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Spotlight on dry rot

Dry rot is a well known phenomenon in
houses and buildings, especially in the
damp regions of many older buildings
with wooden floors. There is an
incomplete knowledge about distribution
of dry rot in the Netherlands. Control of
the problem in an advanced stage is
based on removal of affected material,
impregnation of remaining and new
building materials and enhancement of
constructions causing dampness.
A working group is established focussing
on preventive and alternative methods,
such as early recognition and the
preparation of a generally accepted
guideline. Contact Ir. J.T. de Jonge
(Department of Pest Control, P.O. Box
350, 6700 AJ WAGENINGEN, the
Netherlands) for further information and
suggestions.
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vruchtlichaam huiszwam op luik kruipruimte
(foto D.P. Kempe)
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woningbouw. Ook de vooroorlogse
woningvoorraad is er door renovatie op
vooruit gegaan. Het probleem van het
achterstallig onderhoud is echter
gebleven, hetgeen omstandigheden kan
opleveren waarbij schadelijke
organismen zich gaan manifesteren. Dit
wordt pijnlijk duidelijk wanneer er
plotseling een kast door de vloer zakt,
wanneer na langdurige afwezigheid het
interieur met een laag bruin stof is
overdekt, of als er paddestoelen op het
kozijn gaan groeien. Daarnaast kunnen
bouwtechnische gebreken, alsmede een
slechte bodemgesteldheid voor de
nodige vochtoverlast zorgen. Dit alles kan
resulteren in houtrot, waarvan de
huiszwam vaak de veroorzaker is.
Volksgezondheids- en milieu-aspecten

De huiszwamproblematiek heeft
duidelijke raakvlakken met milieubeheer
en volksgezondheid. Het optreden van de
huiszwam is vooral het gevolg van
ongunstige omstandigheden in de
kruipruimte onder gebouwen, waardoor
het leefklimaat in woon- en
werkvertrekken ongunstig wordt
beïnvloed. Daarnaast betekent het
vrijkomen van miljarden sporen een
potentiële toename van de
allergeenbelasting in gebouwen.
Het toepassen van
houtverduurzamingsmiddelen en
fungiciden in de directe leefomgeving van
mensen en huisdieren is niet zonder
gevaren. Actiepunt S32 "Realiseren van
structurele maatregelen om het gebruik
van bestrijdingsmiddelen terug te
dringen" uit het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) is hier richtinggevend.
Onder dit actiepunt moet ook de
terugdringing van de hoeveelheden
fungiciden ter bestrijding van de
huiszwam worden gezien.
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Verspreiding en ontwikkeling
De huiszwam (Serpula /acrimans Pers. ex
S.F. Gray) is een microorganisme dat
gewoonlijk niet wordt aangetroffen buiten
gebouwen. Binnen gebouwen ontwikkelt
deze schimmel zich onder de volgende
omstandigheden: geringe ventilatie, een
gunstig temperatuurtraject (3-26°C) en
aanwezigheid van organisch materiaal
dat cellulose of hemicellulose bevat
(zoals hout, maar ook behang en tapijt).
Er moet in een woning een vochtig
micromilieu aanwezig zijn om de
ontwikkeling van spore tot huiszwam
mogelijk te maken. Het aan te tasten hout
moet in eerste instantie een vochtgehalte
hebben van ongeveer 30%. De strengen
stellen de schimmel in staat om ook
droge substraten (steen en stucwerk) te
overbruggen op zoek naar geschikte
(droge of natte) voedingsbronnen. Soms
wordt aan deze voorwaarden voldaan, bv.
na het voltooien van ondeskundig
uitgevoerde isolatiewerkzaamheden of na
een verbouwing waarbij regen inval is
opgetreden of bouwvocht is ingesloten
waardoor condensvorming optreedt.
Ook lekkage aan bv. riolering,
waterleiding, centrale verwarming,
regenpijpen en loodslabben.alsmede
optrekkend vocht, hoge
grondwaterstanden, inwateren en
doorslaande muren kunnen hiervan de
oorzaak zijn. Bovenstaande factoren die
een aantasting door de huiszwam kunnen
veroorzaken komen veelvuldig in
gebouwen voor. De huiszwam lijkt met
name in het westen van het land met zijn
relatief hoge grondwaterstanden en veel
oudere woonwijken het meest te worden
aangetroffen.
De huiszwam vertoont twee verschillende
groeitypen:
- een type dat zich onder vochtige
omstandigheden ontwikkelt vertoont
een witachtig, wollig mycelium. In dat
stadium zijn er nog geen
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vruchtlichamen en determinatie op
"uiterlijk" is dan ontoereikend. In een
later stadium is het voor een specialist
eenvoudig om de huiszwam te
herkennen: karakteristieke
vruchtlichamen met een vaak
paarsachtige rand en bruinachtige
sporen, grijs-witte strengen en
vochtdruppels.
onder drogere omstandigheden komt
een type tot ontwikkeling dat wordt
gekenmerkt door de vorming van
strengen. Doordat de strengen
watertransport over lange afstanden
mogelijk maken, kan de huiszwam ook
voorkomen op voedingsbronnen met
een relatief lage vochtigheid. In de
Engelstalige literatuur spreekt men
daarom over "dry rot" (= droogrot). Dit is
echter niet terecht, omdat de huiszwam
altijd over een waterbron moet
beschikken. Doordat de strengen over
meters ongeschikt substraat kunnen
groeien, moet de bron van een
aantasting vaak op grotere afstand
worden gezocht.
Aangetast hout vertoont op den duur een
basaltachtige structuur, daarom wordt
ook wel de term "cubic rot" gebruikt.
Daarnaast wordt de huiszwam ook wel
een bruinrot genoemd, vanwege de
bruine verkleuring van aangetast hout.
Schade en bestrijding
De schade die door de huiszwam wordt
veroorzaakt is enorm. Voor een
eengezinswoning kunnen de kosten van
saneringsmaatregelen oplopen tot een
bedrag van vele tienduizenden guldens.
Vaak bestaat er onenigheid over de
oorzaak en de schuldvraag. Dit komt
vooral voor na aankoop van een
aangetaste woning of wanneer bij de
buren een aantasting bestaat. In
Nederland dekt een verzekering deze
schade gewoonlijk niet. Veel aantastingen
worden ontdekt tijdens
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temperatuur van so·c. Bovendien kunnen
de sporen na vele jaren nog kiemen. Ze
zorgen voor een grote verspreiding van
de huiszwam in een huizenblok of dorp,
omdat men ze meeneemt aan kleding of
schoeisel.
Tenslotte heeft de huiszwam de
mogelijkheid om strengen te maken.
Deze kunnen tot 8 mm dik worden . Ze
maken een knappend geluid als men ze

breekt. Het lijkt hierdoor dood materiaal,
maar toch kan zo'n streng na een
sanering weer een nieuwe bron van
infectie vormen. Een aangetast pand
moet daarom goed gesaneerd worden.
Niet alleen moeten alle zwamdelen
worden gedood en bestreden, tevens
dient het afvalhout en puin zeer
zorgvuldig te worden verwijderd. Indien
mogelijk afvoeren naar de

strengen van de huiszwam (foto D.P. Kempe)

renovatiewerkzaamheden. Dan kan de
gemeente veelal gebruik maken van de
subsidieregeling voor stads- en
dorpsvernieuwing om de extra kosten te
dekken.
De huiszwam tast in beginsel vochtig
hout aan, maar kan door vochttransport
ook droger hout aantasten en over en/of
door steen en stucwerk kruipen. Hoewel
het geen voedingsbronnen betreft, maakt
de huiszwam er toch gebruik van. De
huiszwam haalt er de basische
bouwstoffen (met name calcium) uit om
de produktie van oxaalzuur te
neutraliseren onder de vorming van
calciumoxalaat. Tevens kan oxaalzuur
gebonden worden aan ijzer in zg.
chelaten. Het oxaalzuur zou anders de
eigen groei remmen, maar door deze
verbindingen te gebruiken is de
huiszwam in staat vrijwel ongebreideld
verder te groeien.
De huiszwam vormt talrijke sporen, die
een bruine "deken" kunnen vormen in
een pand. Bij een sanering vormen deze
sporen de moeilijkst uit te roeien
onderdelen van de huiszwam. Zo zijn ze
bv. behoorlijk hitteresistent (doding bij
60°C pas na 32 uur), terwijl mycelium al
wordt gedood na 30-60 minuten bij een
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de draden van de huiszwam kruipen ook door
muren, zodat op de buitenmuur een
vruchtlichaam kan ontstaan
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aangetast hout werd vervangen
(foto R. Braaksma)
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afvalverbranding, hoewel storten ook kan,
omdat de huiszwam amper in staat is
buiten een woning te gedijen.
Succesvolle bestrijding is gebaseerd op
een drie-fasen-aanpak:
in de eerste fase wordt onderzocht
waar de bron van alle overlast(= vocht)
zit, hoe het daar komt, hoe het is te
verwijderen en hoe een herhaling is te
voorkomen. Met name dit laatste is zeer
belangrijk, omdat de huiszwam anders
zeker zal terugkeren, vanwege de grote
watertransportcapaciteiten van de
strengen. Deze fase van de bestrijding
mag nooit worden overgeslagen, iets
wat nogal eens gebeurt als mensen zelf
de huiszwam willen aanpakken.
Duidelijk moet zijn dat het
vochtprobleem de primaire oorzaak is
van de aantasting.
in de tweede fase moeten alle
aangetaste bouwmaterialen en
geïnfecteerd stucwerk, tapijt en behang
worden verwijderd tot één meter vanaf
de zichtbare aantasting. Deze
risicozone wordt doorgaans op 60-100
centimeter gesteld (in Duitsland is dit
150 cm). Daarna dienen de voegen
minimaal 1 cm diep te worden

boren van gaten voor behandeling van de
muur (foto R. Braaksma)
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