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Bij veel mensen bestaat het beeld, dat een pand verloren ¡s, als er eenmaal huiszwam is geconstateerd. En, het moet
gezegd worden, het is een tegenstander van formaat. Zo bekijken ook zwambestrijders zelf de huiszwam met het nodige
ontzag. Toch valt er op dat genoemde beeld wel wat af te dingen.
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Maarwat is erwaarvan de bewerin-

gen dat dit een zt¡,tamis die in principe geenwate¡ ¡¡srlig heeft om hout
aan te kunnen tasten, dat hij dat zelf
over tientallen meters afstand actief
aan kanvoeren door middel van

polsdikke holle draden die dwars
door muren heen kunnen groeienl
Geen water
Laten we vooropstellen dat \¡/e in

dit

artikel met'zwarí doelen op een
houtrotverwekkende schimmel, met
andere woorden, een schimmel die
hout structureel kan aantasten. Voor
elk daarvan geldt dat voor dat proces
water nodig is: droog hout rot niet.

Of het nou om de ontkieming van de
sporen gaat of omhet in oplossing
brengen van de voor het proces verantwoordelifke enzymen en de resulterende afbraakproducten, water is
onontbeer$k. En ook al komt erbij
het proces van aantasting zelfook
water wij, die hoeveelheid is op zich-

zelfonvoldoende om het proces aan
de gang te houden. Er moet dus
altijd water bij van andere oorsprong,
en die kan heel divers zijn, soms
structureel (isolatie, ventilatie,
condensatie e.d.), soms incidenteel
(lekkages, verstoppingen etc.).

die situatie dankt de huiszwam haar
Engelse naam'dry rot', droge rot.
Zoals we hiervoor hebben gezien,
kan deze naamin zijn diepste wezett
niet kloppen , maar hlj wordt nog
altijd (alléén) voor de huiszwam

Toen rond rSoo de huiszwam huishield in het pas gebouwde Britse

Schimmelweefsel

houten oorlogsschip'Queen Charlotte'was er geen vocht zichtbaar,
maar toch werden vele houten elementen van het schip, zoals men zei,
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hout. Dit maal
niet al te nat is

zwamkanwor
weefsel jong is,
is wattenachti¡

daar

gebruikt.

geeltotpi

ken. Naarmate
dert, wordt het
vliezig met dra

De huiszwam heeft wel een manier
om eenmaal aanwezigwater "binnen
te houden. ln tegenstelling tot veel
andere zwammen vormt hij een uitgebreid, enigszins afsluitend schimmelweefsel (of: mycelium) op het
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Muren
De huiszwam
Huiszwam: vliezige groei onder vloer met sporenstof op leidingen
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muren; als de h
Jong weefsel van huiszwam in kruipruimte onder (lekkende) badkamer

hoog genoeg is

Hout Actueel

Houtha ndel getra nsformeerd

tot'houten' hotel
ln een oude houthandel een hotel beginnen: dat moet wel met zo veel
mogelijk hout gebeuren. Met dat idee zijn Arjen van den Hof, eigenaar
van Vondel Hotels, en architect Minke Wagenaar aan de slag geaan met
de bouw van Hotel van de vijsel aan de Amsterdamse Overtoom. Enkere
maanden geleden is de bouw van het hotel afgerond, en is het hotel in
gebruik genomen.

Vruchtlichaam huiszwam met dikke Iaag van sporen eromheen

hout. Dit maakt dat ook houg dat
niet al te nat is, toch door de huiszwam kan worden aangetast. Als het
weefsel jong is, is het bijna wit en het
is wattenachtig, met soms hier en
daar geel tot paars geHeurde vlekken. Naarmate het weefsel veroudert, wordt hetgnjzer en dunner, tot
vliezigmetdraden. De draden kunnen samengroeientot dikkere (meer
dan ro mm) strengen. Mocht de
z\ lam op een bepaalde plek geen toekomst zien, danis hij in staat om het
schimmelweefsel daar af te breken
en de wijkomende hoeveelheden
water en voedingsstoffen via die
strengen te verplaatsen naar een
gunstigere omgeving een eindje ver-

kelderzwam gezien. Ook eventueel
los stucwerk is niet veilig en de huiszwamzaldaarachter, dus tussen de
muur en het stuc zo ver als mogelijk
doorgroeien. Dat van die muren
klopt dus ook wel.

derop.'Polsdik' en tientallen meters'
zijn dus overdreven, maar niet hele-
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maal onwaar.
Als de omstandigheden daaromwagen, ontstaat op het mycelium een

vmchtlichaam. We kennen allemaal
paddenstoelen met stelen, datzqn
ook vruchtlichamen, maar dan van
andere schimmels. Het vruchtlichaam van de huiszwam bestaat nor-

maliter uit een soort koek, tot
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cm dik, die plat tegen een oppervlak
aanzit. De rand is wit, dat is waar
het groeit, terwijl het midden oranjebruin is, dat is waar de sporen worden gevormd. Die sporen zr¡nmictoscopisch klein en worden in ongelooflijke hoeveelheden aangemaakt.
Door die hoeveelheid kan hetvoorkomen dat de omgeving van het

vruchtlichaam bedekt raakt met een
laagje roodbruin stof en dat de spinnenwebben in de buurt op oranje
lijntjes gaan lijken.

Muren
De huiszwam schrikt niet terug voor
muren; als de luchwochtigheid maar
hoog genoeg is groeit hij zelfs over

glas of kunststof oppervlakken. Hij
tast die muren overigens niet aan,
dus ze zullen na begroeiing niet uit
elkaar vallen, maarhljvindt wel elk
scheurtje of kiertje en stuurt zijn
schimmeldraden daar naar binnen
om te zien of er wellicht nog iets
interessants is aan de andere kant,
¡nisschien de vloerbalken van de
buren. De huiszwam is een van de
zeer weinige z\Nammen die dit doet;
zelf heb ik het verder alleen van de

Maar is het dan echtzo hopeloos als
we in het begin beschreven? Nee,
zeker niet. Bedenk dat vocht een
belangrijke, zo niet de belangrijkste

groeivoorwaarde is voor zwammen.
De aanwezigheid van zwam betekent
dat het vochtgehalte van het hout
door een ofandere oorzaak te hoog
is. De onderliggende oorzaak hiervan
moet als eerste worden opgeheven,
zodatnaeen behandeling het risico
op heroptreden wordt geminimaliseerd. Dat betekent ook dat z-¡rtambestrijding meestal een belangrijke
bouwkundige componentheeft in de
vorrn van het oplossen van vochtproblemen en het verwijderen en
opnieuw aanbrengen van houten elementen zoals vloeren en trappen.
Niet zelden zljn de kosten van die
bouwkundige maatregelen een veelvoud van die van de zwambesûijding
zelf . Die (chemische) bestrijding
dient overigens te worden overgelaten aan pcrsonen met het gewaagde
vakbekwaamheidsdiploma en die
gebruik maken van de daarvoor wettelijk toegelaten middelen.

anhetbeginvan éénvan de

A langste enbekendste straten
I ^ \an-Rmsterdam, de Overtoom,
vestigde sinds het einde van de r9e
eeuw een houthandel. Deze houthandel genaamd'Houthandel van de
Vijsel'werd gerund door de familie
Van de Vijsel. Hoewel het pand in eerste instantie geen winkel was, kon er
vanaf rg87 verf, gereedschap qzenvaren en elektra gekocht worden. De
Amsterdammer lo¡¿am er om kluswaren te kopen voor de kleine klus.

nele houten balkconstructies zijn
weliswaar zichtbaar, maar niet meer
dan als ornamenten. De huidige
brandveiligheidsregelgeving leidde er
toe dat er een nieuwe, massief houten
draagconstructie is gerealiseerd.
Daamaast speelt hout een heel
belangrijke rol in zowel het exterieur
als het interieur. En niet te vergeten
de naam van het hotel: die is te danken aan de voormalig houthandel aan
de Overtoom.
Foto's: hotelvandevijsel.com

De winkel moest echter sluiten,

omdat de locatie voor de bouwmarkt
steeds lastiger te bereiken werd. De
straat was te druk en er was weinig
tot geen ruimte voor laden en lossen.
Jarcnlangstond het pand leeg. Tot
Arjen van den Hof, eigenaar van Vondel Hotels, en architect Minke Wagenaar starften met de bouw van Hotel
van de Vijsel.

Het verleden herleeft in het verbouwde pand: de houten balkenzljnalLemaal genummerd en in originele staat
teruggeplaatst in het hotel. De origi-
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