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Waarom zwarte schuttingen en 
schuurtjes over een jaar of tien hip zijn

0

H et is waterkoud op het dak van het 
Centraal Bureau voor Schimmel-
cultures in Utrecht. Onderzoekster 
Elke van Nieuwenhuijzen knielt bij 

acht oranje en grijze plastic kratten. Ze knikt 
goedkeurend. Haar blokjes hout ter grootte 
van plakken ontbijtkoek liggen er mooi bij. Ze 
haalt met duim en wijsvinger een boomblad 

van een van de blokjes. Dan loopt 

Het klinkt tegenstrijdig: hout behandelen met een schimmel zodat het niet gaat 
rotten. Het werkt, maar hoe? Nederlandse wetenschappers zoeken het uit. De 

speurtocht naar de ultieme combinatie van hout, olie en schimmel.
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ze terug over een rij stoeptegels en stapt via de 
nooduitgang vanaf het dak het laboratorium 
in. Van Nieuwenhuijzen studeerde bouwkunde 
aan de TU Delft en werkte daarna bij TNO. 
Sinds een paar jaar is ze onderzoekster in de 
toegepaste schimmelkunde. Ze wil hout tegen 
schimmels beschermen door het te behandelen 
met... schimmels.

 APlank kleurt zwart
Het begon allemaal zo’n vijftien jaar geleden. 
Michael Sailer, een Duitse onderzoeker, keek 

hoe hij de levensduur van hout kon verlengen 
door het te oliën. Olie stoot water af. Zonder 
water hebben schimmels die hout laten rotten 
het moeilijk. Het is lastig voor ze om in droog 
hout binnen te dringen. Ook hebben ze water 
nodig om aan hun voedsel te komen. Ze eten 
bestanddelen van hout en werken die opgelost 
in water naar binnen.
Sailer had houten planken met verschillende 
soorten olie behandeld en ze buiten gezet. Na 
een paar maanden werden sommige planken 
zwart. Foute boel, zou ieder weldenkend mens 
denken: weg ermee. Sailer kneep eens in het 
hout. Het gaf niet mee. Dat duidde erop dat 
het hout stevig en gezond was. Hij bekeek het 
materiaal onder de microscoop. Als het al zou  

   rotten dan zouden de celwanden van  
het hout er als een gatenkaas uitzien.  

  Want schimmels breken lignine  
en cellulose af, de bouwstenen  

  van de celwand. De micro - 
  scoop liet niks geks zien.  

   Het zwarte hout was  
intact.

Schimmel 
redt hout

Zwarte schimmelcellen houden waarschijnlijk houtrotschimmels op afstand.

Bij de karatetest slaan de onderzoekers 
twee staken tegen elkaar. Als een staak 
breekt, is hij rot.

 AWerking is raadsel
Sailer besloot om de zwarte planken voorlopig 
links te laten liggen. Hij moest zijn promotie-
onderzoek naar hout en olie afronden. Deze 
raadselachtige planken zou hij misschien later 
eens aan diepgaand onderzoek onderwerpen. 
Want interessant was het wel. Waarschijnlijk 
was er aan het oppervlak een schimmel aan het 
werk. Eentje die het hout niet aantast, maar 
het zelfs beschermt. Het diepgaande onderzoek 
wordt nu uitgevoerd door Elke van Nieuwen-

huijzen in Utrecht en twee wetenschappers bij 
de TU Eindhoven. 
Dat je hout kunt beschermen tegen schimmels 
met schimmels is inmiddels wel duidelijk. Hoe  
het werkt, is echter nog steeds een raadsel. Van 
Nieuwen huijzen pakt haar onderzoek daarom 
systematisch aan. Ze gebruikt drie soorten 
hout, werkt met drie soorten olie en doet tests 
binnen en buiten. De houtsoorten zijn grenen, 
vuren en ilomba, maar de oliesoorten houdt 
de onderzoeker geheim. In de begeleidings-

Huis-, tuin- en 
keukenschimmel
Bij de proeven met de schimmel die 

houtrot tegengaat, duikt steeds de 
soort Aureobasidium pullulans op. De 
schimmel is zo’n 100 jaar terug ontdekt. 
Er is eigenlijk geen plek ter wereld waar 
hij zich niet thuis voelt. Hij leeft in de 
badkamer en de stofzuiger, op glas, op 
stenen en op bladeren. Hij heeft weinig 
nodig om in zijn levensbehoeften te 
voorzien.
Het is al langer bekend dat schimmels 
een beschermende werking kunnen 
hebben. Omdat ze niet kunnen vluchten 
voor een vijand, maken ze hun eigen bio-
logische wapens aan. Het antibioticum 
penicilline is zo’n biologisch wapen. Ook 
deze antihoutrotschimmel kan zijn eigen 
antibiotica produceren. En daar maken 
fruittelers gebruik van. Zij sproeien de 
schimmel over peren- en appel bomen. 

Zo beschermen ze het opgroeiende 
fruit tegen schadelijke bacteriën en 

tegen andere (fruitvretende) 
schimmels.
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www.artis.nl: in het voorjaar van 2014 opent de 
MicroZOO. Een dierentuin met schimmels, 
bacteriën en virussen in Artis te Amsterdam.

De schimmel beschermt het 
hout en repareert krasjes in 
het oppervlak ook nog zelf

M EER IN FO RMATIE

 ASchimmel werkt samen
Weten de wetenschappers nu welke schimmels 
het hout beschermen tegen houtrot en welke 
rol de olie speelt? Ja, zo ongeveer. De schimmel 
Aureobasidium pullulans lijkt altijd een van 
de beschermheren te zijn (zie het kader ‘Huis- 
tuin-en-keukenschimmel’). Maar het is nog on- 
duidelijk hoe deze schimmel aan zijn voedsel 
komt. In het begin snoept de schimmel waar-
schijnlijk van de olie. Daarbij zorgt de olie er 
ook meteen voor dat de schimmel niet bij het 
minste of geringste regenbuitje wegspoelt. Na 
een paar weken is de olie aan de oppervlakte 
echter uitgehard. Dan moet de schimmel op 
zoek naar ander voedsel. Misschien leeft deze 
schimmel samen met bacteriën of met andere 
schimmels. Zulke symbioses komen vaak voor 
in de natuur. De komende twee jaar hopen de 

Hout heel 
houden
Hoe houd ik mijn hout langer goed? 

Dat is de grote vraag waar hout-
handelaren graag een antwoord op 
zouden krijgen. De 2 meest gebruikte 
manieren om hout ‘te verduurzamen’ 
zijn giftig of duur.

Wat? Impregneren
Recept? Neem een grote afsluitbare 
kamer. Rij daar een stapel planken in en 
sluit de kamer. Zuig de boel vacuüm. Vul 
de ruimte met impregneermiddel zoals 
koperzouten en chroomzouten. Voer de 
druk op.
Werking? Door het vacuüm verdwijnt 
de lucht uit het hout. Het middel neemt 
de plek van de lucht in en dringt tot in  
de nerven door. De zouten in het impreg-
neermiddel zijn giftig voor de schimmels 
die houtrot veroorzaken.

Wat? Platoniseren
Recept? Neem wederom een grote af- 
sluitbare ruimte. Rijd er weer een stapel 
planken in. Sluit de ruimte en blaas er 
hete stoom in van tussen de 150 en 190 
graden. Voer de druk op tot 6,5 keer de 
luchtdruk. Laat het geheel een tijdje 
koken. Zet het hout daarna in een droge 
oven. Bak het bij een temperatuur van 
tussen 150 en 190 graden.
Werking? Door het stomen veranderen 
de basisbestanddelen van hout, hemi- 
cellulose en lignine. Tijdens het bakken 
herschikken de bouwstenen van het 
hout zich. Het hout neemt minder water 
op en is beter bestand tegen schimmels. 

schimmelonderzoekers uit te vinden 
hoe het zit.

 ATuinhuis repareert zichzelf
Een ander onderwerp van onderzoek is het 
zelfreparerend vermogen van deze schimmel. 
Het lijkt erop dat de schimmel of het mengsel 
van schimmels zelf kleine beschadigingen in 
de beschermlaag kan repareren. Dat is goed 
nieuws. Want wie wil er nou geen schutting of 
tuinhuis waarbij een krasje in het hout gewoon 
weer dichtgroeit? Maar hoe het dichtgroeien 
precies in zijn werk gaat, wordt nog uitgezocht.
En dan blijft nog de vraag over of er verschil is 
tussen de achtertuinen in Australië of Argen-
tinië. Zijn de resultaten op al die plekken het-
zelfde als op het dak of in het lab in Utrecht? 
Daar zijn nu nog geen uitspraken over te doen. 
Pas na anderhalf jaar leveren de experimenten 
in de achtertuinen genoeg gegevens op om er 
zinnige dingen over te kunnen zeggen. En dan 
moet er niet zoals in Alaska een sneeuwstorm 
roet in het eten gooien.

Rotter, rotst
De 2 bekendste vormen van houtrot 

 zijn bruinrot en witrot. Schimmels zijn 
bij beide vormen de boosdoener.

Witrot
Veroorzakers? De oesterzwam, de honing-
zwam (een zwam is een schimmel) en nog 
wat andere schimmels.
Hoe? De schimmels verteren lignine, cellu- 
lose en hemicellulose. Dat zijn de bouw-
stoffen van hout. Lignine is bruin. Als dat 
verdwijnt, wordt het hout witter.
Herkennen? Aan de buitenkant van het 
rottende hout zijn soms witte schimmel-
draden te zien. Van binnen krijgt het hout 
een sponzige, vezelachtige structuur. Als  
je het aanraakt, kan het uit elkaar vallen. 
Het voelt nat en sponzig. 

BruiNrot
Veroorzakers? Onder andere de echte 
huiszwam en de kelderzwam.
Hoe? De schimmels breken eerst hemi-

cellulose af en 
daarna cellulose.
Herkennen? Van buiten kan het 
hout er nog goed uitzien. Maar als je er  
met een hamer op tikt, klink het dof. Het 
hout is donkerder van kleur dan normaal. 
Het heeft hoekige patronen van scheuren. 
In een vergevorderd stadium is het hout 
droog en kun je het tot poeder wrijven.

commissie van haar onderzoek zitten name-
lijk enkele houtbewerkers die het eerste recht 
hebben om met schimmel en olie de markt op 
te gaan. De concurrent leest mee, en dus gaat 
Van Nieuwenhuijzen niet op de olie in.

 ASneeuw verpest proef
Alaska, Australië, Argentinië. Van Nieuwen-
huijzen heeft kennissen over de hele wereld 
gevraagd of ze stukjes hout in hun tuin kunnen 
neerleggen. Ook in Zuid-Afrika, Kameroen 
en Noorwegen helpen vrienden en ex-collega’s 
mee. De proeven in de buitenlucht zijn helaas 
lastig te controleren. Een afgevallen boom-
blaadje zoals op het dak in Utrecht verstoort 
de proef een beetje. En in Alaska raasde een 
sneeuwstorm over de houtstukjes en nu zijn ze 
kwijt. Zulke dingen gebeuren natuurlijk. Uit-
eindelijk zal de schutting of het tuinhuis ook 
tegen een sneeuwstorm bestand moeten zijn. 
Maar voor een experiment waarbij je gegevens 
met elkaar wilt verge lijken, is het beter als de 
sneeuwstorm aan de proeftuin voorbijgaat. 
Van Nieuwenhuijzen doet ook onderzoek in 
het lab. Daar zijn de omstandigheden beter te 
controleren. Het gaat ook een stuk sneller dan 
buiten. Want je kunt in het lab de temperatuur 
en de luchtvochtigheid sturen. De schimmels 
gedijen het best bij dertig graden en vochtige 
lucht. Als je een kast in het lab inricht als een 
subtropisch zwemparadijs dan kun je in een 
paar weken een mooie laag schimmels op het 
hout kweken. In de vrije natuur kost dat zo een 
half tot een heel jaar.

 AMes dringt door
Hoe weet je nu welke schimmels er groeien, 
hoeveel schimmels dat zijn en of het hout nog 
gezond is? Daarvoor heeft de onderzoekster 
een repertoire aan meetmethodes. Zo schraapt 
ze de schimmellaag van het hout en laat ze de 
schimmels in standaardkweekbakjes groeien. 
‘We zien meestal een mengsel van soorten. 
Maar de schimmel Aureo basidium pullulans 
is altijd wel aanwezig.’ Ook gebruikt de onder-
zoekster de Color Monki. Drukkers en vorm-

Tot nu toe moeten de onderzoekers het dus 
doen met de tests uit het lab en met de eerste, 
voorlopige resultaten van het Utrechtse dak. 
Ze hopen dat ze over vier à vijf jaar voor een of 
meer soorten hout en olie een aantal recepten 
hebben die altijd werken. Dan kunnen de hout- 
handelaren aan de slag. Dat we schuttingen en 
tuinhuisjes krijgen die zwart zijn, is volgens de 
onderzoekers en houthandels geen probleem. 
Nu zijn zwarte schuttingen misschien uit de 
mode. Maar dertig jaar geleden had iedereen 
zwartgeteerde tuinhekjes. En over een jaar of 
tien zullen de mede door houthandels moge-
lijk gemaakte tv-programma’s ons laten denken 
dat zwart superhip is.              7
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gevers kalibreren met dat apparaat de kleuren 
van hun drukpers en printer. Van Nieuwen-
huijzen zet het apparaat op het houtoppervlak 
en bepaalt hoe zwart de blokjes hout zijn. Dat 
geeft een idee van de hoeveelheid schimmels.
Maar de stoerste experimenten vinden plaats  

op een testlocatie in de buurt van Zeist. Daar  
   staan staken in de grond. Op gezette  

 tijden steekt Van Nieuwenhuijzen  
   een mes in het hout en meet ze  

  hoe ver ze komt. Hoe verder   
   het mes doordringt in het  

  hout, hoe zachter en dus  
hoe rotter het mate-

riaal is.

De grote vraag: welk hout met welke olie en 
welke schimmel werkt het best?

Wat grijs lijkt, is onder de microscoop 
lichtbruin met zwarte schimmelstippen.

Een paar keer per week loopt Elke 
van Nieuwenhuijzen het dak op om 

te kijken hoe haar hout erbij ligt.

Rarara, hebben we hier te  
maken met witrot of bruinrot?
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