
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Het onderzoek dat door het Centrum
voor Houttechnologie is uitgevoerd geeft
interessante aanknopingspunten voor de
praktijk van vroegtijdige detectie en
bestrijding van de huiszwam. Verder
onderzoek zal moeten uitwijzen in
hoeverre de onderzochte methodieken in
de toekomst werkelijk een rol kunnen
gaan spelen.

Summary

Prevention of the use of pesticides in
pest control is an important item of
environmental protection measures. The
first obligation of the pest control
technician, alter having determined a
certain pest species, should be
establishing the necessity of prevention
measures to be taken, before even
thinking of the use of pesticides. These
could be repair of technica! shortcomings
in buildings, hygienic measures or
physical control such as freezing or
heating or solving a moist problem. And
of course when storing, transporting or
using pesticides the slogan should be:
Caution is good lor the environment.
Inleiding

ir. J.T. de Jonge.
Bij meldingen over ongedierte, een nog
steeds ingeburgerde term, wordt door
klagers direct gevraagd om het uitvoeren
van een bestrijdingsactie met chemische
middelen. De veronderstelling dat
"ongewenste", "enge" beestjes alleen
maar weg te krijgen zijn met behulp van
bestrijdingsmiddelen is echter onjuist.
Afgaande op de leefwijze van een
diersoort dient te worden nagegaan
welke weringsmaatregelen kunnen
worden genomen. Dat kunnen zijn
bouwtechnische weringsmaatregelen of
maatregelen van hygiënische aard;
schoonmaken dus. Hieronder valt zeker
het saneren van de ontwikkelingsbronnen.
Ook fysische bestrijding: het verhogen of
verlagen van de temperatuur en het
verlagen van de relatieve luchtvochtigheid, draagt bij tot de vermindering of
oplossing van het (insekten)probleem dat
men heeft.
De soort maatregelen die men moet
nemen hangt nauw samen met de
leefwijze van de betrokken diersoort. Het
voorkómen van het gebruik van
Dierplagen en Milieu, 43 (2) 1995
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bestrijdingsmiddelen is een belangrijk
milieuaspect in de beroepsmatige
ongediertebestrijding.
Als door de bestrijdingstechnicus of
-deskundige een onderzoek is ingesteld
naar dierplagen in woningen of bedrijven
moet in de advisering steeds worden
begonnen met het vaststellen van noodzakelijk te nemen weringsmaatregelen.
Het zo mogelijk toepassen van alternatieve bestrijdingsmiddelen en
-methoden verdient de voorkeur.
Melding

Als een melding over hinder door plaagdieren ontvangen wordt, zal een aantal
basisgegevens worden genoteerd dat
nodig kan zijn voor de determinatie van
geleedpotigen of beoordeling van het
probleem. Als de naam van de betrokken
diersoort is vastgesteld en men is bekend
met de leefwijze ervan, dan moet uit de
gegevens of plaatselijk onderzoek blijken
welke maatregelen moeten worden
genomen om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te voorkomen, dan wel te
beperken.
Weri ngsmaatregelen

Bouwkundige weringsmaatregelen
bestaan bijvoorbeeld bij de bruine rat in
veel gevallen eenvoudig uit het herstel
van defecte rioleringen. Veelal weet de
bestrijdingstechnicus dat de problemen
uitsluitend door herstel van de riolering
kunnen worden opgelost.
De bewoners willen over het algemeen
snel van hun probleem af en dringen
vaak aan op het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
Het gebruik daarvan heeft, zonder de
genoemde herstelwerkzaamheden,
echter slechts een tijdelijk effect. De
eigenaar van een pand moet door de
verantwoordelijke gemeentelijke dienst
worden verplicht de nodige maatregelen
31
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