
Van Lierop 50 jaar!
Op 15 Mei 1961 startte, de toen 55-jarige Jan van Lierop, met 20 jaar ervaring, een 
eenmanszaak in het bestrijden van ongedierte in Alphen aan den Rijn. Hij liet al snel de 
muizen- en kakkerlakkenbestrijding voor wat het was, en richtte zich op de bestrijding 
van houtaantastende insecten en schimmels en de oorzaken daarvan in gebouwen.

Dit jaar vieren wij, als roergangers van de derde generatie, samen met onze 50 vakbekwame 
medewerkers, het gouden jubileum. Meer dan 100.000 behandelde objecten later kijken wij 
vol trots terug op de rijke geschiedenis van ons mooie familiebedrijf. 

Van Lierop heeft steeds geïnvesteerd in de modernste technieken op het gebied van onderzoek, bestrijding, 
constructief houtherstel en vochtwering. Wij bieden U op ieder aantastingsvraagstuk een passend antwoord.

Voor ons is iedere dag monumentendag met als doel ons Nationaal Monumentaal Erfgoed voor u  voor als eigenaar 
e.o. beheerder in uitstekende conditie te houden of terug te brengen. Dat alles met een ISO 9001, VCA* en KOMO-
keurmerk én met 50 jaar ervaring! 

Jubileumlogo
Vanwege ons 50 jarig bestaan zijn er twee jubileum logo’s ontworpen. Deze logo’s zult u tegenkomen 
in onze advertenties op onze internetsites en onze bedrijfsdocumentatie.

Van Lierop op De Restauratiebeurs 2011 
te ’s-Hertogenbosch
Deze maand wordt de tweejaarlijkse Restauratiebeurs weer gehouden. Van Lierop zal dit jaar 
met een extra grote en vernieuwde stand aanwezig zijn. U kunt onze stand naar keuze bezoeken 
op 14, 15 of 16 april 2011 in de Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch. In onze stand zal, naast ons 
dienstenpakket, uitgebreid stil worden gestaan bij ons 50-jarig jubileum. 

De Nederlandse Restauratiebeurs zal in het teken staan van de relatie tussen duurzaamheid en 
monumentenzorg. Op 14 april zal er een debat gehouden worden over ‘Mogelijk- en onmogelijk-
heden van duurzame monumentenzorg. Op vrijdag 15 en zaterdag 16 april is een groot aantal 
lezingen over duurzame monumentenzorg gepland. 

Wij hopen u graag te kunnen begroeten op onze stand met nummer 315.

De uitvliegperiode is weer begonnen 
Omdat de uitvliegperiode weer is gestart lijkt het ons interessant om in deze nieuwsbrief stil te staan bij de 
bonte knaagkever. Hij verstopt zich bij voorkeur diep in het eikenhout en laat zich daardoor moeilijk signaleren 
én bestrijden. De bonte knaagkever of grote houtwormkever komt vrijwel uitsluitend voor in historische gebou-
wen: daar waar eikenhout vochtig is geworden en waar zich schimmels hebben ontwikkeld. 

Een vervelende eigenschap is dat hij in de kern van een balk zogenaamde kraam-
kamers maakt waarin hij zijn volledige levenscyclus kan voltooien. Zo kan het 
voorkomen dat aan de buitenzijde van een balk geen uitvliegopeningen te zien zijn, 
terwijl de balk van binnenuit wordt opgevreten. De bonte knaagkever tast hout dan 
zodanig aan dat het zijn sterkte verliest. De bonte knaagkever is een donkerbruin 
diertje met geelachtige haartjes, zo’n 6 mm lang. Het diertje komt vooral voor in 
loofhout (iepen, eiken en kastanjehout) en dan vooral in de uiteinden en verbin-
dingsstukken van de balken. 
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Vervolg ‘De uitvliegperiode is weer begonnen’

Op het houtoppervlak aangebrachte bestrijdingsmiddelen hebben nauwelijks effect. 
De bonte knaagkever weet namelijk het bestrijdingsmiddel – niet meer dan een fl in-
terdun laagje – slim te omzeilen. En dat nog wel twee keer: bij het verlaten van het 
hout en bij het afzetten van de eitjes. Om te paren moeten alle volwassen kevers 
het hout verlaten, ofwel uitvliegen. Dit gebeurt in de periode maart/juni. Maar som-
mige knagen daartoe niet zelf een uitvliegopening. In plaats daarvan verlaten ze het 
hout door uitvliegopeningen die er al in zitten of door droogscheuren en opengetrok-
ken verbindingen. Bevruchte wijfjes kruipen vervolgens weer terug om diep binnenin 
het hout hun eitjes af te zetten. Alleen als het echt niet anders kan, zetten ze hun 
eitjes af op het houtoppervlak. Bonte knaagkever eitjes worden dus niet of nauwe-
lijks afgezet bovenop het hout, zoals andere insectensoorten dat doen.

Diep
Soms zitten bonte-knaagkever-aantastingen wijdverbreid door de constructie, maar 
blijven ze wel beperkt tot het spinthout. Deze aantastingen zijn niet bedreigend en 
vinden we meestal in gebouwen met condensatieproblemen. Veruit de meeste aan-
tastingen zijn echter juist zeer plaatselijk, komen daar al tientallen jaren voor en 
zitten diep in het kernhout. Het gaat dan meestal om zwaar uitgevoerd hout dat ge-
heel of gedeeltelijk schuil gaat in vochtige muren, zoals muurstijlen van korbeelstel-
len, muurplaten en balkkoppen. Met ernstige schade aan de constructie tot gevolg.
Plaatselijke aantastingen kunnen d.m.v. injectie met bestrijdingsmiddel worden 
behandeld.

Hetelucht
Bij ernstige en wijdverspreide aantastingen ligt de oplossing in een 
heteluchtbehandeling. De behandeling is ook praktisch bij  kleinere 
aantastingen in slecht toegankelijke constructies, zoals torenspitsen en 
open dakstoeien. De behandeling vindt plaats met speciale hete lucht 
apparatuur die buiten het te behandelen gebouw wordt geplaatst. 

Via slangen of buizen of met warmtewisselaars wordt de verwarmde 
lucht in de te behandelen ruimte geblazen. In de kern van het hout 
moet een temperatuur van ongeveer 56 graden Celsius worden be-
reikt. De methode is gebaseerd op het onttrekken van vocht aan 
bonte knaagkevers in al hun levensfases, van kever, eitje en larve. De 
overlast wordt zo op een milieuvriendelijke manier beëindigd zonder 
gebruik van chemicaliën.

Onderhoud begint met De Houtarts
Heeft u een houten constructie die enigszins vochtig is geworden of waar schim-
mels een kans hebben gekregen, dan dient u alert te zijn. De beste manier om uw 
historische houtconstructies tegen ernstige aantasting te behoeden, is regelmatig 
onderhoud en, bij herstel, goed vakmanschap. Duikt het beestje toch op, ondanks 
goed onderhoud, dan is bestrijding door een professional vaak noodzakelijk.

Wij kunnen u hierbij adviseren én behandelingen uitvoeren.
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Alphen aan den Rijn | Koperweg 31 | Postbus 52 , 2400 AB |  0172 433 514 |  0172 417 715
Liempde | Boxtelseweg 76a | Postbus 48, 5298 ZG |  0411 632 647 |  0411 635 136
Heerhugowaard | Nijverheidsplein 7 | Postbus 105, 1700 AC |  072 574 18 56 |  072 571 17 63
Echt | Ampèreweg 9, 6101 XE  Echt |  0475 488 378 |  0475 411 654
Assen | Asserwijk 16, 9406 XJ  Assen |  0592 359 172
Mechelen (B) | De Regenboog 11, 2800 |  +32 (0) 15 400 113 |  +32 (0) 15 422 709
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