
Proefstuk eiken met ingebrachte sensoren.

Aanleiding voor het onderzoek was 
SHR’s contact met H. Huyskamp’s Fijn-
houthandel in Zwolle, die het al een 
tijdje in de gaten had. Met veranderende 
kwaliteiten van het aangeboden eiken 
en het toenemende aandeel spint kwa-
men er ook vaker ongenode gasten bin-
nen. In dat verband schreef SHR al eer-
der over de spinthoutkever als ‘turbo-
kever’ (Houtwereld nr. 6 - 29 maart 
2019) en hoe je met kennis en oplet-
tendheid een hoop sores kunt voorko-
men.

BEESTJES
Hoe goed je ook oplet, vroeg of laat 

kom je toch een keer met een partij te 
zitten ‘met activiteit van beestjes’. Er 
komen gaatjes in, er valt boormeel uit, 
er kruipen kleine kevertjes over het op-
pervlak. Apart zetten of isoleren is dan 
de eerste stap: zorgen dat het niet 
overslaat naar de rest.

Daarna ga je uitzoeken waar je mee 
te maken hebt. Soms kun je je leveran-
cier er terug mee verblijden, maar wat 
als dat niet gaat? ‘Mannen met witte 
pakken’ uitnodigen? Het hele zaakje 
opladen en voor behandeling wegbren-
gen? En welke behandeling is dan de 
goed(koopst)e, met zo weinig mogelijk 
uitwerking op je hout? Lastige vragen, 
zeker als je niet vaker met dat bijltje ge-
hakt hebt.

Hitte kan helpen. Zo is de standaard 
ISPM15 (FAO 2018) wereldwijd aan-
vaard: lang genoeg heet genoeg, en het 
is klaar. Maar dat gaat over verpak-
kingshout. Wie met hout werkt, weet 
dat vocht ook belangrijk is. En als je er 
hete lucht bij brengt, moet je goed op-
letten dat de vochtigheid van je hout 
niet te sterk verandert. Een professio-
nele houtdroger zal je graag uitleggen 
waarom je die mooie partij zaaghout 
zeker niet zomaar onder een paar hete-
lucht-kanonnen moet zetten.

VRIESCEL
H. Huyskamp’s Fijnhouthandel dacht 

de andere kant op: kou. Het bedrijf 
kocht en installeerde een grote vriescel 

en voerde een eerste behandeling uit 
van een partij eiken met actieve aantas-
ting door spinthoutkever. Het experi-
ment verliep op zich goed, maar leverde 
ook vragen op, bijvoorbeeld over effi-
ciency. Kan het proces korter? Met 
meer en dikker hout?

SHR bracht vanuit eigen expertise en 
bestaande wetenschappelijke kennis de 
interactie tussen het vriezen, de insec-
ten en het hout in kaart. Hoe reageren 
verschillende insectensoorten? Wat 
doet afkoeling met de houtkwaliteit? En 
wat is de relatie tussen verschillende 
dikten hout en mogelijke schade bij 
snelle ontdooiing?

BEVRIEZEN
Het doden van insecten door middel 

van bevriezen is al tientallen jaren in ge-
bruik. Vooral in musea is het een veel 
toegepaste methode, omdat het een 
schoon en veilig procedé is, dat  effec-
tief is zonder dat er gebruik hoeft te 
worden gemaakt van bestrijdingsmidde-
len.

Daarbij komt dat bestrijdingsmiddelen 
vaak vloeistoffen zoals water en oplos-
middelen bevatten, die een niet terug te 
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BESTRIJDING VAN DE SPINTHOUTKEVER

O N D E R Z O E K

Over de hittebehandeling van hout horen we 

regelmatig. Dat is immers waar de ISPM15-

maatregelen voor verpakkingshout  voor 

een groot deel over gaan. je kunt echter 

ook de andere kant op: de diepvries in! SHR 

dook in de materie, om te kijken of bevrie-

zing zich in de grote praktijk laat toepassen.
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draaien inwerking kunnen hebben. Dat 
is natuurlijk juist bij museale (en dus 
vaak kostbare, unieke of onvervang-
bare) voorwerpen of collecties zeer on-
gewenst. botanische collecties, waar-
onder houtsoortencollecties, worden 
zelfs uit voorzorg met een bepaalde re-
gelmaat behandeld in een vrieskamer.

De bevriezingsmethode werkt globaal 
als volgt. Het lichaam van insecten 
bevat lichaamsvocht, dat onder andere 
water en opgeloste zouten bevat. Wan-
neer dit lichaamsvocht bevriest vormen 
zich ijskristallen, die onherstelbare (me-
chanische) schade veroorzaken en 
daarmee dodelijk zijn voor de insecten. 
In de natuur kunnen insecten zich op 
verschillende manieren enigszins ‘wape-
nen tegen de kou’ en die gelegenheid 
moet je ze dus niet geven. Dat leverde 
al aanknopingspunten op voor het te 
volgen bevriezingsprotocol.

LABORATORIUM
SHR heeft met hout van H. Huys-

kamp’s Fijnhouthandel een onderzoeks-
programma van vooral afkoelingsproe-
ven uitgevoerd. Daarbij zijn de snelheid 
en de bereikte temperaturen nauwkeu-
rig gemeten met in het hout ingebrachte 
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sensoren. Zo is aanschouwelijk gemaakt 
hoe de snelheid van het bevriezingspro-
ces wordt beïnvloed door onder andere 
de dikte van het hout. Het zal niet ver-
bazen dat het bij dikker hout langer 
duurt totdat de temperatuur in de kern 
voldoende is gezakt. Wel hebben we 
het dan over een verschil dat kan oplo-
pen tot meerdere uren.

Een belangrijk punt is natuurlijk wat er 
gebeurt als het hout weer ontdooit. In 
de praktijk komt het ook voor dat een 
stapel hout die buiten ligt in zekere 
mate bevriest, maar langdurig onder de 
–20 °C is toch wel wat anders. Sterke 
condensatie is iets wat je niet wilt, maar 
al te langzaam opwarmen verlengt de 
behandeling weer. gecombineerd met 
de effectiviteit van de behandeling is 
daar naar een optimale oplossing ge-
zocht.

EFFECTIEF
Op basis van onderzoek heeft SHR 

het eerste bevriezingsprotocol geopti-
maliseerd. Hiermee beschikt H. Huys-
kamp’s Fijnhouthandel nu over een ‘in-
house’ mogelijkheid voor effectieve be-
strijding van (houtaantastende) insecten 
in hout, houten producten en ander or-

ganisch materiaal, zonder gebruik van 
chemische bestrijdingsmiddelen.

Voor een verdere verfijning van de 
methode - vooral in het gevecht tegen 
de spinthoutkever - wordt binnenkort 
nieuwe apparatuur voor de detectie  
van houtaantastende insecten getest. 

Deze apparatuur is ontwikkeld in het 
kader van een internationaal project.  
Als de test slaagt, dan hoeft straks al-
leen nog dat hout de vriescel in, waar-
van we echt ‘weten’ dat er iets in zit te 
knagen. <<

Dit onderzoek kwam mede tot stand 
dankzij innovatiesubsidie van de Provin-
cie Overijssel.

Auteur: Jos Creemers, projectleider 
houtaantasting SHR

Condenserend vocht op proefstukken. De gevreesde spinthoutkever (circa 4 mm lang).
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