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12.15  Lunch en Rondleiding over de site van de abdijhoeve (Sven Ignoul, Kris Brosens, 

Stijn Thomas)  
 
14.30  Yves Vanhellemont, WTCB 

De Sint-Joris & Sint-Godelievekerk van Sleidinge (Evergem): de resultaten van 
wetenschappelijk onderzoek als keuzecriterium voor een gevelbescherming 

 
15.10 Koffiepauze 
 
15.30 Carolien Goeleven, Monumentenwacht Limburg (B) 

Gevelbehandeling van monumenten: de rol van Monumentenwacht  
   
16.10 Ben Massop, Restauratie Architectuur BBM 

Gevelbehandelingen van monumenten: 
Keuzes en afwegingen; de wisselwerking tussen aannemer en directie 

 
16.50 Rudy Keppens, Rewah NV 

Erf – goed – gevels  
 
17.30 Afsluitende discussieronde 
 
Sluiting door Rob van Hees, voorzitter WTA Nederland-Vlaanderen 
 
17.35 Drankje ter afscheid 
 
  



VOORWOORD 
 

GEVELBEHANDELING VAN ERFGOED: ERG OF GOED? 
 

 
Vandaag, vrijdag 8 ok tober 2010, behandelen verschillende sp rekers he t thema 
‘Gevelbehandeling van monumenten’ elk vanuit hun eigen kennis en ervaring. De studiedag 
vindt plaats in de abdijhoeve Herkenrode, te Kuringen bij Hasselt (B). 
Hoe komen tot een optimale gevelbehandeling van monumenten? Wat is nodig of overbodig, 
wat ka n, w at m ag, w at w ordt voorgeschreven en  op  basis w aarvan, h oe wordt he t 
uitgevoerd, welke controle wordt uitgeoefend op de werf en is deze afdoende?  
Vooreerst wordt het thema vanuit een breed perspectief neergezet door Bert van Bommel 
(Atelier R ijksbouwmeester/TUDelft). V ervolgens wordt h et belicht va nuit verschillende 
invalshoeken betrokken bij het tot stand komen van een optimale gevelbehandeling:  
• overheid: Jos Gyselinck, Monument en Erfgoed; 
• ontwerper: Stijn Thomas, Team Herman Van Meer; 
• aannemer/uitvoerder: Ben Massop, Restauratie Architectuur BBM;  
• monumentenwacht: Carolien Goeleven, Monumentenwacht Limburg; 
• onderzoeksinstelling: Yves Vanhellemont, WTCB; 
• producent: Rudy Keppens, Rewah NV. 
Allemaal partijen die van nabij betrokken zijn bij het beslissingproces in een 
restauratiedossier, i n d it g eval bij geve lbehandeling van erfgoed. U iteindelijk i s he t de 
bedoeling te komen tot een duurzame en met het monument compatibele gevelbehandeling. 
Het su cces daarvan hang t va n ve el f actoren af. De aandach t gaa t sp ecifiek naa r de 
voorbereiding van de ondergrond (reiniging), en verschillende mogelijke gevelbehandelingen 
waaronder: schilderen, kaleien, hydrofoberen, anti-graffiti, …. 
Het mag duidelijk zijn dat deze studiedag zowel ingaat om de principiële keuzes, 
beslissingsprocessen, d iagnosestelling a ls om  de p raktijkkeuze va n p roducten en 
uitvoeringstechnieken, met uitvoeringsvoorbeelden. 
Kwaliteitsverbetering (van het ganse beslissingsproces) staat hier centraal. Hoe komen tot 
een optimale gevelbehandeling van monumenten? Wat is nodig of overbodig, wat kan, wat 
mag, hoe w ordt h et uitgevoerd? H oe ka n di t samenspel leiden tot een kw alitatieve 
behandeling? Waar loopt he t f out en  hoe ka n het be ter? Wat is concreet ve reist o m te 
komen tot kwaliteitsverbetering. Bij gevelbehandeling kan het gaan om voorbereiding van de 
ondergrond (reiniging), en ve rschillende mogelijke geve lbehandelingen z oals: schilderen, 
kaleien, h ydrofoberen, antigraffiti, …. De sprekers kiezen één of meer van deze soorten 
behandeling als voorbeeld. 
In voorbereiding op  deze studiedag werd vanuit de organiserende werkgroep binnen het 
bestuur van WTA-Nl-Vl een aantal vragen geformuleerd naar de sprekers toe. Vragen met 
betrekking tot de  rol va n e lk van de ze pa rtijen b innen he t gehe le bes lissingsproces, met 
kwaliteit als uitgangspunt. Graag geven we u deze mee als inleiding op de bijdragen van de 
verschillende sprekers in deze syllabus. 
De overheid en haar rol in het beslissingsproces. Daarbij kan gedacht worden aan: 
• Is de  sa menstelling (bouwhistorici, ku nsthistorici, a rchitecten,…) van de 

monumentenadministraties, monumentencommissies en  monumentendiensten en  - 
afdelingen optimaal o m het multidisciplinaire ka rakter van de erfgoedsector af te 
dekken?; 

• Is het uitbreiden (Nl) of ‘bindender’ maken (BE) van de adviezen van 
monumenteninstanties als het gaat om contextuele aangelegenheden (werken in de buurt 
van een monument) een optie;  

• Is ce rtificering van r estauratiearchitecten (in sa menspraak w ellicht met de or de va n 
architecten ( BE) c.q. met de B ond va n N ederlandse A rchitecten en  de  V ereniging va n 
Architecten werkzaam in de Restauratie (Nl)) wenselijk; 



• Is ce rtificering va n r estauratieaannemers ( in samenspraak we llicht met d e 
beroepsassociaties en anderen) een stap vooruit; 

• Is hervorming van subsidieregelingen (waardoor vooronderzoek gescheiden wordt van de 
uiteindelijke werken) de te volgen weg? 

• Aanbestedingsprocedure. Nu is he t onde rmeer zo da t de  goedko opste w int. En d e 
goedkoopste blijkt na a floop misschien niet steeds de goedkoopste te zijn geweest door 
het introduceren van meerkosten;  

• Is e r nood aan  (permanente) bijscholing va n de  a mbtenaren? Is e r een budge t voor 
bijscholing beschikbaar, wordt een kalender van studiedagen bijgehouden en aangevu ld 
met beschikbare studiedagen, is daarin een rol weggelegd voor bijvoorbeeld WTA-Nl-Vl? 

• Kan de administratie op tegen de f inanciële druk die vanuit de praktijk wordt gelegd in 
vele restauratiedossiers en kan zij kwaliteit opeggen? 

 
De ontwerper/architect heeft als taak: 
• Uitvoeren (voorstellen/voorschrijven/superviseren) va n vo orstudies (opmeting en 

opname, historische studies, kunsthistorische studies, materiaaltechnische studies) 
• Centraal contactpunt met de bouwheer en de andere actoren in het restauratieproces,  
• Het superviseren van de werken (dat houdt ook in controle van de geb ruikte technieken 

en pr oducten, én d e kw aliteit van h et afgeleverde w erk, én d e methodes di e gebruikt 
moeten worden om dit efficiënt te controleren) 

• Het opstellen van het “as-built” dossier ( “restauratieverslag”; r evisietekeningen), da t in 
principe dient als basis voor een eventueel onderhoudsdraaiboek. 

• … 
 
De ontwerper is normaal gezien een architect. 
• Heeft de ar chitect wel voeling met hi storische ar chitectuur? D at is d eels e en h eel 

persoonlijke zaak, dee ls een  zaak van op leiding (architectuurgeschiedenis – 
kunstgeschiedenis, materiaaltechnische kennis,…)! 

• Context-gevoeligheid va n de  a rchitect. Z ijn de n ieuwe ingrepen co mpatibel met de 
historische omgeving van het gebouw? Dit werkt ook omgekeerd: zijn hedendaagse 
ingrepen in de context van het historische gebouw ook verenigbaar met het gebouw zelf? 
In B elgië i s h et o ordeel va n de m onumentenadminstratie e nkel adviserend en i n 
Nederland ligt de rol van de Rijksdeinst voor het Cultureel Erfgoed in dezelfde sfeer. De 
stedelijke stedenbouwdiensten hebben het laatste woord. Moet hier een grotere rol voor 
de overheid worden weggelegd? Is er voldoende multidisciplinariteit in de administratieve 
diensten aanwezig? 

• Kennis van de architect van oude bouwwijzen en technieken. 
• Kennis van de degradatiefenomenen. 
• Kennis van de architect van hedendaagse onderzoeksmethodes, producten, technieken, 

…  
• Hoe belangrijk wordt het vooronderzoek ingeschat? 
• Worden de  juiste bes tekteksten opgemaakt en leiden die ve rvolgens tot het gew enste 

resultaat? 
• Is een erkenningsregeling een te volgen traject ?  
Dit a lles blijkt een z eer m ultidisciplinaire discipline t e z ijn ( technisch, kunsthistorisch, 
stedenbouwkundig). R ijmt d it met het h uidige cu rriculum va n de ar chitecten? Kan d at 
anders/beter? Is permanente bijscholing een optie? En gebeurt dat dan bij voorkeur met een 
van overheidswege certificering- of erkenningsregeling? 
 
Wetenschappelijk onderzoek ten dienste van restauraties dient aan verschillende criteria te 
voldoen: 
• Onderzoek vo lgens no rmen a ls da t ka n, maar creativiteit in het onde rzoek màg? 

Restauraties zijn maatwerk, en het onderzoek dat ermee gepaard gaat mag dat ook zijn, 
zolang er maar niet ongebreideld geïmproviseerd wordt? 



• Onderzoeken enkel uitvoeren als men wat met de resultaten kan doen? Onderzoek om 
het onderzoek, omdat tabelletjes mooi staan in het restauratiedossier, is een verspilling 
van (deels) overheidsgeld, en daar zijn we niet mee gebaat (hoogstens de onderzoeker 
zelf). Een kritische houding van de onderzoeker tegenover ‘opgelegde’ vooronderzoeken 
mag dan ook wel?  

• Elk onde rzoek zou gepaa rd moeten gaan  va n toelichting va n de  onde rzoeker. Als he t 
onderzoeksinstituut enkel e en t abel of grafiek dient af  t e l everen, dan w ordt het r isico 
zeker groter dat er slechts onderzoek voor het onderzoek wordt uitgevoerd. Overigens is 
het ook zo dat een  leek tabellen heel verkeerd kan interpreteren. Duiding i s dus zeker 
aangewezen (van de meerwaarde die geleverd wordt). 

• Aan de  onde rzoekers ka n w orden gev raagd om  zelf ook s teeds b ijscholing te b lijven 
volgen. E igenlijk i s dit de evidentie zelve, maar in de praktijk laat dit soms toch wel te 
wensen over.  

• Een acc reditering va n onderzoeks(labo’s) is wenselijk of l eidt dit t ot node loze 
bureaucratie? 

 
Hoe gaa t monumentenwacht om met d it a spect? Wordt er w el eens  geadviseerd een 
bepaalde geve lbehandeling t e ove rwegen ( bv r einigen, ve rstevigen, an tigraffiti, 
hydrofoberen) of juist niet? kortom wat is de gedachte van MW, maar dan vooral in een heel 
praktische zin. Welke zijn de ervaringen die monumentenwachters opdoen tijdens de vele 
inspecties van verschillende t ypen monumenten, w aar w ellicht ook  verschillende t ypen 
gevelbehandelingen werden uitgevoerd…. Welke evolutie wordt vastgesteld? Hoe zien die 
gevels er na verloop van tijd uit? Waar is dat aan te wijten? Werd een verkeerde 
behandeling vo orgesteld vo lgens MW, of geb rekkige u itvoering? Z ijn de 
monumentenwachters in enig opzicht betrokken bij voorstellen rond geve lbehandeling? o f 
niet? is dit wenselijk of eerder noodzakelijk of overbodig? 
 
De aannemer/uitvoerders zorgt voor de finale realisatie van de werken. 
Maar, opleidingsgewijs, een goe ie metser/metselaar is niet nood zakelijk een goei e 
restaurateur. Z ijn m eer g especialiseerde o pleidingen hi er w elkom? M ag z omaar el ke 
aannemer aan restauratiewerken beginnen. Hoewel de architect de werken superviseert, is 
het toch goed als er  een vertrouwensrelatie bestaat tussen de architect en de ui tvoerder, 
waardoor deze ook prima werk blijft leveren als de architect weg is. Is de vereiste ethiek en 
deontologie ook bij de aannemer/uitvoerder aanwezig, of is de f inanciële druk zo groot dat 
kwaliteit niet meer kan geleverd worden? 
De kleine restaurator werkt vaak in onderaanneming van hoofdaannemer. Op het moment 
dat d eze p artij g econsulteerd wordt, l igt al les vast en i s er w einig r uimte voor bi jkomend 
overleg (& financiering) ten behoeve van verhoging kwaliteit. Vaak hebben deze vakmensen 
een r uime ( praktische) ervaring, w aarop een ( kosteloos) advies gebaseerd w ordt. I s dat 
voldoende of zijn resultaten van wetenschappelijk vooronderzoek wenselijk? 
Gespecialiseerde opleidingen bestaan, maar vormen een nichemarkt. Zou een ce rtificering 
van overheidswege de instroom i n deze opleidingen ten goede komen? O f moet beroep 
gedaan worden op het zelfregulerend werken van vakassociaties. 
 
In d e restauratiesector wordt e en zeer br eed g amma v an materialen, producten, 
technieken aangewend: 
• Is er nood aan meer ontwikkeling van nieuwe technieken/producten. Heeft daarvoor de 

economische impact van de restauratie sector voldoende kritische massa?  
• In kaart brengen van technische aspecten. Er bestaan heel veel technieken/materialen, 

maar zij ze ook  beke nd? Is beke ndmaking e rvan doo r ve rtegenwoordigers vo ldoende, 
levert dit een te vertekend beeld van de werkelijkheid? Is een afzonderlijke rubriek voor 
restauratie op Tech com (WTCB-website) m et al le beschikbare bou wproducten op  de 
Belgische markt, een goed  beg in of  gewoonweg onhaa lbaar vanwege de  veelheid van 
producten, m aterialen en t echnieken i n de r estauratiesector. O vereenkomstig kun j e 



dezelfde v raag s tellen vo or de N ederlandse markt. Zou e r op internet door een 
onafhankelijke autoriteit een overzicht van materialen, technieken en producten met hun 
voor- en nadelen, toepassingsgebieden en technische data moeten worden gegeven en 
door wie dan? 

• Moet er g ekozen w orden vo or e en s ystematische kw aliteitscontrole va n 
restauratieproducten of leidt ook dit tot teveel bureaucratie? Voor bepaalde categorieën is 
een beperkte vorm beschikbaar (antigraffiti, waterwerende oppervlaktebehandelingen, 
injectieproducten, dit bij de Belgische Unie voor Technische Goedkeuringen in de bouw, 
de BUTGb). Is dit het ideale instrument (een niet-opgelegde controle, eerder duur,…)? Is 
daar behoefte aan betere lastenboekbeschrijvingen/bestekken en betere technische 
onderlegdheid va n de be trokken pa rtijen (architecten, ove rheid én  aa nnemers) in de 
beoordeling en toepasbaarheid van de producten in de specifieke situatie.  

• Is er voldoende/sluitende controle op de werf (bouwplaats)? Is onaangekondigde 
productcontrole de oplossing? 

 
Is er de nodige aandacht voor de kwaliteit van de werken op werf? Het goede product, 
toegepast op  de  ve rkeerde manier o f in de ve rkeerde o mstandigheden, he t ka n de 
doeltreffendheid van het product ernstig hypothekeren. Wordt de doeltreffendheid van een 
ingreep gecontroleerd (en of deze doeltreffendheid enigszins overeenkomt met labo-proeven 
tijdens het vooronderzoek) (controle conformiteit van producten, vergelijking prestaties met 
vooraf geplaatst proefvak,…). 
 
Zoals u ka n lezen: s tof t ot nadenke n en vo er vo or d iscussie. Wij w ensen u  dan ook een 
boeiende en verhelderende studiedag toe. 
 
Herkenrode, 8 oktober 2010 
 
 
 
 
 
Luc Schueremans 
Yves Vanhellemont 
Rob van Hees 
Bert van Bommel 
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EEN VOORWOORD BIJ DE WTA-STUDIEDAG GEVELBEHANDELING 
 

Bert van Bommel 
Atelier Rijksbouwmeester/TUDelft 

 
 
Abstract 
 
Het bestuur van de Afdeling Nederland-Vlaanderen van het WTA heeft het begrip Kwaliteit 
als rode draad voor een serie studiedagen gekozen. Dat begrip is het raamwerk waarbinnen 
specifieke onderwerpen aan de orde worden gesteld. De openingsbijdrage concentreert zich 
op dat begrip Kwaliteit en geeft daarmee niet alleen overwegingen bij gevelbehandelingen. 
Ook andere technische ingrepen zijn erbij voor ogen gehouden. De discussie over kwaliteit 
is met de openingsbijdrage uiteraard niet afgesloten. Hopelijk leidt die discussie nog tot 
meer inzichten, waarvan te zijner tijd kond kan worden gedaan. 
Het openingsartikel moet worden verstaan als een voorwoord. Gevelbehandeling zelf komt 
erin nauwelijks aan de orde. Het geeft slechts handvatten om de andere bijdragen kritisch te 
kunnen bevragen. Overigens uitdrukkelijk niet alleen om aan te geven dat het allemaal we-
tenschappelijker moet, en methodischer, maar ook om aan te geven dat het soms ook best 
gewoon het oordeel van de (ervaren) vakman zonder noemenswaardig onderzoek mag zijn 
– maar dan wel onder voorwaarden. 
Na een min of meer holistische beschouwing van het begrip Kwaliteit wordt op metaniveau 
naar het vakgebied van de instandhouding en restauratie gekeken. Daarbij komt een aantal 
aspecten aan de orde dat men als restauratiefilosofie of (beter) -ethiek en als methodologie 
aanduidt. Eerst wordt kort ingegaan op de deontologische basis: de beginselen die voor in-
grepen in monumenten opgeld doen. Vaak zijn deze vastgelegd in charters en andere (in-
formele) voorschriften. Die leiden echter aan een zekere mate van starheid. 
Hier is geschreven vanwege en vanuit de praktijk. De opkomst van de professionele erf-
goedwetenschappen heeft ertoe geleid dat de rol van ontwerpers en technici in het debat 
erover minder evident is geworden. Dat is jammer, want juist ook de praktijk kan helpen om 
beginselen te verdiepen en te verbreden. 
De daarop volgende paragraaf over de methodologie is beperkt tot twee aspecten: de dia-
gnose en de evaluatie. In deze reeks horen verder nog de probleemanalyse, (de keuze van) 
de behandeling en de ontwikkeling van behandelwijzen en ingrepen. Net als het meer alge-
mene kader dat zegt waarom, voor wie en hoe erfgoed wordt behouden, blijven die hier bui-
ten beschouwing. Wel wordt tot slot ingegaan op een aspect dat in de conserveringstechnie-
ken nog maar weinig aan bod komt: het beoordelen van het risico. Bij gevelbehandeling 
vindt niet altijd uitgebreid vooronderzoek plaats. Dat hoeft echter ook lang niet altijd. De keu-
ze om niet, een beetje of diepgaand te onderzoeken moet echter wel verantwoord kunnen 
worden. Het risico dat is verbonden aan een verkeerd gekozen conservering is daarvoor een 
goede maatstaf. Wanneer wel en wanneer niet een schade door een onafhankelijke advi-
seur met een uitgebreid laboratorium laten onderzoeken? Een objectieve maatstaf daarvoor 
ontbreekt. Is het geen tijd om de waarschijnlijkheid in de overwegingen te betrekken, zo luidt 
de eruit voortkomende vraag. 
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1. Inleiding en samenvatting 
 
De onlangs overleden journalist, schrijver en amateurhistoricus Jan Blokker schreef in 2009 
het voorwoord van de heruitgave van Cas Oorthuys’ fotoboek Een staat in wording. Blokker 
vangt dat voorwoord aan met enkele frasen die duidelijk maken waarom het voorwoord ge-
lezen moet worden: om het daarop volgende te kunnen begrijpen en in de geschiedenis te 
kunnen plaatsen. Zo moeten ook dit openingsartikel en de openingsvoordracht van de WTA-
studiedag over gevelbehandeling worden verstaan. Net zo min als Blokker eigen foto’s geeft, 
wordt hier inhoudelijk ingegaan op vormen van gevelbehandeling. Daarvoor zijn de andere 
bijdragen. Hier (slechts) handvatten om die bijdragen kritisch te kunnen bevragen. Overi-
gens uitdrukkelijk niet alleen om aan te geven dat het allemaal wetenschappelijker moet, en 
methodischer, maar ook om aan te geven dat het soms ook best gewoon het oordeel van de 
(ervaren) vakman zonder noemenswaardig onderzoek mag zijn – maar dan wel onder voor-
waarden. 
 
Kwaliteit 
Het centrale thema voor deze en komende studiedagen is het begrip kwaliteit. Daartoe is 
hier een holistische beschouwing van het begrip kwaliteit als basis aangereikt. Wat is kwali-
teit echter? In de hier gegeven beschrijving wordt lang niet alles daarvan voor het voetlicht 
gebracht, al is wel naar een brede beschouwing gestreefd. 
 
Blik op metaniveau 
Op WTA-studiedagen staat (terecht) vooral de praktijk centraal. In die praktijk is men vaak 
geneigd om (vooral) oplossingsgericht te denken. In deze bijdrage is daarentegen juist voor 
een vogelperspectief gekozen, al gaat het dan eigenlijk om een vliegende kikker. De blik op 
metaniveau is immers juist geschreven vanwege en vanuit de praktijk: vanuit het kikkerper-
spectief of – zoals ik dat zelf vaak placht te duiden – vanuit de modder van de bouwput. 
Eerst wordt kort ingegaan op de deontologische basis, zoals dat in het gastland vaak wordt 
genoemd: de beginselen die voor ingrepen in monumenten opgeld doen. Vaak zijn deze 
vastgelegd in charters en andere (informele) voorschriften. Die leiden echter aan een zekere 
mate van starheid. Ook lijken ze (maar dat is een persoonlijke observatie) langzaam maar 
zeker, onder invloed van zich professionaliserende erfgoedwetenschappers, van de praktijk 
af te drijven. Juist ook die praktijk levert mogelijkheden om beginselen en methoden te ver-
diepen en te verbreden. 
De daarop volgende paragraaf over de methodologie is beperkt tot twee aspecten: de dia-
gnose en de evaluatie. Figuur 22 laat zien in welk spectrum deze twee aspecten thuishoren 
en welke bij een meer algehele beschouwing van de methodologie daarnaast eveneens aan 
de orde moeten worden gesteld. 
 
Risico 
Het risico is de som van de producten van gevolgen van mogelijke gebeurtenissen en de 
kans dat deze optreden (Risico = Σ (kans * gevolg)). Dit is uiteraard een open deur. Het is 
echter een aspect dat in de conserveringstechnieken nog maar weinig aan bod komt. Bij 
gevelbehandeling vindt niet altijd uitgebreid vooronderzoek plaats. Dat hoeft echter ook lang 
niet altijd. De keuze om niet, een beetje of diepgaand te onderzoeken moet echter wel ver-
antwoord kunnen worden. Het risico dat is verbonden aan een verkeerd gekozen conserve-
ring is daarvoor een goede maatstaf. Wanneer wel en wanneer niet een schade door een 
onafhankelijke adviseur met een uitgebreid laboratorium laten onderzoeken? Het is iedereen 
wel duidelijk dat zoiets bij een onbeduidend gebouwtje en een evident herkenbare schade 
niet hoeft, maar bij een belangrijk monument en niet goed verklaarbaar degradatieverschijn-
selen wel. Over een objectieve maatstaf voor een beslissing om niet, een beetje of grondig 
te onderzoeken beschikt het vakgebied echter nog niet. Tijd om de waarschijnlijkheid in de 
overwegingen te betrekken? 
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2. Kwaliteit 
 
Het bestuur van de Afdeling Nederland-Vlaanderen van het WTA heeft ervoor gekozen om 
voor deze en komende studiedagen het begrip Kwaliteit als rode draad te hanteren. Binnen 
het bestuur is daarom over dat begrip gediscussieerd. Hier volgt niet een uitkomst van die 
discussie, maar eerder een bijdrage daaraan. De discussie wordt ongetwijfeld nog voortge-
zet en leidt hopelijk tot diepere inzichten waarvan te zijner tijd kond zal worden gedaan. 
Tegelijk is het begrip Kwaliteit geheel verweven met mijn professionele bestaan. Als advi-
seurs Monumenten van de (Nederlandse) Rijksbouwmeester dienen mijn beide collegae en 
ik invulling te geven aan een van diens wettelijke taken: zorg dragen voor de kwaliteit van de 
Monumentenzorg van de Rijksgebouwendienst. 
Gesteld voor de vraag wat we onder kwaliteit moeten verstaan, is het eerste wat velen zullen 
doen het raadplegen van het woordenboek. Van Dale geeft aan dat het woord, overgeno-
men van het Franse qualité, al in 1561 met de betekenis ‘eenheid’ of ‘maat’, in een Neder-
landstalige tekst is gesignaleerd. Het woord duidt op de hoedanigheid, deugdelijkheid, staat, 
waardigheid of functie. Hier gaat het om de goede eigenschap. 
Een ingreep in een monument, zoals een behandeling van een gevel, moet kwaliteit, goede 
eigenschappen, hebben. Eigenlijk willen we dat een behandeling alleen maar goede eigen-
schappen heeft en geen slechte. 
Het zal duidelijk zijn dat we er daarmee niet zijn. Men zal immers eerst moeten bepalen wat 
goede eigenschappen zijn (en wat slechte), omdat anders het begrip kwaliteit volstrekt sub-
jectief en binnen een discussie onbruikbaar is. Zonder overeenstemming over de betekenis 
van het begrip, leidt het gebruik ervan alleen maar tot spraakverwarring. Zo kan een che-
misch preparaat dat voor de behandeling van een gevel wordt gebruikt de eigenschappen 
hebben dat het goedkoop en gemakkelijk kan worden vervaardigd en in grote hoeveelheden 
en met veel winst kan worden verkocht. Voor de vervaardiger van het preparaat heeft het 
dan ongetwijfeld een goede kwaliteit. Of het product daarmee ook voor de monumentenzorg 
een goede kwaliteit heeft, of voor de mensen die ermee moeten werken, is echter maar de 
vraag. Wie weet leidt het wel tot veel schade, heeft het nauwelijks werking, of is het onge-
zond. Hoewel het lijkt alsof het dividend van de producent een van de laatste factoren is, die 
tot de kwaliteiten van zijn product vanuit monumentenzorgoogpunt mogen worden gerekend, 
is zelfs dat niet helemaal waar. De monumentenzorg vormt een relatief kleine markt. Een 
speciaal daarvoor vervaardigd product moet de kwaliteit hebben dat het (ook bij een relatief 
lage omzet) winst voor de producent genereert. Anders wordt het immers niet vervaardigd. 
Hieruit blijkt dat het begrip kwaliteit ook aspecten kan bevatten, die men er in eerste instantie 
niet toe zou rekenen. 
De hier gehanteerde (algemene) definitie van (goede) kwaliteit heeft betrekking op de com-
binatie van een product of bouwstof (of producten en bouwstoffen) met de ingreep, hande-
ling of behandeling waarin dit of deze worden toegepast, gecombineerd met de plaats waar 
en omstandigheden waaronder deze worden gebruikt. Het moet steeds om de combinatie 
van die vier factoren gaan: het product, de verwerking, de plaats en de omstandigheden. Ik 
geef twee voorbeelden om dit toe te lichten: 
Ook met een uitstekend geschikte voegmortel en een voeger die zijn vak als geen ander 
verstaat kan een slecht eindresultaat ontstaan indien de voeger wordt geplaagd door storm-
wind en hoosbuien, indien de zon genadeloos op het pas gemaakte voegwerk inbrandt, of 
indien voor er voldoende verharding en droging heeft kunnen plaatsvinden de vorst invalt. 
Een uitstekend hydrofobeermiddel, toegepast door een appliceerder die zorgvuldig en 
nauwgezet volgens de voorschriften en onder gunstige omstandigheden werkt, kan rampza-
lige gevolgen hebben als de gevel last heeft van optrekkend vocht of te veel met zout is be-
last. 
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Kwaliteit (1) 
Kwaliteit is de resultante van (goede, gepaste) producten of bouwstoffen en een (goede, 
gepaste) handeling of behandeling, passend bij de plaats waar deze – onder geschikte om-
standigheden – worden toegepast. 
 
Een andere vraag die beantwoordt moet worden heeft te maken met tijd. Mag ik in dit ver-
band Paul Clemen in herinnering roepen. Clemen was niet alleen van grote betekenis voor 
de Duitse monumentenzorg. Voor het gastland van deze WTA-studiedag was hij van belang 
vanwege zijn functie als hoofd van de kunstcommissie van het Duitse bezettingsleger tijdens 
de Eerste Wereldoorlog. In die hoedanigheid trachtte hij het Belgische patrimonium zo goed 
mogelijk te beschermen. Ook liet hij een catalogus en fotodocumentatie van Belgische mo-
numenten opstellen, op grond waarvan hij zijn tweedelige Belgische kunstdenkmäler 
schreef. Zijn Belgische ervaringen leidden ook tot een boek over kunstbescherming in oor-
logstijd. 
In Pruisen was Clemen één van de belangrijkste geestverwanten van John Ruskin en Willi-
am Morris. Toch was hij niet zonder kritiek op hen. Hij vond ze te eenzijdig gericht op be-
houd. Clemen pleitte ervoor om herstel, waar nodig, zo veel mogelijk in kleine porties te la-
ten plaatsvinden. Ook zijn pleidooi voor de duurzaamheid (Dauerhaftigkeit, niet Nachhaltig-
keit) van die ingrepen komt tamelijk modern voor. Een monument restaureer je opdat het de 
volgende eeuw haalt en niet slechts voor het komende decennium. 
In Nederland werd nogal eens de stelregel gehoord dat een ingreep in een monument een 
duurzaamheid van vijftig jaar moet hebben. Onmiddellijk daarop werd dan vaak de uitzonde-
ring genoemd die met een kortere levensduur behepte materialen, zoals verf, hierop mogen 
vormen. Voor het begrip kwaliteit in de monumentenzorg zou aansluitend op die stelregel, 
op de noties van Clemen en het ethische vereiste van herbehandelbaarheid een tweetal 
stelregels voor kwaliteit kunnen worden toegevoegd. 
 
Kwaliteit (2) 
Tot kwaliteit behoort dat een behandeling zich beperkt tot waar hij nodig is (‘kleine porties’). 
 
Kwaliteit (3) 
Tot kwaliteit behoort dat een behandeling duurzaam is (lang werkt – dit in het perspectief 
van wat maximaal haalbaar is met een bepaald type product, stof of techniek op de gegeven 
plaats) en dat een behandeling of ingreep zonder of met zo weinig mogelijk gevolg voor de 
historische bouwsubstantie zo vaak als maar nodig is kan worden herhaald (beginsel van 
herbehandelbaarheid). 
 
Bij het zo beperkt mogelijk uitvoeren van een behandeling moet een kanttekening worden 
geplaatst, teneinde dit in het juiste daglicht te plaatsen. Uiteraard zal bij een gevel waar een 
hydrofobeermiddel op wordt toegepast niet slechts hier en daar een paar vierkante meter 
worden behandeld. Nodig is, wanneer men voor deze ingrijpende en riskante oplossing 
kiest, om de gehele gevel te behandelen. Is het, zo moet men zich dan wel afvragen, ook 
nodig om die gevel eerst te reinigen? Dat is een handeling die vaak haast een automatisme 
is (en automatismen zijn uit den boze). 
Als op een beperkt aantal plaatsen het voegwerk slecht is, wordt in de praktijk vaak gemak-
kelijk gekozen voor het hervoegen van de gehele gevel. Beter is het om hervoegwerk zo 
mogelijk te beperken tot de plaatsen waar de voegen slecht zijn. Onmiddellijk komt dan de 
vraag op wat het criterium is om voegwerk dan slecht (te vervangen) te noemen, dan wel 
goed (niet te vervangen). Niemand wil immers elk half jaar weer een paar voegen vervan-
gen. Waar vandaag vervangen nog niet direct nodig is, kan dat over enige tijd wel zo zijn. 
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Figuur 1: Koninklijk Paleis Amsterdam. Nieuwe 
stukken architraaf liggen gereed om in het hoofd-
gestel ingeschoten te worden. Van vervanging 
van natuursteen is alleen sprake waar dit, gelet 
op de steigercyclus, ook nu dient te gebeuren. 
Blokken die in dat licht ongemoeid gelaten kun-
nen worden, worden gehandhaafd. 

Figuur 2: (Kwaliteits)eisen die aan de oplossing 
van een probleem moeten worden gesteld en 
toetsingscriteria die gelden, om die oplossing van 
goede kwaliteit te kunnen achten. 

  
Figuur 3: Schardam, Noordersluis, Foto van een 
gevelsteen in 1910 (afbeelding 62 in Kramer & 
Feenstra 1988, 56). 

Figuur 4: Schardam, Noordersluis, Foto van een 
gevelsteen in 1985 (afbeelding 63 in Kramer & 
Feenstra 1988, 56). Er blijken wat (vreemde) 
reparaties uitgevoerd te zijn, maar van achteruit-
gang kan verder nauwelijks worden gesproken. 
De schade aan zandsteen valt over het algemeen 
mee. Typisch is wel het afschilferen van een 
dunne, sterk vervuilde toplaag. Dramatischer is 
de achteruitgang bij kalkstenen en marmers, 
waar de invloed van SO2 en NOx zeker een be-
langrijke rol bij de achteruitgang gespeeld zal 
hebben. Daarvan geven de auteurs geen verge-
lijkende foto’s. Kramer en Feenstra hebben wei-
nig op met de beschermende werking van een 
verflaag, wat een nauwelijks gefundeerde en 
waarschijnlijk ook onjuiste opvatting is. 

 
Een hulpmiddel kan de zogenaamde ‘steigercyclus’ zijn. Elk gebouw staat om de zoveel tijd 
in de steigers vanwege restauratiewerken. Een voeg is goed te noemen als op basis van 
expertise is aan te nemen dat hij, zonder aanleiding tot gevolgschade te geven, tot een vol-
gende keer dat groot onderhoud wordt gepleegd gehandhaafd kan blijven. Bij een laag 
bouwwerk, waarvoor niet of nauwelijks steigers van betekenis nodig zijn, kan men boven-
dien veel terughoudender bij het vervangen van voegen zijn, dan bij een hoog gebouw, dat 
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om kostbaar steigerwerk vraagt. Deze gedachtegang wordt bijvoorbeeld ook gevolgd bij de 
vervanging van natuursteen aan de gevels van het Koninklijk Paleis Amsterdam. Ongeveer 
elke zeven jaar staat dat gebouw in een lichte schildersteiger, een keer of drie per eeuw 
slechts in een zware steiger, geschikt voor werkzaamheden zoals het vervangen van na-
tuursteenblokken. Criterium voor het vervangen van natuursteenblokken bij het huidige pro-
ject is het oordeel van experts: is het verantwoord om een blok in zijn huidige toestand nog 
ongeveer 35 jaar ongemoeid te laten? 
Ter afsluiting van deze paragraaf nog twee begrippen die aan een onlangs verschenen arti-
kel over ontzouten met kompressen zijn ontleend (Van Hees, Lubelli & Naldini 2010). Het 
gaat hier om de efficiëntie en de effectiviteit. Eating is the proof of the pudding, zeggen de 
Engelsen, en beide begrippen gaan daarover. Efficiëntie is in genoemd artikel gedefinieerd 
als de (te verwachten) onmiddellijke prestatie van een kompres, terwijl de effectiviteit aan 
het lange-termijnresultaat van de kompresontzouting is gerelateerd. Een en ander houdt 
verband met het feit dat een efficiënte behandeling nog niet hoeft te betekenen dat deze ook 
op de lange(re) termijn effectief is. Voor dat laatste is immers vaak nodig dat ook de oorzaak 
van een probleem wordt verholpen. Gebruiken we het begrip efficiëntie meer algemeen dan 
moet wel gerealiseerd worden dat sommige behandelingen niet (onmiddellijk) efficiënt lijken 
te zijn, terwijl ze toch effectief zijn. Zo zal droging van een muur na maatregelen tegen op-
trekkend vocht geruime tijd nemen. Efficiëntie kan, indien we het woord als algemeen begrip 
willen toepassen, daarom beter worden gedefinieerd als de mate waarin door de behande-
ling of ingreep het beoogde wordt bereikt (bij maatregelen tegen optrekkend vocht dus de 
mate waarin de weerstand tegen een opwaarts gerichte vochtstroom in muurwerk is toege-
nomen). Effectiviteit overeenkomstig als de mate waarin het beoogde resultaat, nadat dit is 
bereikt, ook blijvend is. 
 
Kwaliteit (4) 
Kwaliteit laat zich meten aan (1) de efficiëntie, dat wil zeggen, aan de mate waarin het door 
de behandeling of ingreep beoogde effect wordt bereikt, en (2) de effectiviteit, dat wil zeggen 
de mate waarin een beoogd resultaat blijvend is. 
 
Kwaliteit is daarmee echter wel erg gericht op (het directe en het uiteindelijke) effect van de 
ingreep. We mogen echter niet uit het oog verliezen dat er ook andere gerichtheid op kwali-
teit mogelijk is. De kwaliteit van de (monumenten)zorg bijvoorbeeld. 
Een goede kwaliteit van zorg hoeft nog niet te betekenen dat het resultaat van die zorg, het 
directe en uiteindelijke effect, ook goed is. Een goede zorgkwaliteit sluit immers falen niet uit. 
Niet alleen moet deze constatering worden bezien in het licht van wat wordt gezegd in para-
graaf 6 Risicoanalyse (en dan met name wat daarin op de aanpak van Chris Caple wijst). 
Denken over de kwaliteit van de zorg biedt ook een raamwerk om over opleiding, certifice-
ring, onderzoek en dergelijke na te denken (vergelijk Kiviet & Legemaate 2005, 1308). 
In Westert & Verkleij 2004, 23 worden als kenmerken van kwaliteit (van de gezondheidzorg) 
een viertal criteria genoemd, die zijn ontleend aan de internationale literatuur: effectiviteit, 
veiligheid, tijdigheid en vraaggerichtheid: 
– Effectiviteit: wordt het probleem opgelost; 
– Veiligheid: ontstaat geen nieuwe schade; 
– Tijdigheid: wordt ingegrepen op het moment dat een ingreep nodig is (en niet eerder en 

later); 
– Vraaggerichtheid: is het resultaat in overeenstemming met de voorkeuren en prioriteiten 

van de patiënt. 
Bij het laatste criterium zou, toegepast in de monumentenzorg, niet over de patiënt moeten 
worden gesproken, maar over de gemeenschappen en personen die aan het betreffende 
monument waarde hechten en over de mate waarin een ingreep zich rekenschap daarvan 
geeft (zie hiervoor bijvoorbeeld Appelbaum 2007). 
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Figuur 5: Gevelbeeld uit Antwerpen (Onze-
Lieve-Vrouw met kind), in behandeling van Studio 
Steen van de Opleiding Conservatie en Restau-
ratie, Koninklijke Academie van Schone Kunsten 
(Artesis Hogeschool) Antwerpen. Te zien is hoe 
het (kalkstenen) beeld onder een dik pakket verf 
de tand des tijds behoorlijk goed heeft doorstaan. 
Naar aangenomen mag worden beter dan het in 
onbeschermde toestand had gedaan. Hoe hard is 
die aanname echter? In elk geval zien we onder 
het dikke verfpakket een behoorlijk gaaf beeld, 
terwijl de ervaring leert dat qua materiaal verge-
lijkbare beelden die zonder een dergelijk verfpak-
ket aan weer en wind zijn blootgesteld nooit deze 
scherpte hebben behouden. 

Figuur 6: Detail van het beeld dat in afbeelding 5 
is weergegeven. 

 

 
Figuur 7: Eén van de eerste foto’s van het Ko-
ninklijk Paleis Amsterdam. In eerste oogopslag 
lijkt de gevel vrij regelmatig vergrijsd te zijn. Bij 
nadere bestudering is te zien dat gebeeldhouwde 
onderdelen (vooral festoenen en kapitelen) en de 
kroonlijsten van beide hoofdgestellen veel don-
kerder zijn verweerd. In de friezen (vooral in die 
van het bovenste hoofdgestel) zien we lichte en 
donkere blokken alterneren. Dit wijst op vervan-
ging van blokken, die in verband kan worden 
gebracht met herstelwerkzaamheden vanwege 
roestende ankers (Gemeentearchief Amsterdam). 

Figuur 8: Stadhuis van Brussel. De gevels zijn 
gereinigd met de droge straaltechniek volgens 
het systeem Thomann Harny. De beelden zijn 
voor een deel met laser gereinigd. 
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Figuur 9: De keuzemogelijkheden die het Char-
ter van Venetië biedt. 

Figuur 10: Soms blijkt oude literatuur nog onge-
lofelijk actueel. Tijdens een Tagung in 1928 wer-
den thema’s aangeroerd die zo in de hedendaag-
se discussies over het omgaan met historische 
binnensteden passen… 

 

 

Figuur 11: … en het artikel daarin van prof.dr. 
Baum uit Ulm over het repareren of vervangen 
van beeldhouwwerken in de open lucht behoort 
anno 2010 tot de literatuur die bij de discussie 
over de behandeling van de timpanen van het 
Koninklijk Paleis Amsterdam een actuele rol 
speelt. 

Figuur 12: Vierschaar in het Koninklijk Paleis 
Amsterdam. Detail wand westzijde. 

 
Westert en Verkleij voegen een tweetal criteria toe, die strikt genomen geen kwaliteitscriteria 
zijn. Het gaat eerder om voorwaarden voor het bereiken van kwaliteit. De eerste is de accre-
ditatie en certificering: wordt een ingreep ‘ontworpen’ (bedacht en beschreven) en uitge-
voerd door mensen en instanties die hun vak verstaan en zich houden aan professionele 
standaarden? De andere is innovatie: worden ook voldoende initiatieven ondernomen om de 
kwaliteit op termijn te kunnen verhogen? 
Job Kiviet, die me op de zorgbalans wees, zette daar ook een andere indeling tegenover. 
Als lid van de Adviescommissie Pakket van het College voor Volksverzekeringen 
(http://www.cvz.nl/zorgpakket/pakketagenda/commissie/commissie.html) wees hij op de al-
daar gehanteerde indeling (Link; Visser & De Wit 2008). Als kenmerken van kwaliteit gelden 
voor dat college de noodzakelijkheid, de effectiviteit, de kosteneffectiviteit en de uitvoerbaar-
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heid. Vooral de kosteneffectiviteit is een aspect dat in een kwaliteitstoets binnen de monu-
mentenzorg ook moet worden meegewogen. Kosten in de monumentenzorg worden voor 
het grootste gedeelte opgebracht door de eigenaar van het monument. Een klein deel komt, 
in de vorm van fiscale tegemoetkoming, subsidie of fondsenwerving, voor rekening van de 
overheid of de maatschappij. Elke euro kan echter maar één keer worden uitgegeven. Een 
euro gespendeerd aan het voorbeeldig verhelpen van een bepaald probleem kan vervolgens 
niet meer worden uitgegeven aan een ander probleem. Indien we de instandhouding van 
monumenten meer macro-economisch bekijken zou het wellicht slim kunnen zijn om niet 
altijd voor de meest kwaliteitsvolle ingreep te gaan. Door (bewust) te kiezen voor een minde-
re, wel voldoende maar goedkopere aanpak, blijft geld beschikbaar voor problemen waar dat 
anders niet voor beschikbaar zou zijn. Hier moet andermaal worden gewezen op de hierna 
behandelde aanpak van Chris Caple, die dat in zijn beschouwing betrekt. Caple kijkt niet zo 
zeer naar de kwaliteit van de (individuele) ingreep, maar naar de kwaliteit van alle ingrepen 
samen. 
 
 
3. Charters en grondbeginselen 
 
Het Charter van Athene (1931) werd opgesteld door architecten en ingenieurs die werkzaam 
waren in de restauratie. Voor hen was het vanzelfsprekend dat bij restauratie moderne mid-
delen ingezet mochten worden. Indien men bij het herlezen van dat handvest onwillekeurig 
denkt aan gewapend beton, is dat niet vreemd. Commentaren op het Atheense handvest 
wijzen immers vaak op dat materiaal als voorbeeld van wat de architecten en ingenieurs 
voor ogen stond. Bij stabiliteitsproblemen werd het in die tijd dan ook bij vele monumenten 
ingezet. Architecten die in traditionele stijl werkten, gebruikten gewapend beton veelvuldig, 
verstopt achter andere materialen. Op dezelfde manier kon beton ook bij monumenten ver-
dekt worden toegepast. 
De toren van het Koninklijk Paleis Amsterdam geeft een fraai voorbeeld van een gewapend 
betonnen verstevigingsconstructie uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Ook de toen bij dit 
paleis geïntroduceerde stalen ramen passen wellicht in de bedoeling van het charter, al 
vonden de discussies erover vooral plaats binnen een nationaal debat dat met name op de 
Grondbeginselen en Voorschriften van de Nederlandsche Oudheidkundige Bond (1917) te-
rug te voeren is. 
In de tijd van het Atheense handvest werden ook producten zoals waterglas (Na2SiO3·5H2O) 
over beeldhouwwerken uitgegoten. Beeldhouwwerken die vaak daarvoor mede met ge-
bruikmaking van chemicaliën van ‘storende’ verflagen waren ontdaan. Ook dat moet wellicht 
tot de volgens het charter acceptabel geachte moderne middelen worden gerekend. Echt 
nieuw was die aanpak overigens niet, want de gebezigde technieken bestonden al langer. 
Aardig in dit verband is ook de publicatie Schade aan natuursteen in Nederlandse Monu-
menten (Kramer & Feenstra 1988). De conclusie van dit rapport is, kort weergegeven, dat 
het doel van het onderzoek nauwelijks kon worden bereikt. Dat doel was om schade veroor-
zaakt door luchtverontreiniging (SO2, NOx) aan te wijzen. Wel was, vooral ook bij buitenland-
se voorbeelden, te zien hoe de schade in de laatste eeuw dramatisch was toegenomen ten 
opzichte van het verval in de eeuwen ervoor. Meermalen werd in reactie op dit rapport de 
mening gehoord dat vooral de mode om met chemicaliën verflagen te verwijderen als oor-
zaak van die dramatische toename van schade moet worden gezien (en niet de luchtveront-
reiniging). Het rapport gaat op de gevolgen van de bij restauraties gebruikte chemicaliën 
echter maar zeer summier in. 
In de laatste eeuw dramatisch toegenomen schade… een treffende overeenkomst met een 
zinsnede uit het Manifesto van de Society for the Protection of Ancient Buildings springt bij 
deze zinsnede onmiddellijk naar voren. Betoogde William Morris in 1878 niet dat 
‘[o]ngetwijfeld […] in de laatste vijftig jaar een nieuwe belangstelling, bijna een nieuw zintuig, 
[is] ontstaan voor […] oude gebouwen. Ze zijn’ zo vervolgt hij, ‘onderwerp geworden van de 
meest interessante studies; en van een enthousiasme – religieus, historisch en artistiek – 
dat tot de onbetwijfelbare verworvenheden van onze tijd behoort. Toch denken we dat […] 
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deze laatste vijftig jaar van kennis en enthousiasme meer hebben bijgedragen aan hun ver-
nietiging dan alle eraan voorafgaande eeuwen van revolutie, geweld en minachting.’ (Miele 
2005; vertaling auteur.) 
Bij Morris’ observatie moeten uiteraard tijd en plaats in acht worden genomen. Hij geldt voor 
het Verenigd Koninkrijk van rond 1878 en mag niet zondermeer op het West-Europese con-
tinent van nu worden losgelaten. Daar woedden immers revoluties en oorlogen, met als 
meest schrijnende resultaat wellicht de massale en doorgaans zonder strategisch voordeel 
uitgevoerde vernietiging van vrijwel alle historische Duitse binnensteden van betekenis en 
de in heel West-Europa daarop volgende Wederopbouwperiode. 
De link tussen het hiervoor genoemde Koninklijk Paleis Amsterdam en het onderwerp van 
deze studiedag – behandelingen van gevels – zal wel duidelijk zijn. Het paleis ondergaat op 
dit moment een van de meest spraakmakende gevelbehandelingen uit de recente geschie-
denis van de Nederlandse monumentenzorg (Van den Ende & Van Bommel 2008). De aan-
pak van de gevel van het prachtige stadhuis van Brussel heeft wel wat tongen losgemaakt, 
maar er zijn geen Belgische precedenten voor de publiciteit waaronder het Amsterdamse 
gevelproject werd bedolven. Negatieve publiciteit vaak. De teneur werd gezet door Ton Da-
men in Het Parool. Op de journalistieke kwaliteiten van Damen zal hier niet worden inge-
gaan, al moet geconstateerd worden dat het beginsel van hoor en wederhoor geen toepas-
sing heeft gevonden. Wel gaf Damen heel raak aan wat de gemiddelde zich deskundige 
noemende Amsterdammer in zijn onderbuik voelde toen de plannen voor de paleisgevels 
het daglicht zagen. Het paleis, door Amsterdammers steevast nog steeds het stadhuis ge-
noemd, behoort tot de belangrijkste monumenten van Nederland. Dat daaraan wat veran-
derd zou kunnen of mogen worden was een gedachte die tot paniek en verontwaardiging 
aanleiding gaf. Gevelreiniging, zeker wanneer het om zandsteen gaat, stond immers te boek 
als schadelijk. Het vooraf gepleegde uitgebreide onderzoek wekte eigenlijk alleen maar arg-
waan op. Was dat niet slechts opgesteld om een esthetische wijziging van het vertrouwde 
en gewaardeerde beeld van een oud en eerbiedwaardig gebouw te legitimeren. Bedoeld 
slechts om de reiniging ondanks verwacht protest door te kunnen voeren? 
Het Charter van Venetië, dat in 1964 het daglicht zag, is eveneens een product van architec-
ten en ingenieurs. Het is al heel wat terughoudender waar het over moderne materialen en 
technieken gaat. Men zal door ervaring wijzer zijn geworden, want velen uit het vakgebied 
werden en worden geregeld geconfronteerd met de schadelijke gevolgen van moderne mid-
delen. Het is niet alles goud wat er blinkt, al willen producenten en leveranciers dat graag 
doen geloven. Het Charter van Venetië stelt traditionele materialen en technieken voorop, 
als eerste keus. Alleen waar deze geen oplossing kunnen bieden mag men naar moderne 
middelen en technieken grijpen. Daaraan worden dan twee voorwaarden gesteld, waaraan 
tegelijk moet worden voldaan. De doeltreffendheid moet niet alleen met wetenschappelijk 
verkregen gegevens zijn aangetoond. Die doeltreffendheid moet ook nog eens zijn gebleken 
uit ervaring. We kunnen het Charter wat deze bepaling betreft met een eenvoudig keuzemo-
del weergeven (afbeelding 9). Dat het Charter van Venetië lang niet altijd uitkomst biedt, 
blijkt ook uit dit schema. Niet voor niets staan daar twee vraagtekens in. 
Anders dan in België lijkt in Nederland te vaak de tijd na het Charter van Venetië stilgestaan 
te hebben. Het slotdocument van de Naraconferentie van 1994 is ten noorden van de Bel-
gisch-Nederlandse grens veel minder bekend dan ten zuiden van die lijn. Nu is Raimond 
Lemaire daar ongetwijfeld debet aan. Geen Belgische monumentenzorger of hij weet wie dat 
was… en in Nederland heeft maar een enkeling van hem gehoord, zo lijkt het. Ook het Bur-
racharter van ICOMOS Australië is in Nederland maar voor een beperkt aantal professionele 
monumentenzorgers gesneden koek. Overigens is de vraag gerechtvaardigd wie in België of 
Nederland de discussies kent, die bijvoorbeeld tijdens de Tag für Denkmalpflege und Hei-
matschutz in 1928 werden gevoerd. Daar komen we al de opmerking tegen dat monumen-
tenzorg meer behelst dan het behoud van vorm, maar ook behoud van tradities omvat 
(Baum 1929). 66 jaar vóór de Naraconferentie speelde het thema ervan in het Europese 
debat al een rol! 
Tegelijk – en dit is een relativering die ik van een collega kreeg aangereikt – is het nog maar 
de vraag hoe belangrijk het is dat de Nederlandse monumentenzorgers mogelijk minder 
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goed op de hoogte zijn van de jongste beginseluitspraken. Hem viel vooral op dat in steden 
als Gent en Antwerpen het aantal harde restauraties lijkt toe te nemen. Er is en blijft ook in 
België steeds een kloof tussen theorie en praktijk. In en rond figuur 23 zeg ik daar meer 
over. 
Deze algemene inleiding op deze WTA-dag moet het grote kader schetsen waarin ook de 
filosofie en ethiek een plaats hebben. Dan moet ook wat gezegd worden over de totstand-
koming van die filosofische en ethische uitgangspunten. In deze zaal zijn vooral mensen aan 
te treffen die, op een of andere manier, met hun voeten in de modder van de bouwput staan. 
Mensen die betrokken zijn bij monumentenzorg omdat ze wat met monumenten doen. 
Ethiek en filosofie doen echter helemaal niets met monumenten. Ze gaan over monumenten, 
zijn slechts product van een denkproces. Uiteindelijk hebben de resultaten ervan, uitmon-
dend in charters, beleid, toetsingscriteria en de mores van de mensen die daadwerkelijk 
doen, wel effect op de manier waarop met monumenten wordt omgegaan. Tegelijk is er een 
kloof zichtbaar tussen de bouwwerf, het architectenbureau en de tafel van de ingenieurs en 
andere adviseurs enerzijds, en de meer geschiedwetenschappelijk opgeleide groep van 
kunst-, architectuur-, en bouwhistorici die – op meer afstand van de bouwwerf – zich buigen 
over beleid, criteria en uiteindelijk ook zaken als internationale charters. Anders dan in Athe-
ne en Venetië zijn het namelijk niet meer de architecten en ingenieurs die daarin het voor-
touw nemen. Te veel uitweiden over ethiek en filosofie kan en mag hier en vandaag niet, 
omdat het merendeel van de aanwezigen vooral antwoord wil op de praktische vragen en 
problemen waar ze dagelijks mee worstelen. Aan de andere kant mag de afstand tussen het 
wellicht ietwat als zweverig of onpraktisch geachte gebied van ethiek en filosofie, van de 
metamonumentenzorg, en de praktijk van de tekentafel en de bouwwerf vooral ook niet te 
groot zijn. Niet alleen omdat die praktijk wellicht iets van dit terrein zou kunnen en moeten 
terugveroveren, maar ook omdat de kwaliteit van de monumentenzorg erbij gebaat is. Filo-
sofie en ethiek zijn namelijk niet alleen leuk, maar ook nuttig. 
 
 
4. Ethiek vanuit de praktijk 
 
Soms ontstaat ethiek gewoon in de praktijk en is die vooralsnog niet in officiële charters te-
rug te vinden. Een bekend voorbeeld daarvan zijn de vereisten van compatibiliteit, herbe-
handelbaarheid en repareerbaarheid. Ooit is het concept van reversibiliteit in de wereld van 
de monumentenzorg als een belangrijk beginsel aangedragen. Alles wijst erop dat het in de 
‘museale wereld’ is ontstaan en nadien ook binnen de monumentenzorg is geïntroduceerd. 
De sporen binnen de monumentenzorg gaan tenminste terug tot het begin van de jaren 
tachtig van de vorige eeuw (The Appleton Charter 1983; zie ook Bell 1997, 33). Sindsdien 
heeft het – in Nederland althans – snel zijn positie als een van de belangrijkste aan ingrepen 
van monumenten te stellen vereisten veroverd. Het werd daarbij zelfs een doekje voor het 
bloeden: de meest afgrijselijke ingrepen aan monumenten konden worden gelegitimeerd als 
ze maar reversibel zouden zijn. Wie de praktijk kent, realiseert zich echter maar al te goed 
dat reversibiliteit slechts een (nooit volledig haalbaar) ideaal is. Elk besluit, zowel een besluit 
om niets te doen als welk besluit dan ook om iets te doen, heeft gevolgen. Gevolgen die 
nooit geheel ongedaan gemaakt kunnen worden. Wat is toegevoegd bij een zogenaamd 
reversibele ingreep kan weliswaar worden verwijderd zonder (noemenswaardig) in te grijpen 
in de historische bouwsubstantie die er voor de ingreep al was. De gevolgen die zich inmid-
dels hebben voorgedaan zijn daarmee niet verdwenen. Reversibiliteit blijkt een ideaal te zijn 
dat het nastreven waard is, maar dat strikt genomen onhaalbaar moet worden geacht. 
Behalve een logische constatering die – achteraf gezien – door elk weldenkend mens ge-
maakt had kunnen worden, bleek ook in de praktijk dat het concept van reversibiliteit zo zijn 
beperkingen kent. Die ervaringen leidden weer tot andere uitgangspunten en beginselen. 
Voorbeelden daarvan zijn de vereisten dat ingrepen passend (compatibel) moeten zijn en 
dat behandeld erfgoed opnieuw behandeld of gerepareerd moet kunnen worden (repareer-
baar en herbehandelbaar moet zijn). Nadat deze begrippen in de wereld van de monumen-
tenzorg enige jaren de ronde hadden gedaan, zijn ze uiteindelijk sinds 1997 ook in publica-
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ties opgevoerd (Sasse & Snethlage 1997 en Teutonico 1997). In officiële charters zijn ze tot 
op heden niet of nauwelijks terug te vinden. 
 

 

 

Figuur 13: Vierschaar in het Koninklijk Paleis 
Amsterdam. Justitia. Het ontbreken van de linker 
hand en het daarin gehouden attribuut (een 
weegschaal) is overigens niet verdwenen als 
gevolg van de behandeling met zoutzuur. Koning 
Lodewijk Napoleon gebruikte de Vierschaal als 
kapel en liet de beelden met draperieën bedek-
ken. De hand en de weegschaal werden verwij-
derd omdat ze deze bedekking anders zouden 
verstoren.  

Figuur 14: Vierschaar in het Koninklijk Paleis 
Amsterdam. Festoen. 

  
Figuur 15: Vierschaar in het Koninklijk Paleis 
Amsterdam. Detail wand oostzijde. 

Figuur 16: Bovenzijde van een van de armleu-
ningen van de zogenaamde Secretarisstoel tegen 
de noordwand van de Vierschaar in het Koninklijk 
Paleis Amsterdam. Duidelijk is de ronde afdruk te 
zien van de pot met zoutzuuroplossing die hier, 
tijdens de ondoordachte actie van de aannemer, 
was geplaatst. 
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Figuur 17: Loods met onderdelen van het gede-
monteerde Grafmonument voor Willem van Oran-
je in Delft. Op de achtergrond de vijf bassins die 
bij de ontzouting van het marmer zijn gebruikt 
(opname 26 augustus 1998). 

Figuur 18: Tot het ‘experimenteren’ in Delft be-
hoorde de toepassing van moderne technieken 
voor het monitoren van de zoutconcentratie in het 
water en het geregeld ontzouten daarvan (capsu-
le links) en het toevoegen van kalkionen aan het 
ontzoutte water (capsule rechts) (opname 26 
augustus 1998). 

 

 

Figuur 19: Op de voorgrond één van de vijf bas-
sins die in Delft werden gebruikt. Het was gevuld 
met marmeren onderdelen en het waterniveau 
werd – met een snelheid van 1 cm per etmaal – 
verhoogd. Het vullen van het bassin, zodanig dat 
in het inwendige van het marmer geen luchtbel-
len kunnen achterblijven, nam ongeveer drie 
maanden in. De eigenlijke ontzouting duurde iets 
korter of ongeveer even lang. Opname 26 augus-
tus 1998. 

Figuur 20: Detail van het oosttimpaan van het 
Koninklijk Paleis Amsterdam. Te zien is dat een 
dunne oppervlaktelaag van de bulk van het mar-
mer is losgekomen. Zonder maatregelen zal die 
laag verder afbrokkelen. 

 
Een gevleugelde kreet tijdens de consolidatie van het grafmonument voor Willem van Oranje 
in Delft (1996–2001) luidde: Geen experiment met het monument! Die kreet was recht-
streeks aan het Charter van Venetië ontleend, zoals valt af te leiden uit de samenvatting die 
afbeelding 9 van artikel 10 van dat handvest geeft. Toch is er ‘geëxperimenteerd’, en wel 
met zeer belangrijke monumentale onderdelen. Elk monument is in zekere zin uniek, en dat 
leidt er ook toe dat haast aan elke restauratieve ingreep onvermijdelijk een experimenteel 
aspect zal zitten. Ook hier bewees de praktijk dat ethische codes mooie theorieën bevatten 
die in praktische zin niet volledig na te volgen zijn. Nu viel het bij het genoemde grafmonu-
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ment met het experimenteren overigens wel mee. Het ging er meer om het verfijnen van 
eerder ontwikkelde methoden onder het toeziend oog van een kritische restauratiebegelei-
dingscommissie. Of en hoe het monument in zijn oorspronkelijke onderdelen uiteen te halen 
was, kon vooraf in behoorlijk vergaande mate worden onderzocht en uitgezocht. De proef op 
de som was echter onvermijdelijk slechts de praktijk waarin dat daadwerkelijk werd gedaan. 
De methode om grote monumenten in een bassin te ontzouten was eerder beproefd. Wel 
werd deze methode in Delft meer geavanceerd dan ooit uitgevoerd (en een zeker aspect 
van experiment kleefde er daardoor ook aan). Er zijn nog veel meer voorbeelden te geven 
van daar uitgevoerde handelingen die in zekere mate experimenteel waren, en die hier niet 
alle zullen worden genoemd. De stopsels bijvoorbeeld, die speciaal voor dit monument wa-
ren ontwikkeld. Hoewel er vooraf veel op proefstukken met dit nieuwe stopsel was geëxpe-
rimenteerd, kon niet worden voorkomen dat er bij de uitvoering iets fout ging waarop men 
niet was bedacht. Dat kon gelukkig worden verholpen en bij later aangebrachte stopsels 
worden voorkomen. Dat voor de zonde tegen artikel 10 van het Charter van Venetië moest 
worden geboet, was echter niet te voorkomen. 
Een ethisch beginsel dat behelst dat experimenten, conform artikel 10 van het Charter van 
Venetië, niet aan het monument zelf uitgevoerd mogen worden is, net als het beginsel van 
reversibiliteit, te absoluut. Experimenten zijn onvermijdelijk. Alleen moet de mate van expe-
rimenteren zo veel mogelijk worden beperkt. 
De Vierschaar in het Amsterdamse Koninklijk Paleis was de plek van een opmerkelijk expe-
riment. Dat vond plaats rond 1980, nadat zich daar een ongeluk met een cementmolen had 
afgespeeld. Met cementmortel besmeurd marmer werd vervolgens met een zoutzuuroplos-
sing gereinigd. Voor wie de Vierschaar niet kent: het is een rondom van een zeer rijke mar-
meren uitmonstering voorziene ruimte, vol puisant zeventiende-eeuws beeldhouwwerk van 
de hand van Arthus Quellien en zijn team. 
Teneinde de te voorziene gevolgschade te voorkomen werd advies gevraagd aan de toen-
malige Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Het natuursteenadvies lag daar in handen van 
Ad Slinger, bijgestaan door zijn jongere collega Jaap Querido. 
Slinger was een typische vertegenwoordiger van het ambachtelijke steenhouw- en beeld-
houwersambacht. Geconfronteerd met het hiervoor gememoreerde, kon hij niet veel meer 
dan het beste hopen en het gereinigde werk total loss verklaren. Er was ook geen enkele 
gekende techniek waarmee voldoende ervaring was opgedaan, die nog zou kunnen verhoe-
den dat het beeldhouwwerk gestaag door zoutschade verloren zou gaan. Daarom, en alleen 
daarom, kreeg Jaap Querido de ruimte om te experimenteren met een techniek die hij kende 
uit publicaties van het British Museum. Daar werden al in de jaren dertig marmeren objecten 
ontzout door deze in baden te dompelen en zo het zout door diffusie aan de steen te ont-
trekken. Bij de Vierschaar werd deze methode op grote schaal herhaald. Gedemonteerde 
marmerblokken verbleven lange tijd in bassins om zo de chloriden aan het marmer te ont-
trekken. Het resultaat voldoet tot nu toe aan de verwachtingen. Het is dan ook jammer dat 
over deze behandeling nooit iets is gepubliceerd (en daarom slechts het verhaal kan worden 
geven, zoals het door Jaap Querido is verteld). 
Dankzij Querido vormde dit project wel de basis voor latere bassinontzoutingen, waarin hij 
zijn ervaringen kon delen en samen met anderen aan een perfectionering van de methode 
kon werken. In opdracht van de Rijksgebouwendienst werd bijvoorbeeld ook de zandstenen 
trap van de Kanselarij in Leeuwarden zo ontzout (1982, door steenhouwerij Buitenpost BV). 
Daar nadat een medewerker van de gebruiker van het gebouw, tegen alle regels in buiten 
de Rijksgebouwendienst om, die trap met chemicaliën had laten reinigen. De laatste bassin-
ontzouting in opdracht van de Rijksgebouwendienst betrof de hiervoor gememoreerde con-
solidatie van het grafmonument voor Willem van Oranje. 
Waar Querido in zijn verhaal over de Vierschaar overigens niet aan refereerde, was aan 
eerdere grootschalige bassinontzoutingen. Voor zover bekend vonden die, wat Nederland 
betreft, voor het eerst plaats in de jaren 1951–’52 in Sluis. Een aantal tijdens de restauratie 
van de Sint-Baafskerk te Aardenburg opgedolven beschilderde grafkeldertjes zijn in bassins 
ontzout. Het advies op grond waarvan tot deze actie werd besloten, was afkomstig van de 
voorganger van het huidige Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium KIK/IRPA, het Cen-
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traal Laboratorium der Belgische Musea te Brussel. Dit doet vermoeden dat in België eerder 
al ervaringen met deze methode waren opgedaan (Haakma Wagenaar 1994). 
Voor de idee dat aan een total loss verklaard onderdeel van een monument best een expe-
riment mag worden uitgevoerd, is wel wat te zeggen. Baat het niet, dan schaadt het immers 
ook niet, zo is te redeneren. Dit beginsel mag uiteraard nooit een vrijbrief voor ondoordacht 
of losbollig handelen zijn. Het is ook nergens in een charter of ethische code terug te vinden. 
Onder bepaalde omstandigheden moet het experiment echter toch als een ethisch juiste 
handelswijze worden gezien. Een voorbeeld daarvan biedt (weer) het Koninklijk Paleis Am-
sterdam, en wel het timpaan aan de oostzijde. 
In de huidige restauratiecampagne is het westtimpaan geheel niet en het oosttimpaan maar 
voor een deel opgenomen. Bij het oosttimpaan omvat het project slechts het reinigen en 
retoucheren, opdat het esthetisch past bij de gevels. Dat aan dit timpaan, en meer nog aan 
het timpaan aan de westzijde, ook maatregelen moeten worden getroffen om het voortbe-
staan te verzekeren, is weliswaar duidelijk, het huidige project voorziet daarin noch financi-
eel, noch wat de beschikbare tijd betreft. Verwacht wordt dat de timpanen, wat het nog ont-
brekende betreft, vrij kort na de komende troonswisseling aan bod zullen komen. 
Dat alles neemt niet weg dat op beperkte schaal in het huidige project toch consoliderende 
maatregelen moeten worden getroffen. Allereerst gaat het daarbij om schade waardoor de 
veiligheid in het geding is. Voorkomen moet worden dat een brokstuk van een timpaan kan 
afbreken en naar beneden kan vallen. Een dodelijk slachtoffer zou in dat geval wel eens te 
betreuren kunnen zijn. Ook zijn hier en daar aan het oosttimpaan gebreken geconstateerd 
die weliswaar tot minder dramatische gevolgen aanleiding kunnen geven, maar waaraan 
omwille van het behoud van historische bouwsubstantie wel aandacht moet worden besteed. 
Daarbij gaat het onder andere om versuikerend marmer, waardoor dunne scholletjes mar-
meroppervlak van de bulk van het materiaal zijn losgekomen. 
Het probleem waarvoor men in dit geval wordt gesteld, is dat de betrokkenen over te weinig 
informatie beschikken om hier (ethisch) verantwoord in te kunnen grijpen. Dit is de kuil waar-
in men valt als de gestelde eisen zeer hoog worden opgetrokken. Er zijn immers wel metho-
den en technieken bekend (met name uit het buitenland) waarmee dergelijke schade aan 
marmer tegemoet wordt getreden. Vooralsnog wordt de daarover verkregen informatie 
evenwel onvoldoende geacht om de effectiviteit van die methoden als vaststaand te kunnen 
beschouwen. 
Het ‘experiment’ dat hier is voorgenomen, behelst dat ingrepen zich in ieder geval zullen 
beperken tot de plaatsen waar zonder maatregelen het authentieke oppervlak binnen af-
zienbare tijd verdwenen zal zijn. Afzienbare tijd betekent dan dat er een gerede kans is dat 
het is verdwenen voordat de consolidatie van de timpanen, na de komende troonswisseling, 
aan de orde is. Delen van het timpaan dus, die als total loss zijn te bestempelen. Voorts 
worden de maatregelen gekozen aan de hand van referenties en literatuur, die beoordeeld 
zullen worden door betrokken (natuur)wetenschappers. 
Er is, zo mag aan het eind van deze paragraaf worden geconcludeerd, ook uit de praktijk het 
nodige te leren waar het om de ethiek van de monumentenzorg gaat. Bij de Charters van 
Athene en Venetië waren het nadrukkelijk (ik herhaal het nog maar een keer) de architecten 
en ingenieurs betrokken bij de monumentenzorg, die de ethische regels formuleerden. Kij-
ken we terug naar de Grondbeginselen en Voorschriften van 1917, dan blijkt de helft van de 
commissie die ze opstelde uit architecten te hebben bestaan (Karel de Bazel, Pierre Cuy-
pers, Joseph Cuypers, Jan Gratama en Willem Kromhout). De overige leden (Jan Kalf, Vic-
tor de Stuers, Jacob Overvoorde, Barthold van Riemsdijk en Willem Vogelsang) zijn minder 
gemakkelijk bij een bepaalde groep in te delen. Je zou ze echter, in hedendaagse termen, 
als erfgoedwetenschappers mogen kenmerken. Hebben tegenwoordig de mensen uit de 
praktijk nog veel invloed op de ethische standaarden waaraan monumentenzorg wordt af-
gemeten? Het lijkt er zoals gezegd op dat er een kloof is ontstaan tussen de zich meer en 
meer professionaliserende erfgoedwetenschappers en de mensen uit de praktijk – zoals die 
hier, tijdens een studiedag van het WTA, de hoofdmoot van de toehoorders vormen. In het 
voorgaande is echter, naar mij dunkt, voldoende aangetoond dat juist ook overwegingen 
vanuit de praktijk hun weg naar ethische codes dienen te vinden. 
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Rode draad van deze dag over gevelbehandeling en van komende studiedagen zal het be-
grip Kwaliteit zijn. Uiteraard sluiten de studiedagen zoals te doen gebruikelijk vooral aan op 
problemen en vraagstukken uit de praktijk. Wat ze meerwaarde moeten geven is die vraag 
naar kwaliteit. Dat het raamwerk voor kwaliteit mede wordt gegeven door het ethisch ver-
antwoord zijn van een ingreep (en dat meer dan volgens de beperkte opvatting dat het moet 
passen binnen ethische codes) zal na het voorgaande duidelijk zijn. 
 
 
5. Methodologie 
 
Hiervoor is betoogd wanneer een behandeling of ingreep kwaliteit heeft, maar is in het mid-
den gelaten hoe een ingreep of behandeling met kwaliteit is te bereiken. Wanneer paragraaf 
2 bij die vraag als leidraad zou worden gekozen, is het aantal vragen dat men zich moet 
stellen legio. Er zou bijvoorbeeld aandacht moeten worden geschonken aan de kwaliteit van 
betrokkenen, hun opleiding en training, aan arbeidsomstandigheden bij de uitvoering en ga 
zo maar door. Hoezeer dat allemaal ook van belang moge zijn, in het navolgende wordt het 
betoog beperkt tot twee aspecten: de diagnose en, om mee te beginnen, de verslaglegging. 
Daarmee is geen compleet beeld van de methodologie geschetst. Van belang zijn ook de 
ontwikkeling van middelen en de keuze van de behandeling. Deze aspecten zullen in een 
nog komende publicatie aan de orde worden gesteld. 
Waar hier voorts kort op moet worden gewezen is het beginsel van de wederkerigheid van 
sferen. Tot op zekere hoogte is dat al aan de orde gekomen in de paragraaf Ethiek vanuit de 
praktijk. Beslissingen kunnen ingedeeld worden naar abstractieniveau. In figuur 23 zijn die 
als bollen (sferen) weergegeven. 
De top-downrelatie is voor velen wel evident (bijvoorbeeld dat de uitvoering een concretise-
ring van het ontwerp moet zijn). De bottom-uprelatie wordt minder vaak vanzelfsprekend 
gevonden. Toch moet het (eigenlijk) zo zijn dat een probleem dat in de uitvoering optreedt 
niet daar wordt opgelost, maar teruggebracht moet worden naar het niveau van het ontwerp 
(of zoveel hoger als nodig). Niet alleen is dat de enige manier om de weg van de filosofie 
(wat is erfgoed, waarom willen we het behouden) tot de realiteit van de uitvoering consistent 
te houden. Ook kan (alleen zo) de ethiek en methodiek worden verrijkt met ervaringen uit de 
praktijk en kan de kwaliteit van beslissingen door ervaring toenemen. 
 
De evaluatie (verslaglegging) 
Ingrepen zijn onvermijdelijk indien we een monument (vanwege de daaraan toegekende 
waarden) willen behouden. Bij elke ingreep in een monument gaat echter ook iets van de 
waarde ervan verloren. Met een verfpakket dat wordt afgebrand verdwijnt een stuk ‘foren-
sisch’ bewijsmateriaal over de totstandkoming en geschiedenis van een monument. Bij de 
steen die wordt vervangen, de voeg die wordt uitgeslepen, de tussenmuur die wordt uitge-
broken, of welke andere contaminatie van het monument als historisch bewijsmateriaal dan 
ook, gebeurt dat overeenkomstig. Een deel van die ‘waarde’ komt als informatie, als herinne-
ring, terecht in de hoofden van betrokkenen. Dat is echter zo ongeveer de slechtste archief-
bewaarplaats die men zich kan voorstellen. Herinneringen vervagen en mensen overlijden. 
Beschermen van een monument heeft als belangrijk doel ook het doorgeven van de waar-
den die aan het monument gehecht worden. Dus moet worden gezegd dat ook die herinne-
ringen tot het beschermde aspect behoren. Niet voor niets werd hiervoor uitdrukkelijk ge-
meld dat over de ontzouting van de Vierschaar in het Koninklijk Paleis Amsterdam niets is 
gepubliceerd. Eigenlijk was dat een verwijt. 
Focussen we op de behandeling van gevels, dan blijkt in de praktijk dat maar zelden een 
rapportage van de uitgevoerde werkzaamheden wordt gemaakt. In lastenboeken (bestek-
ken) en verslagen van bouwvergaderingen is er soms het nodige over terug te vinden, maar 
over het algemeen is die informatie verre van uitputtend. Ook monitoring (het in de loop der 
tijd volgen van de effectiviteit) blijft veelal achterwege. Niet zelden staat men, geconfronteerd 
met schade aan een gevel, voor raadsels als het gaat om wat zich daaraan voorheen heeft 
afgespeeld. Vaak is op het oog of na natuurwetenschappelijk en archiefonderzoek nog wel 
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enigszins te achterhalen wat er is gebeurd. De precieze samenstelling van (bijvoorbeeld) 
een hydrofobeermiddel, de wijze van appliceren ervan, het jaar waarin dat heeft plaatsge-
vonden, het aantal behandelingen, of en hoe er vooronderzoek heeft plaatsgevonden, of en 
hoe de efficiëntie en effectiviteit zijn geëvalueerd… het blijken te vaak niet of onvolledig te 
beantwoorden vragen te zijn. 
Elk commercieel lijnvliegtuig beschikt over twee zwarte dozen en een uitgebreid dossier van 
alle eraan uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden. Van vrijwel alle Belgen en Nederlan-
ders bestaat er een medisch dossier en kan de tandarts met een druk op de knop van zijn 
computer de gebitsgegevens inzien. Voor een geklasseerd (beschermd) monument zijn er 
echter geen zwarte dozen en geen volgens bepaald protocol vereiste dossiers. In de Neder-
landse archeologie kent men ARCHIS als het belangrijkste archiveringssysteem (zie: 
http://www.cultureelerfgoed.nl/werken/archis/archis2). Daarnaast staat onder andere het 
zogenaamde e-depot (EDNA, ondergebracht bij DANS (Data Archiving and Network Services), 
dat gebruikt maakt van het Electronic Archiving System (EASY, easy.dans.knaw.nl). Hoewel 
er geen sprake is van een verplichting om alle archeologische data in een algemeen sys-
teem op te slaan, bestaat wel de mogelijkheid. 
In de (bovengrondse) monumentenzorg ontbreekt de mogelijkheid om op moderne, toegan-
kelijke wijze datasets over ingrepen vast te leggen en met collega te delen, vrijwel geheel. 
Betrokkenen bij de monumentenzorg veroordelen zichzelf en hun collega daardoor dagelijks 
zowel tot nodeloos zoeken naar spelden in hooibergen als tot het nemen van beslissingen 
op wankele basis. Bovendien ontzeggen ze zichzelf en hun collega een belangrijk instru-
ment om van fouten uit het verleden lering te kunnen trekken. 
Moet niet, nu we het hebben over de kwaliteit van gevelbehandelingen, worden vastgesteld 
dat die kwaliteit mede afhankelijk is van de kwantiteit en kwaliteit van de gegevens over eer-
dere behandelingen? Moet niet de mate waarin en de manier waarop gegevens over be-
handelingen worden vastgelegd worden gerekend tot de parameters die bepalen of een be-
handeling van kwaliteit was? 
 
Diagnose 
Wetenschappen en specialisaties hebben elk hun eigen methodologie. Er is wel een basis-
patroon, een serie overeenkomsten en vergelijkbare vereisten, waarmee wetenschap zich 
onderscheidt van andere vormen van waarheidsvinding (zoals geloof). Toch is binnen elke 
tak van wetenschap sprake van een wat andere benadering. Die houdt zich weliswaar aan 
wat tot de hoofdregels van wetenschapsbeoefening wordt gerekend, maar is tegelijk toege-
spitst op de eigenaardigheden van het onderzoeksgebied. In de monumentenzorg is sprake 
van een uiterst gecompliceerde verweving van verschillende disciplines. De geschiedweten-
schappen spelen er een belangrijke rol, maar ook de technische. Ontwerpende disciplines 
zoals de architectuur, sociaalwetenschappelijk erfgoedonderzoek, economische weten-
schappen en juridische… ze eisen allemaal een plaats. Het lijkt soms dat dit zo gecompli-
ceerd is, dat de parallel met andere wetenschappen over het hoofd wordt gezien. Toch kan 
het nuttig zijn om naar die parallellen te zoeken en de eigen methodiek te spiegelen aan een 
methodiek van een andere wetenschap. Zo dringt zich bijvoorbeeld de parallel met de foren-
sische wetenschappen op, die hiervoor werd aangehaald. Een andere is de parallel met de 
medische wetenschappen. Het is niet voor niets dat in figuur 22 de woorden Diagnose en 
Behandeling zijn gebruikt. Voor wat de diagnose betreft wordt hierna die parallel uitgewerkt. 
In een medische diagnose speelt wat de patiënt zijn arts vertelt vaak een belangrijke rol. 
Slechts in uitzonderlijke gevallen (zoals bij het syndroom van Down) is immers vrijwel één 
blik voldoende om een diagnose te kunnen stellen. Het verhaal dat de patiënt doet (anam-
nese), gecombineerd met eventuele uiterlijke verschijnselen, wijst echter zelden in de rich-
ting van een één-éénduidige diagnose. De arts zal de anamnese uitbreiden door zich te ver-
diepen in de voorgeschiedenis van de patiënt (zijn medisch dossier, en eventueel dat van 
zijn ouders en andere bloedverwanten). Nog steeds zal het echter eerder uitzondering dan 
regel zijn dat er één hypothese met betrekking tot de aandoening kan worden opgesteld. 
Sterker: een streven naar één hypothese is in dit stadium vaak gevaarlijk, omdat die de juis-
te hypothese zou kunnen uitsluiten. 
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Figuur 22: Raamwerk waarbinnen de hier aan de 
orde gestelde diagnose en evaluatie in breder 
verband zijn gezet. Het probleem (bijvoorbeeld 
de aantasting) is een probleem omdat het door 
de eigenaar als een probleem wordt gezien (pri-
vaat belang); vanwege onaanvaardbare schade 
aan erfgoed; of omdat er frictie is met wet- en 
regelgeving. Om tot een oplossing (ingreep, be-
handeling) te komen moet eerst worden vastge-
steld worden wat het probleem is (diagnose). 
Keuze en uitvoering van de behandeling moeten 
niet alleen het probleem oplossen, maar ook 
anderszins passen binnen het belang van de 
eigenaar en binnen de wet- en regelgeving (en in 
beginsel ook erfgoedwaarden respecteren). Op 
het belang van de evaluatie wordt hierna terug-
gekomen. Productontwikkeling (en ontwikkeling 
van conserveringstechnieken) kan onder andere 
voortkomen uit de diagnose (signaleren van een 
probleem waarvoor nog geen (goede) behande-
ling bestaat) of uit evaluaties (constateren dat 
bestaande behandelingen niet voldoen of tot 
problemen leiden). Voor het aangegeven weder-
kerige verband tussen behandeling en product-
ontwikkeling wordt kortheidshalve verwezen naar 
wat hiervoor over het experiment is gezegd. 

Figuur 21: Andere schade werd eerst zichtbaar 
na het verwijderen van de gipskorsten die het 
marmer bedekten. 

 
 

Figuur 23: Wederkerigheid van sferen. Figuur 24: EASY: een onder andere in de Neder-
landse archeologie gebruikt archiveringssysteem. 
Er zijn overigens in de archeologie meer archive-
ringssystemen, zoals ARCHIS. Volgens de kwali-
teitsnorm voor de Nederlandse archeologie is wel 
sprake van een publicatieplicht, maar van een 
verplichting tot de opname van gegevens in een 
bepaalde database is (helaas nog) geen sprake. 
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Figuur 25: Bij het onderzoek naar vliegtuigonge-
lukken in de commerciële luchtvaart spelen de 
zogenaamde zwarte dozen (die in werkelijkheid 
oranje zijn) een belangrijke rol (foto van Internet). 

Figuur 26: Het Monument Damage Diagnostic 
System MDDS. Behalve als hulpmiddel bij de 
diagnose van schade en het formuleren van een 
voorstel voor een remedie, kan het systeem ook 
gebruikt worden om de getroffen maatregelen in 
te vermelden en eventuele latere evaluaties te 
registreren. Nadeel is dat de gegevens niet cen-
traal worden opgeslagen, bewaakt en bewaard. 
Zou dit worden gedaan, dan zou dit wel eens een 
belangrijke stap voorwaarts in de richting van een 
omvattend datasysteem voor ingrepen in monu-
menten kunnen zijn. © TNO Bouw en Onder-
grond 2010 

 

 
Figuur 27: In zeker opzicht is een monument te 
vergelijken met een Plaats Delict. Het bevat tal 
van bewijsstukken die kunnen inlichten over de 
totstandkoming en geschiedenis van het monu-
ment. Elke ingreep contamineert het monument 
als ‘crime scene’, zorgt voor een zekere mate van 
erosie van de bewijsstukken. (Afbeelding samen-
gesteld uit beelden van de dvd Tatort Münster. 
Fakten, Fakten © Bavaria Media GmbH 

Figuur 28: Verschijnselen (symptomen) vormen 
een belangrijke vingerwijzing naar een mogelijke 
oorzaak. Hier een van de symptomen van syfilis 
(foto van Internet) 

 
 
Er is een algemeen geldend schema voor (empirisch-analytisch) wetenschappelijk onder-
zoek te geven (figuur 30). Elke wetenschap kent echter zoals gezegd zijn eigen methodolo-
gie. Voor het diagnoseproces in de medische wetenschap geldt dat het proces van ontdek-
king leidt tot tal van ‘mogelijke diagnoses’ (prehypotheses), op basis van wat de patiënt ver-
telt, symptomen die zich openbaren, en wat uit de anamnese bekend is van zijn voorge-
schiedenis. Door een proces van speculatief (conjecturaal) denken, kan het aantal prehypo-
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thesen worden ingeperkt. Daarbij worden zowel algemene, specifieke en persoonlijke (idio-
syncratische) aanwijzingen gevolgd. 
 

 

 
Figuur 29: Een schadeatlas, op grond waarvan 
een geconstateerde schade met een gestan-
daardiseerde term benoemd kan worden, is ver-
gelijkbaar met de afbeeldingen en beschrijvingen 
die een arts gebruikt om zichtbare symptomen te 
benoemen. Hier een afbeelding van ‘serious fel-
ting’ in de Archives Damage Atlas (Van der Most 
et al. 2010) 

Figuur 30: Het algemene schema voor empi-
risch-analytisch wetenschappelijk onderzoek 

 
 

Figuur 31: Diagnoseproces: een aanvankelijke 
serie prehypothesen op grond van anamnese, 
symptomen en (eenvoudig) fysiek onderzoek 
(kringloop 1) leidt al dan niet tot de ontdekking 
van één uiteindelijke hypothese (diagnose). In-
dien er meerdere prehypothesen blijven wordt 
overgeschakeld op waarnemingen met behulp 
van klinisch onderzoek (kringloop 2) 

Figuur 32: Referenties spelen een belangrijke rol 
bij het vaststellen van de diagnose. Hier pagi-
na211 (vervolgd op pagina 212) van Late Coplin 
1898: de beschrijving van verschillende tumoren 
in het hoofdstuk over algemene pathologie 
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Figuur 33: Tot de belangrijkste eigenschappen 
van de goede onderzoeker behoort zijn of haar 
nieuwsgierigheid (foto van Internet, bewerkt door 
de auteur) 

Figuur 34: Dawkins uitspraak over de waar-
schijnlijkheid van het bestaan van God leidde in 
2009 tot een reclamecampagne van The British 
Humanist Association (foto van Internet, bewerkt 
door de auteur) 

 

 

Figuur 35: Risicoanalyse met behulp van een 
gebeurtenissenboom: hier een beslissingenboom 
voor de identificatie, tentoonstelling en opslag 
van honderd gecorrodeerde ijzeren objecten, 
volgens Caple 2000, 173 

Figuur 35: Bouwkunde is geen rocket science 
(denkt men wel). Iedereen heeft immers wel eens 
een zandkasteel of een hut gebouwd en in menig 
huis is doe-het-zelven het eerste dat in aanmer-
king komt om aan een probleem of behoefte te-
gemoet te komen (foto van Internet, bewerkt door 
de auteur) 

 
 
Het kan zijn dat de arts in kwestie hiermee, door itererende bevraging, het aantal prehypo-
thesen kan verminderen tot één. Om er (voldoende) zeker van te zijn dat de zo geformuleer-
de hypothese (diagnose) juist is, moet hij die nog wel bevestigen. Bevestigen doen weten-
schappers door te pogen de eigen hypothese te falsificeren. Dat betekent niet alleen dat de 
gevolgde redeneerlijn nogmaals kritisch wordt beschouwd, maar (vooral) ook dat langs an-
dere wegen pogingen worden gedaan om de eigen hypothese omver te werpen. 
Lang niet altijd lukt het om direct het aantal prehypothesen tot één terug te brengen. In een 
aanzienlijk aantal gevallen is daarvoor aanvullend klinisch onderzoek nodig. De nog open-
staande prehypothesen wijzen dan de weg naar het soort onderzoeken dat moet volgen, 
zodat het klinisch onderzoek op het bevestigen of falsificeren van nog openstaande prehy-
pothesen gericht kan zijn. Uiteraard hoeft door het klinisch onderzoek het aantal prehypo-
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thesen niet alleen te verminderen. Soms kan het ook aanleiding zijn om een of meer nieuwe 
prehypothesen te introduceren. Net als in elke andere wetenschap is ook bij het stellen van 
een diagnose vaak sprake van iteratie: van herhaling en van twee stappen voorwaarts en 
een terug, tot uiteindelijk die ene (‘ware’) diagnose kan worden gesteld. 
Er is een aspect van wetenschappelijk onderzoek dat niet ongenoemd mag blijven. Dat be-
treft de zogenaamde impliciete kennis (tacit knowledge). Elke onderzoeker draagt een forse 
hoeveelheid kennis met zich mee, die niet direct aan een verifieerbare bron is te relateren. 
Ze ontstaat door studie en ervaring en is een onmisbaar instrument. Zonder die impliciete 
kennis zou geen wetenschapper zijn werk kunnen doen. Impliciete kennis kan echter ook 
onjuiste of onvolledige informatie omvatten – sterker, zal dat ook altijd doen. Hoezeer die 
impliciete kennis ook van belang is voor het gedachte-experiment dat (altijd) een rol speelt, 
in de verificatie horen (eigenlijk) alleen ‘harde’ feiten thuis. Een algemene hoofdregel van 
wetenschap is het gebod om altijd sceptisch te zijn! Het is daarom prima om van ervaring, 
het ‘invoelen’ van de situatie en van handige ezelsbruggetjes gebruik te maken. In het stadi-
um van de (eventuele) bevestiging mag echter strikt genomen slechts sprake zijn van verifi-
eerbare actuele referenties en geaccepteerde protocollen. 
De parallel met methoden die bij de analyse van schade aan monumenten worden gebruikt, 
moge duidelijk zijn. Met name die van MDDS gaat van een vergelijkbare aanpak uit. Ook daar 
wordt door het uitsluiten van prehypothesen naar een diagnose toegewerkt. Overeenkomstig 
kan ook daar na onderzoek van de voorgeschiedenis en beschouwing en beschrijving van 
de verschijnselen meer dan één prehypothese blijven staan. Het systeem zal dan suggere-
ren welke verdere onderzoeken nodig zijn om tot een diagnose te komen – net zoals een 
arts bepaalde vormen van klinisch onderzoek nodig kan hebben. Het is niet gezegd dat, om 
tot een kwaliteitsvolle diagnose te komen, ook altijd MDDS gebruikt moet worden. Wel echter 
dat voor een kwaliteitsvolle diagnose de benadering van MDDS een goed richtsnoer vormt en 
dat de medische diagnostiek een nuttige spiegel kan voorhouden. 
 
 
6. Risicoanalyse 
 
In veel wetenschappen is geen sprake meer van het zoeken naar een (eenduidige) Waar-
heid, maar naar de mate van waarschijnlijkheid van een bepaald fenomeen. Bekend voor-
beeld is de uitspraak van Richard Dawkins, waar hij zegt dat hij het bestaan van God niet 
kan uitsluiten, maar de kans op dat bestaan miniem moet achten. Het leidde uiteindelijk zelfs 
tot een Britse reclamecampagne ten faveure van het atheïsme. Het is hier niet de plaats en 
de tijd om daarover te debatteren, maar toont wel hoezeer wetenschap verandert van Waar-
heidsvinding in waarschijnlijkheidsduiding. In de techniek zijn constructies al heel lang niet 
meer sterk of dijken hoog genoeg; de kans op bezwijken ligt, mede gelet op de gevolgen 
daarvan, slechts beneden een aanvaardbaar geacht niveau. 
In de erfgoedwereld was Chris Caple een van de eersten die hier serieus naar keek. Zijn 
pleidooi om niet (beginselethisch) steeds naar de juiste behandeling te zoeken, maar om 
(gevolgenethisch) en met behulp van een statistische benadering de meest succesvolle stra-
tegie te kiezen, werd aanvankelijk door veel erfgoedzorgers weggehoond. Toch bewandelde 
hij geen nieuwe wegen, want een jaar voor het verschijnen van zijn boek presenteerde Jona-
than Ashley-Smith al zijn Risk Assessment for Object Conservation. Tegelijkertijd werd bij 
het TNO Brandveiligheidsinstituut stevig gewerkt aan de risicoanalyse als instrument voor 
brandveiligheid. 
In de conserveringstechnieken (en dus ook bij gevelbehandelingen) spelen kansberekening 
en risicoanalyse (nog) geen rol van betekenis. Herkenbaar uit de praktijk is echter dat men 
in het ene geval puur op basis van de eigen impliciete kennis voor een bepaalde behande-
ling kiest, terwijl in een ander geval experts worden ingeschakeld en kostbare onderzoeken 
worden uitgevoerd. In het achterhoofd van de betrokken adviseur speelt de kans, het risico, 
kennelijk wel een rol. Bij een geringe schade aan een relatief weinig belangrijk objectje zal 
men eerder een ‘goede gok’ kunnen en mogen wagen dan (bijvoorbeeld) bij het ontstoren 
van de gevels van een topmonument zoals het Koninklijk Paleis Amsterdam. Dat behoeft 
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niet veel uitleg. Een probleem is wel, dat dergelijke afwegingen vrijwel altijd impliciet (slechts 
in het hoofd van de betrokken adviseur) worden gemaakt, en niet bepaald wetenschappelijk 
(verifieerbaar) genoemd kunnen worden. 
Risicoanalyse als instrument zal hier niet uitgebreid aan de orde worden gesteld. Omdat het 
hier om een nog grotendeels binnen de conserveringstechnieken onontdekt fenomeen gaat, 
moeten daar toch enkele woorden aan worden gewijd. 
Allereerst aan het begrip risico. Een risico wordt over het algemeen gedefinieerd als het pro-
duct van de kans op een (ongewenste) gebeurtenis en het gevolg ervan, het risico als de 
som van de risico’s. Vaak moet dat verder worden geanalyseerd. Bij het koninklijk Paleis 
Amsterdam zijn vele, onderling sterk van elkaar verschillende mogelijke gevolgen aan te 
wijzen. Een foute beslissing kan tot een groot financieel debacle leiden, maar ook tot teloor-
gang van erfgoedwaarden en tot ander maatschappelijk verlies en tot imagoschade voor de 
Rijksgebouwendienst. Het gaat daarbij om verschillende, niet direct vergelijkbare groothe-
den. Er zijn weliswaar (hedonistische) methoden om die alle tot maatschappelijke kosten om 
te rekenen (maatschappelijke kosten-batenanalyses MKBA). De ervaring met deze methode 
is buiten de Verenigde Staten van Amerika echter maar beperkt. In Nederland is ze tot dus-
ver, waar het de monetaire validatie van cultuurhistorie betreft, beperkt gebleven tot pio-
niersarbeid van (vooral) Elisabeth Ruijgrok. Het zal echter voor een ieder duidelijk zijn dat 
het vele kilo-euro’s kostende onderzoek dat ten behoeve van de gevels van het Koninklijk 
Paleis Amsterdam is uitgevoerd bij een veel kleinere en minder beduidende gevel niet eens 
overwogen zou zijn. Daar kan men zich gerechtvaardigd beperken tot expert-judgment (het 
oordeel van de kenner, in casu van impliciete kennis die bij het aanschouwen van het pro-
bleem te hulp wordt geroepen). Hoewel, gerechtvaardigd? Helaas doen we dat rechtvaardi-
gen in de praktijk ook (slechts) impliciet. Van een gerechtvaardigde keus om onderzoek te 
beperken tot het oordeel van een kenner of wellicht tot dat en enkele weinig kostbare onder-
zoeken kan (wetenschappelijk gezien) alleen sprake zijn als het daaraan verbonden risico is 
geanalyseerd èn daarover in de evaluatie rekenschap is afgelegd. 
Een ander aspect betreft de zogenaamde gebeurtenissenbomen. Caple gebruikt die expli-
ciet en ook in de brandveiligheidsanalyse van TNO spelen ze een belangrijke rol. Gebeurte-
nissenbomen kunnen zowel worden gebruikt om risico’s te analyseren als om de te prefere-
ren handelswijze vast te stellen. Basis ervan is steeds de vraag ‘wat indien’ en de waar-
schijnlijke uitkomst van die vraag. Een probleem waarop we in de monumentenzorg echter 
onmiddellijk stuiten is het gebrek aan data. Het is niet voor niets dat hiervoor aandacht werd 
besteed aan de evaluatie (verslaglegging). In de medische wetenschap gaat juist veel aan-
dacht uit naar het verzamelen en analyseren van data over behandelingen om statistisch de 
risico’s van verschillende ingrepen in kaart te brengen. Zo kan het risico van het falen van 
een behandeling weliswaar niet weggenomen worden, wel kan dat risico zo klein mogelijk 
worden gehouden. Zelfs daar echter loopt men tegen het probleem aan dat bij weinig voor-
komende ingrepen de dataset te gering van omvang is om daar significante conclusies uit te 
kunnen trekken (Kiviet & Legemaate 2005). 
In de monumentenzorg kennen betrokkenen uit eigen ervaring de nodige schadegevallen. 
Die zijn belangrijk omdat daarmee geanalyseerd kan worden waarom het in bepaalde geval-
len mis is gegaan. Zo kan de wetenschap verder worden geholpen. Een gekend voorbeeld is 
het hydrofoberen van gevels. Het effect van ervaringen is dat Nederlandse monumentenzor-
gers over het algemeen uitermate huiverig zijn als het om hydrofoberen gaat. ‘Nee, tenzij…’ 
(en dan veel mitsen en maren) is de gebruikelijke houding. Toch valt niet altijd te ontkomen 
aan het serieus moeten overwegen van een waterafstotende behandeling. Datasets ontbre-
ken echter geheel, zodat er voor de overwegingen in een dergelijk geval niet veel meer be-
schikbaar is dan de eigen impliciete kennis en een beperkt aantal publicaties. Een statistisch 
verantwoorde analyse van het risico (onder bepaalde omstandigheden) is niet voorhanden. 
Het zal daardoor voorlopig bij het met goede bedoelingen pionieren blijven, onvermijdelijk 
met alle gevolgen van dien. 
Naar aanleiding van een eerdere versie van dit artikel signaleerde Job Kiviet een behoefte 
aan een matrix waarin de interventie wordt gekoppeld aan de uitkomst door die twee steeds 
met elkaar te verbinden via bepaalde kenmerken van de omstandigheden en het proces. 
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Dergelijke matrices zijn geen onbekend fenomeen in het vakgebied van de monumenten-
zorg. Figuur 36 geeft een voorbeeld. Die matrix geeft de relatie tussen ondergronden (om-
standigheden) en reinigingsmethoden (interventies), waarbij in de matrix zelf de eventuele 
schade (de uitkomst) is gepresenteerd. De matrix is dus weliswaar anders opgezet, maar 
het doel is vergelijkbaar. Een ‘+’ (geen schade) en een ‘-‘ (schade, direct of op termijn) is 
een duidelijke handreiking. Meer dan dat is het echter nauwelijks, want een als ‘+’ geken-
merkte combinatie biedt zeker geen garantie op een schadevrije uitkomst. De ‘+’ betekent 
slechts dat onder veel impliciet veronderstelde omstandigheden een schadevrije behande-
ling mogelijk is. Dergelijke matrices kennen we bovendien maar voor een beperkt aantal 
typen interventies en, waarop ze ook gebaseerd zijn, de risico’s zelf zijn er niet mee in beeld 
gebracht. 
In de geneeskunde, met veel empirische data, kunnen dergelijke matrices voor veel typen 
aandoeningen en ingrepen zodanig worden gekwantificeerd dat ze ook gebruikt kunnen 
worden in gebeurtenissenbomen zoals die van figuur 35. In monumentenzorg zijn we nog 
lang niet zo ver. Dat is op zichzelf niet zo erg, want ervaren experts blijken desgevraagd al 
samenwerkend wel een heel eind te kunnen komen (zoals figuur 36 laat zien). Kwalijk is 
echter wel dat het ontbreken van gegevens die het toe zouden laten om ook statistisch de 
problematiek te analyseren en om de risico’s benoembaar in kaart te kunnen brengen, niet 
of nauwelijks als een probleem wordt gezien. Monumentenzorgers zijn kennelijk erg gericht 
op de praktijk en het zoeken van een oplossing, en missen de behoefte om achterover te 
leunen en te analyseren. Wellicht is dat wel de belangrijkste reden waarom hier voor een op 
de praktijk gericht publiek allereerst die beschouwende houding wel is ingenomen. 
 
 
7. Gevelbehandeling 
 
Een van de grootste problemen van gevelbehandeling is misschien wel dat het geen rocket 
science is. Mag, om dat te illustreren, allereerst een citaat worden gegeven van een vraag 
die op 31 juli van dit jaar door de afdeling Voorlichting van de Rijksgebouwendienst werd 
ontvangen: ‘Betreft ergernis onderhoud Binnenhof. Telkens valt het mij weer op als een ver-
slaggever vanaf het Binnenhof verslag doet en op de achtergrond de verschrikkelijk smerige 
pilaren van het Binnenhof zichtbaar zijn. Ons regeringscentrum is toch ook een visitekaartje 
van Nederland. Kan daar nu eens iets aan gedaan worden? Zet er eens een hogedrukspuit 
op, of maak ze toonbaar op een andere manier. Volgens mij een smet op ons imago. Groe-
ten van [C.J.M. te D.]’ 
Zet er gewoon de hogedrukspuit op. Nu kan de arcade in kwestie, die deel uitmaakt van de 
achttiende-eeuwse uitbreiding van het Stadhouderlijk Kwartier, wel een stootje verdragen. 
Anders dan de rest van de gevel en de attiek, die respectievelijk in Obernkirchener- en Ben-
theimer zandsteen zijn opgetrokken, bestaat het buitenoppervlak van de arcade uit Belgi-
sche hardsteen. Een Kärcher, zoals de klager waarschijnlijk voor ogen had, moet echter 
toch als een ongeschikt apparaat worden gezien. 
Iedereen die dat wil, kan en mag een bedrijf beginnen dat zich op enigerlei wijze met de be-
handeling van gevels bezighoudt. Tegen de bewering dat er daardoor veel kaf tussen het 
koren zit, zal waarschijnlijk ook geen enkele deelnemer aan deze bijeenkomst bezwaar aan-
tekenen. Uit de voorgaande paragraaf mag ook opgemaakt worden dat het redelijk noch 
verstandig is om altijd voorafgaand aan een ingreep alles uit de kast te halen. Wel is bij de 
huidige praktijk de kanttekening te maken dat er nog nauwelijks gereedschap is, om vast te 
stellen wanneer je dat nu wel en wanneer je dat niet moet doen. 
Dat een goede diagnose een belangrijke voorwaarde is om tot een kwalitatief goede behan-
deling te komen hoeft niet uitgelegd te worden. Wanneer de diagnose van een EHBO’er (de 
Monumentenwacht, de restauratiearchitect) volstaat en wanneer topspecialisten ingescha-
keld moeten worden is minder evident. 
Voorliggend artikel reflecteert bevindingen van een architect en ingenieur, werkzaam in de 
monumentenzorg. Het belicht maar een deel van die bevindingen, zoals blijkt wanneer men 
figuur 22 paart aan het hier naar voren gebrachte. Gevelbehandeling erg of goed? zo werd 
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als titel aan zowel de voordracht als het artikel meegegeven. Inhoudelijk werd op gevelbe-
handeling echter nauwelijks ingegaan. De bedoeling was vooral om allereerst met vogelper-
spectief naar het probleemgebied te kijken. Sprekers hierna gaan wel in op details en fines-
ses. Gehoopt wordt echter dat dit wel de nodige handreikingen geeft om zich vragen bij de 
volgende voordrachten te stellen, om opheldering te vragen waar dat nodig is, om vooral 
kritisch te zijn. Figuur 33 geeft maar een van de houdingen aan, die u zich vandaag kunt 
aanmeten. Het kritische vingertje, de scherpe vraag, en voornemens om toch verder en 
diepgaander te studeren, behoren hopelijk ook uw houding. 
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GEVELBEHANDELING VAN MONUMENTEN: ROL VAN DE OVERHEID 
 

Jos GYSELINCK. Ruimte en Erfgoed. Onroerend Erfgoed 
Gewestelijk Erfgoedambtenaar 

 
 
1. Inleiding 
 
De basisfilosofie van de erfgoedzorg wordt verwoord in het Charter van Venetië (1964), het 
Handvest van Riga (2000), de Conventie van Granada, de besluiten van de Nara conferentie 
van 1994. ‘Restauratie’ wordt hierin gedefinieerd als het voorbereiden en uitvoeren van 
werken die tot doel hebben de culturele waarden van het erfgoed (in casu monumenten) - dit 
zijn zowel de materiële als de spirituele waarden - te behouden en/of te herstellen en/of te 
versterken. Concreet betekent dit dat restauratieve ingrepen de betekeniswaarde en de ziel 
van het monument niet mogen aantasten. 
Belangrijke basisprincipes zijn hierbij: fundamentele eerbied voor de oude substantie en 
voor het authentieke (qua bestemming, vormgeving, materiaal, techniek en constructie), 
geen hypothetische reconstructie, archeologisch en historisch vooronderzoek (art. 9), 
gebruik maken van oude ambachtelijke technieken, en indien deze ontoereikend zijn, het 
toepassen van moderne conserverings- en constructietechnieken waarvan de doelmatigheid 
wetenschappelijk vaststaat en die door ervaring wordt gewaarborgd (art. 10). 
Erfgoedzorg heeft van bij de start in 1973 steeds gestreefd naar wetenschappelijk 
onderbouwde restauratiedossiers en gewaakt over de naleving van een restauratie-ethiek 
door het zoeken en laten zoeken naar verantwoorde restauratiemethodes en -technieken om 
een wetenschappelijk gefundeerde restauratiekeuze mogelijk te maken. 
Derhalve wil ik in deze lezing aandacht besteden aan twee facetten: I. wat versta ik onder 
“gevelbehandeling” en II. “wat is de rol van de overheid”. 
 
 
2. Gevelbehandeling 
 
Wanneer men spreekt van ‘gevelbehandeling’, zie ik daarin drie aspecten: i) de 
bouwhistorische, kunsthistorische en/of architecturale analyse, ii) de materiaaltechnische 
analyse en iii) het bouwfysisch onderzoek. 
Er is in de eerste plaats de bouwhistorische, kunsthistorische en/of architecturale 
analyse. Dit onderzoek is essentieel in functie van de samenstelling van een 
restauratiedossier. Het behelst een bouwhistorische analyse van de algemene constructieve 
opvatting op basis van de archeologische opmeting, van de gevellectuur, van literatuur, 
iconografisch en archivalisch onderzoek. Het impliceert de systematische opname en 
steekproefsgewijs onderzoek naar en van bouwsporen. Soms wordt dit bouwhistorisch 
onderzoek gekoppeld aan archeologisch onderzoek. 
Er is in de tweede plaats de inventarisatie en het onderzoek van het materiaalgebruik in 
de gevel: baksteen, natuursteen, hout, leem, glas, beton, smeedijzer…Belangrijk is vooral 
de identificatie van de gebruikte natuursteensoorten, zowel de authentieke als de soorten 
die later tijdens opeenvolgende restauratiecampagnes om diverse redenen gebruikt zijn. Bij 
de restauratie van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek in Tongeren bijvoorbeeld, werden in het 
verleden (voor 1980), ter vervanging van mergel, verschillende steensoorten aangewend: 
Euville, Massangis, Anstrude jaune, Chauvigny Peuron, Richmond. Dit materiaalonderzoek 
dient gekoppeld aan het materiaaltechnisch onderzoek in functie van de afwerking van de 
gevel: bepleistering, kaleilagen, picturale lagen, ’s graffiti. 
Er is in de derde plaats de bouwfysische diagnose met registratie van het schadebeeld. 
Het gaat hier niet enkel om voor de hand liggende schade als afbrokkelende 
kalkbepleistering, afbladderende verflagen, uitgevallen voegwerk, gebarsten 
natuursteendorpels, afschilfering van het parement, verzakkingen, barsten, maar eveneens 
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de verborgen gebreken zoals balkkopaantasting bij de opleg in de muur, lossende ankers, 
opstijgend vocht, vochthuishouding(inslaand en neerdalend vocht), aanwezigheid van 
zouten. 
Dit moet leiden tot de verantwoordingsnota waarin de krachtlijnen worden uitgezet in 
functie van de restauratieve aanpak van de gevel, namelijk: ‘hoe’ moet gerestaureerd 
worden.  
 
 
3. Taak van de overheid 
 
Wat is nu de taak van de overheid? Onder ‘de overheid’ versta ik in eerste instantie 
‘Erfgoed- of Monumentenzorg’ (op Vlaams, Provinciaal en gemeentelijk niveau) en alle 
instanties die o.m. voor de overheid onderzoek uitvoeren zoals het Koninklijk Instituut voor 
het Kunstpatrimonium (KIK), het Wetenschappelijk en Technisch centrum voor het 
Bouwbedrijf (WTCB), het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO), evenals 
verschillende, al dan niet universitaire en onafhankelijke onderzoekslabo’s. 
Het is de taak van de overheid om er op toe te zien dat aan al deze aspecten voldaan 
wordt. Dit is het wat bedoeld wordt met de begeleiding door ‘Monumentenzorg/Erfgoedzorg’ 
van de architect, de opdrachtgever, de aannemer …bij het tot stand komen en de uitvoering 
van een restauratiedossier. 
 
Om de rol van de overheid toe te lichten, toon ik u enkele voorbeelden: 
 
1. Voorbeelden waarin het kunsthistorisch en bouwfysisch aspect overheerst bij de 

afweging: 
- Gevelonderdelen die in de loop van de jaren geërodeerd of verdwenen zijn, dienen 

geconserveerd of eventueel hersteld en/of gereconstrueerd : Sint-Truiden: gevels 
van de Barokpoort van de Sint-Trudo-abdij. (foto 1 en 2) 

- Op basis van bouwhistorisch en bouwfysisch onderzoek door het KIK, werd in 1985 
beslist om de barokke nis in mergelsteen, te verharden. Reconstructie en/of 
herkappen volgens het bestaande model – zoals toen algemeen gangbaar was – 
hebben we niet aanvaard. De erosie was zo ver gevorderd dat elke reconstructie een 
vervalsing van het oorspronkelijk document zou betekenen. Hoewel de 
verhardingstechniek vrij recent was, mogen we na vijfentwintig jaar vaststellen dat de 
nis in goede toestand verkeert, zodat we kunnen concluderen dat de verharding de 
verdere erosie van de nis heeft vertraagd. 

- De twee barokpoorten uit 1655 anderzijds, uitgevoerd in mergel en steen van 
Gobertingen, werden zacht gereinigd door bevloeiing met zuiver water en lichte 
stoomreiniging. De restauratieve aanpak zelf bestond uit een combinatie van 
steenvervanging – plaatselijk door neutrale, niet bewerkte blokken  teneinde niet te 
vervalsen – steenrestauratie en steenverharding. Dit alles werd ingegeven door een 
conserverende basisfilosofie met maximaal behoud, minimale vervanging en respect 
voor het authentiek materiaal. (foto 3 en 4) 

- Oorspronkelijk gekaleide gevels worden opnieuw gekaleid: Tongeren: 
Agnetenklooster.  
Alle gebouwen van het voormalige Agnetenklooster waren opgetrokken in 
mergelsteen en waren oorspronkelijk gekaleid, hoewel de sporen hiervan nog slechts 
schaars aanwezig waren. Ter bescherming van het mergeloppervlak enerzijds en 
anderzijds om de eenheid van het voormalig kloostercomplex te onderlijnen, werd er 
geopteerd voor het herkaleien van de gevels. Hier hebben zowel het kunsthistorisch 
als het technisch aspect een rol gespeeld bij het bepalen van de uiteindelijke optie. 
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Foto 1 

 
Foto 2 

  
Foto 3 Foto 4 
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- Herbepleistering van gevels: Hasselt (Kuringen): pastorie (voormalig 
Drossaardhuis). (foto 5) 
 

 
Foto 5 

 
De voorgevel van deze 18de eeuwse pastorie werd vermoedelijk in de vorige eeuw 
volledig gedecapeerd. Alleen de gepleisterde kooflijst was bewaard gebleven. Vier 
redenen. Het herbepleisteren van de voorgevel is ingegeven door volgende 
motieven: de kooflijst, de kalkstenen raamomlijstingen die uitstaken ten aanzien van 
het gevelvlak, het 18de eeuws aspect van het gebouw en het gave 18de eeuws 
interieur. 

- Oorspronkelijk bepleisterde en nu ontpleisterde gevel wordt herbepleisterd: 
Tongeren: Pand Hoegaerts. (foto 6 en 7) 
Uit bouwhistorisch onderzoek en uit analyse van het metselwerk, bleek dat deze 
voorgevel steeds bepleisterd was geweest. Het kostte ons nog al wat 
overredingskracht om de eigenaar hiervan te overtuigen. 

- Ontverfde en verbouwde gevels worden volledig gekaleid: Sint-Truiden: stadhuis. 
(foto 8 en 9) 
Het 18de eeuws stadhuis werd in 1938 verbouwd door toenmalig stadsarchitect 
Govaerts. Naar analogie met de belforttoren in Maaslandse Renaissance, werden in 
de 18de eeuwse gevels speklagen in mergel aangebracht. Bij de laatste restauratie 
bleek dat deze blokken zodanig waren aangetast dat vele mergelblokken vervangen 
moesten worden. Wij wilden evenwel vermijden dat foutieve ingrepen zouden 
gerestaureerd worden. Teneinde de gevelvlakken niet op te delen en een foutief 
horizontalisme weg te werken en gezien uit bouwhistorisch en materiaaltechnisch 
onderzoek gebleken was dat het stadhuis steeds rood geschilderd was geweest, 
werd geopteerd om het geheel rood te kaleien. Wij vonden trouwens dezelfde sporen 
op de stadhuizen van Tongeren, Huy, Luik, op het kasteel van Heks … 
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Foto 6 Foto 7 

 

 
Foto 8 
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Foto 9 

 
Foto 10 

  
Foto 11 Foto 12 

 
2. Voorbeelden waarbij het technisch aspect overheerst bij de afweging: 

- Baksteenparament ondeskundig verhard met steenversteviger: Beringen: Sint-
Theodarduskerk (foto 10). 
De volledige torenspits van deze mijnkathedraal was uitgevoerd in 
baksteenmetselwerk. Het probleem was dubbel: plaatselijk aangetaste stenen en 
anderzijds waterinsijpeling. Op advies van het KIK werd in het lastenboek 
opgenomen dat het bakstenen oppervlak verhard diende te worden. Voorafgaandelijk 
aan het gebruik van om het even welk product, diende de aannemer evenwel een 
attest van het KIK voor te leggen. De aannemer heeft het ongunstig advies van het 
KIK niet gevolgd en heeft de architect niet ingelicht van wat hij van plan was. Het 
gevolg was een volledig vergrijsd oppervlak door een te snelle verharding. Deze 
ingreep was bovendien onomkeerbaar en niet te corrigeren. 
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- Cementlaag om de gevel te consolideren: Peer: versteende en gecementeerde 
hoeve; Peer: stadhuis. 
Peer: hoeve: in de 19de eeuw heeft men voor het gebouwtje in vakwerk, een 
bakstenen gevel geplaatst en later gecementeerd omwille van de slechte kwaliteit 
van de gevelsteen. Het behoud van deze cementlaag komt de vochthuishouding in 
de gevel evenwel niet ten goede. Gezien decapering ook de bakstenen ondergrond 
zwaar zou beschadigen, stelden wij voor de cementlaag te verwijderen en de gevel 
te bezetten met een kalkpleister. (foto 11) 
Peer: stadhuis: dit 17de eeuws gebouw werd in 1912 volledig gecementeerd. Gezien 
de cementlaag niet te verwijderen was tenzij mits stukslagen van de onderliggende 
gevelsteen, werd beslist de gevel rood te schilderen. Uit archivalisch onderzoek was 
trouwens gebleken dat het gebouw in de 17de eeuw was opgetrokken in ‘rood 
geverfde karelen’. (foto 12) 

- Volledig gekalkt en bepleisterd vakwerkgebouw met geteerde houtstructuur: Hasselt 
(Spalbeek): vakwerkhoeve. (foto 13) 

 

 
Foto 13 

 
Technische en bouwhistorische redenen hebben hier de aanpak bepaald: 1. het 
teren  van het oppervlak van het houten stijl- en regelwerk verstikt het hout; 2. de 
plint in cementbepleistering maakt de onderliggende gevelsteen stuk; 3. de 
bepleistering van de voorgevel is niet origineel. 
Natuursteenvervanging: zelfde natuursteen of een ‘gelijkaardige steen’: Halen: Sint-
Pieterskerk. (foto 14 en 15) 
Diestiaanse ijzerzandsteen wordt niet meer ontgonnen en is nog amper voorradig. Al 
te lichtzinnig wordt in de lastenboeken als alternatief ‘ijzerzandsteen uit het 
Brusseliaan’ voorgeschreven. Het koor van de kerk in Halen is een voorbeeld hoe het 
niet moet. Had de aannemer en de architect gedaan wat in het lastenboek stond – 
namelijk: stalen laten nemen en laten testen in een labo – was deze ramp niet 
gebeurd. 
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Foto 14 
 

Foto 15 

 

 

Foto 16 Foto 17 
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- Alternatieven: steenverharding, kunststeen, maar ook: oppervlakte gedeeltelijk 
weghalen en herbekappen; steen uithalen, draaien, nieuw voorvlak bekappen of 
loshangende schilfers weghalen en oppervlakte licht bijkappen: Kuringen: Sint-
Gertrudiskerk. (foto 16 en 17) 
Allerlei technieken werden toegepast ten einde het oorspronkelijk materiaal maximaal 
te behouden. 

- Probleem van de gevelreiniging: Sint-Truiden: Toren O.L.V.kerk (foto 18) 
Alleen bevloeiing en lichte stoomreiniging werden toegepast… 
 

 
Foto 18 

 
Het standpunt van Onroerend Erfgoed is duidelijk: 
 
1. Gevels worden herpleisterd, gekaleid of herschilderd als dit bouwhistorisch en 

kunsthistorisch verantwoord is. 
2. Teneinde het authentiek materiaal maximaal te behouden, kunnen allerlei technieken 

toegepast worden: steenverharding, reparatiemortel, hydrofobering, herbewerking van 
het bestaande materiaal. 

 Deze methodes kunnen enkel worden toegepast na uitvoerig vooronderzoek. 
3. Een bepaalde steensoort wordt steeds door de dezelfde steensoort vervangen, voor 

zover voorradig. Alternatieve steensoorten moeten dezelfde fysische eigenschappen 
hebben als de oorspronkelijke. 

4. Voor gevelreiniging worden steeds zachte, niet destructieve methodes toegepast 
rekening houdend met de ondergrond en met het te bereiken resultaat. 

5. Alleen uitgevallen en sterk verweerde voegen worden vernieuwd. Het hervoegen gebeurt 
op dezelfde wijze en met dezelfde mortel als de originele voegmortel die meestal een 
kalkmortel is. 
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4. Conclusies 
 
De rol van de overheid zou als volgt kunnen gedefinieerd en gespecificeerd worden: 
1. Vooronderzoek stimuleren en verplichten met op de achtergrond steeds het Charter 

van Venetië (cfr. supra): onderzoek naar aanwezigheid van zouten; onderzoek naar 
opstijgend, inslaand, neerdalend vocht; onderzoek naar het nut van steenversteviging, 
hydrofobering; identificatie van de verschillende natuursteensoorten in één gevel of in de 
gevels van één gebouw; welke reinigingstechniek, welke voegmortel en derhalve 
onderzoek naar de samenstelling van de bestaande mortel; hoe wordt de geërodeerde 
natuursteen behandeld: vervanging, verharding, kunststeen. Voor dit onderzoek is de 
vakkennis van de architect nodig die op zijn beurt kan en moet beroep doen op erkende 
wetenschappelijke centra en labo’s (KIK, WTCB, VITO, Universitaire en private labo’s). 
Er is bovendien een intensere samenwerking noodzakelijk tussen de Overheid en de 
wetenschappelijke instellingen die gericht onderzoek uitvoeren in functie van een betere 
erfgoedzorg. Wij adviseren intens overleg tussen de onderzoekscentra en de 
producenten en last but not least moeten aannemers en onderaannemers verplicht 
worden alleen die producten toe te passen die getest zijn en  in de gegeven 
omstandigheden van toepassing kunnen zijn. 

2. Onderzoeksresultaten bespreken met Onroerend Erfgoed en de juiste keuzes maken. 
3. In functie van de uitvoering en ten gerieve van de aannemer: juiste 

bestekformuleringen met voorwaarden. Bijvoorbeeld: voor de behandeling tegen 
opstijgend vocht wordt gestart, moeten metingen worden uitgevoerd met de protimeter 
en met de humidimeter. Er worden op verschillende plaatsen boringen gedaan in de kern 
van de muur (carbureflesmethode) en een metingstabel opgesteld van de verschillende 
meetpunten met aanduiding van de vastgestelde waarden. Er dient een attest 
voorgelegd afgeleverd door het KIK of het WTCB in verband met het toe te passen 
product. Er dient een garantiebewijs afgeleverd op de uitvoering. De uitvoerders moeten 
referenties voorleggen van gelijkaardige werken uitgevoerd gedurende de laatste vijf 
jaar, goed te keuren door de architect en Onroerend Erfgoed. Bij het vervangen van 
natuursteen, zullen stalen voorgelegd worden van de te gebruiken vervangsteen; 
alternatieven voor dezelfde steen dienen bij voorafgaand onderzoek getest te zijn op 
drukvastheid, porositeit, patina, opaciteit, herkomst met attest. In verband met 
hydrofobering, zal op basis van vooronderzoek uitgevoerd door het WTCB of het KIK 
een rapport worden opgesteld in verband met de wenselijkheid van uitvoering, 
productkeuze, verdunners en concentraties, wijze van uitvoering, staat van de 
ondergrond, indringdiepte, verenigbaarheid met andere behandelingen, welke 
oppervlakten het best niet behandeld worden enz. Deze onderzoeksresultaten moeten 
de architect helpen om correct bestekken samen te stellen. Hetzelfde herhaalt zich op 
het vlak van toepassing van kunststeen: kant-en klare mortels of samenstellingen 
vertrekkende van de basismaterialen. 

4. Het is aangewezen om in de bestekken verplicht proefvlakken en proefmonsters te 
eisen, goed te keuren door de architect en Onroerend Erfgoed, bijvoorbeeld bij 
gevelreiniging, voegmortel, bepleistering, kalei- of verflaag, uitvoeringswijze van 
hydrofobering … 

5. Er dienen in de bestekken controles te worden ingelast. Bijvoorbeeld in het geval van 
opstijgend vocht: metingen na 3, 6, 9 maanden; na 6 maanden dient het vochtgehalte 
met 50% gedaald te zijn. In verband met gevelhydrofobering en het maken van een 
keuze tussen de massa aangeboden producten werden er in het WTCB in 
samenwerking met het KIK studies uitgevoerd die geleid hebben tot de ontwikkeling van 
een gestandaardiseerde proefmethode met metingen en controle op doeltreffendheid en 
duurzaamheid. Belangrijk is dat deze controles ook worden uitgevoerd. In de bestekken 
zouden deze controles uit te voeren door KIK of WTCB verplicht kunnen gemaakt 
worden bijvoorbeeld op straffe van schrapping van de premie, doch hiermee wordt enkel 
de eigenaar getroffen die uiteindelijk een bekwame architect en uitvoerder heeft 
aangesteld. Een andere mogelijkheid is het opstellen van een Proces-verbaal  wegens 



- 11 - 

beschadiging en/of gedeeltelijke vernieling van het monument met een strafrechtelijke 
procedure als gevolg met hopelijk als uitspraak ‘herstelling van het monument in de 
oorspronkelijke toestand’ (voor zover herstelbaar). 

6. Er zouden door het KIK en het WTCB ook duurzaamheidscontroles of vergelijkend 
onderzoek dienen uitgevoerd teneinde na te gaan hoe producten van steenverharding, 
hydrofobering, restauratiemortel…zich gedragen hebben. Hier is een belangrijke taak 
weggelegd voor Onroerend Erfgoed. Bij het beëindigen van een restauratiewerk, dient er 
door de architect een restauratieverslag opgesteld met de in casu toegepaste 
technieken, producten, een correcte omschrijving van de uitgevoerde werken. Deze 
documenten maken deel uit van het logboek van een beschermd monument, zouden 
dienen gecentraliseerd in een databank en doorgegeven aan het KIK, WTCB, VITO in 
functie van verder onderzoek. 
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BESLISSINGSPROCES BIJ GEVELBEHANDELING VAN MONUMENTEN 
VANUIT HET STANDPUNT VAN DE ARCHITECT. 

 
Stijn Thomas 

Team Herman van Meer 
 
 
1. Inleiding - Hoe komen tot een optimale gevelbehandeling van monumenten? 
 
Gevelbehandeling van erfgoed is een specifiek onderdeel van het restauratieproces. De 
wijze van behandeling is bepalend voor het uitzicht en de instandhouding van het 
monument. Verkeerde keuzes in de voorgeschreven behandeling of een slechte uitvoering 
zijn meestal moeilijk of haast niet te herstellen. Het bepalen van de behandelingswijze is het 
resultaat van een beslissingsproces tussen de verschillende bouwpartners en geeft een 
antwoord op zowel het esthetisch – inhoudelijk aspect als de technische problematiek van 
de gevelopbouw. Het is de rol van de ontwerper om in overleg met de betrokken partners dit 
proces te sturen naar een goed eindresultaat. 
 
 
2. Welke criteria hanteren voor een goed resultaat? 
 
Om een eindresultaat als ‘goed’ te kunnen kwalificeren is het belangrijk om voorop te stellen 
aan welke eisen een goed eindresultaat moet voldoen en welke parameters het bereiken 
van dit eindresultaat kunnen beïnvloeden.  
Gevelbehandeling wordt over het algemeen als geslaagd ervaren wanneer de wijze van 
reinigen, herstel en afwerking aan volgende criteria voldoet (niet limitatief): 
Vanuit historisch/esthetisch standpunt 
- Het bestaande historische materiaal zoveel mogelijk bewaard wordt of hersteld naar zijn 

oorspronkelijke toestand. 
- Het bestaande historische karakter van de gevel versterkt of terug leesbaar wordt 

gemaakt. 
Vanuit inhoudelijk standpunt 
- Het bestaande historische karakter van de gevel in dialoog treedt met zijn nieuw gebruik 

na herbestemming.  
Vanuit technisch standpunt 
- De gevelbehandeling een duurzame oplossing biedt op lange termijn. 
- De gevelbehandeling niet op zich staat maar een antwoord geeft op de totale 

restauratieproblematiek van een gebouw rekening houdend met  
standzekerheidsproblemen, vocht, zouten,.... . 

Vanuit economisch standpunt 
- De gevelbehandeling een duurzame oplossing biedt op lange termijn met een minimum 

aan onderhoud. 
- Het resultaat een maximaal rendement heeft ten opzichte van de geleverde investering 

naar tijd als naar materiaal. 
Het bereiken van bovenstaand gewenst eindresultaat is afhankelijk van een aantal 
parameters die vooraf bepaald zijn door de aard van het project en die het beslissingsproces 
van bij het begin beïnvloeden.  
- De bestaande toestand van de gevelafwerking en de wijze van de gevelopbouw en 

afwerking. 
- De soort van verontreiniging en de eventuele schadefenomenen. 
- Wijze van uitvoering van de behandeling, kostprijs van de behandeling en de technische 

mogelijkheden. 
- Het bereiken van een bepaald eindresultaat in functie van de restauratie of 

herbestemming. 
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3. Overzicht van het beslissingsproces en de betrokken partners per fase 
 
De ontwerper heeft, zoals eerder vermeld, de taak tot coördinatie van de verschillende 
partners en het sturen van het beslissingsproces. 
Onderstaande lijst geeft een opsomming van te nemen beslissingsmomenten en de 
betrokken partners bij iedere fase: 
 
1e stap Diagnosestelling 
Een eerste stap is het vaststellen van de huidige toestand van de gevelopbouw en 
gevelafwerking, de schadefenomenen die optreden en de graad van aantasting. Initieel krijgt 
de diagnosestelling vorm door hoofdzakelijk visueel onderzoek van de ontwerper gebaseerd 
op kennis en ervaring bij vergelijkbare projecten.  
Indien op dit ogenblik een coherent beeld van de gevelopbouw en schadefenomenen kan 
gevormd worden, kunnen beperkte bijkomende onderzoeken (bv. vocht– en zoutanalyse,...) 
uitgevoerd worden. De onderzoeken dienen als controle van de diagnose door de 
ontwerper, bepalen de grootte van de schade en vormen het referentiekader bij controle na 
de restauratie.  
Indien door de complexiteit van de gevelsamenstelling of opbouw geen coherent beeld kan 
gevormd worden van de schadefenomenen door een visueel onderzoek zal in samenspraak 
met onderzoeksinstituten als het KIK, WTCB,... gericht en specifiek onderzoek gebeuren. 
Inzicht in de gevelopbouw en schadefenomenen wordt opgebouwd door dit onderzoek.  
Het is de taak van de ontwerper te waken over de efficiëntie van de onderzoeken, de 
onderzoeken te coördineren, te interpreteren en te kaderen in het geheel van de 
restauratiewerken. 
Betrokken partners: 
- ontwerper 
- onderzoeksinstituten: KIK, WTCB, ... 
 
2e stap Formuleren van de gevelbehandeling  
De toe te passen gevelbehandeling wordt geformuleerd in functie van eventueel andere 
schadefenomenen, nieuwe invullingen en opgelegde kwalitatieve criteria. 
Na de diagnose wordt de gevelbehandeling binnen de context van het te restaureren 
gebouw geanalyseerd in overleg met de overheid, onderzoeksinstituut en de bouwhistoricus. 
Vanuit deze analyse wordt een voorstel tot gevelbehandeling geformuleerd, getoetst aan de 
vooropgestelde criteria. Overleg van de ontwerper met een aannemer of de producent van 
de gevelbehandelingsproducten is aangewezen om de uitvoerbaarheid van de 
voorgeschreven restauratiewijze te controleren en zo nodig, bij te sturen. 
Betrokken partners: 
- ontwerper 
- bouwhistoricus 
- onderzoeksinstituten: KIK, WTCB, ... 
- verantwoordelijke Agentschap Ruimte en Erfgoed 
- producent/aannemer 
 
3e stap opstellen van het restauratiedossier 
Het voorgaande onderzoek naar de schadefenomenen en de oplossing resulteert in een 
technische beschrijving van de uit te voeren werken en een detailmeting. De technische 
beschrijving wordt onderbouwd door de algemene productbeschrijvingen van de producent, 
gecontroleerd en bijgestuurd door de ontwerper, onderzoeksinstituten en de overheid.  
De efficiëntie van de technische beschrijving wordt enerzijds bepaald door de volledigheid 
van de technische beschrijving van het materiaal en uitvoering en anderzijds door een 
bruikbare beschrijving als leidraad bij de uitvoering op de werf.  
Ervaring leert dat het aangeven van een duidelijke chronologie van de werken (niet 
verspreid in verschillende hoofdstukken en artikels), een bondige maar volledige 
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beschrijving van de uitvoeringswijze en specifieke (visuele) kwaliteitseisen de kwaliteit bij 
uitvoering verbeteren en de controle door de ontwerper vergemakkelijken.  
De volledigheid van de technische beschrijving zal in grote mate de controle en de sturing in 
de 4e stap bepalen. 
Betrokken partners: 
- ontwerper 
- onderzoeksinstituten: KIK, WTCB, ... 
- verantwoordelijke Agentschap Ruimte en Erfgoed 
- producent/aannemer 
 
4e stap controle bij de uitvoering van de werken 
Om een goede controle van de voorgeschreven behandeling toe te laten, is werfopvolging 
noodzakelijk.  
De moeilijkheid van de ze fase is om de eisen die beschreven staan in het technisch bestek 
daadwerkelijk gerealiseerd te zien. Voorafgaandelijk plannen we daarom een gesprek met 
de uitvoerder specifiek voor de gevelbehandeling om het gewenste eindresultaat te 
bespreken. Best wordt bij het begin van de werken een proefvenster gevraagd voor de 
gevelbehandeling. Op deze wijze kan in overleg met de overheid, producent en eventueel de 
onderzoeksinstituten, de uitvoeringswijze getoetst worden aan het bestek en eventueel 
bijgestuurd. De criteria voor beoordeling kunnen visueel van aard zijn (kleur, hechting, 
textuur, patine, ...) en van fysische-chemische aard (dampdichtheid, 
waterdampdoorlatendheid, porositeit, ...) 
Ondanks de voorafgaandelijke bespreking is de kans tot interpretatie door de uiteindelijke 
uitvoerder nog steeds groot. Om de controleerbaarheid van de gevelbehandeling te 
vergroten, is het van belang de uiteindelijke uitvoering te faseren in verschillende 
‘restauratierondes’. Deze werkwijze laat toe de restauratie van de gevel geleidelijk op te 
bouwen en dus ook bij te sturen tot het gewenste resultaat bereikt wordt. 
Betrokken partners: 
- ontwerper 
- onderzoeksinstituten: KIK, WTCB, ... 
- verantwoordelijke Agentschap Ruimte en Erfgoed 
- producent/aannemer 
 
 
4. Case studies 
 
4.1. Case study 1 Restauratie Stallingen-Zuid Herkenrode – Fase 1 
 
4.1.1. Situering 
 
Bouwhistorisch situering  
- De stichting van de abdij van Herkenrode wordt toegeschreven aan Geeraard, graaf van 

Loon (1171-1194), die in 1182 zijn goed Herkenrode schonk aan een zekere broeder 
Hendrik om er een klooster voor Cisterciënzerinnen te stichten. 

- Onder abdis Mechtildis van Lechy werd de abdij in de 16e-eeuw grondig verbouwd en 
kwam ze opnieuw tot grote bloei. 

- Na verscheidene tegenslagen zoals plunderingen en brandstichting  op het einde van de 
16e- en begin van de 17e-eeuw werd onder abdis Anne-Catherine de Lamboy de abdij 
hersteld en kende ze een tweede bloeiperiode. Het is tijdens haar bewind dat, naast de 
andere hoevegebouwen in steen, in 1656 de tiendenschuur werd gebouwd (wapenschild 
in de kopgevel van de tiendenschuur). 

- Op 13 december 1796 werd de abdij verlaten en hield ze op te bestaan. 
- In het najaar van 1972 kochten de reguliere kannunikessen van het Heilig Graf de 

abdisverblijven en het landschappelijk park. In 1973 werd het 18e-eeuwse abdisverblijf 
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ingericht als bezinningshuis en in 1976 werd beslist een nieuw klooster te bouwen dat in 
de loop van de tachtiger jaren werd gerealiseerd. 

- In het voorjaar van 1998 kocht de Vlaamse Gemeenschap het overblijvende deel van het 
domein Herkenrode, met inbegrip van de er op staande gebouwen, te weten de 
hoevegebouwen, de molen, de Tuyltermolen... 

- Het zijn de hoevegebouwen die deel uitmaken van de huidige restauratiecampagne. 
Bouwfysische beschrijving: 
- De wanden zijn opgebouwd uit vol baksteen metselwerk (veldovensteen) en afgewerkt 

met (resten) van een kalei en verflaag in het interieur.  
- Het voegwerk is op verschillende plaatsen uitgesleten.  
- Ten gevolge van verzakkingen en spanningen in het metselwerk zijn er in de buitenmuren 

meerdere barsten en zijn de binnenmuren van de buitenmuren afgescheurd. 
- Het metselwerk is op het gelijkvloers en zelfs in de gewelven door absorptie van zouten 

in de mest verzadigd met diverse schadelijk zouten (nitraten, aanzienlijke hoeveelheden 
chloride, sulfaten, ...).  

 
 
4.1.2. Restauratie 
 
1e stap Diagnose 
 
a) Bouwfysische diagnose (in samenwerking met het WTCB) 
- Een eerste visuele analyse bracht zoutschade (uitbloeïngen en vochtvlekken) en 

vorstschade door opstijgend vocht aan het licht. In functie van deze vaststelling en door 
ervaring met de voorgaande fases van de restauratie werd een bijkomend onderzoek ter 
bepaling van het  vocht– en zoutgehalte in het metselwerk opgenomen in het technisch 
bestek van het restauratiedossier en uitgevoerd door het WTCB .  

- Resultaat: 
O Het vochtgehalte in het metselwerk is relatief hoog evenals de aanwezigheid van 

hygroscopische zouten (nitraten en chloriden).   
O Nitraten en chloriden hebben de eigenschap bij hoge luchtvochtigheid niet te 

kristalliseren maar in oplossing te blijven waardoor vochtvlekken zich aftekenen.  
 
b) Standzekerheid van de historische structuur (in samenwerking met Triconsult N.V.) 
- De invloed van het standzekerheidsonderzoek op de gevelbehandeling is bij dit project 

minimaal. 
 
2e stap Formuleren van de gevelbehandeling 
 
Binnengevel 
- Uitvoeren van injecties tegen opstijgend vocht. 
- Er wordt geopteerd in functie van de kostprijs en gezien de aanwezigheid van chloriden 

en nitraten om geen bijkomende afwerklaag aan te brengen op het metselwerk. Het 
werken met een losgekoppelde capillaire afwerklaag van het metselwerk (noppenfolie,...) 
is te duur.  

- Het bestaande voegwerk van de wanden wordt uitgeslepen en vernieuwd.  
- Aangewezen is om het bestaand metselwerk te reinigen met een stoomreiniging. Het 

metselwerk is vooral aan het interieur zwaar ‘verontreinigd’ met o.a. verschillende 
verflagen, roetsporen en aantastingen van biologische aard. Uit ervaring met de reeds 
gerestaureerde stallingen blijkt dat de initieel voorgeschreven stoomreiniging niet het 
gewenste resultaat wordt bekomen. 

- In overleg met het Agentschap Ruimte en Erfgoed wordt afgesproken om het 
binnenparament te reinigen met het rotatiewervelprocédé waardoor de restanten van de 
kalei- en verflagen grotendeels verwijderd worden. Dit gebeurt echter met lage 
gecontroleerde druk en aan de hand van testvlakken op de werf. Omwille van de kostprijs 
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en het zichtbaar houden van de patine wordt gekozen om de kleine restanten van verf en 
kalei zichtbaar te laten. Het exterieur wordt gereinigd door stoomreiniging. 

Buitengevel 
- Het bestaande voegwerk van de wanden wordt uitgeslepen en vernieuwd.  
- Aangewezen is om het bestaand metselwerk te reinigen met een stoomreiniging. Uit 

ervaring van de reeds gerestaureerde stallingen blijkt dat het metselwerk zwaar 
‘verontreinigd’ is met o.a. verschillende verflagen, roetsporen en aantastingen van 
biologische aard. Met stoomreiniging werd niet het gewenste resultaat bekomen. 

- In overleg met het Agentschap Ruimte en Erfgoed wordt afgesproken om het 
binnenparament te reinigen met het rotatiewervelprocédé. Dit gebeurt echter met lage 
gecontroleerde druk en bij het bepalen van testvlakken op de werf. 

- Initieel werd ook een waterwerende behandeling voorzien (hydrofuge) en het aanbrengen 
van een verflaag aan het interieur. Omwille van de hoge zoutbelasting, zoals blijkt uit de 
resultaten van het WTCB, zijn deze niet toegepast. Een duurzame behandeling kon niet 
gegarandeerd worden. 

 
3e stap opstellen van het restauratiedossier 
 
De resultaten van het voorgaande onderzoek zijn opgenomen in een technische beschrijving 
van de uit te voeren werken en een detailmeting. De technische beschrijving is onderbouwd 
met de gegevens van het WTCB en gecontroleerd en gestuurd door de ontwerper, en de 
overheid.  
 
4 e stap controle bij de uitvoering van de werken 
 
- Na het decaperen van de resten van de afwerking (pleisterlaag) blijkt het voegwerk van 

de gewelven in relatief goede staat. In overleg met de opdrachtgever, het Agentschap 
Ruimte en Erfgoed en de aannemer wordt bepaald om het voegwerk van de gewelven te 
behouden en enkel plaatselijk te herstellen. 

- Slechte of aangetaste bakstenen worden uitgekapt en vervangen. Om het bestaande 
metselwerk zoveel mogelijk te behouden, wordt het vervangen van bakstenen uitgevoerd 
in verschillende rondes zodat het resultaat telkens kan geëvalueerd worden in de grotere 
context om zonodig bij te sturen. Volgende criteria worden gehanteerd bij de visuele 
evaluatie: 
o fysische aspecten van de baksteen (vocht– en zoutschade, vorstschade, 

verpoedering,...) 
o visuele aspecten (kleur, vervuiling door roet en plantengroei, samenhang in 

metselwerk,...) 
- Voor het reinigen wordt eerst een testvlak geplaatst waarbij in overleg tussen de 

ontwerper en de aannemer de te gebruiken druk en techniek bepaald werd. Dit testvlak 
wordt behouden en afgeschermd als referentie voor de rest van de restauratie. 

- Ook het reinigen van het binnen– en buitenmetselwerk wordt uitgevoerd in verschillende 
rondes waarbij telkens de reiniging geëvalueerd wordt. Op deze wijze is een relatief 
zachte reiniging mogelijk en kunnen plaatselijke vervuilingen voor een tweede keer 
behandeld worden.  

- Bij deze werken is de optie genomen om plaatselijke vervuiling in de poriën van het 
metselwerk (o.a. resten van verf en kalei) na de derde reinigingsronde te behouden om 
de aantasting van het metselwerk te vermijden. 
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Foto 1: Gevel - bestaande toestand noordgevel. 

(foto TEAM) 
 

Foto 2: Gevel - Toestand voor voegen en 
baksteenherstel  zuidgevel. (foto TEAM) 

  
Foto 3: Interieur – bestaande bepleistering, 

verflaag en resten van kalei. (foto TEAM) 
Foto 4: Interieur – fase na eerste reiniging – dmv 

wervelrotatie. ( foto TEAM) 
 

  
Foto 5: Interieur – fase na reiniging – 

baksteenherstel. ( foto TEAM) 
Foto 6: Interieur – fase na reinigen - voegwerken – 

baksteenherstel met sporen van verflagen 
en patine door brand. ( foto TEAM) 
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4.2. Case study 2 Voormalige pastorie van Opglabbeek 
 
4.2.1. Situering 
 
Bouwhistorisch situering van de voormalige Norbertijnen pastorie  van Opglabbeek 
- De typologie van het gebouw is een Classicistisch herenhuis van het dubbelhuistype met 

5 traveën en twee bouwlagen onder een gebogen schilddak. 
- De eerste kern is gebouwd in 1549. 
- In 1766 werd op dezelfde plaats nogmaals een nieuwe pastorie gebouwd. 
- Sinds 1940 werd de oude pastorie gebruikt als gemeentehuis. 
- In 1957 werden de buitengevels bepleisterd met een cementpleister en geverfd wegens 

het afbrokkelen van de gevelstenen. 
- In 1970 werden de bijgebouwen aangebracht. 
- Van de oorspronkelijke interieurelementen is weinig behouden door de talloze 

verbouwingscampagnes. 
- Ondanks de beperkte aanwezigheid van waardevolle interieurelementen is de voormalige 

pastorie beeldbepalend voor de gemeentekern van Opglabbeek en historisch waardevol 
als één van de dertien in Limburg behouden Witherenpastorieën. 

Bouwfysische beschrijving: 
- De wanden zijn opgebouwd uit baksteen en afgewerkt met een cementbepleistering (plint 

en gevelvlak).  
- Het achterliggende baksteen metselwerk is uiterst zacht en verpoederd. De 

cementbepleistering vertoont barsten. Plaatselijk zijn er slecht hechtende zones in de 
bepleistering. Het verwijderen van de cementbepleistering is niet mogelijk door de zachte 
achterliggende baksteen. 

De gevelbehandeling in deze casestudy hangt nauw samen met de stabiliteitsaspecten van 
het gebouw. De behandeling van de gevel in dit geval is meer dan enkel rekening houden 
met de bouwfysische aspecten. 
De opdrachtgever, het gemeentebestuur van Opglabbeek, heeft buiten het ereloon van de 
ontwerper wegens de specificiteit van de opdracht op advies van de ontwerper een budget 
‘te verantwoorden werkingskosten’ ter beschikking gesteld. Dit budget voorziet de kosten 
van specifieke onderzoeken (materiaal-technisch, standzekerheid, archeologie) maar ook 
het gebruik van werktuigen welke noodzakelijk zijn om het gebouw in detail te kunnen 
onderzoeken (onderzoekskappingen, stellingen, ladders,... ). De onderzoeken uitgevoerd in 
de diagnosefase en de proefrestauratie zijn opgevat als werkingskosten en zijn niet 
gesubsidieerd. 
 
 
4.2.2. Restauratie 
 
1e stap Diagnose 
 
a) Bouwfysische diagnose (in samenwerking met het WTCB) 
- Een eerste onderzoek van het WTCB betreft vocht– en zoutmetingen. Om te 

onderzoeken of de verpoedering van de zachte baksteen kon afgeremd worden werden 
aanvullend twee steenverhardingsproeven uitgevoerd ter bepaling van de 
doeltreffendheid en het verbruik. 

- Resultaat: 
o Algemeen is de vochtproblematiek aanvaardbaar. Wellicht heeft het aanbrengen van 

de verharding rond het gebouw de vochtbelasting op de muren verminderd. Door de 
aanwezigheid van de cementbepleistering kan verondersteld worden dat de 
vochtproblematiek vroeger meer aanzienlijk is geweest. 

o De zoutenconcentraties zijn over het algemeen aanvaardbaar mits een aantal 
uitzonderingen (chloriden ter hoogte van de pekelkelder / nitraten oa. op de 
verdieping). 
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o Het achterliggende baksteen metselwerk is uiterst zacht en verpoederd aan het 
interieur door aantasting van zouten/vorstschade en onder invloed van de 
aangebrachte cementpleister. Na plaatselijk destructief onderzoek aan het exterieur 
blijkt de onderliggende baksteen ook hier verpoederd. 

o De steenverhardingsproeven aan het interieur met verschillende concentraties met 
kiezelzuuresters hebben nagenoeg geen effect gehad. Bovendien is de werking van 
de steenverstevigers beperkt als oppervlaktebehandeling. De fijne structuur van de 
steen laat geen verharding toe.  

 
b) Stabiliteit (in samenwerking met Triconcult N.V.) 
- De barsten in het buitenpleisterwerk zijn veroorzaakt door differentiële zettingen van het 

gebouw. Na controle door Triconsult is gebleken dat zowel de bakstenen aan het interieur 
als die aan het exterieur in slechte staat zijn. De bakstenen zijn te zacht en aan het 
oppervlak verpoederd. De baksteenkwaliteit is van oorsprong reeds slecht. De 
dampdichte cementpleister aan het interieur heeft het verpoederingsproces enkel 
verergerd.  

- De publieke functie van het gebouw vraagt om het vergroten van het draagvermogen van 
de reeds verzwakte muren. 

 
2e stap Formuleren van de gevelbehandeling 
 
Omwille van de complexiteit (gevel en standzekerheidsproblematiek), kostprijs en 
(financiële) haalbaarheid van de ingreep is een afzonderlijk dossier proefrestauratie 
opgesteld in overleg met het Agentschap Ruimte en Erfgoed, WTCB, Triconsult, de 
bouwhistoricus en het bestuur. Deze proefrestauratie is gericht op twee vlakken: restauratie 
van de afwerklagen aan het interieur/exterieur en het verbeteren van de druksterkte van het 
metselwerk.  
De proefrestauratie heeft als doel een technisch advies te formuleren op de problematiek 
zoals geformuleerd in de diagnose fase. Ze levert de nodige informatie voor een correcte 
technische beschrijving en controle van de werken en verhoogt  de kwaliteit van het 
eindresultaat.  
 
a) Proefrestauratie van het metselwerk (onder leiding van Triconsult NV) 
Drie zones werden afgebakend voor proefinjectie: 
- Zone 1: - injectie met epoxyhars (Denepox I-40) 
- Zone 2: - injectie met binaire kalk-cementgrout 
- Zone 3: - injectie met microcement (Holcim Spinor A12) 
Vervolgens werden de controle kernen ontnomen en getest in het Laboratorium Reyntjens.  
Uit de controleboringen en de proeven op de voorbereide kernen blijkt dat de injectie met 
kalk-cement weinig tot niet succesvol is geweest. De injectie met microcement gaf meer 
samenhangende kernen, maar het resultaat voor de drukproef was nagenoeg gelijk aan dit 
van de kalk-cement injectie. Dit is te wijten aan de geringe toename van de hechtsterkte 
door de injectie met cement. 
De injectie met epoxy is duidelijk veel performanter dan de injectie met de minerale grouts. 
Op basis van de visuele waarnemingen, en van de resultaten van de drukproeven, wordt 
volgende procedure voorgesteld door Triconsult NV: 
- De consolidatie van de penanten tussen de vensters en tussen deuren en vensters in de 

voor- en achtergevel worden uitgevoerd met epoxyhars, gezien deze zones de grootste 
belasting moeten opvangen. 

- De stroken in de zijgevels worden geïnjecteerd met microcement. Hierbij wordt gerekend 
met de continuïteit die in de zijgevels voorhanden is, waardoor de krachten over een 
grotere strook verdeeld worden.  

Het toepassen van epoxy–injecties is in de eerste plaats niet aangewezen omwille van het 
grote verschil in sterkte en materiaaleigenschappen (oa. dampdichtheid) tussen de epoxy en 
het baksteen metselwerk. Omwille van het maximaal behoud van het historisch materiaal en 
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de reeds verzwakte bestaande structuur is in overleg met Ruimte en Erfgoed en Triconsult 
overeengekomen om de injectiezones met epoxy minimaal te houden en waar mogelijk 
microcement injecties toe te passen. 
 

  
Foto 7: Interieur – gewelven na decaperen pleister, 

reiniging en plaatselijk baksteenherstel. 
(foto TEAM) 

Foto 8: Interieur – gewelven na plaatselijk herstel 
voegen en reiniging. (foto TEAM) 

  
Foto 9: Proefrestauratie – boorkern epoxyinjectie 

(foto TRICONSULT) 
 

Foto 10: Proefrestauratie – boorkern kalk-cement-
injectie ( foto TRICONSULT) 

  
Foto 11: Proefrestauratie – boorkern microcement 

(foto TRICONSULT) 
Foto 12: Proefrestauratie – boorkern kalk-cement-

injectie (foto TRICONSULT) 
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b) Proefrestauratie van de gevelafwerking (onder leiding van PRC) 
De proefrestauratie van de gevelafwerking bestond uit de volgende onderdelen: 
- Versteviging van de muren: consolidatie van de cementbepleistering en bepleistering van 

de binnenmuur 
- Decaperen van verflagen op de buitengevel 
- Afwerking, verfsysteem 
Proefrestauratie behelst de versteviging van de muren, zowel aan de buitenzijde als de 
binnenzijde.  
- Langs de buitenzijde is getracht de cementbepleistering, die een sterk verminderde 

hechting vertoont met de achterliggende bakstenen, te consolideren door middel van 
epoxy-injecties.  

- Langs de binnenzijde werd een pleisterlaag op basis van trasskalk aangebracht op de 
sterk verzwakte bakstenen om zo een verstevigde ondergrond te bekomen. 

- Bijkomend werd ook een proef gedaan om de verflagen op de cementbepleistering te 
verwijderen door middel van een afbijtmiddel. 

 
Binnengevel 
- Uitvoeren van injecties tegen opstijgend vocht. 
- In eerste instantie worden synthetische verflagen verwijderd met een decapant, waarna 

het oppervlak gereinigd wordt met warm water onder hoge druk. Dit geeft een goed 
resultaat. 

- Om het muuroppervlak te verstevigen (verpoederde baskteen), wordt de oude 
bepleistering verwijderd en wordt er opnieuw bepleisterd met een trass-kalkmortel. De 
nieuwe bepleistering bestaat uit drie lagen. De eerste laag is een ingeworpen, 
gewapende grondlaag die zorgt voor uitvlakking van de muur en een eerste hechting 
maakt met de verpoederde bakstenen ondergrond. Vervolgens wordt een klassiek 
tweelaags bepleisteringssysteem aangebracht. De tweede laag is een raaplaag waaraan 
een wapening met polypropyleenvezels is toegevoegd en die door de wapening de 
eigenlijke ondergrond voor de bepleistering vormt. Wanneer de raaplaag is aangetrokken 
wordt een fijnere toplaag aangebracht. Deze bevat geen vezelwapening.  

 (Tubag, Trass-kalk-feinputz als eindlaag en Trass-kalk-leichtputz als grondlaag) 
- Voor het opstarten van de schilderwerken wordt de bepleistering eerst gefixeerd met een 

fixatief op basis acrylaatcopolymeer om de zuigende eigenschappen van de bepleistering 
te verminderen en een goede hechting van de eindlaag mogelijk te maken. Vervolgens 
kunnen de muren geschilderd worden met een halfminerale acrylaat-siloxaanverf omwille 
van de dampopen eigenschappen (eventueel restvocht in de muren kan zo naar binnen 
drogen). Dit gebeurt in twee lagen: een grondlaag en een afwerkingslaag. 

 (Sikkens, Alpha Fix en Alphaloxan) 
- De grondlaag wordt eerst aangebracht voor het injecteren van de epoxy zodat ze tevens 

als een vorm van bekisting voor het uitvloeien van de epoxy kan dienen. De 
afwerkingslaag wordt pas aangebracht wanneer de consolidatiewerken aan de 
buitengevel volledig afgerond zijn. 

 
Buitengevel 
- Initieel is voorzien om de bestaande cementbepleistering te verwijderen en te vervangen 

door een verflaag omwille van de bouwfysische moeilijkheden en het refereren naar de 
oorspronkelijke 18e eeuwse toestand. Omwille van de beschadiging van het zachte 
achterliggende metselwerk, de consolidatie van het metselwerk en het stabiliteitsaspect is 
gekozen om de bepleistering te behouden. 

- Bij de proefrestauratie werden proeven uitgevoerd voor het injecteren van de 
cementbepleistering door epoxy. De indringing van de epoxy verliep zeer moeizaam. Na 
uitharden bleven de behandelde zones nog steeds hol klinken. De bestaande 
cementbepleistering kan best gefixeerd worden door middel van een injectie met een 
kalk/cementmortel naar samenstelling gelijkend op de bestaande cementbepleistering.  
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- Hierna worden de synthetische verflagen verwijderd met decapant (Fluxaf Green), 
waarna het oppervlak wordt gereinigd met warm water onder hoge druk. 

- De cementpleister in de voegen van de bossages wordt losgeslepen in vakken van 
± 1 m². Dit om de spanningen in die bepleistering te kunnen opvangen. De ingeslepen 
voegen worden daarna opgevoegd met een elastische kalkmortel. 

- Barsten en lacunes in de bepleistering worden hersteld met een mortel op cementbasis 
(Knauf UP 130). Daarna wordt het geheel uitgeplamuurd (Dalapro Fasad op basis van 
polymeren) met een fijne plamuur. Vooraleer men begint te schilderen moet er gefixeerd 
worden met een fixatief op basis van een acrylaatcopolymeer. 

- Het schilderen gebeurt met een waterverdunbare, half minerale muurverf in 2 lagen. 
(Sikkens, Alpha Fix en Alphaloxan) 

 
3e stap opstellen van het restauratiedossier 
 
De resultaten van het voorgaande onderzoek en de proefrestauratie zijn opgenomen in een 
technische beschrijving van de uit te voeren werken en een detailmeting. De technische 
beschrijving is onderbouwd door de productbeschrijvingen van PRC en Triconsult NV, 
gecontroleerd en gestuurd door de ontwerper, onderzoeksinstituten en de overheid.  
 
4e stap controle bij de uitvoering van de werken 
 
Realisatie vermoedelijk in 2011. 
 

 
Foto 13: Exterieur – proefrestauratie: injectie-gaten 

fixeren cementbepleistering en decaperen 
bestaande verflagen. – gewelven na 
plaatselijk herstel voegen en reiniging. 
(foto PRC) 

 
 Foto 14: Interieur – proefrestauratie: opbouw 

bepleistering interieur. (foto PRC) 
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5. Besluit 
 
Uit voorgaande casestudies blijkt hoe de ontwerper de taak heeft tot coördinatie van de 
verschillende partners en het sturen van het beslissingsproces voor de gevelbehandeling. 
Door het samenbrengen en interpreteren van de resultaten uit de verschillende onderzoeken 
kan een éénduidige oplossing geboden worden voor de gevelbehandeling gekaderd binnen 
een totale restauratie van een gebouw.  
Controle bij de uitvoering blijkt van cruciaal belang om de voorgeschreven uitvoeringswijze 
te realiseren. Het laten uitvoeren van een proefrestauratie is bij complexe werken 
aangewezen. Dit geeft samen met de bevindingen uit de diagnosestelling en de hieruit 
voortkomende oplossing, een juiste basis tot interpretatie binnen de vooropgestelde 
randvoorwaarden. 
Onze ervaring leert dat bij eenvoudige gevelbehandelingsingrepen waarbij visueel de 
diagnose door de ontwerper kan gesteld worden, een beperkt aantal vooronderzoeken als 
zout– en vochtanalyse best in het uiteindelijke restauratiedossier kan opgenomen worden. 
Beperkte onvoorziene factoren kunnen opgevangen worden in het restauratiedossier door 
het voorzien van posten in vermoedelijke hoeveelheden. In functie van de resultaten (bv. 
aard en ernst van zoutbelasting bij de Stallingen-Zuid) kunnen deze werken gedeeltelijk of in 
zijn geheel uitgevoerd worden. Gecombineerd met een degelijke werfcontrole en gefaseerde 
aanpak van de werken kan een kwalitatief resultaat bereikt worden. 
Bij complexe gevelbehandelingsingrepen is het aangewezen een dossier vooronderzoeken 
op te stellen waarbij de resultaten een volledig inzicht geven in de samenstelling en 
schadefenomenen van de gevelelementen. Een proefrestauratie kan de bevindingen van het 
vooronderzoek toetsen aan de praktijk. De proefrestauratie-ingreep kan tevens geëvalueerd 
worden over een langere periode. Het voordeel van een dossier vooronderzoeken en 
proefrestauratie is dat de schade, oorzaak en oplossing voor de start van de werken gekend 
zijn waardoor er efficiënt kan gewerkt worden met een kwalitatief goed eindresultaat.  
De meerkost van deze werkwijze wordt gedurende het verloop van de uitvoering snel 
teruggewonnen. Op korte termijn wordt het risico op meer -en bijwerken tijdens de uitvoering 
door onvoorziene omstandigheden aanzienlijk verkleind. Op lange termijn wordt een 
duurzaam kwalitatief resultaat van de ingreep voor de start van de werken bewezen.  
De vooronderzoeken en de proefrestauratie zoals besproken in het voorbeeld van het Oud 
Gemeentehuis van Opglabbeek zijn door het bestuur gefinancierd zonder subsidiëring door 
het voorafgaandelijk voorzien van een budget werkingskosten. Ervaring leert dat 
gesubsidieerde vooronderzoeken (d.m.v. een onderhoudspremie voor monumenten) in 
functie van de ernst van de restauratieproblematiek kunnen worden toegekend na overleg 
met de verantwoordelijke van Ruimte en Erfgoed. De versnelde procedure van de 
onderhoudspremie (beperkt tot een maximumbedrag van de raming van 30.000€ waarvan 
40% gesubsidieerd) wordt na 60 dagen al dan niet ontvankelijk verklaard waarna een 
periode volgt voor de betekening door de bevoegde minister. Gezien binnen de termijn van 
het opstellen en goedkeuren van het restauratiedossier is dit een aanvaardbaar compromis.  
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DE SINT-JORIS & SINT-GODELIEVEKERK VAN SLEIDINGE (EVERGEM): DE 
RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ALS 

KEUZECRITERIUM VOOR EEN GEVELBESCHERMING 
 

Yves Vanhellemont 
Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) 

 
 
Abstract 
 
Het schilderen van gevels had destijds naast een esthetische reden echter vooral een 
technische reden: het beschermen van het metselwerk tegen vochtinfiltratie. De 
aanwezigheid van vocht speelt immers een sleutelrol in allerhande schademechanismen, 
waarvan vorstschade en zoutschade slechts enkele voorbeelden zijn. Bij het restaureren van 
een gebouw heeft men er dus alle belang bij om de aanwezigheid van vocht in de structuur 
zoveel mogelijk te beperken. Schilderwerken zijn daar een potentieel belangrijke oplossing 
[1,4]. 
De kerk van Sleidinge is een gebouw dat te maken heeft met ernstige vochtproblemen in het 
metselwerk. Het verfsysteem op de gevels is ook hier een belangrijk middel om (minstens 
een deel) van dit vochtprobleem op te lossen. In samenspraak met de verschillende 
instanties (overheid, architect, aannemer en kerkfabriek) werd een proefprogramma 
opgesteld teneinde het geschikste verfsysteem te kiezen voor de gevelafwerking. Door de 
wil tot het komen van de allerbeste oplossing voor de gevalafwerking, kwamen we tot een 
programma dat over een aantal jaren kon lopen, om derhalve een zeer duidelijk beeld te 
krijgen van de problematiek, en om verschillende oplossingen te evalueren.  
 
 
1. Situering 
 
De Sint-Joris en Sint-Godelievekerk (figuur 1) is essentieel een vroeggotische kerk, gelegen 
in het Oostvlaamse Sleidinge (Evergem). In de loop van de eeuwen werden diverse 
verbouwingen uitgevoerd, waardoor het uitzicht van de kerk in belangrijke mate veranderd 
is. 
Momenteel bestaan de buitengevels van de kerk uit baksteenmetselwerk. Aan de buitenkant 
van de kerk zien we een plint in witte natuursteen. Aan de binnenkant is de kerk afgwerkt 
met een decoratieve cementering, die hoogstwaarschijnlijk te maken heeft met 
vochtproblemen die zich destijds voordeden.  
De gevels zijn geschilderd, mogelijkerwijs omwille van esthetische redenen, maar 
ongetwijfeld heeft ook een technische bekommernis meegespeeld: het is eenvoudig 
zichtbaar dat het metselwerk niet geheel ongevoelig is voor vorst, en het ongeschilderde 
metselwerk is niet bestand tegen indringing van regenwater: talrijke openingen en scheurtjes 
in baksteen en mortel vormen ‘open poorten’ voor regenwaterinfiltratie. 
Het feit dat de bebouwing rondom de kerk niet hoog is, en bovendien op een respectabele 
afstand van de kerk blijft, zorgt nog voor een grotere regen- en windbelasting van de gevels. 
Slagregen heeft quasi vrij spel op de zuid- en westgevels.  
 
 
2. Waarnemingen 
 
Her en der is te zien hoe de huidige verflaag beschadigd is (afbladderen en scheurvorming). 
Veroudering van verf is natuurlijk onvermijdelijk, maar een deel van de verfschade is ook 
afkomstig van opwelving van het onderliggende metselwerk (figuur 2), hoogstwaarschijnlijk 
veroorzaakt door vorstfenomenen.  
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Enkele vochtmetingen volgens de carbidemeting tonen zeer hoge vochtwaarden aan. Die 
gaan op sommige plaatsen tot 12%, en wel over de ganse hoogte van de gevels.  
Overigens is ook aan de binnenkant van de kerk zichtbaar dat er vochtproblemen over de 
ganse hoogte van de gevels optreden. Dit is zeer duidelijk door de uitbloei van zouten op de 
cementering (figuur 3). Het feit dat er, zelfs door een relatief dicht materiaal zoals een 
cementering, toch uitbloei zichtbaar is, wijst nogmaals op de ernst van de situatie.  
Zonder in detail de schilderlaag te analyseren, konden er toch een aantal belangrijke 
waarnemingen worden gedaan: zeer duidelijk was in elk geval dat het gaat om een 
verfpakket met ‘elastische’ eigenschappen (figuur 4). We spreken hier dus met zekerheid 
niet over minerale (dampdoorlatende) verfsoorten, maar eerder over organische verven, die 
steeds een beperkter dampdoorlatend vermogen hebben. Specifiek ging het hier (analyse 
Coatings Research Institute, CoRI) over een acrylverf. Acrylverven hebben doorgaans een 
redelijke dampdoorlatendheid, maar dit hangt af van de specifieke samenstelling. Volgens 
de onderzoekingen van het CoRI bestaat het verfpakket uit een grondlaag met laag 
pigmentgehalte (een goedkoop pigment wordt in lage hoeveelheid toegevoegd om nog 
enige dekking te krijgen, mogelijkerwijs was deze grondlaag specifiek gekozen om een 
goede hechting op de vochtige ondergrond te krijgen), waarop een ‘normale’ acrylverf, met 
gewoon pigmentgehalte werd aangebracht. Acrylverven worden beschouwd als redelijk 
dampdoorlatend, tenzij zij weinig pigment bevatten. Het beeld is niet helemaal juist, maar 
men kan het pigment in de verf beschouwen als een soort ‘defect’ in de verflaag, die een 
‘porositeit’ veroorzaakt waarlangs waterdamp kan migreren. Indien het pigmentgehalte naar 
omlaag wordt gehaald, dan wordt deze ‘porositeit’ lager en lijkt de verflaag eerder op een 
soort vernislaag, die een stuk minder waterdampdoorlaatbaar is.  
De waterdampondoorlaatbaarheid van de verflaag kan bijna afgelezen worden aan enkele 
zichtbare symptomen (figuur 5): algenvorming onder de verflaag, de aanwezigheid van 
diertjes (ondermeer pissebedden) die enkel in een vochtig milieu kunnen overleven, en zelfs 
de aanwezigheid van boompjes die wortelen in de scheuren van het metselwerk. Ook deze 
kunnen enkel overleven als er aanzienlijk wat vocht in het metselwerk zit. 
 

 
Figuur 1: Algemeen zicht op de Sint-Joris en Sint-Godelievekerk van Sleidinge 
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Figuur 2: Schade aan metselwerk, en 
daardoor ook aan de verflaag 

 

Figuur 3: Uitbloei op cementeringen in de 
kerk, duidend op een zeer ernstig 
vochtprobleem 

 

Figuur 4: Verf die in grote vellen afbladdert 

  

Figuur 5: Het hoge vochtgehalte van het metselwerk kan ook onmiddellijk worden afgelezen 
uit tekens zoals levende boompjes die in het metselwerk wortelen (rechts), de 
aanwezigheid van groene algen onder de verflaag, en de aanwezigheid van 
pissebedden (een dier dat absoluut niet kan overleven in droge omstandigheden) 
onder de verflaag. De waterdampondoorlatendheid van de verf wordt hier 
eveneens geïllustreerd (foto’s genomen op de zuidgevel van de kerk, in de zeer 
warme periode eind juni 2010) 
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3. Analyse van de problematiek [2,3] 
 
Wat vochtinfiltratie betreft, kunnen we drie belangrijke potientiële oorzaken aanduiden: 
• Infiltratie via mankementen aan de hemelwaterafvoer (goten en daken). Deze zouden in 

het recente verleden reeds hersteld zijn, maar restvocht kan lange tijd (zeker bij beperkte 
droging) een rol blijven spelen.  

• Opstijgend grondvocht. Dergelijke gebouwen zijn immers (normaal gezien) niet uitgerust 
met een waterkerend membraan. De kans op opstijgend grondvocht is daarom zeker 
reëel. 

• Infiltratie via de gevels. De verflaag is immers beschadigd, waardoor vocht kan 
binnendringen via de beschadigingen in de verflaag. 

Het is vrij moeilijk om na te gaan wat nu de werkelijke bijdrage van deze drie fenomenen is 
aan het hoge vochtgehalte van het metselwerk. Wellicht moeten we in dit geval spreken van 
een samenloop van omstandigheden. 
De ernst van de vochtproblemen wordt verhoogd door twee bezwarende factoren: 
• De aanwezigheid van een cementering aan de binnenkant van de kerk. Het gaat om een 

minerale mortel, die evenwel toch een zeer dicht karakter heeft. De mortel is dus niet 
helemaal waterdampdicht, maar wel zo goed als. De aanwezigheid van zoutuitbloei geeft 
aan dat er wel degelijk nog wat vochttransport doorheen de cementering mogelijk is, 
maar veel zal het niet zijn. 

• De aanwezigheid van een organische schilderlaag op de gevel, die in het beste geval wel 
behoorlijk wat waterdamp doorlaat, maar in het slechtste geval quasi dampdicht is. 

Deze bezwarende factoren zorgen ervoor dat vocht, eens het in het metselwerk terechtkomt, 
niet of nauwelijks kan ontsnappen. De accumulatie van vocht zorgt ervoor dat fenomenen 
als vorst nog versterkt worden, met nog meer schade aan de verflaag en het metselwerk tot 
gevolg. Tevens zorgen deze dampremmende afwerkingen ervoor dat het vochtprobleem 
zich kan verspreiden over de ganse hoogte van de muur. Grote hoeveelheden vocht hebben 
immers de neiging om, onder invloed van de zwaartekracht, naar beneden te zakken. De 
capillaire krachten in de poriën zijn evenwel dermate sterk dat dit gravitatiefenomeen zich 
pas echt laat voelen als er zeer vochtige zones van meer dan 10 à 15 meter bestaan.  
 
 
4. Remedies 
 
Het oplossen van het vochtprobleem dient zich te situeren op twee vlakken: 
• Reduceren en, indien mogelijk, compleet elimineren van vochtproblematiek; 
• Het verwijderen van het vocht dat zich momenteel in het metselwerk bevindt. 
De uiteindelijke oplossing moet ook voorzien in een mogelijkheid om ook in de toekomst aan 
vocht in het metselwerk de mogelijkheid te geven om te ontsnappen. Dit is een belangrijke 
voorzorgsmaatregel. Eigenlijk mogen we er niet van uitgaan dat dergelijke constructies 
complete drooggelegd kunnen worden. Al was het maar omdat het steeds mogelijk is dat 
onderhoud in de toekomst (om welke reden dan ook) tekortschiet, en er dus opnieuw 
infiltraties kunnen optreden.  
Wat betreft de infiltraties omwille van mankementen aan hemelwaterafvoer, kunnen we kort 
zijn: goten en daken dienen hersteld en onderhouden te worden. 
Voor het opstijgend grondvocht is de meest logische keuze om te muurvoeten te injecteren 
tegen opstijgend grondvocht. Steeds voor ogen houdend dat het injecteren van dergelijk 
massief (en mogelijkerwijs deels laagkwalitatief) metselwerk geen evidentie is. Het 
reduceren van infiltraties in de grond door het aanleggen van verhardingen met geschikt 
afschot en waterafvoer rondom de kerk kan evenzeer een substantiële verbetering 
inhouden. 
 
 
 



- 5 - 

5. Verhinderen van infiltraties doorheen de gevels 
 
Louter technisch gesproken is het zeer eenvoudig om alle gevelinfiltraties te stoppen: door 
het aanbrengen van een mechanische bescherming (bebording) kan, ongeacht de staat van 
het metselwerk, een complete stop van alle regenwaterinfiltratie bekomen worden. Het 
spreekt echter voor zich dat dergelijke oplossing hoegenaamd niet in overeenstemming valt 
te brengen met de erfgoedwaarde van het gebouw. 
Oplossingen die het metselwerk (of minstens de structuur ervan) zichtbaar laten, zijn dus 
onder te verdelen in twee categorieën: 
• Het aanbrengen van een waterwerende oppervlaktebescherming; 
• Het aanbrengen van een verflaag. 
De eerste optie is evenwel uitgesloten. De staat van het metselwerk (met diverse scheuren 
en vooral heel veel scheurtjes) zorgt ervoor dat een waterwerende oppervlaktebehandeling 
nooit de vochtinfiltraties kan tegenhouden, en met vrij grote zekerheid kunnen we stellen dat 
in dit geval de regenwaterinfiltratie doorheen de gehydrofobeerde gevel nog vrij hoog zal 
zijn. Dit, gecombineerd met het feit dat waterwerende gemaakte gevels trager drogen 
(dergelijke behandelingen wijzigen doorgaans de dampdoorlaatbaarheid nauwelijks tot niet, 
maar de droogsnelheid wel [3]), en met het feit dat het metselwerk een zekere 
vorstgevoeligheid vertoont, maakt dat deze oplossing hier niet aangewezen is. Het is 
trouwens ook zo dat het uitzicht van een geschilderd metselwerk historisch correct is, en dat 
het bij voorkeur ook zo wordt gerestaureerd. We moeten hier trouwens opmerken dat een 
volledige verwijdering van de verf quasi onmogelijk zal zijn (alleen al door de dikte van het 
verfpakket, en de hoge ruwheid van het onderliggende metselwerk), tenzij men de toevlucht 
zoekt tot zeer abrasieve reinigingsmethodes, die niet in overeenstemming te brengen zijn 
met de principes van maximale conservering in de monumentenzorg. 
Bovenstaande redenering leidt derhalve quasi automatisch tot de oplossing van het 
herschilderen van de gevel. Grosso modo moet het volgende procédé gevolgd worden: 
• Het zoveel mogelijk verwijderen van de oorspronkelijke verflagen. Ze zijn immers sterk 

gedegradeerd, laten weinig tot geen waterdamp door (en verhinderen derhalve de 
droging van het metselwerk), én ze kunnen hechtingsproblemen geven met de nieuwe 
verflaag. 

• Het aanbrengen van een nieuw verfsysteem, dat duurzaam is, maar tevens toelaat dat al 
het restvocht dat nog in de gevel zit kan verdampen. Dit is nodzakelijk, aangezien 
verdamping langs de buitengevels de enige manier is waarop vocht uit het metselwerk 
kan ontsnappen. Droging doorheen de cementering aan de binnenkant van de kerk is 
een uiterst langzaam en vooral inefficiënt proces. Het verwijderen van deze cementering 
was, wegens het esthetische en historische belang ervan, trouwens ook geen optie. 

• Het onderhouden van deze verflaag. Men kan verwachten dat de onderhoudsfrequentie 
van de nieuwe verflaag in de eerste jaren na aanbrenging wat hoger zal liggen 
tengevolge van schade die wordt aangericht door het restvocht in de muur. Deze 
onderhoudsfrequentie zal moeten afnemen naarmate de jaren vorderen, van zodra het 
restvocht uit het metselwerk is verdwenen. 

Eventueel zou overwogen kunnen worden om de bestaande verflaag te verwijderen, en om 
het metselwerk nadien, gedurende een aantal jaren, ongeschilderd te laten staan. Op die 
manier zou reeds een groot deel van het restvocht kunnen verdwijnen en de nieuwe 
verflaag, die dus na enkele jaren wordt aangebracht, minder kunnen beschadigen.  
Ons inziens brengt deze laatste optie weinig zoden aan de dijk. De gevels hebben immers 
dermate veel intrinsieke ‘infiltratiemogelijkheden’ (typisch de scheurtjes in de bakstenen), en 
té sterk blootgesteld aan slagregen, dat het utopisch zou zijn om te verwachten dat het 
metselwerk helemaal zou kunnen uitdrogen. Door onmiddellijk een beschermend 
verfsysteem aan te brengen kan een zeer belangrijke infiltratiebron uitgeschakeld worden, 
en bekomt men sowieso een snellere droging van het metselwerk. 
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6. Traject op weg naar een proefopstelling 
 
De vraagstelling was dus essentieel om een verfsoort te kiezen die: 
• In staat is om de gevel te beschermen tegen infiltratie; 
• In staat is om het restvocht in de gevel te laten ontsnappen. 
Kan dit in het laboratorium getest worden? Dat is een moeilijke zaak. Voor het evalueren van 
verschillen tussen verfsystemen, betreffende het laten uitdrogen van de ondergrond, kan 
men zich nog eventueel baseren op richtlijnen van RILEM (meting van de droogsnelheid), 
die werden hernomen in de WTCB-KIK proefprocedure voor waterwerende 
oppervlaktebehandelingen [3]. Dat is een uitstekende techniek om eigenschappen van 
producten (zoals een verfysteem) te testen, maar het extrapoleren van deze eigenschappen 
naar de praktijk dient altijd met de nodige voorzorg te gebeuren. In dit geval was er evenwel 
een dermate sterke band tussen de vochtproblematiek van de gevels, de infiltraties en de 
(on)mogelijkheid tot uitdroging, dat het opportuner leek om het resultaat van het gemengde 
effect te bekijken (reduceren van infiltraties + droging van de muren). Het is immers 
uiteindelijk dit dat het uiteindelijke vochtgehalte in het metselwerk zal bepalen. 
Een zeer belangrijk aspect, waardoor een geschikte meting uitgevoerd kon worden, was de 
beschikbaarheid van tijd. Een vooronderzoek kon geruime tijd (jaren!) voor de uiteindelijke 
restauratiewerken worden uitgevoerd. Het vooronderzoek diende dus niet in het kader van 
een uitvoeringsdossier uitgevoerd te worden. Dergelijke benadering geeft immers een 
immense tijdsdruk. In dergelijk scenario zouden we hoogstens laboproeven kunnen 
uitvoeren, zoals beschreven in bovenstaande paragraaf. Maar deze proeven zouden niet 
representatief zijn voor de ganse werkelijke situatie van de kerk. 
Een tweede belangrijk aspect, dat dit vooronderzoek heeft mogelijk gemaakt, was de wil van 
de diverse instanties (en dan denken we aan de monumentenadminstratie, en de kerkfabriek 
als beheerder van de kerk) om een gedegen onderzoek te voeren. En daarvoor werd er ook 
getolereerd dat het uitzicht van de kerk gedurende jaren niet bepaald zou zijn ‘hetgeen men 
van een monument verwacht’.  
De beginfase van het vooronderzoek is het vrijmaken van een gevel, bij voorkeur de meest 
belaste, zijnde de westgevel. Ook in de aanloop hiernaar werd beroep gedaan op de 
dienstverlening van het WTCB, en werd geëvalueerd mits testvlakken of de uitvoering 
volgens het advies de gewenste resultaten opleverde. Een aantal tests toonde aan dat het 
afbijten van de verf met een afbijtmiddel, en vervolgens reinigen met warm water onder druk, 
de meeste verf kon verwijderen zonder de ondergrond noemenswaardig aan te tasten. Een 
abrasieve reiniging met granulaten resulteerde in zeer ernstige schade aan de ondergrond, 
hetgeen ook logisch is: waar er nog verf aanwezig is, werkt dit als een elastisch stootkussen, 
dat de granulaten terugkaatst, inplaats van erdoor aangetast te worden. Daardoor dient er 
zeer langdurig gestraald te worden, waardoor zones die reeds verfvrij zijn, sterk aangetast 
worden. 
Wel dient vermeld te worden dat niet alle verf verwijderd kon worden met het afbijtmiddel, 
hetgeen ook normaal is op dergelijke ruwe ondergrond. Dit hoeft niet noodzakelijk een 
probleem te vormen voor de overschildering nadien. 
Na verwijdering van de verf werd de gevel hervoegd met een mortel op basis van natuurlijke 
hydraulische kalk. Gezien het hoge vochtgehalte van de gevels, en de verwachte lange 
droogtijd van de gevels, zou een kalkhydraatmortel niet meteen de beste keuze zijn om het 
metselwerk te herstellen. Hydraulische kalkmortels zijn wat dat betreft een goed compromis 
tussen enerzijds een relatief snelle binding, en anderzijds een mortel die de droging van de 
gevels niet teveel in de weg staat. 
Om na te gaan in hoeverre het metselwerk onder de verflaag beschermd wordt, en 
tegelijkertijd kan uitdrogen, werden vier grote proefvlakken op de meest belaste gevel (de 
westgevel) aangebracht. De grootte van deze testvlakken is steeds 3 meter breed en 4,5 
meter hoog (figuur 6). Het was de bedoeling om de evolutie van het vochtgehalte achter 
deze testvlakken (in de middenzone van elk vlak) op te volgen met een carbidemeting. 
Daarvoor werden de afmetingen van de testvakken ook zeer groot gekozen, om de invloed 
van het ongeschilderde metselwerk rondom het testvlak zoveel mogelijk te minimaliseren. 
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We realiseren ons dat randeffecten nooit uitgeschakeld konden worden, maar deze 
opstelling laat tenminste toe om een grondige vergelijking tussen de vier verfsystemen te 
maken. 
 
 
7. Verfsystemen 
 
Vier verfsystemen, afkomstig van vier verschillende fabrikanten, werden op deze manier 
aangebracht op de blootgemaakte en hervoegde westgevel. Er werd hierbij uitgegaan van 
een aantal verschillende verftypes die typisch op dit soort van erfgoed worden aangebracht. 
Deze zijn van minerale oorsprong. Aangezien duurzaamheid in de uiteindelijke beslissing 
een rol kon spelen (en hedendaagse verfsoorten daarvoor in het algemeen beter scoren) 
werd ook één synthetische verfsoort toegepast, die goed scoort op duurzaamheidsvlak. De 
uiteindelijke, concrete keuze, voor een verfsysteem werd uiteindelijk gemaakt in 
samenspraak met de frabrikanten: zij zijn diegenen die de beste ervaring met hun producten 
hebben, en die het best kunnen inschatten welk product, naar hun inzichten, het best gepast 
zijn op dit type van (vochtig!) metselwerk. En uiteindelijk is het ook de fabrikant die een 
garantie op het verfsysteem dient te geven ... Een overzicht van de aangebrachte 
testvakken en systemen: 
A. Een grondlaag van een mortel op basis van hydraulische kalk, en afgewerkt met een 

silicaatverf 
B. Een siloxaanverf 
C. Een gesilaneerde acrylverf (omschrijving door de fabrikant). 
D. Een grondlaag van een mortel op basis van hydraulische kalk, afgewerkt met een 

kalkverf (kalkhydraat, luchtkalk) 
Van deze verfsystemen is geweten dat zij deels tot zeer goed waterdampdoorlaatbaar zijn 
(hoewel er natuurlijk onderlinge verschillen zijn). Volgens eerdere WTCB-studies hoort het 
acrylsysteem meestal tot de categorie van gemiddelde waterdampdoorlaatbaarheid, terwijl 
de andere systemen een goede waterdampdoorlaatbaarheid hebben [4].  
De variatie in samenstelling werd gekozen om ook het korte-termijngedrag te testen op 
veroudering (impact van het weer en eventueel vorst; maar ook veroudering onder invloed 
van UV-straling etc.) en vooral ook naar hechting toe: men was immers niet in staat om de 
oude verfsystemen compleet te verwijderen. De resten van de oude verf zou eventueel de 
hechting kunnen beïnvloeden. 
 
 
8. Veroudering 
 
Voor wat betreft de veroudering kon op de (korte) termijn dat de metingen liepen (in de orde 
van twee jaar, van september 2007 tot juni 2009) geen noemenswaardig verschil worden 
opgetekend tussen de vier systemen. Ook naar hechtingsgedrag toe kan er op deze korte 
termijn geen verschil worden waargenomen. De waarnemingen blijven natuurlijk verderlopen 
zolang de gevels niet in hun geheel gerestaureerd worden. Tussen verschillende 
verfsystemen zijn er evenwel grote verschillend in duurzaamheid: dat hangt af van hun 
samenstelling, van de (atmosferische) belastingen, en van de ondergrond [4]. 
 
 
9. Drogingsgedrag 
 
De vier geteste verfsoorten slagen in het opzet om de muren te laten uitdrogen. Zelfs op de 
zwaar regenbelaste westgevel blijkt na een tweetal jaren in alle testvakken het vochtgehalte 
gedaald te zijn onder de 4% (figuur 7), hetgeen als een maximum voor een aanvaardbaar 
vochtgehalte wordt aanzien. Uiteraard hebben we daardoor enkel een vergelijking tussen de 
verschillende verfsystemen. Er is geen vergelijking mogelijk met het ongeschilderde 
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metselwerk. Dit is in wezen ook niet nodig, aangezien het sowieso de bedoeling is om het 
metselwerk te schilderen. 
De drogingstermijn was het grootst voor testvak A, maar daarbij dient opgemerkt te worden 
dat de initiële vochtgehaltes ook aanzienlijk hoger waren dan in de andere testvakken. Het 
werkelijk relevante criterium om de droogsnelheid te kwantificeren is de helling van de 
drogingscurves. En die is in alle vier gevallen zeer gelijkaardig.  
 

 
Figuur 6: Zicht op de westgevel van de kerk, met vier testvakken voor schilderwerk 

 
 

 
Figuur 7: Evolutie van het vochtgehalte achter elk testvak 
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Desalniettemin moet opgemerkt worden dat er twee jaar gewacht moet worden vooraleer de 
vochtsituatie enigszins genormaliseerd is. Dat heeft deels te maken met de grote 
vochthoeveelheden in het metselwerk, maar tevens met het feit dat het hier om belangrijke 
muurdiktes gaat. Droging is in alle gevallen een traag proces, en de droogtermijn neemt 
sneller dan lineair toe bij stijgende muurdiktes. 
Opvallend is de trage droging in de eerste fase, die de winter van 2007-2008 bevatte. Des te 
opvallender, omdat we uit het laboratorium weten (waar de omstandigheden constant zijn) 
dat droging van materialen in het begin veel sneller gaat dan later in het drogingsproces.  
We zien in de eerste fase een zeer trage daling van het vochtgehalte, of zelfs een stijging. 
Volgens gegevens van het KMI was dit een zachte doch natte winter, waardoor de droging 
van het metselwerk aanzienlijk werd vertraagd. In latere fases is een gestage, continue, 
droging opvallend. En die verloopt voor de vier verfsoorten zeer gelijkaardig. 
We zijn ons bewust van het randeffect aan de testvakken: de droging van het metselwerk zal 
immers daar op een andere manier verlopen. Daarom werden de vochtmetingen ook 
steevast zo dicht mogelijk bij het midden van elk testvak uitgevoerd. En er dient opgemerkt 
te worden dat dit een vergelijkende studie is: men wilde te weten komen welk verfsysteem 
de sanering van het metselwerk (lees: het gecombineerde effect van het reduceren van de 
waterindringing, het toelaten van de verdamping) het beste in de hand zou werken.  
 
 
10. Besluit 
 
Het onderzoek illustreert duidelijk dat een verflaag meer kan zijn dan louter een esthetische 
‘afwerkingslaag’. Het is een technische ingreep die, mits een goede keuze van de verfsoort, 
een muur terug gezond kan maken, en zo schade in de toekomst kan voorkomen. Het is 
weliswaar één ingreep, die bij de meeste restauratie- of renovatieprojecten steeds in 
combinatie met andere ingrepen gehanteerd dient te worden, zoals het herstellen van de 
hemelwaterafvoer en het verhinderen van infiltraties door opstijgend grondvocht. Het 
schadefenomeen van de regenwaterinfiltraties moet steeds in de context van het gehele 
gebouw en de blootstellingen daarvan gezien worden. 
Zeker bij oudere gebouwen is het absoluut noodzakelijk dat het metselwerk minstens over 
één efficiënte drogingsmogelijkheid beschikt. De pathologie, waargenomen in deze kerk, 
werd aanzienlijk verergerd door het opsluiten van het vocht door waterdampondoorlatende 
afwerkingslagen. Dit kan uitgebreid worden naar andere types gebouwen, waar we toch 
zouden aanraden dat gevelmetselwerk enkel met waterdampdoorlatende systemen worden 
afgewerkt, en dat er steeds een drogingsmogelijkheid is. Het risico op systematische of 
geïsoleerde vochtinfiltraties is immers nagenoeg nooit helemaal uit te sluiten. 
In een vooronderzoek, waarbij we dankzij de beheerder van het gebouw en de 
monumentenadminsitratie, over twee enorme voordelen beschikten (tijd en de mogelijkheid 
tot het uitvoeren van een relatief grootschalig en zichtbaar vooronderzoek) kon een 
vooronderzoek geënt worden op de werkelijke situatie van de kerk: een 
infiltratieproblematiek, gecombineerd met een drogingsproblematiek. Beide fenomenen 
samen bepalen het vochtgehalte in de muren, en kunnen voor een global beeld ook best 
samen gemeten worden. Bij een beperkte tijdsduur is men gebonden aan genormaliseerde 
metingen in laboratoria. Deze hebben absoluut hun waarde, maar normen zijn nu eenmaal 
normen: ze vormen, om het negatief uit te drukken, een ‘gemiddelde’ van een aantal 
uiteenlopende situaties. Een onderzoek volgens een norm geeft, als ze toegepast moeten 
worden op een concrete situatie, in de meeste gevallen een richtinggevend beeld, maar niet 
noodzakelijk een compleet beeld. Door een samenwerking tussen overheid, kerkfabriek, 
architect en aannemer kon een vooronderzoek geformuleerd worden dat relevant is voor de 
praktijksituatie van de kerk, en dat ingebed is in een geheel van restauratie-aanbevelingen 
en aansluitende restauratie-adviezen. 
Het drogende vermogen van de verfsoort is één keuzecriterium (bij deze kerk een uitermate 
belangrijk criterium). Andere belangrijke keuzecriteria zijn de hechting op de ondergrond, de 
veroudering (en duurzaamheid), de mogelijkheid tot overschilderen [4,5], en zeker ook het 
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uitzicht (die in dit geval in het bijzonder werd beïnvloed door de laagdikte, die aanzienlijk 
belangrijker was bij systemen A en D), en niet te vergeten de historische authenticiteit.  
Waar het hier besproken vooronderzoek een antwoord formuleert op de vraag naar het 
meest geschikte verfsysteem voor de vochtsanering van het metselwerk (het antwoord is dat 
alle systemen eigenlijk zeer gelijkaardig scoren), is het antwoord op vragen inzake hechting 
en veroudering niet duidelijk. In principe kan het antwoord volgen, indien er op termijn 
verschillen in de prestaties van de verfsystemen wordt waargenomen. Momenteel is de 
meettermijn nog te kort om er zinnige conclusies uit te trekken. Voorlopig kan er enkel 
voortgebouwd worden op literatuurgegevens, zoals in WTCB-publicaties [1,4]. 
Het onderzoek illustreert dat veralgemeningen waarbij een verf met een bepaald bindmiddel 
wordt geassocieerd met een goede of gemiddelde waterdampdoorlaatbaarheid, met de 
nodige zorg toegepast moeten worden. Dergelijke veralgemening kan eventueel als initieel 
beslissingscriterium worden toegepast, maar dient toch zeker geval per geval geëvalueerd 
worden. In dit onderzoek wordt dit geïllustreerd, doordat het acrylsysteem eigenlijk even 
goed presteert als de goed waterdampdoorlatende verfsoorten, maar volgens de literatuur 
(en de perceptie) eigenlijk slechter zou moeten scoren. Mogelijkerwijze is dit deels omdat 
het acrylsysteem beter infiltraties tegenhoudt (in tegenstelling tot de minerale verfsystemen 
neemt het geen vocht op, waardoor de ‘handicap’ van een lagere 
waterdampdoorlaatbaarheid gecompenseerd wordt). 
 
 
11. Dankwoord 
 
Bij deze bedanken wij specifiek het architectenbureau Bressers BVBA en de aannemer P. 
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GEVELBEHANDELING AANWEZIG? 
 

Carolien Goeleven 
Monumentenwacht Limburg - Eerste Monumentenwachter Bouwkunde 

 
 
1. Inleiding 
 
Om de toepassing van gevelbehandelingen vanuit het standpunt van Monumentenwacht te 
verduidelijken, zal ik kort de werking en de doelstellingen van Monumentenwacht toelichten.  
Het is belangrijk te vermelden dat monumentenwacht zelden of nooit van nabij wordt 
betrokken bij het beslissingsproces in het restauratiedossier, behalve wat de plaatsing van 
veiligheidsvoorzieningen ten behoeve van de toegankelijkheid betreft. 
 
 
2. De werking van Monumentenwacht 
 
Monumentenwacht Vlaanderen werd 19 jaar geleden opgericht naar Nederlands model en 
heeft als opdracht om eigenaars en beheerders te sensibiliseren, te informeren en te 
begeleiden om zo de instandhouding van het cultureel erfgoed in Vlaanderen te stimuleren 
en te bevorderen. De organisatie tracht dit te doen door een periodieke en systematische 
controle van de bewaringstoestand van het erfgoed, zowel van de bouwfysische toestand 
van de gebouwen als hun interieurs met inbegrip van cultuurgoederen, varend erfgoed en 
sinds kort ook het archeologisch erfgoed (in ontwikkeling). 
Deze regelmatige inspecties vormen als het ware een visuele “monitoring” waarbij men 
onder meer tracht om eigenaars-beheerders te stimuleren tijdig in te grijpen bij een nakende 
gevelbehandeling.  
Monumentenwacht in Vlaanderen bestaat uit 6 vzw’s. Elke Vlaamse provincie heeft een 
eigen monumentenwachtvereniging. Monumentenwacht Vlaanderen is de ‘koepelvereniging’ 
of ‘back-office’ (kwaliteitszorg, vorming, selectie & aanwerving, preventie & bescherming op 
het werk, pers & promotie) die in hoofdzaak ten dienste staat van de provinciale 
verenigingen die, op hun beurt, instaan voor de eerstelijns dienstverlening en de 
monumenteneigenaars-beheerders bedienen. 
Monumentenwacht dankt haar werking aan de steun van de vijf Vlaamse provincies die de 
werking in hun beleid hebben ingeschreven. Ook de Vlaamse overheid verstrekt sedert jaren 
werkingsmiddelen aan de zes monumentenwachtverenigingen. Desalniettemin neemt 
Monumentenwacht een onafhankelijke positie in het erfgoedlandschap in. Ze staat louter ten 
dienste van eigenaars-beheerders die op vrijwillige basis aansluiten en een abonnement 
afsluiten (40€/jaar). Het advies dat de monumentenwachters geven is objectief en niet 
verplichtend. De eigenaar kan zelf beslissen op welke wijze de bevindingen in het 
inspectierapport worden aangewend voor verdere stappen. Het rapport wordt wel aanvaard 
als onderdeel van het dossier voor een onderhoudspremie. Deze werkwijze om van onder 
uit (‘bottom-up approach’) eigenaars-beheerders te steunen en positief te stimuleren 
(‘empowerment’) in hun behoudsopdracht werpt zijn vruchten af en zorgt voor een continue 
groei van leden en te inspecteren objecten (3100 abonnees - 5600 gebouwen, 51 
historische vaartuigen). Zoals in de inleiding reeds omschreven wordt Monumentenwacht 
zelden of nooit betrokken bij het beslissingsproces in het restauratiedossier, toch gebeurt het 
steeds vaker dat men gecontacteerd wordt door, de door de eigenaars aangestelde, 
(restauratie)architecten in verband met specifieke vragen omtrent de inspectierapporten. 
Aan deze nazorg en samenwerking hecht Monumentenwacht enorm veel belang, doch 
wordt hierbij steeds toelating gevraagd aan de eigenaar-beheerder. 
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3. Doelstellingen van een bouwkundige inspectie 
 
Een bouwkundige inspectie bestaat uit een zo volledig mogelijke visuele beoordeling van het 
gebouw. Aan de hand hiervan wordt een inspectieverslag opgesteld voor de abonnee, 
waarin de bouwfysische toestand van de verschillende onderdelen besproken en 
beoordeeld worden. De toestand wordt zo goed mogelijk gescreend, schade wordt 
benoemd, bij voorkeur met duiding van oorzaken (schadefactoren) en de mogelijke gevolgen 
voor de bouwdelen zelf. Eventuele gevolgschade voor de omliggende structuren wordt 
ingeschat (risicoanalyse). Ten slotte worden aanbevelingen gegeven om de problemen (en 
hun oorzaken) te verhelpen, gevolgschade te vermijden (preventie) om zo het gebouw goed 
en duurzaam te onderhouden. Vaak omvatten de aanbevelingen slechts kleine werken of 
maatregelen. De focus ligt immers op onderhoud en preventieve conservering. De 
aanbevelingen zijn opgedeeld in drie categorieën: toegankelijkheid en bereikbaarheid, 
instandhoudingswerken (eenmalig) en duurzaam onderhoud (recurrent) en geven steeds 
een indicatie over hoogdringendheid (korte of lange termijn).  
Een gemiddelde inspectie duurt (7,5 uur), inclusief verplaatsing en voorbereiding al snel een 
dag. Door de verscheidenheid aan objecten, complexiteit en grootte is dit slechts een 
indicatie, maar monumentenwacht is voor een gemiddelde dorpskerk bijvoorbeeld, ongeveer 
1,5 dag met inspecteren bezig. In die tijdspanne tracht een inspectieteam een integrale 
inspectie uit te voeren, van dak tot kelder, van binnen en buiten. Deze aanpak laat niet veel 
ruimte om de verschillende onderdelen meer gedetailleerd te bekijken dan nodig. De 
monumentenwachters focussen vooral op de algemene toestand, op de probleemzones, de 
zichtbare gebreken en de actoren die problemen zouden kunnen veroorzaken.  Er gebeurt 
geen destructief onderzoek en er worden weinig hulpmiddelen benut (enkel scheurmeters). 
 
 
4. Aanbevelingen met onrechtstreekse betrekking op gevelbehandelingen 
 
Zoals hierboven reeds besproken, stelt Monumentenwacht preventieve conservering voorop 
en willen we onderhoud stimuleren. Dit vertaalt zich, in onze aanbevelingen, in eerste 
instantie naar het aanpakken van de gebreken die extra vochtoverlast in de gevels 
bevorderen. Het betreft onder meer gebreken die zich voordoen ter hoogte van het dak, 
goten, afvoeren, gevels (bv. uitgespoeld voegwerk) en dergelijke. Deze gebreken dienen 
eerst aangepakt te worden alvorens over te gaan naar andere, meer complexe oplossingen. 
Enkele voorbeelden van deze aanbevelingen kan je hieronder beknopt terugvinden: 
 
Aanbevelingen bij: 
 
 
4.1. Gebreken aan het dak 
 
- de lekkages in de dakbedekking herstellen; 
- de aansluitingen vernieuwen of herstellen.  
 
 
4.2. Gebreken aan goten en/of afvoeren 
 
- Bij afwezigheid van goten, de vochtoverlast onderaan de gevels beperken; 
- Lekkende goten en afvoeren herstellen; 
- Het regenwater weghouden van het gebouw door alle afvoeren aan te sluiten op de 

riolering. 
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4.3. Gebreken aan het muurwerk/voegwerk 
 
- het onvakkundig aangebracht, beschadigd en uitgespoeld voegwerk, hervoegen. Gebruik 

maken van een compatibele voegmortel (kalkmortel) waarbij de voeg zachter is dan de 
(natuur)steen. Deze mortel behoudt de goede samenstelling van de muur en de 
waterhuishouding: het water dat in de muur dringt door beregening kan makkelijk via de 
voegen drogen. Gebruik bovendien een mortel die compatibel is met de ondergrond en 
de vorm en de kleur van de originele zo dicht mogelijk benadert. 

- Barsten en scheuren in het metselwerk herstellen; 
- Bij opstijgend vocht wordt eventueel aanbevolen om de muur onderaan te onderkappen 

en een waterkering aan te brengen. 
 
 
5. Aanbevelingen met rechtstreekse betrekking op gevelbehandelingen waarbij 

dieper, wetenschappelijk onderzoek is aangewezen 
 
5.1. Kaleien 
 
Geregeld wordt door Monumentenwacht aanbevolen om erg vorstgevoelige materialen te 
voorzien van een beschermende kaleilaag. Het is hierbij natuurlijk erg belangrijk dat bij deze 
consoliderende behandeling de ondergrond ‘gezond’ is en dat de aan te brengen 
beschermlaag bouwhistorisch verantwoord is. Er dient hierbij steeds overleg en 
toestemming aangevraagd te worden bij de provinciale cel Onroerend Erfgoed van Ruimte 
en Erfgoed, Vlaamse overheid.   
 
 
5.2. Gevelreiniging 
 
Het is slechts indien de eigenaar-beheerder specifieke vragen stelt in verband met het 
reinigen van gevels dat door Monumentenwacht hieromtrent een aanbeveling wordt 
gegeven. Voornamelijk omdat het meestal louter om een esthetische ingreep gaat die zeker 
niet ongevaarlijk is vanuit bouwfysisch oogpunt van het gebouw. Indien een verkeerde 
reinigingsprocedure gekozen wordt, kan een gevelreiniging ernstige, irreversibele schade 
veroorzaken!  
Er wordt door Monumentenwacht steeds aanbevolen om op een zachte manier te reinigen 
zodat het materiaal geen oppervlakteschade ondergaat en zodat zijn bouwfysische en 
bouwtechnische eigenschappen zo goed mogelijk behouden blijven.  
Aanbevelingen hieromtrent zoals ze in onze rapporten te vinden zijn:  
- “bedenk dat een gevel enkel nieuw is bij de bouw ervan”; 
- vooraf een gedetailleerd onderzoek laten uitvoeren naar de eigenschappen en de staat 

van de verschillende materialen, het type en de conditie van de voeg, de aard van de 
vervuiling en het gewenste uitzicht;  

- zo weinig mogelijk materiaal wegnemen maar het vuil losmaken van de ondergrond en 
voorkom dat de beschermende huid van bak- en natuursteen beschadigd wordt; 

- detailleringen in de steen en historische afwerklagen maximaal behouden;  
- afhankelijk van de gebruikte methode diep indringende en achterblijvende chemische 

bestanddelen, vochtindringing, te hoge werkdrukken, zoutvorming enz. vermijden; 
- steeds een proefvlak plaatsen om de parameters te kunnen bepalen en het resultaat 

goed te kunnen beoordelen;  
- een ervaren en betrouwbare uitvoerder kiezen; 
- de milieubelasting beperken tot een minimum; 
- de nodige vergunningen aanvragen en 
- een aangepaste reinigingstechniek kiezen. 
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5.3. Hydrofobering / steenverharding  
 
Als monumentenwachter heeft men zelden of nooit enige voorkennis over de reeds 
uitgevoerde werkzaamheden die het gebouw in het verleden onderging. Dus ook niet of een 
gevel al dan niet werd behandeld en zeker niet over hoe dit precies gebeurde. Wanneer men 
ter plaatse komt tracht men zo veel mogelijk gegevens te verzamelen van de eigenaar-
beheerder. De hieruit gewonnen informatie is meestal erg beperkt. Doordat de inspecties 
een zo volledig mogelijke visuele beoordeling van het gebouw omvatten, blijft een kwalitatief 
goed uitgevoerde hydrofobering eerder ‘onzichtbaar’. Het is slechts wanneer schade 
optreedt door bijvoorbeeld een foutief uitgevoerde behandeling dat men kan veronderstellen 
dat er in het verleden een behandeling heeft plaatsgevonden (voor zover de uiterlijke 
schadekenmerken in die richting wijzen). Het is voor Monumentenwacht dan ook geen 
evidentie om een adequate behandeling of concrete oplossing aan te reiken louter op basis 
van een visuele inspectie. Wanneer de technische specificaties van de uitgevoerde 
behandeling niet gekend zijn, is verder en diepgaand wetenschappelijk onderzoek hoe dan 
ook aan de orde. In dat geval zullen de monumentenwachters steeds doorverwijzen naar 
onderzoeksinstituten als het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium (KIK) of het 
Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB). 
Bij bovengenoemde beperkte gegevensinformatie kan echter een pleidooi gehouden worden 
voor een betere interactie tussen alle betrokken partijen (eigenaar - architect - aannemer - 
Ruimte en Erfgoed - Monumentenwacht - …) waarbij mogelijk een soort van logboek per 
monument wordt opgemaakt dat vervolgens kan geraadpleegd worden. Hoewel zulk een 
‘draaiboek’ zeker een meerwaarde zou kunnen betekenen, zowel bij de inspecties van 
Monumentenwacht als bij de opmaak van een restauratiedossier, zal dit in de praktijk geen 
gemakkelijke opdracht worden. Hoe kan immers gecontroleerd worden wie er in schrijft en 
wat er in geschreven wordt?  
 
 
6. Enkele praktijkvoorbeelden 
 
 
6.1. Sint-Trudokerk te Wijchmaal (2010)  

 
Figuur 1: Sint-Trudokerk te Wijchmaal 
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Inspectie  
In het eerste inspectierapport (1997) werden verschillende vochtoorzaken aangegeven 
waaronder lekken in goten en afvoeren, de afwezigheid van goten, uitgespoeld voegwerk, 
etc. 
In een daaropvolgend rapport (2004) werd vermeld dat er ondertussen verschillende 
restauratiewerken aan de kerk werden uitgevoerd. Gebreken aan dakaansluitingen, goten 
en afvoeren en voegwerk werden hersteld. Volgens de eigenaar-beheerder werd bij de 
restauratie het muurwerk gehydrofobeerd.  
Bij de meest recente inspectie (2010) kon Monumentenwacht vaststellen dat, bij hevige 
regen, natte plekken op het metselwerk ontstaan. Dit wijst vermoedelijk op een slecht 
uitgevoerde of uitgewerkte hydrofobering. Voorlopig veroorzaakt de toegepaste 
gevelbehandeling langs de buitenzijde geen bouwfysische schade. Het interieur 
daarentegen draagt wel gevolgschade van de toegepaste behandeling. Dit resulteert in 
plaatselijke zoutuitbloeiingen in het pleisterwerk.   
 
Aanbevelingen naar duurzaam onderhoud  
Het vochtpatroon in het muurwerk opvolgen (monitoring). Het uitdrogen van een dikke 
buitenmuur met een weinig verwarmd interieur kan jaren duren. Indien echter de 
hydrofobeerlaag niet tot droging van het metselwerk leidt, wordt best een diepgaand 
onderzoek uitgevoerd. 
 
 
6.2. Heilige-Kruisverheffingkerk te Lampernisse (2010) 
 
Inspectie 
De gevels werden, volgens de eigenaar-beheerder, een vijftiental jaar geleden 
gerestaureerd en ‘waterwerend behandeld’ (gehydrofobeerd). Ter hoogte van de westgevel 
van het hoofdkoor en in het zuidelijk nevenkoor, alsook bij verschillende steunberen zijn, ten 
gevolge van vorstschade, verschillende bakstenen afgeschilferd en/of diep uitgebrokkeld.  
 
Aanbevelingen instandhoudingwerken (op korte termijn): 
De zinken goten en afvoeren vernieuwen. 
Bij het muurwerk kan men veronderstellen dat het over vorstgevoelig baksteenmetselwerk 
gaat. In principe zou Monumentenwacht hier aanbevelen om de afgeschilferde en 
afgebroken bakstenen in de gevels te vervangen. Waarbij de te vervangen bakstenen bij 
voorkeur qua afmetingen en kleur gelijkaardig zijn als de originele. Bovendien zou het 
verzand en/of uitgespoeld voegwerk van de diverse bouwdelen hervoegd moeten worden 
met een aangepaste (zachte) voegmortel.  
Doch is bij deze aanbevelingen enige voorzichtigheid geboden: de in de gevels ontstane 
schade is door Monumentenwacht immers niet in te schatten, voornamelijk omdat bij een 
visuele inspectie niet kan nagegaan worden in hoeverre het waterwerend effect van de 
aangebrachte hydrofobering nog in het muurwerk aanwezig is. Een dieper onderzoek is hier 
sowieso aangewezen. Mogelijk dienen speciale voorzorgsmaatregelen genomen te worden 
bij het duurzaam herstellen van het voegwerk.  
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Figuur 2: Heilge-Kruisverheffingkerk te Lampernisse 

 

 

 

Figuur 3: Sint-Jan-de-Doperkerk te Walsbets 
 

  
Figuur 4: Driscartmolen – Woonhuis met watermolen te Galmaarden 
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6.3. Sint-Jan-de-Doperkerk te Walsbets (2010) (Monument d.d. 05/05/1959) 
 
Inspectie 
In de Sint-Jan-de-Doperkerk zijn, net als in de voorgaande voorbeelden, verschillende 
oorzaken te onderscheiden waardoor vochtoverlast in het muurwerk ontstaat. Het gaat 
onder meer over opstijgend vocht, uitgevallen voegwerk, restauratie van het voegwerk met 
een harde voegmortel, verweerde druip- en waterlijsten, etc. 
Bovendien is de paramentsteen van deze kerk een kalksteen genaamd “Tuffeau de Lincent” 
of tufsteen. De steen vertoont in de verschillende gevels afschilferende oppervlaktelagen. Dit 
is een veel voorkomende verwering bij deze steen omdat hij erg vorstgevoelig is. Er 
ontstaan snel barsten in het oppervlak waardoor water in de oppervlaktelagen dringt. Bij 
vorst schilferen de oppervlaktelagen vervolgens af. Als bescherming werd er vroeger dikwijls 
een bepleistering of kaleilaag op de steen aangebracht. Hier werden echter geen sporen 
van een oude bepleistering of kaleilaag aangetroffen.  
In de meeste gevels werd het uitgevallen voegwerk hersteld met een te harde voegmortel 
(harder dan de steen). Hierdoor wordt de waterhuishouding in de muur gewijzigd: het water 
zoekt een weg via de natuurstenen en niet meer via de voegen. De stenen zijn daardoor nog 
sneller onderhevig aan verwering.  
 
Aanbevelingen instandhoudingwerken (op korte termijn) 
Monumentenwacht beveelt ook hier aan om werken uit te voeren aan deze elementen die 
momenteel leiden tot een versnelde verwering van de natuursteen: 
- lekkende goten en afvoerbuizen vernieuwen; 
- indien bouwhistorisch verantwoord: plaatsen van hanggoten aan het dak van de toren om 

te voorkomen dat het regenwater op en over de gevel loopt. Vraag hiervoor steeds het 
advies en de toestemming aan de provinciale cel Onroerend Erfgoed van Ruimte en 
Erfgoed, Vlaamse overheid. 

Tijdens de inspectie werd meegedeeld dat het KIK reeds ter plaatse kwam om advies te 
verlenen. Hieruit blijkt dat een uitvoerig vooronderzoek met proeven in situ noodzakelijk is 
om een correcte consolidatie toe te kunnen passen met mogelijk lokale 
natuursteenvervangingen.  
 
Aanbevelingen instandhoudingwerken (op termijn) 
Wanneer de onderzoeksresultaten van het KIK bekend zijn, zal duidelijk worden welke 
consoliderende behandeling hier het best van toepassing zal zijn.  
Mogelijk kan het aanbrengen van een beschermende kaleilaag een oplossing bieden, doch 
zal het diepgaander onderzoek hierover uitsluitsel geven.  
Indien een beschermende kaleilaag kan aangebracht worden, dient steeds overleg en 
toestemming van de provinciale cel Onroerend Erfgoed van Ruimte en Erfgoed, Vlaamse 
overheid aangevraagd te worden omdat het uitzicht van het gebouw hierdoor verandert. 
 
 
6.4. Driscartmolen - Woonhuis met watermolen te Galmaarden (Monument d.d. 1994) 
 
Deze gevel werd in het verleden gereinigd. Hierdoor werden de aanwezige afwerklagen 
grotendeels verwijderd. Her en der zijn nog restanten zichtbaar.  
 
Inspectie 
Door het reinigen van het baksteenmetselwerk tijdens de restauratiewerken zijn de stenen 
licht beschadigd. De oppervlaktelaag is beschadigd, met versnelde verwering tot gevolg. 
Hier en daar komen schollen baksteen los. 
Na het reinigen van de gevel werd het voegwerk plaatselijk vernieuwd met een harde 
cementmortel. Door het gebruik van de hardere specie kan de vochthuishouding in het 
muurwerk omkeren. Het vocht dat het muurwerk opslorpt, vindt niet langer zijn uitweg via de 
zachtere mortelspecie maar via de bakstenen zelf. Opeenvolgende vorst-dooicycli kunnen 
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het baksteenmetselwerk beschadigen. De bakstenen bevriezen waardoor stukjes 
afschilferen. Plaatselijk zijn al enkele beschadigde bakstenen opgemerkt. Ook begint het 
voegwerk hier en daar los te komen en uit te vallen.  
 
Aanbevelingen instandhoudingwerken 
Kaleien: In principe is er geen probleem om de gevel af te werken met kalkverf. Het geheel 
krijgt een homogeen uitzicht en het parament wordt bovendien bijkomend beschermd. Men 
moet wel voldoende rekening houden met de toestand van de ondergrond. Wanneer 
voegwerk onthecht en uitvalt, of schillen van de bakstenen worden weggeduwd, worden 
hierdoor eveneens de kaleilagen beschadigd. Doordat men het voegwerk heeft vernieuwd 
met een harde cementmortel en er reeds lichte schade zichtbaar is aan de bakstenen en het 
voegwerk, is de toestand van de ondergrond niet volledig zonder problemen. 
Verder dient men voldoende aandacht te schenken aan de manier waarop de afwerkingen 
worden aangebracht, de samenstelling ervan alsook de klimatologische omstandigheden 
waarin de werken worden uitgevoerd.  
Wanneer de gevel naast een goede waterhuishouding, alsook goed voegwerk vertoont, zal 
het resultaat optimaal zijn.  
 
 
7. Conclusie 
 
De toepassing van gevelbehandelingen blijft meestal een complex gegeven waarbij de 
kwaliteit en de efficiëntie van een correct uitgevoerde behandeling, zoals in de vorige 
lezingen duidelijk werd, afhankelijk is van een optelsom van factoren. Monumentenwacht 
tracht haar abonnees steeds te wijzen op de mogelijke gevaren die gevelbehandelingen 
teweeg kunnen brengen en tracht daarom duurzaam onderhoud te stimuleren. Vanuit 
bouwfysisch oogpunt is het immers belangrijk te leren leven met de veelal onbelangrijke 
gebreken zoals bijvoorbeeld een vuile gevel.  
Het radicaal afwijzen van gevelbehandelingen is echter niet aan de orde. Een degelijk 
vooronderzoek door een specialist kan de noodzaak van een gevelbehandeling aantonen. 
Daarom verwijzen we onze abonnees, indien er wordt overwogen om een gevelbehandeling 
te laten uitvoeren, altijd door naar onderzoeksinstituten als het Koninklijk Instituut voor 
Kunstpatrimonium (KIK) of het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het 
Bouwbedrijf (WTCB). 
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DE ROL VAN DE (HOOFD)AANNEMER 
 

Ben Massop 
Restauratiearchitectuur BBM 

 
 
1. Inleiding 
 
Voordat ingegaan kan worden op de rol van de (hoofd)aannemer in het gevelreinigings- en 
gevelbehandelingsproces dient eerst te worden vastgesteld om welke redenen tot 
gevelreiniging en gevelbehandeling wordt overgegaan en wat de voor- en nadelen van deze 
behandelingen zijn. 
Men kan gevelreiniging op esthetische gronden uitvoeren. 
• Verfraaiing van het oppervlak van het metselwerk / natuursteenwerk. 
• Het totaalbeeld van de gevels en daarmee het totale gebouw op te frissen. 
• Het verfraaien van het totaalbeeld van natuursteen ornamenten en monumenten. 
Het toepassen van gevelreiniging en gevelbehandeling op grond van technische noodzaak. 
• Het opsporen van haarscheuren. 
• Het verwijderen van dikke gipskorsten op de huid van kalksteen welke door hun 

oppervlaktespanning van het oppervlak zijn losgekomen en daardoor op het gezonde 
oppervlak, door inwerking van vocht, een sterkedeformatie veroorzaken (Denk hierbij aan 
de versnelde verwering van Franse kalksteensoorten en Gobertange en Ledesteen). 

• Het verwijderen van loszittende vervuiling van steenoppervlakken waardoor andere 
oppervlakte behandelingen, als bijvoorbeeld steenreparaties niet mogelijk zijn. 

 
 
1.1. Gevelreiniging op esthetische gronden 
 
Gevelreiniging op esthetische gronden is vaak de wens van de opdrachtgever. 
Deze wil graag een opgefrist gebouw zodat goed zichtbaar is dat een opknapbeurt c.q. 
restauratie heeft plaatsgevonden. 
Het reinigingen en behandelen dient per geval door een deskundige op het gebied van 
materialen en materiaaltoepassingen bekeken te worden.  
Vastgesteld dient te worden of het oppervlak gereinigd kan worden en indien dit mogelijk is 
met welke materialen, materieel en welke verwerkingsomstandigheden (hoeveelheid 
water/lucht, druk, soort reinigingsmateriaal). 
Evenzo is het ook mogelijk het oppervlak van metselwerk of natuursteen juist niet of weinig 
te reinigen. Het gebouw houdt dan haar historische door de tijd getekende oppervlak en 
karakter. 
 
 
1.2. Gevelreiniging om technische redenen 
 
Gevelreiniging om technische redenen kan in veel gevallen op een subtiele niet-destructieve 
wijze. 
Vaak is het voldoende het oppervlak te reinigen met een stoomcleaner met warm water en 
een neutrale zeep onder lage druk. 
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Foto 1: Zowel technische als esthetische 
reiniging 
Postkantoor, Geertruidenberg 
 

Foto 2: Reiniging met water onder lage druk 
door zachte stenen 16e eeuws metselwerk 
VVV kantoor, Geertruidenberg 

 

 

Foto 3: Gevelreiniging om tech-nische 
redenen. (voor reiniging) 
Deprez, Tilburg 

Foto 4: Gevelreiniging om technische 
redenen (na reiniging) 
Deprez, Tilburg 

 
Indien een intensievere reiniging noodzakelijk is, kan worden overgegaan tot een lichte 
reiniging met mechanische middelen als b.v. kalkpoeder. Omdat het esthetische hierbij van 
secundair belang is, hoeft alleen de voor technisch herstel noodzakelijke verontreinigingen 
verwijderd te worden. 
Om te voorkomen dat een sterk gevlekt oppervlak ontstaat, wordt vaak gekozen voor een 
reiniging van het gehele oppervlak zodat een technisch goede ondergrond ontstaat zonder 
dat het architectuurbeeld hierdoor wordt aangetast. Het streven is dan ook niet alle 
vervuiling van het oppervlak te verwijderen.  
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1.3. Reinigen van verschillende natuursteensoorten en baksteen. 
 
Kan iedere steensoort gereinigd en/of worden voorzien van een oppervlakte beschermend 
middel? 
In principe kan iedere steensoort in meer of mindere mate gereinigd worden. 
Het behandelen van de gevels met waterwerende middelen is in principe ook voor iedere 
steensoort mogelijk. 
De keuze van het reinigen van het oppervlak hangt sterk af van de eigenschappen van de 
baksteen c.q. natuursteen in relatie tot de keuze van het reinigingsproduct en hoe de 
reiniging van het oppervlak van het betreffende materiaal plaatsvindt (vanwege de beperkte 
tijd en ruimte kan niet op niet alle reinigings- en gevel behandelingsmethoden en materialen 
worden ingegaan). De hieronder beschreven voorbeelden zijn dan ook exemplarisch. 
Aan de hand van enkele voorbeelden wordt aangetoond hoe belangrijk de keuze van het te 
reinigen materiaal in relatie tot het reinigingsproduct is. 
Bentheimer zandsteen (meest voorkomende zandsteensoort bij monumentale gebouwen in 
Nederland): zandsteen heeft een open poriënstructuur, met wisellende poriëndichtheid. De 
vervuiling kan hierdoor in meer- en mindere mate in de huid van de steen indringen. Het 
reinigen van het oppervlak kan hierdoor leiden tot een vlekkerig oppervlak. Indien men 
besluit het oppervlak alleen met water te reinigen zijn, door de sterke verweringskleuren 
variërend van blond - licht grijs – donker grijs en zwart, de reparaties en nieuwe blokken 
zeer storend aanwezig.  
I.p.v. het oppervlak naar de nieuwe natuursteenkleur te brengen kan het gerepareerde c.q. 
vervangen natuursteen beter worden ingekleurd zodat het oppervlak zich voegt naar zijn 
omgeving. Het patineren van de nieuwe steen zal dan zeer geleidelijk en onopvallend 
verlopen. 
Tufsteen (Römer- Weiberner en Etringer tufsteen): Tufsteen heeft de neiging na verloop van 
jaren een huidje van haar oppervlak af te stoten. Hierbij ontstaan verkleuringen van harde 
donkere korsten t.o.v. een lichter ondergrond. Het is voldoende de losse kosten af te steken 
en het oppervlak af te spoelen.  
Weiberner tufsteen heeft als eigenschap dat deze wel oppervlakkig vervuild maar vrijwel niet 
patineert, hier is het schoonmaken met stoomcleanen met warm water voldoende om een 
oppervlak te krijgen dat goed aansluit bij de nieuw aan te brengen inboetstenen.  
Franse kalksteen zet gipskorsten op het oppervlak af welke door vervuiling zwart verkleuren. 
Het reinigen van oppervlakken van kalksteen hangt af van de hardheid en dikte van de 
gipskorsten, vaak is afsteken van loszittende korsten en licht reinigen met een zachtere 
kalkpoeder (dan het steenoppervlak) onder lage druk voldoende om het oppervlak weer 
technisch en esthetisch in orde te krijgen.  
Belgische witte kalksteensoorten (Gobertange en Ledesteen) vormen eveneens een harde 
gipshuid die na verloop van tijd geheel of gedeeltelijk wordt afgedrukt. Hierdoor ontstaat met 
name veel schade aan de randen van de steen. De korsten mechanisch verwijderen is 
veelal voldoende om de steen technisch weer in orde te krijgen. De door het inwerken van 
water ontstane zachte randen worden verwijderd waardoor de steen zijn karakteristieke 
meelzakvorm krijgt. De steen is voldoende hard om volledig gereinigd te worden. Vaak kiest 
men er echter voor alleen een technisch noodzakelijke reiniging uit te voeren en overige 
vlakken ongemoeid te laten. Het afspoelen van het oppervlak is dan voldoende. 
Belgisch hardsteen vormt eveneens gipskorsten. Zeer dikke korsten dienen eerst 
mechanisch te worden verwijderd. Omdat hardsteen een hard en dicht oppervlak heeft, komt 
indringing van vervuiling nauwelijks voor. Bij gerestaureerde onderdelen is het gefrijnde 
en/of geschareerde oppervlak vaak storender dan het oorspronkelijke steenoppervlak waar 
de frijn en/of schareerslagen in meer of mindere mate verweerd zijn. Het oppervlak van 
hardsteen kan met een kalkpoeder met water onder druk gereinigd worden. De kleur en 
uitstraling van de nieuwe en oude oppervlakken vormen een eenheid zonder dat het 
steenoppervlak wordt aangetast.  
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Foto 5: Zandsteen voor ontstoring 
Sint-Jan, ’s-Hertogenbosch 
 

Foto 6: Zandsteen na ontstoring 
Sint-Jan, ‘s-Hertogenbosch 

  
Foto 7: Tufsteen voor schoonmaak-
behandeling 
Berlage Lyceum, Amsterdam 

Foto 8: Tufsteen na reiniging, ernstige 
oppervlakteschade. Bakhuid metselwerk 
door te intensief reinigen aangetast. 
Berlage Lyceum, Amsterdam 

 

Foto 9: Gevelvlak Römer tufsteen, Ettringer 
tufsteen en Weiberner tufsteen. Na reiniging 
d.m.v. stoom-cleanen. 
Sint-Jan, ’s-Hertogenbosch 
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Hardere natuursteensoorten als graniet, trachiet en basalt hebben vrijwel geen indringing 
van vuil. Zij kunnen vaak met hoge waterdruk gereinigd worden. Hardnekkige vervuilingen 
als bijvoorbeeld roestvlekken kunnen zonder problemen met een harder reinigingsmiddel als 
bijvoorbeeld kalkpoeder en fijn zand gereinigd worden.  
Het reinigen van baksteen oppervlakken is zeer moeilijk. Modernere baksteen soorten 
hebben vaak een redelijk constante hardheid. Oude baksteensoorten hebben een zeer 
variabele hardheid (Het kan zelfs dat verschillende hardheden in een steen(oppervlak) 
voorkomen). Muurvlakken van vrij constante hardheid kunnen goed gereinigd worden.  
Omdat de indringing in de bakhuid van de vervuiling zeer hardnekkig kan zijn, is het 
belangrijk alleen het directe oppervlak te reinigen zonder de bakhuid te beschadigen. 
Beschadiging van de bakhuid is waarneembaar door kleine inslagen in de steen. Tevens 
kunnen verkleuringen in de gevel optreden doordat de bakhuid vaak donkerder is. Vaak 
probeert men de verkleuringen te verwijderen waardoor de gehele bakhuid wordt verwijderd. 
Beschadiging van de bakhuid leidt tot een snellere vervuiling van het oppervlak en een 
grotere kans op oppervlakteschade en versneld en onherstelbaar verval van het 
geveloppervlak.  
Bij oude metselwerkoppervlakken waarvan de stenen onderling een sterk wisselende 
hardheid hebben, is het mechanisch reinigen van het oppervlak zeer risicovol. Het is vaak 
voldoende deze gevels af te spoelen onder lage druk.  
 
 
1.4. Conserverende geveloppervlaktebehandelingen 
 
De meeste monumentale gevels hebben geen spouwmuren. 
Als gevels gereinigd zijn, zijn zij over het algemeen schraal. 
Het geveloppervlak is door het reinigen meer hygroscopisch geworden en neemt daardoor 
meer water op. 
Doordat een spouwmuur ontbreekt, is de vochtbelasting aan de binnenzijde van de gevels 
over het algemeen groot. 
Veel gebouwen die na restauratie worden hergebruikt moeten voldoen aan het bouwbesluit. 
Dit betekent dat de binnenzijde van de gevels moeten worden geïsoleerd (Bijv. 
schoolgebouwen, herbestemming van industriële- en kerkgebouwen). Door de hoge 
vochtbelasting dienen de gevels met een vochtwerend c.q. waterafvoerend middel 
behandeld te worden. 
Vochtwerende middelen die gebruikt worden, kunnen zijn op siliconen gebaseerde middelen 
of op natuurlijke producten als zetmeel of in water gedispergeerde bijenwas. 
De op siliconen gebaseerde middelen zijn over het algemeen niet geschikt voor 
monumentale gebouwen omdat deze niet reversibel zijn. Bij restauraties wordt met name het 
voegwerk vaak gerepareerd en slechts deels vervangen waardoor in onderhoudsfasen vaak 
nog reparaties aan het bestaande voegwerk moet worden uitgevoerd. Ook is de kans op 
scheurvorming door het ontbreken van dilataties aanwezig. Tevens hebben veel oude 
gebouwen last van optrekkend vocht. Als door bovenstaande oorzaken vocht in het 
metselwerk dringt, kan bij hoge vochtconcentraties vorstschade ontstaan.  
De voorkeur gaat bij restauratie vrijwel altijd uit naar reversibele middelen als zetmeel en 
bijenwas. 
Van deze middelen is de bijenwas ook geschikt voor gevels met hoge waterbelasting en kan 
tevens bij een laagdikte van 120 mu gebruikt worden als antigraffiti. 
De bijenwas heeft waterkerende eigenschappen, is volledig damp-open en indien 
werkzaamheden aan de gevels uitgevoerd moeten worden eenvoudig te verwijderen d.m.v. 
stoomcleanen.  
Bij gebouwen waar de vochtbelasting beperkt is en waar geen isolatievoorzieningen aan de 
binnenzijde van gevels zijn aangebracht, kan bij een controle bijvoorbeeld door middel van 
het buisje van Karsten worden overwogen om het behandelen van de gevels geheel 
achterwege te laten.  
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Foto 10: Gobertange en ledesteen na 
reiniging met stoomcleaner onder lage druk. 
Sint-Jan, ’s-Hertogenbosch 
 

Foto 11: Gobertange en ledesteen na 
schoonsteken van gipskorsten, verweekte 
ondergrond en reinigen d.m.v. stoomcleanen 
onder lage druk. Sint-Jan, ’s-Hertogenbosch 
 

  
Foto 12: Bestaande en nieuwe hardsteen 
onderdelen t.p.v. bordestrap gereinigd d.m.v. 
kalkwassen onder hoge druk. Stadhuis 
Geertruidenberg 
 

Foto 13: Granieten blok voor reiniging. 
Berlage Lyceum, Amsterdam 

 

Foto 14: Granieten blok na reiniging. 
Berlage Lyceum, Amsterdam 
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2. De voorwaarden die nodig zijn om te komen tot een goede uitvoering van de gevel 
reiniging en de gevelconservering 

 
Om een goede behandeling door een (hoofd)aannemer mogelijk te maken zijn de volgende 
voorwaarden van belang: 
• Goede tekeningen, waarop de conditie van de te behandelende oppervlakken zijn 

weergegeven. 
• Goede tekeningen waar de herstelmaatregelen zijn opgenomen die de conditie van de te 

behandelende oppervlakken zijn weergegeven. 
• Een goed bestek, waarin de voorwaarden waaraan de gevel herstelwerkzaamheden, de 

gevelreiniging en de conserveringswerkzaamheden dienen te voldoen. Eventueel in het 
bestek verwijzen naar technische- en onderzoeksrapporten welke als bijlage bij het 
bestek gevoegd worden. 

• Indien noodzakelijk goede rapporten waar de juiste probleemstellingen en oplossingen 
worden behandeld. De rapporten dienen ter ondersteuning van het bestek. 

• Indien toegelaten, in het bestek, een of meerdere voor het uitvoeren van de 
gevelreiniging en gevelconservering geschikte onderaannemers benoemen (Dit laatste 
kan leiden tot juridische discussies, met name indien de opdrachtgever een 
overheidsinstantie is). Om dit te omzeilen kan de onderaannemer na voordracht aan de 
opdrachtgever worden goed- of afgekeurd. Evenwel zijn dan de werkzaamheden vaak al 
in uitvoering en leidt de keuze of de voorgestelde onderaannemer wel of niet geschikt is 
vaak tot (subjectieve) discussies.  

• De gevelreiniging en gevelconservering verrekenbaar stellen zodat de goedkoopste 
inschrijving geen issue is. 

• Een terzake kundige toezichthouder, of een terzake kundige adviseur, op het werk 
toezicht laten houden op de gevelherstellingen, gevelreiniging en de 
conserveringswerkzaamheden. 

 
 
3. De rol van de (hoofd)aannemer in het proces van gevelreiniging en beschermende 

behandelingen 
 
De (hoofd)aannemer speelt tijdens de uitvoering van de gevelwerkzaamheden een 
belangrijke rol. 
Hoe worden de gevelbehandelingen in de praktijk voorbereid en uitgevoerd: 
• De aannemer voert het werk geheel zelfstandig uit. 
• De onderaannemer voert het werk geheel zelfstandig uit. 
• De aannemer voert het werk uit na aanbesteding. 
• De aannemer voert het werk uit vanuit een bouwteam. 
• Het contracteren van uitvoerende onderaannemers. 
 
 
3.1. De aannemer voert het werk geheel zelfstandig uit 
 
Het komt ook in de restauratiewereld steeds vaker voor dat de aannemer rechtstreeks door 
de opdrachtgevers gecontracteerd wordt voor het uitvoeren van restauratiewerkzaamheden. 
Als het een in restauratie gespecialiseerde aannemer betreft zal deze over het algemeen 
zijn verantwoordelijkheid kennen en een onderaannemer vragen die weet hoe hij zonder 
schade een gevelbehandeling moet uitvoeren. Het boven geschetste ideaalbeeld komt 
slechts zelden voor.  
De opdrachtgever heeft tot doel het zo goedkoop mogelijk laten uitvoeren van de 
werkzaamheden. Een terzake kundige adviseur en het maken van een deugdelijk 
restauratieplan wordt steeds vaker omzeild door rechtstreeks een aannemer in te schakelen. 
De opdrachtgever heeft over het algemeen geen kennis van zaken en kan bij een verkeerde 
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werkwijze niet ingrijpen. De opdrachtgever is als leek vaak tevreden met het resultaat omdat 
hij een mooie schone (volledig kapot gestraalde) gevel krijgt. Die in het ergste geval ook, als 
gevelconserverende maatregel geneveld is, i.p.v. gevloeid, met een siliconenhoudende 
middel. Door het onregelmatig aanbrengen van het preparaat is de kans op vorstschade 
groot. 
 
 
3.2. De onderaannemer voert het werk zelfstandig uit 
 
Er zijn op het gebied van gevelreinigingen en gevelconserveringen veel onderaannemers 
die uit de schoonmaakbranche voortkomen. 
Enkele uitzonderingen daargelaten zijn deze bedrijven niet terzake kundig. Zij werken vaak 
met particuliere opdrachtgevers. De resultaten zijn doorgaans zodanig slecht dat de gevel 
na behandeling niet meer te herstellen is. 
De onderaannemers die wel terzake kundig zijn, hebben over het algemeen, m.b.t. 
specifieke problemen als scheurvorming, slecht voegwerk, schilfering, gipsafzettingen geen 
of onvoldoende kennis en/of uitvoerende expertise in huis om deze problemen op de juiste 
wijze op te lossen en de werkzaamheden vakkundig te kunnen uitvoeren. 
 
 
3.3. De (hoofd)aannemer neemt het werk aan d.m.v. aanbesteding 
 
De aanbesteding kan op drie manieren plaatsvinden: 
• Openbare aanbesteding. 
• Openbare aanbesteding na voorselectie. 
• Onderhandse aanbesteding. 
 
3.3.1. Openbare aanbesteding 
 
Bij een openbare aanbesteding worden over het algemeen contractstukken, als zijn 
omschreven in par. 2.0, aangeleverd. 
Bij een openbare aanbesteding kunnen in principe alle geregistreerde aannemers 
meedingen. 
Om toch enige vorm van selectie mogelijk te maken, worden vaak in de uitnodiging of in de 
bestekstukken (De algemene voorwaarden) beperkende voorwaarden opgenomen zoals: 
• De aannemer moet behoren tot de vakgroep restauratie (Nederland) Dit zijn op uitvoering 

restauratiewerken gecertificeerde aannemers. 
• De aannemer dient in bezit te zijn van VCA**. 
• De aannemer dient een vastgestelde minimum omzet te kunnen overleggen. (Dit is 

natuurlijk afhankelijk van de omvang van het werk). 
• De aannemer dient referentiewerken te kunnen overleggen waaruit blijkt dat hij ervaring 

heeft met de uitvoering van het herstel van gevels, gevelreiniging en het conserveren van 
gevels. 

Een nadeel van een openbare inschrijving is dat als aan alle voorwaarden wordt voldaan, de 
laagste inschrijver in aanmerking komt voor het uitvoeren van de werkzaamheden. De 
betreffende aannemer heeft natuurlijk met de goedkoopste onderaannemers begroot, 
waarbij de discussie of een onderaannemer al dan niet voldoet, gaat spelen op het moment 
dat deze in het werk wordt ingebracht. De inschrijvingen van de onderaannemers zijn vaak 
dusdanig laag dat het uitvoeren van hoog gekwalificeerd werk onder druk komt te staan. Dit 
probleem kan worden ondervangen door het in par. 2 genoemde verrekenbaar stellen van 
de werkzaamheden, of door de onderaannemer in het bestek te benoemen. 
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Foto 15: Gelijkmatig metselwerk van 
constante hardheid. Gevel gereinigd en 
behandeld met bijenwas. 
Woonhuis markt 18, Geertruidenberg 
 

Foto 16: Door intensieve reiniging is 
bakhuid metselwerk volledig verdwenen. 
Cultureel centrum, Geertruidenberg  

  
Foto 17: Zacht oppervlak 16e eeuws 
metselwerk gereinigd d.m.v. afspoelen met 
water onder lage druk. 
VVV kantoor, Geertruidenberg 
 

Foto 18: Reiniging metselwerk door 
aannemer in opdracht van particulier. 
Woonhuis Koestraat, Geertruidenberg 

 

Foto 19: Reiniging metselwerk door 
particulier in opdracht gegeven door 
onderaannemer. 
Brandestraat, Geertruidenberg 
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3.3.2. Openbare aanbesteding met voorselectie 
 
Bij een openbare aanbesteding met voorselectie zijn dezelfde voorwaarden van kracht als in 
art. 3.3.1. In de aanbestedingsbrief zijn echter de selectievoorwaarden aangegeven waarop 
een keuze uit een aantal aannemers wordt gedaan. Belangrijk bij deze wijze van 
aanbesteden is dat de overige aannemers nog geen rekenkosten hoeven te maken. 
De geselecteerde aannemers kunnen dan onder aanvullende voorwaarden, zoals van te 
voren opgegeven onderaannemers ten behoeve van gevelherstel, gevelreiniging en 
gevelconservering, inschrijven. 
 
 
3.3.3. Onderhandse aanbesteding 
 
Bij een onderhandse aanbesteding is al sprake geweest van een screening door de 
opdrachtgever van de bedrijven waarmee men het werk wil uitvoeren. 
Bij particuliere opdrachtgevers is dit een veel voorkomende aannemingsvorm. 
Bij de rijksoverheid moet veelal worden aangetoond dat de uitgenodigde partijen over 
kwaliteiten beschikken, waaraan een doorsnee aannemingsbedrijf die bij een openbare 
aanbesteding zou meedoen, niet aan kan voldoen. 
Dit is bij gespecialiseerde onderaannemers als bijvoorbeeld steenhouwers, beeldhouwers, 
restauratieschilders en dergelijke het geval, doch voor de overige disciplines moeilijk 
aantoonbaar. Dit kan echter ondervangen worden door: 
- Een aannemer te kiezen die tot de vakgroep restauratie behoort. 
- Zeer hoge kwaliteitseisen te stellen met sancties. 
Natuurlijk kan bij onderhandse aanbestedingen aparte voorwaarden worden gesteld en/of 
namen genoemd van de door de opdrachtgever gewenste onderaannemers betreffende 
gevelherstel, gevelreiniging en gevelconservering. 
 
 
3.4. Uitvoering van de werkzaamheden vanuit een bouwteam 
 
Dit is voor de opdrachtgever de variant waarbij hij de meeste invloed heeft op uitvoering en 
kwaliteit. 
De aannemer wordt rechtstreeks gevraagd. 
De aannemer wordt geselecteerd aan de hand van een puntentelling. 
Hieraan kunnen alle aannemers meedoen, of er is een voorselectie van aannemers geweest 
volgens selectievoorwaarden als genoemd in art. 3.3.1. 
De aannemer tekent een afstandsverklaring waarbij hij afstand doet van het werk indien 
tijdens het planontwikkelingsproces geen overeenstemming tot bezuiniging of de wijze van 
uitvoering bereikt wordt.  
 
Voordelen: 
- De aannemer participeert in de gehele ontwikkeling van het restauratietraject. 
- De aannemer conformeert zich aan de in het bouwteam gemaakte afspraken. 
- De aannemer conformeert zich aan de aan hem voorgedragen onderaannemers. 
- De aannemer conformeert zich aan de voorschriften welke zijn voortgekomen uit 

onderzoeksadviezen van terzake kundige adviseurs. 
- De aannemer denkt actief en constructief mee om het werk ook financieel mogelijk te 

maken. 
- Onderaannemers worden van te voren vastgesteld waardoor onderbestedingen worden 

voorkomen, die ten koste gaan van de kwaliteit van het werk. 
 
Nadelen: 
- Prijsvorming is beperkt concurrerend waardoor prijsonderhandelingen moeilijk verlopen 

en vaak ten koste gaan van de kwaliteit. 
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3.5. Contracteren van onderaannemers door opdrachtgever 
 
De aanbestedingsvormen kunnen plaatsvinden als omschreven in art. 3.3. en 3.4. De 
onderaannemers welke zeer hoog gekwalificeerd werk moeten leveren b.v.: steenhouwers, 
beeldhouwers, gevelbehandelingen e.d. worden ingebracht als “derden”. Dit zijn zelfstandige 
aannemers die zich contractueel aan de opdrachtgever binden. De (hoofd)aannemer krijgt 
een coördinatievergoeding voor het in de planning opnemen en het logistiek begeleiden 
tijdens de uitvoering. 
 
Voordelen: 
- Vaste prijsafspraken tussen “derden” en de opdrachtgever. 
- Keuze nevenaannemer door opdrachtgever. 
- Kwaliteitsafspraken rechtstreeks met de verantwoordelijke uitvoerende. 
 
Nadelen: 
- Aparte garantieverklaringen van: 

• De (hoofd)aannemer. 
• De verschillende nevenaannemers. 

 
Bovenstaande kan bij vastgestelde gebreken leiden tot geschillen tussen de partijen. Door 
verschillende aannemers uitgevoerde werkzaamheden die aan hetzelfde bouwdeel, b.v. de 
gevels, hebben plaatsgevonden, kunnen de gebreken zijn ontstaan door de door derden 
uitgevoerde werkzaamheden. 
 
 
4. Conclusie 
 
Allereerst dient men zich af te vragen of gevelreiniging en een conserverende 
gevelbehandeling noodzakelijk is. 
Als men besluit tot gevelreiniging en/of conserverende gevelbehandelingen over te gaan, 
geldt het volgende. 
Het uitvoeren van de werkzaamheden van gevelreiniging en conserveringsbehandelingen 
van gevels kan op diverse manieren plaatsvinden. 
Belangrijk is dat er een onafhankelijke kwaliteitsborging is. 
Deze kan alleen bereikt worden als er een goede planvorming plaatsvindt waarin de 
gevraagde werkzaamheden en de gevraagde kwaliteitsnormen zijn vastgelegd. Om te 
komen tot een in het bestek gevraagde kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden dient 
het toezicht op de werkzaamheden door een onafhankelijke terzake kundige instantie te 
worden uitgevoerd. 
Verder is een invloed op de werkelijke kosten van de werkzaamheden van groot belang voor 
de te leveren kwaliteit van de ingekochte onderaannemers. De voor het specifieke werk 
aangetrokken onderaannemers moeten per slot van rekening de werkzaamheden naar 
behoren (kunnen) uitvoeren. 
De (hoofd)aannemer is in het geval van gevelreiniging en gevelconservering slechts een 
betaalde doorgeefluik echter wel met de verantwoordelijkheid van garantieverstrekking.  
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GEVELBEHANDELING VAN ERFGOED: ERF GOED GEVELS 
 

Rudy Keppens 
Directeur Rewah 

 
Reginald Arnaert 
Productadviseur 

 
 
1. Erf – goed - gevels 
 
1.1. Inleiding 
 
Toen ik naar een titel voor onze lezing zocht dacht ik plots aan een fragment uit het “roerend” 
erfgoed van Shakespeare en meer bepaald aan Julia’s citaat : “What’s in a name ?”. 
 

 
 
 
ERFGOED is the name, een Nederlandstalig allesomvattend woord met een verborgen 
boodschap. De boodschap is vrij eenvoudig, erfgoed, of het nu roerend of onroerend is, het 
is een stuk geschiedenis dat we “goed” uit onze handen moeten geven aan allen die het 
“erven”. 
Deze studiedag staat in het teken van het onroerend erfgoed en meer bepaald de gevel, 
ongeacht het nu over een arbeiderswoning, een fabriek, een kasteel of een kathedraal gaat. 
Allen verdienen ze een optimale behandeling. 
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1.2. Onze rol als fabrikant: 
 
Als fabrikant van ondermeer producten voor de bescherming en instandhouding van gevels 
is het voor Rewah een voortdurende uitdaging om in te spelen op de mogelijke noden die 
zich op het vlak van “monumentale bescherming” stellen. Vandaag hebben we al een aantal 
lezers gehoord, elk vanuit hun invalshoek, en ik durf te stellen dat elk van hen start vanuit 
eenzelfde optiek: een optimale benadering binnen het hen toegewezen proces. 
Er komen bij een dossier “monumentale bescherming” echter heel wat processen aan bod 
die telkens door een individuele instantie dienen ingevuld te worden: de overheid, het 
studiebureau, de architect, de onderzoekcentra, de aannemer, de uitvoerder, de producent, 
de verdeler,…… 
Dat individueel de “goodwill” aanwezig is, daar ben ik zeker van. Maar of al de personen die 
deze instanties vertegenwoordigen de weg naar elkaar vinden om in overleg elkaar aan te 
vullen waar nodig, daar durf ik niet volmondig ja op zeggen. Wij hebben al een heel parcours 
afgelegd en toch blijft de weg nog lang, maar zeker niet onoverbrugbaar.  
De vraag blijft echter wie het licht op groen zet om, van het vakgebied waarmee wij allen 
begaan zijn, een SWOT analyse te maken. Een analyse met als enige doelstelling een 
neutrale kwaliteitsverbetering van het totale restauratieproces van onroerend erfgoed. Het 
zou fijn zijn te weten dat we met zijn allen vandaag al even konden stilstaan bij deze 
doelstelling en wij ons niet tekort gedaan zouden voelen wanneer gesteld wordt dat het nog 
beter kan. 
Binnen onze eigen SWOT analyse komen we ondermeer tot de vaststelling dat het niet altijd 
evident is om doeltreffend innovatie naar de overheid of architect / ontwerper te verspreiden. 
Ik maak van deze gelegenheid hier vandaag dan ook gebruik om te vragen ons te informeren 
welke de meest efficiënte wijze is waarop wij jullie kunnen bereiken. 
 
 
1.3. Innovatie 
 
Wij staan momenteel klaar voor een informatiecampagne, van mond tot mond, van mail tot 
mail, van vakblad tot geadresseerde,…… van ons tot wie er duurzame informatie aan heeft. 
Binnen deze campagne brengen we ondermeer een verfsysteem Tensiocoat onder de 
aandacht, gebaseerd op de aloude en gekende nodige eigenschappen zoals ondermeer 
optimale waterdampdoorlaatbaarheid maar waarop wij het gegeven reversibiliteit geënt 
hebben. 
 
 
1.4. Kwaliteit van het product en de uitvoering 
 
Wij staven productkwaliteit ondermeer door proefrapporten van onafhankelijke laboratoria, 
waarmee wij nauwgezet contact houden en vanwaar uit wij ook soms vragen krijgen die een 
aanleiding kunnen geven naar de ontwikkeling van nieuwe producten of technieken. 
Achter of voor elk product staat er echter een mens, bedoeling is dat het juiste product 
gekozen wordt voor de juiste doelstelling en dat het gekozen product op de juiste wijze 
verwerkt wordt. 
Om dit te bereiken gaan we tewerk op diverse manieren; in eerste instantie het algemeen ter 
beschikking stellen van een productinformatieblad met de nodige informatie rond de 
verwerkingcriteria, minstens zo belangrijk is het veiligheidsinformatieblad teneinde het 
product in al zijn secundaire facetten eveneens te kennen.  
Daarnaast komt dan de persoonlijke benadering naar ondermeer het aannemersbedrijf en de 
uitvoerders zelf, theoretische en praktische productopleiding, werfadvies,… 
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Voorbeeld: ATG certificaat van onze hydrofuge Redisil S: 

 
 
Voorbeeld van een technische fiche. 
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1.5. Benadering van de instanties 
 
Ondermeer naar de architect toe werken wij op praktisch dezelfde wijze, zei het met enkele 
aanvullingen, de beschikbaarheid van de algemene informatie, het ter beschikking stellen 
van “worktools” die navigeren binnen het productaanbod wat leidt tot een selectie van het 
juiste product /systeem. 
Dit RPSN (Rewah Paint System Navigator) systeem (What’s in a name) wordt straks door 
collega Reginald  in demo gebracht. Uiteraard blijft ook hier het  “tailormade” werfadvies 
gelden, daar waar de architect het nodig acht en waarvan we straks een case studie zien. 
Om dan nog even met een woordspeling verder te eindigen, geef ik hierbij de micro aan 
collega Reginald met een praktijkvoorbeeld onder de titel 
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Productopleidingen 

 
 

Rewah Paint System Navigator 
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Systemenoverzicht: 
 

Rewah systemen 
 

Gangbare marktprijzen zijn met Rewanet reiniging inbegrepen in €/m² en zijn louter indicatief. 
Systeem 1 Systeem 2 Systeem 3 

2 lagen Kalei Liscio (inkleurbaar) 1 laag Kalei Liscio  1 laag Kalei Liscio  
  1 fixatielaag met Tensiocoat Primer Conc 1 fixatie laag met Tensiocoat Primer Conc 
  2 lagen kalkverf (nog niet verkrijgbaar) 2 lagen Tensiocoat (Quartz) 

Toepassing & eigenschappen Toepassing & eigenschappen Toepassing & eigenschappen 
Oude en nieuwe muren Oude en nieuwe muren Oude en nieuwe muren 
Scheurvulling Scheurvulling Scheurvulling 
Dampopen Dampopen Dampopen 
Vlekvorming Vlekvorming Geen vlekvorming 
  Fijne afwerking Waterdicht 
   Vuilafstotend 
   Bescherming tegen groenvorming 
   Sterk en zeer duurzaam 
   Kalkmat 
Gangbare marktprijzen: van 30 tot 45 Gangbare marktprijzen: van 35 tot 50 Gangbare marktprijzen: van 35 tot 60 

Systeem 4 Systeem 5 Systeem 6 
1 laag Tensicoat Primer Conc 1 laag Tensicoat Primer Conc 1 laag Indupact 
2 lagen Tensiocoat 2 lagen Tensiocoat Quartz 1 laag Inducryl Façade Forcefib+ 
   2 lagen Inducryl Façade 

Toepassing & eigenschappen Toepassing & eigenschappen Toepassing & eigenschappen 
Barstvrije oude of nieuwe muren Barstvrije oude of nieuwe muren Oude muren met scheuren en barsten 
Geen vlekvorming Geen vlekvorming Geen vlekvorming 
Waterdicht Waterdicht Waterdicht 
Dampopen Dampopen Ademend 
Bescherming tegen groenvorming Bescherming tegen groenvorming Bescherming tegen groenvorming 
Sterk en zeer duurzaam Sterk en zeer duurzaam Sterk en zeer duurzaam 
Vuilafstotend Vuilafstotend Sterke scheuroverbrugging 
Kalkmat Kalkmat Carbonatatieremmend igv Beton 
  Kalei-effect igv Quartzversie   
Gangbare marktprijzen: van 20 tot 30 Gangbare marktprijzen: van 25 tot 40 Gangbare marktprijzen: van 33 tot 45 

Systeem 7 Systeem 8 Systeem 9 
1 laag Indupact 1 laag Indupact 1 laag Indupact 
1 laag Inducryl Façade Forcefib+ 2 lagen Inducryl Façade 2 lagen Inducryl Façade Quartz 
2 lagen Inducryl Façade Quartz    

Toepassing & eigenschappen Toepassing & eigenschappen Toepassing & eigenschappen 
Oude muren met scheuren en 

barsten 
Oude en nieuwe muren met barstjes Oude en nieuwe muren met barstjes 

Geen vlekvorming Geen vlekvorming Geen vlekvorming 
Waterdicht Waterdicht Waterdicht 
Ademend Ademend Ademend 
Bescherming tegen groenvorming Bescherming tegen groenvorming Bescherming tegen groenvorming 
Structuur van Quartz (Structuur igv Quartzversie) (Structuur igv Quartzversie) 
Sterk en zeer duurzaam Sterk en zeer duurzaam Sterk en zeer duurzaam 
Sterke scheuroverbrugging Scheuroverbrugging Scheuroverbrugging 
Carbonatatieremmend igv Beton Carbonatatieremmend igv Beton Carbonatatieremmend igv Beton 
Gangbare marktprijzen: van 38 tot 53 Gangbare marktprijzen: van  18 tot 28 Gangbare marktprijzen: van 23 tot 38 
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2. Erf goed - Verf goed 
 
2.1. Toelichting Rewah Paint System Navigator 
 
Om te helpen een keuze te maken binnen onze kalei- of verfsystemen voor de afwerking van 
gevels heeft Rewah een handige tool ontworpen die toelaat om op basis van een aantal 
standaardgegevens een geschikt systeem te selecteren. Deze tool die draait onder Excel 
heet “Rewah Paint System Navigator (RPSN)” en: 
• Selecteert het optimale beschermingssysteem; 
• Geeft keuzemogelijkheden naar het decoratief aspect; 
• Geeft een strikt en duidelijk beeld van alle noodzakelijke stappen binnen het 

uitvoeringsproces. 
Korte demo. 
 
 
2.2. Case studie: 
 
Historisch pand Moerstraat 7, Brugge;  
 
Betrokken instanties:  
• OCMW Brugge,  
• Stad Brugge, 
• Ruimte en Erfgoed (toen nog Monumenten & Landschappen),  
• De architect,  
• Hoofdaannemer,  
• Onderaannemer schilderwerken.  
 
Startsituatie: 
Oude muren. Opstijgend vocht, nitraat, doorslaand vocht. 
Na onderzoek door Rewah in opdracht van de architect werd door Rewah een systeem 
aanbevolen dat de architect aan zijn opdrachtgevers kon voorstellen en wat door hen 
gezamenlijk is weerhouden voor uitvoering. Dat voorgestelde systeem stemt overeen met 
het “Rewah Paint Systeem 3”, op enkele noodzakelijke bijkomende voorbereidingen na, 
zijnde injecteren tegen opstijgend vocht en herstellen van gebreken aan het dak ter 
voorkoming van waterinfiltratie algemeen en in de te behandelen muren in het bijzonder. De 
teksten werden neutraal aangeleverd, het was immers een openbare aanbesteding, en ze 
vormden de basis voor de opmaak van het lastenboek, voor wat het gedeelte “behandeling 
van de gevels” betrof. De aanbevolen behandeling kwam hierop neer: 
 
Voorbereiding en behandeling van de gevels: 
Reiniging met Rewanet => hierdoor was zacht reinigen mogelijk, werd de vervuiling 
verwijderd zonder de oude bakstenen en het voegwerk te agressief te moeten reinigen en 
kon water onder beperkt hoge druk worden aangewend. Ook micro-organismen en hun 
kiemen werden hiermee behandeld en verwijderd. Vaak wordt dit aspect veronachtzaamd en 
groeien mossen later onder de afwerkingslagen. 
Voegen herstellen. Als men ontbrekende voegen gewoon zou dicht kaleien dan is het 
vulmateriaal (in dat geval kalei) onvoldoende aangedrukt tegen de legmortel en kunnen er 
holtes ontstaan tussen de legmortel en de kalei. Door een eventuele kwetsuur aan de 
afwerkingslagen kunnen dan belangrijke hoeveelheden water in deze holtes terechtkomen 
en kan er vorstschade ontstaan.  
Plaatsen van 1 laag kalei Liscio. Deze kalei werd gekozen omwille van haar specifieke 
eigenschappen. Doordat het bindmiddel enkel hydraulische kalk is met fijn granulaat als 
vulmiddel, was er geen risico dat de kaleilaag spanningen zou veroorzaken op de oude 
bouwmaterialen. Afwerkingslagen moeten immers altijd zachter zijn dan hun drager. Daarbij 
komt dat deze kaleilaag een uitstekende vochtuitwisseling met de omgeving waarborgt. De 
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doelstelling was om alle barsten en scheuren te dichten. Het bekomen esthetisch effect sluit 
heel sterk aan bij de vroegere manier van jaarlijks witkalken doordat enkel fijn granulaat 
aanwezig is in deze kalei. Deze kalei laat men minimum 14 dagen de tijd voor de hydratatie 
en de carbonatatie, alvorens verder af te werken.  
Fixeren van de kalei met Tensiocoat Primer Conc. Deze voorbereiding is noodzakelijk om 
de ondergrond receptief te maken voor deze behandeling. 
Behandeling met 2 lagen Tensiocoat. Deze eindlagen geven volgende eigenschappen aan 
de behandelde muren. Vlekken eigen aan kaleisystemen bij beregening worden door 
sommigen als storend ervaren. Gezien de opdrachtgever deze vlekken niet wenste, 
opteerden we voor Tensiocoat als eindlaag waarbij toch het vochtregulerend vermogen in 
stand werd gehouden. De kalkmatte afwerking geeft een natuurlijke minerale uitstraling. De 
muren blijven dampopen microporeus. Er groeien door de typische samenstelling van de verf 
geen micro-organismen en mossen op deze eindlagen en er is een duidelijk zelfreinigend 
karakter aanwezig, waardoor het pand maximaal bestand is tegen de vervuilende invloeden 
van de stad. De volle muren blijven bovendien droog waardoor de isolatiewaarde ervan 
beduidend beter is dan wanneer de muren onbeschermd blootgesteld zijn aan het Belgische 
weer. 
We adviseerden voor de reiniging van alle natuursteen elementen de zachte 
reinigingstechniek Façonet 20. Deze gevelreinigingspasta op basis van natuurlijke klei maakt 
de vervuiling los en er wordt met mild afgestelde waterdruk gereinigd, waardoor de 
oppervlaktestaat van de natuursteen onveranderd bleef en alle afwerkingdetails van de 
bekapping en het beeldhouwwerk gevrijwaard bleven inclusief de natuurlijke patina. 
Gezien er bij openbare werken geen merken worden voorgeschreven hadden we geen 
enkele garantie dat er ook met de aanbevolen kwaliteitsproducten zou worden gewerkt. Vaak 
worden werken uitgevoerd met wel soortgelijke producten maar die soms inferieure 
eigenschappen hebben, of die anders verwerkt moeten worden en waarvan weinig of geen 
kennis ter beschikking is hoe deze producten zich in specifieke situaties zullen gedragen, 
hoe ze verouderen, en of ze onderling compatibel zijn.  
 
 
2.3. Innovaties in verfsystemen voor monumenten. 
 
Tensiocoat is een verfsysteem dat ontwikkeld werd met alle wenselijke eigenschappen voor 
een duurzame bescherming van monumenten. Naast het dampopen microporeuze karakter 
van minerale verfsystemen en hun kalkmatte aspect, zijn er nog een aantal extra 
eigenschappen in ontwikkeld.  
 
Deze zijn: 
• Vochtwerend; 
• Zelfreinigend; 
• Geen algen- en mosvorming; 
• Uitzonderlijk goed hechtend en zeer duurzaam; 
• Zowel op minerale als op reeds geschilderde ondergrond toepasbaar; 
• Niet brandbaar en niet vlamverspreidend; 
• Reversibel
 

. 

Hiermee komt Rewah tegemoet aan de vraag naar meer duurzame, minder snel vervuilende 
systemen, die muren vrijwaren van regenwater, maar vooral ook reversibele systemen. 
Tensiocoat is op milieuvriendelijke wijze te verwijderen. Met Decamur, een biologische 
verfstripper en water onder milde hoge druk kan men zo dit systeem van de muur afhalen. 
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Situatie voor: Situatie na: 

  
 

  
 
 
3. Besluit: 
 
Als producent kunnen wij een belangrijke rol spelen in het beslissingsproces om te komen tot 
een goede gevelbehandeling. Op laboniveau ontwikkelen wij gevelsystemen met de gekende 
hoge eisen naar kwaliteit en dampdoorlaatbaarheid als uitgangspunt. We begeleiden de 
aannemer bij de introductie van nieuwe of vernieuwde producten, luisteren naar 
opmerkingen en wensen rond een goede verwerkbaarheid. We houden contact met 
onderzoekscentra om onze producten te laten controleren en als dat kan, te laten 
certificeren, maar vooral: we volgen ook telkens verschillende realisaties om te zien waar 
mogelijkheden of noden zijn ter verbetering en we onderzoeken hoe onze producten 
verouderen en controleren de beschermende functies naar de gevel en stellen vast hoe 
welke omgevingsfactoren van invloed zijn op onze systemen. Deze kennis is ontzettend 
belangrijk bij onze adviezen die wij kunnen geven aan alle actoren binnen het 
restauratieproces. Wij kennen de mogelijkheden en ook de beperkingen van onze systemen 
en kunnen daarom adviseren welke producten ingepast kunnen worden binnen de gestelde 
eisen. 
Verder geloven wij dat controles op alle niveaus de kwaliteit van de restauraties kunnen 
verhogen. Het geeft ons voldoening geraadpleegd te worden rond lastenboeken met 



- 10 - 

productomschrijvingen die passen binnen ons kader of het kader van kwaliteitsbewuste 
concullega's.  
In die optiek blijven wij open staan voor product- en werfcontroles waar naast de controle op 
de conformiteit van het gebruikte product eveneens randvoorwaarden zoals verbruik en 
ondermeer omstandigheden bij toepassing kunnen nagegaan worden. Het stemt ons echter 
tot nadenken vast te moeten stellen dat in de praktijk, alvorens er nog maar sprake is van 
controle, al vaak afgeweken wordt van de voorgeschreven producten. 
Varianten in het kader van innovatie en bij bewezen kwaliteit en duurzaamheid ja, maar 
dikwijls ontbreekt dit alles. Waar en bij wie ligt dan de beslissing om afwijkende producten 
toch toe te staan en welke belangen heeft men hierbij ? 
Als fabrikant zijn we er altijd vanuit gegaan dat wij ons steentje kunnen bijdragen binnen het 
restauratieproces en blijven wij dagelijks verder werken aan de juiste balans tussen kwaliteit 
en duurzaamheid. 
Erfgoed, overweeg goed, ontwerp goed en kies goed. 
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De WTA stelt zich voor 
 

Wetenschappelijk – Technische Groep voor Aanbevelingen inzake 
Bouwrenovatie en Monumentenzorg. 

 
Er bestaat in binnen - en buitenland, versnipperd over vele bedrijven en instellingen, 
researchafdelingen en  adv iesorganen, ee n uitgebreid a anbod v an ke nnis op h et 
gebied v an r enovatie en i nstandhouding van he t g ebouwenpatrimonium. Van di e 
kennis zou de bouwrenovatiemarkt en daarmee ook de zorg voor de monumenten 
meer k unnen profiteren d an n u h et g eval i s, en d at e ens te m eer daar  het 
zwaartepunt van di e zorg g eleidelijk verschuift van d e t raditionele restauratie n aar 
renovatie e n onderhoud e n b ovendien d e “jonge“ m onumenten met ee n g eheel 
eigen conserveringsproblematiek, in de zorg worden betrokken. 
 
Probleem is echter dat dit grote kennisaanbod niet zo gemakkelijk is te overzien en 
zich bovendien steeds aanpast. Het adagium “bouwen is traditie” gaat steeds minder 
vaak op, en dat geldt evenzeer voor renovatie - en onderhoudstechnieken. 
 
Kwaliteit, br uikbaarheid en ac tualiteit v an ke nnis staan d aarbij v oorop. D e 
Nederlands-Vlaamse afdeling van de WTA kan daarbij een belangrijke rol spelen. De 
WTA b eijvert zi ch v oor ond erzoek en de praktische toepassing daar van o p h et 
gebied van onderhoud aan gebouwen en monumentenzorg. 
 
Daartoe w orden bi jeenkomsten v an w etenschappers en pr aktijkdeskundigen 
georganiseerd, w aar een s pecifiek pr obleem i nzake o nderhoud van g ebouwen en  
duurzaamheid v an g ebruikte b ouwmaterialen en methoden z eer i ntensief w ordt 
onderzocht. In studiewerkgroepen op onder meer het terrein van houtbescherming, 
oppervlaktetechnologie, metselwerk, natuursteen, statische/dynamische 
belastingen van constructies, versterking en consolidatie, monitoring worden 
kennis en ervaringen uitgewisseld. 
Resultaten w orden v ertaald i n ee n r ichtlijn v oor w erkwijzen en 
behandelingsmethoden. Gezien de kwaliteit en de heterogene samenstelling van de 
werkgroepen, ku nnen di e r ichtlijnen, zogenaamde M erkblätter, be schouwd worden 
als objectief en n ormstellend. Z ij worden in brede kr ing verspreid door  m iddel van 
publicaties in d e v akpers en i n he t WTA-tijdschrift “ International Jo urnal f or 
Technology and A pplications in Building Maintenance and Monument Preservation” 
gepubliceerd dat aan alle leden 4x per jaar wordt toegestuurd. 
 
Leden v an d e WTA ku nnen aldus, door een actieve v ertegenwoordiging i n 
werkgroepen bi jdragen aan d e t otstandkoming v an der gelijke n ormstellende 
advisering. 

 



 

 
 
 
In b eginsel st aat he t l idmaatschap op en voor al len di e v anuit hu n functie o f 
belangstelling bi j de  bouw, restauratie en  het onderhoud van gebouwen bet rokken 
zijn. Werkgroepen w orden sa mengesteld o p basi s van desku ndigheid en er varing 
van de participanten. D eelname i s altijd v akinhoudelijk. Leden hebben h et r echt 
voorstellen te doen voor de op- en inrichting van nieuwe werkgroepen en gebruik te 
maken v an d oor d e WTA g eleverde faciliteiten zoals een v akbibliotheek en e nig 
administratieve ondersteuning. 
 
Het bet reft d aarbij ni et al leen a dvisering, m aar ook het har moniseren v an d e 
verschillende internationale technische regelgevingen. Hiertoe biedt de Nederlands-
Vlaamse tak van WTA een uitstekende mogelijkheid. 
 
Wanneer u bel angstelling heef t v oor de WTA o f é én v an de hi ervoor genoemde 
vakgebieden o f w erkgroepen ku nt u met de WTA N ederland-Vlaanderen co ntact 
opnemen. 
 
Kosten van het lidmaatschap bedragen: € 170,--  
per jaar per persoon, 
Eenmalig inschrijfgeld van:                      €  25,-- 
Een ondersteunend lidmaatschap voor bedrijven en instellingen kost minimaal  
€ 170,-- tot € 610,-- per jaar, al naargelang het aantal werknemers. 
Eenmalig inschrijfgeld vanaf:                   €  25,-- tot € 150,-- 
  
WTA Nederland - Vlaanderen 
 
Correspondentieadres Nederland 
A. Bloemaerthoek 11  
NL - 4907 RD OOSTERHOUT  
T +31 (0) 162  471 840  
F +31 (0) 162  471 841 
e-mail   : info@wta-nl-vl.org 
Internet : www.wta-nl-vl.org 
 
 
Correspondentieadres België 
Mevr. Kristine Loonbeek 
P/a Katholieke Universiteit Leuven 
Departement Burgerlijke Bouwkunde 
Laboratorium REYNTJENS 
Kasteelpark Arenberg 40 bus 2448 
3001 Heverlee 
Tel. :  +32 (0)16 32 16 54 
Fax :  +32 (0)16 32 19 76 
e-mail : Kristine.Loonbeek@bwk.kuleuven.be 
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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 
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Nr Lijst verschenen syllabi Jaar ISBN nummer 
1 Stad beeld 1992  
2 Nieuwe ontwikkelingen 1993  
3 Restaureren & Conserveren 1994  
4 Kleur bekennen 1994  
5 Hout 1996  
6 Gevelreinigen 1996  
7 Kalk 1997 90-76132-01-1 
8 Metaal 1997 90-76132-02-1 
9 Kwaliteit in de restauratie 1998 90-76132-03-8 

10 Natuursteen deel 1 1998 90-76132-04-6 
11 Natuursteen deel 2 1999 90 76132-05-4 
12 Mortels in de restauratie 1999 90-76132-06-2 
13 Pleisters voor restauratie en renovatie 2000 90 76132-07-0 
14 Bereikbaarheid van monumenten 2000 90-76132-08-9 
15 Schoon van binnen 2001 90-76132-09-7 
16 Glas in lood 2001 90-76132-10-0 
17 Scheuren in metselwerk en pleisters 2002 90-76132-11-9 
18 Biodegradatie 2002 90-76132-12-7 

19a Zouten in natuursteen- en 
baksteenmetselwerk 2003 90-76132-14-3 

19b Surface and structural consolidation of 
masonry 

20 Authenticity in the restoration of monuments 2003 90-76132-13-5 
21 Kleur, Pigment en Verf in Restauratie 2003 90-76132-15-1 
22 Graffiti op monumenten: een last of een lust 2004 90-76132-16-x 

23 Isolatie en klimaatbeheersing van 
monumenten (Hoe) is het mogelijk? 2004 90-76132-17-8 

24 Monumenten en water 2005 90-76132-18-6 
25 Monitoring en Diagnose 2005 90-76132-19-4 
25a CD MDDS Damage Atlas 2005 geen 

26 Valorisatie en Consolidatie van Monumentale 
Betonconstructies 2006 90-76132-20-8 

27 Restauratie en onderhoud van monumentale 
gebouwen 2006 

ISBN-10: 90-76132-21-6  
ISBN-13: 978-90-76132-21-1 

28 Restauratie, onderhoud en beheer van 
monumenten 2007 ISBN/EAN: 978-90-76132-22-8 

29 Herbestemming van Religieus Erfgoed 2007 ISBN/EAN: 978-90-79216-01-7 
30 Zout en behoud? (nieuwe ontwikkelingen) 2008 ISBN/EAN: 978-90-79216-02-4 
31 Beton behouden – theorie in de praktijk gezet 2008 ISBN/EAN: 978-90-79216-03-1 

32 Ondergrondse Monumenten: Zichtbaar - 
Onzichtbaar 2009 ISBN/EAN: 978-90-79216-04-8 

33 Interventies en hun consequenties 2009 ISBN/EAN: 978-90-79216-05-5 
34 Effect of Climate Change on Built Heritage 2010 ISBN/EAN: 978-3-937066-18-9 
35 Gevelbehandeling van erfgoed: Erg of goed? 2010 ISBN/EAN: 978-90-79216-06-2 

 CD/MDDS Schadeatlas: € 10,00    
 
Informatie: zie website www.wta-nl-vl.org 
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