
 

Infoblad: Schimmels verwijderen 

Schimmels komen voor door de combinatie van een teveel aan vocht, een 
voedingsbodem en warme stilstaande lucht. Een vochtige woning is slecht voor uw 
gezondheid en een door schimmel aangetast oppervlak ziet er onfris uit. Door de 
bovenstaande elementen weg te nemen kan schimmel worden voorkomen. Mocht 
er toch schimmel in uw woning optreden, dan kunt u die zelf heel gemakkelijk 
verwijderen. 

 
Vocht voorkomen 

Vochtproblemen in huis tegengaan begint bij het voorkomen dat vocht in de woning 
terechtkomt. Dit doet u bijvoorbeeld door (bij mooi weer) wasgoed buiten te hangen, na het 
douchen de wanden en vloeren droog te maken en met de deksels op de pannen koken. Als u 
gaat douchen, zet dan de mechanische ventilatie (indien aanwezig) op de hoogste stand, zorg 
ervoor dat de deur van de doucheruimte gesloten blijft en hang uw handdoek niet te drogen in 
de badkamer. Zet ook de verwarming niet aan op tijden dat u de douche niet gebruikt. Warme 
lucht houdt namelijk de condens/vocht langer vast dan koude lucht. 
 

Vocht bestrijden 

Vroeger ging luchtverversing in huis vanzelf, via naden en kieren. Maar in modernere kierdichte 
en geïsoleerde woningen vindt er geen natuurlijke ventilatie plaats en is er dus andere 
ventilatie nodig. Dit gebeurd echter vaak onvoldoende. Dit heeft tot gevolg dat een op de tien 
woningen schimmel heeft. 

Vuile lucht moet het huis uit en schone lucht moet aangevoerd worden. Schimmels komen vaak 
voor op de muren van vochtige ruimtes en de badkamer. Het vocht is namelijk een 
voedingsbodem voor de schimmel. Veel vocht is snel en gemakkelijk kwijt te raken door het 
openzetten van een raam of deur. Maar daarnaast is het in iedere jaargetijde nodig om continu 
te ventileren. Ventileer ook bij vochtig weer; buitenlucht is over het algemeen schoner en 
droger, ook als het buiten vochtig is. 

Ventilatie vindt plaats via de ventilatiesleuven in uw huis en zorgt voor minder vuile lucht in 
huis en constante luchtverversing. Bij ventileren zijn er tenminste twee openingen, tegenover 
elkaar, in een ruimte nodig, zoals ventilatieroosters of (klep)raampjes. Door deze openingen 
ontstaat er een ventilatiestroom waarmee de vochtige lucht wordt vervangen door drogere 
lucht. Door de gehele woning verwarmen en goed te ventileren, kan er veel vocht in uw woning 
worden bestreden en dus schimmel worden voorkomen. 

 
Schimmels verwijderen 

Door schimmel aangetaste muren of plafonds kunnen worden gereinigd met schimmel 
bestrijdende  reinigingsmiddelen. Deze zijn echter erg chemisch en milieuonvriendelijk. In de 
meeste gevallen is het afdoende om zes gram soda in 1 liter heet water, deze in te wrijven met 
een harde borstel of over de schimmel heen te gieten en naspoelen met schoon water. 
Hardnekkige schimmels kunnen worden behandeld met bleekmiddel. Hiervoor gebruikt u 25 
ml bleekmiddel op 1 liter water. Met een spons dept u de schimmelplekken en laat de plek 
daarna opdrogen. Als de schimmel eenmaal weg is kunt u het plafond en/of de wanden 
eventueel overschilderen met een speciale anti- schimmelverf, verkrijgbaar bij de doe-het-zelf-
zaken. 


