
Huiszwam
De huiszwam is één van de gevaarlijkste zwammen voor gebouwen 
waar hout in is verwerkt. Vooral op plaatsen waar het hout een dra-
gende functie heeft. Deze schimmelsoort tast namelijk het hout aan, 
waardoor het hout zijn kracht verliest met bouwkundige problemen als 
gevolg. Ook op de gezondheid heeft huiszwam een negatief effect. 
Zo kunnen de schimmels onder meer luchtwegeninfecties en adem-
halingsproblemen veroorzaken. De zwam ontstaat op slecht geventi-
leerde en vochtige plaatsen. Dankzij de aanwezigheid van organisch 
materiaal kan de zwam zich vervolgens ontwikkelen.

De huiszwam herkent u aan een vruchtlichaam dat er uitziet als een 1 
tot 3 centimeter dikke, bruin gerimpelde koek met een witte rand. De 
schimmeldraden zijn pluizig en wit, geelbruin of donkerbruin gekleurd. 
De schimmeldraden dringen het hout binnen en verzamelen grond-
stoffen uit het hout, het hout verliest hierdoor zijn kracht. De huiszwam 
kan zich door middel van de schimmeldraden over en door hout en 
muren verspreiden.

Door de hardnekkige aard van de huiszwam is een ingrijpen en vak-
kundige aanpak cruciaal. Vroegtijdig signaleren, direct actie onderne-
men en een preventieve aanpak minimaliseren de schade. Zwamtotaal 
komt daarom zo spoedig mogelijk in actie wanneer er melding wordt 
gemaakt van huiszwam.

Reken af met stille schade

Kelderzwam
De kelderzwam is moeilijker te detecteren dan de huiszwam. De zwam 
ontstaat op plaatsen die slecht ventilerend en al langere tijd vochtig 
zijn door bijvoorbeeld een hoge grondwaterstand of lekkages. Met 
name de kruipruimte is daarom een veelvoorkomende plaats van deze 
schimmel. Zwamtotaal voert professionele bestrijdingstrajecten uit om 
de kelderzwam vakkundig te bestrijden.

De kelderzwam is te herkennen aan de bruinzwarte schimmeldraden 
die uitwaaieren over de vloer- of muuroppervlakte.

Na een intensieve zwambestrijding wilt u natuurlijk problemen in de 
toekomst vermijden. Daarom verzorgt Zwamtotaal ook preventieve be-
handeling van oppervlakten en kruipruimtes. De focus ligt dan op het 
elimineren van de oorzaken waardoor een kelderzwam kan ontstaan. 
Denk aan het realiseren van goede ventilatie en het plaatsen van een 
vochtregulerende bodemafsluiter.
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Houtworm
Houtaantasters zijn er ook in de vorm van insecten. De houtworm kan 
flinke schade aanrichten. De larven van het insect vormen met name 
een bedreiging wanneer zij in dragende houten elementen aanwezig 
zijn. Het ontdekken van de insecten is moeilijk, doordat de sporen pas 
zichtbaar zijn als de insecten uitvliegen wanneer zij volwassen zijn. Bij 
de houtworm is dit na zo’n vier tot zes jaar. De kans is groot dan er dan 
weer nieuwe eitjes in het hout gelegd worden waardoor het probleem 
zich blijft voordoen. Zwamtotaal zorgt voor een deskundige aanpak van 
deze problemen met een team van goed opgeleide specialisten.

Wanneer u in of om het hout fijn boormeel of kleine gaatjes ziet, is de 
kans groot dat er een houtworm aanwezig is. De houtwormkever legt 
eitjes in naden en kieren van hout, waarna de larven zich naar binnen 
knagen. Na vier tot zes jaar verpopt de larve zich en wordt een ke-
ver. Er zijn dan alleen nog gaatjes van de uitgevlogen houtwormkever 
zichtbaar in het hout. 

Het hout wordt behandeld met een bestrijdingsmiddel. Dit middel trekt 
ongeveer een centimeter het hout in waardoor het in contact komt met 
de houtwormlarven. Tevens blijft er een residu van het bestrijdingsmid-
del op het hout achter. Mocht er in de toekomst een houtworm haar 
eitjes uit willen zetten in het hout dan doodt dit middel het insect zodra 
deze op het hout terechtkomt. Indien nodig vervangen de specialisten 
van Zwamtotaal het aangetaste hout.

Bruinrot
Bruinrot is een door schimmels veroorzaakte aantasting van hout. Bij 
deze schimmels worden door het afbreken van cellulose en hemicellu-
lose de wanden van de houtcellen vernietigd. Het hout krijgt hierbij een 
donkere verkleuring die in een vergevorderd stadium tot bijna zwart 
kan overgaan. Door de aantasting van de celstructuur verliest het hout 
zijn samenhang. Sterk aangetast hout laat zich makkelijk tot poeder 
wrijven.
Een ander kenmerk van bruinrot zijn de scheuren die dwars op de 
vezelrichting van het hout lopen. Hierdoor ontstaan kubusvormige pa-
tronen, bruinrot wordt daarom ook wel ‘kubisch’ rot genoemd.

Bruinrot is moeilijk om te zien en dus ook om te ontdekken. Wanneer 
de aantasting zichtbaar is, is het vaak al in een vergevorderd stadium. 
Belangrijk is om te letten op de kleur van het hout, wanneer hout don-
kerbruin of zwart van kleur is, kan dat duiden op bruinrot.

De bestrijding van bruinrot begint met het opsporen van de oorzaak. 
Meestal zijn lekkages en vochtige muren door optrekkend vocht de 
bron van het probleem. 


