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insecten bestrijden met anoxie 
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Kleine voorwerpen uit hout, textiel of plantaardig materiaal die aangetast zijn door 

insecten kunt u zelf ter plaatse behandelen met de anoxie- of zuurstofarme methode. 

Larven en insecten sterven af bij een langdurig gebrek aan zuurstof. 

Lees meer over insectenaantastingen, de manieren om deze op het spoor te komen 

en de methoden om insecten te bestrijden in de onderhoudsbrochures Dieren in en 
op  gebouwen. Insecten en Kerkelijk textiel behouden en bewaren, p. 23-25 (gratis te 

downloaden op www.monumentenwacht.be/publicaties). 

wat doen?  
Vraag hulp aan uw monumentenwachter interieur of aan de erfgoedconsulent van uw 

provincie als u voor deze methode kiest.

Pak het object in een (zelfgemaakte) gesloten zak of hoes van plasticfolie in 1 en maak 

die zo luchtdicht mogelijk met een lastang. Neem afhankelijk van het volume enkele 

zakjes zuurstofabsorbeerders 2 op in de hoes, maar laat die niet in aanraking komen 

met de objecten. Een doeltreffende behandeling duurt minstens één maand.

wat nodig?  
Uw provinciale erfgoedconsulent (depot- of museumconsulent) kan een  anoxiepakket 3 

uitlenen. Dat bevat een plasticfolie, een lastang, zuurstofabsorbeerders, een zuurstof-

gehaltemeter en een gedetailleerde handleiding. De eerste keer dat u het pakket  gebruikt, 

krijgt u een demonstratie door de consulent.

wanneer / hoe vaak?  
Doorgaans volstaat een eenmalige behandeling, maar bij een herinfectie kan de 

 behandeling opnieuw worden uitgevoerd.

welke elementen? 
Kleine objecten van organische materialen die actief zijn aangetast door insecten.

wat vermijden? 
herinfectie  
Het heeft weinig zin om één enkel voorwerp te behandelen als andere aangetaste 

elementen in het interieur ongemoeid worden gelaten. Bij terugplaatsing kan dat voor-

werp immers snel opnieuw aangetast geraken. Alleen een integrale aanpak werkt (zie 

de onderhoudsfiche 16.1 Insectenbeheersing in vijf stappen).

1 Luchtdicht inpakken

2 Zuurstofabsorbeerders

3 Anoxiepakket
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