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- reserve etiketten of toelatingen van
voorradige bestrijdingsmiddelen
- S.V.O.-syllabi A en B
- S.V.O.-Handboek
1
- abonnement wijzigingsbladen S.V.O.syllabi en S.V.O.-Handboek
- kwartaalblad "Dierplagen en Milieu"
- register meldingen betreffende
dierplagen
- adreskaarten en kaartregister (pen/
notitieblok)
- legitimatiebewijs voor elk personeelslid
in buitendienst
- standaardformulier t.b.v. contacten met
Dienst Bouw- en Woningtoezicht
- standaardformulier t.b.v. contact met
bewoners welke tijdens uitvoeren
inventarisaties niet thuis werden
aangetroffen.

9. Voorlichting aan betrokkenen
In veel gevallen is het mogelijk dat, na
een onderzoek door een
bestrijdingsdeskundige, de inwoner zelf
de nodige maatregelen ter wering of
bestrijding van plaagdieren onderneemt.
Dat geldt voor de wering van van buiten
komende diersoorten (hygiënisch, horren,
ventilatieopeningen), voor
voorraadinsekten (sanering bronnen),
voor vochtminnende diersoorten
(bestrijding vocht; ventileren/
droogstoken) en door algemene hygiëne
(vegen, stofzuigen) beter toe te passen of
maatregelen te treffen in de zin van
klimaatbeheersing in de woning
(temperatuur, luchtvochtigheid).
Het is aan de onderzoekende deskundige
om te bepalen of bewoners geadviseerd
kan worden om zelf maatregelen ter
wering en/of bestrijding te treffen.

BESTRIJDING VAN EEN AANTASTING
DOOR DE GROTE HOUTWORM
(Xestobium rufovillosum Degeer)
Summary
The death watch beetle attacks sapwood
and heartwood of partially decayed
hardwoods, mainly oak. In historica!
buildings a lot of oak is used structurally.
Practical information is given on how to
recognize an attack of this beetle and on
the methods and means of treatment. Not
all the wood can be treated.
Heavily infested timber must be replaced.
The wood wich has to be treated must be
sprayed with insecticides bul also holes
must be drilled into the wood to inject the
insecticide under pressure.
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In the Netherlands a gas like
methylbromide is forbidden to be used in
buildings.
The generating of a smoke is not
effective. A heat treatment of a building to
eradicate the insect is not practicable yet
in large buildings.
Inleiding
Eikehouten constructies in oude
gebouwen worden ernstig belaagd door
de grote houtworm (Xestobium
rufovil/osum Degeer). Het is daarom goed
dat informatie wordt verstrekt over de
Dierplagen en Milieu, 39 (4) 1991

leefwijze van de grote houtworm en
daarnaast kennis over de bestrijding
ervan in bredere kring wordt verspreid,
zodat bij het aantreffen van dit
houtaantastende insekt de juiste
maatregelen kunnen worden getroffen.
De grote houtworm (Xestobium
rufovil/osum Degeer), die ook wel bonte
knaagkever wordt genoemd, behoort
evenals de gewone houtworm (Anobium
punctatum Degeer) tot de familie
Anobiidae. De larven ervan ontwikkelen
zich bij voorkeur in eikehout, maar de
ontwikkeling kan ook plaatsvinden in
andere loofhoutsoorten en een enkele
keer worden ze zelfs in naaldhout
aangetroffen. Dit laatste komt vooral voor
wanneer naaldhout in de onmiddellijke
omgeving van aangetast loofhout is
verwerkt.

De kevers maken in en buiten de gangen
een hard tikkend geluid. Hieraan hebben
ze de bijnaam "doodskloppertje" te
danken. Het bijgeloof wilde namelijk dat in
een gebouw waar dit insekt te horen was
binnenkort iemand zou sterven. Dit tikken
wordt in woonhuizen voornamelijk 's
avonds gehoord.

Uiterlijk
De eieren zijn wit en ongeveer 0,6 mm in
diameter. Omdat ze zo klein zijn worden
ze slechts zelden opgemerkt. De larve is
geelachtig wit en kan circa 11 mm lang
worden De kever is donkerbruin tot
grijsgeel gekleurd en enigszins gevlekt.
Hij is 4,5-9 mm lang. De kevers verlaten
het hout via zelfgeknaagde
uitvliegopeningen. Het zijn de eerste
tekenen van een aantasting.
Leefwijze en ontwikkeling
In april en mei komen de kevers uit het
hout te voorschijn. In verwarmde
gebouwen kan deze periode echter wel
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 in de
zogenaamde "kraamkamers" afzetten.
Normaal legt het wijfje circa 40-60 eieren.
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een "kraamkamer" van de grote houtworm
(Xestobium rufovillosum Degeer)

De ontwikkeling van ei tot kever duurt
minstens 3 jaar, en kan zelfs uitlopen tot
10 jaar. De groei van de larven is
afhankelijk van de aanwezigheid van
schimmels, die zich in het hout gevestigd
hebben. Vooral hout dat langdurig vochtig
blijft wordt door deze insekten aangetast.
De aantasting kan diep in het hout
doorgaan, ook als daar nauwelijks of
geen sprake is van houtrot. Ook hout dat
vroeger vochtig is geweest en door
schimmels werd aangetast kan
gemakkelijker door de grote houtworm
worden aangetast.
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INSPECTIE EN SIGNALERING
Het herkennen van de aantasting

De grote houtworm tast over het
algemeen slechts enigszins rottend
loofhout (met name eiken) aan. Rottend
hout heeft een relatief hoge vochtigheid
(> 20%) die kan zijn ontstaan door
lekkage, vochtige muren o.i.d. Let dus
vooral op plaatsen in bijvoorbeeld de
kapconstructie waar door bouwkundige
gebreken, zoals bijvoorbeeld slechte
gootconstructies, het hout te vochtig is
geworden.
Bij de inspectie van een gebouw zal men
moeten letten op het al dan niet aanwezig
zijn van uitvliegopeningen. Meestal zijn
de uitvliegopeningen het eerste dat van
een aantasting wordt waargenorien. Vaak
bevinden zich grote aantallen van deze
openingen vlak bij elkaar, waardoor het
lijkt alsof een schot grove hagel op het
hout is afgevuurd.

aantasting door de grote houtworm

De uitvliegopeningen zijn rond van vorm
en 2,5-4 mm in doorsnede. Als ze worden
gevonden zijn er natuurlijk kevers
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uitgevlogen. De aanwezigheid van
uitvliegopeningen houdt echter niet
automatisch de aanwezigheid van
(levende) kevers in. Het kan ook een
oude aantasting zijn. Let daarom ook op
de enigszins gevlekte, veelal 6-8 mm
grote kevers. In uitzonderlijke gevallen
komen afmetingen voor van 4,5-9 mm.
Vooral in het voorjaar zal men ze kunnen
aantreffen en ook soms horen want, zoals
eerder vermeld, de kevers zijn in staat
een hard tikkend geluid te produceren.
Ook aan de hand van boormeel dat uit
de uitvliegopeningen van het hout komt is
het mogelijk om een aantasting van de
grote houtworm vast te stellen. Het
gevonden boormeel bevat bolvormige
deeltjes, die over het algemeen een
diameter hebben van 0,75 mm. Vers
boormeel duidt op een actieve aantasting.

zijn schimmels niet altijd zichtbaar
aanwezig.
Er is geen directe relatie tussen het
aantal uitvliegopeningen en de mate van
aantasting. Bij ernstige aantasting en
ingesloten constructiedelen is sprake van
het zogenaamde "kraamkamer-effect". De
ontwikkeling van de grote houtworm vindt
in dat geval volledig in het hout plaats.

KNAGEND
DOOR DE MONUMENTEN
BESTRIJDING VAN DE GROTE HOUTWORM
IN HOUTEN KAPCONSTRUCTIES

Constructies die extra gevoelig zijn voor
aantasting zijn:
- met lood en koper (condensatie)
ingepakte dan wel afgedekte
constructies. De kevers zijn in staat
zich zelfs door het lood naar buiten te
vreten!
eikehout dat grotendeels opgesloten
zit in muurwerk, zoals
vakwerkconstructies en muurstijlen
van korbeelstellen.

Hoe en waar moet gezocht worden

In de praktijk blijkt het heel moeilijk, zo
niet onmogelijk, het beginstadium van
een aantasting te onderkennen. De larven
hebben een duidelijke voorkeur voor oud
eikehout. De aantastingen worden vaak
aangetroffen op de volgende kwetsbare
plaatsen:
balkkoppen, sleutelstukken, ingelaten
muurstijlen, korbeelstellen, rond
verbindingen, lassen van muurplaten, pen
en gaten, aansluitingen van spantbenen
op onderliggende balken en/of jukken,
vlonders onder kerkbanken met
eikehouten liggers, lambrizeringen en
waardevolle interieuronderdelen. Veel
aantastingen zijn het gevolg van al dan
niet oude lekkages. In de meeste gevallen
zijn de sporen hiervan duidelijk zichtbaar.
Slechte gootconstructies en jarenlang
lekkende goten betekenen bijna altijd
aantasting van de balkkoppen, zelfs als
deze 2 meter onder de goot in de muur
zijn opgelegd.
Bij een aantasting van de grote houtworm
Dierplagen en Milieu, 39 (4) 1991

De mate van aantasting is zeer moeilijk
zonder enig destructief onderzoek vast te
stellen. Bij ernstige vermoedens kan met
behulp van een speed boortje of door het
voorzichtig vrij hakken van een balkkop of
zijkant van een muurstijl een aantasting
worden vastgesteld.
Bestrijdingsmethoden en -middelen

schade in een kerk (foto D.P. Kempe)
Dierplagen en Milieu, 39 (4) ,1991 •

Een inspectie moet uitmonden in een
inspectierapport waarin minimaal de aard
en de omvang van de aantasting worden
opgetekend. Het spreekt vanzelf dat
daarin ook wordt aangegeven welke
69
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maatregelen getroffen moeten worden
om de aantasting te bestrijden en welke
bestrijdingsmiddelen daarvoor bij
voorkeur zouden moeten worden
toegepast. Aangegeven moet worden
welke voorbereidingen en voorzieningen
moeten worden getroffen alvorens de
bestrijding kan worden uitgevoerd.
Een bestrijdingsbedrijf kan hieraan een
offerte koppelen die aangeeft welke
kosten gemoeid zijn met de uitvoering
van de voorgestelde werkzaamheden.
Ook kan worden aangegeven welke
bouwkundige maatregelen zouden
moeten worden uitgevoerd.
BESTRIJDING
Algemeen
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.
Wat te doen alvorens te bestrijden
Een bestrijding bestaat allereerst uit het
wegnemen van vochtoorzaken. Een
belangrijke oorzaak van vochtproblemen
kan zijn dat bij restauratie van de
kapconstructie van een monument geen
noodvoorziening (noodkap) werd
aangebracht. Daardoor kan inwatering
gedurende enige maanden hebben
plaatsgevonden.
Ook moet gedacht worden aan lekkages,
doorslaande muren, optrekkend vocht e.d.
Voor een optimale ventilatie moet worden
zorggedragen. Onder droge
omstandigheden zullen schimmels zich
niet kunnen ontwikkelen of handhaven en
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kan de insektenpopulatie na verloop van
tijd uitsterven. Aangezien hiermee een
groot aantal jaren gemoeid kan zijn,
verdient het aanbeveling om in alle
gevallen een bestrijding te laten
uitvoeren. Grotere larven kunnen zelfs
nog blijven leven in vrij droog hout
(vochtgehalte ca. 12%), al verloopt de
ontwikkeling dan wel trager.

1
1

Vervanging of versteviging van
aangetast hout
Een bestrijding van de grote houtworm
geschiedt veelal in een situatie dat een
deel van het hout al zover is aangetast
dat voorafgaand aan de bestrijding
bepaalde delen moeten worden
vervangen. Als het om een een
monument gaat zal een
restauratiearchitect moeten beoordelen in
hoeverre bepaalde constructies
behouden kunnen blijven danwel
vervangen moeten worden. Als men tot
vervanging overgaat 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. Zij kunnen op
bestelling verduurzaamd hout leveren. Als
verduurzaamd hout nog bewerkt moet
worden dienen de dan ontstane
onbehandelde vlakken te worden
behandeld met een daarvoor toegelaten
houtverduurzamingsmiddel.
Door daartoe gespecialiseerde bedrijven
kan aangetast hout in bepaalde gevallen
worden versterkt door constructies van
kunststof met wapening.
Bestrijding met chemische middelen
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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. In combi-middelen treft men
tot nu toe uitsluitend het fungicide
azaconazole aan.
De behandeling bestaat uit het bespuiten
onder lage druk met grove druppel van
het tevoren stofvrij gemaakte oppervlak
van het hout, dat niet is voorzien van een
afdeklaag (verf o.i.d.). 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 tot 10 bar het middel wordt
ingebracht.
Als men te maken heeft met
"kraamkamers" is de grootte van het
boorgat van geen belang. Geadviseerd
wordt een boorgatdiameter van 6-1 O mm.
De gaten dienen te worden geboord
loodrecht op het oppervlak 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 moeten
verspringend worden aangebracht.

Met insecticiden die zijn toegelaten ter
Dierplagen en Milieu, 39 (4) 1991
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Het is aan te bevelen om hout in de
directe omgeving te behandelen door
middel van een oppervlaktebehandeling.
Daarbij dient ten minste de
voorgeschreven hoeveelheid van het
middel per oppervlakte-eenheid te
worden toegepast. Het heeft geen zin om
gezond, niet aangetast eikehout
preventief te behandelen door een
bestrijdingsmiddel in het hout te
injecteren.
De werkzame stoffen lindaan en
pentachloorfenol (PCP) zijn niet meer
toegelaten en mogen daarom niet meer
worden toegepast!
Een bestrijding zoals hierboven
aangegeven moet worden uitgevoerd
door vakbekwame bestrijdingstechnici.
Beschermde dieren
Vleermuizen en kerkuilen zijn
beschermde dieren, die niet verstoord
mogen worden. Als deze dieren in het
gebouw voorkomen dient men contact op
te nemen met de dienst Natuur, Milieu en
Faunabeheer in de betreffende provincie.
In gezamenlijk overleg kan dan de
periode worden vastgesteld waarin de
bestrijding moet worden uitgevoerd.
Beperkte aantasting
Vraag minimaal 2 offertes aan bij terzake
deskundige bedrijven. In een offerte
moeten de volgende zaken worden
genoemd:
- omvang en mate van de actieve
aantasting
- toe te passen bestrijdingsmethoden,
zoals oppervlaktebehandeling al dan
niet in combinatie met onder druk
injecteren
- toe te passen middel(en) met
toelatingsnummer, merk en werkzame
stof
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- te treffen voorzorgsmaatregelen en
voorzieningen om de bestrijding op
een verantwoorde manier, zonder
schade voor andere constructies en
materialen uit te kunnen voeren
- nazorg inclusief controle en
nabehandelingen
- het aanbrengen van een plaatje bij
behandelde plaatsen/ruimten waarop
aangegeven staat door wie de
bestrijding is uitgevoerd, met welk
middel en wanneer
- het maken van een
behandelingsrapport waarin wordt
vermeld hoe de behandeling is
uitgevoerd.
Ernstige aantasting
Er is dan sprake van het zogenaamde
"kraamkamer-effect", aantasting in
gezond en nieuw eiken en andere
houtsoorten, zeer wijd verspreid, tot
boven in de kappen, sporen, haanhouten
e.d. Diverse onderdelen dienen
vernieuwd, danwel hersteld te worden.
Wijze van aanpak in geval van een
monument:
in samenwerking tussen
restauratiearchitect, ambtenaar
gemeentelijke monumentenzorg en
zonodig de monumentenwacht dient
een zo nauwkeurig mogelijke
inventarisatie van de omvang en mate
van aantasting te worden gemaakt
- een onafhankelijke deskundige dient
de zaak te beoordelen
het panddossier van de Rijksd ienst
voor de Monumentenzorg moet
worden nagelopen en de restauratieen onderhoudsgeschiedenis van het
gebouw geanalyseerd
vastgesteld moet worden welke
bouwkundige maatregelen moeten
worden getroffen
wat kan behandeld worden en hoe
wat dient vernieuwd c.q. vervangen te
worden en hoe.
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Op basis van het opgemaakte rapport
dient, na goedkeuring door de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg, een
werkomschrijving/bestek te worden
gemaakt, waarna 2 of 3 bedrijven worden
uitgenodigd voor het maken van een
offerte.
Nazorg/controle van de resultaten
Bij het controleren van de resultaten van
een bestrijdingsactie is het van belang
dat alle kritieke plaatsen daadwerkelijk
geïnspecteerd kunnen worden. Nuttige
informatie over de bereikbaarheid van
deze plaatsen is te vinden in de richtlijnen
"Bereikbaarheid en Toegankelijkheid" van
de Monumentenwacht. De
bestrijdingsdeskundige of de
restauratiearchitect die in een
behandelde ruimte een onderzoek moet
instellen dient te beschikken over een
dossier waarin de gegevens over eerder
uitgevoerde bestrijdingen staan
opgetekend.
Gedurende een aantal
achtereenvolgende jaren zal moeten
worden zorggedragen voor inspecties
van het gebouw en zullen zonodig
aanvullende maatregelen moeten worden
getroffen. Bedrijven kunnen hiervoor een
inspectieonderhoudscontract aanbieden
aan de eigenaar. Ook de
monumentenwacht voert jaarlijks
inspecties van een gebouw uit. Er dient in
ieder geval een jaar na een
bestrijdingsactie een controleonderzoek
te worden ingesteld.
Overige zaken
Niet te adviseren bestrijdingsmethoden:
Van oudsher wordt bij de bestrijding van
houtaantastende insekten vaak
gesproken over gassen. Vanwege de •
bijzonder grote gevaren van een gassing,
niet in het minst vanwege het feit dat te
behandelen gebouwen veelal veel te
Dierplagen en Milieu, 39 (4) 1991

dicht staan in de buurt van andere
bewoonde gebouwen, is deze methode
van bestrijden in woon- en verblijfruimten
niet toegestaan. Wel toegestaan is het
gassen van meubilair in speciale
gassingsinstallaties.
Een andere methode is de zgn.
rookbehandeling. Men heeft echter in
Engeland, waar deze methode uitgebreid
is onderzocht, aangetoond dat het vele
jaren duurt voordat men een voldoende
resultaat zou kunnen bereiken met
rookvormige insekticiden. Bovendien

moet een dergelijke rookbehandeling dan
nog jaarlijks worden herhaald.
Straling en ook e/ektrokutie zijn technisch
hoogstaande vormen van bestrijding,
maar in de praktijk voor de bestrijding van
de grote houtworm nog niet uitvoerbaar.
Een andere vorm van bestrijden is de
hittebehandeling, maar in grote
monumentale gebouwen is met deze
methode nog geen praktijkervaring
opgedaan.
J.T. de Jonge

UIT DE BUITENDIENST
Summary
In a few old houses problems occurred
because of brown rats (Rattus norvegicus
Berkenhout) emerging from the sewer
system. The eradication of the rats was
not successful and the renewal of the
sewerage would have been difficult and
expensive. The solution was to lengthen
the tube of the sewer system coming
from the building at its connection with
the main sewer. An additional elbow pipe . . .
was attached to make sure that the rats in
the main sewer could not enter the
building any more.
(Rattus norvegus Berkenhout) in de
slaapkamer. Ook schenen ratten in de
Een bocht teveel
kruipruimte voor te komen. Volgens de
bewoners komen er veel ratten in de wijk
Dat een buitendienstmedewerker van
voor, wat door verschillende buren werd
ieder praktijkobject weer iets kan leren
bevestigd. Het betreft een woonwijk uit
zal u niet vreemd in de oren klinken, want
begin 1900, waarvan de huisaansluitingen
adviseren over ongediertebestrijding
van het riool meestal niet meer in goede
vanachter het bureau kan zelfs met veel
staat verkeren, terwijl het onderhoud
praktijkervaring meestal niet.
evenredig is met de lage huur. Dit mag
In augustus werd ik benaderd door de
voor de huiseigenaar natuurlijk geen
bewoner van huisnr. 2 uit een blok van
reden zijn eventuele gebreken niet te
vier huurwoningen. Deze bewoner had
herstellen. Een dergelijke vooroorlogse
een rat in de keuken gesignaleerd en
veertien dagen later zag hij een bruine rat
huurprijs zal hem daartoe echter ook niet
Dierplagen en Milieu, 39 (4) 1991 •
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