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Summary

Inleiding

To protect wood against wood-rotting
fungi preservation is in most cases
needed. Wood in permanent contact with
soil and water is seriously jeopardized.
Wood preservatives on a water basis or in
organic solvents cause a serious threat to
health and safety of the people working in
the wood preservation industry. lnjuries to
the skin and to the respiratory system can
occur when the active ingredients are
treated in an incorrect way. Moreover
wood preservatives can pollute the
natura! environment.
Wood preservatives can be brought into
the wood by local methods (pills or
capsules), by emerging the wood in the
preservative or by vacuum-pressure or
double vacuum treatments.
The use of wood preservatives can only
be continued when il is completely safe
tor man and for the environment.

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.
Vurehout wordt in de bouwwereld veel
toegepast. Deze houtsoort is niet
bijzonder duurzaam. Wanneer het hout
van deze soort gedurende langere tijd
met grond en/of water in contact komt zal
het gemiddeld slechts 5-1 0 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 (fungicide) in het hout te
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de hermelijn, een natuurlijke vijand van diverse knaagdieren, wordt ook beschreven in de pas
verschenen zoogdieratlas (foto D. Klees)
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-

vruchtlichamen van de huiszwam; voeding en vocht worden via het mycelium door de muur van
elders gehaald
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brengen die ervoor moet zorgen dat
houtaantastende schimmels worden
geweerd of als ze er al inzitten worden
gedood. Hout dat gedurende de
gebruiksduur niet meer water zal
bevatten dan 20%, behoeft niet
verduurzaamd te worden teneinde
houtrot tegen te gaan. Dit
vochtpercentage kan worden
overschreden als:
a. zeer vochtig hout wordt verwerkt bij de
bouw;
b. hout zodanig in een constructie wordt
verwerkt dat het met (regen)water in
aanraking zal komen;
c. hout wordt verwerkt in een zodanige
constructie dat de kans groot is dat in
de toekomst bijv. door lekkages water
bij het hout kan komen;
d. door inwendige condensatie hel
vochtgehalte van het hout toeneemt.
In de woningbouw komt vooral hout, dat
zich bevindt op de volgende plaatsen, in
aanmerking om te worden
verduurzaamd:
- geveltimmerwerk; dit verkeert nl. vaak
in ongunstige omstandigheden omdat
veel waterdamp van binnen naar
buiten trekt. Daarnaast kunnen
regenwater en condens uiteindelijk het
vochtgehalte van het hout te hoog
doen oplopen
hout van platte daken; het komt
geregeld voor dat de dakbedekking
van platte daken stuk gaat waardoor er
lekkage gaat optreden. Dit leidt
uiteindelijk tot het optreden van houtrot
gevelbekledingen en
buitentimmerwerk; dit hout wordt nl.
geregeld blootgesteld aan extreme
omstandigheden. Verduurzaming van
minder duurzame houtsoorten is
daarom in dergelijke situaties een
noodzaak
balken van de begane-grond vloer;
vooral als deze worden opgelegd in
muren die vocht optrekken of wanneer
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larve van de houtworm

de kruipruimte zeer slecht geventileerd
is.
Hout kan niet alleen worden aangetast
door schimmels maar ook door
insekten. De gewone houtworm en de
huisboktor komen in ons land algemeen
voor. Deze insektesoorten zijn in staat om
relatief droog verwerkt hout in gebouwen
aan te tasten. Om een dergelijke
aantasting tegen te gaan worden
houtverduurzamingsmiddelen gebruikt
die een insekticide bevatten.
Houtverduurzamingsmiddelen

De houtverduurzamingsmiddelen die van
belang zijn behoren tot twee groepen, te
weten de wateroplosbare middelen
(voornamelijk zouten en oxyden) en de
middelen in organische oplosmiddelen.
De eerste groep van wateroplosbare
middelen 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 tegen een
eventuele aantasting door houtrot
Dierplagen en Milieu, 40 (1/ 2) 1992

schade door de huisboktor

verwekkende schimmels. Dit betekent dat
het hout wordt behandeld met een
middel, voordat van een aantasting
sprake is. Onder fixeren wordt hier
verstaan dat de werkzame stof aan de
houtvezel, via chemische of fysische weg,
zodanig wordt gebonden dat geen
uitspoeling door water meer plaatsvindt.

arseen, fluor-chroom-borium, koperchroom-borium, fluor-chroom en koperchroom-fluor bevattende middelen
behoren ook azaconazole en
propiconazole tot deze groep.
Voor hout "onder dak" kan men niet
fixerende middelen toepassen. Deze
hebben als werkzame stof borium of fluor.

Naarmate het te behandelen hout vaker
met water in aanraking komt, zal men
sterker fixerende middelen moeten
toepassen. Tot de groep van sterk
fixerende middelen behoren middelen op
basis van koper-chroom-arseen, op basis
van koperchroom en op basis van
alkyldimethylbenzylammoniumchloride.
Als hout af en toe met water in aanraking
komt kan men het goed verduurzamen
met gedeeltelijk fixerende middelen.
Omdat borium en fluor vrijwel altijd in
zekere mate uitspoelen worden de
middelen waar één van deze
componenten inzit tot de gedeeltelijk
fixerende gerekend. Naast fluor-chroom-

Tot de groep van middelen in
organische oplosmiddelen behoren de
werkzame stoffen azaconazole,
tributyltinfosfaat (TBTP), tributyltinoxide
(TBTO), kopernaftenaat en zinknaftenaat,
die alle worden toegepast ter
verduurzaming van hout teneinde een
aantasting door schimmels tegen te gaan.
Daarnaast zijn er de insekticiden
cyfluthrin, cypermethrin, deltamethrin en
permethrin. Deze werkzame stoffen zijn
opgelost in dunne olie-achtige produkten
die (in de regel) een betere indringing in
het hout geven dan water.
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Buiten deze algehele indeling vallen de
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Vloeibare concentraten zouden op de
huid terecht kunnen komen. Vooral bij
bifluoriden is dit zeer ernstig omdat deze
stoffen de huid in ernstige mate kunnen
beschadigen.
In dergelijke gevallen moet de huid
langdurig met koud water worden
afgespoeld, waarna eventueel met lauw
water en zeep de huid kan worden
afgewassen.

Met name bij de houtverduurzamingsmiddelen die zijn opgelost in een
organisch oplosmiddel bestaat het
gevaar voor het inademen van vluchtige
componenten. Teneinde dit tegen te gaan
dient de toepasser een
adembeschermingsmasker te dragen dat
beschermt tegen organische dampen en
oplosmiddelen.
huiszwamaantasting onder een vloer

middelen creosootolie en carbolineum.
Deze middelen bestaan voor 100% uit
steenkoolteeroliedestillaat. Creosootolie
wordt gebruikt voor het onder vacuüm en
druk impregneren van bijvoorbeeld
spoorbielsen of tuinhout. Carbolineum
wordt gebruikt om voor een periode van
enkele jaren tuinhout te beschermen
tegen schimmels en andere microorganismen. In steenkoolteerdestillaat zit
een groot aantal verschillende chemische
stoffen. Sommige daarvan zijn bijzonder
giftig. Van een aantal is bekend dat ze
kanker kunnen verwekken. Hierbij kan o.a.
worden gedacht aan een stof als benz-apyreen, waarvoor onlangs door de
Commissie Toelating
Bestrijdingsmiddelen een bovengrens
van 50 ppm is ingesteld. Verder is er
discussie gaande over o.a. anthracenen
en fluoranthenen. Al deze stoffen zullen in
de toekomst aan bepaalde
maximumgrenzen worden gebonden.

■
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Gevaren voor de beroepsmatige
toepassers bij het werken met
houtverduurzamingsmiddelen

Bij het omgaan met o.a. de in
concentraatvorm beschikbare
houtverduurzamingsmiddelen, dienen de
beroepsmatige toepassers zich te
houden aan de veiligheidsaanbevelingen,
die op het etiket van de in Nederland
toegelaten bestrijdingsmiddelen staan
vermeld. Bedacht moet worden dat met
name in deze fase van de
houtverduurzaming de grootste gevaren
kunnen optreden, omdat de giftige stoffen
hier in de meest geconcentreerde vorm
aanwezig zijn.
Voor de poedervormige concentraten
geldt dat het stuiven moet worden
tegengegaan en dat vooral het inademen
van het poeder moet worden voorkomen.
Werkkleding moet geregeld worden
gereinigd.

Dierplagen en Milieu, 40 (1 /2) 1992

Voor meer informatie over het gebruik
van houtverduurzamingsmiddelen en de
gevaren ervan voor de toepasser dient
men zich te wenden tot de (Regionale)
Arbeidsinspectie of een
Bedrijfsgezondheidsdienst.
Gevaren van houtverduurzamingsmiddelen voor de gebruikers van
verduurzaamd hout
Gevaar voor huidcontact
Na droging van het verduurzaamde hout
en na de eventuele fixatie van het
houtverduurzamingsmiddel in het hout is
aan de oppervlakte van het hout een over
het algemeen zeer geringe hoeveelheid
houtverduurzamingsmiddel aanwezig.
Het gevaar dat men loopt als men met
blote handen aan het hout komt is
verwaarloosbaar klein.
Houtverduurzamingsmiddelen op basis
van synthetische pyrethroïden mogen in
woon en/of verblijfsruimten worden
toegepast. Een belangrijk voorschrift is
dan wel dat de behandelde ruimten 48
uur worden geventileerd alvorens men
Dierplagen en Milieu, 40 (1 /2) 199,2

weer langdurig in de ruimte mag
verblijven. Zelfs speeltoestellen mogen
met de meeste van de genoemde
bestrijdingsmiddelen worden behandeld.
Dit geldt echter niet voor creosootolie.
Gevaar voor inademen
Er dient te worden bezien of er een reëel
gevaar bestaat voor het inademen van de
werkzame stof. Indien dit het geval is zal
op het etiket van het bestrijdingsmiddel
dienen te worden vermeld dat het middel
niet is toegelaten voor het gebruik
binnenshuis. Voor middelen op basis van
TBTO is dit gevaar inderdaad aanwezig
en deze middelen mogen daarom
uitsluitend worden toegepast voor de
behandeling van vloerbalken van de
begane-grond-vloer. Middelen op basis
van TBTP mogen daarnaast ook worden
toegepast voor dakbalken en dakbeschot,
maar zijn niet vrijgegeven voor algeheel
gebruik in woningen. De naftenaten
hebben hetzelfde toepassingsgebied. De
overige middelen mogen in principe
overal in gebouwen worden toegepast.
Alleen carbolineum en creosootolie
vormen vanwege hun intense geur hierop
een uitzondering.
Gevaar bij het bewerken van
verduurzaamd hout
Gevaar zou er ook kunnen bestaan als
verduurzaamd hout wordt verzaagd of
geschaafd. Over het algemeen zijn dit
handelingen die nog in de fabriek worden
uitgevoerd. Bovendien wordt uitdrukkelijk
bij de toelating van
houtverduurzamingsmiddelen bepaald
dat alle houtbewerkingen moeten zijn
geschied alvorens tot verduurzaming van
het hout wordt overgegaan. De
hoeveelheden houtstof met daarin
verduurzamingsmiddel, waarmee
particulieren in aanraking kunnen komen
is dermate gering dat daarvoor geen
aanvullende voorschriften zijn gegeven.
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Gevaar voor uitspoelen van het middel
naar grond- of oppervlaktewater
Wanneer verduurzaamd hout in
voortdurend contact wordt gebracht met
grond en/of water bestaat de kans dat
een deel van het verduurzamingsmiddel
zal uitspoelen. Dit proces wordt ook wel
uitloging genoemd. Voor de middelen
waarvoor een toelating wordt
aangevraagd voor het verduurzamen van
deze categorie hout wordt in het
laboratorium nagegaan of het middel
uitloogt. Niet alleen loopt door uitloging
namelijk het (water)milieu gevaar maar
ook kan daardoor de verduurzaming van
het hout nadelig worden beïnvloed. Slecht
fixerende middelen moeten en mogen
voor deze toepassingen niet worden
gebruikt.

■

Persistentie
Houtverduurzamingsmiddelen moeten
wanneer ze in het hout zitten niet meteen
worden afgebroken. De middelen die
voldoen aan de definitie die hiervoor door
de normalisatiecommissie is gegeven
dienen zelfs langer dan 10 jaar als
werkzame stof in het hout aanwezig te
blijven. De meeste middelen die hier
worden genoemd voldoen aan dit
criterium.
Alleen carbolineum is slechts enkele
jaren werkzaam en is dus feitelijk geen
verduurzamingsmiddel. Zolang
houtverduurzamingsmiddelen in het hout
blijven zitten vormen ze geen gevaar voor
de mens. Wat echter in het hout als een
goede eigenschap van een
houtverduurzamingsmiddel wordt gezien
is het daarbuiten in het geheel niet. Het
beleid van de overheid is er op gericht
om het gebruik van persistente
bestrijdingsmiddelen terug te dringen.
Een ideaal houtverduurzamingsmiddel
dient in het hout ten minste 10 jaar
werkzaam te blijven maar als het hout in
de afvalfase terecht komt moet ook een
dergelijk houtverduurzamingsmiddel
worden afgebroken.
8

Gevaren in het afvalstadium
Gevaar in het afvalstadium bestaat er als
het verduurzaamde hout ter verbranding
wordt aangeboden. Niet alle hout kan of
mag worden verbrand. Voorschriften op
dit terrein zijn nog niet gegeven maar in
de toekomst moet aan dit probleem meer
aandacht worden besteed. Als bepaalde
soorten verduurzaamd hout als chemisch
afval moeten worden aangemerkt mag
dat hout slechts onder strenge
voorwaarden worden gestort. Dit kan
leiden tot grote problemen bij de
afvalverwerking.
Houtverduurzamingsmethoden

Het is van belang dat wordt gekozen voor
de juiste methode, omdat anders wellicht
ten onrechte en zonder nut een
hoeveelheid houtverduurzamingsmiddel
wordt gebruikt. Ook bij de professionele
houtverduurzamingsbedrijven zal er op
moeten worden toegezien dat het
verduurzamingsproces wordt uitgevoerd
zonder dat schade wordt toegebracht aan
het milieu en zonder dat in het
gebruikstadium van het hout gevaren
zouden kunnen optreden voor de mens
die met het behandelde hout in aanraking
komt. Bij het verduurzamen van hout
kunnen verschillende methoden of ook
wel houtverduurzamingstechnieken
worden toegepast.
Plaatselijk verduurzamen
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 of ook wel
capsules op basis van borium, op basis
van ammonium- en kaliumbifluoride en
op basis van TBTO.
Dierplagen en Milieu, 40 (1 /2) 1992

Bestrijken of kwasten
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. vurehout)
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. Alleen voor het
bestrijden van houtaantastende insekten
in gebouwen is het strijken en kwasten
van bestrijdingsmiddelen een
aanvaardbare methode, daarbij gaat het
namelijk om een curatieve toepassing
van het middel.
Bespuiten
Met behulp van bepaalde spuitapparatuur
wordt het middel op het hout
aangebracht. Het is de bedoeling dat
deze behandeling 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 op het hout terecht komt.
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. Wel wordt deze methode
toegepast ter bestrijding van
houtaantastende insekten omdat door
insekten aangetast hout dat reeds in
gebouwen is verwerkt nu eenmaal niet in
professionele verduurzamingsinstallaties
kan worden behandeld.
Dompelen
Gedurende korte tijd (ten minste 1O
minuten tot enige uren) wordt het hout in
Dierplagen en Milieu, 40 (1 /2) 199.2

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.
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. Het gebruik van ouderwetse
dompelbaden is vanuit het oogpunt van
milieubeheer ongewenst ondermeer in
verband met mogelijke verontreiniging
van bodem en water.
Dompelen gevolgd door diffusie
Bepaalde houtverduurzamingsmiddelen
op basis van bijvoorbeeld fluor worden
door middel van deze methode in-het
hout gebracht. Voor het dompelen werd
hierboven aangegeven wat er gebeurt. Na
het dompelbad laat men het
verduurzamingsmiddel via een gas- of
vloeistofdiffusieproces tot diep in het hout
doordringen. Daartoe wordt het hout
onder een zeil of een kunststoffolie
gedurende een periode van ten minste 2
weken opgeslagen.
Drenken
Deze methode komt geheel overeen met
de dompelmethode. Alleen de periode
waarin het hout wordt ondergedompeld, is
aanmerkelijk langer (ten minste 12 uur
soms oplopend tot 1O dagen). Hierdoor
wordt meer middel opgenomen en een
betere indringing in het hout verkregen.
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
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PERSBERICHT
(22 april 1992)

hout te verduurzamen. Bij het vacuümdruk proces kan men nauwkeurig regelen
hoeveel middel door het hout wordt
opgenomen.
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 1O minuten blijft
gehandhaafd. Vervolgens wordt na
verwijdering van de vloeistof wederom
een vacuüm ingesteld dat enige tijd wordt
gehandhaafd. Vanwege de twee vacuüm
periodes spreekt men ook wel van de
dubbel vacuüm methode.
Ten slotte
Het gebruik van houtverduurzamingsmiddelen houdt in dat men werkt met
bestrijdingsmiddelen die in principe in
meer of mindere mate giftig zijn. Wanneer
verduurzaamd hout in de directe
omgeving van de mens wordt verwerkt is
het van groot belang dat het middel niet
al te vluchtig is. Een ideaal
houtverduurzamingsmiddel werkt goed
tegen de te bestrijden organismen, blijft
lang (jaren) in het hout in actieve vorm
aanwezig, wordt door water niet uit het
hout gespoeld, verdampt niet vanuit het
hout en laat, als het verduurzaamde hout
in het afvalstadium is gekomen, geen
persistente stoffen in het milieu achter.
Dit ideaal wordt door de thans toegelaten
houtverduurzamingsmiddelen niet
gehaald. Het pakket toegelaten
houtverduurzamingsmiddelen zal in de
komende jaren door de Commissie
Toelating Bestrijdingsmiddelen, die de
betrokken minister moet adviseren inzake

■
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het toelatingsbeleid, kritisch worden
bezien.
Daarbij zullen de criteria die door de
Bestrijdingsmiddelenwet aan een middel
worden gesteld, strenger dan tot nu toe
het geval was, worden getoetst. Het
genoemde ideaal zal haar daarbij steeds
voor ogen dienen te staan, opdat hout in
de situaties waarin dit is vereist, in de
toekomst met een gerust hart kan worden
verduurzaamd.
ir. J.T. de Jonge
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GROTE VOORRAAD NIET-TOEGELATEN
ONGEDIERTEBESTRIJDINGSMIDDELEN
BIJ GEMEENTEN EN BEDRIJVEN
Enforcement of the Pesticides Act
The Department of Pest Control has
carried out an investigation in pesticidestorages of municipalities and Pest
Control companies. A large quantity of
non-registered pesticides was found.
Nevertheless most of the responses on
the enforcement activity were positive
and cooperation was given in order to
eliminate the shortcomings.
In bijna de helft van de 998 onderzochte
bewaarplaatsen voor ongediertebestrijdingsmiddelen van particuliere
bedrijven en van gemeenten bleken niettoegelaten bestrijdingsmiddelen in
voorraad te zijn. Van deze middelen is
een hoeveelheid van 19.873 kg c.q. liter
aangetroffen. Dat is de belangrijkste
uitkomst van een landelijk onderzoek dat
de afdeling Bestrijding van Dierplagen
van de Milieu Inspectie (HIMH/BD) in de
periode 1988-1991 heeft uitgevoerd.
De afdeling Bestrijding van Dierplagen
heeft zowel gemeentelijke als particuliere
ongediertebestrijdingsbedrijven bezocht.
De aanwezigheid van niet-toegelaten
bestrijdingsmiddelen is het gevolg van
onvoldoende controle van beheerders
van bewaarplaatsen. In het merendeel
van de gevallen is niet bijgehouden of de
in voorraad zijnde bestrijdingsmiddelen
nog toegelaten waren.

Tijdens het onderzoek is nagegaan of de
constructie en de inrichting van de
bewaarplaatsen voldeden aan de eisen
uit het Bestrijdingsmiddelenbesluit.
Ondoelmatige ventilatie waardoor
gevaarlijke dampen zich kunnen ophopen
is geconstateerd bij 174 bewaarplaatsen.
Het onderzoek wijst uit, dat onvoldoende
aandacht aan regulier onderhoud wordt
besteed.
Tijdens de controlebezoeken zijn ook
vragen gesteld over het gebruik van de
bestrijdingsmiddelen. Onjuiste etikettering
van bestrijdingsmiddelen waardoor het
risico van onjuist gebruik ontstaat, kwam
in 178 keer van de gevallen voor. Een
verboden toepassing van
bestrijdingsmiddelen kwam in ruim 30
gevallen voor.
Door verreweg de meeste onderzochte
gemeenten en bedrijven is positief
gereageerd op de handhavingsactie. Bij
de controlebezoeken bleek in bijna alle
gevallen dat de geconstateerde
tekortkomingen binnen een termijn van 6
maanden konden worden opgeheven.
Nadere informatie:
HIMH/afdeling Bestrijding van
Dierplagen, H. van Blaaderen,
08370-19061
Persvoorlichting VROM, J. Kehrer,
070-3353970
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