
 
Nederland – Vlaanderen 

 
 
 

OPTREKKEND GRONDVOCHT 
 
 

 
 
 
 

Roosendaal 2017 
  



 
WETENSCHAPPELIJK-TECHNISCHE GROEP VOOR 

AANBEVELINGEN INZAKE BOUWRENOVATIE EN MONUMENTENZORG 
 

www.wta-nl-vl.org 
info@wta-nl-vl.org 

 KvK:  40398619 

NEDERLAND 
TU Delft – Faculteit Bouwkunde t.a.v. Wido Quist | Postbus 5043 | NL-2600 GA Delft 

T: +31 (0)639251159 | E: w.j.quist@tudelft.nl 
Bank: NL31ABNA0427726158 

 
VLAANDEREN 

KULeuven t.a.v.Kristine Loonbeek | Kasteelpark Arenberg 40 bus 2448 | B-3001 Heverlee 
T: +32 (0)16321654  E: Kristine.Loonbeek@kuleuven.be 

Bank: BE52738027352709 

 
 

OPTREKKEND GRONDVOCHT 

 
Roosendaal, 21 april 2017 

 
Editor: 

Yves Vanhellemont 
Rob van Hees 

Nathalie Vernimme 

http://www.wta-nl-vl.org/
mailto:info@wta-nl-vl.org
mailto:w.j.quist@tudelft.nl
mailto:Kristine.Loonbeek@kuleuven.be


PROGRAMMA 
 
 
09.15 Ontvangst 
 
09.45 Welkom en opening 
 Rob van Hees, voorzitter WTA Nederland-Vlaanderen 
 Els Verstrynge, WTA Nederland-Vlaanderen, dagvoorzitter 
 
10.00 Opstijgend vocht: hoe ga je ermee om? Ervaringen uit de praktijk 
 Edith Vermeiren, Erfgoed & Visie 
 
10.30 Wat is optrekkend vocht? - De diagnose van optrekkend grondvocht 
 Barbara Lubelli, TU Delft 
 
11.00 Koffie- en theepauze 
 
11.30 Een myriade aan oplossingen tegen optrekkend vocht 
 Rob van Hees, TU Delft en TNO 
 
12.00 Uitreiking WTA NL-VL Monumenten studieprijs 2017 
 Transparant restaureren 
 Lida Barou, TU Delft 
 
12.30 Lunch 
 
13.00 Algemene Ledenvergadering (alleen voor leden WTA) 
 
13.30 Rondleiding door het Klooster Mariadal 
 
14.15 Bestudeerde praktijkervaringen uit Nederland en België 
 Linda Miedema, TU Delft / TPAHG Architecten & Yves Vanhellemont, WTCB 
 
14.45 De techniek voorbij - hoe denkt de Monumentenzorg erover? 
 Michiel van Hunen, RCE & Nathalie Vernimme, Onroerend Erfgoed 
 
15.15 Koffie- en theepauze 
 
15.45 Decision support tool – Een hulpmiddel voor architecten, aannemers en 

gebouweigenaren om een goed onderbouwde keuze te kunnen maken voor 
een (combinatie van) interventie(s) tegen optrekkend vocht 

 Jan Bolhuis, TU Delft / Architektenburo Veldman | Rietbroek | Smit 
 
16.15 Discussieronde 
 
16.45-17.30 Afsluitende receptie  



VOORWOORD 
 
 
In Vlaanderen kennen we het fenomeen als ‘opstijgend grondvocht’. In Nederland spreekt 
men eerder over ‘optrekkend grondvocht’.  Tot daar de verschillen. Want ongeacht de 
benaming, dit optrekkende grondvocht blijkt één van de belangrijkste vocht- en 
schadeoorzaken te zijn in historische constructies. Niet alleen in Nederland en België, maar 
wereldwijd. Een probleem dat reeds sinds lang onderkend wordt en waar, vroeger en 
vandaag, met wisselend succes acties tegen ondernomen werden en worden.  
De relatief grote hoeveelheid vocht die gepaard gaat met opstijgend grondvocht, vaak 
‘vervuild’ met oplosbare zouten, zorgt voor een breed gamma aan schadefenomenen, 
waaronder materiaalschade door kristalliserende of hygroscopische zouten, vorst, corrosie, 
aantasting door schimmels en zwammen, en algemeen een erg onaangenaam of zelfs ronduit 
ongezond binnenklimaat. In tijden waarin er ruim aandacht moet gaan naar de 
energieconsumptie van een gebouw, kan men zich niet meer veroorloven dat gebouwen 
vochtig zijn. Een vochtig gebouw verliest permanent warmte door de betere warmtegeleiding 
doorheen natte muren, maar ook door de verdamping van dit vocht, dat hiervoor gretig gebruik 
maakt van de warmte binnenshuis. Energie die toch echt wel nuttiger aangewend kan worden. 
De behandeling van optrekkend grondvocht is van het grootste belang voor het behoud van 
ons erfgoed, maar overstijgt evenwel ruimschoots de monumentenzorg. In België dateert een 
derde van de woongelegenheden (al dan niet beschermd) van voor 1945. Voor het overgrote 
deel gaat dit om gebouwen die een reëel risico hebben tot blootstelling aan opstijgend 
grondvocht. Het behandelen van optrekkend grondvocht schept derhalve een erg ruime markt, 
wat weerspiegeld wordt in een  grote diversiteit aan commercieel beschikbare oplossingen 
tegen optrekkend vocht. Maar daardoor is er ook, wereldwijd, een ruime wetenschappelijke 
interesse voor de behandeling van optrekkend grondvocht. Want het is alvast duidelijk dat er 
nog heel wat onbekende elementen zijn, die een nader wetenschappelijk onderzoek vereisen.  
In het licht hiervan werd enkele jaren geleden het onderzoeksproject EMERISDA 
(Effectiveness of Methods against Rising Damp in buildings – www.emerisda.eu) opgestart. 
Op deze studiedag, georganiseerd door WTA, worden een aantal belangrijke resultaten en 
inzichten van dit project voorgesteld. 
 
 
 
 
 
Roosendaal, 21 april 2017 
Yves Vanhellemont 
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OPSTIJGEND VOCHT: HOE GA JE ERMEE OM?  
ERVARINGEN UIT DE PRAKTIJK 

 
Edith Vermeiren 

Erfgoed & Visie bvba 
 
 
1. Inleiding (Figuur 1) 
 
Gedurende meer dan 30 jaar restauratiepraktijk is de problematiek van opstijgend vocht 
(hierna ook stijgvocht genoemd) nagenoeg een constante bij de diagnose van historische 
panden. Erfgoed & Visie is voornamelijk actief in de Kempen en in de provincie Antwerpen en 
deze regio wordt nu eenmaal gekenmerkt door aluviale vlaktes en gebieden met hoge 
grondwaterstand. Gebouwen staan bijgevolg met de voeten in het water. Gezien onze traditie 
van bouwen met capillaire materialen, is stijgvocht een feit. 
 

 
Figuur 1: Stijgvocht 

 
 
In historische constructies werden bij de bouw vaak wel ingrepen gedaan om een barrière te 
realiseren tegen stijgvocht, maar na verloop van eeuwen of decennia blijken deze ingrepen 
niet meer effectief of zijn ze gedegradeerd. Glasscherven of leisteenfragmenten zijn gebroken, 
lood is door het gewicht van het gebouw deels uitgedrukt of is aangetast door 
spanningscorrossie of door organische zuren in de bodem. 
Bij vernaculaire architectuur is soms helemaal geen spoor van enige voorzorgsmaatregel 
terug te vinden. 
Gevolg is dat de muurvoeten van constructies vochtbelast zijn en dat er veelal schade optreedt 
in de capillaire bouwmaterialen, ten gevolge van vorst en eventuele zouten. 
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2. Behandeling van stijgvocht in de praktijk 
 
2.1. De diagnosefase 
 
Bij de start van een restauratieopdracht is een grondig plaatsbezoek een van de eerste taken. 
Meestal gebeurt dit plaatsbezoek zelfs vooraleer een opdracht tot stand komt en is de eerste 
diagnose een onderdeel van de argumenten die een bouwheer aanzet om te kiezen voor dit 
of geen architectenbureau of restauratiearchitect. 
De eerste diagnose gebeurt aan de hand van een visuele inspectie (Figuur 2). Wat de 
problematiek rond stijgvocht betreft, zijn de sporen vaak snel zichtbaar: vocht tekent zich af 
onderaan beschilderde muren, behangpapier vormt blazen of hangt los, bepleistering staat 
gezwollen en verpoedert. En stijgvocht brengt ook ongewenste flora en fauna met zich mee. 
Muren die decennia lang vochtig staan kunnen aangetast zijn door schimmels en zwammen. 
Vaak ontstaan deze in houten plinten of in houten vloeren die met het plintmetselwerk in 
aanraking komen. Diverse zwammen tasten alleen het hout aan, maar wanneer we met 
huiszwam te maken hebben, gaat de aantasting op termijn ook door het metselwerk en 
pleisterwerk. Stijgvocht kan ook ongewenste fauna tot gevolg hebben. In hoeken, spleten en 
onder plinten van ruimtes die te maken hebben met stijgvocht, treffen we vaak ‘Sint-
Antoniuszwijnen’ of Landpissebedden (Oniscidea) aan.  Deze geleedpotigen zijn in oorsprong 
zeedieren. Ze hebben hun kieuwen behouden, waarmee ze zuurstof uit de omgeving 
opnemen. De kieuwen moeten bijgevolg altijd vochtig blijven omdat ze anders niet meer 
functioneren. Dat is de reden waarom pissebedden in een droge omgeving niet lang overleven 
en bijgevolg vaak te vinden zijn onderaan muren met een stijgvochtproblematiek. Vooral de 
fauna en flora die gekoppeld is aan stijgvocht maakt dat dit probleem niet enkel visueel 
waarneembaar is, maar dat er ook een typische geur hangt in een gebouw dat lange tijd met 
stijgvocht te kampen heeft. 
 

 
Figuur 2: Symptomen van stijgvocht 

 
 
Stijgvocht is vaak al van bij de bouwfase aanwezig. Daarom zijn er bij oudere gebouwen vaak 
ingrepen gebeurd om het probleem te verdoezelen of  zijn er ook sporen van remediëring van 
stijgvocht te zien. Lambriseringen in hout, in geperste vezelcementplaat of voorzetplaten in 
natuursteen fungeren als cache-misère. Veelal wordt het probleem ook verholpen met 
gecementeerde plinten, die enkel en alleen als gevolg hebben dat het vocht nog hoger 
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opgestuwd wordt en die bovendien vaak de degradatie van het achterliggende metselwerk tot 
gevolg hebben door opeenvolgende vorst- en dooicycli.  Hier en daar hebben we ook 
restanten van historische systemen om stijgvocht op te lossen teruggevonden. In het begin 
van de 20ste eeuw zocht men vaak heil in het plaatsten van roostertjes in de buitengevel of 
verluchtingspijpjes in het interieur. Deze ingrepen zijn niet effectief en zijn vooral een 
nestplaats voor mieren, spinnen en andere insecten. 
Stijgvocht is uiteraard ook in zekere mate gelinkt aan de omgeving. Een gebouw dat met de 
voeten in het water staat of in een gebied met hoge grondwaterstand is uiteraard veel meer 
onderhevig aan stijgvocht dan een gebouw dat in een zeer droog gebied gelegen is. 
Stijgvocht kan dus visueel vastgesteld worden, maar het probleem kan uiteraard ook met 
metingen onderbouwd worden. Het meest eenvoudige is het gebruik van een vochtmeter 
waarbij het vochtgehalte in de muur op diverse plaatsen in kaart gebracht wordt. De gewone 
vochtmeter met twee metalen pennen meet de elektrische weerstand tussen twee punten. 
Deze meting is niet zeer correct en kan vaak een vertekend beeld geven, vooral wanneer de 
muur zoutbelast is. Op dat moment lijkt de muur veel vochtiger dan hij in werkelijkheid is.  
Iets meer betrouwbaar is de capacitieve vochtmeter of bolvochtmeter, die het vochtgehalte 
van het materiaal zelf meet.  
Deze beide methodes leveren meetmateriaal op dat indicatief kan zijn voor het onderbouwen 
van een stijgvochtprobleem. 
Ingeval men evenwel het juiste vochtgehalte van een muur wil bepalen, is het wenselijk om 
over te gaan tot een carbidemeting, waarmee het vochtgehalte in een door boring verkregen 
poedermonster wordt gewogen. Als deze meting op verschillende hoogtes in een muur wordt 
uitgevoerd en er wordt vastgesteld dat het vochtgehalte afneemt naarmate men hoger in de 
muur proefmonsters neemt, kan met grote zekerheid over stijgvocht gesproken worden. Het 
nadeel van deze test is dat het een destructieve methode is én dat er nog steeds missingen 
kunnen gebeuren tussen het meten van hygroscopisch vocht en vrij vocht. Boringen in de 
‘zoutband’ resulteren in een hoger vochtgehalte. 
Stijgvocht is immers geen alleenstaand probleem. Zelden wordt zuiver water capillair 
opgezogen in de muur. Vaak gaat een stijgvochtprobleem hand in hand met een problematiek 
van zoutuitbloeiingen. Daarom is het wenselijk om naast de bepaling van het vochtgehalte 
ook een zoutanalyse uit te voeren.  Als een muur belast is met hygroscopische zouten, biedt 
een behandeling tegen stijgvocht alleen immers geen afdoende oplossing.  
De meest voorkomende zouten zijn sulfaten, nitraten en chloriden. Nitraten zijn meestal het 
gevolg van dierlijke uitwerpselen. Chloriden komen voor op plaatsen waar gepekeld werd of 
strooizouten werden gestockeerd, of aan de kust (ten gevolge van zeewater). 
Een indicatieve zoutanalyse kan uitgevoerd worden met teststripjes voor sulfaten, chloriden 
en nitraten. De teststripjes worden eerst bevochtigd alvorens deze met de gevoelige zone 
tegen het muuroppervlak te drukken. Als de gevoelige zone verkleurt, is het overeenkomstige 
zout aanwezig. 
Uit deze indicatieve bepaling van het type zout wordt de meest kritische zone uitgenomen 
voor een monstername. 
Het zoutgehalte wordt bepaald door een half-kwantitatieve wijze. Een gekende hoeveelheid 
fijn verbrijzeld materiaal wordt met een welbepaalde hoeveelheid water vermengd. In dit 
mengsel wordt er een teststripje aangebracht. De verkleuring van de gevoelige zone op het 
teststripje wordt vergeleken met een referentieschaal. Daaruit kan de aanwezige 
zoutconcentratie afgeleid worden en herleid naar de oorspronkelijke zoutconcentratie in het 
materiaalmonster. Dit gebeurt voor elk type zout (chloriden, nitraten en sulfaten). Het is 
wenselijk om dit onderzoek zowel uit te voeren voor een oppervlaktestaal als voor een uit de 
massa ontnomen staal. 
Er kan uiteraard ook geanticipeerd worden op het vermoeden van zouten uit de resultaten van 
het bouwhistorisch onderzoek en meer bepaald uit een onderzoek naar de bestemmingen die 
een pand in kwestie doorheen de tijd heeft gehad. Bij boerderijen is het nogal evident dat de 
stalmuren een hoge concentratie aan zouten kennen. Maar ook bij andere gebouwen is 
gebleken dat ze in de loop der tijd diverse functies kunnen gehad hebben. Na de Franse 
Revolutie zijn diverse kerken in gebruik genomen door legereenheden als paardenstal. Ook 



- 4 - 
 

bij woonhuizen mag er niet a priori van uit gegaan worden dat deze gebouwen een 
ononderbroken woonfunctie hebben gekend. 
Archiefonderzoek kan daarom ook een ondersteuning bieden voor een bouwfysische analyse 
van een historisch gebouw. 
Toch hoeft een vochtaftekening niet altijd de diagnose van stijgvocht te krijgen. Soms gebeurt 
het dat na een restauratie een bouwheer komt klagen over stijgvocht terwijl dat in de 
diagnosefase niet was vastgesteld. Het is kwestie om de uitvoeringsdetails goed onder de 
loep te nemen en te checken of de pleister achter de plint niet doorgetrokken is tot op de 
draagvloer en dat de poetsploeg misschien iets te enthousiast met water kuist.  
 
 
2.2. De behandeling 
 
Er zijn heel wat methodes voor behandeling van stijgvocht op de markt. In ons bureau grijpen 
we meestal terug naar een behandeling met injectie onder druk. Hiermee hebben we de beste 
ervaring.  
Er zijn verschillende producten ter beschikking voor dergelijke injecties. In de beginperiode 
van onze praktijk werd veelal gebruik gemaakt van producten op basis van waterglas of 
kiezelzuur. Behandelingen met kiezol vragen wel wat voorbereiding en er moet rekening 
gehouden worden met een aantal aandachtspunten. Zo moet de te behandelen zone 
voorbevochtigd worden en eigenlijk moet men ook zeker zijn van een permanente 
aanwezigheid van grondvocht omdat de sperlaag bij uitdroging zou kunnen degraderen. 
Tegelijk is deze methode niet effectief als de druk van het water te hoog is. 
Een alternatief zijn de solventgedragen producten, bijvoorbeeld prepolymeren op basis van 
silicium, die polymeriseren in haarvaten en poriën en op die manier een waterdichte zone 
creëren. Het voordeel van deze producten is dat zij ook in zekere mate een zoutblokkade 
kunnen garanderen. Nadeel is uiteraard dat deze producten in zekere zin ontvlambaar zijn en 
koolwaterstoffen bevatten. Er dient dus met de nodige veiligheidsaspecten rekening 
gehouden te worden bij gebruik van deze producten. 
Tegenwoordig worden meestal producten op basis van siloxaanmengsels gebruikt. Ook hierbij 
dienen de nodige veiligheidsaspecten bij uitvoering in rekening gehouden te worden. Voor 
gedetailleerde informatie over al deze producten kan verwezen worden naar de websites van 
de leveranciers. 
Bij de injectiemethode worden ter hoogte van de plint boorgaten in de muur ingebracht, op 
een afstand van een tiental centimeter van elkaar, waarna de injectievloeistof onder druk 
wordt ingebracht. 
Het voordeel van deze methode is dat dit niet tot stabiliteitsproblemen leidt en dat bij uitvoering 
gemakkelijk kan bijgestuurd worden indien zou blijken dat de druk wegvalt. Dit wijst immers 
op een holte in de muur waar de injectievloeistof niet meer opgezogen wordt in de massa van 
het metselwerk. Als dit vastgesteld wordt, dient een nieuwe boring aangebracht te worden in 
de nabijheid van het injectiegat of dient men plaatselijk te onderkappen en een loodslab in te 
brengen om de inconsequente zone te overbruggen. De holte of caviteit kan ook met een 
kalkgrout opgevuld worden, waarna opnieuw geboord wordt en er vervolgens toch succesvol 
kan worden geïnjecteerd met de injectievloeistof. 
We hebben ook ervaring met het inbrengen van vriespatronen met injectievloeistof. Dit heeft 
een voordeel ten overstaande van de gewone diffusiemethode dat de vloeistof traag ontdooit 
en dus langzaam in het metselwerk wordt opgenomen. Deze methode heeft evenwel als groot 
nadeel dat inconsequenties in het metselwerk niet gedetecteerd worden.  
Eenzelfde randbemerking kan geformuleerd worden voor het gebruik van gelpatronen met 
actieve stof. Bij de huidige generatie injectiegels is dit risico evenwel minder groot omdat het 
product zich door verdamping in het bouwmateriaal laat opnemen. 
Voorgaande methodes zijn bruikbaar als de te behandelen muur is opgebouwd uit massief 
metselwerk. De methode is uiteraard niet toepasbaar op recentere constructies uit holle of 
deels holle bakstenen.  
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Na de injectie wordt een aantal dagen gewacht om de behandeling te laten uitdrogen en 
daarna vragen we om een overbrugging te realiseren met een dunne zoutneutraliserende 
mortel zodat de zone boven en onder de injectie geïsoleerd wordt. Dit is een dunne laag van 
enkele mm dikte. Het voordeel van deze laag is dat nadien een kalkpleister over de 
injectiezone kan aangebracht worden zonder dat deze het vocht van onder de behandeling 
kan opzuigen. 
Indien de muur aan de binnenzijde niet afgewerkt wordt met een bepleistering is het zaak om 
heel veel aandacht te besteden aan het peil waar de horizontale injectielijn zich bevindt. Het 
is belangrijk om ervoor te zorgen dat het vloerpeil net aansluit op enkele centimeter boven de 
injectielijn.  
En uiteraard is het verminderen van de vochtimpact uit de omgeving ook positief op de 
stijgvochtbehandeling. Als een gebouw gelegen is in een zone met hoge waterstand dient ook 
het aanleggen van een drainage rond het gebouw overwogen te worden om de druk op de 
muurvoeten te verminderen. 
 
 
2.3. Behandeling van zoutbelaste muren 
 
Als de muren zoutbelast zijn, is deze behandeling niet voldoende. Door het inbrengen van de 
sperlaag in de muurvoet wordt wel voorkomen dat er een nieuwe vochttoevoer is vanuit de 
bodem, maar de hygroscopische zouten blijven uiteraard wel aanwezig in de zone boven de 
behandeling. Deze zouten zullen reageren met vocht uit de lucht en de muur blijft symptomen 
vertonen van actief stijgvocht.  
Om dit op te lossen is het mogelijk om een extractiepleister te plaatsen die zouten uit de muur 
onttrekt, maar deze dient na verloop van tijd opnieuw afgekapt te worden. Het is bijgevolg een 
opofferingspleister en dit is zowel een dure als een niet-definitieve oplossing. Sowieso is het 
niet evident om alle zouten uit een bestaande constructie te kunnen extraheren. 
Indien de zoutbelasting niet te ernstig is, kan er wel een zoutblokkerende bestrijkingslaag 
worden aangebracht. Dit zijn producten op basis van kunsthars die de zoutbelaste ondergrond 
afsluiten zodat er geen vocht meer tot bij de zouten kan. Dit product mag maar aan een zijde 
van een constructie aangewend worden omdat het niet dampopen is en het heeft bijgevolg 
wel een impact op het vochtgedrag van de muur. Na een stijgvochtbehandeling kan deze laag 
pas na minstens 3 maanden aangebracht worden. Er is bijgevolg voldoende tijd te voorzien 
in de uitvoering indien deze methode efficiënt wil zijn.  
In zwaar zoutbelaste muren kiezen we daarom voor het tussenplaatsen van een 
scheidingslaag, een noppenfolie waarop dan een pleister wordt aangebracht. Deze 
noppenfolie dient goed vastgehecht te worden aan de ondergrond en de zouten krijgen ruimte 
achter de noppenfolie om te kristaliseren. Ingeval hiervoor geopteerd wordt, is het belangrijk 
om erop toe te zien dat de buitenmuur zeer ademend blijft en dat uitdroging van de muur naar 
buiten toe heel goed mogelijk is. Het nadeel van deze aanpak aan de interieurzijde is dat de 
pleister op een tussenlaag geplaatst wordt en dat de muur schijnbaar hol blijft klinken. 
Een belangrijk aandachtspunt bij het uitvoeren van alle stijgvochtbehandelingen is ‘tijd’. Volle 
muren drogen zeer langzaam uit. Daarom is het wenselijk om een stijgvochtbehandeling zo 
vroeg mogelijk in het restauratieproces in te plannen en het gebouw maanden of indien 
mogelijk zelfs jaren of langer te laten uitdrogen.  
 
 
2.4. Of niet behandelen? 
 
Het is niet altijd zinvol om voor een stijgvochtbehandeling te opteren. Bij ZEN-constructies 
(gebouwen Zonder Economisch Nut) is een dergelijke behandeling vaak niet noodzakelijk. Bij 
veldkapellen, pijlerkapellen, enz. is vaak stijgvocht duidelijk aanwezig maar vinden wij het niet 
zinvol om tot behandeling over te gaan. Deze constructies worden niet verwarmd, worden niet 
permanent gebruikt en het binnenklimaat ligt bijgevolg zeer dicht bij het buitenklimaat. Hier 
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opteren wij in regel om het gebouw te consolideren en zo weinig mogelijk in te grijpen op de 
constructie. 
 
 
2.5. Enkele cases 
 
2.5.1. Kasteel de Renesse te Oostmalle (Figuur 3) 
 
Het kasteel de Renesse te Oostmalle is een gebouw met een bewogen geschiedenis. Bij 
archeologische opgravingen zijn 9de-eeuwse paalkoppen teruggevonden die wijzen op een 
vroege inname van de site voor bewoning. De oudste versteende bouwrestanten gaan terug 
tot de 14de eeuw, maar een brand in 1452 heeft die oudste constructie grotendeels vernield. 
Midden 15de eeuw verwerft de familie de Renesse de site en realiseert een ambitieus 
bouwprogramma. Het kasteel bestaat uit een opperhof, een middelneerhof en een lager 
neerhof of hoeve.  
 

Figuur 3: Kasteel de Renesse 
 
 
In de 18de eeuw verliest de familie de interesse in deze site, die dan enkel nog gebruikt wordt 
als tussenstop bij verplaatsingen tussen andere eigendommen. Alleen de schout en een zeer 
beperkte personeelsbezetting bewonen het kasteel. De familie de Renesse voorziet geen 
budgetten meer voor onderhoud van het opperhof en het neerhof en deze worden dan ook in 
de late 18de eeuw afgebroken. 
In de 19de eeuw verwerft een Franse burggraaf (du Bus de Gisignies) de site en hij verbouwt 
het voormalige middelneerhof tot een empire landhuis.  
Begin 20ste eeuw weet de familie de Renesse zich in te huwen in de familie du Bus en graaf 
Maximiliaan de Renesse Breidbach wil de 16de-eeuwse grandeur terug realiseren met een 
zeer intensieve verbouwingscampagne in neo-Vlaamse-renaissancestijl. Eigenlijk was die 
bouwcampagne grotendeels een heropbouwproject waarbij de gerealiseerde werken 
bouwfysisch zeer degelijk werden uitgevoerd. Maar halverwege de bouw wordt Maximiliaan 
weduwnaar. Hij hertrouwt, en de nieuwe gravin heeft geen interesse in een verblijf in 
Oostmalle. De werkzaamheden worden gestaakt en zo is het huidige kasteel tot ons gekomen 
met een neo-Vlaamse-renaissance oostvleugel in bak- en zandsteenstijl en een bepleisterde 
empirewestvleugel.  
De restauratie van het kasteel start in 1985. Begin jaren 1990 staat de restauratie van de 
westvleugel, de bepleisterde empirevleugel, op het programma. Die vleugel was al niet meer 
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bewoond nadat tijdens WOII een bom een gedeelte van die vleugel had vernield en begroeiing 
had dit deel overwoekerd. 
De muren waren heel erg onderhevig aan stijgvocht. Spijtig genoeg zijn er geen metingen 
naar eventuele zoutbelasting uitgevoerd, wellicht omdat er geen pertinente zoutranden 
zichtbaar waren. De behandeling werd uitgevoerd door injectie met waterglas. Aansluitend 
werden de gevels bepleisterd. Zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde werd een 
kalkhoudende pleister geplaatst. Vrij snel tekende zich in één lokaal duidelijke vochtvlekken 
af. Dit bleek het gevolg van hygroscopische zouten (Figuur 4). Dat ene lokaal had wellicht in 
de periode dat zowel opperhof als neerhof in verval waren in gebruik geweest als stalling. De 
ruimte eronder was volledig onderkelderd met een tongewelf, dus deze ruimte was zeker niet 
van in den beginne geconcipieerd als stalling met een eronder gelegen mestput. 
 

 
Figuur 4: Kasteel de Renesse - Schade door zouten 

 
 
De schade is verholpen door de zoutbelaste pleisters af te kappen. Aan de binnenzijde is een 
noppenfolie geplaatst die nadien terug overpleisterd is. Door het afkappen van de pleister zijn 
er uiteraard heel wat zouten weggenomen. De nog aanwezige zouten hebben blijbaar 
voldoende ruimte tussen de noppen om uit te kristaliseren want sindsdien is er geen schade 
meer zichtbaar. 
  
 
2.5.2. Schoutvorsthoeve te Zandhoven (Figuur 5) 
 
De Schoutvorsthoeve is het langgerekte woonhuis van een hoevensite die teruggaat tot 1566. 
Het was de zetel van de hoofdrechtbank van Zandhoven en tegelijk woonplaats van de 
vorster, de helper van de schout. Het woon- en rechtbankgedeelte werd herbouwd in 1715. 
Volgens archiefbronnen had deze langgerekte constructie steeds dienst gedaan als woonhuis 
en als gerechtszaal en rond 1798 werd het ook als een geheime kerk in gebruik genomen. 
Nergens vonden we voor deze constructie een ‘verdacht’ gebruik in die zin dat we zoutbelaste 
muren moesten verwachten. Ook hier was er wel een schadebeeld van stijgvocht, maar 
zonder expliciete zoutranden.  
Toch bleek ook hier in een bepaalde zone een probleem met hygroscopische zouten. Een 
oudere buurman wist te vertellen dat een vorige eigenaar in de jaren 1960 een deel van de 
Schoutvorsthoeve had gebruikt als kippenkwekerij. 
De stijgvochtbehandeling werd uitgevoerd met oligomeer siloxaan. De muren die teveel te 
lijden hadden van zoutuitbloeiing werden behandeld met een zoutblokkerende pleister 
alvorens opnieuw een kalkpleister aan te brengen (Figuur 6). 
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Figuur 5: Schoutvorsthoeve 

 
 

 
Figuur 6: Schoutvorsthoeve - Behandeling 

 
 
2.5.3. Fort 4 te Mortsel (Figuur 7) 
 
Het Fort 4 is het middenste fort van de Brialmontfortengordel rond Antwerpen, gebouwd in 
1865 ter verdediging van het Nationaal Reduit Antwerpen. De Brialmontforten zijn massieve 
metselwerkconstructies met aanzienlijke muurdiktes die met gigantische grondmassieven 
bedekt zijn om bomvrije constructies te kunnen garanderen (rekening houdend met het 
geschut dat ten tijde van de bouw gekend was). De bovenzijde van de forten werden afgedekt 
met een traskalk en peklaag alvorens de grond werd aangebracht. Maar met stijgvocht had 
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men geen rekening gehouden, althans niet in het inkomgebouw. Wellicht vond de legerleiding 
destijds dat deze functie misschien van minder belang was. Het inkomgebouw en bomvrije 
gang zouden herbestemd worden tot eerste onthaal en infopunt over de forten met een 
beperkte bezoekerscentrumfunctie. In het gehele gebouw werd een meting uitgevoerd van de 
vochtbelasting in de muren iets boven het vloerpeil en op 1,50m hoogte. Er bleek een duidelijk 
stijgvochtprobleem te zijn (Figuur 8 en 9). 
 

 
Figuur 7: Fort 4 - Inkomgebouw 

 
 
De behandeling is uitgevoerd met een oligomeer siloxaan. Omwille van de dikte van de muren 
werden de boringen zowel vanuit de buitenzijde als vanuit de binnenzijde naar elkaar toe 
uitgevoerd. 
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Figuur 8: Fort 4 – Plan met opnameplaats vochtmetingen 
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Figuur 9: Fort 4 - Vochtmetingen  
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2.5.4. Grote boerderij van Merksplas Kolonie (Figuur 10) 
 
De Rijksweldadigheidskolonie van Merksplas is een uiting van het vroeg 19de-eeuwse concept 
van opvang van bedelaars. De architectuur van de Grote Boerderij is van de hand van Victor 
Besme en werd gebouwd rond 1875. De Rijksweldadigheidskolonie kon in haar topjaren een 
populatie van ongeveer 6.000 bedelaars opvangen en was geconcipieerd om zelfvoorzienend 
te zijn. De Grote Boerderij was dan ook naar Kempense maatstaf een uitermate grote boerderij 
die volgens een geheel nieuw concept opgetrokken was rond een centraal binnenplein, met 
een strategisch geplaatste woning van de landbouwingenieur, geflankeerd door 
paardenstallen en met een woonstalhuis waar varkens gekweekt werden aan de zuidzijde van 
het binnenplein en een woonstalhuis waar schapen gekweekt werden aan de noorzijde van 
het binnenplein. Tegenover de paardenstallen lagen de kalver- en koeienstallen. Al deze 
gebouwen dienden voor het stallen en opfokken van vee (Figuur 11). In de loop der tijd werden 
moderniseringen aangebracht aan de stallingen, maar de functie is behouden gebleven tot de 
wet op de landloperij werd opgeheven in 1993.  
 

 
Figuur 10: Merksplas - woonstalhuis noord 

 
 

 
Figuur 11: Merksplas - kolonie Grote Hoeve 
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De gebouwen worden herbestemd tot bezoekerscentrum, brasserie en hotelaccommodatie. 
Het is bijgevolg noodzakelijk dat de stijgvochtproblematiek en daarmee gepaard gaande 
zoutbelasting in de muren grondig opgelost worden. 
Daarom is hier gekozen voor een stijgvochtbehandeling onder de vorm van injectie, in 
combinatie met het aanbrengen van een noppenfolie over de gehele gelijkvloerse verdieping 
(Figuur 12). Vanuit erfgoedstandpunt was het wenselijk geweest om de interieurafwerking met 
kalei te bewaren, maar vanuit herbestemmingsoogpunt was dit niet realiseerbaar. De 
investeerder die het hotelcomplex zal uitbaten wil immers geen enkel risico lopen op 
esthetisch onaanvaardbare vochtranden in de hotelkamers. 
 

 
Figuur 12: Merksplas - noppenfolie 

 
 
2.5.5. Kasteel Hof ter Borght te Westmeerbeek (Figuur 13) 
 
Het huidige kasteel Ter Borght is in kern een classicistisch landhuis, daterend van 1780, dat 
in het eerste kwart van de 19de eeuw een neoclassicistisch uitzicht heeft verkregen en enkele 
decennia later is uitgebreid met bij- en dienstgebouwen, waaronder een monumentale 
oranjerie in ijzer en glas van 1863. Het kasteel ligt in een park in landschappelijke stijl, dat 
voor 1837 tot stand kwam in drie fasen en zich uitstrekt in de beemden op de zuidflank van 
de vallei van de Grote Nete. 
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Figuur 13: Hof Ter Borght 

 
Het ligt dus in een drassig gebied. 
Er woont momenteel nog een conciërge in de bijgebouwen, maar de site is eigendom van een 
familie uit het Midden-Oosten en staat al decennia leeg. 
De muren hebben ongetwijfeld al van bij de bouw last van stijgvocht want overal waren 
lambriseringen aangebracht. In de meest representatieve ruimtes waren deze in eik met een 
stoffen wandbespanning erboven, in de dienstlokalen waren er lambriseringen uit 
vezelcementplaat en de overige lokalen waren betegeld.  
Er was een beheerder aangesteld door de eigenaarsfamilie die het park onderhield en die ook 
regelmatig een rondgang maakte in het interieur om eventuele problemen vast te stellen. De 
man zag regelmatig wat zwammen groeien op de lambriseringen en – volledig te goeder trouw 
– hij verwijderde deze steeds heel nauwgezet (Figuur 14).  
 

 
Figuur 14: Hof Ter Borght - zwam 
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Op een gegeven ogenblik werden we gecontacteerd omdat de zwamontwikkeling hem 
letterlijk boven het hoofd groeide. Bij de behandeling bleek dat de huiszwam zich over het 
gehele gelijkvloers had ontwikkeld en dat de oorzaak vooral te vinden was in de vochtbelaste 
muurvoeten. Alle lambriseringen dienden verwijderd te worden en toen kwamen ook de 
restanten van vroegere pogingen tot stijgvochtbehandeling zichtbaar. Overal waren kleine 
buisjes ingewerkt in de muren met als doel verluchting te creëren in de muren (Figuur 15). 
De stijgvochtbehandeling werd uitgevoerd in 2013 en nog dit jaar start de dak- en 
gevelrestauratie. Het dossier voor interieurrestauratie is in opmaak. 
 

 
Figuur 15: Oude techniek met ontluchtingspijpjes 

 
 
2.5.6. Kasteelruïne domein Roosendael 
 
Het domein Roosendael (Figuur 16) is een uitgestrekt natuurgebied met een rijke en 
merkwaardige fauna en flora in het rivierlandschap aan de Nete met resten van de voormalige 
cistercienzerinnenabdij van Rozendaal die teruggaat tot de 13de eeuw. De abdij floreerde tot 
in de late 18de eeuw, maar de Franse Revolutie betekende het einde: in juli 1794 vestigde 
generaal Pichegru zijn hoofdkwartier in de abdij en in 1795 werd de site verzegeld, in januari 
1797 tenslotte werden de kloosterlingen verjaagd en in mei verkocht men de abdijbezittingen: 
920 ha grond, tweeëntwintig hoeven en twee windmolens. De meeste kloostergebouwen 
werden kort daarop gesloopt en het materiaal werd verkocht voor hergebruik. Op de vroegere 
residentie van de abdis werd door de nieuwe eigenaar een kasteeltje in neoklassieke stijl 
gebouwd, maar dit werd in de eerste weken van de Eerste Wereldoorlog verwoest door een 
bombardement. Enkel de fundamenten bleven bewaard en deze geraakten in de loop der tijd 
overwoekerd en vergeten. 
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Figuur 16: Roosendael - poort 

 
Als gevolg van een archeologiecampagne kwam de waarde en het belang van dit deel van de 
site terug in de herinnering en er werd besloten om ‘iets’ te doen met de archeologische 
resten. Het geheel werd geconsolideerd en in gebruik genomen voor de socio-educatieve 
werking van vzw Roosendael (Figuur 17).   
 

 
Figuur 17: Roosendael - kasteelruïne 

 
De fundamenten waren aangezet net boven het grondwaterpeil, maar er was natuurlijk wel 
stijgvocht in deze muren. Toch wilden we dat de muren hun archeologische ‘look’ zouden 
behouden en er werd geopteerd voor een stijgvochtbehandeling in combinatie met een 
drainage.  
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2.5.7. Ossel (Figuur 18) 
 
De Sint-Jan-de-Doperkerk in Ossel (deelgemeente van Merchtem) is een typische 
plattelandskerk met een stilistisch heterogene constructie met complexe bouwgeschiedenis, 
waarbij de westtoren als oudste kern teruggaat tot circa 1300. In 2002 werd deze kerk 
beschermd als monument. In 2007 hebben we een proefrestauratie laten uitvoeren op de 
laatmiddeleeuwse bouwpolychromie op de witstenen gewelfribben van het koor (uit ± 1500). 
Bij de diagnose van het gebouw werd ook stijgvocht vastgesteld. De 18de-eeuwse lambrisering 
en biechtstoelen waren aangetast en kromgetrokken door vocht. In de loop van de 20ste eeuw 
had de kerkfabriek ook hardstenen platen laten aanbrengen rond de basementen van de 
kolommen om de degraderende natuursteen aan het oog te onttrekken (Figuur 19). 
De stijgvochtbehandeling kreeg prioriteit bij de restauratie en werd in 2009 uitgevoerd. Het 
interieurrestauratiedossier werd in 2011 afgewerkt en ingediend voor premie. Kerken, die 
alleen voor de eredienst gebruikt worden, hebben momenteel niet meer de hoogste prioriteit 
in toekenning van een restauratiebudget. Bijgevolg is de verdere interieurrestauratie nog 
steeds niet aangevat. Het voordeel hiervan is wel dat de muren, die variëren van 50 tot 150 cm 
dikte, ondertussen stilaan uitgedroogd geraken. 

 
Figuur 18: Ossel – Foto KIK 
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Figuur 19: Ossel - stijgvocht 

 
2.5.6. Niet-behandelde constructies 
 
Hierna volgen een aantal kleine constructies waarbij we geopteerd hebben om geen 
stijgvochtbehandeling uit te voeren. In het verleden had men bij al deze kapellen een poging 
gedaan om het stijgvocht te verdoezelen door zeer sterke cementpleisters aan te brengen. 
Het gevolg daarvan was dat het metselwerk aan de muurvoeten zwaar verweerd was door 
vorst. We hebben telkens geopteerd voor het integraal verwijderen van de cementhoudende 
pleisters en de cementhoudende voegen, voor plaatselijk herstel van het metselwerk, voor het 
aanbrengen van dampopen kalkpleisters en dampopen voegen én om het stijgvocht gewoon 
zijn gang te laten gaan. 

- Pijlerkapel, Courtoiskapel te Boechout (Figuur 20); 
- Engelenkapel te Westmalle (Figuur 21); 
- Wolfskapel te Oostmalle (Figuur 22). 
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Figuur 20: Pijlerkapel, Courtoiskapel te Boechout 

 
Figuur 21: Engelenkapel te Westmalle 
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Figuur 22: Wolfskapel te Oostmalle 

 
 
3. Slotbeschouwingen 
 
In de praktijk worden we zeer vaak geconfronteerd met stijgvocht en met de daaraan gelinkte 
schadepatronen. Bij restauratie is het over het algemeen de wens van de eigenaar of 
opdrachtgever dat dit probleem verholpen wordt. Dit geldt temeer wanneer de restauratie ook 
gelinkt is aan een vraag tot herbestemming, zij het als woning of als pubiek toegankelijk 
gebouw. Over het algemeen wordt een vochtig klimaat niet geapprecieerd, evenmin als de 
visuele aftekening van vocht. 
Stijgvochtbehandeling blijft daarom een belangrijk aspect bij een restauratie. Vanuit ons 
bureau hebben we goede ervaringen met injectie onder druk van actieve stoffen, waarbij 
uiteraard ook rekening dient gehouden te worden met eventuele flankerende maatregelen om 
zouten te bestrijden of te behandelen. 
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Abstract  
 
Optrekkend vocht, dat wil zeggen het omhoog trekken van water uit de grond in de muur door 
capillariteit, is een vaak voorkomend probleem in oude (monumentale) gebouwen. 
Optrekkend vocht kan tot schade aan bouwmaterialen leiden en een ongezond klimaat 
veroorzaken.  
Een goede diagnose is de eerste en onmisbare stap voor het duurzaam oplossen van dit 
probleem. Van de verschillende methoden die in de dagelijkse conserveringspraktijk gebruikt 
worden om vocht in metselwerk te meten, heeft de gravimetrische methode een sterke 
voorkeur. Niet-destructieve methoden zouden, onder bepaalde voorwaarden, alleen in 
indicatief vooronderzoek of als  monitoringsinstrument (bijvoorbeeld na een interventie) 
gebruikt moeten worden.  
Door het bepalen van het actuele en hygroscopische vochtgehalte en de vochtverdeling in de 
muur, kan de aanwezigheid van optrekkend vocht en de rol van zouten in het relatie tot het 
vochtgedrag van het metselwerk vastgesteld worden. De methodologie voor het opzetten van 
onderzoek naar optrekkend vocht, inclusief de bemonstering en de meetprocedure en de 
interpretatie van de gegevens, worden in dit artikel beschreven. De informatie uit deze 
metingen is van belang voor de beslissing omtrent het al dan niet uitvoeren van een interventie 
en om een geschikte interventie methode/techniek te kiezen. In het EMERISDA project is een 
digitaal systeem ontwikkeld ter ondersteuning van zowel diagnose als interventie.  
 
 
1. Inleiding 
 
Het fenomeen van optrekkend vocht  
 
Men spreekt van optrekkend vocht als water vanuit de grond via de capillairen van de steen 
en mortel tegen de zwaartekracht in omhoog gezogen wordt. Dit fenomeen is vaker aanwezig 
in oude (monumentale) gebouwen (figuur 1) dan in recentere constructies, aangezien de 
eerste in het algemeen een gemetselde fundering hebben, maar vaak geen trasraam om het 
opzuigen van vocht te belemmeren.  
 

  
Figuur 1: Schade aan de binnen- en buitenkant van een muur met optrekkend vocht 
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Optrekkend vocht is een traag proces; dit betekent dat schade pas na enkele jaren na het 
bouwen (of de renovatie) zichtbaar wordt. Daarnaast kunnen ook veranderingen in het 
grondwaterniveau van invloed zijn op de hoogte en intensiteit van de schade. 
 
 
Bronnen van optrekkend vocht  
 
De mogelijke bronnen van optrekkend vocht zijn:  

- de grond onder de fundering (verticaal transport van vocht) 
- de grond naast de betrokken muur 
- oppervlaktewater. 

Anders dan meestal gedacht, kan er ook sprake zijn van optrekkend vocht wanneer de 
funderingen niet direct in contact zijn met grond- of oppervlaktewater. Boven het 
grondwaterniveau, kan de grond nog veel water bevatten dat zich door capillariteit vanuit het 
grondwater naar het bovenliggende grondpakket omhoog heeft verplaatst. Als de funderingen 
in de capillaire zone liggen (het bestaan en de dikte van deze zone is afhankelijk van de 
capillaire eigenschappen van de grond), kan vocht nog steeds optrekken in de bovengelegen 
muren. 
 
 
Capillariteit en hoogte van optrekkend vocht 
 
Het mechanisme achter optrekkend vocht is capillariteit. Dit mechanisme kan water omhoog 
transporteren in het poriesysteem van de bouwmaterialen tegen de werking van de 
zwaartekracht in. Hoe grover de poriën (binnen de grenzen van poriegrootten waarbinnen 
capillair transport kan plaatsvinden: 10-4 en 10-7 m [1]) des te sneller zal transport plaatsvinden, 
hoe kleiner de poriën des te hoger zal het optrekkend vocht komen. Theoretisch kan 
optrekkend vocht in een materiaal met poriën van 1 μm radius een hoogte van 15 m bereiken. 
Iedereen die enigszins bekend is met dit verschijnsel in de praktijk weet dat optrekkend vocht 
meestal niet hoger dan 1,5-2 m boven vloerniveau komt. Het verschil tussen de theoretische 
en de daadwerkelijke hoogte is als volgt te verklaren: 
- sommige bouwmaterialen (zoals beton, klinker-baksteen, cementmortels) hebben een erg 

traag transport door hun lage en/of niet capillair-actieve porositeit. Door deze materialen in 
het lagere deel van het metselwerk te gebruiken, wordt het capillaire transport in meerdere 
of mindere mate belemmerd; 

- verdamping vanaf het buiten- en binnen-oppervlak van de muur. De hoogte bereikt door 
optrekkend vocht is het resultaat van de competitie tussen vochttoevoer en -afvoer. Hoe 
sneller de verdamping, des te geringer is de hoogte bereikt door optrekkend vocht. Dit is de 
reden waarom in dikke muren (zoals bijvoorbeeld in een toren) een grotere hoogte bereikt 
kan worden dan in dunner metselwerk) (figuur 2); 

- de aanwezigheid van meerdere materialen in het metselwerk met verschillende poriegrootte 
verdelingen, zoals bijvoorbeeld baksteen (porie-diameter voornamelijk tussen 5-10 μm) en 
mortel (veel poriën tussen 0,1-1 μm): aangezien capillair transport, door verschillen in 
capillaire druk, vanuit grove naar kleine poriën plaatsvindt, zal het watertransport van mortel 
naar baksteen belemmerd worden. Dit zorgt voor het verlagen van de maximale stijghoogte.  

In tegenstelling tot bovengenoemde factoren, verhoogt de aanwezigheid van oplosbare 
zouten de stijghoogte van optrekkend vocht [2].  
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Figuur 2: Effect van verdamping op de hoogte bereikt door optrekkend vocht 
 
 
2. Hypotheses met betrekking tot de aanwezigheid van optrekkend vocht 
 
In de komende paragrafen zal het diagnose-proces beschreven worden, onder verwijzing naar 
het digitale systeem dat is ontwikkeld om het proces te ondersteunen. 
Om tot een diagnose te komen, moet als eerste een hypothese m.b.t. het schade-mechanisme 
geformuleerd worden. Een hypothese maakt het mogelijk om gericht onderzoek uit te voeren, 
met besparing van tijd en kosten.  
Een nauwlettende en kritische observatie van de symptomen, aangevuld met logisch 
nadenken, is meestal genoeg om een hypothese te formuleren (figuur 3). 
In het geval van optrekkend vocht, geven de locatie van de schade en de schadepatronen 
een indicatie over de mogelijke aanwezigheid van optrekkend vocht  
De volgende schade patronen zijn typisch voor optrekkend vocht (figuur 4):  
- rottende balk uiteinden 
- loskomen van pleister en/of verflagen 
- vochtplekken 
- zoutuitbloei en/of crypto-florescentie 
- verpoederen van baksteen en/of natuursteen en/of mortel. 
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Figuur 3: Het formuleren van een hypothese m.b.t. de oorzaak van de schade in het digitale 
beslissingsondersteunende systeem 
 
 

   
Figuur 4: Typische schadeverschijnselen in de aanwezigheid van optrekkend vocht 

 
 
3. Diagnose van optrekkend vocht  
 
Als optrekkend vocht een mogelijke oorzaak van de schade lijkt te zijn, moet deze hypothese 
nog altijd door gerichte metingen gecontroleerd worden, aangezien verschillende 
vochtbronnen tot hetzelfde schadepatroon zouden kunnen leiden.  
Uit recent onderzoek in het EMERISDA project [3] blijkt dat onderzoek naar de vochtbron niet 
altijd wordt uitgevoerd voor een interventie plaatsvindt of, als dat wel gedaan is, zijn vaak 
alleen kwalitatieve methoden gebruikt en/of is het onderzoek door de verkoper van het toe te 
passen product tegen optrekkend vocht zelf uitgevoerd. Onafhankelijk, wetenschappelijk 
onderzoek naar de vochtbron wordt meestal niet gedaan, terwijl dat de enige manier is om te 
kunnen beslissen of een interventie echt nodig is en wat de meest geschikte techniek is om 
het probleem op een duurzame manier op te lossen.  
De aanwezigheid van optrekkend vocht kan geverifieerd worden door het vochtgehalte en de 
vochtverdeling in de muur te meten. In het geval van optrekkend vocht zal het vochtgehalte in 
het metselwerk afnemen met de hoogte en vanuit de diepte naar het oppervlak. Als oplosbare 
zouten aanwezig zijn, zal het zoutgehalte het hoogst zijn waar verdamping plaatsvindt (aan 
het oppervlak van de muur); daarnaast zullen de zouten op verschillende hoogtes 
kristalliseren afhankelijk van hun oplosbaarheid: de minst oplosbare zouten zullen lager in de 



 

- 5 - 
 

muur kristalliseren (omdat er niet genoeg water is om ze in oplossing te houden en hogerop 
te transporteren); de meest oplosbare zouten zullen tot hoger in de muur migreren.  
Er zijn verschillende, destructieve en niet destructieve, methoden om het vochtgehalte in 
metselwerk te meten. In de volgende paragrafen worden de meest gebruikelijke methoden 
beschreven en besproken.  
 
 
3.1. Licht destructieve methoden  
 
3.1.1. Gravimetrische methode 
 
Bemonsteren van gruismonsters uit het metselwerk (baksteen/natuursteen en mortel), 
gevolgd door het gravimetrisch bepalen van hun vochtgehalte, is de meest betrouwbare 
methode om het vochtgehalte en de vochtverdeling in metselwerk kwantitatief vast te stellen. 
Door de interpretatie van het actuele (MC) en hygroscopisch vochtgehalte (HMC) van de 
monsters (het HMC geeft een indicatie van de aanwezigheid van hygroscopische zouten) 
kan/kunnen de vochtbron(nen) geïdentificeerd worden.  
 
Bemonstering  
Door de volgende criteria te volgen, zal het eenvoudiger worden om tot een betrouwbare 
diagnose te komen: 
- bemonstering moet, wanneer mogelijk, bij voorkeur plaatsvinden bij binnenmuren met 

fundering. Op deze manier kunnen andere vochtbronnen, zoals regenwaterindringing of 
waterpenetratie uit het eventueel aanliggende grondpakket, uitgesloten worden. In het geval 
dat watervoerende leidingen in de muur en/of vloer aanwezig zijn, moet ook gecheckt 
worden dat deze niet lekken.  

- De monsters moeten genomen worden op verschillende hoogten en diepten, langs een 
verticaal profiel. Eventueel aanwezige pleisterlagen moeten bij voorkeur afzonderlijk van het 
achterliggende metselwerk bemonsterd worden. Er wordt aanbevolen, zeker in het geval van 
laag absorberende stenen (zoals sommige natuurstenen), ook de mortelvoeg te 
bemonsteren. Aangezien het vochtgehalte als massapercentage wordt bepaald, kan het 
nuttig zijn om, in het geval van combinatie van materialen met sterk verschillende porositeit, 
het vochtgehalte als volume % te berekenen.  
 

Meten van het actuele en hygroscopische vochtgehalte van de monsters  
Het actuele vochtgehalte (MC), dat wil zeggen het vochtgehalte van het gruismonster op het 
moment dat dit genomen is, kan worden bepaald door het monster in de oven te drogen en 
het vochtgehalte (MC) als volgt te berekenen: 
 
MC [massa %]  = 100* (initieel gewicht – droog gewicht)/ droog gewicht  
 
Het is altijd nodig om het hygroscopische vochtgehalte (HMC) van de monsters te bepalen, 
om te kunnen uitsluiten dat het gemeten vochtgehalte niet alleen door het hygroscopisch 
gedrag van zouten is veroorzaakt. In dit geval zou een interventie tegen optrekkend vocht 
onnodig en inefficiënt zijn.  
Alle oplosbare zouten zijn meer of minder hygroscopisch, dat wil zeggen dat ze vocht uit de 
lucht kunnen aantrekken wanneer het vochtgehalte van de lucht hoger is dan de evenwichts-
RV van het zout. Elk zout heeft zijn eigen evenwichts-RV [zie b.v. 4]. Om de hygroscopische 
werking van alle zouten mee te kunnen nemen in de meting, moet de RV waarbij de HMC 
gemeten wordt hoog genoeg zijn. Meestal wordt door de auteurs het HMC bij 95%RV 
gemeten. Afhankelijk van de grootte van het monster en van de hoeveelheid en het type zout, 
kost het meer of minder tijd om een constant gewicht bij 95% RV te bereiken. Meestal wordt 
door de auteurs een periode van vier weken gehanteerd. Na vier weken worden de monsters 
weer gewogen en wordt het HMC als volgt berekend: 
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HMC [massa %]  = 100* (gewicht bij 95% RV– droog gewicht)/ droog gewicht  
 
Interpretatie van de MC & HMC data 
De MC en HMC gegevens kunnen in een grafiek weergegeven worden (zie bijvoorbeeld figuur 
5).  
In het geval dat HMC >> MC, is het gemeten MC (voor een groot deel) door zouten 
veroorzaakt.  
In het geval dat MC >> HMC, is er een (externe) vochtbron aanwezig.  
Bij aanwezigheid van optrekkend vocht zal het MC afnemen met de hoogte en toenemen met 
de diepte; het HMC zal een tegenovergesteld patroon volgen, zodat de MC en HMC profielen 
met elkaar kruisen. Figuur 5 toont een typisch voorbeeld van de aanwezigheid van optrekkend 
vocht en zouten in een muur.  
In het digitale systeem wordt deze methode gehanteerd (figuur 6). 
 

Figuur 5: Voorbeeld van typische MC en HMC verdeling in de aanwezigheid van optrekkend 
vocht en zouten  
 

 
Figuur 6: Ondersteuning bij de diagnose van optrekkend vocht in het digitale systeem 

 
 
3.1.2. De calciumcarbide methode (figuur 7A) 
 
Een andere methode om het vochtgehalte van het gruismonster te bepalen, is met behulp van 
de zogenoemde calciumcarbide methode. Bij deze methode wordt het gruismonster gemengd 
met een bekende hoeveelheid calciumcarbide (CaC2) in een gesloten vat. Door de reactie 
tussen calciumcarbide en water, ontstaat acetyleen (C2H2) dat een druk uitoefent die d.m.v. 
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een manometer gemeten wordt. Door het gebruik van een kalibratiecurve wordt het MC van 
het monster indirect bepaald.  
 
CaC2 (s) + 2 H2O (l)  Ca(OH)2 (s) + C2H2 (g) 
 
Deze methode heeft het voordeel dat zij ter plaatse gebruikt kan worden; dit was in het 
verleden de belangrijkste reden om deze methode te kiezen. Nu er draagbare weegschalen 
zijn en ook de mogelijkheid bestaat om het gruis direct na bemonstering te drogen, verliest de 
carbidemethode zijn belangrijkste voordeel. Het belangrijkste nadeel van de methode blijft dat 
het gruismonster onbruikbaar wordt voor verdere analyses/metingen (zoals bijvoorbeeld 
zoutmetingen). 
Daarnaast kan deze methode tot fouten leiden door: 
- Onvoldoende vermalen en mengen van het monster. Alleen water dat met calciumcarbide in 

contact komt kan reageren en wordt dus gemeten. Metingen op materialen met grove 
toeslag, b.v. beton, kunnen niet volledig betrouwbaar zijn. 

- Luchtlekkage van de fles. Een kleine lekkage kan van grote invloed zijn op de gemeten 
waarden.  

- Tijd nodig voor de reactie. In het algemeen is de reactie pas na 10-30 minuten  volledig, 
terwijl het onhandig kan zijn om langer dan 1 minuut te moeten wachten.  

- Invloed van temperatuur. De druk ontwikkeld door de reactie wordt beïnvloed door de 
temperatuur waarbij de reactie plaatsvindt.  

 
 
3.2. Niet destructieve methoden 
 
3.2.1. Capacitieve vochtmeters (figuur 7B) 
 
Capacitieve vochtmeters worden vaak gebruikt om het MC van metselwerk op een niet 
destructieve manier te meten. De methode is gebaseerd op de invloed van water op de 
diëlektrische constante van bouwmaterialen. De diëlektrische constante van water is hoog, 
terwijl die van droge bouwmaterialen laag is. Dit betekent dat de aanwezigheid van water in 
bouwmaterialen opgespoord kan worden door hun diëlektrische constante te meten.  
Draagbare capacitieve vochtmeters zijn eenvoudig verkrijgbaar op de markt. De meters zijn 
relatief goedkoop en makkelijk in gebruik.  
Niettemin hebben deze meters belangrijke beperkingen: 
- het instrument moet gekalibreerd worden voor elke materiaal;  
- het instrument kan vochtgehaltes niet nauwkeurig meten; 
- het instrument kan geen vochtverdeling in de diepte van de muur meten; 
- de gemeten waarden worden door de aanwezigheid van zouten beïnvloed (maar minder dan 

in het geval van elektrische weerstandsmeters, zie 3.2.2). 
Er kan dus geconcludeerd worden dat capacitieve methoden nuttig kunnen zijn voor een 
vooronderzoek naar het vochtgehalte in metselwerk (b.v. voor het opsporen van een lekkage) 
maar ze zijn veel minder geschikt om de vochtbron te identificeren (aangezien ze geen 
vochtverdeling in de muur kunnen meten) en/of de effectiviteit van een interventie tegen 
optrekkend vocht te bepalen door veranderingen in de loop van de tijd te registreren.  
 
 
3.2.2. Elektrische weerstandsmeters (figuur 7C) 
 
Elektrische weerstandsmeters worden vaak gebruikt om vocht in bouwmaterialen te meten. 
Deze apparaten meten de weerstand van een materiaal tegen gelijkstroom (DC); aangezien 
de aanwezigheid van water de elektrische weerstand van materialen verlaagt, kan vocht 
worden opgespoord. Draagbare elektrische weerstandsmeters hebben meestal twee sondes 
of pinnetjes, die in het materiaal worden gedrukt (of in gaten gezet). 
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Net zoals capacitieve meters, hebben elektrische weerstandsmeters het voordeel dat ze niet 
destructief, relatief goedkoop en makkelijk in gebruik zijn.  
Hoewel deze methode geschikt kan zijn voor vochtmetingen in hout, is zij niet geschikt om de 
aanwezigheid van vocht in metselwerk te meten, om de volgende redenen: 
- de aanwezigheid van zouten, temperatuur en de druk uitgeoefend op de pinnetjes hebben 

een sterke invloed op de gemeten waarden; 
- de kalibratie voor metingen op metselwerk is gecompliceerd door de geringe homogeniteit 

van de verschillende materialen; 
- de penetratie van de pinnetjes in metselwerk is veel moelijker dan in hout. 
Daarnaast kunnen elektrische weerstandsmeters, net als capacitieve meters, slechts een 
diepte tot enkele centimeters vanaf het muuroppervlak meten.  
 
 
3.2.3. Microgolf-methode (figuur 7D) 
 
Methoden die op microgolven gebaseerd zijn, gebruiken de verandering van de diëlektrische 
eigenschappen van een materiaal om het vochtgehalte te meten. De resultaten van de meting 
zijn (of het resultaat is) een combinatie van de dichtheid van het materiaal en van het 
vochtgehalte.  
De methode is niet destructief en de kosten van het apparaat zijn relatief laag. 
Nadelen van de methode zijn:  
- de methode kan de vochtverdeling in de diepte niet meten; 
- de penetratiediepte van de metingen is afhankelijk van het materiaal en het vochtgehalte 

(minder bij een hoog vochtgehalte);  
- metalen delen in het metselwerk veroorzaken foute metingen;  
- net zoals voor de eerder besproken niet-destructieve methoden, zijn de resultaten m.b.t. het 

vochtgehalte die met microgolf meters verkregen worden, slechts kwalitatief.  
 
 
3.2.4. Infrarood thermografie (figuur 7E) 
 
Infrarood (IR) thermografie is gebaseerd op het feit dat water een hoge warmtecapaciteit heeft 
en het vochtgehalte dus het thermische gedrag van een materiaal kan veranderen  
Infrarood thermografie is al meer dan 30 jaar in gebruik om vocht te monitoren: het kan natte 
gebieden opsporen, door het verschil in temperatuur tussen natte (koelere) en droge 
(warmere) zones te laten zien. Infrarood camera’s kunnen, door het verschil in temperatuur 
van het oppervlak, de natte zone identificeren, maar niet het vochtgehalte kwantitatief meten.  
IR camera’s zijn relatief goedkoop en makkelijk in gebruik. Niettemin heeft ook deze methode 
beperkingen: 
- zij kan geen kwantitatieve meting van het vochtgehalte doen zonder een complexe kalibratie 

van de methode; 
- ze kan alleen de aanwezigheid van vocht dicht bij het oppervlak meten (en niet in de diepte); 
- er is een nauwkeurige interpretatie van de data nodig, aangezien niet alleen vocht maar ook 

verschillen in materialen, verschillen in oppervlaktetemperatuur als gevolg van verschillen in 
warmteweerstand, koudebruggen, schaduw en andere factoren de oppervlaktetemperatuur 
kunnen beïnvloeden en dus tot misinterpretatie van de data zouden kunnen leiden; 

- het kan soms nodig zijn om de omgevingscondities te veranderen (bijvoorbeeld door het 
oppervlak te verwarmen) om duidelijke resultaten te krijgen. De keuze van de periode van 
de dag en de weersomstandigheden waarbij de metingen uitgevoerd worden is erg belangrijk 
voor de betrouwbaarheid van de resultaten.  

IR thermografie is dus een handige methode om kwalitatief het vocht aan het oppervlak van 
een materiaal op te sporen, op voorwaarde dat een zorgvuldige analyse van de data 
uitgevoerd wordt.  
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A. Carbide methode 
 

C. voorbeeld van elektrische 
weerstands vochtmeter 

  
B. voorbeeld van capacitieve 
vochtmeter 

D. voorbeeld van microgolf 
vochtmeter [5] 

E. voorbeeld van IR 
camera [6] 

Figuur 7: Verschillende instrumenten voor het meten van vocht in muren 
 

3.2.5.  Andere niet destructieve methoden  
 
Naast de bovenbeschreven methoden, die vaak in de praktijk van conservering gebruikt 
worden, bestaan andere methoden die, door hun complexiteit en de kosten van de apparaten, 
vrijwel niet gebruikt worden. Deze zijn: 
- Neutron probe 
- Georadar 
- Draagbare NMR  
- Ultrasound. 
Er wordt hier verder niet in detail getreden over de werkingsprincipes en de voor- en nadelen 
van deze methoden.  
 
 
4. Andere nuttige informatie bij het vaststellen van optrekkend vocht 
 
Om met meer zekerheid een diagnose m.b.t. de aanwezigheid van optrekkend vocht te stellen, 
is de volgende informatie van belang: 
- De hoogte van het grondwater in relatie met de diepte van de fundering.  

Meestal zijn gegevens over de hoogte van het grondwater en de wisselingen daarvan in de 
loop van de tijd beschikbaar bij de betreffende gemeente. In sommige situaties kan het nodig 
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zijn om grondboringen uit te voeren om het grondwaterniveau en de vochtverdeling in de 
grond in de buurt van het gebouw vast te stellen. 

- Type grond, i.v.m. het capillair absorptie vermogen. Hier moet ook rekening worden 
gehouden met het feit dat soms, door de aanwezigheid van een niet permeabele grondlaag 
die de drainage van regenwater belemmert, een soort van artificiële tweede (en hoger 
gelegen) grondwaterniveau ontstaat.  

- Relevante historische gebeurtenissen (bijvoorbeeld overstromingen of bluswater bij brand); 
ook interventies tegen optrekkend vocht uitgevoerd in het verleden kunnen de (lokale) 
vochtverdeling in de muur beïnvloeden.  

 
 
5. Conclusies 
 
Optrekkend vocht is een vaak voorkomend probleem in oude (monumentale) gebouwen. Dit 
zorgt, vaak in combinatie met zouten, voor veel schade aan metselwerk en houtconstructies.  
In dit artikel zijn verschillende methoden die in de dagelijkse conserveringspraktijk gebruikt worden 
om het vochtgehalte te meten beschreven, met hun voordelen en beperkingen. In het algemeen 
kan geconcludeerd worden dat de gravimetrische methode  in de dagelijkse praktijk de enige 
methode is die kwantitatief de vochtverdeling in de muur kan meten en waarna de monsters nog 
beschikbaar zijn voor verder onderzoek. Niet destructieve methoden zijn meer of minder geschikt 
om een kwalitatief beeld van het vochtgehalte in de muur te krijgen, maar mogen niet als enige 
methode gebruikt worden om de vochtverdeling in de muur te meten en de diagnose van 
optrekkend vocht te stellen. Sommige methoden kunnen wel gebruikt worden, na kalibratie, om 
het verloop van het vochtgehalte in de tijd te monitoren.  
Er wordt een methodologie voorgesteld om, op basis van het actuele- en hygroscopische 
vochtgehalte en de verdeling in het metselwerk, de aanwezigheid van optrekkend vocht vast 
te stellen. Deze methodologie is gebruikt voor het opzetten van het digitale 
beslissingsondersteunende systeem ontwikkeld in het JPI project EMERISDA [3, 7]. 
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EEN MYRIADE AAN OPLOSSINGEN TEGEN OPTREKKEND VOCHT 
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1. Inleiding 
 
Optrekkend vocht vormt een aanzienlijke bedreiging voor de bestaande bouw in het algemeen 
en voor monumenten in het bijzonder. Optrekkend vocht kan zowel bijdragen aan een 
ongezond binnenklimaat als aan een verhoogd risico op vocht-, zout- en vorstschade. De 
bedreiging, gevormd door optrekkend vocht, zal naar verwachting in de toekomst o.i.v. 
klimaatverandering nog verder toenemen.  
De omvang van het probleem blijkt ook uit het zeer grote aantal methoden en producten ter 
bestrijding van optrekkend vocht dat op de markt is en dat varieert van chemische producten 
tot mechanische onderbreking en van droogpijpjes tot electro-osmose. Vooral het aantal 
chemische injectieproducten en -systemen is aanzienlijk en behandeling vindt in de praktijk 
zeker in landen als Nederland, België en Duitsland dan ook inderdaad vooral plaats door 
injecteren met chemische (waterafstotende) producten. Daarnaast worden regelmatig 
producten (‘parafysische systemen’) toegepast, die geen ingreep aan de constructie zelf nodig 
zouden hebben.  
De meest gebruikte methoden komen in deze bijdrage aan de orde. 
 
 
2. Het verschijnsel optrekkend vocht 
 
Capillair transport tegen de zwaartekracht in is een fysisch verschijnsel dat bijvoorbeeld in de 
natuur zorgt voor voedseltransport in en groei van bomen. Hoe fijner het capillair, des te groter 
kan in principe de stijghoogte van het vocht zijn. Het verschijnsel optrekkend vocht komt vooral 
voor in muurconstructies van oude gebouwen, met name die met gemetselde funderingen. 
De toepassing van betonnen funderingen vooral na de 2e WO gaat het fenomeen meestal 
afdoende tegen [1, 2]. Wanneer echter sprake is van een slecht doorlatende bodem, bestaat 
ook bij nieuwere gebouwen de mogelijkheid dat vocht vanuit de natte bodem zijdelings, door 
bijvoorbeeld het gemetselde buitenspouwblad, wordt opgenomen en daar problemen 
veroorzaakt. 
Water, aanwezig in de bodem (grondwater en capillair gebonden vocht in het grondpakket) 
wordt opgezogen door de capillairen van de bouwmaterialen.  
 
 
3. De bestrijding 
 
Historisch gezien bestaan er verschillende methoden om optrekkend vocht te voorkomen: 
- zorgen voor een goede drainage. 
- In de muurconstructie opnemen van een trasraam (afwisseling van trasraamklinkers en een 

trasmortel) of van een laag bestaande uit weinig poreuze natuursteen. 
Bestrijding achteraf kan op diverse manieren plaatsvinden [5]: 
- afhankelijk van de bron van het water kan, bijvoorbeeld bij een slecht doorlatende bodem,  

de toepassing van drainage worden overwogen. 
In geval van optrekkend vocht uit het grondwater bestaan verder de volgende methoden van 
aanpak: 
1. lagen die vochttransport onderbreken of beperken. 
2. Het stimuleren van de verdamping van vocht. 
3. Electro-kinetische systemen.  
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4. Methoden die symptomen wegnemen. 
Hierna gaan we kort wat dieper in op de verschillende methoden. 
 
 
4. Toelichting op de verschillende methoden 
 
4.1. Lagen die vochttransport onderbreken of beperken  
 
Hierbij gaat het om het onderbreken of beperken van het capillair vochttransport: mechanische 
of chemische onderbreking. 
Bij mechanische onderbreking worden onder andere loodslabben, plastic folies, en metalen 
platen toegepast, zie figuur 1.  
 

 
Figuur 1: Dubbele mechanische onderbreking. Venetië (Italië) 

 
 
Een mechanische onderbreking is in principe een zeer betrouwbare methode met een positief 
effect, omdat capillair vochttransport volledig wordt gestopt. 
Aanbrengen van een mechanische onderbreking is in het algemeen een aanzienlijke ingreep: 
een voeg of een laag steen dient te worden verwijderd, waarbij ervoor zorg moet worden 
gedragen dat geen zettingen optreden of scheuren ontstaan. 
Chemische onderbreking door impregnering met behulp van hydrostatische druk of injectie 
met een druk van 2 tot 10 bar1 van waterafstotende en of porie-vullende middelen (zie figuur 
2). Bij deze methode worden gaten aan de onderzijde van de muur geboord met een 
onderlinge afstand van ongeveer 10 tot 15 cm, waarin een waterafstotende vloeistof wordt 
aangebracht. De laatste jaren is een verschuiving merkbaar naar zogenaamde crèmes of gels, 
die in de gaten worden geïnjecteerd en die vervolgens geleidelijk aan verder indringen en een 
waterafstotend effect vertonen.  
 

 
Figuur 2: Aanbrengen van een (vloeibaar) chemisch product 

 

                                                        
1 Dit zijn cijfers, die worden genoemd in de documentatie van verschillende producenten. 
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Uit recent TNO onderzoek naar chemische producten tegen optrekkend vocht [6, 7, 8] kwam 
naar voren dat om effectief te worden vrijwel al deze systemen een (tijdelijke) droogfase nodig 
hebben na de applicatie. Als de producten geen mogelijkheid hebben om te drogen en dus te 
reageren, zijn deze systemen meestal niet werkzaam.  
 
 
4.2. Het stimuleren van de verdamping van vocht 
 
Stimuleren van de verdamping van vocht uit de muur kan door bijvoorbeeld ventilatiesleuven 
langs de fundering of door droogpijpjes of droogstenen in de constructie (figuur 3). Hoewel 
droging aan het muuroppervlak beperkend kan werken op de stijghoogte van optrekkend 
vocht, is de werking die uitgaat van droogpijpjes en droogstenen onder Nederlandse en 
Belgische omgevingscondities normaal onvoldoende om veel invloed te hebben op de 
stijghoogte van optrekkend vocht [2].  
Er moet wel rekening gehouden worden met het feit dat, in de aanwezigheid van zouten, 
methoden die de verdamping stimuleren, zoutschade kunnen verergeren. 
 

  
Figuur 3: Droogpijpjes in de praktijk. Amsterdam (l), Londen (r) 

 
 
4.3. Electro-kinetische systemen 
 
Bij electrokinetische systemen gaat het om electro-osmose of andere systemen (ook 
omschreven als ‘parafysische’ systemen). Zie bijvoorbeeld figuur 4 en 5. 
Dergelijke systemen beogen in het algemeen om de richting waarin water zich normaal in 
bouwconstructies beweegt, namelijk via capillaire opzuiging omhoog, om te keren. Water kan 
inderdaad bewegen onder invloed van een elektrisch veld. 
 

 
Figuur 4: Electro-osmose -Laboratoriumexperiment  [3] 
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Hoewel op een laboratoriumschaal de werking aantoonbaar is, gaat het meest om het 
aantoonbaar verplaatsen van zouten. Een goede effectiviteit op praktijkschaal ter bestrijding 
van optrekkend vocht is eigenlijk nog niet aangetoond. 
 

 
Figuur 5: Parafysisch systeem, met (beoogde werking) ‘op afstand’ 

 
 
De werking van zogenaamde parafysische systemen, die werken zonder direct contact met 
de door optrekkend vocht getroffen muurconstructies, is omstreden en op praktijkschaal niet 
duidelijk aangetoond [9]. 
 
 
4.4. Methoden die symptomen wegnemen 
 
Bij het wegnemen van symptomen gaat het bijvoorbeeld om voorzetwanden of om speciale 
pleistersystemen. Bekend zijn perlietpleisters en ook zout-accumulerende pleisters (ook wel 
bekend als WTA saneerpleisters) [4].  
Bij dergelijke methoden wordt niet het vochttransport als zodanig aangepakt, maar worden 
vooral de symptomen uit het zicht gehouden. 
 

  
Figuur 6: Speciale pleisters gebruikt bij optrekkend vocht (links); soms in combinatie met 
bijvoorbeeld een chemische onderbreking (via de boorgaten, rechts), soms alleen als 
symptoombestrijding, zonder parallelle ingreep in de muur 
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Pleistersystemen worden in de praktijk vaak toegepast in combinatie met bijvoorbeeld een 
chemische onderbreking, waardoor uiteindelijk de werkzaamheid van elk van de methoden 
afzonderlijk moeilijk te beoordelen is. Zie figuur 6. 
 
 
5. Concluderend: voor- en nadelen van de verschillende systemen 
 
Er is sprake van een myriade aan verschillende producten bedoeld voor de bestrijding van 
optrekkend vocht. Die grote hoeveelheid producten laat al zien dat het bij optrekkend vocht 
om een aanzienlijk probleem gaat bij (vooral) historische gebouwen. Er kan een beperkt aantal 
hoofdgroepen van producten of bestrijdingssystemen worden onderscheiden (tabel 1). 
 
 
Tabel 1: Samenvattend overzicht met voor- en nadelen van bestrijdings-systemen 
(hoofdgroepen) voor optrekkend vocht 
Methode Voordelen Nadelen 
Mechanische 
onderbreking 

Effectief  Invasief (risico constructieve 
schade) 
Duur 
Best toepasbaar in metselwerk 
met regelmatige lagen 

Chemische onderbreking Eenvoudige applicatie 
Relatief goedkoop 

Effectiviteit kan worden beperkt 
door diverse factoren (dikte 
metselwerk, open ruimten in het 
metselwerk, vochtgehalte, 
producttype, applicatie wijze 

Droogstenen en -pijpjes Relatief goedkoop 
Milieuvriendelijk 

Niet effectief onder condities 
met hoge RV en relatief 
gematigde temperatuur, als in 
NL en B 
Esthetisch in het oog springend 

Electro-osmose Reversibel Passief systeem: niet effectief 
Actief systeem: moeilijk 
toepasbaar buiten het lab 

Andere parafysische 
systemen 

Reversibel 
Niet invasief 
Eenvoudige applicatie 

Geen wetenschappelijke 
onderbouwing 
Geen bewezen effectiviteit 

Restauratiepleisters Reversibel 
Probleem uit het zicht 

Probleem zelf wordt niet 
aangepakt 
Hoogte optrekkend vocht kan 
toenemen (probleem verplaatst) 

Blokkerende 
pleistersystemen 

Eenvoudige applicatie 
Probleem uit het zicht 

Hoogte optrekkend vocht neemt 
toe 
Muur blijft nat 

 
 
In bovenstaande tabel zijn de voor- en nadelen van de verschillende producten op het niveau 
van hoofdgroepen op een rij gezet. In grote lijnen kan worden gesteld dat mechanische 
onderbreking de meest zekere methode is, dat injectie van chemische producten (weliswaar 
de groep met het grootste marktaandeel) niet altijd een goed resultaat oplevert (droogfase 
vaak noodzakelijk), dat toepassing van electro-kinetische (inclusief de parafysische) 
systemen op praktijkschaal niet eenvoudig is (effectiviteit niet bewezen) en dat de systemen 
voor symptoombestrijding het risico in zich hebben het probleem te verplaatsen. 
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Onder het begrip transparant restaureren vat ik alle mogelijke aanpassingen aan een 
historisch gebouw, die tot doel hebben om de levensduur van het gebouw te vergroten door 
glazen elementen te gebruiken als vervanging van ontbrekende oorspronkelijke gebouwdelen 
en componenten. Deze aanpassingen kunnen soms slecht decoratieve elementen betreffen 
maar ook ingrijpende oplossingen waarbij een deel van de hoofddraagconstructie wordt 
vervangen. Het doel van dit onderzoek is de mogelijkheden te verkennen van de toepassing 
van constructief glas binnen de praktijk van restauratie als een innovatieve nieuwe technologie 
die ons architectonisch erfgoed borgt voor de toekomst; met een kenmerkende maar subtiele 
benadering tot restauratie. Om de innovatieve transparant-restaureren-benadering geschikt 
te maken voor reële toepassingen is er een veelzijdige methodologie ontwikkeld die de diverse 
aspecten van restauratietheorie, esthetiek, productie en constructietechnieken, 
milieutechnisch ontwerpen omvat. Dit door toetsing van het systeem door het bouwen van 
prototypes en het beproeven van constructies. 
 
 
1. Probleem definitie 
 
Het belang van het behouden van ons architectonisch erfgoed voor toekomstige generaties 
staat tegenwoordig niet meer ter discussie. Het architectonisch erfgoed wordt universeel 
gezien als een integraal deel van onze nationale identiteit. De hedendaagse benadering tot 
restauratie is gebaseerd op stukken zoals Williams Morris’ “Manifesto of the society for the 
protection of ancient buildings” geschreven in 1877. Dit stelt dat iedere aanpassing van een 
historisch gebouw minimaal moet zijn en duidelijk te onderscheiden moet zijn van het 
oorspronkelijke gebouw en materiaal. Dit zodat duidelijk is welk deel uit welke tijd stamt en 
om misinterpretaties betreffende de aard en constructie van het oorspronkelijke gebouw te 
voorkomen. Oude gebouwen hebben een unieke culturele, historische en esthetische waarde; 
als deel van hun authenticiteit moeten deze aspecten erkend en gerespecteerd worden. Aan 
de andere kant vereist veroudering van de historische materialen werkbare oplossingen om 
een monument constructief aan de eisen te laten voldoen zodat de toekomst van het gebouw 
geborgd is. Tegenwoordig is er vaak een conflict tussen aan de ene kant het handhaven van 
het gebouw en aan de andere kant het handhaven van de oorspronkelijke en vaak door de 
tand des tijds aangetaste constructie. De balans tussen deze twee is deel van het debat 
tussen restauratie en conservering. Conserveringsbehandelingen van oude materialen lopen 
het risico dat oud en nieuw niet meer goed te onderscheiden zijn. Dit terwijl de noodzaak om 
de constructieve veiligheid te waarborgen vaak resulteert in visueel zeer zichtbare en niet 
reversibele oplossingen die het authentiek beeld van het monument aantasten. Hoewel de 
theorie en methodologie van restauratie ver ontwikkeld zijn, is de kritische vraag nog steeds 
niet beantwoord: Hoe kunnen we aanpassingen plegen in een historisch gebouw zonder het 
historisch beeld aan te tasten?1 
 
 
2. Waarom glas? 
 
Het onderscheid tussen historisch en nieuw toegevoegd materiaal kan versterkt en 
verduidelijkt worden door transparante materialen naar de voorgrond te brengen. Glas is een 
materiaal dat intrinsiek transparant is en dat ook voldoet aan de richtlijnen voor restauratie 
                                                        
1 Stanley-Price, N. (2009). The Reconstruction of Ruins: Principles and Practice. In A. R. a. A. Bracker (Ed.), Conservation: Principles, 

Dilemmas and Uncomfortable Truths: Elsevier. 
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zoals vastgelegd in het “Venice Charter”2: Het draagt een duidelijk eigentijds karakter en 
daardoor is het te onderscheiden van bestaande historische bouwmaterialen. Door het 
neutrale uiterlijk van glas is het onderscheidend omdat het niets toevoegt aan het uiterlijk. Dit 
resulteert in een minimalistische verandering van het beeld. De hedendaagse ontwikkelingen 
op het gebied van constructief glas geven de ontwerper nieuwe mogelijkheden waarbij 
constructieve elementen visueel geminimaliseerd worden terwijl de constructie een 
transparante beschermende barrière vormt die de historische constructie beschermd. 
Hoewel glas in het algemeen tot nu toe niet beschouwd wordt als een materiaal voor 
restauraties, heeft de Italiaanse architect Franco Minissi [1919–1996] diverse methoden 
ontwikkeld voor het gebruik van glas in transparante restauraties. In zijn werk heeft hij het 
belang van een verbinding tussen een historisch gebouw en zijn directe omgeving ontwikkeld 
door gebruik te maken van perspex om het oorspronkelijke beeld van het historisch gebouw 
te herstellen. Zijn meest waardevolle bijdrage is dat gebruik van transparante materialen de 
lagen in de constructie zichtbaar maakt, waardoor zowel de oorspronkelijke als de huidige 
toestand van de constructie zichtbaar worden. Hierdoor zijn zowel het verleden als het heden 
gelijktijdig in beeld. Minissi’s transparante restauraties zijn een poging om de architectonische 
geschiedenis en haar verhaal in het heden zichtbaar te maken. In een dergelijke context kan 
glas evolueren tot een voorkeursmateriaal voor toepassing in de restauratie. 
 

 
Figuur 1: Restauratie van het Griekse theater van Heraclea Minoa door Franco Minissi, Italië, 
1960-63  
 
 
3. Casestudie 
 
De casestudie van een oude, gedeeltelijk ingestorte, toren in Zuidwest Griekenland is gebruikt 
om de mogelijkheden van het gebruik van glas in restauratie te verkennen. De toren was 
gebouwd in de dertiende eeuw als onderdeel van een groot kasteel, dat op dit moment 
archeologisch onderzocht wordt. De constructie is eenvoudig, in doorsnede een rechthoekige 
vorm [13,2 x 9,1 m], ongeveer 8 m boven zeeniveau. Eén kant van de toren maakt deel uit 
van de kasteelmuur. De analyse van de huidige staat van het gebouw is een essentieel deel 
van de onderzoeksmethodologie, omdat het monument daardoor beter begrepen kan worden 
en de noodzakelijke ingrepen bij een restauratie vastgesteld kunnen worden. De pathologie 
van schade geeft duidelijk aan dat de nabijheid tot de zee de belangrijkste oorzaak van het 
verval is. Zeezout dringt door in het poreuze metselwerk en kristalliseert daar. De continue 

                                                        
2 Internationaal handvest voor behoud en restauratie van monumenten en stads- en dorpsgezichten, Venetië, 1964. 
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vochtigheid en lage temperaturen in de winter bevorderen dit proces. Door de kristallisatie 
ontstaan lokale spanningen die scheurvorming in het metselwerk veroorzaken. De 
scheurvorming verzwakt zowel de stenen als de voegen van het metselwerk. Afbrokkeling van 
materiaal is een gevolg waardoor vooral de onderkant van de muur, nabij de zee, een 
aanzienlijke variatie in dikte vertoont. Uitgangspunt van de restauratie is het voorstel om de 
lege ruimten op te vullen. Hierbij wordt in eerste instantie gekeken naar de zuidoost muur, die 
de grootste schade heeft. Door de openingen in de muur op te vullen wordt het gebouw meer 
bestand tegen aardbevingen. Het daarvoor te gebruiken glas verzegelt de kwetsbare 
laaggelegen delen van de muur, zodat het historische metselwerk wordt beschermd tegen de 
invloeden van de naastgelegen zee. 
 

 
Figuur 2: De toren in zijn oorspronkelijke toestand 

 
 
4. Benaderingen van het ontwerp 
 
Het architectonische en constructieve ontwerp van een glazen constructie voor een te 
restaureren monument is gebaseerd op de richtlijnen voor restauraties in combinatie met de 
eigenschappen van het glas. Hierbij moeten alle aspecten zoals esthetiek, vorm, constructief 
ontwerp en productiebeperkingen worden meegenomen. 
De verschillende mogelijke vormen van het glas, zoals vlakglas, gegoten glas en 
samengesteld glas, worden onderzocht en gewogen op de comptabiliteit met de bestaande 
constructie. Een constructie van gegoten glazen steen in een stapelconstructie is ontwikkeld 
om de missende muurdelen te vervangen en de constructie als geheel te stabiliseren. Een 
dergelijke stapelconstructie sluit aan bij de technische en esthetische grondslagen van de 
historische constructie. Betreffende het gebruik van glas moet worden opgemerkt dat het een 
beduidend stijver materiaal is vergeleken met de kalksteen in de historische constructie.3 
Hierdoor is er minder volume aan materiaal nodig. Historische constructies verkrijgen hun 
stabiliteit door het gebruik van massieve stijve vormen waarbij bulk van materiaal de slechte 
eigenschappen van in dit geval de kalksteen compenseert. Moderne materialen zoals glas 
zijn veel stijver en sterker waardoor ze andere verbindingen nodig hebben.4 Een voordeel is 
dat gebruik van glas in een historisch monument tot gewichtsbesparing kan leiden. Een glazen 
constructie heeft maar een kwart van de massa nodig van een kalksteenconstructie voor 

                                                        
3 De elasticiteits modulus van Natron Kalk glass is 68-72 GPa, die van kalksteen 35-55 GPa. 
4 Feilden, B. M. (1982). Conservation of historic buildings. London; Butterworth Scientific. 
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dezelfde constructieve eigenschappen. Om een goede en gelijkmatige geleiding van de 
krachten van de oude naar de nieuwe constructiedelen te waarborgen, wordt een variabele 
metselwerkdikte gebruikt. Waar de glazen muur de historische muur nadert, is de glazen muur 
dikker. Dit leidt tot een geleidelijke overgang van krachten in het materiaal en voorkomt 
spanningsconcentraties in de historische constructie. Deze piramidale doorsnede verhoogt 
ook de weerstand tegen knik. Constructieve berekeningen geven aan dat de glazen 
constructie minimaal 125 mm dik moet zijn in het midden en 625 mm aan de randen waar de 
verbinding met het historisch metselwerk is (zowel horizontaal als verticaal). 
 

 
Figuur 3: De voorgestelde transparante restauratie met metselwerk van gegoten 
glaselementen 
 
 

  
Figuur 4: Plattegrond Figuur 5: Doorsnede 
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Gegoten glas is een relatief nieuw materiaal in de bouw. Het is gebruikt in een beperkt aantal 
projecten in de vorm van glazen stapelconstructies. Voorbeelden zijn het Atocha Memorial 
[Madrid, 2007], het Optical House [Hiroshima, 2013] en het Crystal House [Amsterdam, 2016].  
 

 
Figuur 6: Atocha Memorial, Madrid, 2007 

 
 

 
Figuur 7: Optical house, Hiroshima, 2013 
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Figuur 8: Crystal house, Amsterdam, 2016 

 
 
Uit het bestuderen van deze drie voorbeelden blijkt dat dit soort constructies niet eenvoudig 
is en dat er aantal kritische zaken die mee moeten worden genomen in het ontwerp, 
gerelateerd aan de eigenschappen en productie van gegoten glas. Een van de meest kritische 
beperkingen is gerelateerd aan de productie van gegoten glazen elementen. Glas moet na 
het gieten langzaam en gelijkmatig afgekoeld worden om te voorkomen dat restspanningen 
ontstaan in het glas.5 Dit is een tijdrovende, en dus dure zaak. Des te groter de steen is, des 
te moeilijker is het om deze gelijkmatig af te laten koelen. Daarom worden bij voorkeur 
borosilicaat stenen met een massa van minder dan 10 kg gegoten. De lage thermische 
expansie coëfficiënt van borosilicaatglas [33x10-7 K-1: ongeveer 1/3 van het gebruikelijke 
natronkalkglas] maakt een snellere productie mogelijk en minimaliseert de latere kans op 
breuk door ongelijkmatige temperaturen in de glazen gevel.6 Ook niet onbelangrijk is het 
gebruik van een zelfdragende glazen stapelconstructie in deze benadering tot restauratie. Dit 
bepaalt niet alleen de mate van transparantie (gebruik van additionele hulpconstructies is 
nadelig voor de transparantie), maar ook de mate van reversibiliteit van de restauratie. Dit is 
essentieel in de moderne benadering van het restaureren. Het voorgestelde ontwerp is een 
zuivere glazen stapelconstructie die de hoge druksterkte van het gegoten glas (minimaal 200 
MPa)7 optimaal gebruikt. Omdat de verbinding tussen de glazen constructie en de historische 
constructie zonder mortel of lijm is, is er geen sprake van een permanente verbinding met het 
historisch materiaal. Daardoor is de restauratieve ingreep volledig reversibel. Omdat de 
glazen stenen door hun vorm samenhang hebben, is beweging tussen de glazen stenen 
beperkt en de stabiliteit van de volledige constructie gewaarborgd. 
 
 
5. In elkaar grijpende glazen stapelconstructie 
 
Het gebruik van in elkaar grijpende stenen gaat terug tot de Inca’s. Gebruik van in elkaar 
grijpende stenen maakte stabiele en zelfrichtende constructies mogelijk. Het gebruik van lijm- 
of specieloze verbindingen betekent dat de constructieve veiligheid van dergelijke systemen 
gebaseerd is op de geometrie van de individuele stenen die door gebruik van in elkaar 

                                                        
5 Het spanningsvrij gloeien van glas is het deel van het productieproces waarin het glas langzaam en gecontroleerd afkoelt om de opbouw van 
residuele spanningen te voorkomen. 
6 Door het temperatuurverschil dat kan ontstaan door opwarming door de zon en afkoeling door zeewater kan mogelijk thermische breuk 
ontstaan. 
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grijpende holtes en uitsteeksels niet verticale krachten overdragen. 7  Vergeleken met 
monolithische constructies kunnen in elkaar grijpende stapelconstructies mechanische 
energie, bijvoorbeeld van aardbevingen, goed absorberen door lokale verplaatsingen binnen 
de stapelconstructie. Deze is door de aard van de constructie zelf richtend en keert dus weer 
terug in een stabiele vorm. Voegen en andere verbindingen geven spanningsconcentraties 
waardoor de veiligheid in het geding kan komen. De flexibiliteit van de voorgestelde glazen 
constructie voorkomt spanningsconcentraties en dus schade.8 Ook in klassieke materialen, 
zoals baksteen en beton, wordt onderzoek gedaan naar vergelijkbare specieloze 
verbindingen. De voordelen van snelle bouw, minder arbeid en dus lagere kosten zijn 
belangrijk in de moderne bouwpraktijk. Een dergelijk systeem in glas is volledig innovatief en 
heel geschikt voor restauratieve toepassingen omdat de ingreep aangebracht en indien nodig 
volledig verwijderd kan worden zonder de originele constructie te schaden. 
De grootte en richting van de belastingen bepalen hoe de constructie opgelegd en vastgezet 
moet zijn. De gevel die in dit onderzoek bekeken is, is een vrijstaande gevel en moet dus de 
windkracht en andere krachten loodrecht op de gevel en de verticale krachten van de 
constructie kunnen weerstaan en doorgeven. Dit impliceert dat het mechanisme van in elkaar 
grijpende blokken in de gevel in de horizontale richting krachten moet overdragen terwijl het 
eigen gewicht de constructie in de verticale richting moet borgen. Verschillende manieren van 
in elkaar grijpen zijn onderzocht zodat verschillende ontwerpen van glazen blok vergeleken 
kunnen worden op transparantie, vrijheidsgraden qua beweging, maakbaarheid en 
monteerbaarheid. Het gebruik van computermodellen gekoppeld aan 3D-print- en 
lasersnijtechnieken om modellen te maken op verschillende schaalniveaus was belangrijk 
voor de ontwikkeling van het uiteindelijk ontwerp. Via dit iteratief proces is een innovatieve 
glazen steen ontwikkeld, die qua principe vergelijkbaar is met de LEGO-steen® en die aan de 
bovenstaande eisen voldoet. Het symmetrisch ontwerp van uitstulpingen boven en holtes 
onder leidt tot een simpel en elegant ontwerp dat zelfrichtend is en eenvoudig en snel 
geplaatst kan worden. De homogene dikte geeft een homogene koeling gedurende productie. 
Het vermijden van dunnere secties voorkomt zwakke plekken en lokale restspanningen. 
Variaties op het basisontwerp zijn ook ontwikkeld (halve steen, dubbele breedte, hoekmodel) 
om de specifieke problemen op te lossen die ontstaan bij het bouwen van een 
ondersteunende muur met variabele dikte. Zo is een ‘familie’ van acht specifieke geometrieën 
ontwikkeld. Samen maken deze de snelle constructie van dragende muren in verschillende 
vormen mogelijk. 
 

 
Figuur 9: Het voorstel van een in elkaar grijpende glazen steen, geinspireerd door een LEGO 
steen 
                                                        
7 Oikonomopoulou F., F. V., R. Nijsse, K. Baardolf (2014). “A completely transparent, adhesively bonded soda-lime glass block masonry 
system.” Journal of Facade Design and Engineering 2. 
8 Pave Rogério, H. U. (2010). Structural Behaviour of Dry Stack Masonry Construction. Portugal SB10: Sustainable Building Affordable to 

All, Vilamoura, Portugal. 
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De stenen kunnen niet direct op elkaar gelegd worden. Door het brosse karakter van glas 
kunnen zich gemakkelijk scheuren vormen bij spanningsconcentraties die bij het stapelen 
ontstaan door lokaal contact. Dit betekent dat een transparant kunststof intermediair tussen 
de stenen nodig is. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de doorzichtigheid maximaal is en de 
constructie gemakkelijk gedemonteerd kan worden. Het intermediair kunststof stabiliseert de 
constructie en vereffent onregelmatigheden in de stenen. Het geeft ook druk en 
schuifspanningen homogeen en uniform door. Kunststoffen zoals PET, PA, PETG, PMMA en 
PVC zijn geschikt als intermediair, waarbij wel goed aan de UV-weerstand gedacht moet 
worden. 
 
 
6. Verbindingen en detaillering 
 
Eén van de meest kritische aspecten van het ontwerp is de verbinding tussen de glazen muur 
en de historische constructie. Geprefabriceerde componenten van gestapelde vlakglas 
panelen worden gebruikt om de ruimte tussen de gegoten glazen stenen en het ruwe oneffen 
oppervlak van de historische constructie op te vullen. Door gebruik van 3D-scantechnieken 
kan een nauwkeurig digitaal model van het monument gemaakt worden. Dit geeft een exact 
beeld van de te vullen ruimte. Met waterstralen kan een pakket van vlak glas gesneden 
worden, dat door correct snijden en stapelen van verschillende diktes de ruimte tussen de 
glazen muur en de historische muur exact vult. 
Deze pakketten worden mechanisch aan elkaar verbonden, met een minimum aan 
verbindingen aan de historische constructie, door gebruik te maken van stalen staven. Aan 
de ene kant van de glaspakketten worden deze ingebedde verbindingen zodanig geplaatst 
dat ze in de glazen muur passen, terwijl aan de andere kant zodanig vormgegeven is dat het 
glas daar de historische muur ‘omhult’. De verbinding aan de historische constructie is bewust 
ontworpen als het zwakste punt. Lokaal bezwijken van dit zwakste punt is dus een 
waarschuwing voor overbelasting. Een neopreen tussenlaag wordt gebruikt tussen de 
historische constructie en het vlakglas pakket om een droge en flexibele verbinding te maken 
die ook de verschillen in thermische uitzetting kan opnemen. Berekeningen geven aan dat 
een dikte van minimaal 4 mm noodzakelijk is om de benodigde vervormingsverschillen op te 
nemen. Een te dunne laag geeft een te rigide verbinding die tot scheurvorming kan leiden. 
Horizontale verbindingen zijn ook onderzocht als deel van het totaalonderzoek naar de 
bescherming van het monument. De onderkant van de glazen constructie is zodanig 
verbonden aan de oude fundering dat horizontale verplaatsingen door aardbevingen 
opgenomen kunnen worden. Verankerde roestvaststalen veren borgen voldoende flexibiliteit 
om de glazen stapelconstructie aardbevingsbestendig te laten zijn.  
Het dak is ontworpen als een monolithische glazen plaat die de vorm van het gewelf van het 
monument volgt en die de glazen stapelconstructie horizontaal aan het monument verbindt. 
In de glazen stenen gegoten uitsparingen verbinden het gebogen glazen dak met de gegoten 
glazen stenen. Het voordeel hiervan is dat er voldoende toleranties zijn om de constructie ook 
daadwerkelijk te kunnen bouwen, omdat de uitsparingen meerdere opties qua verankering 
bieden. 
In het ontwerp is een betonnen fundering voor de glazen muur opgenomen. Die kan de 
krachten opnemen en verdelen en is tevens voldoende stabiel om de glazen muur op te 
kunnen plaatsen. 
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Figuur 10: Geëxplodeerd montagediagram van de connectie tussen het bestaande gebouw 
en het nieuwe glazen metselwerk: 

1. Gegoten glazen element 
2. Transparante plastic tussenlaag 
3. Geïntegreerde titanium connectie 
4. Staalkabel 
5. Transparante harslaag 
6. Gestapelde floatglas unit 
7. Bestaand metselwerk 
8. Translucente rubberen tussenlaag 
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Figuur 11: Detail van de flexibele mechanische zijdelingse verankering in geval van 
aardbevingen 
 
 

 
Figuur 12: Detail van de dakverbinding tussen het glasmetselwerk en de monolithische 
glazen dakplaat 
 
 
7. Prototype en beproeving 
 
Om het concept te valideren is een schaal 1:2 prototype gemaakt en beproefd. Dit binnen de 
Glass & Transparency research Group van de TU Delft. Doel was inzicht te verkrijgen in de 
wijze waarop het systeem in werkelijkheid zal werken. Een serie van vijf in elkaar grijpende 
glazen blokken is getest op afschuiving. Het experiment gaf aan dat de “LEGO”-achtige 
stenen een goede weerstand bieden tegen krachten loodrecht op de gevel, zoals 
windkrachten. In dit experiment werd een maximale kracht van 17,3 kN bereikt. Omdat de in 
het laboratorium gegoten stenen meer fouten en defecten bevatten dan industrieel 
geproduceerde stenen, is de gevonden sterkte dus een conservatieve waarde. Meer proeven 
met bij voorkeur industrieel vervaardigde stenen zijn wenselijk zodat een statistisch 
verantwoorde sterkte kan worden bepaald. 
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Figuur 13: Opstelling van het experiment 

 
 
Om het prototype te maken, wordt eerst een 3D-model van de mal uit MDF gefreesd. Van dit 
model wordt een wassen positief gemaakt. Met dit wassen positief wordt een gietmal (dus 
weer een negatief) gemaakt van een gips dat bestendig is tegen temperaturen tot 950°C. 
Deze gietmal wordt in de oven geplaatst onder een keramische bloempot vol met 
glasfragmenten. Na aanzetten van de oven wordt langzaam de gewenste temperatuur bereikt 
en het glas loopt uit het gat onder in de bloempot in de gietmal. Deze methode wordt “kiln-
casting” genoemd. De oven koelt dan langzaam af om te voorkomen dat er restspanningen in 
het glas ontstaan. De volledige cyclus duurt ongeveer zeven dagen. Na afkoeling wordt de 
gipsen gietmal opgelost in water om de glazen steen vrij te maken. 
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Figuur 14: Gegoten glazen elementen, gefabriceerd en getest binnen het Glass & 
Transparency Lab van de TU Delft 
 
Voor de werkelijke constructie zou het nodig zijn om 17.500 blokken te maken. Dit vereist 
productie in een glasgieterij waar herbruikbare, (precisie) stalen mallen gebruikt zullen worden 
onder gecontroleerde condities. 
 

 
Figuur 15: Hoge-precisie stalen mal voor de productie van de glazen blokken 

 
 
8. Transparantie in de beeldvorming 
 
In het restaureren van een historisch gebouw is het essentieel dat er harmonie is tussen de 
esthetica van het oude en het nieuwe deel. Het is daarom nodig goed te kijken naar de 
beeldvorming en het uiterlijk van de glazen gevel. De voorgestelde rechthoekige glazen 
stenen volgen de lijnen van de kalksteen muur. Het oppervlak van de glazen stenen is niet 
vlak maar ruw, vergelijkbaar met de kalksteen. De glazen gevel geeft dus een rustig beeld 
omdat hij licht diffuus zal zijn. Het contrast met de kalksteen is dus beperkt en het geheel blijft 
in harmonie.  Glas is in deze zin een ideaal materiaal omdat het een compleet beeld van het 
oorspronkelijke gebouw geeft, terwijl de aantasting door de tand des tijds zichtbaar blijft. Er is 
ook een duidelijke scheidslijn tussen oud en nieuw. Het historische en het nieuwe zijn te 
onderscheiden. Het oorspronkelijke historische gebouw is herkenbaar maar er is toch een 
beeld dat het in de moderne tijd plaatst. 
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Figuur 16 en 17: De gewenste translucente uitstraling van het glazen bakstenen oppervlak 
wat lijkt op de textuur van steen 

 
 
9. Resultaten 
 
Het meest waardevolle resultaat van dit onderzoek is de ontwikkeling van een innovatief 
constructie systeem dat gebaseerd is op in elkaar grijpende glazen blokken. Dit systeem is 
uitermate geschikt om historische monumenten die zodanig vervallen zijn dat ze een 
constructief risico vormen te kunnen herstellen. Het systeem maakt een architectonische 
beeldtaal mogelijk die de weg opent voor een samenwerking tussen de vakgebieden van 
restauratie en constructief ontwerpen met glas. Indien het systeem wordt doorontwikkeld, kan 
het een antwoord zijn op vraag naar een reversibel restauratiesysteem, zoals genoemd in het 
Venetiaanse Charter. In de toekomst kan indien nieuwe technologieën beschikbaar zijn of 
andere toepassingen het nodig maken de glazen gevel eenvoudig verwijderd worden zonder 
het historische materiaal te beschadigen. 
Verder vervult het concept van reversibiliteit niet alleen de ontwerpcriteria voor deze 
restauratie. Het kan ook de manier waarop we naar glas kijken en over glas denken 
veranderen. Door het hoge smeltpunt en de energie die nodig is voor het verwerken van glas, 
wordt glas vaak gezien als een milieuonvriendelijk materiaal. De gevel kan echter gemakkelijk 
uit elkaar gehaald worden en daarna kunnen de stenen ook direct hergebruikt worden in een 
ander project. Dit leidt tot een milieuvriendelijker en duurzamer gebruik van glas. Als de 
componenten niet meer nodig of bruikbaar zijn, kunnen deze makkelijk worden omgesmolten. 
Dit kan omdat door het systeem van in elkaar grijpende blokken het glas niet vervuild is 
geraakt met lijm of andere chemicaliën. 
Het concept van een transparante restauratiemethodiek moet ook worden gezien als een 
integraal deel van de maatschappelijke tendensen van de moderne tijd. In een tijd van zich 
snel ontwikkelende technologie en continue innovaties in tal van disciplines, ontwikkelen de 
disciplines van restauratie en conserveringstechnieken tot een essentieel hulpmiddel om het 
cultureel erfgoed te behouden en het toerisme te bevorderen. Het gebruik van glas in goede 
restauratiescenario’s kan dus een goed ontwerpmiddel zijn maar is ook een voorbeeld van 
het belang van de technologie in de moderne tijd. Technologie in dienst van het behoud van 
het culturele erfgoed kan waarde toevoegen aan historische en archeologische locaties en 
daardoor de gebieden erom heen aantrekkelijker en leefbaarder maken.  
Transparantie als een middel om het beeld van monumenten anders weer te geven is niet 
nieuw. Echter, vernieuwing is er niet alleen om nieuwe ideeën te genereren. Ze schept ook 
mogelijkheden om het oude en bestaande te innoveren en gebruiksklaar te maken voor de 
moderne tijd. Dat wat Franco Minissi vijftig jaar geleden niet kon bereiken omdat de 
technologie er niet klaar voor was, kan door de recente ontwikkelingen in 3D-ontwerp en -
glasproductietechnologie nu gerealiseerd worden. Restauratie met glas is nu een reële 
mogelijkheid waardoor Minissi’s visie kan worden gerealiseerd. 
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Figuur 18: Nachtelijk zicht op de gerestaureerde toren 
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Abstract 
 
De verschillende methodes die in Nederland op de markt zijn om optrekkend vocht te 
bestrijden zijn divers. Voor producten die recent op de markt zijn gekomen is slechts beperkte 
wetenschappelijke studie naar de effectiviteit van deze methodes in de praktijk beschikbaar. 
In Nederland, maar ook in omringende landen, is de laatste jaren een toename te zien in de 
toepassing van “elektrokinetische” methodes. Deze methodes hebben geen bouwkundige 
ingrepen nodig en zijn daarmee reversibel, waardoor ook voor monumenten deze oplossing 
toepasbaar zou kunnen zijn. In het kader van het JPI EMERISDA, Effectiveness of Methods 
against Rising Damp in Buildings [1] project, is de werking van twee verschillende apparaten 
onderzocht die werken volgens deze “elektrokinetische” methode. De apparaten zijn hiertoe 
in twee verschillende rijksmonumenten geplaatst, waarbij zowel muren met een hoog 
vochtgehalte binnen de werkende straal van het apparaat, als punten daarbuiten, de 
referentiepunten, in acht zijn genomen. Door middel van het nemen van monsters op 
verschillende dieptes en hoogtes is het vochtgehalte van de muren bepaald.  Door het 
vochtgehalte voor het plaatsen van het apparaat te vergelijken met het vochtgehalte een jaar 
na de plaatsing, waarbij de fluctuatie in vochtgehalte bij de referentielocaties is meegenomen, 
konden zo conclusies worden getrokken over de effectiviteit van deze methodes in deze twee 
casestudies. 
 
 
1. Methode 
 
Met de term “elektrokinetische” methodes worden hier alle methodes bedoeld die stellen dat 
het systeem werkt op basis van het gebruik van elektromagnetische golven, aardstraling of 
vergelijkbaar. In de laatste jaren is een toename te zien van deze apparaten. Vanwege het 
feit dat deze methodes geen bouwkundige ingrepen vereisen en eenvoudig zijn aan te 
brengen, is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed niet tegen de toepassing ervan bij 
monumenten. De werking van de methode wordt vaak aangetoond met resultaten uit de 
praktijk. Deze zijn echter voor zover bekend nog niet door onafhankelijke onderzoekers 
aangetoond. Tevens is het lastig om bij een vochtafname de werking direct aan het apparaat 
toe te schrijven, omdat vaak de methode in combinatie wordt toegepast met andere 
oplossingen of omdat er geen referentielocaties zijn opgenomen in de metingen. Het 
uitgevoerde onderzoek van twee verschillende apparaten, is dan ook uitgevoerd met het doel 
middels een onafhankelijk onderzoek een jaar lang de werking van het apparaat in kaart te 
brengen waarbij zoveel mogelijk andere factoren zijn uitgeschakeld.  
De werking van de twee methodes is gebaseerd op de informatie die is verstrekt door de 
leveranciers. Beide apparaten zouden ervoor zorgen dat het vochtgehalte in de muur afneemt. 
Apparaat A zou werken door middel van een modificatie van de watermoleculen waardoor de 
oppervlaktespanning wordt veranderd en verdamping ontstaat. De werking van apparaat B 
wordt omschreven als draadloze electro-osmose.  
Om de effectiviteit van de twee apparaten te kunnen vaststellen, is het vochtgehalte van de 
muren op verschillende momenten bepaald. Voordat de installatie van de apparaten 
plaatsvond en respectievelijk 6 en 12 maanden erna. Hiertoe zijn monsters genomen op de 
hiervoor besproken locaties en referentielocaties. Door de referentiepunten kan worden 
uitgesloten dat een afname van het vochtgehalte is toe te schrijven aan een algemene daling 
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in de muur, bijvoorbeeld als gevolg van fluctuatie van het grondwater of de hoeveelheid 
neerslag. 
Het vochtgehalte is bepaald door op verschillende dieptes en hoogtes boringen uit te voeren 
waarbij monsters van het poeder genomen kunnen worden. De monsters zijn genomen langs 
een verticaal profiel op 20 cm, 50 cm, 100cm en 150cm hoogte. De diepte van de boringen is 
uitgevoerd van 0-2cm. 2-5cm, 5-15cm en 15-30cm.  
 
 

 
Figuur 1: Monstername 

 
 
Vervolgens is gravimetrisch het vochtgehalte van de monsters bepaald door de monsters te 
drogen in de oven bij een temperatuur van 60° graden. Uit het verschil voor en na het drogen 
kan het vochtgehalte (MC) op de volgende manier worden bepaald.  
MC = 100 x (begin gewicht – gewicht na drogen) / gewicht na drogen. 
Hierna is het hygroscopische vochtgehalte (HMC) bepaald door de monsters 4 weken in een 
klimaatkast te plaatsen bij een temperatuur van 20° graden en een relatieve vochtigheid (RH) 
van 95%. Het hygroscopische vochtgehalte wordt uitgedrukt als een percentage van het 
gewicht na drogen. 
HMC = 100 x (gewicht na 4 weken 20°C 95% RH – gewicht na drogen) / gewicht na drogen.  
Deze HMC geeft een indicatie van de aanwezige hygroscopische zouten. Wanneer de MC 
hoger is dan de HMC geeft dit aan dat er een andere vochtbron aanwezig is dan het vocht dat 
wordt opgenomen door de hygroscopiciteit van de aanwezige zouten. Alle monsters zijn 
genomen in hetzelfde materiaal, namelijk in de baksteen. Wanneer er een pleisterlaag 
aanwezig was, is hier een apart monster van genomen.  
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2. Voormalig Artilleriemagazijn Paardenmarkt te Delft 
 

 
Figuur 2: Paardenmarkt - exterieur 

 
 
Het voormalig artilleriemagazijn aan de Paardenmarkt is een rijksmonument in de binnenstad 
van Delft. Het complex is gebouwd in de 17e eeuw [2] en bestaat uit een binnenplaats met 
daaromheen in baksteen opgetrokken gebouwen. Een van deze gebouwen is geselecteerd 
voor de case studie omdat hier de schadeverschijnselen aanwezig zijn die typerend zijn voor 
optrekkend vocht. De aanwezigheid van vocht en zouten is duidelijk zichtbaar in het onderste 
gedeelte van de binnenwanden met de daarbij behorende schadepatronen van het loslaten 
van het schilderwerk en het afbrokkelen van het pleisterwerk. 
Bij de selectie van dit gebouw speelde naast de zichtbare aanwezige schadepatronen, 
kenmerkende voor optrekkend vocht, een aantal andere factoren een grote rol: de hoge 
grondwaterstand van de locatie, de mogelijkheid om monsters te kunnen nemen, het feit dat 
het gebouw niet in gebruik was waardoor het binnenklimaat niet wordt beïnvloed door 
gebruiksfactoren en het feit dat de lengte van het gebouw het mogelijk maakt om in dezelfde 
muur referentiepunten te kunnen nemen die buiten de werking van het apparaat vallen.  
Door de producent zijn in April 2014 twee apparaten van type A geïnstalleerd. In overleg met 
de producent zijn de apparaten zo geplaatst dat twee meetpunten binnen de straal van het 
apparaat liggen en twee erbuiten. Op onderstaande afbeelding is aangegeven hoe de twee 
apparaten zijn geplaatst met daarbij de straal waarbinnen het effect volgens de producent 
werkzaam moet zijn. Locatie 1 en 4 liggen binnen de werkende straal van de apparaten, 
meetlocaties 2 en 3 liggen hierbuiten en dienen als referentiepunten.  
De meetresultaten laten zien dat het vochtgehalte in het onderste gedeelte van de muur hoog 
is. Het vochtgehalte neemt af naar boven toe en neemt toe naarmate de diepte in de muur 
groter wordt. Ook blijkt uit de resultaten dat het vochtgehalte hoger is dan het hygroscopisch 
vochtgehalte. Hiermee wordt de aanwezigheid van optrekkend vocht bevestigd. Op sommige 
locaties is tevens te zien dat er waarschijnlijk nog een andere vochtbron aanwezig is in de 
vorm van regendoorslag. Ook is er een hoge aanwezigheid van het hygroscopisch 
vochtgehalte geconstateerd, met name aan het oppervlakte van de muur,  in de pleisterlaag 
en aan de bovengrens van het optrekkend vocht waar de verdamping optreedt.  
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Figuur 3: Paardenmarkt - schade 

 
 

 
Figuur 4: Paardenmarkt - interieur 

 
 
Er zijn twee metingen uitgevoerd na de plaatsing van het apparaat, na 6 maanden en na 10 
maanden (vanwege de vervroegde restauratiewerkzaamheden moesten de metingen al na 
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10 maanden uitgevoerd worden in plaats van na een jaar). Door een probleem werd apparaat 
1 niet continu van stroom voorzien, waardoor de resultaten mogelijk beïnvloed zijn. In 
onderstaande grafieken is het verschil in vochtgehalte te zien tussen de meting voor en de 
meting na 10 maanden. Op locatie 1 is een kleine verlaging van het vochtgehalte gemeten op 
alle dieptes. Wanneer we kijken naar de referentielocaties is te zien dat hier ook een afname 
van het vochtgehalte is gemeten. Daarmee kan niet worden aangetoond dat de gemeten 
vochtafname op locatie 1 het gevolg is van de werking van het apparaat. 
 
 

 
Figuur 5: Grafieken paardenmarkt 

 
 
3. St. Bavo kerk te Haarlem  
 
De St. Bavo kerk te Haarlem is het tweede object dat als meetlocatie werd geselecteerd. De 
St. Bavo kerk is een rijksmonument gebouw rond 1400 [3]. De gemetselde binnenwanden zijn 
gepleisterd met details van natuursteen. Voor zover zichtbaar zijn de kolommen langs het 
middenschip gemaakt van natuursteen.  
We zien hier diverse schadepatronen aan de onderzijde van deze kolommen en aan de 
gepleisterde wanden bestaande uit zout uitbloei en crypto-florescence, afschilfering van de 
natuursteen en het loslaten van de verflaag. Deze schadepatronen wijzen op de aanwezigheid 
van optrekkend vocht.  
In de St. Bavo kerk is in Januari 2015 een apparaat van het type B geplaatst door de producent 
welke nog in werking is. De locatie van het apparaat is zo gekozen dat zich twee meetpunten 
binnen de werkzame straal bevinden (locatie 1 en 2) en er een referentiepunt kan worden 
genomen, buiten de werkzame straal van het apparaat (locatie 3). 
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Figuur 6: Bavo Haarlem 

 
 

Figuur 7: Zoutschade Bavo 
 

  
Figuur 8: Zoutschade Bavo Figuur 9: Monstername Bavo 

 
 
Na de eerste metingen voor het plaatsen van apparaat B zijn met de hiervoor beschreven 
methode de MC en de HMC bepaald. Hieruit blijkt dat op de gemeten locaties het vochtgehalte 
in de muur toeneemt naarmate dieper in de muur en afneemt naarmate de monsters hoger 
zijn genomen. Deze meetresultaten wijzen op de aanwezigheid van optrekkend vocht. Tussen 
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de locaties zijn verschillen te zien, waarschijnlijk veroorzaakt door de verschillende 
materiaaleigenschappen van het oude metselwerk.  
Na een jaar is het vochtgehalte van de muren opnieuw gemeten. Hierbij moet worden 
opgemerkt dat de monstername van locatie 1 met 70cm is opgeschoven vanwege de plaatsing 
van een grafsteen. Uit de resultaten blijkt dat er geen significante verschillen zijn gemeten bij 
zowel de locaties 1 en 2 als bij de referentielocatie 3. Bij locatie 2 is onderin de muur en dieper 
in de muur een toename van het vochtgehalte te zien. 
 
 

 
Figuur 10: Grafieken Bavo 1 t/m3 

 
 
4. Conclusie 
 
In het geval van deze casestudies is er geen significante afname van het vochtgehalte 
gemeten na het plaatsen van de apparaten. 
Er moet echter worden opgemerkt dat verschillende factoren het onderzoek beïnvloedt 
zouden kunnen hebben. 
- Ten eerste moest het apparaat op de Paardenmarkt onverwacht eerder worden verwijderd 

waardoor een eerdere meting dan de geplande 12 maanden moest worden uitgevoerd. 
- Ten tweede bleek het apparaat op locatie 1 niet continu van stroom te worden voorzien.  
- Ten derde kon door de verandering in het interieur bij de St. Bavo de meting niet op dezelfde 

locatie worden uitgevoerd (gezien het grote verschil in vochtgehalte dat gemeten is tussen 
dichtbij gelegen locaties kan dit van invloed zijn).  

Deze factoren betekenen dat om naar een meer definitieve beoordeling van de effectiviteit 
van de apparaten te komen, verder onderzoek wenselijk is, dit kan in een laboratorium, op 
daarvoor gebouwde schaalmodellen en/of door het op grote schaal onafhankelijk monitoren 
van de resultaten in de praktijk. 
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BESTUDEERDE PRAKTIJKERVARINGEN UIT BELGIË 
 

Yves Vanhellemont, WTCB 
 
 
Abstract 
 
In het kader van het EMERISDA-project werden ook in België enkele praktijkcases 
bestudeerd. Ondermeer een derde type ‘elektrokinetische toestellen’ werd getest. 
Aansluitend, aangezien er in België traditioneel erg veel injecties gebeuren als behandelingen 
tegen optrekkend vocht, werden ook deze ingezet bij dezelfde gebouwen. Hierbij kozen we 
eerder ‘extreme’ gebouwen, met moeilijke drogingsomstandigheden of erg dikke muren. In 
deze tekst bespreken we twee bijzondere gevallen. 
 
 
1. Praktijkgeval 1: Sint Maartenskerk (église St. Martin) te Ways, Genappe 
 
Ways is een deelgemeente van Genappe, een stadje gelegen in Waals-Brabant, vlakbij 
Brussel. De Sint Maartenskerk in deze gemeente is een classicistisch gebouw uit de tweede 
helft van de 18e eeuw. Dit gebouw verving destijds een veel oudere kerk uit de 11e eeuw. 
Het gebouw is voornamelijk opgetrokken uit baksteenmetselwerk. De dikte van de muren van 
het schip bedraagt 87 cm. Ter plaatse van enkele nissen, voor de plaatsing van biechtstoelen, 
zijn de muren een 15-tal centimeter minder dik. 
Het metselwerk is voorzien van hoekkettingen in voornamelijk blauwe hardsteen. De plintzone 
van het metselwerk bestaat uit een laag blauwe hardsteen, met hierboven enkele lagen witte 
kalksteen. Het is niet bekend of deze natuursteen over de ganse dikte van de muren aanwezig 
is, of enkel aan het zichtbare buitenvlak. 
De kerk bevindt zich op enkele tientallen meters van de rivier Dijle. Deze stroomt op een 
tweetal meter onder het maaiveld, hetgeen op zich al een aanduiding is van hoe vochtig de 
grond rondom de kerk permanent is. Sporadisch kent het gebied overstromingen, zoals 
bijvoorbeeld tweemaal het geval was tijdens de meetcampagne, in juni 2016. Het grasveldje 
tussen de kerk en de rivier is overigens permanent opvallend vochtig, ook bij erg droog weer. 
De kerk is aan de binnenzijde, op muren en gewelven, afgewerkt met een (vermoedelijk kalk-
) pleister. De onderste meters van het schip zijn voorzien van een relatief eenvoudige doch 
mooie houten, 18e eeuwse, lambrisering. 
 

 
Figuur 1: Buiten- en binnenaanzicht van de kerk 
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Figuur 2: Schema van de muuropbouw 

 
 
1.1. Pathologie 
 
Het buitenmetselwerk bevindt zich in een behoorlijke staat. De laatste decennia werden er 
zeker geen werken uitgevoerd aan het buitenmetselwerk. Desondanks zien we relatief weinig 
schade aan dit metselwerk.  
 Het voegwerk verpoedert enizgszins, en er is lichte oppervlakteschade zichtbaar op de 

bakstenen, maar al bij al is de schade eerder beperkt.  
 Afhankelijk van de weersomstandigheden is er onderaan de muren zoutuitbloei te zien, maar 

ook niet op een erg intense manier.  
 Rondom een regenwaterafvoer, aan de noordzijde van de kerk, is wat schade te zien. Deze 

is afkomstig van een vroegere verstopping van de regenwaterafvoer, maar het 
schadepatroon werd niet gerestaureerd en is derhalve nog zichtbaar. De herstelling werd 
evenwel reeds jaren geleden uitgevoerd, waardoor we ervan uit kunnen gaan dat er geen 
restvocht van dit vochtprobleem meer aanwezig is in het metselwerk.  
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Aan de binnenkant van de kerk is het metselwerk niet zichtbaar, aangezien het aan het zicht 
wordt onttrokken door de lambrisering. Toch is er ook pathologie aan de binnenkant van de 
kerk zichtbaar: 
 De lambrisering heeft evenwel zichtbare pathologieën gaande van borende insecten, 

schimmel, tot het volledig kromtrekken van panelen. De vochtige ondergrond manifesteert 
zich in de kerk quasi permanent door vochtige randen rondom de vloertegels. 

Door de relatief geringe schade aan het buitenmetselwerk kan men vermoeden dat de 
hoeveelheid optrekkend grondvocht niet erg groot is. Mogelijkerwijs heeft men de laag blauwe 
hardsteen over de ganse dikte van het metselwerk doorgetrokken, waardoor er enkel via de 
metselmortel vocht kan passeren?  
Men kan nochtans verwachten dat de vochtgehaltes achter de lambrisering aan de hoge kant 
zullen zijn. De lambrisering zal vermoedelijk de droging aan de binnenkant van de kerk 
aanzienlijk vertragen, waardoor vocht (ondanks een mogelijkerwijs laag ‘debiet’ aan 
optrekkend grondvocht) zich toch kan accumuleren tot belangrijke hoeveelheden. 
Mogelijkerwijs werd de lambrisering ooit geplaatst omdat men vochtproblemen verwachtte, 
maar ze leidt er wel toe dat de intensiteit van het vochtprobleem nog vergroot wordt. 
 
 
1.2. Initiële toestand 
 
Er werd gekozen voor een testzone aan de noordkant van de kerk. Naar verwachting zou er 
daar weinig tot geen vochtinfiltratie door regendoorslag mogen voorkomen, waardoor de 
vochtmetingen ‘zuiver’ zouden blijven (enkel vocht door optrekkend vocht en eventueel 
hygroscopische vochtopname). 
 De initiële toestand werd opgemeten in 5 verschillende zones.  
 Per zone werd het metselwerk volgens een hoogteprofiel (gaande van 20 cm tot 1,5 meter) 

en een diepteprofiel (tot over bijna de ganse dikte) bemonsterd.  
 Staalnames van het metselwerk dienden van buiten genomen te worden, aangezien de 

lambrisering niet ontmanteld mocht worden.  
 De stalen werden genomen door boring.  
 Volgens de reeds eerder beschreven methodologie [1] werd van deze stalen het 

vochtgehalte door droging bij 40°C bepaald (MC, Moisture Content), en vervolgens de 
hygroscopische vochtopname bij 96% RV (HMC, Hygroscopic Moisture Content). 

De algemene conclusie uit deze staalnames was dat  
 het vochtgehalte aan het oppervlak nogal varieerde, tussen erg lage vochtwaardes 

(variërend van minder dan 1%) tot erg hoge waardes (in de orde van 15% of nog hoger).  
 Het vochtgehalte steeg globaal genomen naarmate de stalen diepet in de muur genomen 

werden. Erg diep in de muur liepen de vochtwaarden op tot erg hoge waarden,vlak achter 
de lambrisering.  

 Tenslotte was het erg opvallend dat de stalen (op één uitzondering na) geen uitgesproken 
hygroscopisch gedrag vertoonden. Het betreft dus een mooi, bijna schoolvoorbeeld van 
optrekkend grondvocht waarbij de vochtwaarden erg weinig beïnvloed worden door 
hygroscopische vochtopname. De curves zijn door de band genomen vloeiend en logisch. 
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Figuur 3: Voorbeeld van het verloop van MC en HMC in functie van de hoogte en de diepte 
in de muur. De laatste grafiek toont het gewogen gemiddelde van deze resultaten 
 
 
1.3. Behandelingen 
 
Er werden vijf types behandeling toegepast: 
 Zone 1: vochtgehaltes in de geïnjecteerde zones varieerden tussen 4 en 19%. Een oplossing 

van 10% van voornamelijk siloxanen in isoparaffine werd onder lage druk (2 à 3 bar) 
geïnjecteerd, in boorgaten elke 12 cm. Hoeveelheid geïnjecteerd product: 13 à 14 liter per 
vierkante meter horizontale muursectie. 

 Zone 2: vochtgehaltes in de geïnjecteerde zones varieerden tussen 1 en 15%. Een 
injectiecrème op waterbasis, concentratie van 80% silaan, werd geïnjecteerd, in boorgaten 
elke 12 cm met 12 mm diameter. Hoeveelheid geïnjecteerd product: 1 liter per vierkante 
meter horizontale muursectie. 

 Zone 3: vochtgehaltes in de geïnjecteerde zones varieerden tussen 1 en 14%. Een 
injectiecrème op waterbasis, concentratie van 65% silaan en siloxaan, werd geïnjecteerd, in 
boorgaten elke 12 cm met 12 mm diameter. Hoeveelheid geïnjecteerd product: 1 liter per 
vierkante meter horizontale muursectie. 

 Zone 4: vochtgehaltes in de geïnjecteerde zones varieerden tussen 13 en 20%. Een emulsie 
van 10% van silaan en siloxaan in water werd onder lage druk (2 à 3 bar) geïnjecteerd, in 
boorgaten elke 12 cm. Hoeveelheid geïnjecteerd product: 13 à 14 liter per vierkante meter 
horizontale muursectie. 

 Zone 5: vochtgehaltes in deze zone varieerden tussen 7 en 17%. Deze zone lag een 15-tal 
meter verwijderd van de overige geïnjecteerde zones. Voor deze zone werd door de verdeler 
een elektromagnetisch toestelgeïnstalleerd ter hoogte van het doksaal. Het toestel zou 
voldoende krachtig zijn om in de testzone werkzaam te zijn. We merken op dat deze testzone 
niet meer in het schip gelegen is, en er daar ter plaatse geen lambrisering aan de binnenkant 
van het gebouw zit, enkel een dunne kalkbepleistering. 

De drukken die behaald werden bij de vloeistofinjecties toonden alvast aan dat de muur een 
goede kwaliteit had, zonder al te veel scheuren en holtes. 
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Figuur 4: Schematische aanduiding van de testzones op een foto 

 
 
1.4. Resultaten 
 
De metingen werden opgevolgd gedurende anderhalf jaar na de injectie. Een systematische 
meetcampagne, waarbij steeds weer de vochtgehaltes en hygroscopische vochtopname 
werden bepaald, volgens hetzelfde type hoogte- en diepteprofiel, werd uitgevoerd. Een 
bijzonder onaangename gebeurtenis, tijdens de meetcampagne, waren twee overstromingen 
in juni 2016. De omgeving van de kerk en de kerk zelf overstroomden door overvloedige 
regenval. De hoogte van het water bleef evenwel onder het injectieniveau van de injecties.  
Teneinde de resultaten overzichtelijker voor te stellenwerd per meetzone, een hoogteprofiel 
opgemaakt. Per hoogte werden de meetresultaten over de verschillende dieptes uitgemiddeld 
(m.b.v. ‘gewogen’ gemiddelde), rekening houdend met de  dieptes tussen dewelke het 
boormonster werd ontnomen. Aangezien de hygroscopische vochtopname relatief meestal 
onbelangrijk is bij dit gebouw, werd ze op deze grafieken weggelaten.  
 

 
Figuur 5: De evolutie van de gemiddelde vochtgehaltes gedurende de meetcampagne 

 
 
Resultaat: 
 Zone 1: onderaan een afname van het (gemiddelde) vochtgehalte van 14% naar 5,5% 
 Zone 2: onderaan een afname van het (gemiddelde) vochtgehalte van 8% naar 4% 
 Zone 3: onderaan een afname van het (gemiddelde) vochtgehalte van 11% naar 4,5% 
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 Zone 4: onderaan een afname van het (gemiddelde) vochtgehalte van 16% naar 9% 
 Zone 5: initieel een lichte afname, van 13 naar 12%, maar vervolgens een toename naar 

17%. 
Bij het interpreteren van deze resultaten is het belangrijk om voor ogen te houden dat: 
 vochtgehaltes sowieso lichtjes fluctueren, zowel in tijd als in ruimte. Indien we 10 cm verder 

boren in een metselwerk, zal het vochtgehalte doorgaans ook lichtjes verschillen. 
 het aandeel baksteen versus mortel het totale vochtgehalte beïnvloedt. De capillaire 

wateropname van beide materialen is niet hetzelfde, waardoor de verhouding 
baksteen/mortel in een boorstaal de vochtmeting zal beïnvloeden. Bij dergelijke  dikke muren 
en grote boordieptes is het onbegonnen werk om baksteen en mortel te scheiden bij het 
ontnemen van de stalen, waardoor de baksteen-mortel verhouding nooit hetzelfde zal zijn, 
hetgeen een bijkomende reden voor fluctuaties op de metingen vormt. 

Voorlopig kan evenwel volgend (voorlopig) besluit uit deze metingen getrokken worden: het 
globale resultaat van de injecties is zeker positief. In alle testzones daalt het vochtgehalte 
aanzienlijk, een halvering of beter, hetgeen we zeker als een significante daling kunnen 
beschouwen. De daling is sytematisch, ze treedt op over alle testhoogtes en testdieptes. Het 
is evenwel momenteel nog niet mogelijk om aan te geven of het vochtgehalte tot een 
voldoende laag niveau van idealiter 3% (eventueel tot 5%, zie [2]) kan zakken. De droging 
gebeurt immers traag, aangezien de bijna 90 cm dikke muur via slechts één zijde kan drogen,  
aangezien aan de binnenkant de lambrisering een enorme rem zet op de droging. Een laatste 
bemonstering moet hierover meer uitsluitsel geven. 
De vijfde testzone (elektromagnetische methode) contrasteert door een toename van het 
vochtgehalte. Deze enorme toename werd geconstateerd na de overstroming. Initieel was er 
een erg lichte afname van 1%, een verschil dat niet echt groot is. In dezelfde periode daalden 
de gemiddelde vochtgehaltes in de andere zones met 4 à 6% (uitgezonderd zone 2, waar 
evenwel na anderhalf jaar toch een halvering van het vochtgehalte geconstateerd kon 
worden). 
 
 
2. Praktijkgeval 2: een villa uit de jaren 1930, te Humbeek 
 
Humbeek is een deelgemeente van Grimbergen. De gemeente wordt doorkruist door het 
kanaal Brussel-Schelde, een kanaal dat reeds deels in de 15e eeuw werd aangelegd, en in 
1561 voltooid werd. Pas in de 20e eeuw volgden de moderniseringswerken die het kanaal zijn 
huidige uitzicht gaven. 
De zone rondom het kanaal is, logischerwijs, erg vochtig is. De villa waarvan sprake, werd in 
de jaren 1930 op een honderdtal meter van het kanaal opgericht. Opvallend is dat de 
architectuur is er duidelijk op gericht is om het gebouw zo droog mogelijk te houden. Dat uit 
zich in  
 de zeer ver uitstekende dakranden,  
 buitengevels voorzien van een cementgebaseerde decoratieve spatpleister,  
 en het gegeven dat alle woonvertrekken gesitueerd zijn op de eerste verdieping. De 

gelijkvloerse verdieping fungeert van oudsher als kelder, opslagplaats en garage, wellicht 
omdat men zich realiseerde dat woonvertrekken op de gelijkvloerse verdieping toch niet 
droog te houden waren. 

 



- 7 - 
 

 
Figuur 6: Foto van de villa, met de aanduiding van de meetzone. Rechts de toestand van de 
binnenbepleistering. 
 
 
De huidige eigenaars wensten evenwel ook de gelijkvloerse ‘kelderverdieping’ droog te 
maken. Daartoe werd tweemaal een injectie tegen optrekkend grondvocht uitgevoerd, in 2003 
en 2009. De injectie gebeurde met een product met een uitstekende reputatie (en een goed 
WTCB-testrapport.  Het product werd trouwens ook met goed gevolg toegepast op de kerk te 
Ways).  De injectie in 2009 kwam er na de constatatie dat de eerste injectie niet had geholpen. 
Ook de tweede injectie bleef zonder resultaat. Tenslotte werden de muren voorzien van een 
cementgebonden bepleistering, maar ook deze werd, relatief snel, aangetast. 
Opvallend is dat het boormeel van de mortel van het metselwerk een bijzonder donker uitzicht 
heeft, en zelfs een enigszins pasteuze consistentie (verschillende van het boormeel van een 
‘gewone’ vochtige mortel). Ook op andere bouwplaatsen treffen we soms dergelijke 
metselmortels aan. Mogelijkerwijs heeft men destijds de mortels aangerijkt met organische, of 
‘bitumineuze’ producten om deze waterdichter te maken? Het gebruik van ‘hydrofuges’ (in 
mortels gemengd) kan men soms vinden in technische documenten uit die periode. We 
merken op dat deze hoogstwaarschijnlijk niks te maken hebben met wat we tegenwoordig 
‘hydrofuge’ noemen.   
Volgend op eerdere suggesties van enkele producenten van injectieproducten werd hier een 
experiment uitgevoerd, waarbij een gefluoreerd copolymeer als injectieproduct gebruikt werd. 
De reden hiervoor is dat het mogelijk is dat de gebruikelijke producten uit de siliconenfamilie 
minder goed zouden kunnen polymeriseren in een omgeving met dergelijke ‘organische’ 
samenstelling. Gefluoreerde copolymeren zouden geen probleem mogen hebben om aldaar 
hun hydrofobe (en oleofobe) werking te ontwikkelen (producten uit die familie worden op textiel 
en suède toegepast om ze water- en vuilafstotend te maken). 
 
 
2.1. Pathologie 
 
Er is bijzonder weinig uitgesproken pathologie zichtbaar.  
 De dikke buitenbepleistering is lokaal losgekomen van de ondergrond (holle klank bij 

betikken), maar blijft wel ter plaatse. Het is niet duidelijk of dit veroorzaakt wordt door het 
vocht, of eerder een initieel hechtingsprobleem was. Aangezien het pleisterpakket behoorlijk 
dik is, is het wel stabiel.Aan de binnenkant van het gebouw zien we dat de recent 
aangebrachte bepleistering zoutuitbloei vertoont, en dat de bepleistering lokaal 
verpoedert.Op andere plaatsen in deze ruimte (waar geen cementbepleistering is 
aangebracht) zien we verzanden van de mortel, door zoutkristallisatie. 
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2.2. Initiële toestand 
 
De gekozen testzone is een buitenmuur die evenwel weinig tot niet beregend kan worden, 
aangezien deze aan de noordelijke hoek van het gebouw ligt, en de dakoversteek behoorlijk 
groot is (in de orde van een halve meter).  
Er werd een hoogteprofiel (gaande van 20 cm tot 2 meter) en diepteprofiel (tot in de helft van 
de muur, 15 cm diep) opgesteld. Metingen tot in de helft moeten volstaan, gezien de 
symmetrische situatie: een muur die aan beide zijden afgewerkt is met een cementgebonden 
bepleistering. 
De vochtgehaltes variëren behoorlijk weinig over de hoogte en de dikte van de muur. Dat heeft 
ongetwijfeld te maken met de zeer beperkte drogingsmogelijkheden van de muur, door de 
cementeringen aan beide zijdes van de muur, waardoor het vocht zich vrij mooi kan 
homogeniseren over de muurdikte en –hoogte: het capillair transport is sneller dan het 
vochtverlies aan de oppervlakte van de muur. De vochtgehaltes variëren tussen ca. 10 en ca. 
15%. We merken hierbij op dat, toen de vorige injecties werden uitgevoerd, deze 
vochtgehaltes wat lager waren. Toendertijd was de muur immers nog niet voorzien van een 
binnenbepleistering, en kon deze deels uitdrogen. 
Het metselwerk vertoont erg weinig hygroscopisch gedrag.  
 

 
Figuur 7: Verdeling van het vocht in hoogte en diepte in de muur 

 
 
2.3. Behandeling 
 
Er werd een injectie uitgevoerd met een commercieel antigraffitiproduct op basis van acryl-
fluorcopolymeer, opgelost in een alifatisch solvent, met een concentratie van 5%. De 
boorgaten lagen op 12 cm van mekaar, en in totaal werd ongeveer 15 liter per vierkante meter 
horizontale muursectie geïnjecteerd, onder een lage druk van enkele bar. 
 
 
2.4. Resultaat 
 
We zien, zowel in hoogte als diepte, een vrij homogene afname van het vochtgehalte. 
Onderaan is deze het grootst, met een afname van ca 14,5% naar 10%. Geen enorme daling, 
maar het gegeven dat ze wel systematisch over de ganse hoogte van de muur gebeurt, toont 
wel ondubbelzinnig het effect van de behandeling aan. De traagheid van de droging is 
uiteraard te wijten aan de drogingsbelemmerende muurafwerkingen. Naar verwachting zal het 
vochtgehalte nog verder blijven dalen, hetgeen verder wordt gemonitord. 
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Figuur 8: De evolutie van de gemiddelde vochtgehaltes gedurende de meetcampagne 

 
 
3. Besluit 
 
Bij de beoordeling van diverse technieken vertrokken we uiteraard niet van nul. In België 
bestaat reeds sinds decennia de ‘traditie’ van ofwel onderkappen van gebouwen, ofwel het 
injecteren, de twee types interventie die het grootste deel van de markt uitmaken. Het 
‘onderkappen’ is ongetwijfeld de methode die het meest zekerheid qua efficiëntie oplevert 
(indien goed uitgevoerd werkt dit altijd), maar is vrij invasief en van groot belang bij de stabiliteit 
van constructies. Injecteren heeft daarom de voorkeur, alhoewel in extreme omstandigheden 
(zeer compact metselwerk, hoge vochtgehaltes, dik en eventueel erg heterogeen metselwerk) 
er nog onzekerheid kan bestaan over de efficiëntie van ingrepen.  
Tijdens het onderzoek werd er daarom, bij de Belgische cases, vooral aandacht besteed aan 
de gebruikelijke ingrepen, maar dan voor eerder atypische omstandigheden. Hierbij werden 
wel producten gebruikt die zowel vanuit ervaring als vanuit labo-metingen als doeltreffend 
werden beoordeeld [2], met als uitzondering het antigraffitiproduct dat oneigenlijk als 
injectieproduct werd toegepast. In deze exceptionele gevallen bleek steeds een gevoelige 
verbetering van de vochtsituatie op te treden, alhoewel we niet steeds onder de (in België) 
maximaal aanvaardbare vochtgehaltes van 3% (eventueel 5%) daalden. Dit is wellicht eerder 
een kwestie van tijd (beperkte drogingscapaciteiten van de muren), we verwachten dat de 
vochtgehaltes nog verder zullen zakken. Dit wordt verder nagegaan. 
Binnen de duur van het onderzoek leverde het elektrokinetische systeem evenwel geen 
verbetering op van de vochtsituatie van de bestudeerde muur. 
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DE TECHNIEK VOORBIJ - HOE DENKT DE MONUMENTENZORG EROVER? 
 

Michiel van Hunen, RCE (NL) & Nathalie Vernimme, Onroerend Erfgoed (VL) 
 

 
1. Inleiding: wie adviseert in Nederland en Vlaanderen 
 
Nederland 
 
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) adviseert monumenteigenaren, 
gemeenteambtenaren en architecten over ingrepen bij monumenten. Problemen met vocht 
zoals optrekkend vocht, doorslaand vocht en lekkage zijn aan de orde van de dag. We 
proberen mensen te helpen met oplossingen die technisch voldoen, degelijk zijn en 
tegelijkertijd aanwezige cultuurhistorische waarden respecteren of versterken. De gemeente 
(Burgemeester en Wethouders) beslist uiteindelijk of een monumenteigenaar de gewenste 
ingreep mag laten uitvoeren. 
 

 
Figuur 1:  Beschadiging van kleurige afwerklagen in een kerkinterieur door optrekkend vocht 
 
Oorzaken van en oplossingen voor vochtproblemen zijn zelden eenduidig. Iets dat door een 
eigenaar als één probleem wordt gezien blijkt vaak meerdere oorzaken te hebben en op 
verschillende manieren aangepakt te kunnen worden. Volledig oplossen van het probleem is 
lang niet altijd mogelijk, maar is voor de instandhouding van het monument ook niet in alle 
gevallen noodzakelijk. Aantasting en overlast kunnen meestal wel worden beperkt en 
beheersbaar worden gemaakt. 
 
Vlaanderen 
 
In Vlaanderen is men pas sinds kort gestart met de overdracht van verantwoordelijkheden met 
betrekking tot onroerend erfgoed van de Vlaamse Overheid naar de lokale overheden. Wat 
ingrepen aan beschermde monumenten betreft, is nog specifiek toestemming nodig van het 
agentschap Onroerend Erfgoed voor ‘het verwijderen, vervangen of wijzigen van historische 
materialen en het toepassen van behandelingen met als doel de historische materialen te 
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reinigen, te herstellen, te verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantasting’, 
waaronder ook de behandeling van opstijgend vocht valt.  
In de praktijk doen eigenaars in Vlaanderen (zoals ook in Nederland) meestal rechtstreeks 
beroep op een firma gespecialiseerd in drogingswerkzaamheden voor het stellen van een 
diagnose in het geval van vochtproblemen. Bij twijfel kunnen de bouwprofessionelen in 
Vlaanderen een beroep doen op de expertise van het Wetenschappelijk en Technisch 
Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB). Eind 2014 publiceerde het WTCB de Technische 
voorlichting 252 “Vocht in gebouwen. Bijzonderheden van opstijgend vocht” (vervangt de TV 
210). Deze publicatie biedt ontwerpers en aannemers een hulpmiddel bij de detectie van 
opstijgend vocht en ondersteunt hen in het bepalen van een interventie. Daarnaast behandelt 
de publicatie ook andere oorzaken van vochtproblemen om de bewustwording in de sector 
rond de complexiteit van de diagnose van vochtproblemen in gebouwen te verhogen.  
De Technische Voorlichting wordt in de praktijk toegepast voor gebouwen met erfgoedwaarde 
in Vlaanderen, zeker voor wat betreft de methodiek voor het stellen van een goede diagnose. 
Voor wat betreft het adviseren van maatregelen wordt verder gebouwd op de diagnose, en 
zal er door het Agentschap over gewaakt worden dat de aanwezige erfgoedwaarden niet 
geschaad worden.  
In dit verhaal wordt geprobeerd om een beeld te geven hoe de RCE en Onroerend Erfgoed 
tegen de problematiek van optrekkend vocht aankijken. 
 
 
2. Opstijgend vocht in monumenten: onvermijdelijk? 
 
2.1. Wat is het (niet)? 
 
Opstijgend grondvocht is een vaak voorkomende oorzaak van vochtproblemen in oude 
gebouwen, en dus ook in monumenten. Heel wat oudere gebouwen (van voor de jaren 1945), 
zijn opgetrokken in massief metselwerk (baksteen of natuursteen). Bij afwezigheid van een 
vochtscherm aan de muurvoet kan grondvocht capillair geabsorbeerd en omhoog 
getransporteerd worden, waardoor vochtschade aan het metselwerk en aan afwerkingslagen 
kan optreden. Een hoog vochtpercentage in een gevel leidt in aanzienlijk veel gevallen tot 
fenomenen zoals rotte houten balklagen, roestende muurankers, vorst- en zoutschade aan 
het gevelmateriaal en afbladerende afwerklagen en schimmelplekken in het interieur. Zonder 
twijfel zijn die vormen van schade goede redenen om de hoeveelheid vocht in de gevel te 
willen verminderen. 
Opstijgend vocht veroorzaakt niet alleen bouwfysische problemen, het heeft op termijn ook 
een schadelijke invloed op de gezondheid van de bewoners.  
Grondvocht kan in metselwerk optrekken tot een gemiddelde hoogte van 1 meter. Hoe fijner 
de poriën, hoe groter de stijghoogte. Het vocht tekent zich af op de muur als een donkere en 
naar boven toe lichter wordende vlek, met aan de bovenzijde vaak witte poederige 
(zout)uitbloei en soms materiaalverlies en schade aan de afwerkingslagen. De ernst van de 
symptomen van dit type vochtprobleem is afhankelijk van de materiaaleigenschappen (onder 
andere porositeit, poriënverdeling, dampdiffusieweerstand) van de muren, de hoeveelheid 
vocht in de ondergrond en de grondwaterstand, de mogelijkheden tot verdamping uit de 
muren, de ventilatie in het gebouw en niet te vergeten de aanwezigheid van zouten. Grond 
bevat bijna altijd in mindere of meerdere mate zouten, bijvoorbeeld nitraten afkomstig van 
regenwater, of een verontreiniging met chloriden door dooizouten, of afkomstig van een 
vroeger industrieel gebruik van het gebouw. Vochttransport binnen poreuze materialen kan 
leiden tot de migratie van oplosbare zouten in het metselwerk. Hun aanwezigheid is 
problematisch, aangezien ze het vocht uit de lucht opnemen en vochtvlekken en schade aan 
afwerkingslagen veroorzaken, zelfs wanneer het opstijgende vocht efficiënt behandeld werd. 
Opstijgend vocht is niet altijd makkelijk te herkennen. Er kan verwarring ontstaan met andere 
vochtoorzaken zoals condensatie (in of aan de oppervlakte van de materialen), infiltraties 
(bijvoorbeeld ten gevolge van een kapotte dakgoot, zijdelingse slagregen, door horizontaal 
watertransport als het maaiveld hoger ligt dan de vloer of door opspattend water tegen de 



- 3 - 
 

onderzijde van muren). Vaak is er ook sprake van een combinatie van oorzaken. Het zal dus 
belangrijk zijn om in eerste instantie de oorzaken van de vochtproblemen te identificeren, om 
dan een aangepaste behandeling te bepalen die er voor zal zorgen dat het aanwezige vocht 
verdwijnt, maar ook dat het probleem zich nadien niet meer voordoet. 
 
 
2.2. Mogelijke schadebeelden 
 
Materialen zoals hout, ijzer, gips, behang, papier en verf worden vroeg of laat aangetast door 
een te hoge of langdurige vochtbelasting. Bij steenachtige materialen zoals baksteen, 
natuursteen, beton, kalk- en cementmortel ligt dat anders, het grootste deel daarvan is prima 
bestand tegen een langdurig hoog vochtgehalte. Een klein deel van de steenachtige 
materialen loopt schade op door vocht, vooral in combinatie met zouten of vorst. De mate van 
aantasting wordt bepaald door de intrinsieke materiaaleigenschappen en door de wijze 
waarop deze materialen zijn toegepast, afgewerkt of behandeld; de monumenteigenaar heeft 
daar dus een zekere invloed op.  
Karakteristieke schadebeelden zijn bijvoorbeeld een vochtige onderzijde van de muur en 
zichtbare vochtplekken, de verpulvering of afstoting van bouwmaterialen, de afbladdering of 
onthechting van afwerkingslagen, witte (zout)uitbloeiingen, zwammen of schimmelvorming en 
een algemeen gebrek aan comfort door de hoge relatieve luchtvochtigheid. 
 

  
 

   
Figuur 2: Diverse monumenten met schade door optrekkend vocht 

 
 
3. Het belang van een goede diagnose  
 
3.1. Methodiek voor het stellen van een diagnose 
 
Een analyse van de situatie is belangrijk, en daarvoor is specifieke deskundigheid over het 
onderwerp onmisbaar. Het stellen van de diagnose verloopt doorgaans in vier stappen.  
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In een eerste stap wordt bij de bewoners of gebruikers van het gebouw informatie ingewonnen 
over de vastgestelde problemen, hun ligging, hun frequentie en evolutie in de tijd en de 
omstandigheden waarin de vochtproblemen zich voordoen. Een eigenaar kan (in een logboek) 
bijhouden wanneer bepaalde verschijnselen zich voordoen en in welke mate of op welke 
manier. Bijvoorbeeld al dan niet direct na of juist enige tijd na een periode met hevige regenval 
of hoge grondwaterstanden. Een onderzoeker of adviseur kan op basis van zo’n logboek beter 
inschatten welk onderzoek zinvol is en op welke plek. 
In een tweede stap worden tijdens een plaatsbezoek visuele waarnemingen gedaan met 
betrekking tot de problemen/schade en de mogelijke oorzaken. Sporen aan het oppervlak 
geven immers informatie over processen die in het materiaal optreden. Het is daarom 
raadzaam om (ook) onderzoek te doen voordat aangetaste materialen zoals pleisterlagen 
worden verwijderd. Schadeplekken geven aanwijzingen op welke plekken het best 
materiaalmonsters genomen kunnen worden.  
Een derde essentiële stap, die in de praktijk soms nog te vaak overgeslagen wordt, bestaat 
erin een aantal metingen uit te voeren. Zo is een meting van het vochtgehalte van de 
bouwmaterialen van de muur nodig, zie de bijdrage van B. Lubelli in deze syllabus. Hiervoor 
zal men één of meerdere proefstalen moeten nemen omdat meetwaarden kunnen variëren 
doorheen het metselwerk. Zelfs als er nog geen schade zichtbaar is aan de wanden van een 
erfgoedgebouw, maar ingrepen gepland zijn, is het aan te raden om vochtmetingen uit te 
voeren, om uit te sluiten dat vocht wel degelijk aanwezig is en zich problemen zouden kunnen 
gaan manifesteren na een ingreep. Voor een goede analyse is meestal ook het verloop in de 
tijd relevant; zeker als er recent ingrepen zijn uitgevoerd of de omstandigheden zijn gewijzigd 
of zullen wijzigen. In bepaalde situaties is het nodig op meerdere momenten waarnemingen 
te (laten) doen of metingen te laten uitvoeren, bijvoorbeeld in verschillende seizoenen. Ook 
een meting (gedurende een periode) van de hygro-thermische omgevingsomstandigheden is 
belangrijk, net zoals als een meting die peilt naar de aanwezigheid van zouten. De diverse 
meetmethodes en hun effectiviteit worden beschreven in de Technische Voorlichting 252. 
Tenslotte zal men in een laatste stap overgaan tot de interpretatie van de verzamelde info, 
vaststellingen en metingen en zo de mogelijke oorzaken van het vochtprobleem bepalen. 
Het laten uitvoeren van onderzoek kost geld en dat vormt, zeker voor particuliere 
monumenteigenaren, een drempel. Het is daarom raadzaam om zo doelgericht mogelijk 
onderzoek te laten uitvoeren en niet meer dan nodig is. Om scherp te krijgen welk onderzoek 
precies nodig is, kan voorafgaand aan het onderzoek in kaart worden gebracht wat mogelijke 
oorzaken en oplossingen  zouden kunnen zijn. Op basis daarvan kan worden bedacht welke 
onderzoeksvragen en onderzoeksresultaten bepalend zullen zijn voor de te maken keuzen. 
De overheid, zoals de RCE en Onroerend Erfgoed, kunnen als objectieve en deskundige 
partij, voorafgaand aan de onderzoeksopdracht, met een eigenaar meedenken over wat nodig 
is.   
 
 
4. Wanneer opstijgend vocht behandelen? 
 
4.1. Bouwkundige oplossingen en vochtbalans 
 
Bij vochtproblemen door optrekkend grondvocht, maar ook bij vochtdoorslag of 
condensatieproblemen, adviseren de RCE en Onroerend Erfgoed altijd eerst te kijken naar de 
algemene bouwkundige conditie van het monument en daarbij de ‘vochtbalans’ in oogschouw 
te nemen. Bij het oplossen of beheersbaar maken van vochtproblemen gaat het immers altijd 
om de vochtbalans. 
 
4.2. Vochtbalans 
 
Onder vochtbalans verstaan we het evenwicht tussen de hoeveelheid vocht die indringt en de 
hoeveelheid vocht die verdampt. Uiteraard is het zaak om de vochttoetreding op zo veel 
mogelijk manieren te beperken en de natuurlijke droging te bevorderen. 
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De eerste stap is om te proberen de hoeveelheid vocht te beperken die in de gevel kan 
dringen, ook bij optrekkend vocht. Dat begint met bouwkundige maatregelen zoals: een goed 
functionerende dakgoot en hemelwaterafvoer, het afdichten van de buitenzijde van de 
keldermuur onder het niveau van het maaiveld al dan niet in combinatie met een drainage en 
herstel van eventuele gebreken in de gevel zoals scheuren en voegwerk. 
De tweede stap is zorgen dat water dat toch in de gevel kan komen zo snel mogelijk kan 
verdampen. Dit kan via maatregelen zoals het vervangen van aan binnen- of buitenzijde 
aanwezige dampdichte pleister- en verfsystemen door dampopen afwerklagen.  
 

 
Figuur 3: Kerk waarbij het aangetast pleisterwerk is verwijderd om in de meest vochtbelaste 
zone een saneerpleister aan te kunnen brengen 
 
 
Pas als de algemene bouwkundige conditie in orde is, is het zinvol over te gaan naar 
specifieke ingrepen om optredend vocht te bestrijden of de gevolgen te beperken. 
Om te bepalen wanneer een behandeling nodig is wordt in Vlaanderen uitgegaan van 
onderstaande tabel [opgenomen in TV252], onafhankelijk van het feit of zichtbare schade al 
opgetreden is. 
Nood aan een behandeling tegen opstijgend vocht in functie van het vochtgehalte van het 
metselwerk. 
 
Vochtgehalte 
[% massa] Behandeling tegen opstijgend vocht 
< 3 Overbodig 
3 – 5 Aan te raden in geval van duidelijke schadebeelden  

of als er een afdekking aangebracht wordt (bv. thermische 
isolatie of andere) 

> 5  Noodzakelijk. 
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5. Keuze van een behandeling tegen opstijgend vocht 
 
Wanneer de diagnose afgerond is, en op basis van het vochtgehalte van het metselwerk 
geëvalueerd is of een interventie wel nodig is, kan gekozen worden voor een specifieke 
behandeling, zie de bijdrage van R. van Hees in deze syllabus. Met regelmaat wordt een 
behandeling tegen optrekkend vocht uitgevoerd tijdens een restauratie of tijdens 
onderhoudswerkzaamheden. Naast de behandeling tegen optrekkend vocht worden dan ook 
andere ingrepen uitgevoerd zoals herstel van pleisterlagen en schilderwerk. Het is meestal 
niet aan te bevelen om deze werkzaamheden direct achter elkaar uit te voeren vanwege 
mogelijke schade door zoutkristallisatie.  
Wanneer een maatregel tegen optrekkend vocht effectief is zal de muur gaan drogen. Als de 
muur ook zouten bevat, wat vaak het geval is, kan drogen gepaard gaan met het 
uitkristalliseren ervan. Hierdoor kan schade aan de afwerklaag ontstaan. Om te voorkomen 
dat een nieuw aangebrachte afwerklaag weer beschadigd raakt moet de behandeling tegen 
optrekkend vocht dus een flinke periode eerder worden uitgevoerd dan de werkzaamheden 
aan de muur. 
 

 
Figuur 4: Middeleeuwse kerk zonder dakgoot, een drainage systeem kan de vochtbelasting 
in de gevel verminderen. 

Voor de problematiek van opstijgend vocht bestaan verschillende interventiemogelijkheden. 
Van sommige is wetenschappelijk aangetoond dat ze effectief zijn, over andere methoden 
bestaat nog grote discussie. Soms zal niet één behandelingswijze maar een combinatie van 
methodes aangewezen zijn, waarbij een bepaalde uitvoeringsvolgorde (interventieplan) dient 
gerespecteerd te worden. 
In het algemeen kunnen er twee types van behandelingsmethoden onderscheiden worden: 
deze die beogen de oorzaak van het probleem weg te nemen en vochtindringing te 
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voorkomen, en deze die de symptomen van opstijgend vocht bestrijden door de droging te 
bevorderen of niet te verhinderen. 
 
5.1. Methoden die vochtindringing willen voorkomen 
 
5.1.1. Aanleggen van drainagesystemen 

De effectiviteit en uitvoerbaarheid van drainagesystemen worden bepaald door onder andere 
de aanlegdiepte van de fundering en de grondwaterstand. Bij een diepe funderingsaanleg en 
een relatief hoge waterstand kan het aanleggen van een effectief systeem lastig zijn. Om te 
voorkomen dat een systeem een averechts effect kan krijgen is een deskundige aanleg 
belangrijk. Ook is het raadzaam een put aan te leggen om het systeem te kunnen doorspuiten. 
Het voordeel van het systeem is dat er geen directe ingreep nodig is aan het gebouw zelf en 
dat het (bij vrij gelegen gevels) vaak relatief makkelijk aan te leggen is. Nadelen zijn wel dat 
een drainagesysteem gevoelig is voor verstopping en dus onderhoud nodig heeft, de werking 
niet direct of lastig te controleren is, het vooral geschikt is voor buitenmuren maar niet voor 
binnenmuren of kolommen en dat het systeem bij een verkeerde aanleg of extreme regenval  
averechts kan gaan werken. Houten funderingen moeten wel nat blijven in verband met het 
gevaar van houtaantasting.  
In de praktijk blijkt wel dat er na verloop van tijd vaak onduidelijkheid is over het functioneren 
van het drainagesysteem, zeker indien het langer dan 10 jaar geleden is aangebracht.   
 
RCE en Onroerend Erfgoed:  In principe is dit een goede oplossing om de hoeveelheid vocht 
te beperken die vanuit de bodem in de gevel en of fundering kan optrekken. Het beoogt de 
oorzaak van het probleem weg te nemen. Het kan vooral ook effectief zijn bij gebouwen 
zonder dakgoten en bij een situering aan een helling of dijk. 
 
 
5.1.2. Injecteren met vochtwerende producten  
Bij deze techniek, die al ruim een halve eeuw wordt toegepast, worden vochtwerende 
producten door middel van injectie (onder invloed van de zwaartekracht of lage druk) 
ingebracht in een rij vooraf geboorde gaten onderaan het metselwerk. Hierdoor wordt de 
behandelde zone van het metselwerk waterafstotend, zodat de muur geen grondvocht meer 
opzuigt.  
De producten om mee te injecteren bestaan in vloeistofvorm en in crème- of gelvorm. Deze 
laatste worden toegepast bij metselwerk met een open structuur en compacte stenen. In geval 
van gaten of scheuren zal een voorafgaande herstelbehandeling nodig zijn. Indien dit niet 
gebeurt loopt het product gewoon weg. De methodiek is, wanneer ze goed wordt toegepast, 
zeer effectief. Een nadeel van het systeem is dat men drie tot zes maanden, of soms zelfs 
jaren moet wachten om een afwerklaag aan te brengen. De muren moeten immers voldoende 
uitgedroogd zijn om te vermijden dat de afwerklaag op korte termijn degradeert.  
Het strekt tot aanbeveling om voor de injecties een milieuvriendelijk product op waterbasis te 
verkiezen boven een product op basis van oplosmiddel, zeker in bewoonde gebouwen, en dit 
omwille van de geurhinder en het risico op allergieën.  
Als vuistregel kun je hanteren dat de kans op succes het grootst is bij homogeen  metselwerk 
en het kleinst bij middeleeuws heterogeen metselwerk en zeker bij kistwerk. In de praktijk blijkt 
dat het voor bedrijven lastig kan zijn om effectieve barrières te verkrijgen in situaties die 
continu een hoge vocht- en zoutbelasting hebben. Men moet in elk geval een goede diagnose 
stellen en niet gaan injecteren met chemische producten tegen optrekkend vocht in een 
situatie waarbij het meeste vocht niet vanuit de voet van de fundering komt maar vanuit grond 
die boven het maaiveld aansluit tegen de muur of water dat opspat tegen de gevel of 
doorslaat. 
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Figuur 5: Boorgaten voor het injecteren van een middel waarmee een chemische barrière 
tegen optrekkend vocht wordt gecreëerd 

 
RCE: De RCE staat hier positief kritisch tegenover. Goed uitgevoerde injecties met chemische 
producten kunnen de hoeveelheid optrekkend vocht aanzienlijk verminderen. Het wordt al 
decennia lang bij veel monumenten toegepast. Bedenkingen hierbij zijn dat de uitvoering 
gepaard gaat met de nodig schade en materiaalverlies. Doordat de uitvoering relatief 
eenvoudig lijkt en de vraag vrij groot is, zijn er veel bedrijven op de markt, maar die zijn niet 
allemaal even deskundig of ervaren met monumenten. Dat vormt een risico want de 
effectiviteit van de methode staat of valt bij een zorgvuldige uitvoering met een voor de situatie 
optimale techniek en product.  
 
Onroerend Erfgoed: Hoewel injecties tegen opstijgend vocht irreversibel zijn, worden deze 
omwille van hun wetenschappelijk bewezen efficiëntie en hun eenvoudige toepassing op zeer 
regelmatige basis geïmplementeerd in monumenten in Vlaanderen. Men kan zelfs stellen dat 
het de meest uitgevoerde behandeling tegen opstijgend vocht is. De vochtwerende werking is 
immers, mits goed uitgevoerd, blijvend en de risico’s zijn beperkt. In Vlaanderen wordt 
aanbevolen om te kiezen voor een product met een door de BUtgb (Belgische unie voor de 
technische goedkeuring in de bouw) afgeleverde technische goedkeuring of een testrapport 
van het KIK of het WTCB. Bijzondere aandacht gaat ook uit naar de toepassing van het meest 
effectieve product in elke concrete situatie. Een aantal jaren terug werd op initiatief van 
Onroerend Erfgoed een bijscholingsmodule voor restauratievaklieden opgesteld om de 
procedure en aandachtpunten voor, tijdens en na de uitvoering van de injecties in kaart te 
brengen.   
 
 
5.1.3. Aanbrengen van een fysieke waterkering (onderkappen) 
 
Een klassieke methode tegen opstijgende vocht bestaat er in om een horizontale fysieke 
waterkering aan te brengen boven het funderingsmetselwerk en het maaiveld, en dit over de 
volledige lengte van de muur. Deze methode wordt in Venetië bij historische gebouwen vaak 
toegepast. Hiervoor moeten de muren voorafgaandelijk ‘onderkapt’ worden wat inhoudt dat 
horizontale sleuven in het metselwerk gefreesd worden, bij voorkeur in een voeg. Vervolgens 
worden (ononderbroken) waterwerende folies, platen (bijvoorbeeld systeem Haböck & 
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Weinzierl) of mortels (Massari-methode) ingebracht. De techniek is nauwelijks toepasbaar bij 
dikke muren, bij zogenaamd kistwerk en niet bij zeer onregelmatig metselwerk zonder 
doorlopende lintvoeg, zoals bij natuursteenmetselwerk het geval kan zijn. De muur moet 
meestal ook van twee zijden bereikbaar zijn en mag geen leidingen bevatten. 
 
RCE: De RCE staat hier positief-kritisch tegenover. Een goed uitgevoerde barrière van 
metaal, kunststof, beton of glas kan zeer effectief zijn voor het langdurige oplossen van het 
probleem. Bedenkingen hierbij zijn wel dat de ingreep nogal ingrijpend kan zijn en bijkomende 
schade kan veroorzaken aan monumentale onderdelen zoals afwerklagen. Een zorgvuldige 
uitvoering met technieken die niet te veel trillingen veroorzaken is een voorwaarde. Vanwege 
de relatief ingrijpende werkzaamheden met de nodig overlast en hoge kosten wordt het in 
Nederland beperkt toegepast.  
 
Onroerend Erfgoed: Het aanbrengen van een fysieke waterkering is een tijdrovende en 
ingrijpende behandeling die voor heel wat stof en schade zorgt. In de praktijk is deze 
behandeling dus niet mogelijk wanneer het gebouw in gebruik is of muren te dik of onstabiel 
(kans op scheuren) zijn. De techniek wordt in monumenten in Vlaanderen dan ook weinig 
toegepast en enkel wanneer het een zeer grondige renovatie betreft en daarenboven de 
stabiliteit van het gebouw gegarandeerd is.  
 

 
Figuur 5: Mechanische barrière bij een historisch gebouw in Venetië 

 

5.1.4. Toepassen van een systeem gebaseerd op elektro-osmose 
 
Door de verplaatsing van vocht in capillaire materialen ontstaat een elektrisch potentiaal 
verschil, elektro-osmose genaamd. Het grondwater is immers negatief geladen, en de muur 
positief. Door het potentiaalverschil om te keren wordt de stuwing omgekeerd en het 
grondwater teruggedrongen in de bodem. Deze techniek veronderstelt dat er een elektrische 
potentiaal aangelegd wordt tussen het metselwerk en de grond. Hiervoor is een inbrenging 
van geleiders en elektroden in de muur en de bodem, en continue aanvoer van elektriciteit 
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nodig. Wanneer de elektriciteit uitvalt, zal het grondvocht immers opnieuw opstijgen in het 
metselwerk. De resultaten van deze behandeling zijn afhankelijk van heel wat parameters 
(zoals bijvoorbeeld aard metselwerk, ernst zoutbelasting, verdeling vocht, gebruikte methode 
en toegepaste materialen) en vergen een grondige voorstudie en blijvende monitoring. De 
onderzoeken die werden uitgevoerd naar de doeltreffendheid van deze techniek tonen ook 
aan dat ze een wisselend succes heeft.  
 
RCE en Onroerend Erfgoed: In Nederland en in Vlaanderen worden deze methoden zeer 
weinig toegepast door de complexiteit, de relatief hoge kost en het gebrek aan voldoende 
bewijzen van succesvolle resultaten. Er is een enkel geval bekend in Nederland en in die 
situatie is na onderzoek, waarbij meerdere jaren metingen zijn gedaan, de effectiviteit niet 
aangetoond. Overigens is de methode niet nieuw, er wordt  al vanaf de jaren 70 mondjesmaat 
mee geëxperimenteerd. Als voordeel kan worden genoemd dat de methode maar beperkt 
ingrijpt in het gebouw. 
 

   
Figuur 6: Electro-osmose systeem aangebracht in een kerk in Noord Holland; op de middels 
foto is de bedrading zichtbaar van een elektrode in de muur en op de laatste foto de 
aardelektrode 
 
 
5.1.5. Toepassen van elektromagnetische (of elektrokybernetische) methodes  
 
Sinds een tiental jaren worden ook zogenaamde elektromagnetische (of elektrokybernetische) 
systemen op de markt aangeboden als behandeling tegen opstijgend grondvocht. Hierbij zou 
door het creëren van een elektromagnetisch veld het vocht terug naar de bodem migreren.  
Het veld wordt uitgezonden door een toestel dat aan de muur wordt bevestigd en aangesloten 
is op het elektriciteitsnet; het systeem werkt verder draadloos, dus zonder elektroden in de 
muur of bodem. 
De werking van sommige van de  elektrokybernetische systemen wordt verklaard door een 
verandering van de oppervlaktespanning van het water. Daardoor worden de capillaire 
krachten kleiner dan de zwaartekracht, waardoor het water met opgeloste zouten minder 
optrekt en makkelijker verdampt aan het oppervlak. Het systeem worden ook wel ingezet om 
de overlast van doorslaand vocht te verminderen.  
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Figuur 7: Elektronica in een elektrokybernetisch systeem 

 
 
RCE: In Nederland wordt deze methode bij diversen gebouwen en monumenten op verzoek 
van de eigenaren toegepast. De RCE is nog niet overtuigd van de effectiviteit; bij diverse 
praktijkproeven uitgevoerd door onderzoeksinstellingen, onder andere in het kader van 
Europees onderzoek (Emerisda), kon de effectiviteit niet worden aangetoond, zie de bijdrage 
van L. Miedema in deze syllabus. Binnen Emerisda zijn gebouweigenaren (circa 50) via een 
enquête bevraagd naar hun ervaringen met verschillende systemen. Daaruit kwam naar voren 
dat een aanzienlijk deel van de eigenaren die een elektromagnetisch systeem heeft laten 
installeren, geloofd dat het systeem een positief effect heeft; zij baseren zich op eigen 
waarnemingen en op metingen van de leverancier. De RCE probeert bij enkele monumenten 
de resultaten te volgen en zal ook enkele metingen laten uitvoeren. Op dit moment kan de 
RCE nog geen definitieve uitspraak doen over de effectiviteit bij die monumenten maar hoopt 
dat in een later stadium, wanneer meerdere casussen zijn onderzocht door onafhankelijke 
partijen, wel te kunnen. Een belangrijk voordeel is dat de methode nagenoeg niet ingrijpt in 
het monument; op dit moment is ons voorlopige pragmatische standpunt ‘baat het niet dan 
schaadt het niet’. Dat geldt echter alleen in situaties waar optrekkend vocht vooral overlast 
geeft voor eigenaren en niet tot aantasting van monumentale onderdelen leidt. 
  
Onroerend Erfgoed: Het onderzoek dat in Vlaanderen tot op heden hierrond is uitgevoerd 
(onder andere door WTCB in de kelders van het Felix pakhuis in Antwerpen), heeft voorlopig 
niet geresulteerd in een wetenschappelijk bewezen effectiviteit van het systeem. In de 
gevallen van de succesvolle toepassingen in het buitenland waarnaar de aanbieders 
verwijzen, werd het systeem ook nooit op zich toegepast maar veelal in combinatie met andere 
technieken zoals saneerpleisters en/of ventilatie. Om deze reden is Onroerend Erfgoed 
momenteel geen voorstander van de toepassing van dit systeem in monumenten. 
  



- 12 - 
 

5.2. Methoden die de symptomen willen bestrijden 
 
5.2.1. Aanbrengen van saneerpleisters of restauratiepleisters 
 
Saneerpleisters hebben een hoog poriëngehalte en hoge waterdampdoorlaatbaarheid, en 
worden op vocht- en zoutbelaste muren aangebracht om het metselwerk toe te staan uit te 
drogen. Ze nemen de oorzaak van opstijgend vocht niet weg, maar werken dus enkel in op 
de symptomen. Het vocht verdampt in de saneerpleisterlaag waarbij de zouten worden 
gebufferd of naar het oppervlak getransporteerd. Bij een klassieke afwerklaag zouden de 
migrerende zouten deze van de muur wegduwen of het oppervlak beschadigen. De 
toepassing van dit systeem vereist wel de verwijdering van oude afwerklagen tot op het 
metselwerk. Tevens is een goede verluchting van de ruimte noodzakelijk, de relatieve 
vochtigheid van het binnenklimaat zal door deze toepassing immers iets stijgen. Een 
saneerpleister kan na het aanbrengen enkel afgewerkt worden met een dampopen 
(verf)systeem. Als dit niet gebeurt wordt de werking van de saneerpleister verstoord en kan 
er toch zoutuitbloei en schade ontstaan aan het metselwerk of de afwerking.  
Een belangrijk nadeel van saneerpleisters, met name de bufferende systemen, is dat ze 
“zelfopofferend” zijn. Na een periode van maximaal 15 jaar zullen de poriën van de pleister 
gevuld geraken met zouten en zal de pleister beginnen te degraderen. De ingreep dient dan 
herhaald te worden.  
 

 

  
Figuur 8: Twee voorbeelden waarbij een meer afsluitende nieuwe pleisterlaag kan leiden tot 
het hoger optrekken van het vocht waardoor het risico op aantasting van de historische 
afwerklagen wordt vergroot; is deze situaties is het raadzaam om een saneerpleister aan te 
brengen dat zo dampopen mogelijk  is, dus een zouttransporterend systeem 
 
 
Saneerpleisters kunnen worden onderverdeeld in verschillende typen. Ze zijn onder te 
verdelen in zouttransporterend (‘doorlatende’) en zoutaccumulerend (bufferende) systemen 
[Hacquebord 2012]. De transporterende pleisters zijn overigens nog onder te verdelen in snel 
transporterende pleisters en traag transporterende pleisters [Van Hees et al.] De traag 
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transporterende systemen hebben ook enigszins een bufferende werking; in de praktijk blijkt 
dat die systemen sneller beschadigen op plekken waar de laag dunner is aangebracht. 
 

 
Figuur 9: Beschadigde dampopen verflaag op transporterende pleister 

 

 • Zouttransporterende systemen zijn bedoeld om zouten in oplossing naar het oppervlak van 
de pleisterlaag te transporteren. Het grootste deel van het zout kristalliseert aan het 
oppervlak en de uitbloei kan eenvoudig afgeborsteld worden zonder de pleister te 
beschadigen (In de praktijk blijkt dat de dampopen verf soms toch beschadigd raakt door 
zouten). 

• Bij zoutaccumulerende systemen (gebruikelijker dan zouttransporterende) stapelen de 
zouten zich in de binnenste laag van de pleister op, waar ze – door de hoge porositeit van 
de pleisters – kunnen kristalliseren zonder schade te veroorzaken. Migratie van het zout 
naar het oppervlak wordt verhinderd door een waterafstotend product in de massa van de 
toplaag in te mengen.  

 
RCE: De RCE staat  positief tegenover het toepassen van saneerpleisters. Ze worden ook 
veel gebruikt voor historische gebouwen. Met pleistersystemen wordt het probleem niet 
weggenomen maar worden de schadelijke gevolgen beperkt. Welk systeem het meest 
wenselijk is, een transporterend of accumulerend, is afhankelijk van de situatie en de wensen 
van de eigenaar. In situaties waarin cultuurhistorisch waardevolle afwerklagen hoger op de 
muur zitten dan de saneerpleister of aan de andere zijde van de muur, adviseert de RCE het 
toepassen van een transporterend systeem; bij een accumulerend systeem is er meer risico 
dat het verdampingfront zich verplaatst naar de historische afwerklaag.  
 

 
Figuur 10:  Nieuw aangebrachte saneerpleister in een historisch gebouw 

 
 
Onroerend Erfgoed: Saneerpleisters worden omwille van hun omkeerbaar karakter 
regelmatig  toegepast in monumenten in Vlaanderen, bij voorkeur in combinatie met (na) een 
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injectie met vochtwerende producten (wanneer bijvoorbeeld het aanbrengen van een 
afwerklaag op korte termijn om esthetische redenen nodig is) of ook als behandeling op zich 
(wanneer injecties of andere methoden die vochtindringing tegengaan niet mogelijk of 
wenselijk zijn). 
 
 
5.2.2. Toepassen van verdampingspijpjes, ventilatieholten of -stenen 
 
Verdampingspijpjes, ventilatieholten of -stenen hebben als doel om de verdamping en dus 
uitdroging van de muur te bevorderen. Dit systeem bestaat al ruim een eeuw (systeem Knapen 
– patent 1908). Er ontstaat in de pijpjes of holtes een convectiestroming die het verdampen  
versnelt. Ook dit systeem bestrijdt enkel de symptomen maar niet de oorzaak. Het opstijgend 
vocht wordt dus niet tegengehouden, eerder in tegendeel: de convectie versnelt de aanvoer 
van opstijgend vocht en zouten. Door de toepassing van deze systemen stijgt ook het risico 
op bijkomende schade (onder andere inwendige condensatie) door de ontstane 
koudebruggen en verhoogde zoutconcentraties. 
 
RCE en Onroerend Erfgoed: De RCE en Onroerend Erfgoed raden het toepassen van 
verdampingspijpjes, ventilatieholten of -stenen in bijna alle situaties af. Naast mogelijk 
schadelijke averechtse effecten kunnen ze ook het gevelbeeld verstoren. Er is ook 
wetenschappelijk aangetoond dat de effectiviteit van deze techniek omstreden is. Bij diverse 
restauraties in de afgelopen jaren in Nederland zijn dergelijke stenen, roostertjes en buisjes 
weer verwijderd. Recent bijvoorbeeld ook uit de toren van Jachtslot Sint Hubertus, 
Hoenderloo. 
 

  

  
Figuur 11: Diverse voorbeelden van verdampingspijpjes en ventilatiestenen 
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5.2.3. Aanbrengen van een waterdichte afwerking van binnenmuren  
 
De bedoeling van het aanbrengen van een waterdichte afwerking (bijvoorbeeld cementering, 
waterdichte coating, waterdichte folies) aan de binnenzijde van de muur boven het maaiveld, 
dus waar de vochtproblemen zich manifesteren, is de verdamping van het aanwezige vocht 
te verhinderen. Hiermee is echter het vochtprobleem niet gestopt, maar enkel verstopt. Met 
deze methode kan het capillaire vocht niet meer weg en zal het voor grotere schade aan de 
muur zorgen. 
 
RCE en Onroerend Erfgoed: Blokkerende (afsluitende) systemen worden door de RCE en 
Onroerend Erfgoed in de meeste situaties ontraden (uitzondering, zie behandeling van zouten 
hieronder). Bij een hoge vochtbelasting is de kans groot dat problemen en schade zich zullen 
verplaatsen naar de andere zijde van de muur of naar hogere gelegen delen. 
 
 
6. Nevenbehandelingen  
 
6.1. Behandeling van de zouten 
 
Zelfs na injectie tegen opstijgende vocht, kunnen er vochtvlekken zichtbaar blijven, te wijten 
aan de aanwezigheid van zouten in het metselwerk. In dit geval zijn nevenbehandelingen 
mogelijk om de hinderlijke symptomen van deze zouten te beperken. 
 

 
Figuur 12: Vochtvlekken op de gevel van een boerderij als gevolg van aanwezige 
hygroscopische zouten 
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6.1.1. Toepassen van klimaatbeheersing 
 
Het is -zoals eerder gesteld- van belang te weten welke zouten aanwezig zijn in de muur. 
Wanneer je over deze kennis beschikt kan je bepalen welk relatieve luchtvochtigheid bij 
klimatiseren gehanteerd moet worden om er voor te zorgen dat uitkristalliseren van de 
aanwezige zouten wordt beperkt; het volledig tegengaan is in de praktijk vaak niet haalbaar 
en zou airconditioning vereisen.   
 
 
6.1.2. Aanbrengen van ontzoutingskompressen/ zoutextractiepasta’s 
 
Ontzoutingskompressen kunnen bestaan uit natte papierpulp en/of klei en/of zand, en worden 
aangebracht op het muuroppervlak met als doel de zouten uit het metselwerk te extraheren 
via het proces van advectie (indien de kompres kan drogen) of diffusie (indien de kompres nat 
blijft). Deze techniek wordt met enige regelmaat gebruikt in het kader van restauraties van 
gebouwen, maar de resultaten zijn niet altijd helemaal effectief. Aangezien de zoutextractie 
niet erg in de diepte gaat, kan het voor komen dat dieper gelegen zouten na verloop van tijd 
toch nog aan het oppervlak verschijnen. Ontzouten kan met name zinvol zijn in situaties waar 
(bijna) geen vochttransport in de muur meer plaatsvindt of een hoge luchtvochtigheid de enige 
vochtbron is en waar sprake is van waardevolle afwerklagen. 
 
 
6.1.3. Toepassen van elektroforese 
 
Bij elektroforese wordt een gelijkspanning in het aangetaste metselwerk aangebracht 
waardoor de opgeloste zoutionen gaan migreren richting elektroden (mengsel van cellulose 
en calciet) waar een chemische reactie plaatsvindt, en deze zouten neerslaan en afgevoerd 
kunnen worden. Onderzoek hieromtrent is nog in ontwikkeling waardoor de techniek nog niet 
in de praktijk wordt toegepast. 
 
 
6.1.4. Aanbrengen van een dampdichte noppenfolie  
 
Wanneer er na de blokkering van het opstijgend vocht (door bijvoorbeeld injectie met 
vochtwerende producten) en volledig uitdrogen van de muur nog zouten zichtbaar zijn, kan 
men een dampdichte noppenfolie aanbrengen waartegen vervolgens een voorzetwand of 
aangepaste bepleistering aangebracht wordt. Zo zullen geen kristallisaties of vochtvlekken 
meer ontstaan.  
 
 
7. Nazorg 
 
Na de ingreep en mits uiteraard een uitdrogingsperiode in acht te nemen dient er een 
controlemeting uitgevoerd te worden om na te gaan of de interventies hun doel bereikt 
hebben. Concreet dient dus bekeken te worden of het vochtgehalte van de muur de 
drempelwaarde van 3 massapercent niet overstijgt. De controlemetingen worden uitgevoerd 
op dezelfde locaties als de initiële metingen, en vergeleken met de startwaarden. Als de 
waarden na voldoende droogtijd niet behaald worden, dienen eventueel plaatselijk  
herhalingsbehandelingen. 
Bij dikke muren kan het zinvol zijn om gedurende de droogtijd tussentijdse vochtmetingen te 
doen om een indruk te krijgen hoe het vochtgehalte zich ontwikkelt en of er al sprake is van 
droging. 
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Droogtijd 
 
Het inschatten van de droogtijd van muren is lastig. De droogtijd is namelijk sterk afhankelijk 
van de situatie, bepalend daarbij zijn onder meer: muurdikte, aanwezigheid van afwerklagen, 
materiaaleigenschappen van muur en afwerklagen, eventueel aanwezige impregnerende 
(waterafstotende) behandelingen en de klimatologische omstandigheden.    
Voor muurdiktes tot circa 40 cm geldt als vuistregel: één week droogtijd per twee cm dikte, bij 
dikke muren en aanwezigheid van zouten in de muur is dat meer (droging verloopt niet-lineair 
met de muurdikte). Dit geldt bovendien alleen bij ideale droogomstandigheden: droging aan 
beide zijden van de muur, zonder afwerklagen of behandelingen en met basis verwarming. In 
de praktijk dien je bij gemiddeld metselwerk dus rekening te houden met enkele maanden en 
bij dikke muren met enkele jaren. 
 
 
8. Besluit 
 
Uit wat vooraf gaat kunnen we ons een beeld vormen van methodiek en behandelwijzen die 
in respectievelijk Nederland en Vlaanderen gehanteerd worden om in te spelen op de 
problematiek van opstijgend vocht in monumenten.  
In Vlaanderen volgt men de voorwaarden om te bepalen of een behandeling nodig is en de 
methodiek voor het stellen van een diagnose zoals opgenomen in de TV 252  “Vocht in 
gebouwen. Bijzonderheden van opstijgend vocht” eind 2014 gepubliceerd door het WTCB. 
In Nederland wordt doorgaans geen specifieke richtlijn gehanteerd bij het bestrijden van 
optrekkend vocht. Bij vochtoverlast wordt door de RCE en veel gemeenten geadviseerd om 
eerst onderzoek te laten uitvoeren naar de vochtbron(nen) en de vocht- en zoutconcentraties 
en verdeling in de muren. Het hanteren van TV 252 zou overigens ook voor Nederland een 
prima uitgangspunt zijn. Afhankelijk van situatie en behandelwijzen kan onderscheid worden 
gemaakt tussen vergunningverlening en subsidiëring; niet alles dat wordt toegestaan is 
subsidiabel. 
Zowel in Nederland als Vlaanderen gaat men er van uit dat in eerste instantie bouwkundige 
maatregelen dienen genomen te worden om vochtintreding tegen te gaan en verdamping van 
vocht uit de muren mogelijk te maken en pas dan kan overgegaan worden naar specifieke 
ingrepen om optredend vocht te bestrijden of de gevolgen te beperken. Vaak zullen ook 
nevenbehandelingen nodig zijn om schade door zouten te beperken. Er dient dan bijzonder 
aandacht besteed te worden aan de volgorde en het moment waarop behandelingen 
uitgevoerd worden. 
Wat de keuze van een behandeling betreft kunnen we constateren dat in Vlaanderen voor het 
overgrote deel injecties met vochtwerende producten toegepast worden om opstijgend vocht 
in monumenten te bestrijden. Hierbij wordt voor de keuze van een product rekening gehouden 
met de milieuvriendelijkheid, met de effectiviteit van het product maar bovenal met de keuze 
van het meest effectieve product aangepast aan de concrete situatie. Vaak worden injecties 
gecombineerd met andere behandelingen zoals een drainage en/ of saneerpleisters. 
Ook in Nederland wordt optrekkend vocht vaak bestreden met een chemische barrière. Welke 
methodiek of producten het meest worden gebruikt, is niet in beeld doordat elke gemeente 
zelf adviseert en een eigen beleid hanteert. 
Zowel in Nederland als in Vlaanderen bestaan er bij de monumentenzorgoverheid reserves 
tegenover elektromagnetische (of elektrokybernetische) systemen, systemen op basis van 
elektro-osmose en het aanbrengen van verdampingspijpjes, ventilatieholten of -stenen. 
 
 
9. Geraadpleegde bronnen en literatuur 
 
[1] Bolhuis, Jan en Barbara Lubelli, ‘User’s satisfaction-evaluation’, Emerisda 

onderzoeksrapport DL3.7 versie 31-01-2017 (nog intern), TUD, BBRI, CNR-ISAC, 
UNIVE. 



- 18 - 
 

[2] De Clercq H. Zoutbestrijding. Elektroforese in: Handboek onderhoud, renovatie en 
restauratie afl. 64 p. 41-113, 2016. 

[3] Eeckhout S. Hygroscopisch vochtgehalte van materialen. Brussel, WTCB, Infofiche, nr. 4, 
2004. 

[4] EN 16242:2012 Conservation of cultural heritage - Procedures and instruments for 
measuring humidity in the air and moisture exchanges between air and cultural property  

[5] EN 16455:2014 Conservation of cultural heritage - Extraction and determination of soluble 
salts in natural stone and related materials used in and from cultural heritage 

[6] EN 16682:2017 Conservation of cultural heritage - Methods of measurement of moisture 
content, or water content, in materials constituting immovable cultural heritage, CEN, 
Brussel. 

[7] Hacquebord Anke, ‘Bestrijding van optrekkend vocht. Middelen en technieken’, in: Boek 
Historisch metselwerk, Zwolle, 2012, p. 252. 

[8] Van Hees, Rob P.J., Barbara Lubelli en Silvia Naldini, ‘Verantwoord kiezen van een 
restauratiepleister’, In: Boek Stuc. Kunst en techniek, Zwolle, 2010, p142. 

[9] Van Schuit, P. K. ‘Vochtwering 01, Maatregelen tegen optrekkend vocht’, 
Restauratievademecum, band 2b, Den Haag/Zeist, 1986. 

[10] Vanhellemont Y., Van Peer W. en Vernimme N. (eds) Opleiding restauratievakman 
moderne bouwchemie. Module Injecties van metselwerk. Brussel, Vlaams Instituut voor 
het onroerend erfgoed, 2011. 

[11] WTCB, Technische voorlichting 252 “Vocht in gebouwen. Bijzonderheden van opstijgend 
vocht” (vervangt de TV 210), Brussel,  december 2014. 

[12] http://www.emerisda.eu. 
 



- 1 - 
 

DECISION SUPPORT TOOL - EEN HULPMIDDEL VOOR ARCHITECTEN, 
AANNEMERS EN GEBOUWEIGENAREN OM EEN GOED ONDERBOUWDE 

KEUZE TE KUNNEN MAKEN VOOR EEN (COMBINATIE VAN) INTERVENTIE(S) 
TEGEN OPTREKKEND VOCHT 

 
J. Bolhuis (TU Delft, architektenburo Veldman|Rietbroek|Smit) 

B. Lubelli (TU Delft) 
 R. van Hees (TU Delft, TNO) 

 M. van Hunen (RCE) 
Y. Vanhellemont (WTCB) 

 
 

Abstract 
 
De Decision Support Tool is ontwikkeld als een digitaal hulpmiddel voor architecten, 
aannemers en gebouweigenaren om een goed onderbouwde keuze te kunnen maken voor 
een (combinatie van) interventies tegen optrekkend vocht. De tool is ontwikkeld als onderdeel 
van het JPI-project EMERISDA. 
De Decision Support Tool bevat geen nieuwe kennis over de effectiviteit van interventies, 
maar maakt het eenvoudiger om bestaande interventies met elkaar te vergelijken en een goed 
beeld te krijgen van de voor- en nadelen van de interventies. De tool wordt momenteel 
gevalideerd en verfijnd, onder meer op basis van feedback van gebruikers van symposia, en 
kan in de toekomst via internet beschikbaar worden gesteld voor het publiek. 
De tool is ontwikkeld binnen het project EMERISDA, maar de systematiek van de tool kan in 
de toekomst mogelijk ook toegepast worden voor andere onderwerpen, bijvoorbeeld 
gerelateerd aan cultureel erfgoed, waarin verschillende (culturele, technische en 
economische) belangen een rol spelen. 
 
 
1. Begrippenlijst 
 
Term Uitleg 
Vraag De vraag die het system aan de gebruiker voorlegt 
Input Het antwoord dat de gebruiker invult in het systeem. Vaak is dit 

ja/nee. 
Output Het antwoord of de uitleg die het systeem aan de gebruiker geeft, 

afhankelijk van diens input. 
 
 
2. Aanleiding 
 
Een onderdeel van het JPI-project EMERISDA (Effectiveness of Methods against Rising 
Damp in Buildings) was het in kaart brengen van bestaande technieken om optrekkend vocht 
in gebouwen tegen te gaan. 
Er zijn veel verschillende technieken en producten op de markt, elk met zijn eigen voor- en 
nadelen. Het is niet eenvoudig om aan te geven welke technieken ‘beter’ zijn, en welke minder 
goed, omdat de effectiviteit en toepasbaarheid van een bepaalde methode of een bepaald 
product sterk afhankelijk is van de specifieke situatie waarin deze wordt toegepast. Het is dan 
ook lastig een goede keuze te maken. 
Er is veel geschreven over de meeste beschikbare methodes (zie bijvoorbeeld de bijdrage 
van Van Hees in deze bundel, of Franzoni: Rising damp removal from historical masonries: A 
still open challenge, Elsevier, 2013). Wat echter ontbreekt, is een gebruiksvriendelijke, voor 
iedereen beschikbare manier om de technieken met elkaar te vergelijken. 
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Om architecten, aannemers en gebouweigenaren een leidraad te bieden, is de Decision 
Support Tool opgezet. De tool is een digitaal hulpmiddel voor de genoemde groepen om een 
goede afweging te kunnen maken. 
Hoewel de tool is ontwikkeld als hulpmiddel om interventies tegen optrekkend grondvocht te 
vergelijken, is de tool in de toekomst wellicht ook goed te gebruiken voor andere onderwerpen. 
 
 

3. Opzet van de Decision Support Tool 
 
De eerste versie van de tool was opgezet als een beslissingsboom, waarbij de gebruiker 
telkens een vraag krijgt en afhankelijk van zijn input een vervolgvraag krijgt. Het bleek echter 
niet mogelijk de rechtlijnige structuur van de beslissingsboom te gebruiken voor een goede 
vergelijking van argumenten voor en tegen een bepaalde keuze. De keuze voor een bepaalde 
interventie hangt immers niet alleen af van technische aspecten: ook andere factoren, zoals 
culturele waarden, economische aspecten en wet- en regelgeving spelen een rol. Om al deze 
elementen in een beslissingsboom te vatten, zouden zoveel vragen nodig zijn dat de boom 
nauwelijks nog bruikbaar is.  
Een andere beperking van een beslissingsboom is dat de gebruiker, na het doorlopen van de 
hele boom, altijd bij één antwoord uitkomt, terwijl het juist van belang is dat de gebruiker zelf 
een afweging kan maken. 
Daarom is besloten de structuur van de tool aan te passen. De tool is zo opgezet dat alle 
vragen onafhankelijk van elkaar beantwoord kunnen worden. Op basis van de verkregen 
resultaten kan de gebruiker vervolgens zelf een afweging maken. 
De conceptversie van de tool is gemaakt in Microsoft Excel, omdat dit een gebruiksvriendelijk 
programma is en Excel-bestanden op bijna elke computer geopend kunnen worden. Niettemin 
biedt Excel voldoende mogelijkheden, ook bij relatief complexe bestanden.  
In de toekomst wordt de tool mogelijk verder ontwikkeld en verfijnd. Het zou bijvoorbeeld goed 
zijn als de gebruiker de mogelijkheid krijgt meer of minder gewicht toe te kennen aan bepaalde 
vragen, als die voor hem van groot belang zijn. 
 
 

4. Het gebruik van de Decision Support Tool 
 
De Decision Support Tool helpt de gebruiker een afweging te maken tussen de verschillende 
mogelijke interventies tegen optrekkend vocht. Dit gebeurt in vier stappen, elk met een eigen 
tabblad in het Excel-bestand: 
1. Is het waarschijnlijk dat er sprake is van optrekkend vocht uit de grond? 
2. Kan de aanwezigheid van optrekkend vocht worden aangetoond? 
3. Vergelijking van de verschillende interventies 
4. Overzicht van de risico’s die verbonden zijn aan de verschillende interventies 
In de onderstaande paragrafen worden de tabbladen kort toegelicht. 
 
 
4.1. Tabblad ‘Manual’ 
 
Bij het openen van het bestand is dit tabblad zichtbaar. Het bevat een korte toelichting op het 
doel van de Decision Support Tool en hoe deze gebruikt dient te worden. 
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Figuur 1 

 
 

4.2. Tabblad ‘Likeliness’ 
 
De eerste stap is om te achterhalen of de problemen die de gebruiker ervaart wel veroorzaakt 
worden door optrekkend vocht. Als er geen sprake is van optrekkend vocht, is het ook niet 
zinvol om kostbare ingrepen te plegen. 
Het gaat in eerste instantie om een visuele inspectie van plaats en type van de schade. De 
gebruiker kan de vragen beantwoorden zonder daarvoor meetgegevens nodig te hebben. De 
gebruiker kan via een weblink op het tabblad referentie-afbeeldingen vinden van vergelijkbare 
schadetypen, om beter te kunnen inschatten wat er in zijn specifieke geval speelt. Op basis 
van de antwoorden van de gebruiker geeft de tool vervolgens aan of vervolgonderzoek zinvol 
is. 
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Figuur 2 

 
 

4.3.Tabblad ‘Confirm’ 
 
Als uit de eerste stap blijkt dat er waarschijnlijk sprake is van optrekkend vocht, krijgt de 
gebruiker het advies om het vochtgehalte (Moisture Content, afgekort MC) en het 
hygroscopisch vochtgehalte (afgekort HMC) te bepalen. De methode om deze metingen uit te 
voeren wordt verder toegelicht in een bijlage bij het systeem (zie ook de bijdragen van Lubelli 
& van Hees in deze syllabus). Vervolgens wordt op het tweede tabblad een aantal vragen 
gesteld, die erop zijn gericht om de gebruiker te helpen met de interpretatie van de 
meetgegevens. Daarnaast worden enkele vragen gesteld die zijn bedoeld om externe 
vochtbronnen uit te sluiten, zoals lekkages of doorslaand regenwater. 
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Figuur 3 

 
 
4.4.Tabblad ‘Techniques’ 
 
Het belangrijkste tabblad van de Decision Support Tool is bedoeld om de verschillende 
mogelijke interventies onderling vergelijkbaar te maken. Dit gebeurt op basis van een aantal 
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vragen over de specifieke situatie van de gebruiker, die met ja of nee te beantwoorden zijn. 
De vragen zijn verdeeld over vier categorieën: 
- Wensen en eisen van de gebruiker 
 De gebruiker kan de bijvoorbeeld voorkeur geven aan een interventie die geen onderhoud 

vergt, of slechts een beperkt budget beschikbaar hebben 
- Erfgoedkwesties (vooral van belang bij monumenten) 
 Soms is het van belang dat het uiterlijk van de te behandelen muur niet verandert, of dat een 

interventie reversibel is 
- Eigenschappen van de te behandelen muur 
 Het gaat hier om technische eigenschappen, zoals de kwaliteit van het metselwerk, de dikte 

van de muur en eventuele afwerkingen 
- Vochtgehalte, zoutgehalte en schade in de te behandelen muur 
 Sommige interventies zijn minder effectief als ze worden toegepast bij zeer hoge vocht- en 

zoutgehaltes 
De interventies zijn verdeeld over vijf categorieën: 
- Interventies die zorgen dat er minder vocht in de muur kan komen 
- Interventies die zorgen dat het vocht niet meer door de muur naar boven kan stijgen 
- Interventies die zorgen dat het vocht beter kan verdampen 
- Interventies die het gedrag van het vocht in de muur beïnvloeden 
- Interventies die enkel de symptomen van optrekkend vocht tegengaan 
Het tabblad is opgezet als een tabel, met langs de verticale as de vragen en langs de 
horizontale as de interventies. Bij het beantwoorden van elke vraag, verschijnt in de tabel per 
interventie een advies met een korte toelichting. Met een kleur wordt aangegeven in welke 
mate een interventie past bij de voorkeur van de gebruiker: 
- Groen betekent dat de interventie veilig kan worden toegepast 
- Geel betekent dat de interventie kan worden toegepast, maar dat er wel aandachtspunten 

zijn 
- Rood betekent dat er sterke bezwaren zijn tegen het toepassen van een interventie. 
Als de gebruiker alle vragen heeft beantwoord die voor hem van toepassing zijn, zal hij voor 
elke mogelijke interventie meerdere groene, gele en rode cellen zien. Op basis van de 
toelichtingen in de cellen kan hij vervolgens zelf de afweging maken tussen de verschillende 
interventies. 
 

 
Figuur 4 
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4.5. Tabblad ‘Risks’ 
 
Aan interventies tegen optrekkend vocht zijn vaak risico’s verbonden. Daarom wordt in het 
vierde tabblad een overzicht gegeven van de negatieve effecten waarmee de gebruiker 
rekening moet houden voordat hij zijn keuze maakt. De gebruiker moet er bijvoorbeeld 
rekening mee houden dat bij een mechanische onderbreking het vochtgehalte in het lager 
gelegen deel van de muur zal toenemen. Alle methodes die de bron niet stoppen maar alleen 
de verdamping verhogen, zullen, als er zouten aanwezig zijn, het risico van zoutuitbloei en 
zoutschade verhogen.  
 

 
Figuur 5 

 
 
4.6. Tabblad ‘Attachments’ 
 
Het laatste tabblad bevat diverse achtergrondinformatie, zoals een korte uitleg van de 
verschillende interventies en een handleiding voor het correct meten van het vochtgehalte. 
 
 

5. Beschikbaarheid 
 
Op dit moment wordt de Decision Support Tool gevalideerd en waar nodig verfijnd, onder 
meer op basis van feedback van deelnemers aan symposia. De tool is dus nog niet publiek 
beschikbaar. In de toekomst kan de tool beschikbaar worden gesteld via het internet, 
bijvoorbeeld via de website van MonumentenKennis. 
 
 

6. Besluit 
 
De huidige versie van de Decision Support Tool maakt een vrij goede vergelijking van 
interventies tegen optrekkend vocht mogelijk, maar kent nog wel enkele beperkingen: 
- De gebruiker heeft niet de mogelijkheid meer of minder gewicht toe te kennen aan bepaalde 

vragen. Het kan bijvoorbeeld wenselijk zijn om vragen over de bewezen effectiviteit van een 
interventie een groter gewicht te geven. 

- Het Excel-bestand is soms star in het gebruik en niet altijd intuïtief. 
De systematiek van de Decision Support Tool kan in de toekomst mogelijk gebruikt worden 
om vergelijkbare keuzehulpmiddelen te ontwikkelen voor andere onderwerpen dan 
optrekkend vocht. De tool biedt immers inzicht in de verschillende culturele, economische en 
technische belangen die bijvoorbeeld spelen bij vraagstukken gerelateerd aan cultureel 
erfgoed. Zo maakt de tool aan alle betrokken partijen duidelijk welke verschillende, en soms 
tegenstrijdige, belangen er spelen, kunnen die partijen elkaars beweegredenen beter 
begrijpen en is zeker dat alle aspecten worden behandeld. 
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De WTA stelt zich voor 

 
 
Er bestaat in binnen - en buitenland, versnipperd over vele bedrijven en instellingen, 
researchafdelingen en adviesorganen, een uitgebreid aanbod van kennis op het 
gebied van renovatie en instandhouding van het gebouwenpatrimonium. Van die 
kennis zou de bouwrenovatiemarkt en daarmee ook de zorg voor de monumenten 
meer kunnen profiteren dan nu het geval is, en dat eens te meer daar het zwaartepunt 
van die zorg geleidelijk verschuift van de traditionele restauratie naar renovatie en 
onderhoud en bovendien de “jonge“ monumenten met een geheel 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, bruikbaarheid en actualiteit van kennis staan daarbij voorop. De Nederlands-
Vlaamse afdeling van de WTA kan daarbij een belangrijke rol spelen. De WTA beijvert 
zich voor onderzoek en de praktische toepassing daarvan op het gebied van 
onderhoud aan gebouwen en monumentenzorg. 
 
Daartoe worden bijeenkomsten van wetenschappers en praktijkdeskundigen 
georganiseerd, waar een specifiek probleem inzake onderhoud van gebouwen en 
duurzaamheid van gebruikte bouwmaterialen en methoden zeer intensief wordt 
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 worden vertaald in een richtlijn voor werkwijzen en 
behandelingsmethoden. Gezien de kwaliteit en de heterogene samenstelling van de 
werkgroepen, kunnen die richtlijnen, zogenaamde Merkblätter, beschouwd worden als 
objectief en normstellend. Zij worden in brede kring verspreid door middel van 
publicaties in de vakpers en in het tijdschrift “Bausubstanz” gepubliceerd dat aan alle 
leden 4x per jaar wordt toegestuurd. 
 
Leden van de WTA kunnen aldus, door een actieve vertegenwoordiging in 
werkgroepen bijdragen aan de totstandkoming van dergelijke normstellende 
advisering. 
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In beginsel staat het lidmaatschap open voor allen die vanuit hun functie of 
belangstelling bij de bouw, restauratie en het onderhoud van gebouwen betrokken 
zijn. Werkgroepen worden samengesteld op basis van deskundigheid en ervaring van 
de participanten. Deelname is altijd vakinhoudelijk. Leden hebben het recht 
voorstellen te doen voor de op- en inrichting van nieuwe werkgroepen en gebruik te 
maken van door de WTA geleverde faciliteiten zoals een vakbibliotheek en enig 
administratieve ondersteuning. 
 
Het betreft daarbij niet alleen advisering, maar ook het harmoniseren van de 
verschillende internationale technische regelgevingen. Hiertoe biedt de Nederlands-
Vlaamse tak van WTA een uitstekende mogelijkheid. 
 
Wanneer u belangstelling heeft voor de WTA of één van de hiervoor genoemde 
vakgebieden of werkgroepen kunt u met de WTA Nederland-Vlaanderen contact 
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,-- 
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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 

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

28 Restauratie, onderhoud en beheer van 
monumenten 2007 978-90-76132-22-8 

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

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

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

36 Scheuren, Scheefstanden, Verzakkingen 
(Instortingsgevaar?) 2011 978-90-79216-07-9 



 

37 Jonge monumenten voor de huidige samenleving 2011 978-90-79216-00-0 

38 Historische vensters: typologie, duurzaamheid, 
antiek glas, ramen, kozijnen 2012 978-90-79216-08-6 

39 Natuursteen natuurlijk!? 2012 978-90-79216-09-3 
40 Wand en plafondschilderingen 2013 978-90-79216-10-9 

41 Bouwmaterialen en constructietechnieken in het 
Interbellum 2013 978-90-79216-11-6 

42 Van Balie tot cachot, herbestemming van 
gebouwen 2014 978-90-79216-12-3 

43 Impact van de “Groote” wereldoorlog(en) op ons 
bouwkundig erfgoed 2014 978-90-79216-13-0 

44 
Een toekomst voor monumentale 
onderwijsgebouwen – Leren van recente 
renovatie- en restauratieprojecten 

2015 978-90-79216-14-7 

45 Schade aan bouwkundig erfgoed door bewegingen 
in de ondergrond 2015 978-90-79216-15-4 

46 Versterking van funderingen en monumenten in 
verband met bewegingen in de ondergrond 2016 978-90-79216-16-1 

47 Optrekkend grondvocht 2017 978-90-79216-17-8 
 
1-19: niet meer beschikbaar 
Vanaf 20: zie website www.wta-nl-vl.org 
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