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VOORWOORD 
 
 

SCHEUREN, SCHEEFSTANDEN, VERZAKKINGEN (INSTORTINGSGEVAAR?) 
 

 
Vandaag, vrijdag 25 maart 2011, behandelen verschillende sprekers het thema ‘Scheuren, 
Scheefstanden, Verzakkingen (Instortingsgevaar?)’. De studiedag vindt plaats in de Hofzaal 
van de Markiezenhof te Bergen op Zoom (Nl). 
In navolging van de voorgaande studiedag (“Gevelbehandeling van erfgoed: Erg of goed?” 
te Kuringen (B) van 08/10/2010) zal het thema “Scheuren, Scheefstanden, Verzakkingen 
(Instortingsgevaar?)” op deze studiedag wederom behandeld worden vanuit verschillende 
invalshoeken: de overheid, de ontwerper/restauratiearchitect, de raadgevend ingenieur, de 
onderzoeker en de (hoofd)aannemer/uitvoerder. 
Restauratie van monumentale gebouwen kan in elke fase van het restauratieproces gevaren 
inhouden. Het gebouw in zijn actuele toestand is immers het resultaat van jarenlang gebruik 
en/of leegstand, is het resultaat van opeenvolgende ingrepen die al of niet oordeelkundig 
werden uitgevoerd, maar die ook meestal niet of slecht gedocumenteerd werden. Bij elke 
fase van het restauratieproces moet de betrokken uitvoerder het veiligheidsrisico inschatten 
en beslissen over de noodzaak van voorafgaande of bijkomende stabiliteits- en 
veiligheidsmaatregelen. De studiedag brengt elementen aan voor de beoordeling van het 
stabiliteits- en veiligheidsrisico. 
Bij de beoordeling van het veiligheidsrisico, is het uitgangspunt vaak de visuele vaststelling 
van scheuren, scheefstanden, verzakkingen. Maar zijn deze een voorbode van 
instortingsgevaar? Hoe worden de constructieve problemen in kaart gebracht? Welke 
vooronderzoeken worden uitgevoerd? Welke tijdelijke maatregelen worden genomen en hoe 
komt men tot de beslissing daarvan? Hoe wordt verder het (toegenomen) veiligheidsrisico 
beoordeeld en welke stappen worden gezet om daaraan een oplossing te bieden? Wanneer 
bij restauratiewerken de draagstructuur van de constructie (tijdelijk) wijzigt, hoe wordt dan de 
constructieve veiligheid gewaarborgd? Worden daarin de waarden van het monument op 
zich nog voldoende gerespecteerd of moeten die wijken voor de veiligheid? 
Deze studiedag wordt in goede banen geleid door de dagvoorzitter, Bert van Bommel 
(Atelier Rijksbouwmeester/TUDelft).  
Vooreerst wordt het thema in een breed perspectief neergezet door Kees van Weeren 
(TUDelft) aan de hand van een aantal stellingen:  
 Wanneer een scheur ontstaat, is daarmee de oorzaak/aandrijvende kracht 

weggenomen. 
 Een scheefstand zal meestal hooguit functionele bezwaren opleveren. 
 Een verzakking, die niet tot scheefstand of scheurvorming leidt, is meestal niet 

bezwaarlijk. 
 Veel monumenten vertonen scheuren, scheefstanden en/of verzakkingen, maar er 

bestaat zelden (acuut) instortingsgevaar.  
De erop volgende lezingen zullen verschillende van deze stellingen (in)direct verder 
uitdiepen of illustreren. 
Overheid. Els Verbert en Dieter Nuytten, Ruimte en Erfgoed. Vanuit de erfgoedwaarde 
wordt een evenwicht gezocht met de stabiliteit van de constructie. Onderhoud speelt daarin 
een cruciale rol, met daarin momenten van restauratie. Bij de beoordeling van de stabiliteit is 
specialisatie en expertise cruciaal om het evenwicht met de erfgoedwaarde te kunnen 
waarborgen. De rol en visie van de overheid wordt geïllustreerd aan de hand van 2 case 
studies: de historische schuur aan de Singel te Gierle (Lille) en de Sint-Jacobskerk te 
Leuven (B) illustreren dat voor 2 monumenten van een totaal verschillende schaal. 
Onderzoeksinstelling. Els Verstrynge, KULeuven. Wanneer scheuren, zettingen en 
vervormingen zich voordoen, stelt zich duidelijk de vraag naar de structurele integriteit. 
Monitoring en ondersteuning daarin geboden vanuit het onderzoeksveld, kunnen een 



beduidende meerwaarde betekenen bij de beoordeling van deze integriteit. Verschillende 
technieken worden toegelicht op hun meerwaarde in dat beslissingsproces. De praktische 
toepasbaarheid wordt aan de hand van 2 voorbeelden geïllustreerd: de Sint-Eustachuiskerk 
te Zichem en de Kerk van Onze-Lieve-Vrouw te Laken (Brussel). 
Ontwerper/architect. Karel Breda, Architectuurbureau Karel Breda. Dat scheurvorming niet 
onmiddellijk moet leiden tot instortingsgevaar, blijkt maar al te duidelijk uit de gotische 
structuren: “strakker maar zwakker”. Een goed begrijpen van het structureel gedrag van het 
gebouw, zowel conceptueel alsook van de bouwspecifieke elementen ervan (maatvoering 
en steensnedes, materiaalgebruik: kalk en lood, op trek belast metselwerk verstevigd met 
“scharnierende” wapeningen), is cruciaal in het beoordelen van de scheurvorming. Ook bij 
het ontwerp van interventies moet men behoed zijn voor het negeren van de soepelheid die 
van nature ingebouwd zit in gotische constructies. Verschillende voorbeelden brengen de 
beoordeling van de stabiliteit van gotische structuren tot leven. 
Aannemer/uitvoerder. Walter Cromheeke, Denys NV. Vaak als laatste in een lange keten 
binnen het beslissingsproject, is het de aannemer die zorgt voor de finale realisatie van de 
werken. Kan en mag de aannemer nog meedenken om tot een optimale 
oplossingsprocedure te komen, met respect voor de te restaureren constructie? 
Verantwoordelijkheden, wijze van aanbesteden, budgetten, praktische elementen worden 
helder neergezet. Een duidelijke oproep voor meer voorafgaand overleg met de 
betrokkenheid van alle partijen binnen het restauratieproces. Vanuit een waaier van 
praktijkvoorbeelden wordt dit onder de aandacht gebracht. 
Constructeur/adviseur. André de Prouw, Constructiebureau de Prouw B.V. “Goede raad is 
duur, slechte raad is duurder”. Het vat meteen de kern van de lezing samen: Expertise. En 
hoe een eventueel gebrek aan expertise door misplaatste zuinigheid later dubbel betaald 
wordt. “Wat is een goed advies?” Daarbij vraagt een goed advies tijd. Niet alleen omdat het 
vaak gaat om complexe eeuwenoude constructies, ook omdat grondig onderzoek en 
monitoring enkel voldoende informatie opleveren wanneer daar voldoende tijd voor wordt 
uitgetrokken. Tijd die in de praktijk vaak zo schaars blijkt. Betrek de constructeur dus tijdig bij 
het project. Restauraties hebben een welbepaalde tijdshorizon. Daartussen dient een 
uitgekiend onderhoudsplan voor de nodige overbrugging.  
Monumentenwacht. Klaas Boeder, adviseur Instandhouding Monumenten. De positie van 
Monumentenwacht in Nederland wordt ingekleurd wanneer het aankomt op het beoordelen 
van structurele gebreken die zichtbaar worden in scheuren, scheefstanden en zettingen. 
Hoe wordt geageerd op scheurvorming bij funderingen, metselwerk, gewelven en 
kapconstructies wordt toegelicht vanuit de methodiek die wordt gehanteerd bij de inspecties 
uitgevoerd door Monumentenwacht. 
Opnieuw gaat de studiedag zowel in op de principiële keuzes, beslissingsprocessen, 
diagnosestelling, vaststellen van de problemen alsook op het aanreiken van praktische 
oplossingen, met uitvoeringsvoorbeelden en de behandeling van case studies. 
Kwaliteitsverbetering (van het ganse beslissingsproces) staat in deze reeks van 
studiedagen centraal. 
Wij wensen u allen een boeiende en verhelderende studiedag toe. 
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BEOORDELING VAN MONUMENTALE CONSTRUCTIES 
 
 

Kees van Weeren 
TU Delft, faculteit Bouwkunde, hoogleraar Ontwerpen van Draagconstructies 

K.A.T. / Kunst, Advies en Techniek, bouwtechnisch adviseur 
 
 
Abstract 
 
Wanneer een scheur ontstaat, is daarmee de oorzaak/aandrijvende kracht weggenomen. 
Een scheefstand zal meestal hooguit functionele bezwaren opleveren. 
Een verzakking, die niet tot scheefstand of scheurvorming leidt is meestal niet bezwaarlijk. 
Veel monumenten vertonen scheuren, scheefstanden en/of verzakkingen, maar er bestaat 
zelden (acuut) instortingsgevaar. 
Daarom behoeven scheurvorming, scheefstanden en verzakkingen op zich geen problemen 
voor een monument op te leveren. 
Secundaire schade is veelal belangrijker dan de in eerste instantie opgetreden schade. Het 
kan dan ook efficiënter zijn om met goed onderhoud deze secundaire effecten te reguleren, 
dan de oorspronkelijke schadeoorzaak weg te nemen. 
Het “verbeteren” van monumenten is wellicht de grootste risicofactor. 
Het bespreekbaar maken van te verwachten en te accepteren schade aan monumenten kan 
leiden tot openheid over daadwerkelijke risico’s. 
 
 
1. Inleiding 
 
Bij het beoordelen van monumentale constructies zijn vele partijen betrokken. Naast de 
restauratie-architect, de ingenieur, de aannemer en de overheid in de persoon van 
monument ambtenaren en bouwtoezichten zijn de niet in restauratie gespecialiseerde 
architect, de eigenaar, de gebruiker, de projectontwikkelaar, het algemene publiek en de 
politiek even zoveel betrokkenen, die hun partij meeblazen in de beoordeling van 
monumenten. 
Daarbij gaat het om partijen, die een verschillende mate van deskundigheid bezitten op 
verschillende terreinen, daarmee een verschillende invalshoek hebben en vaak ook 
verschillende belangen. 
Dat resulteert in discussies, soms zelfs via de media, waarbij met name op het punt van 
risico’s en de ernst van te verwachten schades de emoties hoog op kunnen lopen. Dan 
vliegen absolute stellingen over de tafel, als : “geen enkel risico is acceptabel” en “er dient 
een absolute garantie te worden afgegeven, dat . . . .”. Ook oneigenlijke argumenten worden 
dan op ruime schaal gebruikt. Zeker bij (ver)bouwprojecten aan, of in de buurt van 
monumenten is dit een bekend fenomeen. 
 
Door de Haagse Courant werd circa 10 jaar geleden een discussie georganiseerd omtrent 
het bouwen van een parkeergarage onder de Hofvijver, naast het Binnenhof, in Den Haag. 
Hierbij mocht ik als deskundige aanschuiven, naast onder meer een bestuurslid van 
‘Vrienden van de Hofvijver’. Betrokkene zette alles op alles om mij de uitspraak te ontlokken 
dat hier sprake zou zijn van risico voor de eeuwenoude bebouwing van het Binnenhof. De 
mate van risico was verder niet interessant, alleen het woord ‘risico’ was al voldoende. Dat, 
terwijl naar mijn mening het jarenlang transformeren van de prachtige Hofvijver in een 
bouwput, en het creëren van grote stromen auto’s over het Korte Voorhout naar deze locatie 
de echte redenen zouden moeten zijn om inderdaad van deze parkeergarage af te zien.  
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Figuur 1: Hofvijver: locatie van een parkeergarage? 
 
Overigens was een aantal jaren daarvoor de bouw van een 2-laagse kelder onder het 
voorplein van het Mauritshuis zonder grote problemen verlopen.[1] 
 

 
 

Figuur 2: Mauritshuis met de ramen van de bovenste kelderlaag zichtbaar 
 
Wanneer dit soort stemmen maar hard genoeg klinken, neigen deskundige betrokkenen er 
soms toe garanties af te geven, die niet waar gemaakt kunnen worden.  
Dat kan een zuiver financiële risico inschatting betreffen, waarbij de verantwoordelijken voor 
de bouw enig cynisme niet vreemd is. Want als er dan schade optreedt, is het project in 
ieder geval toch gerealiseerd, en de schade is òf verzekerd, òf al ingecalculeerd.  
Soms worden er onder externe, soms politieke, druk extreme maatregelen getroffen, 
waarvan de kosten in geen enkele verhouding staan tot de kosten van het herstel van de 
eventueel te riskeren schade. 
Maar zelfs wanneer wel zo een maximale inspanning wordt geleverd, ongeacht de kosten, 
kunnen zaken tegenvallen. Dat kan dan een ware financiële catastrofe betekenen, wanneer 
een geheel werk wordt stilgelegd.  
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Nadat er lekkage in de diepwanden van station Vijzelgracht van de Noord-Zuid lijn in 
Amsterdam was opgetreden, traden zettingen op aan de Wevershuisjes aan de Vijzelgracht. 
Daarop werd het werk lange tijd stilgelegd. Maar er was een wanverhouding tussen de 
kosten van stilleggen van de bouw en de kosten van herstel van de inmiddels weer op hun 
plaats gevijzelde Wevershuisjes. Dit herstel leverde geen problemen op [2, 3]. 
Om te komen tot correcte beoordelingen van monumentale constructies, de risico’s van 
aanwezige schades en de risico’s van bouwactiviteiten, dienen de partijen open te zijn over 
hun belangen en in te brengen deskundigheid. En daarbij moet op zijn minst serieus 
rekening worden houden met de volgende technische realiteiten:  
1. Wanneer een scheur ontstaat, is daarmee de oorzaak/aandrijvende kracht weggenomen. 
2. Een scheefstand zal meestal hooguit functionele bezwaren opleveren. 
3. Een verzakking, die niet tot scheefstand of scheurvorming leidt, is meestal niet 

bezwaarlijk. 
4. Veel monumenten vertonen scheuren, scheefstanden en/of verzakkingen, maar er 

bestaat zelden (acuut) instortingsgevaar. 
5. Het herstel van schade, ook aan monumentale constructies, is een normaal punt van 

onderhoud, dat de monumentwaarde niet of nauwelijks behoeft aan te tasten. 
 
 
2. Wanneer een scheur ontstaat, is daarmee de oorzaak/aandrijvende kracht 

weggenomen 
 
Scheuren ontstaan doordat spanningen in het materiaal (hierbij meestal metselwerk) de 
aanwezige treksterkte overschrijden. De spanning ontlaat zich in de scheur. 
Daarmee is op dat ogenblik geen aandrijvende kracht meer aanwezig. De vraag is dan of 
zich opnieuw een aandrijvende kracht kan opbouwen, en zo ja, met welke snelheid. 
Daardoor kunnen herstelde scheuren opnieuw openscheuren en kunnen bestaande 
scheuren verder opentrekken. 
Dus is inzicht nodig in de oorzaak en vooral of sprake is van een doorgaande ontwikkeling. 
Dat is veelal het geval, maar er kan sprake zijn van een afname in de ontwikkeling, zoals bij 
scheuren ten gevolge van de zetting van een fundering op staal of van een door negatieve 
kleef belaste paalfundering. 
Scheuroorzaken kunnen o.a. bestaan uit (over)belastingen, concentratie van belastingen, 
funderingszettingen, thermische werking, hygrische werking en inwendige volumevergroting 
(roest / vorst).1 
 
Bij de beurs van Berlage was sinds de bouw sprake van zetting door negatieve kleef in het 
aangeplempte deel van het Damrak. Deze zettingen, ook al waren ze groot, gingen toch, na 
100 jaar, langzaam naar een einde. Daarbij nam ook de snelheid van de toename van de 
scheurvorming af. 
De scheuren werden 100 jaar lang regelmatig hersteld. Daarbij werden onder andere 
scheuren in bogen en gewelven steeds opgewigd en aangevuld, en soms tijdelijk 
gestempeld in afwachting van de volgende onderhoudsbeurt. Dat uiteindelijk toch een 
nieuwe fundering is aangebracht werd (mede) beargumenteert met de aanwezige 
scheurvorming. Dat was niet logisch, omdat de voortgang van de scheurvorming al aan het 
afnemen was. Het voorbereid zijn op het passeren van de Noord-Zuid lijn was feitelijk de 
hoofdreden voor de funderingsvernieuwing.  

                                                 
1 Door ir. I.A.E. de Vent is aan de Technische Universiteit Delft een uitgebreid promotieonderzoek 

verricht naar de classificaties van schades in metselwerk en de manier waarop de oorzaak van de 
schade kan worden vastgesteld. Zij hoopt binnenkort op het onderwerp ‘Structural damage in 
masonry – Developing diagnostic decision support’ te promoveren met prof. Rots en prof. van Hees 
als promotoren. In dat geval zal het proefschrift worden opgenomen in de repository van de 
bibliotheek van TU Delft, bereikbaar via http://repository.tudelft.nl/ 
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Hier was dus sprake van verschillende invalshoeken van de betrokkenen: gebouweigenaar, 
gemeentelijke Dienst Verkeer en Vervoer, gemeentelijke - en rijksmonumentenzorg en de 
technische adviseurs van de verschillende partijen. Daar werd echter tijdens (zeker niet alle) 
overleggen niet openlijk over gesproken. 
Bij scheuren moet zolang ze nog niet volledig constructief zijn hersteld, naast de 
ontstaansoorzaak, ook altijd gekeken worden het effect van het aanwezig zijn van de 
scheur. Er kan namelijk sprake zijn van secundaire schade. 
Die kan bestaan uit: 
• verlies draagvermogen muur zelf of aansluitende muren 
• verlies stabiliteit muur zelf of aansluitende muren 
• losraken materiaal 
• inwerking vocht en vorst 
Vaak is tegen beperkte kosten een gedeeltelijk herstel van een scheur mogelijk, waarbij het 
herstel gericht is op het voorkomen van deze secundaire schade. 
 
Bij het Rijksmuseum Amsterdam was sprake van een doorlopende verticale scheur in de 
gevel aan de zijde van het Museumplein. Deze scheur liep door een tegeltableau. De 
betreffende geval betrof een dermate grote lengte dat uit oogpunt van thermische 
vervorming deze scheur moeilijk te herstellen was. In de gevel hoorde feitelijk een 
dilatatievoeg. 
Bij de discussie over deze ingreep waren de restauratiearchitect, verantwoordelijk voor het 
onderhoud, en de constructeur de belangrijkste partijen. De architect ging in eerste instantie 
voor volledig herstel, terwijl de constructeur geen blijvend afdoende resultaat kon 
garanderen.  
Als oplossing is in dit geval de scheur ‘gefatsoeneerd’. Er is een nieuwe scheur geformeerd, 
om het tegelplateau heen. Die esthetisch veel minder bezwaarlijk was dan de natuurlijke 
scheur. 
 
Wanneer onderhoud blijvend de aandacht houdt, dan zal ook bij doorgaande effecten geen 
risico voor instorting bestaan, òf doordat de oorzaak is weggenomen, òf doordat de 
secundaire schades, waardoor instorting zou kunnen worden bevorderd (denk bij voorbeeld 
aan het los komen te staan van stukken metselwerk), steeds zo worden gerepareerd, dat de 
risico’s beheerst worden. 
Pas bij doorgaande effecten zonder onderhoud, of het laten voortwoekeren van secundaire 
schades zonder onderhoud kan een instortingsrisico bestaan! 
 
 
3. Een scheefstand zal meestal hooguit functionele bezwaren opleveren 
 
Wanneer een wand meer uitbuikt dan de helft van de dikte van de muur, dan kunnen de 
verticale belastingen ter plaatse niet meer via alleen drukkrachten worden afgevoerd, er 
ontstaan trekspanningen, die de uitbuiking verder doen toenemen, totdat uiteindelijk 
bezwijken optreedt. Er ontstaat een (lokaal) instabiele situatie. Maar als een muur als geheel 
scheefzakt, terwijl het tegelijkertijd goed gekoppeld blijft met aansluitende dwarswanden, zal 
veel minder snel een gevaarlijke situatie ontstaan. 
 
Het Herenhuis op de Heuvel in het Park onder de Euromast in Rotterdam werd 
gerestaureerd, om er een restaurant in te vestigen. Het pand is breed ten opzichte van de 
diepte. Het vertoonde in enkele binnenmuren, loodrecht op de lange gevels scheuren, die 
wezen op een kanteling van het pand (het staat dan ook op een heuvel). Op basis van 
metingen was vastgesteld dat het pand de afgelopen jaren inderdaad was gekanteld. 
Daarom werd door de controlerende instanties geadviseerd de fundering te verbeteren. 
Hierbij was sprake van verschillende opinies van restauratiearchitect, ontwikkelaar en 
gemeentelijke controlerende instanties. 
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Even verder kijkend, in dit geval via een lintvoegmeting naar de totale in de historie 
opgetreden scheefstand, bleek dat het pand inderdaad scheef was gezakt, en wel in de 
tegenovergestelde richting als die van de in de laatste jaren opgetreden hoekverdraaiing. Er 
was dus sprake van het (beperkt) terugkomen van de eerder opgetreden scheefstand. 
De aanwezige scheuren in dwarsmuren bedreigden in constructieve zin de samenhang van 
deze muren niet. Als afwerking voor het interieur was een bespanning van de muren 
voorzien, waardoor scheuren zich niet konden aftekenen. De conclusie die uiteindelijk door 
alle partijen werd gedeeld was hier: niets doen! 
 
Maar als er sprake is van een dusdanige scheefstand dat wel functionele bezwaren 
optreden, en de stabiliteit in het geding kan komen, zullen ingrijpender maatregelen 
genomen moeten worden. 
 
Bij de restauratie van het voormalige Agnietenklooster in Leiden en de verbouwing ervan tot 
het Boerhavemuseum [1] vond een uitgebreide discussie plaats omtrent de te volgen 
werkwijze. Betrokken hierbij waren de projectarchitect, een restauratieadviseur, de 
constructeur en de (financiële) projectmanager. Er was sprake van een 
stabiliteitsbedreigende scheefstand, door de helling onbruikbare vloeren en aantasting van 
de houtconstructies, met name van de gevelstijlen, waarin de moerbalken droegen. En tot 
slot: het scheefstaande deel van het complex betrof 2 zalen (de zogenaamde 
Boerhavezalen, waarin deze geleerde in het toenmalige gasthuis zijn patiënten behandelde) 
met een zeer hoge monumentwaarde naast een in de loop van de jaren opgebouwd 
keukenhuisje. 
Gezien de zeer slechte grondslag ter plekke waren alle betrokkenen het er over eens dat de 
staalfundering vervangen moest worden door een paalfundering. 
Door de constructeur werden alternatieven voorgesteld om het gebouw recht te zetten op de 
nieuwe fundering, met een verschillende mate van demontage en herplaatsing van 
onderdelen. Iedere vorm van demontage, met onvermijdelijk enig verlies van oorspronkelijk 
materiaal, was echter onacceptabel voor de architect en de restauratieadviseur. Een 
belangrijk moment in het overleg was de constatering dat de muurstijlen uitgenomen 
moesten worden om hersteld te worden. Dat gaf de mogelijkheid de moerbalken van de 
vloeren horizontaal te leggen in de gerestaureerde muurstijlen, zodat de functionaliteit van 
de vloeren kon worden hersteld. 
Om zo weinig mogelijk materiaal aan te tasten en de risico’s van ‘rechtzetten’ tijdens de 
uitvoering te omzeilen, werd gekozen voor een permanente steunconstructie in de vorm van 
betonnen spalken, afgespannen in het interieur via trekstaven. Deze trekstaven konden door 
de architect functioneel worden ingepast in de plattegrond met studieplekken.  
Dat er verder geen bezwaren waren het opgebouwde keukenhuisje te slopen en te 
vervangen door een modern depotgebouw was financieel en functioneel nog een meevaller 
voor onder andere de projectmanager. 
Deze oplossing kon alleen worden bereikt door het intensief meedenken van alle 
betrokkenen. 
 
 
4. Een verzakking, die niet tot scheefstand of scheurvorming leidt, is meestal niet 

bezwaarlijk 
 
Als een gebouw zo ver verzakt, dat de ingang onder straatniveau komt te leggen, is er een 
voorziening nodig die er voor zorgt dat regenwater niet over de straat naar binnen loopt. 
Maar het zelfde geldt voor de talloze souterrain ingangen in oude binnensteden, waar dat 
afdoende is opgelost. 
Dan leidingen, die wellicht afknappen bij de aansluiting op een gebouw. Bij woonboten zijn 
flexibele nuts aansluitingen al heel lang een gegeven. Dat kan ook op het land, ook hier dus 
geen probleem. 
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Figuur 3: Tijdelijke stempeling Figuur 4: Betonnen spalken als permanente 
steunconstructie 
 

 
Figuur 5: Trekstaven van de spalken, 
functioneel ingepast 

Figuur 6: Gevel aan het Noordeinde in Den 
Haag met een zettingsverschil van meer dan 
10 cm 
 

 
Dan een ongelijkmatige vervorming, voor zover die niet tot scheurvorming leidt. Hier is veelal 
sprake van metselwerk met kalkmortel, een plastisch materiaal bij langzame vervorming. Het 
is een kwestie van smaak of een ongelijkmatig verzakt pand minder aantrekkelijk is dan een 
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gelijkmatig verzakt pand. Pas zodra een vloer hierdoor dermate gaat golven dat het gebruik 
wordt bemoeilijkt, kan er een grens worden overschreden.  
Maar in dat geval kan altijd nog worden overgegaan tot het opvijzelen van het pand, zoals 
succesvol is gebeurd bij de Wevershuisjes aan de Amsterdamse Vijzelgracht, tot 20 cm toe.  
En vloeren, die voorzien zijn van een afwerking kunnen worden uitgevlakt. 
Naar mijn mening kan alleen worden gesproken over te grote zettingen, wanneer daardoor 
onacceptabele schade aan afwerkingen - plavuizen of marmeren vloeren, stucplafonds - 
optreedt of wanneer bij vloeren, die niet van een afwerking voorzien kunnen worden een 
scheefstand optreedt van ettelijke centimeters per meter. 
Het ongelijkmatig zakken van een pand betekent overigens wel dat het pand zeer flexibel is. 
En dat betekent weer dat zich geen grote spanningen opbouwen, die aanleiding kunnen 
geven tot een uitgebreide scheurvorming. In dat licht is het hanteren van een grenswaarde 
aan ongelijkmatige vervorming van een hoekverdraaiing van 1/300 een veel te algemene 
regel. 
 
 
5. Veel monumenten vertonen scheuren, scheefstanden en/of verzakkingen, maar er 

bestaat zelden (acuut) instortingsgevaar 
 
Bij monumenten zullen vervormingen en scheurvorming die op termijn tot instorting zouden 
kunnen leiden zich over het algemeen zo langzaam voltrekken dat via onderhoud 
oplossingen gevonden kunnen worden. Dat vraagt van de beheerders dat zij deskundige 
adviseurs niet eenmalig inschakelen, maar via hen de ontwikkelingen laten volgen. Dat 
behoeven geen omvangrijke onderzoeken te zijn, het gaat om de continuïteit van de 
betrokkenheid. 
In het verlengde hiervan moet bij monumenten iedere plotselinge verandering van 
constructieve randvoorwaarden vermeden worden. Waar er een instorting plaatsvindt, is dit 
veelal het gevolg van een al dan niet goed bedoelde poging het monument te “verbeteren”. 
Met “verbeteren” wordt dan een verbouwing bedoeld waarbij constructieve elementen 
onoordeelkundig worden aangepast of waar, op het oog niet constructieve  onderdelen 
worden aangepast zonder een goed onderzoek of ze mogelijk toch een constructieve functie 
hebben (gekregen). Dan kan zo een plotselinge grote aantasting plaatsvinden dat instorting 
volgt. 
 
Eén van de zeldzame instortingen van een monument was op 11 februari 1998, toen een 
pand op de Keizersgracht in Amsterdam instortte.[4] 
Er werd een betonnen keldervloer weg gesloopt, die in de loop der jaren een deel van de 
fundering was geworden. Wanneer deze verbouwing niet had plaatsgevonden, was het 
gebrek aan de fundering wellicht geleidelijk zichtbaar geworden en hadden in normaal 
onderhoud de nodige maatregelen kunnen worden genomen. 
 
Bij iedere aanpassing van een monumentale constructie en bij werkzaamheden direct naast 
de constructie dient dan ook een constructief vooronderzoek te worden uitgevoerd, ook 
wanneer het bij een aanpassing alleen om ‘niet dragende’ onderdelen gaat waaraan 
wijzigingen plaatsvinden. Er moet altijd van worden uitgegaan dat de krachtsafdracht op een 
andere wijze plaatsvindt dan oorspronkelijk was bedoeld. 
Naar mijn stellige overtuiging valt op dit punt nog veel te verbeteren door eigenaren, 
beheerders en architecten. 
 
 
6. Het herstel van schade, ook aan monumentale constructies, is een normaal punt 

van onderhoud, dat de monumentwaarde niet of nauwelijks behoeft aan te tasten  
 
Bij monumenten wordt veelal als uitgangspunt het behoud van zo veel mogelijk 
oorspronkelijk materiaal gehanteerd. Wanneer dit leidt tot het niet accepteren van enige 
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schade bij werkzaamheden aan het pand of aan de omgeving, kan dit tot ware 
versluieringsacties leiden. Er wordt dan gekozen voor veilige werkwijzen, waarmee iedere 
schade voorkomen zal worden. Zoals absolute veiligheid niet bestaat (het is immers altijd 
een geval van statistische zekerheid in combinatie met een snufje toeval), bestaan ook 
werkwijzen niet die ieder risico uitsluiten. En dat dan nog los van de kosten, waarmee deze 
absolute zekerheden gepaard gaan. 
Het is mijn inziens nodig om bij monumenten open te zijn over schades, die op enig moment 
kunnen optreden. Wanneer is een schade “herstelbaar” en wanneer betekent dit een 
voorgoed afscheid van een deel van ons erfgoed? En zelfs, wanneer moet een schade 
hersteld worden, en wanneer is het acceptabeler de gevolgen van een schade via goed 
onderhoud hanteerbaar te houden? 
Niet alleen om schade te herstellen kan het nodig zijn om actief in te grijpen in de constructie 
van een monument.  
Dat kan ook te maken hebben met aanpassingen aan het bouwwerk. En dat is, zoals eerder 
is betoogd, samen met werkzaamheden naast het bouwwerk, vaak een veel riskantere 
omstandigheid dan ‘gewone schade’. 
Er kan sprake zijn van: 
1. er zijn nieuwe voorschriften van toepassing, die zwaardere eisen stellen dan de 

voorschriften, die bij het ontwerp werden gebruikt (b.v. door verandering van functie); 
2. in het kader van de nieuwe bestemming worden constructie elementen aangepast en 

daardoor (deels) verwijderd, waardoor sprake is van een nieuwe krachtsverdeling; 
3. in het kader van de nieuwe bestemming wordt een schakel in de krachtsafdracht van 

bepaalde belastingen verwijderd. 
 
Mede afhankelijk van de vraag of het hierbij gaat om onvoldoende sterkte op buiging, 
onvoldoende sterkte op dwarskracht of een te grote doorbuiging, kan de versterking 
plaatsvinden door het versterken van de oorspronkelijke elementen, via het toevoegen van 
een nieuwe constructie, die samen met de bestaande constructie de belastingen opneemt of 
via een nieuwe constructie die de volledige belasting overneemt. 
Daarbij moet in het oog worden gehouden dat vloeren essentieel zijn voor het koppelen van 
alle dragende onderdelen met de stabiliteitsvoorzieningen. 
Soms worden bij verbouwingen grote stukken vloer verwijderd, zodat de betreffende vloer 
niet meer als een schijf, maar als twee schijven, los van elkaar functioneert. Daar moet 
rekening mee worden gehouden, wat soms leidt tot het toevoegen van stabiliteitselementen. 
De discussies tussen de betrokkenen, zoals die eerder zijn beschreven, dienen hierbij op 
gelijke wijze te worden gevoerd. Daarbij moet de aannemer zeker ook betrokken worden om 
de risico’s in het uitvoeringsstadium goed te kunnen inschatten. 
 
 
7. Conclusies 
 
Het beter inschatten van risico’s kan niet los worden gezien van het ook accepteren van die 
risico’s. 
Daarbij hoort de acceptatie dat: 
 Scheurvorming, scheefstanden en verzakkingen op zich geen problemen voor een 

monument op behoeven te leveren. 
 Secundaire schade veelal belangrijker is dan de in eerste instantie opgetreden schade. Het 

kan dan ook efficiënter zijn om met goed onderhoud deze secundaire effecten te reguleren, 
dan de oorspronkelijke schadeoorzaak weg te nemen. 

 Niets beter is dan goed onderhoud, met herstel waar nodig en beheersing en bewaking, 
waar dat verantwoord is. 

 
Het “verbeteren” van monumenten is samen met werkzaamheden in de directe omgeving de 
grootste risicofactor voor de stabiliteit van een monumentale constructie, door de plotselinge 
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veranderingen in omstandigheden die daarbij kunnen optreden. Ook al is daar op het oog 
niet direct een reden voor aanwezig, steeds dient tevoren een degelijk vooronderzoek naar 
de constructieve staat verricht te zijn. 
Wanneer te verwachten en te accepteren schades aan monumenten in openheid besproken 
kunnen worden, met betrokken, die daarbij gelijke agenda’s hanteren, staat (bijna) niets een 
betere toekomst voor onze monumentale constructie in de weg. 
 
 
8. Referenties 
 
[1] C. van Weeren, Vernieuwde musea in bestaande (museum)gebouwen, Cement 2002.2 

blz. 41-45 
[2] ir. J. Heirbout. Wevershuisjes opgevijzeld, De Ingenieur, 2011.1 pag. 11 
[3] www.sbnzlijn.nl  
[4] http://www.amsterdamsebinnenstad.nl/binnenstad/201/k268.html 
 
 
Alle foto’s bij dit artikel zijn van de hand van de auteur. 
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ERFGOEDWAARDE EN STABILITEIT: STREVEN NAAR EVENWICHT 
 

Els Verbert 
Vlaamse Overheid, Ruimte en Erfgoed, Afdeling Limburg 

 
 
Monumenten behoren tot het verleden, het heden én de toekomst. We verwachten dat ze de 
tand des tijds doorstaan. In een soort creatieve overlevingsdrang weten ze met een 
ongeziene interne samenhorigheid de strijd met de natuurkrachten in hun voordeel te 
beslechten. Maar als we hen aan hun lot overlaten zullen ze, uiteindelijk, in de nabije of zeer 
verre toekomst, die strijd verliezen. De eerste vraag die gesteld dient te worden is dan ook: 
Hoe kunnen we ernstige scheuren, scheefstanden, verzakkingen, en instortingsgevaar 
voorkomen?  
 
 
1. Onderhoud 
 
Niet zelden is voortschrijdend verval de oorzaak van groeiende stabiliteitsproblemen:  
Het ontbreken van enkele eenvoudige toognagels, het lossen van muurankers of langdurig 
insijpelend vocht. Ze kunnen de ingenieuze samenhang van een spant teloor doen gaan, 
waardoor spatkrachten vrij spel krijgen, de structuur zal verzakken, en op zijn beurt de 
muren wegdrukken. Uiteindelijk kan hierdoor de stabiliteit van de gehele constructie in 
gevaar komen. Het wegspoelen van de ondergrond kan funderingen hun draagkracht doen 
verliezen, en geveldelen verzakken. Het degraderen van voegwerk onderaan een 
vrijstaande muur kan deze zo labiel maken dat hij zonder meer omvalt.  
Dit zijn stabiliteitsproblemen die vaak voorkòmen kunnen worden. Het vakkundig herstellen 
van de houtverbindingen of muurankers, het terugplaatsen van verdwenen of gebroken 
pannen, het lokaal hervoegen met een compatibele mortel,  … 
De noodzaak van permanent en vakkundig onderhoud kan niet voldoende onderstreept 
worden. Het is essentieel om de intrinsieke erfgoedwaarde maximaal te kunnen bewaren.  
Goed huisvaderschap is zo evident en zo vanzelfsprekend, dat het haast overbodig lijkt om 
er nadrukkelijk op te hameren. In de realiteit blijkt helaas veel te vaak dat het net daar 
misloopt.  
Nochtans kan een eigenaar, louter door aansluiting bij Monumentenwacht vzw, voor een 
beperkt bedrag periodiek op de hoogte gehouden worden van de toestand van zijn pand. De 
verslagen van Monumentenwacht signaleren immers per onderdeel de eventuele noodzaak 
tot behandeling of opvolging. Ze specificeren waar onderhoud noodzakelijk is, en duiden 
mogelijke stabiliteitsproblemen aan die verder onderzoek verdienen. Hun verslagen kunnen 
ook als vakkundige aanzet gebruikt worden bij de uitwerking van een diagnosenota in een 
restauratiedossier.  
 
 
2. Restauratie 
 
Want soms is onderhoud niet, of niet meer voldoende, en dringt een restauratie zich op. Dan 
wordt een gespecialiseerd architect aangesproken voor de opmaak van een 
restauratiedossier en wordt er gestart met het uitwerken van de zogenaamde ‘hoekstenen’: 
de bouwhistorische nota, de inventarisatie en opmeting, de diagnosenota, de 
bestemmingsnota en de verantwoordingsnota.  
Het belang van een nauwkeurige opmeting mag hierbij niet onderschat worden. Deze 
plannen vermelden immers mogelijke verzakkingen, barsten, scheuren of leemten. Ook 
scheefstanden worden hierbij opgenomen. Wanneer deze de restauratieopties bepalen 
dienen ze zelfs in detail opgemeten te worden. Dergelijke gedetailleerde, zogenaamde 
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‘archeologische’ opmetingen zijn courant bij bijvoorbeeld vakwerkbouw, waar scheefstanden 
geen zeldzaamheid zijn.  
Uiteraard is ook de diagnosenota essentieel. Een dergelijke nota geeft inzicht in de 
technische en fysische problemen van het monument. Ze interpreteert de gebreken inzake 
aard en toestand van onder meer funderingen, stabiliteit of constructie.  
 
 
3. Gespecialiseerde stabiliteitsingenieurs 
 
Bij stabiliteitsproblemen laat de restauratiearchitect zich in principe bijstaan door een 
stabiliteitsbureau of –ingenieur. Ik zou daarbij een lans willen breken voor een uitgesproken 
specialisme en vakmanschap bij deze ingenieurs. Zulke ingenieur-monumentenzorgers, die 
voeling hebben met het uiterst rijke gamma aan intrinsieke erfgoedwaarden, blijven tot op 
vandaag nog schaars.  
Ze hebben een gefundeerde kennis over het brede gamma historische constructiewijzen en 
bouwmaterialen, en hun specifieke eigenschappen. Daarmee gewapend gaan ze ter plaatse 
de confrontatie met het specifieke monument aan. Ze relateren de visueel herkenbare 
symptomen aan elkaar. Ze zoeken, bijvoorbeeld op basis van het uitzicht van de aanwezige 
scheuren en scheefstanden, naar de oorzaak van de schade. Ze vragen zich af of het 
gebouw zichzelf met, of net door, de aanwezige scheuren heeft gestabiliseerd. Eventueel 
stellen ze bijkomend onderzoek voor, van eenvoudige scheurmetertjes of grondsonderingen 
tot gesofistikeerde monitoring. Op basis van al deze kennis en informatie zal het aan hen 
zijn om uit te maken of de aanwezige scheuren, scheefstanden of verzakkingen al dan niet 
een uitdijend stabiliteitsprobleem zijn, en om desgevallend een creatief gamma aan 
mogelijke oplossingen voor te stellen.  
De ingenieur moet dus, net zozeer als bijvoorbeeld de architect of de bouwhistoricus, het 
monument begrijpen en er inzicht in hebben, met algemene kennis van de monumentenzorg 
en specifieke kennis over zijn discipline. Pas dan kan hij binnen een multidisciplinair team 
een échte meerwaarde vormen, en in overleg met de erfgoedconsulent, de beperkingen en 
mogelijkheden op tafel leggen.  
 
 
4. Intrinsieke erfgoedwaarde 
 
Samen moeten ze immers op zoek naar net die gewogen aanpak van het monument die de 
intrinsieke erfgoedwaarde ervan maximaal respecteert. Die intrinsieke waarde is immers de 
grondslag van de bescherming, en hoewel gecategoriseerd, is ze voor elk monument uniek. 
Daardoor is ook de benadering van scheuren, scheefstanden of verzakkingen bij elk 
monument uniek. Los van de vraag of er al dan niet een stabiliteitstechnisch probleem is, zal 
moeten afgewogen worden wat de betekenis van de aanwezige vervormingen en scheuren 
is voor de identiteit en waarde van het pand. Enkel wanneer ze de afleesbaarheid wezenlijk 
in het gedrang brengen of rechtstreeks in conflict treden met de erfgoedkenmerken moeten 
ze echt weggewerkt worden. Bij sommige andere monumenten kunnen de aanwezige 
scheuren en scheefstanden zelfs echt deel uitmaken van de intrinsieke erfgoedwaarde, en 
moet er gestreefd worden naar het behoud ervan. Een kenmerkend voorbeeld daarvan is 
deze zeer eenvoudige historische schuur op de Singel in Gierle.  
 
 
5. Case: Historische schuur aan de Singel te Gierle (Lille) [1] 
 
Gierle (een deelgemeente van Lille) is één van de best bewaarde dorpscentra van de 
Kempen. Het is gelegen vlakbij de autosnelweg Antwerpen-Eindhoven, een eindje voor 
Turnhout. De centrale Onze-Lieve-Vrouwekerk met omringend kerkhof wordt er omgeven 
door een gordel van kastanjebomen. Ernaast ligt de zogenaamde “Latijnse school” en 
“Jeneverstokerij”, het geheel omgeven door een ringweg of “Singel”.  
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Figuur 1: Schuur Gierle 
 

 
 

Figuur 2: Plan schuur Gierle 
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In 1978 kocht het gemeentebestuur de in het dorpscentrum van Gierle gelegen Kempense 
schuur aan om er een culturele bestemming aan te geven. De inrichtingsplannen bleven in 
eerste instantie zonder gevolg, omdat ze te duur werden bevonden. In 1992 vroeg de 
gemeente de toelating om het gebouw af te breken en te vervangen door een nieuwbouw 
met dezelfde vorm en materialen, dienstdoende als uitleenpost van de gemeentelijke 
bibliotheek. Na overleg met de Provinciale Commissie voor Monumenten en Landschappen 
werd geadviseerd om voor een minder ingrijpende bestemming en een zachte, 
conserverende, restauratie van deze cultuurhistorisch waardevolle schuur te opteren. 
De schuur, allicht reeds terug te vinden op de Ferrariskaart (1772-1778) [2], maakte 
oorspronkelijk deel uit van de in 1978 beschermde “Latijnse school” en “Jeneverstokerij”. 
Omstreeks 1800 werd ze van dit hoeve- en brouwerijcomplex gescheiden bij de aanleg van 
het oostelijk gedeelte van de Singel.  
Het betreft een driebeukige Kempense langsschuur van vijf traveeën, met lage muren van 
baksteen en met een groot zadeldak van gegolfde rode pannen. Boven de poort aan de 
verhoogde doorrit is het dak opgeschort. Het gebinte is nog oorspronkelijk.  
Zoals alle Kempense boerderijschuren is ook deze van eenvoudige makelij. Alles wat 
enigszins kon dienen werd gebruikt: in de dakconstructie zijn kromme stijlen en ruwe 
planken verwerkt en er werden ook twee decoratief beschilderde feestmasten hergebruikt. 
Omwille van die historische waarde werd de schuur op 23 oktober 1997 als monument 
beschermd.  
Bij de daaropvolgende restauratie door architect Adriaensens werd respect voor het 
schamele en eenvoudige karakter van de schuur vooropgesteld. Er werd geopteerd voor 
een maximaal behoud van de door de eeuwen heen sterk vervormde toestand. Waar 
structureel noodzakelijk werden, met hedendaagse materialen en technieken, op een 
eenvoudige manier de nodige verstevigingen aangebracht.  
Stalen spankabels zorgen voor de consolidatie van de dakvlakken. De nodige vervangingen 
en aanvullingen van de bestaande kepers gebeurden met masthout dat werd gewaterd in 
een ven. De tricolore feestmast, hergebruikt in de kap, bleef behouden. Op de kepers 
werden rieten matten geplaatst als afscherming van de dakisolatie, en de oude pannen 
werden herlegd.  
Betonnen consoles vervangen de volledig aangetaste kolomvoeten. Aan de binnenkant 
werden betonnen trekberen geplaatst om verdere kanteling van de scheve muren tegen te 
gaan. Enkel de ingestorte delen zijn hermetseld. De oude houten poorten zijn hersteld. 
Binnenin werd een vloer in klinkaer [3] op een zandbedding aangebracht. Tenslotte werd er 
op een sobere wijze elektriciteit, verwarming en verlichting voorzien.  
 
Inmiddels wordt de schuur gebruikt als een permanente tent voor allerlei culturele 
gelegenheden zoals tentoonstellingen of toneeloptredens. Naargelang het tijdelijke gebruik 
wordt de nodige interieurinrichting op een reversibele manier ingebracht.  
 
Bij de restauratie van de schuur werd de zeer sterk vervormde toestand als een betekenisvol 
erfgoedkenmerk herkend. De stabiliteitstechnische oplossingen gingen uit van dit gegeven 
en van de eenvoud en eerlijkheid van de constructie.  
Deze conserverende restauratiewijze was, zeker in zijn tijd, geen evidentie. Maar enkel zo 
kon de schamele schuur een levende getuige blijven van de armoedige omstandigheden 
waarin het Kempense boerenleven zich vroeger afspeelde.  
 
 
6. Referentie 
 
[1] R&E Antwerpen, Onroerend Erfgoed, archiefdossier A/0488/3 
[2] Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden, opgemeten op initiatief van graaf de 

Ferraris, 1772-1778, (Koninklijke Bibliotheek Albert I. Kaarten en Plans. Brussel) 
[3] Klinkaert is een harder gebakken klampsteen.  
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De stabiliteits- en standzekerheidsproblematiek van de Sint-Jacobskerk te 
Leuven. 

 
Dieter Nuytten 

Vlaamse Overheid, Agentschap Ruimte en Erfgoed, Onroerend Erfgoed, 
vakgebied Stabiliteit en Constructies 

 
 
Deze bijdrage is gewijd aan een gebouw, waar de vraag van de zinvolheid van het behoud 
niet zozeer afhangt van de kunsthistorische waardestelling maar van de technische 
haalbaarheid ervan: de Sint-Jacobskerk in Leuven. Het dossier is tevens een goed 
voorbeeld van de sturende rol van de betrokken overheden in een complex dossier. 
 

 
 
Figuur 1: Algemeen zicht op de westzijde de Sint-Jacobskerk, waarbij de verschillende 
delen van de kerk in de verschillende bouwstijlen goed merkbaar zijn (foto © auteur) 
 
 
1. Het dossier van de Sint-Jacobskerk 
 
De kerk ligt te midden van zijn kerkhof, omringd door een lage muur met smeedijzeren 
hekwerk. De kerk is van gemiddelde grootte, met een lengte van ongeveer 50 meter en een 
breedte van 36 meter (de lengte van de dwarsbeuk). De hoogte onder het gewelf van de 
middenbeuk en dwarsbeuk bedraagt 20 meter. De gewelven van de zijbeuken bevinden zich 
op 8 meter hoogte, dat van het koor op 14 meter. Het gebouw bevat componenten van 
verschillende bouwstijlen: een westertoren uit de romaans-gotische transitieperiode, een 
driebeukig gotische en laatgotische schip van vijf traveeën, een laatgotische dwarsbeuk en 
een classicistisch koor. 
Ten gevolge van dringende stabiliteitsproblemen is de kerk in 1963 buiten gebruik gesteld 
en gesloten. Het is zonder twijfel een belangwekkend gebouw omdat het een unieke getuige 
is van de overgang van de romaanse naar de gotische architectuur in Brabant. Maar nu ook 
omdat het gebouw lijdt onder een prangend stabiliteitsprobleem: in 1963 wordt acuut 
instortingsgevaar gevreesd en sindsdien staat het gebouw leeg. De erbarmelijke toestand 
van het kerkgebouw, nu meer dan veertig jaar na sluiting, desaffectatie en leegstand, stelt 
bijkomend een specifiek probleem van mogelijk hergebruik. Maar welke functie er ook 
geschikt zou blijken te zijn, eerst moet steeds het probleem van de stabiliteit opgelost 
worden. In een latere fase kunnen de verantwoordelijke overheidsdiensten en de 



- 2 - 
 

toekomstige ontwerper van de restauratie- en aanpassingswerken voor een nieuwe functie, 
in nauw overleg met de stabiliteitsingenieurs, tot een oplossing komen. Deze oplossing is bij 
voorkeur gebaseerd op een concept dat stoelt op een minimum aan interventies, in 
combinatie met de meest geschikte functie die het gebouw weer een toekomst kan geven. 
Een juist inzicht in de stabiliteitsproblematiek is hierin uiteraard cruciaal en zoals hierna zal 
blijken, zijn het de initiatieven van de betrokken overheden die het dossier hebben 
gedeblokkeerd. 
 

 
 
Figuur 2: Algemeen zicht op het kerkinterieur in zijn huidige toestand, gezien van west naar 
oost in de richting van het koor (foto © auteur) 
 
Het dossier van de Sint-Jacobskerk was vastgelopen. De stabiliteitsproblemen hebben 
ervoor gezorgd dat het gebouw leeg kwam te staan en niet meer werd gebruikt voor 
eredienst. Jarenlange verwaarlozing volgde waarna elke discussie rond de noodzakelijke 
restauratie verzandde in discussies over de financiële verantwoordelijkheid met daaraan 
gekoppeld een vraagstelling rond een mogelijke bestemming en functie van het gebouw. 
Een gebrekkig inzicht aan de eigenlijke oorzaken van de stabiliteitsproblematiek, zorgde 
voor een onduidelijk inzicht in de noodzakelijke maatregelen om hieraan te verhelpen. Dit 
leidde uiteraard tot onduidelijkheid omtrent het kostenplaatje van de restauratie en een 
polemiek over de zinvolheid van het behoud van het gebouw laaide op zonder dat geweten 
was wat er eigenlijk aan scheelde, wat eraan kon gedaan worden en hoeveel de nodige 
ingrepen zouden kosten… Het dossier raakte in een padstelling en is daar uitgeraakt omdat 
in eerste instantie de regionale (dit is de Vlaamse) overheid het initiatief nam om een studie 
naar de eigenlijke oorzaken en naar de kunsthistorische waarde van het gebouw te 
bestellen. Op basis van deze eerste studie is een zinvolle reflectie rond behoud en herstel 
van het gebouw opgestart en is afgestapt van het doemscenario waarbij het op 
architectuurhistorisch en historisch gebied waardevolle gebouw wordt opgegeven en geheel 
of gedeeltelijk afgebroken. Aansluitend heeft de stedelijke overheid het bouwheerschap 
overgenomen van de kerkfabriek waarvan het dossier begrijpelijkerwijze de inhoudelijke, 
organisatorische en financiële mogelijkheden duidelijk oversteeg. Beide overheden 
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stippelden een stapsgewijs parcours uit waarbij eerst de stabiliteitswerken zullen worden 
doorgevoerd alvorens het eigenlijke restauratieproject op te starten.  
Daarna is een eerste belangrijke stap genomen door het laten uitvoeren van de meest 
dringende instandhoudingswerken, bedoeld om het gebouw voor verder verval te behoeden 
[1]. De tweede stap bestond in het bestellen van een tweede studie naar een mogelijke 
oplossing van de problematiek omtrent de standzekerheid van het kerkgebouw. De kosten 
voor deze stabiliteitsstudie werden gedragen door de bouwheer, de stedelijke overheid, die 
een betoelaging kreeg van de regionale overheid ten belope van 80% van de kostprijs. Het 
heden van kracht zijnde restauratiepremie besluit van de regionale overheid voorziet immers 
in de mogelijkheid om voor doelgericht onderzoek, dat noodzakelijk geacht wordt voor een 
globale en kwaliteitsvolle restauratie van een beschermd monument, een premie van 80% te 
verlenen[2]. De optie om eerst aan de stabiliteitsproblemen te verhelpen is een 
fundamentele en belangrijke keuze omdat op die manier dit prangende probleem naar voren 
wordt geschoven en wordt aangepakt alvorens de discussie rond een mogelijke nieuwe 
functie van het gebouw wordt heropend. In het licht daarvan is intussen een ontwerpteam 
aangesteld om een uitvoeringsdossier op te maken met een concreet ontwerp van de uit te 
voeren stabiliteitswerken en hun kostprijs [3]. 
 
 
3. Bouwgeschiedenis: de romaanse, de meerdere gotische en de classicistische 

bouwcampagne 
 
Een zo goed mogelijke kennis van de bouwgeschiedenis van de kerk is belangrijk om de 
huidige stabiliteitsproblemen te begrijpen [4]. De bouwgeschiedenis van de kerk reveleert 
immers al een aantal interessante gegevens over de structurele problemen die het gebouw 
in de verdere loop van zijn bestaan heeft gekend. 
 

 
 
Figuur 3: Zicht op de noordzijde van de kerk met de romaanse toren en het gotische schip 
(foto © auteur) 
 
De huidige westertoren van de kerk zou omstreeks 1220-1235 gebouwd zijn, en is daarmee 
het enige restant van het eerste kerkgebouw. Verdere gegevens over de architectuur van de 
romaanse kerk zijn niet gekend. Vermoedelijk had ze reeds te kampen met 
stabiliteitsproblemen: al zeer vroeg en misschien zelfs nog tijdens de bouw zelf, rond 1225, 
wordt het portaal van de westertoren dicht gemetst. 
De afbraak van de romaanse kerk en simultane constructie van de eerste bouwfase van de 
huidige gotische kerk voltrekt zich vermoedelijk rond het einde van de 13de eeuw, in het 
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tijdsinterval 1290-1300. Oorspronkelijk wordt voor de afdekking van de middenbeuk van het 
schip enkel aan een houten plafond of gewelf gedacht, zoals dit ook het geval is voor de 
Sint-Geertruikerk of de Begijnhofkerk te Leuven. Dit is uiteraard een belangrijk gegeven in 
het licht van de stabiliteitsproblematiek [5]. De tweede gotische bouwfase valt in de periode 
1305-1317 en luidt een redelijk grondige wijziging in van het oorspronkelijke bouwplan, dat 
voortaan uitgaat van een veel hogere middenbeuk en, niet onbelangrijk: stenen gewelven, 
die echter pas veel later zullen gerealiseerd worden. Tijdens deze tweede fase worden de 
hoge muurdelen boven de al bestaande zuilen en boogopeningen van de langse muren van 
de middenbeuk van het schip gebouwd alsook de langse muren en vermoedelijk ook de 
gewelven van de zijbeuken.  
In de 15de eeuw wordt het gebouw te klein bevonden en een derde gotische bouwperiode 
treedt vóór het jaar 1465 en eindigend in het jaar 1535. De kerk wordt uitgebreid met een 
grote dwarsbeuk waar rond 1467 een vieringgewelf wordt ingebouwd, ter plaatse van de 
oude koorpartij en in de richting van een nieuw geplande koorbeuk. Tegelijkertijd wordt 
opnieuw aan de middenbeuk van het schip gewerkt: er wordt een houten tongewelf 
aangebracht dat voltooid is in 1465.  
Ook in de 16de eeuw wordt er gebouwd: in de jaren 1534 tot 1535 wordt de middenbeuk van 
het schip voorzien van de huidige stenen gewelven. In de uit archiefmateriaal gekende 
beschrijving van deze werken, is echter ook sprake van een ‘nieuwe beuk’, waaruit door 
historische onderzoekers wordt afgeleid dat de huidige lichtbeuk van het hoofdschip later is 
toegevoegd en eveneens uit het begin van de 16de eeuw stamt. Op deze verhoging is 
aanvankelijk opnieuw een vlakke houten zoldering aangebracht, later worden de stenen 
gewelven in minstens twee verschillende bouwcampagnes ingebouwd tussen de bestaande 
langsmuren [6]. De ribben en sluitstenen van deze tweede fase zijn uitgevoerd in 
Gobertange steen. 
 

 
 
Figuur 4: Zicht vanuit het zuiden op de bakstenen constructie van het 18de-eeuwse 
classicistische koorvolume van de kerk (foto © auteur) 
 
Omstreeks 1785 geeft het kerkkapittel opdracht tot de bouw van het huidige classicistische 
koor ter vervanging van het 15de-eeuwse koor, dat in de winter van 1784 is afgebroken. Dit 
bouwdeel, opgetrokken in massief bakstenen metselwerk, kent geen stabiliteitsproblemen 
en zal in de jaren 1970, overeenkomstig de toenmalige visie op de oorzaken van de 
stabiliteitsproblemen, ingeschakeld worden om de vermeende horizontale drukken in de 
gotische constructie van het schip en de dwarsbeuk mee op te vangen. 
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3. Stabiliteitsproblemen door de eeuwen heen 
 
De kerk heeft van bij de vroegste bouwactiviteiten te lijden gehad van stabiliteitsproblemen 
en heeft al enkele restauratie- en herstelcampagnes achter de rug. Al in de 15de eeuw blijkt 
er nood geweest te zijn aan een algemene restauratie, zoals de reconstructie van de 
gewelven van de zijbeuken in de 15de eeuw doet vermoeden. In 1485, het jaar van de 
voltooiing van de klokkentoren op de viering, worden de gewelven van de noordelijke zijbeuk 
herbouwd ten gevolge van dreigend instortingsgevaar. Aansluitend wordt ook de zuidelijke 
zijbeuk omwille van de duidelijk instabiele toestand opnieuw overwelfd vanaf 1487. 
Bovendien blijft het tot op vandaag onduidelijk waarom in de 16de eeuw beslist wordt het 
houten tongewelf van het schip te vervangen door een stenen overwelving, indien er dan al 
duidelijk waarneembare stabiliteitsproblemen bestaan. Het bijkomende gewicht van de 
gewelven wordt beschouwd als één van de mogelijke oorzaken van de problemen. Op de 
andere oorzaken wordt verderop ingegaan. 
 

 
Figuur 5: Zicht op een zuil van het kerkschip 
(zuidzijde), met de versterkingen in blauwe 
hardsteen, vermoedelijk uit de 19de eeuw, en 
de betonnen steunconstructie uit de 20ste 
eeuw (foto © auteur) 
 

Figuur 6: Zicht op een zuil van het kerkschip 
(noordzijde), met de verstevigingsringen in 
smeedijzer, vermoedelijk uit de 19de eeuw 
(foto © auteur) 
 

 
In het begin van de 19de eeuw buigt een commissie van ingenieurs en architecten zich over 
de problematiek en in 1801 wordt de kerk wegens bouwvalligheid gesloten. Later bezoekt op 
14 mei 1805 een team van drie experten de kerk ter voorbereiding van verstevigingswerken. 
De duidelijke omvang ervan blijft onbekend maar de stroken blauwe hardsteen en de 
metalen verstevigingsringen rond de kolommen van het middenschip dateren vermoedelijk 
uit deze periode. In het begin van de 20ste eeuw signaleert de Koninklijke Commissie voor 
Monumenten dat bepaalde delen van de kerk consolidatie vereisen. De werken die daarop 
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volgen gaan echter voorbij aan de echte problematiek aangezien kort daarna, in 1929, 
opnieuw wordt gewezen op de belabberde toestand waarin de luchtbogen zich bevinden.  
In 1956 wordt vastgesteld dat middenbeuk en zijbeuken dertig centimeter zijn verzakt. In 
1963 wordt uiteindelijk de volledige kerk voor het publiek gesloten wegens de vrees tot 
instorting en dit is tot op heden het geval.  
 

 
 
Figuur 7: De scheibogen van tussen kerkschip en zijbeuken zijn opgeschoord met houten 
formelen. De differentiële zettingen zijn goed zichtbaar (foto © auteur)  
 
Hoewel doorgedreven onderzoek niet wordt gevoerd, stelt de hypothese die aangehouden 
wordt over de oorzaken van de problemen, dat de romaanse toren door de verzakkingen in 
de veenrijke alluviale ondergrond overhelt en sterk drukt op de gotische portieken van de 
middenbeuk. De middenbeuk leunt daardoor in haar geheel, mede door haar eigen 
gebrekkige funderingen, verder tegen de dwarsbeuk aan. De oplossing voor het probleem 
wordt gezocht in een drastische ingreep. Er wordt voorgesteld om een betonnen skelet in de 
kerk in te bouwen, of met andere woorden, om de zuilen van de middenbeuk te vervangen 
door pijlers in gewapend beton, bekleed met de originele paramentsteen en onderling langs 
boven en langs onder met elkaar verbonden door betonnen balken in de funderingen en in 
de muur boven de bogen. Er wordt een tijdelijke stutting van de middenbeuk aangebracht, 
om de geplande werken te kunnen uitvoeren zonder dat het kerkschip in elkaar klapt. Om 
dezelfde reden worden de gewelven van de zijbeuken alvast gedemonteerd en bepaalde 
bogen worden door houten formelen geschoord. 
De voorziene werken worden ten dele uitgevoerd. De vieringpijlers worden ondersteund 
door grote betonnen kolommen die ertegen worden geplaatst. De vermeende horizontale 
druk, veroorzaakt door het hellen van de toren, wordt ondervangen door de plaatsing van 
twee metalen buisstructuren. Ter hoogte van de onder het huidige vloerpeil gelegen 
zuilensokkels worden betonnen funderingszolen gelegd met uitstekende wachtwapening. In 
de muren ingewerkte stalen I-liggers brengen het gewicht van de bovenbouw over op de 
buizenstellingen. In de zuidelijke zijbeuk worden dwarse portiekverstevigingen van 
gewapend beton aangebracht ter hoogte van de zuilen.  
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Figuur 8: De vieringzuilen zijn gedubbeld 
door hoge pijlers in gewapend beton 
waartussen een schoorconstructie in vakwerk 
is geplaatst om de vermoedde horizontale 
druk van het gotische kerkschip over te 
brengen op de stabiele bakstenen constructie 
van het classicistische koor (foto © auteur) 
 

Figuur 9: Zicht op het interieur van de 
noordelijke zijbeuk met gedemonteerde 
gewelven en links de vakwerkconstructie uit 
1971 die het gewicht van de middenbeuk 
diende over te nemen (foto © auteur) 
 

 
 

Figuur 10: Zicht op de stalen I-liggers en 
driehoekschoren die het gewicht van de 
middenbeuk overdragen op de 
vakwerkconstructie uit 1971: doel was om de 
kerkzuilen te demonteren en te vervangen 
door betonnen kolommen omgeven door 
natuurstenen parament (foto © auteur) 

Figuur 11: De kolommen van de zuidzijde 
van de middenbeuk worden geschoord 
door een portiekconstructie in gewapend 
beton (foto © auteur)  
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4. Heropening van het dossier door onderzoek. 
 
De grootschalige stabiliteitswerken worden slechts gedeeltelijk uitgevoerd waarna het 
dossier volledig stilvalt en de discussie over het behoud van de kerk voortgaat. De vraag wie 
het gebouw gaat gebruiken en wie de restauratie gaat betalen, blokkeert het dossier de 
volgende 25 jaar. Dan volgen gelukkig enkele studies naar de oorzaken van de 
stabiliteitsproblemen [7]. Grondonderzoek wijst uit dat de veenrijke bovenlaag slechts lage 
funderingsdrukken verdraagt, of dat, met andere woorden, de zettingen onder een belasting 
groot zijn. Het blijkt ook dat de toren al scheef staat op het ogenblik dat het schip ertegenaan 
wordt gebouwd. Metingen wijzen uit dat tengevolge van de differentiële zettingen de toren 
de neiging heeft om van het schip los te komen in plaats van er op te leunen. Ook tussen 
schip en dwarsbeuk bestaan grote openstaande scheuren, wat erop wijst dat de twee 
gebouwdelen los van elkaar staan en niet op elkaar kunnen leunen.  
 

 
 
Figuur 12: In 2000 worden de op instorting staande luchtbogen gedemonteerd en 
vervangen door metalen trekankers (foto © auteur) 
 
De belangrijkste conclusie van het nieuwe onderzoek is dus dubbel, namelijk enerzijds dat 
de stabiliteitsproblemen van de kerk te wijten zijn aan een te weinig draagkrachtige 
ondergrond en anderzijds dat de zetting van de kerk zich intussen gestabiliseerd lijkt te 
hebben. Door kennis van de bouwfazen en studie van de scheurpatronen blijkt dat de kerk 
zich tijdens de zetting heeft onderverdeeld in verschillende stukken, zodat de graad van 
hyperstaticiteit van de constructie als geheel afneemt. Door de grote differentiële zettingen 
kunnen meerdere luchtbogen instorten en staan ook niet meer in voor het opnemen van de 
spatkrachten van de gewelven. De afstanden tussen verschillende punten van het 
kerkinterieur, zijn opgemeten en ook aan de buitenzijde van de kerk zijn 63 topografische 
punten aangebracht die in de periode van 1994 tot 2005 zeven maal opnieuw worden 
nagemeten [8]. Dit leert dat de verticale zettingen zijn toegenomen op één plaats maar ook 
dat de schoringen uit 1963-1971 deze zettingen mee hebben ondergaan [9]. In maart 2000 
worden de resterende luchtbogen gedemonteerd en vervangen door metalen trekankers a 
rato van vier ankers per paar luchtbogen, uitgerust met een dynamometer.  
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Figuur 13: In de periode 1994-2005 worden de bewegingen van het kerkschip ingemeten 
via de stalen trekankers. Aan buitenzijde worden in dezelfde periode 63 topografische 
punten ingemeten om zicht te krijgen op de bewegingen van het gebouw (foto © auteur) 
 
Via boringen en endoscopisch onderzoek wordt inzicht verworven in de opbouw van de 
zuilen en hun funderingen. De zuilen blijken in goede toestand en zijn opgebouwd uit 
massief metselwerk van regelmatige natuurstenen blokken en kalkmortel. Onder de stenen 
zuilen bevinden zich houten elementen, hoewel het momenteel nog niet duidelijk is of het 
een houten paalfundering betreft dan wel een balkenrooster. Deze houten delen zijn aan het 
wegrotten, en zorgen zo voor bijkomende verzakkingen van het schip wat opmerkelijk is 
omdat deze houten delen zich ver onder het freatische oppervlak bevinden: het is niet 
uitgesloten dat zich de laatste tijd sterke schommelingen van de grondwaterstand hebben 
voorgedaan. Uit het onderzoek blijkt dat de schoringswerken uit 1963-1971 aan de 
verzakkingen maar ten dele hebben verholpen, en gedeeltelijk mee met de kerk zijn verder 
gezakt. De verticale verplaatsing van het schip is groter dan van de toren: toen het kerkschip 
werd gebouwd, heeft de veenlaag onder de toren bijna haar volledige consolidatie bereikt, 
maar niet onder het schip waar de initiële zettingen onder de kolommen dan nog moeten 
plaatsvinden. De grond onder de toren heeft zich in de afgelopen acht eeuwen ondertussen 
bijna volledig geconsolideerd. In de studie wordt verder het draagvermogen van de bodem 
en de constructie berekend, zodat mogelijke voorstellen voor de consolidatie van de kerk 
worden gedaan, uitgaande van de belangrijke vraag: kunnen de schoringswerken verwijderd 
worden zonder dat het gebouw instort? 
 
 
5. Belang van omvattend onderzoek en doorgedreven specialisatie 
 
Het verhaal van de Sint-Jacobskerk illustreert hoe een omvattend en doorgedreven 
stabiliteitsonderzoek de perspectieven op de redding van een gebouw fundamenteel kan 
beïnvloeden. Dergelijk onderzoek bekijkt niet enkel de stabiliteitsproblemen op zich als een 
onafhankelijk gegeven, maar kadert ze binnen de relevante bouwhistorische gegevens en 
een goede kennis van de constructiewijze van de kerk. De resultaten van de onderzoeken in 
de periode 1995-2007 zijn hoopgevend en sturen eerdere hypotheses bij, die geleid hebben 
tot het voorzien van drastische schoringswerken in het kerkinterieur. Het is precies die 
schoorconstructie die vandaag elke eventuele discussie over een toekomstig (her-) gebruik 
van het kerkgebouw overschaduwt. Tevens was het onmogelijk tot een correcte inschatting 
van de uit te voeren werkzaamheden en dus van een realistische kostenraming te komen 
wat verdere initiatieven gedurende lange tijd heeft geblokkeerd. Het lijkt nu, na grondige 
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studie, bespreekbaar dat de schoorconstructie kan weggenomen worden, mits het voorzien 
van bijkomende en aangepaste verstevigingswerken aan de bestaande draagstructuur en 
aan de historische funderingen zodat toekomstscenario‘s waarbij het gebouw wordt 
opgegeven en integraal of gedeeltelijk wordt afgebroken, terzijde zijn geschoven. In deze 
heeft de overheid een sturend initiatief genomen om het onderzoek mogelijk te maken en 
toe te werken naar een stapsgewijze aanpak van het globale restauratievraagstuk van de 
kerk.  
Aansluitend aan het studiewerk is een ontwerpteam aangesteld om een concreet en 
uitvoerbaar stabiliteitsontwerp te realiseren. Bij de aanstelling van het team, dat bestaat uit 
restauratiearchitecten en –ingenieurs, was de vertrouwdheid met de problematiek van 
monumentenzorg en stabiliteit een voorwaarde. Deze voorwaarde is opgelegd vanuit de 
stedelijke overheid binnen de aanstellingsprocedure en kadert in de visie en de regelgeving 
van het premiebesluit van de regionale overheid waar studie- en beroepskwalificaties alsook 
relevante referenties worden opgelegd [10]. Doel is om de nodige stabiliteitswerken uit te 
voeren, waarna een ontwerpteam kan zal worden aangesteld voor de eigenlijke restauratie. 
De stabiliteitsproblematiek van historische gebouwen is steeds meer een bijzondere 
specialiteit binnen de wereld der bouwkundige ingenieurswetenschappen. Historische 
constructies gedragen zich vanuit hun bouwwijze anders dan hedendaagse, berekenbare 
moderne beton- en staalstructuren. De overheid is zich hier in groeiende mate van bewust 
en binnen het Agentschap Ruimte en Erfgoed is het vakgebied Stabiliteit & Constructies 
opgericht. De problematiek van de Sint-Jacobskerk is één der hoofdtaken van het 
vakgebied, dat als doel heeft om de eigen erfgoedconsulenten te sensibiliseren op het 
gebied van historische constructies en om hen te begeleiden bij het vooronderzoek van 
enkele specifieke stabiliteitsproblemen van monumenten in Vlaanderen [11]. Een bijkomend 
doel is om aan te moedigen dat bouwkundige ingenieursbureaus zich specialiseren in de 
problematiek van de stabiliteit van monumenten. Zowel het inzicht in, het bestuderen en 
beoordelen van de standzekerheidsproblemen van historische contructies enerzijds als het 
uitwerken van de noodzakelijke maatregelen om hieraan te verhelpen anderzijds, zijn in 
stijgende mate een uiterst gespecialiseerde materie. Het vergt van de betrokken ingenieur 
meer dan het feilloos kunnen berekenen van draagconstructies om de lasten op te nemen: 
het vraagt zowel inzicht in het gedrag van historische constructies, in hun sterkten en 
zwakten als tevens een verregaande vertrouwdheid met de heersende aanpak en filosofie 
binnen de sector van de monumentenzorg. 
 
 
6. Referenties 
 
[1] De stedelijke overheid is bouwheer (stad Leuven) en draagt 20% van de kosten, de 

provinciale overheid eveneens 20% en de regionale overheid (Vlaams Gewest) de 
resterende 60%. De federale overheid (Belgische Staat) komt niet tussen in de 
betoelaging van restauratiewerken. 

[2] Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het 
premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten, artikel 
29. In  paragraaf 3, 4de lid staat dat onder onderzoek onder meer wordt begrepen: 
bouwtechnisch onderzoek van de stabiliteit van het monument, inzonderheid van zijn 
funderingen en van de bodem waarop het staat, met het oog op zijn instandhouding. 

[3] Indien uitgoeverd onder de huidige premieregeling conform het voormeld Besluit van de 
Vlaamse Regering van 14 december 2001, zullen de werken worden betoelaagd door 
de betrokken overheden.  

[4] Voor een uitgebreid overzicht van de bouwgeschiedenis met verwijzing naar 
bronnenmateriaal, zie NUYTTEN, D., Naar Santiago de Compostella en terug, 
bouwgeschiedenis en stabiliteitsproblematiek van de Sint-Jacobskerk te Leuven in M&L 
Monumenten, Landschappen & Archeologie, jg. 27, nr. 6, 2008, p. 34-62.  

[5] De aanwezigheid van steunberen is evenmin een bewijs voor een eventuele intentie tot 
overwelven aangezien in het Leuvense meer kerken voorkomen waarvan het schip, 
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ondanks de voorziene uitwendige steunberen en luchtbogen, toch initieel van een 
vlakke zoldering is voorzien zoals dit het geval is bij de Sint-Jan-de-Doper 
Begijnhofkerk, de Sint-Geertruikerk en de oudste fase van de Dominikanerkerk. 

[6] De twee oostelijke traveeën worden eerst overkluisd, daarna volgen de drie westelijke 
traveeën. 

[7] De eerste studie wordt uitgevoerd in 1994-1995 door het Centre for the Conservation & 
Restoration of Historic Towns and Buildings (onder leiding van prof.dr.ir.-arch. K. Van 
Balen: dr.ir.-arch. P. Smars, ir.-arch. K. Nuyts en dr.ir.-arch. D. Van De Vijver. De 
tweede studie wordt uitgevoerd in 2006-2007 door het stabiliteitsbureau Triconsult NV, 
bijgestaan door het Laboratorium Reyntjes van het Departement Burgerlijke Bouwkunde 
van de Katholieke Universiteit Leuven (o.l.v. prof.dr.ir. D. Van Gemert en prof.dr.ir. L. 
Schueremans). De resultaten zijn weergegeven in VAN BALEN K., NUYTS K., SMARS 
P. en VAN DE VIJVER D., Optimalisatie van standzekerheidsmodellen van gewelfde 
gotische structuren gebruik makend van informatie uit vervormingsmetingen en 
scheuranalyses, (onuitgegeven rapport), Heverlee, 1995; SCHUEREMANS L, VAN 
BALEN K., BROSENS K., VAN GEMERT D. en SMARS P., Church of Saint-James in 
Leuven (B): structural assessment and consolidation measures, in International Journal 
of Architectural Heritage, vol.1, p. 83-108; TRICONSULT NV, Sint-Jacobskerk te 
Leuven: tussentijds rapport 01 dd. 10/03/2006, (ongepubliceerd rapport), Heverlee, 
2006; SMARS P., SCHUEREMANS L., VAN BALEN K., Monitoring the dismantlement 
of four flying burtresses, in Vth International conference on structural analysis of 
hystorical constructions. Possibilities of numerical and experimental techniques, New 
Dehli, 2006),  p. 1421-1428 

[8] Metingen uitgevoerd door Studiegroep Omgeving CVBA  
[9] Te weten aan de noordzijde van het schip in de periode 2000-2005 
[10] Zie voormeld restauratiepremie besluit, artikels 23 t/m 26. De regionale overheid is de 

toezichthoudende en vergunningverlenende overheid in zake restauratiewerken in 
Vlaanderen, conform het geldende decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van 
monumenten en stads- en dorpsgezichten, meermaals gewijzigd bij opeenvolgende 
decreten, laatst op 27 maart 2009. 

[11] In dit verband is bijgedragen aan enkele studiedagen en zijn enige artikels verschenen 
in het tijdschrift M&L Monumenten, Landschappen & Archeologie, met als specifiek 
thema bouwkundige constructies. Zie VANDAMME M., NUYTTEN D.,  
Luchtvaartexperimenten uit de avontuurlijke pionierstijd: de betonnen paddenstoelen 
van Hardy en de Grimbergse compenseerinrichting in M&L 27/2 (2008), p. 5-15. 
NUYTTEN D., De pijl op Expo 58 en de hoge vlucht van betonnen schalen in M&L 27/4 
(2008), p.31-42. Een verder artikel rond historische houten kapconstructies is in 
voorbereiding aansluitend op de bijdrage aan de studiedag „Historische 
houtconstructies“ van Monumentenwacht Vlaanderen (Leuven 29/04/2010). De 
stabiliteitsproblematiek van de Sint-Jacobskerk was ook bijdrage van het vakgebied aan 
het studiebezoek van Icomos Vlaanderen-Brussel op 27/11/2009.  
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Abstract 
 
Fundamenteel en toegepast onderzoek vormen een belangrijke basis voor het ontwikkelen, 
testen en optimaliseren van nieuwe materialen, technieken en rekenmodellen. Bovendien 
biedt het onderzoek ook praktische ondersteuning aan de verschillende fases van het 
structurele restauratieproces en in het bijzonder aan de beoordeling van de structurele 
integriteit.  
Een combinatie van verschillende onderzoekstechnieken maakt het mogelijk om een juister 
beeld te vormen van de aanwezige structurele problemen en om de schadetoename in de 
tijd te kunnen beoordelen. Niet-destructieve technieken (NDT) en monitoring, numerieke 
modellering en materiaaltechnisch onderzoek maken een belangrijk deel uit van het 
analyseproces en ondersteunen het nemen van optimale versterkingsmaatregelen en het 
vermijden van overbodige werken. In deze bijdrage zullen verschillende 
onderzoekstechnieken worden besproken en geïllustreerd aan de hand van een innovatieve 
toepassing, met de nadruk op hun nut en efficiëntie bij de beoordeling van de structurele 
integriteit van historische monumenten. Ter illustratie van de globale aanpak worden twee 
case studies besproken en ten slotte zal er geduid worden op toekomstige innovaties. 
 
 
1. Inleiding 
 
De opeenvolgende fases van het restauratieproces werden al op vele manieren 
geformuleerd. Ondanks de verscheidenheid aan benamingen voor de verschillende fases 
komt het proces steeds neer op een lus van analyse – beslissing – uitvoering – controle. De 
fases van dit proces vertonen duidelijk gelijkenissen met de behandelingsfases van een 
patiënt en werden daarom door de “International COuncil on MOnuments and Sites” 
(ICOMOS) geformuleerd als anamnese, diagnose, therapie, controle [1, 2]. Onderzoek geeft 
ondersteuning aan al deze stappen van het restauratieproces. Inspectie, schadedetectie en 
–opvolging, materiaaltechnisch onderzoek, numerieke modellering en risicoanalyse kunnen 
een belangrijk deel uitmaken van het vooronderzoek (anamnese - analyse) en daarbij een 
onontbeerlijke basis vormen voor het beslissingsproces. Ook de opvolging tijdens en na de 
werken (controle) levert belangrijke informatie die het mogelijk maakt om de beslissing en 
uitvoering te controleren.  
Onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe materialen en technieken draagt bij tot de 
optimalisatie van het uitvoeringsproces. Uiteindelijk zal een betere kennis van de gebruikte 
materialen en versterkingstechnieken leiden tot duurzamere ingrepen. 
In deze bijdrage zal de focus liggen op de uitvoering van gestructureerd (voor)onderzoek ter 
beoordeling van de structurele integriteit en ter ondersteuning van het beslissingsproces. 
Hierbij zullen technieken voor monitoring, modellering en bepaling van 
materiaalkarakteristieken aan bod komen, met een illustratie van nieuwe technieken, 
praktijkvoorbeelden en noodzakelijke elementen voor toekomstgericht onderzoek. 
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2. Welke processen liggen aan de basis van structurele problemen?  
 
Degradatieprocessen in historische constructies kunnen ingedeeld worden in vier 
categorieën:  
 Fysische degradatieprocessen: verwering, inwerking van vorst, 

temperatuurschommelingen; (Fig. 1) 
 Fysico-chemische degradatieprocessen: chemische reacties (met zure regen, 

luchtvervuiling) zoals gipsvorming in kalkhoudende gesteenten, zoutuitbloeiingen, corrosie 
van metalen elementen; 

 Biologische degradatieprocessen: veroorzaakt door mossen, planten (Fig. 2), fungi 
(zwammen, schimmels) en dieren (gravende insecten);  

 Mechanische degradatieprocessen: scheuren en instabiliteit ontstaan door zettingen, 
overbelasting, trillingen, impactbelasting, kruip, vermoeiing. (Fig. 3) 

 
De vierde categorie, mechanische degradatie, is rechtstreeks gerelateerd aan structurele 
problemen, maar ook de andere degradatieprocessen kunnen aan de oorzaak liggen of 
bijdragen tot structurele instabiliteit. Vaak is een combinatie van verschillende 
degradatieprocessen aanwezig. Het belang van een vooronderzoek bestaat erin de oorzaak 
van de vermeende structurele problemen te definiëren en het schadefenomeen en 
schadeaccumulatie te kwantificeren, opdat gepaste maatregelen kunnen genomen worden.  
Het is zeker niet zo dat elke scheur een probleem stelt voor de stabiliteit. In elke historische 
metselwerkstructuur zijn er scheuren aanwezig. Het scheuren van metselwerk is een 
normale reactie op de aanwezigheid van trekspanningen in het materiaal. Om het gevaar 
voor de stabiliteit in te kunnen schatten, is het noodzakelijk om het constructief gedrag van 
de structuur te begrijpen en de oorzaak en mogelijke voortschrijding van het scheurpatroon 
te onderzoeken.  
 

Figuur 1: Sint-Eustachiuskerk, 
Zichem, korstvorming en 
afschilfering door vorst-dooi cycli, 
waarna een nieuwe, zachte 
ijzerzandsteenlaag blootgesteld 
wordt 

Figuur: 2: O.L.V kerk, 
Laken, lokale schade 
door plantengroei 

Figuur 3: Le due Torri, 
Bologna, scheefstand 
door zettingen van de 
fundering 

 
Hierbij is het belangrijk om rekening te houden met het feit dat structurele problemen vaak 
van tijdsafhankelijke aard zijn; schadeprocessen zoals kruip (toenemende vervormingen en 
scheuren onder hoge permanente belasting), vermoeiing (schadetoename onder cyclische 
belastingen) en zettingen van de fundering kunnen de schade doen toenemen in de tijd 
zonder dat er een schijnbare verandering is in externe belasting van de structuur. Omdat 
deze schadetoename tot plotse instortingen kan leiden, zijn deze processen uitvoerig 



- 3 - 

bestudeerd en gemodelleerd om tijdig de signalen, die wijzen op tijdsafhankelijk falen, te 
kunnen detecteren en interpreteren [3-7]. 
 
 
3. Hoe biedt het onderzoek een betere beslissingsbasis? 
 
Een combinatie van verschillende onderzoekstechnieken maakt het mogelijk om een beter 
inzicht te verwerven in het structurele gedrag van een monument. Hierdoor is het mogelijk 
om een beter beeld te vormen van de aanwezige structurele problemen en om de 
schadetoename in de tijd te kunnen beoordelen [8]. De benadering van een structureel 
probleem kan gebeuren vanuit verschillende onderzoeksdomeinen: niet-destructieve 
technieken (NDT) en monitoring; numerieke modellering en rekenmodellen; 
materiaaltechnisch onderzoek.  
Deze benaderingswijzen en specifieke technieken zullen hieronder kort besproken worden. 
Voor elke benadering zal ook steeds een voorbeeld gegeven worden van innovatief 
onderzoek in het kader van de beoordeling van structureel lange-termijn gedrag van 
historisch metselwerk. 
 
3.1. NDT en Monitoring  
Niet-destructieve technieken (NDT) zijn technieken die het mogelijk maken om een beter 
inzicht te verwerven in het constructieve gedrag zonder het materiaal, het structureel 
element of de constructie te beschadigen. NDT worden gebruikt voor het detecteren en 
beoordelen van structurele schade. Vaak is enkel een kwalitatieve beoordeling mogelijk door 
vergelijking tussen verschillende gradaties van beschadiging en tussen verschillende case 
studies onderling. Dit vereist meer ervaring van de onderzoeker dan een techniek die 
kwantitatieve resultaten oplevert, aangezien deze laatste een objectievere vergelijking en 
beoordeling van de schade mogelijk maakt. Wanneer het schadeniveau in de tijd kan 
opgevolgd worden, spreken we van monitoring. Dit kan gebeuren met een permanente 
installatie voor (semi-)continue metingen of door het uitvoeren van periodieke metingen. 
 

“The first NDT to be used is a survey of the crack pattern” 
(prof. L. Binda, NDTCE Nantes, July 2009, keynote speech) 

 
Het is uitermate belangrijk om een juiste keuze te maken bij het voorschrijven van de nodige 
NDT. Om het uitvoeren van gekende, maar overbodige onderzoeken te vermijden, zijn een 
overleg tussen de architect, de stabiliteitsingenieur en de onderzoeker en het uitvoeren van 
een voorgaand visueel onderzoek zeker nuttig.  
In een dergelijk voorgaand onderzoek wordt er gebruik gemaakt van de menselijke 
zintuigen: zien (vb. beoordeling van scheurpatroon), horen (vb. kloppen op muur ter bepaling 
van holtes), voelen (vb. brosheid of vochtigheid van materialen) en ruiken (vb. vochtigheid 
en schimmels). In tweede instantie wordt er gebruik gemaakt van sensoren met een hogere 
nauwkeurigheid, robuustheid en/of gevoeligheid dan de menselijke zintuigen om een 
objectievere analyse uit te voeren en de initiële beoordeling te kunnen staven en 
kwantificeren. Met meetapparatuur en sensoren is het mogelijk om nauwkeuriger te zien (vb. 
toename van scheuropening objectief meten met demecmeters), horen (vb. detectie van 
hoge-frequentie akoestische emissiesignalen voor schadedetectie), voelen (meten van 
oppervlaktehardheid met de sclerometer) en ruiken (analyse van luchtvochtigheid met 
vochtmeter). 
Het ontwikkelen van NDT om welbepaalde schadefenomenen te kunnen detecteren, vergt in 
eerste instantie het leggen van een theoretische onderzoeksbasis aan de hand van 
fundamenteel onderzoek. Op basis hiervan kunnen nieuwe technieken verder ontwikkeld en 
geoptimaliseerd worden, waarna een evaluatie van de praktische toepasbaarheid en een 
doorstroming naar de praktijk mogelijk is. Verder streeft het wetenschappelijk onderzoek er 
steeds naar om de efficiëntie en het detectiebereik van NDT en monitoringstechnieken te 
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verhogen, het detectieproces te automatiseren en de visuele interpretatie van de resultaten 
te vergemakkelijken.  
Fig. 4-6 tonen foto’s van contactpunten en sensoren van enkele niet-destructieve 
technieken: contactpunten voor het uitvoeren van demecmetingen om de toename van de 
scheurwijdte nauwkeurig op te volgen (Fig. 4), sensor voor akoestische emissiemetingen 
bevestigd op een opgelijmd metaalplaatje (Fig. 5) en meetpunten voor geo-elektrische 
metingen ter bepaling van holtes in het metselwerk en ter controle van de efficiëntie van 
consolidatieinjecties (Fig. 6). Deze foto’s tonen duidelijk dat door de gebruikte NDT het 
metselwerk niet of slechts in zeer beperkte mate beschadigd wordt. 
 

  
Figuur 4: Contactpunten voor 
demecmeting 

Figuur 5: Sensor voor 
akoestische emissiemeting 

Figuur 6: Geo-elektrische 
meting, Maagdentoren in 
Zichem [2] 

 
In Tabel 1 wordt een overzicht gegeven van niet- en semi-destructieve technieken die 
gebruikt worden ter ondersteuning van het beoordelen van de structurele integriteit en 
schadeaccumulatie. De technieken zijn gerangschikt volgens het specifieke structurele 
aspect waarover de inspectie of meting meer informatie verschaft, of met andere woorden, 
het “objectief” van de inspectie. Deze opdeling illustreert het belang van de keuze van een 
juiste combinatie aan NDT. Elke techniek heeft een specifiek objectief en het is de 
combinatie van de juiste, doelgerichte technieken die zal leiden tot een optimaal inzicht in 
het structurele gedrag en de beoordeling van mogelijke schadeprogressie. 
In Tabel 1 wordt ook verwezen naar het onderzoek van de structuur onder het maaiveld. 
Vaak is scheurvorming in het metselwerk een gevolg van vervormingen en zettingen in de 
funderingen of de ondergrond. Daarom is ook een onderzoek van de kwaliteit van de 
fundering en de grondkarakteristieken belangrijk om een globaal beeld te verkrijgen van het 
structurele gedrag. Naast degradatie van de structuur onder het maaiveld, is schade in het 
metselwerk ook vaak gerelateerd aan problemen met andere structurele elementen. Een 
voorbeeld hiervan is de degradatie van een houten dakstructuur, waardoor de spanten geen 
trek meer opnemen en de muren van elkaar weg gaan bewegen.  
Als voorbeeld van een niet-destructieve techniek die ons hoorbereik uitbreidt, werd in 
voorgaande paragraaf de akoestische emissietechniek vermeld. Dit is een innovatieve 
techniek voor schadedetectie in metselwerk. Akoestische Emissies (AE) zijn hoog-
frequente golven die door het metselwerk zelf worden uitgezonden wanneer er zich een 
lokale spanningsherverdeling voordoet in het materiaal, bijvoorbeeld bij het ontstaan of 
groeien van scheuren. Het voordeel van de AE techniek is dat het signaal wordt uitgezonden 
door het materiaal zelf en dat het gedetecteerd wordt op het moment dat schade ontstaat of 
accumuleert.  
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Tabel 1: Overzicht van Niet- en Semi (= Minor) - destructieve technieken (NDT/MDT), 
gegroepeerd volgens objectief van de inspectie (Tabel gebaseerd op [9, 10]). 
 

Techniek NDT/MDT Werking / Toepassing 

Structureel gedrag, algemeen 

historisch onderzoek NDT informatie over belastingsgeschiedenis, 
gebruikte materialen, nadelige 
gebeurtenissen, voorgaande ingrepen en 
herstellingswerken 

visuele inspectie NDT grondige visuele inspectie van bestaande 
schadepatronen om een eerste inschatting te 
maken en het structurele gedrag te begrijpen 

Geometrie / topografie 

opmeting structurele 
elementen 

NDT opmeting van de geometrie en dimensies van 
de structuur en structurele elementen, vb. met 
laser

meting scheefstand  NDT meting van de verticaliteit van torens, muren, 
verticale structurele elementen enz., vb. met 
een elektronische waterpasser 

Laserscanning NDT het verkrijgen van een volledig 3D beeld van 
complexere structurele elementen, vb. bogen 
en gewelven 

Scheuren en structurele schade 

meting scheurwijdte  NDT opvolging van de scheurwijdte in de tijd 
(scheurmeters, rekstrookjes, optische vezels, 
…) 

Trillingsproeven NDT meting van de relatieve stijfheid, opvolging van 
progressieve beschadiging van de globale 
structuur in de tijd 

akoestische emissie 
techniek 

NDT rechtstreekse detectie van schadeprogressie 
door het detecteren van hoog-frequente 
energiegolven die door het materiaal zelf 
worden uitgestuurd 

fotogrammetrie NDT evolutie van grote scheuren en relatieve 
verplaatsingen. Vooral gebruikt voor het 
opmeten en documenteren van visuele schade

Interne samenhang / inwendige structuur 

elektrische 
resistiviteitsmeting 

NDT kwalitatieve beoordeling van de inwendige 
toestand van het metselwerk (holtes, 
anomalieën…), geschikt voor het online 
opvolgen en beoordelen van groutinjecties 

endoscoop MDT visuele inspectie van de inwendige 
samenhang en gelaagde opbouw van 
metselwerk, eventueel met behulp van foto- en 
videocamera’s 

radiografie NDT doorlichting van een structureel element met  
X-stralen om discontinuïteiten (wapening, 
holtes, trekker…) te detecteren. Toegang aan 
weerszijden van het element en strenge 
veiligheidsvoorschriften zijn vereist. 

infrarood-thermografie NDT opsporing van holten en discontinuïteiten met 
een infraroodcamera, vb. achter pleisterlagen 
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Techniek NDT/MDT Werking / Toepassing 
impuls radar  NDT Detectie van mogelijk verschillende lagen 

(verborgen holtes, oude funderingen, 
delaminatie…) door het ontvangen van 
doorgaande of gereflecteerde elektrische 
energie  . 

impact echo / sonische 
tomografie 

NDT door impact worden golven in het materiaal 
gestuurd. De voortplantingssnelheid is een 
maat voor de densiteit (kwaliteit) en integriteit 
van het materiaal. Bij gebruik van meerder 
ontvangers kan een tomografie uitgevoerd 
worden om een beeld te krijgen van inwendige 
anomalieën 

Materiaalkarakteristieken 

ultrasoon onderzoek NDT wordt gebruikt bij homogene materialen. De 
voortplantingssnelheid kan gerelateerd worden 
aan de dynamische elasticiteitsmodulus 

terugslaghamer  NDT vergelijking van de oppervlaktehardheid van 
verschillende zones. (ook genoemd: Schmidt 
rebound hammer of sclerometer) 

fysisch-chemische 
proeven op kleine 
proefstukken 
(mortelanalyse…) 

MDT kleine proefstukken worden ontnomen (vb. 
boorkernen, mortel…) ter bepaling van de 
eigenschappen in het labo. vb. een chemische 
analyse ter bepaling van de 
mortelsamenstelling 

platte vijzel (2 vijzels) MDT twee platte vijzels worden aangebracht in een 
sleuf in het metselwerk. Hierna wordt de druk 
in de vijzels opgevoerd en de vervorming van 
het metselwerk opgemeten ter bepaling van 
het spanning-rek diagram en de 
elasticiteitsmodulus 

Lokale / globale spanning en vervorming 

platte vijzel (1 vijzel) MDT één platte vijzel wordt aangebracht in een 
sleuf in het metselwerk. Hierna wordt de druk 
opgevoerd tot de oorspronkelijke 
vervormingen terug bekomen worden. Op dit 
moment is de druk in de vijzel gerelateerd aan 
de spanning in het metselwerk 

hole drilling method MDT via rekstrookjes wordt na boring van een 
kleine holte (diameter 3.6 cm) de lokale 
spanningstoestand bepaald, enkel voor 
homogene materialen 

proefbelasting NDT door het aanbrengen van een proefbelasting 
wordt het vervormingsgedrag van een 
structuur beoordeeld, waarna de resulterende 
veiligheid kan geschat worden. 

Relatie met de ondergrond 

proefboring/put naar 
fundering 

MDT ter bepaling van de diepte en kwaliteit van de 
fundering 

bepaling 
grondkarakteristieken 

NDT sondering ter bepaling van de conusweerstand 
en de wrijving 
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Techniek NDT/MDT Werking / Toepassing 
zettings-/zakkings-
metingen 

NDT meting van de zakking van verticale 
elementen, vb. de relatieve verticale 
verplaatsing van opeenvolgende kolommen 
ten opzichte van elkaar. 

 
De akoestische emissietechniek wordt in de materiaalkunde frequent toegepast voor het 
opvolgen van schade in bijvoorbeeld metalen en composieten, maar de toepassing bij 
metselwerk is een recente ontwikkeling [11, 12]. Figuur 7 toont de karakteristieken van een 
typisch AE signaal. Akoestische emissies zijn gerelateerd aan microschade en hebben een 
frequentiebereik dat ligt boven het bereik van het menselijk oor (boven 20 kHz). Terwijl het 
groeien van zichtbare macroscheuren, bijvoorbeeld het kraken van metselwerk net voor 
instorting, hoorbaar is, wordt het met deze techniek mogelijk om ons “hoorbereik” uit te 
breiden naar hogere frequenties. Accumulatie van (micro-)schade kan in een vroeger 
stadium gedetecteerd worden, wat ons detectiegebied dus uitbreidt in de tijd, maar ook in de 
ruimte, aangezien de akoestische emissiegolven zich voortplanten doorheen het materiaal 
en de sensor dus niet rechtstreeks op de schadebron, vb. op de scheurtip, moet bevestigd 
worden. De bereikbaarheid van een sensor is afhankelijk van de demping van de golf in het 
materiaal en kan gaan van enkele meters in metalen tot enkele centimeters in slechte 
kwaliteit metselwerk. 
 

 

Figuur 7: Karakteristieken van een 
typisch AE signaal [3] 

Figuur 8: AE meetunit met 4 kanalen, type 
AMSY-5 (Vallen-Systeme GmbH) 

 
Experimenteel onderzoek, uitgevoerd aan de K.U.Leuven, heeft aangetoond dat er een 
verband bestaat tussen het AE detectieniveau en de tijd tot faling door kruip van metselwerk. 
Kruipfaling komt voor in metselwerk dat onderhevig is aan een hoge, constante belasting, 
bijvoorbeeld in de basis van kerktorens en middeleeuwse stadstorens die belast worden 
door het eigengewicht van de toren. Bij een goede kwaliteit metselwerk is de relatieve 
belasting onderaan monumentale metselwerkstructuren beperkt in vergelijking tot de 
druksterkte van het metselwerk. Bij gebruik van materialen met lage sterkte of bij degradatie 
van het materiaal, wat gepaard gaat met een reductie van de druksterkte en/of de effectieve 
dragende doorsnede, is het mogelijk dat toenemende kruipvervormingen optreden die na 
lange tijd accumuleren tot een instabiele situatie en aanleiding geven tot faling van het 
metselwerk. Voorbeelden van dit type faling zijn de instorting van de kerktoren van de Sint-
Willibrorduskerk te Meldert en de gedeeltelijke instorting van de Maagdentoren te Zichem, 
beide in 2006.  
Het kruipproces zelf bestaat uit 3 fases:  
 Een eerste, primaire kruipfase die optreedt na het aanleggen van de belasting en die 

gekenmerkt wordt door een afnemende vervormingssnelheid; (Fig. 9-A) 
 Een secundaire kruipfase met een constante schadetoename en vervormingssneldheid; 

(Fig. 9-B) 
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 Een tertiaire kruipfase waarin de vervormingssnelheid toeneemt en de schade accumuleert 
tot een instabiele situatie waarbij faling optreedt. (Fig. 9-C) 

Experimenteel onderzoek heeft een verband aangetoond tussen het akoestische 
emissieniveau dat gedetecteerd wordt tijdens de secundaire kruipfase en de tijd tot faling 
van het metselwerk (Fig. 10). Indien de derde kruipfase bereikt wordt, zal er steeds een 
toename in AE detectie optreden, zodat deze techniek gebruikt kan worden als 
waarschuwingstechniek voor instabiele schadetoename. 
 

 

Figuur 9: Drie fases van het kruipproces, 
gedetecteerd met de akoestische 
emissietechniek. (A: primaire kruipfase, B: 
secundaire kruipfase, C: tertiaire 
kruipfase) 

Figuur 10: Relatie tussen het AE 
detectieniveau tijdens de secundaire kruipfase 
(X-as) en de faaltijd van het metselwerk dat 
onderworpen is aan kruip (Y-as), aangegeven 
op een dubbel logaritmische schaal [3, 13] 

 
3.2. Numerieke modellering  
Eurocode 6 voorziet analytische modellen voor het berekenen van het gedrag van 
metselwerk dat onderworpen is aan verticale belasting, laterale (wind) lasten en afschuiving 
[14]. Hierbij richt de eurocode zich vooral op het ontwerp van nieuwe structuren, hoewel de 
beoordeling van stabiliteit van bestaande structuren de laatste jaren zeker aan belang wint 
[15-17].  
Een belangrijk aspect bij het beoordelen van bestaande structuren, en specifiek historische 
monumenten, is het gebrek aan gedetailleerde informatie over de gebruikte bouwmaterialen 
en hun sterkte-eigenschappen, over de (inwendige) opbouw van de historische structuur, 
over de geometrie van structurele elementen en over de belastingsgeschiedenis van het 
monument. Dit gebrek aan informatie wordt bij de berekening en modellering verrekend als 
“onzekerheden”. Hoe groter de onzekerheden, des te lager de structurele betrouwbaarheid. 
Dit speelt impliciet een rol bij berekeningen volgens de huidige Eurocode, waarbij de 
karakteristieke waarde van de druksterkte des te lager is naarmate de spreiding en 
onzekerheid op de waarde van de gemiddelde druksterkte toenemen.  
De grote spreiding op de materiaalkarakteristieken is intrinsiek aan historisch metselwerk. 
Ten eerste is er een grotere verscheidenheid aan kwaliteit van de gebruikte materialen, 
bijvoorbeeld door een mindere kwaliteitscontrole tijdens de productie van de bakstenen of 
wegens spreiding op de karakteristieken van de ontgonnen natuurstenen. Ten tweede doen 
verwering en tijdsafhankelijke materiaaldegradatie de al hoge spreiding op de 
eigenschappen van de gebruikte constructiematerialen nog toenemen in de tijd.  
Daarbij komt nog dat het uitvoeren van materiaalproeven veel omslachtiger is dan bij 
nieuwbouw en men zich vaak moet beperken tot een schatting met behulp van NDT.  
Dit benadrukt het belang van de keuze voor een juiste combinatie van materiaalproeven en 
NDT om een optimaal beeld te verkrijgen van de bestaande toestand als basis voor de 
stabiliteitsberekeningen en/of het modelleringsproces. 

A
B

C

Stress increase Failure
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Specifieke modellen op verschillende schaalniveaus zijn ontwikkeld voor het modelleren van 
het constructief gedrag van metselwerk met behulp van eindige elementenmodellen: 
macromodellen beschrijven de werking van het metselwerk als een homogeen materiaal, 
mesomodellen houden rekening met de composietwerking van metselwerk door het 
beschrijven van de mortelvoegen met interface-modellen en micromodellen beschrijven het 
materiaalgedrag van zowel steen als mortel afzonderlijk. Deze modellen hebben, van grote 
naar kleine schaal, een toenemende mate van mogelijkheid tot detailmodellering, maar ook 
van nodige rekentijd. De keuze voor een bepaald type model is afhankelijk van de nodige 
nauwkeurigheid en de schaal van het te modelleren structurele probleem. Ook voor deze 
modellen is het resultaat sterk afhankelijk van de input en dus van de kennis van de 
materiaaleigenschappen en de mogelijkheid om degradatie te incorporeren in het model. 
Recent onderzoek focust op de mogelijkheden van Multi-schaal modellering (Multi-scale 
modelling), waarbij de dominante degradatiemechanismen eerst geïdentificeerd en 
gemodelleerd worden op kleine schaal en vervolgens gelinkt worden aan het structurele 
gedrag op grotere schaal met behulp van opschaling (upscaling) technieken [18, 19].  
Berekeningen kunnen uitgevoerd worden op deterministische wijze, waarbij enkel naar het 
wel-of-niet voldoen van de structuur aan de stabiliteitsvereisten gekeken wordt. Deze 
modellen krijgen een extra dimensie door de tijdsafhankelijkheid van het mechanisch gedrag 
in rekening te brengen, door bijvoorbeeld kruipprocessen, verwering, corrosie in functie van 
de tijd te beoordelen.  
Een analyse kan ook uitgevoerd worden op probabilistische wijze. Hierbij worden de 
kansdichtheidsfuncties, die de waardeverdeling aangeven van de variabelen in het model, 
mee in rekening gebracht. Deze variabelen kunnen zowel weerstandskarakteristieken 
(druksterkte, elasticiteit, geometrie, afmetingen, …) als belastingskarakteristieken 
(eigengewicht, wind, variabele belasting, …) zijn. Door middel van een probabilistische 
analyse kan een waarde gevonden worden voor de structurele betrouwbaarheid, of met 
ander woorden voor de faalkans binnen een bepaald tijdsinterval. Deze faalkans kan 
vervolgens worden vergeleken met een vooraf vastgestelde doelwaarde ter beoordeling van 
de structurele veiligheid. Het probleem dat zich hierbij stelt, is de complexiteit van het vooraf 
vastleggen van een toereikende doelwaarde. Bij het beoordelen van historische 
monumenten is deze doelwaarde niet enkel afhankelijk van economische motieven, maar 
moet er ook rekening gehouden worden met de erfgoedwaarde [3, 20].  
 

  

Figuur 11: Simulatie van 
kruipschade-accumulatie door middel 
van eindige elementenanalyse [3] 

Figuur 12: Kerktoren van de Sint-Willibrorduskerk 
te Meldert na instorting (juli 2006) 
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In Figuur 11-12 wordt een voorbeeld gegeven van een deterministische analyse met een 
tijdsafhankelijk kruipmodel dat de toename van kruipschade onder een hoge constante 
belasting beschrijft. Het voorbeeld betreft een analyse van de schadeaccumulatie in de 
ingestorte Sint-Willibrorduskerk van Meldert. 
 
3.3. Materiaaltechnisch onderzoek  
Vooraleer er stabiliteitsberekeningen kunnen uitgevoerd worden, moeten de karakteristieken 
van de gebruikte materialen gekend zijn. Hoe nauwkeuriger de materiaalkarakteristieken 
kunnen bepaald worden, des te minder onzekerheden in rekening moeten gebracht worden 
tijdens de berekeningen. Met betrekking tot algemene stabiliteitsberekeningen zijn de 
belangrijkste parameters die vaak experimenteel bepaald moeten worden de druksterkte, de 
elasticiteitsmodulus en eventueel de coëfficiënt van Poisson. Indien het materiaal niet 
homogeen is, bijvoorbeeld bij gelaagde gesteenten, is een beproeving volgens verschillende 
oriëntaties nodig om een volledig beschrijving van het materiaalgedrag mogelijk te maken.  
Naast de bovenvermelde parameters zijn er nog andere materiaalkarakteristieken belangrijk 
voor de beschrijving van het constructief gedrag en de scheurvorming, zoals de treksterkte, 
cohesie en glijdingsmodulus. Toch is een materiaaltechnisch onderzoek van metselwerk 
vooral gefocust op de druksterkte en elasticiteitsmodulus, omdat deze veel rechtlijniger 
kunnen bepaald worden en de basis vormen voor de berekeningen in eurocode 6 [14]. 
Uiteraard brengt de noodzaak aan kennis van de materiaalkarakteristieken enkele 
belangrijke problemen met zich mee: 
 Bij historische monumenten is het niet altijd mogelijk of gewenst om ter plaatse 

proefstukken te ontnemen voor laboratoriumonderzoek; 
 Metselwerk is een zeer heterogene composiet; het bestaat uit bakstenen/natuurstenen en 

mortelvoegen met variërende eigenschappen; 
 Bijkomend zijn historische muren op grotere schaal vaak opgebouwd als heterogene 

entiteiten, bestaande uit verschillende lagen (parament - kernmetselwerk) met verschillend 
structureel gedrag. 

 
Om toch de nodige informatie te verkrijgen, is het mogelijk om de materiaalkarakteristieken 
te onderzoeken op verschillende niveaus met afnemende mate van schade aan de 
oorspronkelijke constructie, maar toenemende mate van onnauwkeurigheid [20]: 
1. ontnemen van grote proefstukken van het metselwerk 
2. ontnemen van monsters van baksteen en mortel  
3. in-situ semi-destructieve testen (minor destructive tests: MDT) 
4. in-situ niet-destructieve testen (NDT) 
 
Met de eerste techniek is het door middel van materiaalproeven mogelijk om het meest 
volledige beeld te krijgen van het structurele gedrag van het metselwerk als composiet. 
Hierbij worden volledige metselwerkpanelen uitgeslepen en in een frame verplaatst naar het 
labo. Een andere mogelijkheid is het boren van kernen met grote diameter, zodat de kern 
zowel steen als mortelmateriaal bevat. Het ter plaatse ontnemen van volledige 
metselwerkproefstukken wordt echter zelden toegepast, omdat het zeer beschadigend en 
omslachtig is.  
Een tweede, vaak toegepaste methode, bestaat erin om kleinere proefstukken te nemen van 
de stenen en de mortel. Voor bakstenen of natuurstenen kunnen dit volledige stenen zijn of 
kleinere boorkernen, voor mortels is het vaak enkel mogelijk om zeer kleine proefstukken te 
bekomen. Een andere mogelijkheid is het analyseren van de historische mortel en aan de 
hand van de verkregen mortelsamenstelling de mortel herfabriceren en testen als 
benadering van het oorspronkelijke materiaal. De eigenschappen van het metselwerk 
kunnen vervolgens benaderend bepaald worden uit de resultaten van de materiaalproeven 
op de stenen en mortel afzonderlijk. Benaderende formules voor de druksterkte van het 
metselwerk aan de hand van de druksterkte van baksteen en mortel worden bijvoorbeeld 
gegeven in Eurocode 6 [14]. 
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Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van deze formules voor irregulier metselwerk of 
metselwerk met grote (natuur)stenen en dunne mortelvoegen, aangezien de formules 
opgesteld werden voor regulier modulair metselwerk. 
Een voorbeeld van semi-destructieve testen (minor destructive tests: MDT) ter bepaling van 
metselwerkkarakteristieken is de platte vijzel methode. Hierbij wordt een platte vijzel in een 
uitgeslepen sleuf in het metselwerk aangebracht en wordt de druk in de vijzel opgevoerd 
door inpompen van olie. Vóór het slijpen van de sleuf werden er vervormingsmeters op het 
metselwerk bevestigd en op het moment dat de originele vervorming terug bekomen wordt, 
is de druk in de vijzel gerelateerd aan de spanning in het metselwerk. Door gebruik van twee 
parallelle vijzels boven elkaar is het mogelijk om het tussenliggende metselwerk te 
onderwerpen aan een pseudo-druktest en zo het spanning-rek diagramma, de 
elasticiteitsmodulus en eventueel de druksterkte te bepalen. Dit laatste is enkel mogelijk 
indien er zich voldoende metselwerkmassief boven de vijzels bevindt om de drukkracht via 
een spanningsverdeling in dit massief op te vangen. De platte vijzel techniek wordt in België 
slechts zeer beperkt toegepast wegens onnauwkeurige resultaten voor irregulier 
metselwerk.  
Een andere gerelateerde MDT is “hole drilling”, waarbij er een kleine kern (diameter 3.6 cm 
en diepte 3.2 cm) uit het metselwerk geboord wordt en de opgemeten rekken kunnen 
gerelateerd worden aan de lokale spanningen [21]. Ook het nemen van zeer kleine 
(micro)kernen ter bepaling van de materiaaleigenschappen in het labo worden bij MDT 
gerekend. 
NDT werden reeds in het deel “NDT en monitoring” besproken. De meeste niet-destructieve 
technieken focussen op de detectie van scheuren, holtes en inhomogeniteiten, en meer 
algemeen op schade en schadetoename. Enkele voorbeelden van niet-destructieve 
technieken die een schatting van de sterkte- en elasticiteitseigenschappen mogelijk maken, 
zijn: 
 Sclerometer, waarbij de gemeten oppervlaktehardheid (onder de vorm van de 

“terugslagwaarde”) gerelateerd kan worden aan de druksterkte van bijvoorbeeld beton [22]; 
 Ultrasoonmeting, waarbij de voortplantingssnelheid van een ultrasone golf doorheen het 

materiaal kan gerelateerd worden aan de elasticiteitsmodulus [22]. 
 
Als voorbeeld van geavanceerde materiaalproeven kunnen we terug het probleem van 
kruipschade in metselwerk beschouwen. Zowel de ingestorte kerktoren van Meldert als de 
Maagdentoren in Zichem was opgebouwd met Diestiaan ijzerzandsteen. Om het lange-
termijn gedrag van dit type natuursteen onder een hoge, permanente belasting te bepalen, 
werden er kruipproeven uitgevoerd op ijzerzandsteen proefstukken met een diameter van 
11 cm (Fig. 13). Deze analyse focust enkel op de ijzerzandsteen zelf en houdt dus geen 
rekening met de composietwerking tussen de natuursteen en de mortelvoegen.  
 

  

Figuur 13: Kruiptest 
op ijzerzandsteen 

Figuur 14: Spanningsverloop 
tijdens de kruiptest 

Figuur 15: Resulterend 
spanning-rek verloop (axiale 
rek) 
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De kruipproeven werden uitgevoerd volgens het belastingsschema aangegeven in 
Figuur 14. Hierbij werden verschillende constante belastingsniveaus aangehouden voor een 
periode van 2 uur, waarbij telkens de tijdsafhankelijke vervormingen werden gelogd 
(Fig. 15). Aan de hand van deze metingen kon een kruipmodel voor ijzerzandsteen 
gekalibreerd worden [23]. De resultaten van deze materiaalproeven toonden ook aan dat 
ijzerzandsteen zeer gevoelig is aan kruipschade en reeds blijvende schadetoename vertoont 
op zeer lage spanningsniveaus, vanaf 40 % van de druksterkte. 
 
3.4. Enkele praktijkvoorbeelden 
Hieronder wordt in twee case studies aangegeven hoe de combinatie NDT / monitoring / 
modellering / materiaalproeven bijdraagt aan het nemen van gefundeerde beslissingen in 
het restauratieproces en aan het controleren van de kwaliteit van de ingreep tijdens en na 
uitvoering. 
 
3.4.1. Sint-Eustachiuskerk te Zichem 
Net als de ingestorte toren van de Sint-Willibrorduskerk te Meldert (2006) is de toren van de 
Sint-Eustachiuskerk te Zichem opgebouwd uit Diestiaan ijzerzandsteen (Fig. 17). Deze 
ijzerhoudende, rood-bruine natuursteen heeft een zeer lage druksterkte en een grote 
spreiding op de sterkte-eigenschappen [8]. Omdat er in de basis van de kerktoren een 
vergelijkbaar scheurpatroon aanwezig was als in de ingestorte kerk van Meldert en de 
stabiliteit in vraag werd gesteld, werd de toren van de Sint-Eustachiuskerk onderworpen aan 
een grondig stabiliteitsonderzoek (Fig. 16). Hierbij werd er gebruik gemaakt van NDT voor 
schadedetectie, materiaalonderzoek en stabiliteitsberekeningen.  
 

  

Figuur 16: Scheurpatroon in de 
basis van de kerktoren van de 
Sint-Eustachiuskerk in Zichem 

Figuur 17: Zicht op de kerktoren, opgebouwd in 
ijzerzandsteen, en een deel van het schip van de 
Sint-Eustachiuskerk te Zichem 

 
Een beknopt overzicht van de gebruikte technieken, objectieven en conclusies is 
weergegeven in Tabel 2. Om een globaal beeld te verkrijgen van het structurele gedrag en 
van de oorzaak van de aanwezige schadepatronen, was een combinatie van specifieke 
onderzoekstechnieken de meest aangewezen benaderingswijze. Het structurele onderzoek 
dat aangegeven is in Tabel 2 werd voorafgegaan door een visuele inspectie. Deze 
voorgaande visuele inspectie maakte het mogelijk om: 
 Een eerste beeld te schetsen van het structurele gedrag van de kerk en kerktoren; 
 De aanwezige schadepatronen in kaart te brengen en te relateren aan mogelijke 

oorzaken; 
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 Een schema op te stellen voor nodige onderzoeken ter beoordeling van de structurele 
integriteit en stabiliteit van de toren. 

 
Tabel 2: overzicht van gebruikte technieken (NDT/MDT, materiaalonderzoek en 
stabiliteitsberekeningen) voor stabiliteitsonderzoek van de Sint-Eustachiuskerk te Zichem. 
Groen wijst op een positieve conclusie, geel en rood wijzen op problemen die de stabiliteit in 
het gedrang brengen, met rood als meest negatieve. 
 

Techniek Objectief Conclusie 

NDT/MDT 

opvolging scheurwijdte  bepaling tijdsafhankelijke 
toename scheurwijdtes 

enkel lichte toename van de 
scheurwijdte in de zijkapel 

AE metingen bepaling van 
tijdsafhankelijke schade-
accumulatie in het 
metselwerk 

geen kritieke 
schadetoename, maar wel 
permanente schadetoename 
op laag niveau 

endoscopisch onderzoek verkrijgen van een beter 
zicht op de kwaliteit en 
samenhang van het 
metselwerk (inwendig) 

opgebouwd uit meerschalig 
metselwerk, het kern-
metselwerk heeft weinig 
samenhang 

proefboring naar fundering een beter zicht krijgen op 
de fundering onder de 
toren 

mogelijke aanwezigheid van 
funderingsmuur (met matige 
kwaliteit) tussen de pijlers 

meting met de 
elektronische waterpasser 

bepaling scheefstand van 
de kerktoren en verzakking 
van de zuilen van het schip

slechts zeer lichte afwijking 
tegenover het verticaal vlak, 
lichte verzakking van de 
pijlers die dichter bij de toren 
staan 

Materiaalonderzoek 

krimpproef pleister bepaling van het 
krimpgedrag van de 
pleister 

krimpgedrag is niet 
verklarend voor de knik in 
het pleisterwerk, oorzaak 
van de knik is vervorming 
van het achterliggend 
metselwerk 

bepaling zoutgehalte en 
relatieve luchtvochtigheid 
in een boorgat 

bepaling van het 
zoutgehalte ten gevolge 
van opstijgend grondwater 

opstijgend grondwater 
aanwezig, geen 
wateraanvoer van bovenaf 

drukproef ijzerzandsteen 
en historische mortel 

Bepaling druksterkte als 
input voor de 
stabiliteitsberekening 

lage druksterkte en hoge 
spreiding 

kruipproef ijzerzandsteen Bepaling kruipgedrag 
ijzerzandsteen 

ijzerzandsteen is zeer 
gevoelig aan kruip onder 
permanente belastingen 

Stabiliteitsberekeningen 

berekening van de 
karakteristieke druksterkte 
van het ijzerzandsteen-
metselwerk 

statistische verwerking van 
de resultaten van de 
drukproeven als input voor 
stabiliteitsberekening

karakteristieke druksterkte is 
zeer laag, mortel heeft 
hierop weinig invloed 

uiterste grenstoestand 
volgens EC6 

bepaling resterende 
veiligheid  

veiligheid voldoet niet aan 
de normen, versterking is 
gewenst 
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Omdat uit de resultaten van het structurele onderzoek de stabiliteit zeker niet kon verzekerd 
worden, werd een korte-termijn structurele ingreep uitgevoerd ter verhoging van de 
draagkracht van de basis van de toren en dus ook van de weerstand tegen 
kruipvervormingen. Hiervoor werden de twee oostelijke pijlers van de kerktoren omsnoerd 
met koolstofvezeldoeken volgens het volgende schema: 
- verwijdering van loszittend pleister en aanbrenging van een wegneembare 

beschermingslaag op het metselwerk en de vloer; 
- uitmetselen met nieuw metselwerk om de grillige vorm van de pijler te benaderen met een 

convexe doorsnede; 
- toepassing van gewapende cementpleister, verticale koolstofvezellamellen en horizontale 

flexibele koolstofvezeldoeken; 
- aanbrengen van afwerkingslaag. 
 
Het omsnoeren van de pijlers zorgt voor een horizontale steundruk in het metselwerk, 
waardoor een hogere verticale belasting kan opgenomen worden. De omsnoering van de 
pijlers is ontworpen als een reversibele ingreep: de omsnoering kan worden weggenomen 
na verzekering van de structurele stabiliteit van het metselwerk, bijvoorbeeld door 
groutinjectie waarbij de holtes en scheuren gevuld worden ter verhoging van de cohesie en 
de druksterkte van het ijzerzandsteenmetselwerk.  
De combinatie van specifieke onderzoeksmethodes (NDT, materiaalproeven, modellering) 
maakte het mogelijk om een meer gedetailleerd beeld te schetsen van de structurele 
problemen en een gefundeerd besluit te formuleren dat als basis gebruikt werd voor het 
nemen van nodige versterkingsmaatregelen.  
Het structurele onderzoek werd uitgevoerd door K.U.Leuven en Triconsult N.V. in opdracht 
van Arch-I, de versterkingswerken werden uitgevoerd door t. De Neef Engineering. 
 
3.4.2. Kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Laken 
De OLV Kerk te Laken is een van de grootste neogotische kerken in België en werd 
gebouwd in de tweede helft van de 19de eeuw in opdracht van Leopold I. Op dit ogenblik 
wordt de kerk grondig gerestaureerd. Een reeds uitgevoerde fase van de werken omvatte 
onder andere een reiniging en restauratie van de voorgevel met het torenfront en van de 
daken (Fig. 18). In de huidige fase worden de westelijke en oostelijke zijgevels 
gerestaureerd. Hierbij vindt een belangrijke structurele ingreep plaats waarbij de luchtbogen 
worden ontmanteld en nadien terug geïnstalleerd om de stabiliteit van het schip na 
restauratie te verzekeren. Bij deze terugplaatsing worden te sterk verweerde of gebroken 
stenen vervangen door nieuwe exemplaren.  
Omdat na wegname van de luchtbogen de spatkrachten van de gewelven van het schip niet 
meer door de structuur zelf kunnen opgenomen worden, wordt deze taak overgenomen door 
een stalen structuur, bestaande uit een stalen juk aan de buitenkanten van iedere travée 
waartussen vier trekkabels gespannen worden. Bijkomend wordt een tripode voorzien voor 
het afdragen van windbelastingen naar de steunberen, waarvan de pinakels deels 
ontmanteld worden. 
Het ontwerp van de stalen structuur en de nodige spanningen in de trekkabels is gebaseerd 
op een grondige voorstudie, waarbij de druklijnen in de stenen gewelven berekend werden 
volgens de boogtheorie van Heyman [24, 25]. Voor het berekenen van de druklijnen is er 
kennis nodig van de geometrie van de doorsnede van de kerk. De berekening is dus 
oorspronkelijk gebaseerd op kennis van de geometrie, en niet van de 
materiaaleigenschappen. Ter evaluatie van het model wordt er een controle uitgevoerd van 
de rekken en verplaatsingen tijdens de uitvoering.  
Voor, tijdens en na het ontmantelen en terugplaatsen van de luchtbogen werden de rekken 
in de trekkabels en de horizontale verplaatsingen van de zijmuren opgevolgd om tijdig te 
kunnen ingrijpen indien er stabiliteitsproblemen zouden optreden. Hiervoor werd een 
permanent monitoringssysteem geïnstalleerd, bestaande uit rekstrookjes op iedere trekstaaf 
en inoxdraden tussen de zijmuren ter hoogte van de aanzet van de luchtbogen. De rekken in 
de stalen trekkabels, opgemeten met behulp van de rekstrookjes (Fig. 19), kunnen via de 
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elasticiteitsmodulus gerelateerd worden aan de spanningen in de kabels. De 
lengteveranderingen in de inoxdraden geven rechtstreeks een waarde aan voor de relatieve 
horizontale verplaatsing van de zijmuren ten opzichte van elkaar. Tegelijk werd ook de 
temperatuur opgemeten en werd bij ieder systeem een dummysensor voorzien (een 
rekstrookje op een kabel die niet onder spanning staat en een vervormingsdraad op lage 
hoogte) om de invloed van temperatuurschommelingen te kunnen compenseren. 
 

 

Figuur 18: Façade van de Kerk van 
Onze-Lieve-Vrouw van Laken  

Figuur 19: Trekkabels voor opname spatkrachten 
na ontmanteling van de luchtbogen, met 
aanduiding van de plaatsing van de rekstrookjes 

 
In figuur 20 worden de meetresultaten getoond die opgemeten werden in de eerste week na 
het opspannen van de trekkabels. In totaal werden er 12 trekkabels geïnstalleerd, vier per 
weggenomen luchtboogpaar. De grafieken tonen de resultaten van vier rekstrookjes die elk 
op een trekkabel bevestigd werden (Fig. 19) en van de referentiemeting. Het moment 
waarop de kabels opgespannen werden is duidelijk zichtbaar en de gemiddelde rek na het 
opspannen bedraagt 250*10-6 m/m, wat ongeveer overeenkomt met een gemiddelde 
trekkracht van 25 kN (volgens een elasticiteitsmodulus van E = 205 GPa). De trekkracht is 
afhankelijk van de exacte elasticiteitmodulus van het staal (te beproeven na ontlasting). Na 
het opspannen van alle trekkabels waren de initiële verplaatsingen beperkt tot 2.6 mm, 
gemeten als de relatieve horizontale verplaatsing van de twee zijmuren ten opzichte van 
elkaar op een hoogte van 19.6 m. 
In de periode 01/09 tot 04/09 werden verdere werken uitgevoerd, zoals de gedeeltelijke 
afbraak van de pinakels en het opbouwen van houten beschermingswanden. Hierdoor zijn 
er in deze periode kleine ontlastingssprongen zichtbaar op de grafiek, en werd de sensor 
van de referentiemeting verstoord. Aan het einde van de eerste week zijn twee pieken 
merkbaar in de meting die duidelijk afkomstig zijn van temperatuursinvloeden. Op het einde 
van deze eerste week blijkt uit de metingen dat de spanning in de trekkabels lichtjes gedaald 
is. In een tweede week blijven de meetwaarden vrijwel constant (Fig. 21).  
Deze metingen op korte termijn maakten het mogelijk de structurele ingreep on-line te 
controleren en op te volgen. Zo werden bij het belasten van een tweede set van vier 
trekkabels te hoge vervormingen opgemeten, waardoor de trekkabels gedeeltelijk terug 
ontlast werden vooraleer de volgende set werd opgespannen.  
Ook tijdens de ontmanteling van de luchtbogen werden er geen fluctuaties in de metingen 
van de rekstrookjes of de horizontale verplaatsing van de muren genoteerd. Dit wijst erop 
dat de voorspankrachten in de trekkers voldoende hoog waren om de luchtbogen in een 
passieve toestand te brengen voor het ontmantelen. Metingen over langere termijn zijn 
momenteel in uitvoering. Deze zullen aangeven in welke mate de spanningen in de 
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trekkabels na langere tijd zullen afnemen (of toenemen), hoe de momenteel beperkte 
relatieve verplaatsing van de zijmuren zal evolueren en hoeveel resterende spanning in de 
kabel aanwezig is op het moment dat de luchtbogen teruggeplaatst zijn en de kabels ontlast 
worden. 
 
 
 
 
 
 

Figuur 20: week 1: opspanning, zetting van de structuur, invloed van verdere werken in 
uitvoering en temperatuursinvloeden op de meting 
 
 

Figuur 21: week 2: weinig variatie op de spanning in de vier trekkabels en geen afname van 
trekspanning op korte termijn 
 
Een belangrijk aspect bij de uitvoering van langere-termijn monitoring is een goede 
samenwerking tussen de verschillende partijen. Ten eerste omdat de metingen zelf door 
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werken (ook verstoring 
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verschillende partijen uitgevoerd worden en de grafieken een veel betere beslissingsbasis 
vormen indien alle meetwaardes samen kunnen geëvalueerd worden. Ten tweede omdat 
een meting die uitgevoerd wordt ter controle tijdens de werken een goede interactie vergt 
tussen de aannemer en de uitvoerder van de monitoring. 
 

 
Figuur 22: Luchtbogen van de OLV kerk 
te Laken 

Figuur 23: drie opeenvolgende fasen in de 
ontmanteling en terugplaatsing van de 
luchtbogen

 
De werken werden uitgevoerd door Denys N.V. in opdracht van Beliris. Monitoring en 
stabiliteitsberekeningen werden uitgevoerd door K.U.Leuven en vervormingsmetingen door 
AC Consultants. 
 
 
4. Toekomstige innovaties door onderzoek naar stabiliteit van historische 

monumenten 
 
Het fundamentele en toegepaste onderzoek vormen een belangrijke basis voor het 
ontwikkelen, testen en optimaliseren van nieuwe materialen, technieken en rekenmodellen. 
Vanuit deze onderzoeksbasis vinden nieuwe realisaties hun weg naar de praktijk en leveren 
een duidelijke meerwaarde aan de verschillende fases van het restauratieproces.  
Verder onderzoek zal zich richten op het ontwikkelen van compatibele materialen en nieuwe 
versterkingstechnieken, met als doel het verhogen van de duurzaamheid van structurele 
ingrepen in historische gebouwen. 
Bij het ontwikkelen van nieuwe versterkingstechnieken is er nood aan het beoordelen van 
het tijdsafhankelijk gedrag en de duurzaamheid van de gebruikte technieken. Bijkomend 
geven recent ontwikkelde monitoringstechnieken de mogelijkheid tot integratie van sensoren 
in het versterkingsmateriaal, wat een geïntegreerde structurele schademonitoring in de 
toekomst mogelijk maakt. 
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5. Conclusies  
 
Voor de beoordeling van de structurele integriteit van historische monumenten werd een 
onderzoeksmethodologie beschreven die een combinatie is van monitoring, niet-destructieve 
technieken, numerieke modellering en experimenteel materiaaltechnisch onderzoek. Bij elk 
van deze facetten van de onderzoeksmethodologie werd een voorbeeld aangehaald van 
recente toepassingen en mogelijkheden.  
De nadruk werd in deze bijdrage gelegd op de meerwaarde van een geïntegreerd 
vooronderzoek voor het begrijpen van het constructieve gedrag van de structuur en het 
nemen van gepaste beslissingen.  
Om zeker te zijn dat het vooronderzoek een duidelijke meerwaarde biedt, is het uitermate 
belangrijk om een juiste keuze te maken bij het voorschrijven van de nodige 
onderzoekstechnieken. Om het uitvoeren van gekende, maar overbodige onderzoeken te 
vermijden, is een overleg tussen de architect, de stabiliteitsingenieur en de onderzoeker 
zeker nuttig. Het is dus raadzaam om het vooronderzoek van in het beginstadium in te 
plannen. In deze bijdrage werd er ook meermaals geduid op de meerwaarde van een 
voorgaand visueel onderzoek voor een optimaal “design” van de gepaste combinatie aan 
onderzoekstechnieken.  
Ook in de restauratiepraktijk is kostprijs vaak een drijvende factor. De markt is zeker 
geïnteresseerd in een grondig vooronderzoek indien dit de nodige ingrepen en/of de kost 
ervan kan reduceren en de partijen hier financiëel baat bij hebben. Ook indien de structurele 
integriteit sterk in vraag wordt gesteld, bijvoorbeeld indien er bij vergelijkbare structuren 
schade of instorting voorkomt, wordt een grondig vooronderzoek op prijs gesteld. 
De praktijk heeft nood aan technieken met een duidelijke meerwaarde. De vraag stelt zich 
uiteraard of deze meerwaarde te vinden is in kostenbesparing op korte termijn of in het 
verhogen van de compatibiliteit en de duurzaamheid van de ingrepen op lange termijn. 
Ook het uitvoeren van structurele controles, tijdens en na de restauratiewerken, in 
precaire gevallen door periodieke of continue monitoring, maakt een belangrijk deel uit van 
een geïntegreerde aanpak ter verzekering van de structurele integriteit van ons historisch 
erfgoed.  
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GERESTAUREERDE GOTISCHE STRUCTUREN: STRAKKER MAAR ZWAKKER! 
 

Karel Breda 
Architectuurbureau Karel Breda 

 
Abstract 
 
Gotische bouwwerken lijken organisch gegroeide structuren. 
De uiterst lichte en vaak repetitieve segmenten hangen als een soepele ketting aan elkaar. 
Deze bijzonderheid laat zonder al te veel risico op schade vervormingen toe binnen 
bepaalde grenzen. Vormveranderingen worden vrij gemakkelijk geabsorbeerd zowel 
horizontaal door gewelven als vertikaal door skeletvormige invulwanden zoals maaswerk 
van glasramen en triforia. 
Dit absorberend vermogen is vrij groot en is duidelijk en eenvoudig af te lezen in het 
ontstane barstenpatroon, dat vrij stereotiep is aangezien gotische structuren vrij identiek van 
patroon zijn. 
 

 
 

Figuur 1: Langsdoorsnede O.L.V.-ter-Zavelkerk , fotomapping © Karel Breda 
 
 
1. Inleiding: overeenkomsten van gotische structuren en het menselijk skelet, in het 

bijzonder het gebit  
 
Gotische structuren zijn nogal te vergelijken met de fysiologie van het menselijk lichaam: 
kalk als bouwsteen, de structuur is isostatisch, dus voorzien van scharnieren, is buigzaam 
en veert op kraakbeen etc… Er is een zelfherstellend vermogen maar tevens een 
belangrijke factor “tijd” zijnde vermoeidheid.  
De tandheelkunde in het bijzonder vertoont meerdere parallellen met de restauratie van 
gotische constructies. We kunnen ons de vraag stellen waarom tandstructuren zonder 
schade dynamische puntkrachten kunnen opnemen tot  500N? Het geheim hiervan zit vervat 
in het feit dat tanden vastzitten aan het bot via vezels. Deze laten een belangrijke 
beweeglijkheid toe aan de tandstructuur in de alveole. Deze soepele fundering vermijdt dat 
de tand breekt en vermijdt de opbouw van momentkrachten. Tanden die zwaarder worden 
belast zakken dieper in de fundering tot wanneer de naburige tanden mee spanning 
opnemen.  
Dit absorberend gedrag verliest men voor een stuk bij interventies.  
Het gebit weerstaat aan spanningen die meer dan 10 keer groter zijn dan deze die courant 
optreden in gotisch metselwerk. Deze zijn meestal beperkt tot +/- 150N à 250N/cm².   
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Invultanden plaatst men heden op implantaten die hun kracht overbrengen op de kaak. 
Implantaten hebben die vezelstructuur niet. Het bot groeit rechtstreeks aan het implantaat. 
Men kan dus in theorie nog meer kracht uitoefenen op een implantaat, maar dan kan het 
gebeuren dat het implantaat breekt. Bij kroon- en brugwerk belast men de gezonde tanden 
extra, vaak met blijvende schade tot gevolg. De verstrakking van de tandstructuur door 
bruggen , beugels etc… betekent sowieso een onevenwichtig verdelen van de krachten. 
De tandmechanica stoelt dus op het principe van de isostatica , waarbij de tandenrij als een 
soepele kettingstructuur aan elkaar hangt. 
De gotische structuur bezit eveneens deze intrinsieke eigenschap.  
 
 
2. Specificiteit van de gotische structuur 
 
2.1. “Opere Francigeno”  
Het basiselement van de gotische bouwtrant, het Opus Francigenum,  is een bouwsteen met 
de vorm van een cirkelsegment.  
 

 
 

Figuur 2: Ill. Jackson 1915 
 
Met deze bouwsteen wordt het basisskelet gebouwd. Ook de onderdelen van spitsbogen in 
wanden zijn opgebouwd uit cirkelsegmenten. De kruisribben zijn steeds halve cirkelbogen. 
Een groot deel van de bouwelementen hadden dus dezelfde steensnede en werden in de 
groeves geprefabriceerd. Het concept is grafisch zowel eenvoudig ingenieus als 
commercieel. Deze “handelsgotiek” bracht vanaf de 12de eeuw een grote standaardisatie 
van bouwelementen met zich mee die vanuit het Île de France op een relatief korte periode 
Europa veroverde. Wat het individuele concept uiteraard nog bijstuurde was de specifieke 
ligging en ondergrond van het terrein, de schaal en/of maatverhouding van het bouwwerk, 
de financiële draagkracht en de transportmogelijkheden.  
Een nadeel van de cirkelboog is natuurlijk dat haar kromming niet bepaald wordt door haar 
eigen gewicht. Dit is wel het geval met de kettinglijn, die hierdoor de lijn volgt van het nul-
moment. Het Opus Francigenum had de bouwkundige perfectie kunnen bereiken indien het 
had gebruikgemaakt van kettinglijnen in plaats van cirkelbogen. Maar dat was dan tegen het 
principe van het unieke bouwblok. In een kettinglijn heeft elke steen een specifieke positie 
en dus een eigen steensnede. Zelfs indien men deze inzichten zou gehad hebben, was 
deze techniek niet commercieel om op grote schaal toegepast te worden. 
Cirkelbogen zijn dus gevoeliger voor scheuren en dit zowel extra-dos als infra-dos. 
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Figuur 3: Restauratie Sint-Niklaaskerk  Brussel © Karel Breda : doorbuiging van kruisrib 
Noordbeuk 
 
Gewelfschalen scheuren nog gemakkelijker vermits deze dunner zijn. Gezien het nagenoeg 
identieke en onbelaste structuren betreft komt deze schade vaak voor op voorspelbare 
plaatsen. Als oplossing heeft men hiervoor bedacht de geboortes van de gewelven te 
belasten met puin en de steunpunten van de bogen t.o.v. elkaar vast te zetten door 
trekstangen. 
 
2.2. Repetitieve traveeën gevat tussen apsis en westbouw 
De bouwcampagne startte vaak met de oprichting van het koor. De laatste koortravee wordt 
gestut door de koormuur die met de triomfboog de aanzet vormt van het transept. Vanaf het 
transept start een identieke reeks van traveeën richting westbouw.  
Tussen een vormvaste apsis en de westbouw staat dus een repetitieve structuur die in 
langsrichting de symmetrische en horizontale componenten van de krachten opheffen.     
Deze aaneengeschakelde structuur laat relatief veel beweging toe tussen de modules.  
vervorming in langsrichting van de neo-gotische O.L.V.-kerk van Laken  
Deze bewegingen worden in hoofdzaak horizontaal veroorzaakt door winddruk en verticaal 
door differentiële zettingen. 
De vervormingen worden opgevangen via breuken in de gewelfkappen en de bogen die 
hierdoor op die plaats scharnierend werken. Meestal blijft doorheen de eeuwen het ongemak 
beperkt tot neerdwarrelend steen- en kalkgruis.  
 
2.3. Maatvoering en steensnedes 
Door het gebruik van relatief lichte vlak- en lijnactieve structuren blijven de totale lasten 
enerzijds beperkt maar anderzijds zijn zij wel extra geconcentreerd.  
Om deze concentratie van krachten efficiënt op te vangen worden de voegen van de 
boogfragmenten loodrecht op de krachtrichting voorzien. Bij samengestelde bundelpijlers 
levert dit complexe vormen op die getuigen van groot vakmanschap.  
Een perfect uitgevoerde “tas de charge” resulteert in een scharnier op een cruciale en 
repetitieve plaats wat bijdraagt tot het isostatisch karakter van de constructie. 
In het Bekken van Parijs stonden de gemakkelijk te bewerken Luteciaanse krijtsoorten borg 
voor dit precisiewerk. Het Opus Francigenum kon zich hier dan ook op kruissnelheid 
ontwikkelen. 
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Figuur 4: Tas de charge: Villet-le-Duc 1858-1868 
 
2.4. Op trek belast metselwerk verstevigd met “scharnierende” wapeningen   
Op trek belast metselwerk werd verstevigd met metalen trekkers die samengesteld werden 
met scharnieren, spie-ogen en spieën. De raambruggen van de apsis waren vaak met elkaar 
verbonden doorheen de steunberen via een spie-oog met hierdoor een verticale staaf die 
ingemetseld werd in de steunbeer.  
Deze geschakelde metalen verbindingen scharnieren waardoor er weinig parasitaire 
spanningen optreden. 
 

 
 

Figuur 5: Gewapende triforiumvloer O.L.V-ter-Zavelkerk Brussel  © Karel Breda 
 
In torens werden de spatkrachten van de kruisribben vaak opgevangen door ingemetselde 
metalen trekkers en ringstructuren en dit per torenverdiep  
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Figuur 6: Gewapende mezekouwen Palais des Papes Avignon  © Karel Breda 
 
2.5. Geringe gewicht van de constructie in verhouding tot de hoogte:  
Relatief lichte structuren zijn extra windgevoelig. Op uitgelezen punten werden daarom 
steunberen en wimbergen verzwaard met pinakels, flankeertorens etc… De winddruk werd 
via de spanten en luchtbogen overgebracht van muurplaat op muurplaat waarop het 
spantwerk scharniert. 
Steunberen werden luchtbogen om materiaal te besparen maar deze zijn aan de loefzone 
onderhevig aan trek. Deze luchtbogen werden dan ook vaak verstevigd met trekstaven die 
bestonden uit geschakelde smeedijzeren elementen.  
 Kathedraal van Beauvais   
 
2.6. Kalk en lood 
Uiteraard vergroot het gebruik van kalk als voeg- en vulmiddel de plasticiteit van het 
bouwwerk. Daarenboven zijn de “opvulwanden” zoals grote raampartijen, balustrades en 
triforia soepele structuren door het gebruik van lood als voegmiddel. 
 

 
 
Figuur 7: O.L.V-ter-Zavelkerk Brussel:  glasraam Zuidbeuk met herstelde loodvoegen © 
Karel Breda 
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3. Stabiliteitsproblemen 
 
3.1. Stabiliteitsproblemen ontstaan tijdens de bouw. 
Uitstel of afstel van bouwfases veroorzaakten ongewilde onevenwichten.  
 Zavelkerk te Brussel:  Westtorens zijn niet gebouwd waardoor een niet voorziene 

ongelijke grondbelasting ontstond.     
 O.-L.-V.-ten-Poelkerk Tienen + Kathedraal van Beauvais:  het schip werd niet gebouwd   
 

 
Figuur 8: O.L.V.-ten-Poelkerk Tienen  © Frank Doperé 

 
Scheefstanden werden nog vaak gecorrigeerd tijdens de bouw. Vaak merkt men een uit- 
het-loodstand op in de lagere registers met hierop een loodrechte herneming uit een latere 
fase.  
Wapeningsankers werden soms op een verkeerde plaats ingebracht met grote schade tot 
gevolg. 
Bij samengestelde muren worden de krachten afgeleid naar de meest starre materialen. Dit 
zijn meestal de paramenten in natuursteen.  
Metingen “met platte vijzel” meten alzo drukkrachten met een orde van grootte van 
250N/cm². Gecombineerd met het zgn. “silo-effect” treedt hierdoor vaak grote schade op.   
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Figuur 9: St-Martinusbasiliek in Halle: toren: 
plaatsing ME-trekkers met afscheuring van 
hoektorens tot gevolg. © Karel Breda 
 

Figuur 10: St-Martinusbasiliek in Halle: 
afscheuring van parament hoektorens  © 
Karel Breda 
 

 
3.2. Stabiliteitsproblemen ontstaan door veroudering, calamiteiten etc… 
 
Volgende factoren spelen hierin een rol:  
vorst- en zoutschade  
oxidatie 
waterschade 
houtrot etc… 
en externe factoren zoals wijzigingen van het freatisch oppervlak, extreme winddruk etc… 
 
3.3. Stabiliteitsproblemen ontstaan door onoordeelkundige restauraties 
Onoordeelkundige aanpassingen kunnen de stabiliteit van monumenten op termijn in het 
gedrang brengen. Men stelt bijvoorbeeld vast dat in sommige kerken de transeptmuren 
werden doorbroken ter hoogte van de zijbeuken en dat de ruimte onder de Westtoren werd 
geopend naar het schip toe. Tevens is de ruimte voor biechtstoelen vaak uitgespaard in de 
zijbeukmuren zodat deze enorm verzwakken. 
De noodzakelijke ballast in de geboortes van de gewelven wordt soms geruimd met 
vervorming van de gewelfvlakken tot gevolg. 
Bij het verstevigen van gewelven en kruisribben werd soms geopteerd deze op te hangen 
aan een nieuwe bovengelegen structuur metalen structuur. Hierdoor ontstaat een hybride 
structuur doordat het gewelf zijn hoofdzakelijke drukfunctie niet meer uitoefent.  
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Heel wat “voor de handliggende” ingrepen negeren de soepelheid die van nature ingebouwd 
zit in een gotische constructie.  
 
De meest voorkomende zijn:  
 het vervangen van houten muurplaten door betonnen  ringbalken   
 het gebruik van cement  
 het vervangen van loden voegen door cementmortel 
 het plaatsen van een bijkomende gewelfkappen in beton  
 het niet-respecteren van de originele steensnede 
 het vastzetten van houtverbindingen van spantwerk door metalen verbindingen 
 het laten afsteunen van moerbalken op gewelven 
 het vroegtijdig inbrengen van stutten en steunen voorafgaand aan een 

restauratiecampagne waardoor het algoritme van de vrije vervormingen niet meer kan 
worden gemeten 

 etc…. 
 
 
4. Rol van de restauratie-architect in deze problematiek: 
 
Restauratie-ingrepen miskennen al te vaak deze aangehaalde isostatische eigenschap en in 
een poging vervormingen en daaruitvolgende schadefenomenen in de hand te houden, 
verschuift de ingreep vaak het probleem en maakt het de standzekerheid op termijn minder 
voorspelbaar. 
In vier case-studies willen we enkele aandachtspunten bundelen die nuttig kunnen zijn bij de 
opstelling van restauratiedossiers.  
 
O.L.V.-ter-Zavelkerk te Brussel 
Sint-Martinusbasiliek te Halle 
Sint-Niklaaskerk te Brussel 
Sint-Pieters-Kerk te Sint-Pieters-Leeuw  
 
Na evaluatie van deze restauraties synthetiseren we de volgende topics: 
 
1. Gotische structuren zijn zoals gesteld vrij stereotiep. Opgemerkte vervormingen zijn dus 

enorm interessant omdat indien zij afwijken van de te verwachten schade die steeds in de 
gekende kreukzones voorkomen, vaak een specificiteit van de bouwgeschiedenis 
onthullen. Dikwijls zijn dit actieve bouwnaden, een gedeeltelijke heropbouw na 
calamiteiten en historische structurele ingrepen en/of restauratie-ingrepen die 
ongewenste neveneffecten hebben geregenereerd. De bouwgeschiedenis en het 
stabiliteitsonderzoek dienen dus elkaar. De architect heeft als rol beide disciplines 
met elkaar te confronteren.  

2. Het plaatsen van een monitorsysteem is essentieel. De architect heeft als taak deze 
uitgave te promoten bij de bouwheer. Er zijn zowel gesofisticeerde systemen die on-
line in te lezen zijn, als vrij goedkope basic toepassingen zoals pendels etc… Deze 
meetcampagnes beslaan minimaal 5 seizoenen om jaarlijkse cycli  uit deze gegevens te 
kunnen filteren. Het onoordeelkundig plaatsen van stutten en schoren nog voor 
meetgegevens beschikbaar zijn, kan grote gevolgen hebben. Hierdoor is het algoritme 
van de bewegingen niet meer meetbaar en dus niet meer te diagnosticeren.  

  Kathedraal van Beauvais  
3. Tijdens en na de restauratie-ingrepen oefent de architect controle uit op de uitvoering en 

de efficiëntie. Zo zijn bv. geo-electrische metingen en/of het evalueren van boorkernen 
voor en na de injectie van grout een noodzaak. De architect voorziet deze waaier van 
controles en evaluaties in zijn bestek. 
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4. Steigers en schoren zijn belangrijk bij interventies van deze aard. De architect raamt en 
beschrijft in zijn bestek deze specifieke logistieke middelen dit om verrekeningen te 
vermijden.  

5. Gotische monumenten zijn opgebouwd met baksteen, natuursteen, kalk, hout en een 
minimum aan smeedwerk. Indien anomalieën kunnen opgelost worden met deze 
“lichaamseigen” materialen denken we in het verlengde van het initiële opzet van de 
middeleeuwse bouwmeester. Maar meestal moet worden gekozen voor het minste 
kwaad. De architect evalueert de diverse opties die voorgesteld worden na studie van 
de meetresultaten. Uit wat voorafgaat, blijkt dat het verhogen van de rigiditeit van deze 
constructies op termijn schadelijk kan zijn. Toch zijn deze ingrepen soms onontbeerlijk en 
indien plaatselijk toegepast, goed te overzien.  

 
 
5. Conclusie: 
 
We willen duiden op de intrinsieke kwaliteiten van een gotische structuur. Deze moeten bij 
restauratieve ingrepen onderkend en gevrijwaard worden. De belangrijkste zijn de 
soepelheid, het geringe gewicht en het nog voorhanden zijn van identieke 
vervangmaterialen.   
Stabiliteitsproblemen bij een gotisch constructie zijn vrij standaard en de plaats van de 
kreukzones voorspelbaar.  
 

 
 

Figuur 11: St-Martinusbasiliek in Halle: schadebeeld aan gewelven  © Karel Breda 
 
Het inbrengen van starre verstevigingen verhoogt het hyperstatisch karakter, vergroot 
parasitaire spanningen en kan op termijn leiden tot ongewilde neveneffecten. 
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OVER “BEREKENDE RISICO’S”, METEN IS WETEN 
EN DE KRUISBESTUIVING TUSSEN VERSCHILLENDE BOUWDISCIPLINES 

 
Walter Cromheeke 

Denys N.V. 
 
 
Abstract 
Bij de verwezenlijking van een bouwproject komt de aannemer als laatste voor in het rijtje 
van betrokken partijen. Zeker in verband met stabiliteitsproblemen zijn er soms meerdere 
visies betreffende de oorzaken en meerdere oplossingen voor het probleem mogelijk. Het is  
belangrijk dat ook de aannemer nog kan en mag meedenken om tot de beste 
uitvoeringsprocedure te komen met respect voor de te restaureren constructie. Die 
oplossingen vinden hun oorsprong niet zelden in andere bouwdisciplines. Daartoe moeten 
risico’s mogelijk opnieuw ingeschat worden en eventueel zijn bijkomende berekeningen aan 
de orde. Hoe dan ook is een correcte opmeting, registratie en interpretatie van de 
constructie een noodzaak en investeren hierin (liefst voor aanvang der werken) is geen 
weggegooid geld. 
 
 
1. Inleiding 
 
Bij de voorbereiding van onderstaande tekst las ik de bestuursnotitie nog eens na in verband 
met het thema van de studiedag. Als laatste in het rijtje van de verschillende partijen die bij 
het restauratieproces betrokken zijn, vond ik het volgende terug: 
 

“De aannemer zorgt voor de finale realisatie van de werken”. 
 
Gelukkig was dit niet het einde van de tekst en werden voldoende “teasers” opgesomd die 
de nodige inspiratie opleverden voor mijn bijdrage. Bovendien is een belangrijke doelstelling 
van de WTA de kwaliteitsverbetering bij de restauratie van historische gebouwen en 
monumenten. Toch wordt bovenstaande zin jammer genoeg soms – en niet alleen bij 
restauratieprojecten – nogal eng en “te finaal” geïnterpreteerd. “Tais-toi et soit belle” wat 
zeer vrij vertaald staat voor “zwijg en voer uit”. En dat heeft uiteraard te maken met 
verantwoordelijkheden, de wijze van aanbesteden, wie mag deelnemen aan de 
aanbestedingen, wat zijn de beschikbare budgetten, is de staat van het te restaureren object 
nog dezelfde als tijdens de opmaak van het dossier en zelfs… is de restauratievisie nog 
dezelfde als tijdens de opmaak van het dossier, enz… Veel stof tot nadenken dus… 
Het is wat mij betreft belangrijk dat je als aannemer niet alleen mag nadenken over hoe je 
de beschreven werkzaamheden zo economisch mogelijk kan uitvoeren binnen de toegelaten 
uitvoeringsperiode. Je zou vanuit je ervaring als aannemer ook moeten (kunnen) 
meedenken met de opdrachtgever (en de eventueel door hem aangestelden). Iedere partij in 
een bouwproces heeft natuurlijk zijn verantwoordelijkheden maar niets is zo frustrerend als 
iets te moeten uitvoeren volgens een procedure die opgelegd is, maar waar je als aannemer 
niet ten volle kan achterstaan. Niets is zo teleurstellend, in de aanloop naar ingrijpende 
werkzaamheden aan of in de buurt van historische gebouwen, dan wanneer we als 
aannemer toch de kans krijgen om bijvoorbeeld voorstellen te doen om de monitoring van 
het bedoelde bouwwerk zo performant mogelijk te realiseren, om dan te moeten vaststellen 
bij uitvoering dat gekozen werd – of men verplicht was (gewoonlijk om budgettaire redenen) 
-  geen of een weinig performante monitoring  aan te wenden. In het laatste geval betaalde 
men dan bijvoorbeeld voor een meetmethode waarvan de metingen niet werden 
geregistreerd of de metingen werden geregistreerd maar relevante omgevingsparameters 
(temperatuur, oriëntatie van het gebouw, peil freatisch oppervlak, windrichting, … ) 
ontbreken.  
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Meedenken dus, mogen meedenken, risico’s inschatten, geschikte berekeningen (laten) 
maken, (verder) meten, registreren, voorstellen doen en overleggen met het bouwbestuur. 
Klinkt een beetje bouwteam-achtig maar eigenlijk zou er, in welke contractvorm ook, ruimte 
moeten zijn voor overleg en begrip voor elkaars standpunten of moeilijkheden. 
 
 
2. Buisdoorpersingen 
 
Grondmechanica 
 

Ϭg = Ϭk + Ϭw 
 
Over spanning in de grond (Ϭg) is er heel wat literatuur beschikbaar en regelmatig worden 
nog nieuwe theorieën ontwikkeld. Het is zeker niet mijn bedoeling grondmechanische 
problemen te behandelen. Toch wens ik  u te laten aanvoelen dat er een aantal raakvlakken 
zijn tussen restauratie - in het bijzonder stabiliteits-problemen die bij zo’n restauratie aan 
bod kunnen komen - en de complicaties die kunnen optreden bij het uitvoeren van werken in 
de grond.  
De boodschap die hier schuil gaat, is dat men ook als aannemer alle eventuele in het bedrijf 
aanwezige know-how moet durven gebruiken om een specifiek probleem dat zich voordoet 
bij de restauratie van een monument op te lossen. Alleen voor de belangrijkere projecten 
worden in het voortraject immers kenniscentra ingeschakeld. De bouwbesturen moeten voor 
zulke inbreng tijdens uitvoering uiteraard ook open staan (lees: een zekere vorm van 
appreciatie hebben), maar dat was hoger reeds gesteld. 
 
Tunnels 

 
Figuur 1: Principe compensation grouting 

 
Bij de verwezenlijking van tunnels heeft men in de geschiedenis met “schade en schande” 
geleerd dat er een karakteristieke invloedszone “boven” de tunnel bestaat waar de grond 
ontspant (zie figuur 1). Op blz. 11-12 wordt dit nog verder toegelicht. Hoe heterogener de 
bodemopbouw en/of hoe slapper de grond, hoe groter het risico op zettingen aan het 
oppervlak. Voor bepaalde grondsoorten is er nauwelijks sprake van enige samenhang 
(cohesie). Grond heeft het in elk geval erg lastig met het opnemen van trekspanningen.  
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Figuur 2: Gestapelde stenen of samenhangend geheel? 
 
Op figuur 2  ziet u een aantal stenen die ooit een stabiel bouwonderdeel vormden. Het 
bindmateriaal is echter volledig verdwenen en men houdt eigenlijk een “korrel”-structuur 
over met een zekere korrelspanning (Ϭk). Wijzigt men de korrelspanning door wegname van 
een steen, dan kan dit leiden tot een cascade-effect. Precies op die plaats was het 
architecturaal wegens herbestemming van het monument, de bedoeling een deuropening te 
realiseren. Zoals wel eens gebeurt, was er tussen opmaak van het dossier en de 
uiteindelijke uitvoering iets te veel tijd verlopen (meer dan enkele jaren en dat is een 
beleefde onderschatting). De toestand van het monument was er dus niet op verbeterd. Niet 
alleen veiligheidstechnisch maar ook stabiliteitstechnisch kan je je als aannemer in zo’n 
geval niet veroorloven niet mee na te denken over een geschikte oplossing. 
Inderdaad, je bent immers verantwoordelijk voor je mensen die het deurgat moeten 
verwezenlijken en je bent je ervan bewust dat het geen optie is om “het monument” 
gedeeltelijk te slopen (dat mag in elk geval niet de eerste gedachte zijn). 
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De tunnel in de onsamenhangende grond is hier de deur in de muur van (gedeeltelijk?) 
onsamenhangende stenen. Vraag moet dan zijn of er geen technieken bestaan om na te 
gaan of de uitloging van het metselwerk zich enkel voordoet aan de oppervlakte dan wel  
ook over de volledige dikte van de muur en wat is een geschikte techniek om de muur 
vooraf te stabiliseren. 
Ook hier: meedenken, mogen meedenken, meten en de kruisbestuiving tussen 
verschillende bouwdisciplines zijn werk laten doen om tot een oplossing te komen. 
 
Meten is weten 
 

 
 

Figuur 3: Buisdoorpersing 
 
Bij een buisdoorpersing (zie figuur 3) wordt vanuit een vertrekschacht naar een  
aankomstschacht geboord/geperst. Klassiek gebeurt dat volgens de kortste afstand i.e. de 
rechte. Om de boormeester  te faciliteren wordt met een eenvoudig toestel in de persput  
een laserstraal gericht op een doelwit in de boorkop. De boormeester kijkt naar het doelwit 
terwijl hij boort en stuurt eventueel voorzichtig bij indien nodig. 
Indien je met dit systeem een bocht wil nemen (in bovenaanzicht) of nog complexer een 
bocht en een tegenbocht (zie figuur 4) dan wordt het iets moeilijker. Inderdaad, bij een 
doorpersing wordt de tunnel buis per buis gevormd. Telkens de boorkop een afstand heeft 
geboord die ongeveer gelijk is aan de lengte van een buis, wordt de boorpers 
teruggetrokken, een buis wordt tussen de teruggetrokken boorpers en de laatst geboorde 
buis gelegd en er wordt verder geboord/geperst. Het eenvoudige lasertoestel is dus niet 
meer voldoende wanneer het tracé niet lineair verloopt. Vroeger diende men na het persen 
van één of enkele buizen vanuit de vertrekschacht de positie van de boorkop en de 
verschillende geboorde buizen op te meten. Aan de hand van die opmeting kon men dan 
eventueel bijsturen. Zulke doorpersingen waren dus zeer duur o.a. wegens de vele verloren 
uren.  
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Figuur 4: Bocht en tegenbocht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 5: Gemotoriseerde lasertheodoliet in de tunnel 
 
Een geautomatiseerd meetsysteem dat zeer snel een opmeting zou kunnen doen (binnen 
de tijd nodig om een boorbuis bij te leggen) was dus noodzakelijk om de kostprijs relevant te 
verminderen. In de sterrenkunde werden echter reeds gemotoriseerde meettoestellen 
gebruikt  voor het automatisch “volgen” van hemellichamen. Commerciële modellen werden 
in de tunnelwereld geïntroduceerd in 1998. Tijdens uitvoering plaatst men gaandeweg een 
meetsysteem bestaand uit o.a. een gemotoriseerde lasertheodoliet in de tunnel (zie 
figuur 5). Dit is een toestel waarmee meetpunten kunnen opgemeten worden in (x, y, z) 
maar door de motorisatie ook kunnen geprogrammeerd worden om bepaalde spiegelkruisen 
op goed gekozen locaties automatisch op te meten. In geen tijd kon men nu het uitgevoerde 
tracé opmeten tijdens de uitvoering van de doorpersing. Diezelfde techniek stemde ons tot 
nadenken bij uitvoering van de archeologische opgravingen in de basiliek te Tongeren.  
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3. Archeologische opgravingen O.L.V. Basiliek te Tongeren 
 
Het ontwerp is afkomstig van het architectenbureau Janssen bvba uit Tongeren. Structureel 
advies komt van de Libost-groep uit Hasselt, in samenwerking met prof. ir. Jan Maertens. 
Technologisch advies wordt verstrekt door het Laboratorium Reyntjens van het Departement 
Burgerlijke Bouwkunde van de K.U. Leuven en door het studiebureau Triconsult nv, een 
spin-off van de K.U. Leuven en het Laboratorium Reyntjens. In figuur 6 wordt een plan van 
de kerk getoond met de uitgravingsfasen. 
Het aanbrengen van een vloerverwarming in de O.L.V. Basiliek in Tongeren is 
gecombineerd met de aanleg van een archeologische kelder onder de kerk, teneinde de 
opgravingen op deze archeologisch zeer interessante site toegankelijk te maken voor een 
breed publiek zonder de vieringen in de kerk te storen. De realisatie van de kelder was een 
belangrijke uitdaging voor de geotechniek en de stabiliteitsingenieur, omdat men te maken 
had met materialen met een zeer heterogene samenstelling en de eis dat het archeologisch 
erfgoed zo weinig mogelijk verstoord mocht worden. In het kader van de conservatie van 
monumenten is dit project al eens besproken op één van de voorgaande studiedagen van 
het WTA Toch leek het me ook voor het onderwerp van deze studiedag een relevant project.  
 
Situatieschets 
 
Opgravingen aan het Vrijthofplein naast de kerk gaven reeds aan dat de kerk waarschijnlijk 
gebouwd werd op een zeer interessante archeologische site. In 1994-1995 werd door de 
kerkraad het licht op groen gezet voor de opgravingen in de basiliek. 
 

 
Figuur 6: Plan uitgravingsfasen Basiliek Tongeren 

 
Omdat de kerk in dienst moest blijven tijdens de realisatie van de archeologische kelder, 
werden de werken uitgevoerd in opeenvolgende fasen. In de eerste fase werd het achterste 
gedeelte van het schip uitgegraven. Ter hoogte van de scheiding met de later uit te graven 
fase 2 werd een berlinerwand aangebracht. Tijdens de uitvoering van de fasen 2 en 3 
vinden de kerkdiensten plaats in de reeds afgewerkte fase 1. De eerste fase van het project 
werd gestart eind 1999 en beëindigd in 2001. De tweede fase werd aangevat eind 2004 en 
beëindigd in 2006. De derde fase werd aangevat in 2006.  
De kolommen van de kerk zijn gefundeerd op funderingsmassieven, bestaande uit 
nagenoeg los gestapeld natuursteenmetselwerk, verbonden door kettingmuren 
(verbindingsmuren tussen zolen) met een gelijkaardige opbouw. De aanzet van deze 
fundering bevindt zich op een diepte van 3 tot 3,5 m. Voor de constructie van een 
toegankelijke archeologische kelder was het dus nodig om de funderingsmassieven bloot te 
graven tot dicht tegen en zelfs voorbij hun aanzet. Het draagvermogen van een alsdan 
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oppervlakkig gefundeerd massief is uiteraard beperkt. Ook de draagkracht van het 
onsamenhangend natuursteenmetselwerk na het verwijderen van het omringende 
grondmassief is zeer twijfelachtig. Figuur 7 toont de kettingmuur onder de kolommen. 
 

 
 

Figuur 7: Kettingmuur onder de kolommen 
 
Op basis van een voorstudie werd beslist om de funderingsmuren te injecteren met een 
hydraulische grout, op basis van hoogovencement CEM III. Om het draag-vermogen van de 
bestaande funderingen te verhogen, werden micropalen aan-gebracht tot 9 à 10 m diepte 
onder de aanzet van de muren.  
Figuur 8 geeft schematisch een overzicht van de uitgevoerde consolidatie-ingrepen voor de 
realisatie van de archeologische kelder: micropalen, ingelijmde metselwerk-ankers, 
grondankers. 
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Figuur 8: Uitgevoerde consolidatie-ingrepen 
 
Monitoring 
 
Ter controle van de zettingen werden er bij de eerste fase topografische meetpunten 
aangebracht op de kolommen en de muren van de basiliek. Verder werden er doorheen de 
kettingmuur op twee plaatsen stangenextensometers aangebracht ten- einde de variatie van 
de zettingen met de diepte op te meten. 
Uit de topografische metingen kon worden afgeleid dat er zich tijdens het uitvoeren van de 
verstevigingswerken en het uitgraven van de kelder zettingen van ca. 10 mm hebben 
voorgedaan. Doordat de metingen slechts met vrij grote tussentijden werden uitgevoerd, 
was het niet mogelijk om te achterhalen bij welke activiteiten de zettingen waren 
opgetreden. De extensometers hebben geen nuttige informatie opgeleverd, omdat de 
stangen bij het uitvoeren van de micropalen werden vastgeïnjecteerd. 
Omdat de archeologen tijdens de vakantieperiode dieper hadden uitgegraven dan hetgeen 
was vooropgesteld, en zelfs dieper dan het aanzetpeil van de funderingen, werd beslist om 
de tussenafstand tussen de kettingmuren op te meten met een convergentiemeetapparaat. 
 

 
 

Figuur 9: Schematische voorstelling convergentiemeetapparaat 
 
Het convergentiemeetapparaat is een apparaat om snel en eenvoudig de verandering van 
horizontale tussenafstanden op te meten. Het apparaat is schematisch voorgesteld in 
figuur 9. De tussenafstand tussen de ingelijmde ankers met nauwkeurig afgewerkte kop 
wordt opgemeten met een speciale stalen meetband. Met een geijkte spanveer wordt de 
meetband steeds op dezelfde spanning gebracht tijdens de aflezing. De aflezing op de 
meetklok is nauwkeurig tot op 0,01 mm. Het gehele systeem laat een nauwkeurigheid toe 
van minder dan 0,01 mm bij meetlengten tot 20 m. Het convergentiemeetsysteem laat toe 
op locaties te meten waar het voor andere meetapparatuur zeer moeilijk, zo niet onmogelijk 
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is om nauwkeurig te meten. Het opstellen van het apparaat vereist geen tijdrovende 
ingrepen. De aldus met het convergentiemeetsysteem in fase 1 opgemeten meetbasissen 
zijn weergegeven in figuur 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 10: Opgemeten meetbasissen fase 1 
 
De stippellijnen geven de afstanden weer die opgemeten worden. Iedere afstand wordt 
driemaal opgemeten. Het gemiddelde van deze drie metingen wordt afgetrokken van de 
referentiemeting. Dit geeft de opgetreden verplaatsing weer. De afstand tussen de 
kolommen 8 en 9 boven de berlinerwand wordt eveneens opgetekend als controle voor de 
metingen en als referentie voor metingen in de tweede  opgravingsfase (zie figuur 10). In 
figuur 11 is het apparaat weergegeven.   
 

 
 

Figuur 11: Meetapparaat 
 
Voor fase 2 werden de besteksvoorwaarden niet herschreven maar kregen we de kans om 
mee te denken. We stelden een systeem met gemotoriseerde laser-theodolieten als 
alternatief voor.  
Daarmee werden de verplaatsingen van de kolommen en de muren om het uur of om de 
15 min. opgemeten in x, y en z-richting. Van de aldus verkregen informatie kon worden 
afgeleid dat de zettingen zich vooral voordoen bij het uitvoeren van de boringen doorheen 
de funderingen ter plaatse van de kolommen. Bij het uitvoeren van de eigenlijke micropalen 
en bij het ontgraven van de kelder hebben er zich nagenoeg geen zettingen voorgedaan. 
Aangenomen wordt dat de zettingen bij het uitvoeren van de boringen zich voordoen ten 
gevolge van een herschikking van de stenen. Vergelijkende proeven hebben aangegeven 
dat het uitvoeren van de destructieve boringen met een percussiehamer en van 
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kernboringen aanleiding gaf tot vergelijkbare zettingen. Destructieve boringen geven 
aanleiding tot trillingen. Bij kernboringen wordt er gebruik gemaakt van een boorvloeistof en 
wordt er materiaal van tussen de stenen weggespoeld. De boringen werden uiteindelijk 
verder uitgevoerd met een percussiehamer. 
Tijdens de tweede en derde fase werden eveneens metingen met het 
convergentiemeetapparaat uitgevoerd. Tussen de kolommen en de kettingmuren werden er 
ook systematisch stempels aangebracht zodra de uitgravingdiepte een vooropgestelde 
waarde bereikt had, of wanneer er aanzienlijke verplaatsingen werden opgemeten. 
Teneinde een beeld te krijgen over de seizoensinvloeden werden gedurende een periode 
van 2 jaar tussen de fasen 1 en 2 der werken de convergentiemetingen verder uitgevoerd.   
Uit deze metingen werd duidelijk dat tengevolge van seizoensinvloeden een cyclische 
vervorming met een amplitude van ongeveer 1 mm optreedt tussen de hoofd-kolommen van 
het schip. Een cyclisch verschil tot 2 mm is dus normaal te noemen. De metingen voor de 
hoofdbeuk tot de start der werken zijn getoond in figuur 12. 
 

 
 

Figuur 12: Metingen voor de hoofdbeuk tot de start der werken 
 
Het is het vermelden waard dat het feit dat deze metingen gedurende twee jaar werden 
uitgevoerd enerzijds te maken had met een voorziene periode van metingen (tot stabilisatie) 
na uitvoering der werken Dat de periode tussen fase 1 en fase 2 zo lang zou duren, was 
echter nooit bedoeling. De metingen geven echter aan dat monitoring voor uitvoering van 
belangrijke werken aan, hetzij infrastructuurwerken in de buurt van historische panden 
voldoende lang op voorhand nuttig kunnen zijn.  
 
Resultaten totaal station 
 
Tijdens de werken van fase 2 werden supplementair op de wekelijkse metingen continue 
topografische metingen uitgevoerd. Deze topografische metingen werden uitgevoerd met 
een vast gemonteerde computergestuurde lasertheodoliet, zie figuur 13. 
Met deze metingen is het mogelijk om zettingen, evenals scheefstanden van de kolommen 
te meten gedurende de werken. De metingen worden continu ingelezen in een computer en 
kunnen aldus on site door de aannemer en via een modem-verbinding door alle betrokken 
partijen (voor zover ze toegang hadden tot de meetgegevens) geraadpleegd worden. 
Bijsturen of eventueel onderbreken van de werkzaamheden kon dus onmiddellijk voor zover 
nodig. Gelukkig voor ons hadden we in Tongeren te maken met een ervaren bouwteam 
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waarvan de leden op geen enkel ogenblik op paniek gebaseerde beslissingen hebben 
genomen.  Bovendien was onze eigen interesse in de performantie van het meetsysteem 
groot zodat we onmiddellijk met de consequenties van onze uitvoering geconfronteerd 
werden en op mogelijke ongerustheid anticipeerden door zelf contact op te nemen met het 
bouwbestuur. 
 

 
 

Figuur 13: Computergestuurde lasertheodoliet 
 

 
Figuur 14: Grafiek metingen 

 
Het zettinggedrag (figuur 14) is duidelijk merkbaar op de grafiek van de metingen in de 
periode mei 2005. In deze grafiek is de invloed van het boren van micropalen onder kolom F 
(punt 304) duidelijk zichtbaar op zowel de z-coördinaat (verticale zakking) als de y-
coördinaat (horizontale verplaatsing). Deze vervormingen werden ook geïdentifi-ceerd bij de 
convergentiemetingen tussen de kolommen F en G. 
In de periode april-juni 2005 werd met het convergentieapparaat een verkleining van de 
tussenafstand tussen de kolommen F en G met 2,9 mm opgemeten. Het verschil tussen de 
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horizontale verplaatsingen van de kolommen F en G, opgemeten met het totaalstation, 
bedroeg tijdens dezelfde periode 2,7 mm. Hierbij moet aangestipt worden dat de 
convergentiemeetpunten zich op ongeveer 1,5 m boven het vloerniveau bevinden terwijl de 
spiegels voor het totaalstation zich op een hoogte van 8,7 m bevinden. Daardoor worden de 
metingen met het totaalstation meer beïnvloed door temperatuurseffecten, veroorzaakt door 
zonbestraling. In het algemeen kan gesteld worden dat de meetnauwkeurigheid van beide 
systemen goed vergelijkbaar is. De goede meetnauwkeurigheid van het totaalstation moet 
vooral worden toege-schreven aan het feit dat het totaalstation in de kerk zeer goed 
afgeschermd is van alle mogelijke invloeden. 
 
Technologisch advies 
 
Gezien de belangrijkheid van het monument en het risico bij uitvoering van deze werken 
heeft het bouwbestuur geopteerd voor een zeer breed technologisch advies. Als aannemer 
konden we daar alleen maar tevreden mee zijn. Bovendien werden we  bij het overleg 
betrokken en stond men open voor alternatieven. En wilden onze archeologen net iets 
dieper graven dan oorspronkelijk gepland om dat ene archeologisch raadsel ook nog op te 
lossen, dan werd het risico beschouwd en de aangepaste berekeningen uitgevoerd.  
Het vermelden waard in verband met dit project is tenslotte nog dat er, naast de registraties 
van de bewegingen van het kerkgebouw, twee camera’s waren opgesteld die circa 3 maal 
per werkdag een digitale foto genereerden van de werkzaamheden. Op die manier is in het 
bijzonder de fasering van de archeologische opgravingen ook zeer goed vastgelegd voor het 
nageslacht.  
 
 
4. Ondergrondse spoorverbinding Schuman – Josaphat 
 
In het hart van de Europese wijk in Brussel wordt in het kader van het gewestelijk expresnet 
(GEN) rond Brussel een nieuwe spoortunnel aangelegd tussen het station Brussel-Schuman 
en Josaphat (Meiser). Het is een gezamenlijk project van de instellingen Beliris en Infrabel. 
Het studiebureau van de opdrachtgever is een combinatie Infrabel/Grontmij.  
Een kwart van de tunnel wordt gemaakt door middel van twee evenwijdige 
buisdoorpersingen diameter 3 m waartussen dwarsverbindingen van circa 10 m lengte 
worden gerealiseerd die het dak vormen van de toekomstige spoortunnel. Vanuit diezelfde 
langse persbuizen worden zogenaamde beschoeide sleuven gegraven die de wanden 
vormen van de spoortunnel. Uiteindelijk zal de ingesloten ruimte tussen de wanden 
(beschoeide sleuven) en het dak (2 langse buizenstrengen met dwarsver-bindingen) 
uitgegraven worden om zo de spoortunnel te realiseren.  
Wat is nu echter de link met het thema van de studiedag ? 
 
Compensation grouting 
 
De werken situeren zich onder het hart van de Europese wijk in Brussel, een erg 
verstedelijkt gebied. Tussen de Emile-Maxlaan en de Plaskylaan loopt de tunnel op 5 meter 
diepte onder een huizeneiland van residentiële woningen uit de tweede helft van de vorige 
eeuw. Het risico op zettingen van, en de eventueel daaruit volgende scheurvorming in en 
scheefstanden van de huizen is bij werken op een dergelijke beperkte diepte onder de 
funderingen aanzienlijk. Om de bewoners van de huizen dit onheil te besparen had het 
bouwbestuur bij aanbesteding een bepaald injectiesysteem voorzien in combinatie met 
vijzeltechnieken. 
Na de aanbesteding heeft de hoofdaannemer in samenspraak met de gespecialiseerde 
onderaannemer voor het buizendak en het adviesbureau bvba Jan Maertens bijkomend 
grondonderzoek laten uitvoeren. Hieruit bleek dat de in het bestek voorgeschreven 
injectietechnieken niet haalbaar waren gezien de grondkarakteristieken. Als alternatief werd 
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ruim geargumenteerd een systeem van”compensation grouting” voorgesteld en aanvaard 
(zie figuur 15). 
 

 
 
 

Figuur 15: Compensation grouting onder huizeneiland – 3D-beeld 
 
Vanuit twee bouwputten in de straat naast het huizeneiland waaronder de uiteindelijke 
tunnel wordt gerealiseerd, worden horizontaal twee waaiers van stalen buizen (Ø 2”) op een 
diepte van 2,5 m onder de kelders van de huizen (en dus 2,5 m boven de toekomstige 
tunnel) geboord. In de kelders van de huizen (figuur 16) worden sensoren geïnstalleerd die 
de op- en neerwaartse bewegingen van de huizen met een nauwkeurigheid van 
0,1 millimeter registreren. De metingen worden continu en volautomatisch geregistreerd en 
kunnen online gevolgd worden door de hoofdaannemer en de finale klant(en). Naast de 
sensoren in de kelders worden op de gevels spiegelkruisen aangebracht. Deze worden zo 
goed als continu opgemeten door een gemotoriseerde lasertheodoliet. Bij het bereiken van 
een voorafgaandelijk vastgelegd alarmpeil zullen ‘compenserende injecties’ uitgevoerd 
worden. Via een systeem van kleine openingen (manchettes) in de buizenwaaier kan er zeer 
lokaal en precies cement geïnjecteerd worden in de grond omheen de buizen. Door deze 
injecties kan de grond onder de fundering van de huizen op discrete goed gekozen punten 
terug naar boven worden ‘gepompt’ over het vereiste aantal millimeter. Door de grote 
nauwkeurigheid van het meetsysteem kunnen de injecties uitgevoerd worden alvorens met 
het blote oog zichtbare scheuren en zettingen ontstaan. 
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Figuur 16: Compensation grouting - uitvoeringsdetails 
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Ik ben me ervan bewust dat zulke compenserende systemen voor de meeste 
restauratieprojecten niet van toepassing zullen zijn maar je weet natuurlijk nooit dat een 
stukje van de know-how wel zou kunnen aangewend worden. Bovendien gaat het er bij 
restauraties om dat scheuren en scheefstanden eerder geconsolideerd worden dan dat ze 
ongedaan worden gemaakt (cfr. Campanile Pisa – figuur 17). Kortom, elke techniek heeft 
zijn toepassingen en het is de kunst van de juiste techniek te vinden voor een gesteld 
stabiliteitsprobleem. En ten opzichte van andere projecten zijn de randvoorwaarden bij 
restauraties gewoonlijk nog net iets stringenter. Technologisch advies en overleg is dus aan 
de orde maar om tot een goed concept te komen is meten en registreren van primordiaal 
belang. 
 

 
 

Figuur 17: Campanile Pisa 
 
 
5. Onze-Lieve-Vrouwkerk van Laken – fase 3 – Restauratie van de zijgevels Oost en 

West 
 
Bouwheer: Beliris – FOD Mobiliteit en Vervoer 
Architect: Ma² Metzger & Associés 
Studiebureau stabiliteit: JZH & Partners 
Deze werken zijn de laatste fase van de restauratie van de kerk (figuur 18), met uitzondering 
van de Koninklijke Kapel. Het gaat hier om een werf van grote omvang en van hoogstaand 
technisch vakmanschap, in het bijzonder voor wat betreft de werken aan de luchtbogen en 
hun versterking gedurende de uitvoering van de werken. 
Net zoals bij de vorige fasen zijn er twee grote problemen: de stabiliteit van het 
monumentale gebouw en de slechte kwaliteit van de gebruikte stenen. De nabijheid van 
industriële zones stelt de kerk bloot aan vervuilende en beschadigende rookgassen waarbij 
deze dan nog gecombineerd worden met sterk vervuilende zure regen. 
Bij aanbesteding was een bepaald systeem (figuur 19) voorzien dat bij de demontage van 
de luchtbogen diende toegepast te worden. Alhoewel wij niet twijfelden aan de 
deugdelijkheid van het systeem hebben wij, gezien vorige ervaringen i.v.m. demontage van 
luchtbogen een alternatieve procedure voorgesteld in nauwe samenwerking met KULeuven 
(Prof. dr. ir. L. Schueremans). 
Nadat iedereen overtuigd was dat het door ons voorgestelde systeem geen bijhorende 
risico’s genereerde voor de betrokken partijen (want voldoende berekend, geargumenteerd 
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en nagekeken) werd het licht op groen gezet. Bij het ter perse gaan van de syllabus worden 
de eerste gerestaureerde luchtbogen terug in dienst genomen. 
 

 
 

Figuur 18: Restauratie zijgevels Onze-Lieve-Vrouwkerk van Laken 
 
Tijdens de studiedag kunnen mogelijk relevante grafieken getoond worden die de door het 
monument ondergane bewegingen weergeven. 
 

 
Figuur 19: Schoringsconstructie ten behoeve van demontage luchtbogen 
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6. Dierkost 
 
Bouwheer: Stad Geraardsbergen 
Architect: H. François 
Studiebureau: Ingenieursbureau D’hauwer & Van Der Schueren 
Ik keer tenslotte even terug naar de figuur 2. Het ging hier om het project Dierkost. De 
Dierkost is een 14de eeuwse vestingtoren en één van de laatste overblijfselen van de oude 
omwalling van het middeleeuwse Geraardsbergen (Vlaamse Ardennen). 
 

 
 

Figuur 20: Dierkost na restauratie 
 
Gezien de ervaring opgedaan bij de restauratie van de omwallingsmuur van het 
Gravensteen stelden wij voor om zeer specifiek voor dat muurgedeelte geo-elektrische 
metingen uit te voeren voorafgaand aan de injecties. Bij deze metingen wordt de elektrische 
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resistiviteit tussen telkens twee punten geregistreerd. Deze techniek wordt gebruikt bij het 
onderzoeken van o.a. de bodem (bijv. bij de prospectie ten behoeve van de ontginning van 
grindpaketten). In dit geval bekomt men (na “calibratie”) een beeld van de holtes in de muur. 
Daaruit bleek dat de muur niet over de volledige dikte diende geïnjecteerd te worden en de 
extra kost overzienbaar was. De injectie werd uitgevoerd met een injectiespecie op basis 
van ultrafijn cement en kalk. Na een controlemeting kon de voorziene restauratie verder 
worden gezet.  
De restauratie werd bekroond als “geslaagde restauratie” door de heemkundige kring van 
Oost-Vlaanderen (figuur 20). 
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GOEDE RAAD IS DUUR,  
…. SLECHTE RAAD IS DUURDER. 

 
André De Prouw 

Constructiebureau De Prouw B.V. 
 
 
Abstract 
 
Wat is een goed advies en waaraan herkent men een goede adviseur?  
Monumenten zijn vaak complexe bouwwerken waarbij veel expertise wordt verlangd. Een 
goedkoper maar ook minder goed advies kan op de langere termijn wel eens duurder 
uitpakken. 
Hoe gaat de adviseur te werk en wat zijn z'n instrumenten? Er wordt kort ingegaan op 
schadegevallen, onderzoek en monitoring, maar … weet wat je meet !! Het interpreteren van 
gegevens is een vak apart. 
Bij het constructief herstel dient men ook selectief te werk te gaan. Normen zijn richtlijnen en 
bij monumenten kan dat wel eens tot conflictsituaties leiden. Constructief inzicht en 
alternatief denken gaan soms samen. Maar restaureer bescheiden en investeer in opleiding 
met in het achterhoofd: "We hebben niet alle wijsheid in pacht". 
 
 
1. Kwaliteit 
 
De kwaliteit van een advies is moeilijk te beoordelen, vooral als het een advies van een 
bepaald specialisme betreft, waarbij de keuze van specialisten beperkt is. Als er aan 
meerdere specialisten een advies wordt gevraagd, zal de uitkomst niet altijd gelijkluidend 
zijn. De verwarring slaat toe: "Wat is een goed advies?".  
Een goed advies blijkt vaak achteraf. Om de kwaliteit van een specialist te wegen kan het 
beste worden afgegaan op de ervaring en referenties van eerder uitgebrachte adviezen. 
Zie hier een probleem voor de "nieuwelingen" die zich op het specialistische vlak gaan 
begeven. Als ook hier geldt dat ervaring een goede leerschool is, kan men pas van een 
specialist spreken als de nodige ervaring is opgedaan. Maar ook een "beginneling" kan een 
goed advies geven. Toch zal bij meer complexe vraagstukken meer ervaring een pré zijn. 
Om de werkzaamheden van de constructeur duidelijk te maken geef ik vaak een voorbeeld 
uit de medische wereld, waarbij ik de constructeur vergelijk met een orthopeed. En ook 
orthopeden zijn er van verschillende kwaliteit. Een eenvoudige operatie kan worden 
uitgevoerd door vrijwel iedere orthopeed, maar een moeilijk geval zal door een specialist 
behandeld moeten worden. Een gespecialiseerd orthopeed kost natuurlijk meer dan een 
beginnend arts, maar het risico van een slecht uitgevoerde operatie door een "te lichte" 
deskundige wil niemand lopen: Goede raad is duur, slechte raad is duurder. 
Gebouwen kunnen vergeleken worden met patiënten die geholpen moeten worden en 
monumenten horen vaak tot de categorie van meer complexe gevallen waarbij specialisme 
gewenst is. Vooral bij oudere bouwwerken is er meer kennis nodig van  bijvoorbeeld de 
bouwgeschiedenis, kennis van toegepaste materialen en bouwmethoden. Kennis die 
voornamelijk in de praktijk moet worden opgedaan. De opleidingen kunnen misschien wel 
een aanzet geven op het gebied van constructieve restauratie, maar een paar jaar studie is 
te kort om de kennis en de mores van het vak onder de knie te krijgen. Binnen ons bedrijf 
worden constructeurs opgeleid in het restauratievak, maar na de studie vergt het nog zeker 
5 tot 10 jaar om de benodigde ervaring te krijgen. En zelfs ik leer nog steeds bij, dat durf ik 
best te zeggen. Als een adviseur beweert dat hij/zij alle kennis in pacht heeft, is het vaak 
geen goede adviseur. 
Monumenten zijn vaak meer complexe bouwwerken. Een adviseur op het gebied van 
constructief advies voor monumenten zal dan ook meestal tot de "hogere categorie" van 
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adviseurs behoren die al jaren in het vak meeloopt. De naam "constructeur" is mijns inziens 
niet voldoende omvattend, omdat de taken van de "adviseur" meer uitgebreid zijn dan de 
titel constructeur doet vermoeden. Een belangrijke taak is natuurlijk de zorg voor het casco 
(het dragend skelet), maar daarnaast zijn er nog meer zaken die bij restauratie om de hoek 
komen kijken. 
Het werk van een adviseur bouwconstructies gaat verder dan alleen het ontwerpen, 
berekenen en tekenen van constructies. Er moet "zorg" worden besteed aan het bouwwerk, 
soms door eerst onderzoek te doen en ook rekening te houden met veranderende 
omstandigheden, andere disciplines, gebruik en onderhoud.  
 
 
2. Waaraan herkent men een goede specialist? 
 
Een goede specialist heeft kennis van zaken.  
De kennis van de adviseur bouwconstructies is opgedaan gedurende zijn carrière. De basis 
van zijn kennis is gelegd in zijn studie: techniek / bouwkunde / constructie.  Hoe meer de 
adviseur geprikkeld wordt, hoe beter hij zich ontwikkelt. Uitdagingen zijn dus van belang. 
Maar niet iedere techneut wil die uitdaging aan. Er zijn constructeurs die de voorkeur 
hebben voor het uitwerken van systeemvloeren of het perfectioneren van berekeningen van 
bijvoorbeeld stalen verbindingen. Allemaal erg nuttig, maar de adviseur op het gebied van 
monumenten zal over meerdere kwaliteiten moeten beschikken, zoals: 
 Kennis constructieve vormgeving 
 Het beoordelen van krachtwerking van een constructie 
 Goed waarnemend en analytisch vermogen 
 In situaties de rode draad zien op te pakken en te relateren aan de problematiek 
 Interesse in de bouwhistorie 
 Bestuderen van de ontwikkeling van een bouwwerk en bouwmethoden 
 Materiaalkennis 
 Met name van oude bouwmaterialen 
 Communicatief 
 Goede taalvaardigheid voor het verzorgen van rapporten en het in eenvoudige taal 

kunnen uitleggen van situaties 
 Interesse voor aanpalende specialismen 
 Weten wat er in het vakgebied om je heen kan worden toegepast bij een bepaald project 
 Management 
 Het kunnen begeleiden/coördineren van een plan of project 
 
 
3. Hoe gaat een adviseur bouwconstructies te werk? 
 
Een eenvoudige vraag, maar het antwoord is nogal complex. Misschien ook wel omdat 
vrijwel ieder project een eigen aanpak heeft. Een aantal grote lijnen kunnen er wel getrokken 
worden, beginnend bij het moment dat de adviseur wordt ingeschakeld. 
Hoe gaat het in de praktijk? 
Een gebouw (monument) verkeert in slechte staat en zal hersteld moeten worden. Een 
opdrachtgever (kan ook een overheidsinstelling zijn) neemt een architect in de arm om een 
restauratieplan op te stellen. Als het herstel alleen van bouwkundige aard is, zal de architect 
dit grotendeels zelf de restauratie kunnen begeleiden. Maar als ook de constructie van het 
gebouw gebreken vertoont, wordt er een adviseur bouwconstructies ingeschakeld. 
Voordat met de bouwkundige restauratie wordt gestart, zal het casco van het gebouw van 
voldoende kwaliteit moeten zijn om schade in de nabije toekomst te beperken (let wel: het 
geheel voorkomen van scheurvorming is bij restauratie vrijwel niet mogelijk). De adviseur 
start meestal met een visuele inspectie van het gebouw, soms uitgebreid met beperkt 
onderzoek naar bepaalde constructies, zoals het graven van proefputten om de 
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funderingsconstructie in kaart te brengen. Daarbij is het vaak handig als voorafgaand aan 
het eerste bezoek al enige kennis is verkregen over de historie van het gebouw.  
Voor onderzoek naar de constructie wordt vaak gebruik gemaakt van het archief van de 
betreffende gemeente. Hier zitten echter wel een paar addertjes onder het gras. Denk er 
bijvoorbeeld aan dat de tekeningen die in het archief zijn opgenomen van de "nieuwere 
monumenten" vaak de bouwaanvraag betreft. Ervaring leert dat de uitvoeringstekeningen 
nogal eens kunnen afwijken van de bouwaanvraag stukken. Ook is het mogelijk dat er 
sindsdien meer recente verbouwingen zijn uitgevoerd, die niet altijd opgenomen zijn in het 
archief. Het is dus zaak om de stukken uit het archief te controleren in de praktijk.  
Van oude gebouwen zijn soms niet altijd tekeningen terug te vinden. Historische archieven 
zoals boeken of brieven met omschrijvingen van bouwmaterialen, overlegde rekeningen en 
in sommige gevallen bouwverslagen kunnen ook nuttige informatie bevatten. Zo kan men 
soms uit oude documenten opmaken of een bouwwerk wel of niet op houten palen is 
gefundeerd. Het archiefonderzoek kan dus soms verder gaan dan alleen de databank van 
de tekeningen van een bouwwerk. Meestal is een dergelijk onderzoek tijdrovend en dus ook 
kostbaar voor de opdrachtgever, maar kan ook duidelijkheid geven over een bepaald 
gebrek, zodat er gericht naar een oplossing voor een probleem kan worden gezocht, wat 
weer kosten bespaart. 
Een veel gebruikt hulpmiddel bij de visuele inspectie is het fototoestel. Bij meer complexe 
opdrachten is het vrijwel niet mogelijk om bij een eerste bezoek de vinger op de zere plek te 
leggen. Uitvoerig fotograferen van de situatie kan dan helpen, zodat "op kantoor" alles nog 
eens rustig nagekeken kan worden.  
Bij een eerste inspectie zie je vaak vele gebreken. Sommige zijn oud, op andere plaatsen is 
nieuwe schade te zien. Soms ook een combinatie van beide: een oude scheur die nog 
steeds actief is. Door de vele indrukken is het dan lastig om een mogelijke oorzaak van de 
gebreken vast te stellen. Door de gebreken - en de patronen - nader te bestuderen is het 
mogelijk om een hypothese op te stellen wat de schade veroorzaakt. Hierbij speelt ook de 
ontwikkeling van het bouwwerk (dus de geschiedenis) een rol, omdat vaak een gebrek of 
schade ontstaat op de overgang van verschillende bouwfases. Archiefonderzoek 
voorafgaand aan het eerste bezoek is dus van belang om meer gericht te kunnen 
onderzoeken. Maar ga vervolgens niet teveel zoeken in één bepaalde richting en blijf 
objectief tijdens de visuele inspectie, omdat schades ook een andere oorzaak kunnen 
hebben. 
In veel gevallen is het niet direct duidelijk wat precies de oorzaak van de opgetreden schade 
is en zal er nader onderzoek verricht moeten worden. Tijdens of na de visuele inspectie kan 
er een analyse worden gemaakt van de geconstateerde vervormingen (scheurvorming en 
verplaatsingen). Het patroon en de vorm van de scheur vertelt soms al een heleboel.  
Voor het herkennen van schadepatronen met daarbij mogelijke oorzaken is in juni 2010 een 
conceptboekje verschenen : "Structural damage in masonry" door Ilse de Vent, studente aan 
de TU Delft onder Rob van Hees. Met deze handleiding is het mogelijk om scheurvorming te 
relateren met een oorzaak en een gebrek van de constructie. Een handig hulpmiddel voor 
een eerste scan, maar voor meer gecompliceerde gevallen speelt ook de ervaring van de 
adviseur een belangrijke rol. 
Als er een oorzaak van het constructieve gebrek kan worden vastgesteld zal dit soms nader 
onderzocht moeten worden. Hiervoor is er een breed scala aan mogelijkheden. Bij historisch 
materiaal heeft een niet-destructief onderzoek vaak de voorkeur boven het boren van allerlei 
gaten.  
 
 
4. Monitoring 
 
Een van de middelen voor onderzoek is monitoring. Er kunnen allerlei metingen worden 
uitgevoerd waarmee data verkregen kan worden om de vervorming van een gebouw te 
registreren. Hierbij stuiten we echter vaker op een probleem: tijd. Een van mijn uitspraken is: 
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"Een monument heeft tijd nodig". Niet alleen dat het monument al geruime tijd bestaat, maar 
ook onderzoek en soms ook de uitvoering van het herstel vergt tijd.  
Een monitoring van bijvoorbeeld ongelijke zakking van een gebouw kan het beste over 
langere tijd worden uitgevoerd. Een lintvoegwaterpassing behoort natuurlijk tot de 
mogelijkheden, maar dat is slechts een momentopname. Na een lintvoegwaterpassing kan 
worden vastgesteld dat een gebouw is scheefgezakt, maar wanneer de zakking is 
opgetreden is niet duidelijk. Een nauwkeurigheidswaterpassing met hoogteboutjes is dan 
een beter instrument, maar dan zal de meting wel geruime tijd voor de aanvang van het 
opstellen van het herstelplan moeten worden gestart. Een periode van twee jaar is soms zelf 
aan de korte kant. Reden dus om de adviseur bouwconstructies zo vroeg mogelijk bij een 
project te betrekken. 
Monitoring is erg belangrijk als het gaat om onderzoek naar schade en vervormingen in 
monumenten en kan ons vaak helpen bij het zoeken naar de oorzaak van het probleem. 
Maar een goede monitoring opzetten moet met zorg gebeuren. 
Voor het uitvoeren van een hoogtemeting, is het belangrijk om de plaatsen van de 
meetpunten zorgvuldig te kiezen. Het beste is om de meetpunten zo te plaatsen dat de 
mogelijke oorzaak van de opgetreden schade gecontroleerd kan worden. De adviseur stuurt 
hierbij de meetploeg aan. 
 
 
5. Meten is Weten, maar … Weet wat je Meet 
 
Als een schadebeeld nog niet meteen duidelijk is, kan er eerst een oriënterende 
monitoring worden uitgevoerd, waarbij er veel meetpunten worden geplaatst en dan maar 
kijken wat er gebeurt. Vervolgens zal de meting moeten worden geïnterpreteerd. Wanneer is 
er resultaat? Is er al een bruikbaar resultaat na de eerste herhalingsmeting? Hoe lang moet 
er gemeten worden? Is er wel op de juiste plaats gemeten? Is de meting wel nauwkeurig 
genoeg? En zelfs … is de meting wel goed uitgevoerd? 
Een boel vragen die eigenlijk van tevoren al gesteld moeten worden. Een goede monitoring 
is op een schadebeeld afgestemd. Degenen die meten moeten een duidelijk uitvoeringsplan 
hebben, waarbij de plaats voor de meetpunten door de adviseur worden aangegeven. 
Daarbij zal de meetploeg alleen de meting uitvoeren en de resultaten van de meting 
rapporteren. De adviseur zal met deze meetgegevens aan de slag moeten om voor hem 
bruikbare gegevens te verkrijgen. 
Als er geen duidelijk beeld wordt verkregen bij een eerste inspectie, kan worden gekozen 
voor een globale meting, zoals een lintvoegwaterpassing. Hierbij gaat men uit dat bij de 
bouw een lintvoeg netjes horizontaal is uitgevoerd. Door de hoogte van deze voeg op 
meerdere plaatsen vast te leggen ten opzichte van NAP kan er een beeld worden verkregen 
van ongelijke zetting en eventueel de absolute zetting als het oorspronkelijke Peil van het 
gebouw bekend is. Als het bouwwerk in de loop der tijd is uitgebreid, zal men daarmee 
rekening moeten houten, omdat hierdoor een "verstoring" in de meting kan ontstaan. 
Een andere vorm van "verstoring" kan komen door de veelheid van informatie die met een 
meting wordt verkregen. De cijfers geven niet altijd een helder beeld. 
 
Hoogtemetingen worden vaak in tabelvorm gerapporteerd. De meting wordt veelal 
uitgevoerd ten opzichte van NAP, waarbij referentiepunten worden gebruikt. Naast de tabel 
met de meetgegevens wordt dan een kolom toegevoegd waarbij het verschil met de 
nulmeting wordt aangegeven. Bij metingen over een langere periode kan dat tot 
onduidelijkheid leiden. 
Het kan helpen om de getallenreeks in grafiekvorm te presenteren om de hoogteverschillen 
te visualiseren. 
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Tabel 1: Hoogtemeting 
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Even een willekeurig voorbeeld: 
 

 
 

Figuur 1: Voorbeeld zakking 
 
De blauwe lijn (A) geeft een hoogtemeting aan van een bouwwerk met een houten 
paalfundering. De zakking in de eerste periode bedraagt 0,2 mm per jaar. Rond 1998 vinden 
er werkzaamheden in de buurt plaats, waardoor er een extreme zakking optreedt. In 2001 
wordt er ingegrepen, waarbij er een nieuwe paalfundering is aangebracht. De zakking is in 
de daarop volgende periode nihil. 
De rode lijn (B) is een aftakking van de blauwe lijn. Dit kan duiden op een fundering die na 
herstel opnieuw zakking vertoont. In de grafiek is het duidelijk zichtbaar, maar als er een 
tabel met tal van meetgegevens wordt gepresenteerd, is het verschil van de laatste 
zettingsmeting en de nulmeting niet zo groot. Het is dus van belang dat er bij de interpretatie 
van een meting over langere tijd de juiste intervallen worden genomen en daaruit de 
conclusies te trekken. 
Tenslotte nog de groene lijn, als voorbeeld van een bouwwerk met een fundering op houten 
palen, die langzaam mee zakt met zijn omgeving. De gemiddelde zakking bedraagt 
ongeveer 0,4 mm per jaar en de houten paalfundering kan volgens de F3O richtlijn: 
"Onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen" als goed worden 
beschouwd. Let hierbij dus ook op de relatieve zakking (de zakking in relatie tot de 
omgeving) en niet alleen op de absolute zakking (ten opzichte van een vast punt). De 
omgeving is vaak minder star dan het vaste punt. 
Monitoring is dus een prima hulpmiddel om schade aan een gebouw te herkennen, maar 
kennis van zaken is wel vereist. Zoals bij de rekenprogrammatuur van computers geldt: 
"Stop je er onzin in, krijg je er onzin uit", geldt dit ook voor het meten aan gebouwen: Als je 
niet weet wat je meet, kan je ook geen conclusies trekken. En het komt maar al te vaak voor 
dat er wordt gemeten, maar dat er weinig met de meetresultaten wordt gedaan. Ook tijdens 
uitvoeringswerkzaamheden wordt er druk gemeten, maar een zogenaamd meetprotocol, 
waarin opgenomen dient te zijn welke maatregelen er genomen dienen te worden bij 
overschrijding van bepaalde meetwaarden, wordt vaak vergeten. 
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6. Constructief herstel 
 
Als de oorzaak van de schade bekend is, kan men tot herstel overgaan. Hierin moet men 
onderscheid maken tussen restaureren en renoveren.  
Bij restauratie gaat men herstellen in de stijl van het bouwwerk, waarbij - zoveel mogelijk - 
oorspronkelijke materialen worden toegepast. Dus geen betonvloeren of staalconstructies in 
17e eeuwse kasteeltjes. Maar "echt" restaureren is vrij kostbaar en wordt nog maar zelden 
gedaan. Soms is het "constructief gezien" ook niet mogelijk en moet er een "moderne 
ingreep" worden uitgevoerd om een situatie te stabiliseren.  
Een dergelijke moderne ingreep in een fundering is vaak minder storend, maar in het 
zichtbare deel van het monument moet men daar met de nodige voorzichtigheid gebruik van 
maken.  
Behalve de conventionele constructies kan men ook weleens alternatieve constructies 
verzinnen om het doel te bereiken, het zogenaamde Out of the Box denken. Hierin komen 
de kwaliteiten van de specialist tot uiting. En komt men er rekentechnisch niet uit, dan is er 
nog een uitweg door bijvoorbeeld de functie van een onderdeel te veranderen. 
Constructeurs verrichten hun werkzaamheden volgens het Bouwbesluit en de huidig 
geldende normen. De constructies van de monumenten zijn meestal gebouwd in de tijd dat 
die normen er nog niet waren of waarin er andere normen golden.  
Hierbij moeten we wel voor ogen houden dat de normen richtlijnen zijn, waarbij voor 
berekeningen een ongunstige belastingsituatie wordt beschouwd en een constructie of 
constructieonderdeel nog moet voldoen aan de eis die eraan wordt gesteld. De normen zijn 
dus geen voorgeschreven wetten en  het is mogelijk om van de richtlijnen af te wijken. 
Bij het restaureren (of renoveren) van monumenten kan de constructeur worden 
geconfronteerd met een dilemma. Vaak zijn monumenten grotere bouwwerken waarvoor 
geen particulier te vinden is die wil investeren in de restauratie en het onderhoud van het 
pand. Het is simpelweg te duur. Maar om een pand te verbouwen tot kantoorruimten met 
allure, een museum of bijvoorbeeld luxe hotel kan soms wel een investeerder worden 
gevonden. Een dergelijke verandering van functie kan in veel gevallen wel eens de redding 
van een bouwwerk zijn, dat anders na jarenlange leegstand onder de slopershamer valt. Als 
zo'n functieverandering wordt doorgevoerd zal de constructeur zijn getallen op de 
constructie los laten en komt al gauw tot de ontdekking dat de aanwezige dimensionering 
van de constructie onvoldoende is, denk daarbij bijvoorbeeld aan de veranderlijke belasting 
op vloeren van vluchtwegen en ruimten voor gemeenschappelijk gebruik. De oude 
woongebouwen hebben vaak houten vloerconstructies die volgens de huidig geldende norm 
al niet meer zouden voldoen. 
Het is dan aan de constructeur in samenwerking met de architect om een "verantwoorde" 
manier te vinden om de constructie aan te passen, waarbij de oorspronkelijke vorm niet (of 
zo weinig mogelijk) verandert. Ook het omgaan met de norm hoort hierbij tot de spelregels. 
Met een "goed verhaal" kan in overleg met de opdrachtgever en controlerende instanties 
soms een passende oplossing worden gekozen. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk 
om beperkingen aan het gebruik te stellen, zoals bijvoorbeeld in het geval Kasteel 
Amerongen. 
 
 
7. Voorbeeld Kasteel Amerongen 
 
Kasteel Amerongen (1286) 
Februari 1673 afgebrand, vervolgens weer opgebouwd 
Oorspronkelijke functie: woonkasteel v.b. 1,5 kN/m² (150 kg/m²) 
Nieuwe functie: museum  v.b. 3,0 kN/m² 
 bijeenkomsten v.b. 5,0 kN/m²  
Op de verdiepingen zijn houten vloeren aanwezig. De dikke vloerdelen zijn met een 
zwaluwstaartvormige wig op de balken aangebracht. Aan de onderzijde van de balklaag is 
een plafond van sierstucwerk aangebracht. Zowel de onderkant van de constructie als de 
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bovenkant zijn een belangrijk onderdeel van het monument en moeten ongewijzigd blijven. 
Het Huys Amerongen zal in de toekomst gebruikt gaan worden als museum. 
 

 
 

Figuur 2: Detail vloeropbouw verdieping Kasteel Amerongen 
 
De huidige vloerconstructie is relatief slap en voldoet dus zeker niet aan het gebruik met een 
hogere veranderlijke belasting. Rekentechnisch kan dit niet volgens de NEN-normen of de 
Eurocode worden opgelost. 
De oplossing hiervoor wordt gevonden in een ander gebruik van de vloer.  
De betreffende ruimte wordt gebruikt als museumzaal. Daarbij wordt de betreedbare zone 
voor het publiek beperkt tot een strook van 1,5 meter aan de rand. De overige ruimte is 
tentoonstellingsruimte, waar het meubilair staat opgesteld, maar waar het publiek niet kan 
komen. Tevens wordt de grootte van de groep bezoekers beperkt tot maximaal 15 personen. 
Bij deze bezoekersaantallen hoeft niet de in de norm opgenomen veranderlijke belasting van 
3,0 kN/m² gerekend te worden over het gehele vloeroppervlak. Bijkomend voordeel hierbij is 
dat ook de vluchtwegen beperkt kunnen blijven, omdat het aantal bezoekers dat zich in het 
pand ophoudt beperkt is. Uiteraard dienen dergelijke voorwaarden van tevoren goed 
besproken te worden met de betrokken instanties (bouwtoezicht en brandweer) en zal de 
gebruiker van het pand deze beperking duidelijk moeten worden overgebracht. 
 
 
8. Besluiten 
 
Het analyseren van schade van monumenten is maatwerk. Vrijwel elk monument heeft zijn 
eigen aanpak nodig, waarbij de ervaring van de adviseur erg belangrijk is, maar voor een 
goed en gericht advies zal ook een ervaren adviseur tijd nodig hebben: "Een monument 
heeft tijd nodig". 
Daarbij kan worden opgemerkt dat een minder goed advies zal kunnen leiden tot een 
constructieve aanpak die - op termijn - niet aan de verwachting voldoet. Als vervolgens na 
enkele jaren blijkt dat de problemen nog niet zijn opgelost, is het wellicht nog lastiger om 
opnieuw een herstelplan te ontwerpen, omdat de financiële middelen op dat moment nog 
niet beschikbaar zijn vanwege het recent uitgevoerde plan. 
Zorg voor een goed onderbouwd plan. Maak voor de onderbouwing gebruik van gerichte 
middelen, zoals een monitoring "op maat".  
Probeer bij het constructief herstel van bouwwerken beperkt te blijven tot het noodzakelijke. 
Ga niet restaureren voor de komende 100 of 200 jaar. Met de nieuwe technieken die we in 
de toekomst gaan gebruiken zal men soms terugkijken op ons huidige werk, wat dan 
mogelijk als amateuristisch wordt gezien, terwijl we nu ons uiterste best doen om het zo 
goed mogelijk te doen. Laten we vooral niet denken dat we nu alle wijsheid in pacht hebben. 
Laat ook nog een stukje voor ons nageslacht over en zorg voor een goede opleiding, zodat 
we in de toekomst de juiste specialisten hebben om ons cultureel erfgoed te bewaren. 
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HOE EN WANNEER GEEFT DE MONUMENTENWACHT SIGNALEN AF BIJ 
SCHEUREN, SCHEEFSTANDEN EN ZETTING 

 
Klaas Boeder 

Adviseur Instandhouding Monumenten 
 
 
Abstract 
 
Dit artikel wil meer inzicht geven in de positie van de Monumentenwacht in Nederland, waar 
het gaat om structurele gebreken die zichtbaar worden in scheuren, scheefstanden en zetting. 
Ook worden enkele misverstanden rond de werkwijze van de Monumentenwacht uit de weg 
geruimd. Dit artikel is een bewerking van teksten die afkomstig zijn uit het Inspectiehandboek 
van de Monumentenwacht. De volgende zaken komen aan de orde: 
1. Wat is de insteek en werkwijze van de Monumentenwacht? 
2. Waarop wordt gelet bij funderingen en scheurvorming? 
3. Waarop wordt gelet bij de stabiliteit van metselwerk en gewelven?  
4. Waarop wordt gelet bij het inspecteren van kapconstructies? 
Waar dit van toepassing is wordt ook aangegeven hoe en wanneer signalen voor ernstige 
problemen worden afgegeven, en maatregelen worden getroffen. 
 
 
1. Insteek en werkwijze van de Monumentenwacht 
 
1.1. Doel 
De Monumentenwacht stelt zich volgens de statuten ten doel door het nemen van preventieve 
maatregelen het verval van historisch belangrijke gebouwen te voorkomen. Het middel om dit 
te bereiken is het uitvoeren van periodieke bouwkundige inspecties, verwoord in 
inspectierapporten.  
De inspecties zijn specifiek gericht op onderhoud als belangrijk onderdeel van de totale 
instandhouding van het gebouw. Het doel daarbij is het systematisch registreren van alle 
aanwezige en in de toekomst te verwachten gebreken. Deze inspecties mogen dus niet 
worden gezien als een diepgaand bouwkundig onderzoek dat voorafgaat aan een restauratie. 
Wel kunnen deze inspecties bij ernstige gebreken tot gevolg hebben dat er zo’n onderzoek 
wordt ingesteld.  
Gestart wordt met een grondige aanvangsinspectie of nulmeting. Deze nulmeting wordt ook 
wel conditiemeting genoemd. Deze nulmeting of conditiemeting geeft inzicht in de toestand 
voordat met het planmatig onderhoud wordt gestart. Bij de vervolginspecties is dan af te lezen 
of de onderhoudsstaat of conditie van het monument stijgt, daalt of gelijk blijft. Over lange 
termijn kan de conditie van een gebouw zo worden gevolgd, dus ook gesignaleerde 
scheurvorming of zetting. De Monumentenwacht is hierbij te vergelijken met de eerstelijns zorg 
ofwel het periodiek geneeskundig onderzoek van een gebouw. Bij ernstige manco’s wordt tijdig 
verwezen naar specialisten. 
 
1.2. Aanpak van de inspecties 
Bij een aanvangsinspectie vindt een oriëntatie plaats op beschikbare informatie. Het kan hierbij 
gaan om een redengevende beschrijving, een beschrijving of publicatie van het gebouw met 
de bouwgeschiedenis, waardoor bouwnaden, zetting en verzakking verklaarbaar worden. 
Verder verschaffen bestekken, tekeningen van eerder uitgevoerde restauraties of een lopend 
meerjarenonderhoudsplan de nodige aanvullende informatie. Dit vindt de Monumentenwacht 
heel belangrijk om grip op het gebouw en de onderhoudsgeschiedenis te krijgen en te houden!  
Ook wordt informatie ingewonnen bij de eigenaar, beheerder, bewoner of gebruiker over 
problemen, merkwaardige scheuren in binnenwanden, klemmende deuren etc. Deze weet 
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vaak heel wat van de "nukken" en eigenaardigheden van het gebouw.  
Daarnaast wordt de situering van het gebouw opgenomen, zoals de naaste omgeving, de 
omringende bebouwing met eventuele bouwactiviteiten, bronbemaling en dergelijke. Hierbij 
wordt tevens gelet op de oriëntatie van het gebouw ten opzichte van de zon, afwatering van 
het maaiveld, beplanting en in de nabijheid staande grote bomen.  
 
1.3. Wijze van inspecteren 
 
Kijken en meten 
Het gaat bij de Monumentenwacht dus niet alleen om het herkennen van bestaande gebreken 
maar ook om het onderkennen van toekomstige gebreken of falen. De wijze waarop de 
Monumentenwacht - inspecteur problemen inschat en hierbij adviezen geeft, is van grote 
invloed op de onderhoudskosten. Er wordt geïnspecteerd vanuit de optiek van sober en 
doelmatig onderhoud. Sober wil zeggen: niet meer vernieuwen of onderhouden dan strikt en 
functioneel noodzakelijk is. Soms gaat het ook om het beperken van ernstige vervolgschade. 
Doelmatig wil zeggen dat het onderhoud primair dient om de monumentale waarden in stand 
te houden. Inspecteren vindt plaats door zeer nauwkeurig kijken. Bij dit kijken hoort niet alleen 
het afkloppen en prikken, maar ook het gebruik van andere zintuigen zoals voelen en ruiken. 
Zie ik het wel goed? Wat zie ik eigenlijk? Als aanvulling wordt ook gemeten, bijvoorbeeld de 
relatieve vochtigheid in een kelder of in een slecht geventileerde ruimte of scheuren in 
gewelven ter plaatse van een muraalboog.  
Destructief onderzoek komt pas aan de orde als het bovenstaande onvoldoende oplevert voor 
een goed beeld en een verantwoord advies. Dit onderzoek wordt alleen na toestemming van 
de eigenaar uitgevoerd als sterke twijfel bestaat over de kwaliteit van een constructie of 
bouwdeel. 
Adviezen van de Monumentenwacht hebben dus alleen betrekking op de aanpak van 
eenvoudige veel voorkomende gebreken. Voor de aanpak van specifieke problemen wordt 
verwezen naar ter zake deskundigen of deskundige instanties.  
 

 
 

Figuur 1: Bij een eerste inspectie wordt vaak in goed overleg met de eigenaar – een of 
meerdere gaatjes gegraven om te kijken hoe de fundering er onder het maaiveld uitziet. 
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Meetinstrumenten 
Naast visuele waarneming kan het voor het registreren van feiten of vaststellen van mogelijke 
oorzaken belangrijk zijn zaken te kunnen meten, zie hiervoor paragraaf 2.5 over hulpmiddelen.  
 
Wat verstaat de Monumentenwacht onder destructief onderzoek? 
Het gaat hierbij om een onderzoek waarbij delen van constructies weggehaald of 
opengebroken moeten worden om zich een oordeel te kunnen vormen van de kwaliteit of de 
onderhoudstoestand. Hierbij gaat het om een beperkt steekproefsgewijs destructief onderzoek, 
mede ten behoeve van enkele instructieve foto's, kortom een indicatie. Is deze negatief, dan 
wordt in het rapport verdergaand onderzoek aanbevolen. 
Bij ernstige gebreken aan een constructie is vaak aanvullend onderzoek door deskundigen 
noodzakelijk, voordat tot herstel of vernieuwing kan worden overgegaan. De Monumenten-
wacht hecht veel waarde aan het tijdig verwijzen naar deze deskundigen, bijvoorbeeld het 
doorrekenen van een verzwakte constructie door een constructeur. 
 
1.4. Bepalen van de kwaliteit 
Conditiemeting 
Het bepalen van de conditie van een gebouw of gebouwdeel, komt neer op het meten van de 
technische kwaliteit, de zogenaamde conditiemeting. Inmiddels een begrip dat steeds vaker 
wordt gehanteerd en sinds 2005 in een ontwerpnorm NEN 2767 is vastgelegd. Conditiemeting 
als inspectiemethode komt oorspronkelijk uit Engeland en is gebaseerd op een 
zespuntsschaal. In Europees verband is deze norm verder verfijnd. In Nederland wordt deze 
methode gebruikt voor woningkeuringen. Ook de Rijksgebouwendienst en de Nederlandse 
Vereniging voor Doelmatig Onderhoud hanteren deze methode van conditie-meting. 
 
Relatie conditiescores NEN 2767 – kwaliteitsbeelden Monumentenwacht 
De gehanteerde zespuntsschaal kent de conditiescores 1 = uitstekend, 2 = goed, 3 = redelijk, 
4 = matig, 5 = slecht en 6 = zeer slecht. Al bij de opzet van het Inspectiehandboek en de 
rapportage in 1993 is na uitvoerige interne discussie bewust uitgegaan van een 
vierpuntsschaal. De conditiescore 1 = uitstekend is meestal niet van toepassing. Aan een 
monument is altijd wel een vlekje of rimpeltje te vinden. De conditiescore 6 = zeer slecht 
betekent feitelijk slooprijp. Ook deze score komt in de rapportage eigenlijk niet aan de orde. 
Vandaar dat globaal conditiescore 1 en 2 samenvallen met het kwaliteitsbeeld van de 
Monumentenwacht Goed en conditiescore 5 en 6 samenvallen met het kwaliteitsbeeld Slecht, 
zodat het neerkomt op vier kwaliteitsbeelden, namelijk Goed, Redelijk, Matig en Slecht. 
Het Inspectiehandboek van de Monumentenwacht is leidend voor de monumentenwachters 
als het gaat om de gehanteerde normen, voorschriften en kwaliteitsbeelden.  
 
1.5. Stappenplan stellen diagnose 
Voor het stellen van een juiste diagnose, hanteren de monumentenwachters het volgende 
stappenplan:  
 
1.5.1. Aard van het gebrek of probleem, soort gebrek. (registratie) 
Om gebreken of problemen nader te onderzoeken en te analyseren voor een goede weergave 
in een inspectierapport helpt het stellen van vragen, onder andere: 
- Wat is het probleem? Waar bevindt het zich? Wanneer doet het zich voor? Wat is de omvang 

van het probleem?   
- Waarom is het een probleem? Soms wordt iets ervaren als een gebrek of probleem, wat het 

feitelijk niet is omdat het samenhangt met de aard van de constructie, het toegepaste 
materiaal of de afwerking. 

- Wat kunnen de oorzaken zijn? Er is bijna nooit sprake van één oorzaak, maar een 
combinatie van factoren die leiden tot het specifieke gebrek of probleem. Geprobeerd wordt 
om uit te sluiten wat het in ieder geval niet kan zijn!   
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- Wat zijn de gevolgen bij uitblijvend herstel? Voor de Monumentenwacht is het belangrijk  om 
de ernst van de gevolgen in te schatten en de termijn waarbinnen dit zal gebeuren.  

- Wat is ertegen te doen? Zonder te overdrijven wordt een concreet en voor de situatie 
passend advies gegeven.  

 
1.5.2. Omvang en ernst van het gebrek of probleem (registratie)  
Naast de aard of herkomst van het gebrek of probleem is het ook belangrijk om te bepalen in 
welke omvang het gebrek of probleem voorkomt en in samenhang hiermee de ernst van het 
gebrek vast te stellen voor constructie, materiaal of afwerking. Dit is van belang voor het 
inschatten van de gevolgen. Is herstel of reparatie nog mogelijk of is vervanging noodzakelijk.  
Daarnaast wordt bekeken of het gebrek wel of niet structureel is. Structureel wil in dit geval 
zeggen dat het betrekking heeft op het casco ofwel de primaire constructie, zoals 
kapconstructies, daken en muren; stabiliteit van de totale constructie met vloeren en balklagen 
etc. Niet structureel, dat wil zeggen dat het gebrek betrekking heeft op afwerking en toege-
voegde onderdelen, secundaire constructies. Te denken valt bijvoorbeeld aan voegwerk dat 
slecht is terwijl het metselwerk nog goed is. Hetzelfde geldt voor pleisterwerk en schilderwerk. 
 
1.5.3. Herleiden tot een kwaliteitsbeeld (toekennen van betekenis) 
Aan de hand van de eerste twee stappen, die meer registrerend van aard zijn, kent de 
monumentenwachter een betekenis toe. Dit houdt het herleiden in tot een kwaliteitsbeeld 
Goed, Redelijk, Matig en Slecht, zonodig aangevuld met een advies. Per kwaliteitsbeeld zijn 
de afspraken voor de conditie met de kenmerken vastgelegd in het Inspectiehandboek met 
vervangingstermijnen, herstel en onderhoud.   
 
 
2. Waarop wordt gelet bij funderingen en scheurvorming?  
 
2.1. Algemeen 
Er is destijds bij de opzet van de inspectiemethodiek nadrukkelijk gekozen voor een rubriek 
over de fundering. De fundering is inderdaad niet zichtbaar. Dat maakt het wel lastig maar 
niet onmogelijk om er bij de inspecties aandacht aan te besteden. Voor een eigenaar is het 
belangrijk om te weten of zich binnen afzienbare tijd problemen met de fundering van zijn 
gebouw voor gaan doen. Temeer omdat herstel een kostbare onderneming is. 
Problemen met een fundering vertalen zich altijd naar zichtbare verschijnselen zoals zetting, 
zakking en scheurvorming boven het maaiveld. In dit hoofdstuk wordt geprobeerd voor een 
goede waarneming van deze verschijnselen een handreiking te doen. 
 
2.2. Stapsgewijze aanpak 
Zoals gezegd zijn problemen met de fundering bovengronds vaak moeilijk waar te nemen. 
Meestal komen deze problemen tot uiting in scheurvorming in de gevels en vervorming van 
het gebouw. Als het sterke vermoeden bestaat dat de fundering inderdaad een gebrek 
vertoont, dan worden eerst de volgende componenten onderzocht volgens de zogenaamde 
“wegstreepmethode”. Pas als duidelijk is dat de scheuren of vervorming niet aan andere 
gebreken zijn te wijten, kan het vermoeden worden geuit: “het zal wel aan de fundering 
liggen”. Welke vragen worden vooraf beantwoord?: 
- Voldoende stabiliteit van muren met muuropeningen, oude bouwnaden met 

zettingsverschillen etc.  
- Balklagen met de verankeringen, bijvoorbeeld overbelaste of sterk doorbuigende balken, 

ingerotte balkkoppen met doorgeroeste ankers. 
- Spatkrachten van gewelven, onder andere door in het verleden verwijderde trekstangen of 

trekbalken. 
- Stabiliteit en vormvastheid van de kapconstructies. 
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Figuur 2: Scheurvorming die schuin door de 
muren loopt duidt op grote krachten in het 
muurwerk, in dit geval een zakkende 
fundering. In het rapport wordt dan altijd 
verwezen naar deskundigen. 

Figuur 3: Ernstige scheurvorming in de 
zijgevel van een boerderij. Oorzaak is niet 
een funderingsgebrek, maar de spatkrachten 
van een tongewelf van de kelder door 
aangetaste koppen van de trekbalken boven 
het tongewelf 

 
2.3 Scheurvorming 
Scheurvorming in muren is een teken dat op de plaats van de scheur de treksterkte van het 
materiaal is overschreden. Het is lastig om de oorzaak van de scheurvorming te 
achterhalen. Om hier wat meer de vinger achter te krijgen kijkt de Monumentenwacht naar 
de volgende zaken: 
- Scheurpatroon. Zijn het enkele scheuren of maken ze deel uit van een patroon aan 

scheuren. 
- Scheuromvang. Zijn het door het metselwerk van buiten naar binnen lopende scheuren, 

die het metselwerk in stukken verdelen of een plaatselijke scheur. 
- Scheurverloop. Hebben de scheuren dezelfde wijdte over de scheurlengte of variëren deze 

in wijdte en worden ze onder of boven wijder. 
- Scheurrichting. In welke richting lopen de scheuren, verticaal, horizontaal of lopen ze 

schuin door het metselwerk. 
- Gedrag in de tijd. Blijven de scheuren gelijk, nemen deze in de loop van de tijd toe, of 

variëren deze in de tijd? 
- Bewegingsrichting: Dit kan een beweging zijn loodrecht op de scheur in het muurvlak of uit 

het muurvlak of een verschuiving langs de scheur. 
In veel situaties gaat het om een combinatie van factoren. Scheuren fungeren weliswaar als 
“verklikkers” van problemen, maar de problemen zijn lang niet altijd terug te voeren op de 
fundering. 
 
2.4. Inschatten van problemen 
Soms is het moeilijk om precies aan te geven wanneer ernstige gevolgen zullen ontstaan 
voor het gebouw. Voor het inschatten hiervan wordt door de Monumentenwacht volgend 
onderscheid gehanteerd: 
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Ernstige gebreken 
- Alle vormen van zetting die niet gestabiliseerd zijn, Deze dienen vastgelegd te worden door 

middel van een meetprogramma.  
- Niet gestabiliseerde (on)gelijkmatige zetting bij scheefstand van het gebouw, als dit meer 

bedraagt dan 20 mm per m of bij een helling van de vloeren die groter is dan 20 mm per m. 
- Houtrot of palenpest in houten paalconstructies bij paalkoppen, kespen, vloerhout met 

schuifhout, alleen te constateren door nader onderzoek. 
- Te lage grondwaterstand bij houten paalconstructies, alleen te constateren door peilbuizen 

en/of nader onderzoek. 
- Afschuiven of kantelen van het muurwerk ten opzichte van de paalkoppen. 
- Uitbuiken, afschalen of kantelen van het muurwerk bij fundering op staal. 
- Doorponsen van het bovenliggende metselwerk bij breuk van de kespen bij houten 

paalfunderingen met een dubbele palenrij i.c. de Amsterdamse paalfundering. 
- Ernstige vormen van optrekkend vocht in het opgaande funderingsmetselwerk bij 

gebouwen met houten balklagen op de begane grond. 
 
Serieuze gebreken 
- Gestabiliseerde (on)gelijkmatige zetting bij een scheefstand van het gebouw, als dit meer 

bedraagt dan 10 mm per m, bij een helling van de vloeren die 10 mm of minder bedraagt, 
bij duidelijke scheurvorming in het metselwerk van gevels en binnenwanden en bij 
duidelijke vervorming van het metselwerk rond kozijnen en andere gevelopeningen zoals 
galmgaten. 

- Schade door onvoldoende dekking van het beton, carbonatatie etc. aan funderingsbalken, 
poerconstructies etc. Alleen te constateren door nader onderzoek. 

- Scheurvorming in boven het maaiveld zichtbare betonconstructies, groter dan wat onder 
deze omstandigheden technisch gezien verwacht mag worden. 

 

 
 
Figuur 4: Duidelijk zichtbare vervorming bij de deur in het triforium van de Maartenskerk te 
Zaltbommel door het verschil in zetting tussen de veel zwaardere toren en het relatief lichter 
schip van de kerk. 
 
Geringe gebreken 
- Gestabiliseerde (on)gelijkmatige zetting bij geringe scheurvorming in de gevels en 

binnenwanden of geringe vervorming in ter plaatse van de wandopening bij deuren en 
vensters. 

- Uitspoelen van het voegwerk enkele lagen boven en onder het maaiveld. 
2.5. Hulpmiddelen 
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Hulpmiddelen die door de Monumentenwacht ingezet kunnen worden zijn beperkt.  
 
Eenvoudige hulpmiddelen 
- Steekschop, om in overleg met de eigenaar, steekproefsgewijs een gat te graven tot op de 

versnijding of onderzijde van de fundering om op deze wijze een beeld te krijgen hoe de 
fundering er onder het maaiveld uitziet. 

- Scheurmeetkaart, waarop aan de langszijde de scheurgroottes staan aangegeven. 
Hiermee kan niet alleen globaal bepaald worden hoe groot een scheur is, maar ook hoe de 
dikte van een scheur verloopt, is deze onder groter dan boven of omgekeerd.  

- Gipspleisters. Bij vervolginspecties lijkt het al gauw dat scheuren groter zijn geworden, 
terwijl dit niet het geval blijkt te zijn. Om zekerheid te krijgen over de werking van een 
scheur wordt deze als eerste indicatie dichtgewreven met krimpvrij gips.   

- Metaaldetector. Deze kan worden gebruikt bij scheuren in gevels en bij opleggingen voor het 
signaleren van verborgen verankeringen, doken in natuursteen of kettingankers in 
metselwerk.  

 

 
 
Figuur 5: Het meten van scheuren met behulp van een meethorloge met een 
nauwkeurigheidsgraad van 1/100 millimeter 
 
Voor het meten van scheurvorming betreft dit: 
- Meethorloge. Dit wordt gebruikt bij het zo nauwkeurig mogelijk meten van scheuren. Dit kan 

ook op verzoek van de adviseur of constructeur door de Monumentenwacht worden 
uitgevoerd over een aantal jaren met vaste tussenpozen. Hiermee wordt meer inzicht 
verschaft in het verloop van de scheurvorming en de invloed van seizoenen, al dan niet in 
combinatie met het grondwaterpeil. Het verschuiven van een scheur kan met een meting 
over 3 punten worden vastgesteld.  

- Electronische schuifmaat. Deze heeft dezelfde meetmogelijkheden als een meethorloge 
maar is doorgaans minder nauwkeurig. 

- Scheurmeetplaatjes. Met het aanbrengen van een zogenaamd scheurmeetplaatje op de 
scheur kan tevens de verschuiving van bouwdelen worden gemeten. Ook zijn 
scheurmeetplaatjes verkrijgbaar om scheuren in hoeken te meten en scheuren met een 
hoekverdraaiing. Dit kan van pas komen bij het afschuiven en loskomen van bouwdelen. Bij 
de uitgebreide scheurmeetplaatjes wordt geregistreerd op een apart formulier. Bij de 
eenvoudige scheurmeetplaatjes wordt op het plaatje zelf geregistreerd. 

 
Meten van grondwaterstand 
Grondwaterstand is de waterstand die na verloop van tijd in een gegraven open gat zal 
ontstaan. Peilbuizen worden gebruikt om de variatie in de grondwaterstand te bepalen. De 
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plaatsing wordt meestal door de constructeur verzorgd, waarna op verzoek door de 
Monumentenwacht grondwaterstand wordt opgemeten. Het opmeten loopt vaak over een 
aantal jaren in combinatie met het meten van scheuren. De constructeur bepaalt tijdstippen 
en frequentie. De variatie in grondwaterstand verschaft inzicht in combinatie met 
zakkingsgedrag en scheurvorming. 
 
2.6. Speciale maatregelen 
Soms kan de zakking van de fundering zodanige vervorming veroorzaken dat gevaar voor 
derden of gebruikers van het gebouw ontstaat. Denk bijvoorbeeld aan het scheuren van 
gewelfvelden en loskomen van de gewelfribben met het risico dat deze naar wegvallen met 
alle gevolgen van dien. 
Een ander voorbeeld is het luiden van klokken die in een klokkenstoel hangen met een 
matige staat. Door instabiliteit oefent de massa van de klok een zodanige invloed uit op het 
torenlichaam dat scheurvorming ontstaat of bestaande scheurvorming steeds verder 
toeneemt. In beide gevallen in overleg maatregelen treffen door delen van het gebouw af te 
sluiten en het luiden van klokken te staken. 
 
2.7. Werkzaamheden door de Monumentenwacht 
Werkzaamheden beperken zich eigenlijk alleen tot het registreren of meten van 
scheurvorming. Verder kan soms een loskomende boog op spanning gebracht worden of 
een gewelfrib tijdelijk opgespied worden om calamiteiten te voorkomen. 
 
2.8 Scheurvorming door oorzaken uit omgeving  
Scheurvorming in het gebouw kan het gevolg zijn van heel veel oorzaken in de naaste 
omgeving die niets met het gebouw zelf of de fundering hebben te maken. Hierbij wordt door 
de Monumentenwacht gelet op:  
 
Trillingen  
Een vaak onderschat probleem. De druk kan uiteindelijk zo toenemen dat de fundering 
uiteindelijk gaat kantelen.  
- Intrillen van damwanden bij bouwputten, onderhoud aan sluizen en kanalen, aanleg en 

renovatie van rioleringen, sloop en heiwerkzaamheden.  
- Trillingen door het steeds toenemende verkeer. Denk hierbij ook aan het effect van 

verkeersdrempels in veengebieden. 
 
Ophogen van de grondslag 
Soms geleidelijk bij herstraten, soms ineens bij het volstorten van een kruipruimte of kelder, 
kan dit onbedoelde gevolgen voor het gebouw hebben. 
- Direct om het gebouw, bijvoorbeeld bij het ophogen van een straat of de toegang tot een 

brug. 
- In het gebouw of op een binnenplaats. 
 
Bodemverzakking 
Er worden steeds meer activiteiten ondernomen dieper in de bodem, die verstrekkende 
gevolgen voor de omgeving hebben en kunnen leiden tot ernstige verzakkingen. Enkele 
voorbeelden: 
- Verzakkingen door het weghalen van zout en gas. Vaak merkbaar door het klemmen van 

deuren, moeilijker openschuiven van ramen etc. 
- Aanleg van tunnelbuizen voor wegen en metro’s. Bekend zijn de problemen rond de noord-

zuidverbinding van de metro in Amsterdam. 
- Rioleringswerkzaamheden, waarbij zwaardere rioleringen aangelegd moeten worden of 

langs grachten waar geen riolering aanwezig was.  
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Figuur 6: Ongelijke zetting waardoor het landhuis over een kelder zakt, door een al jaren 
geleden ingezette verlaging van het polderpeil 
 
Verlaging van de grondwaterstand.  
Vaak zijn op grote afstand de gevolgen hiervan merkbaar. 
- Permanente verlaging waardoor veen inklinkt, maar ook klei klinkt op den duur in. Bij klei 

kan dit echter vele jaren doorgaan. 
- Dempen van sloten, vaarten en grachten. De gevolgen worden vaak pas jaren later 

merkbaar, zonder dat een relatie wordt gelegd met de demping van jaren geleden. 
 

 
Figuur 7: Een vaak niet onderkende bron voor verzakkingen zijn de nabijheid van grote 
bomen die veel water onttrekken aan de bodem. Bij extreme droogte treedt dan 
scheurvorming op. 
 
- Tijdelijke verlaging in veengebieden. Droge zomers vergroten de kans op scheurvorming 
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door krimpen van veen. 
- Tijdelijke verlaging door bronbemaling van bouwputten etc. 
- Verlaging van de grondwaterstand bij bomen. Kleine boompjes worden groot. Vooral 

populieren die dicht bij een gebouw staan en snel groter worden onttrekken veel water aan 
de bodem, met inklinking als gevolg. 

- Schommelingen in de grondwaterstand afhankelijk van het seizoen of door kwelwater. Klei 
zwelt en krimpt, waardoor scheuren groter of kleiner worden. Bij extreme schommelingen 
kunnen oude scheuren weer opentrekken. 

 
1.3. Scheurvorming door gebreken in het gebouw 
Bij scheurvorming in het gebouw wordt door de Monumentenwacht gelet op: 
 
Aantasting van houtconstructies 
Deze aantasting ontstaat een ongelijkmatige druk op muren en houten gevels, waardoor 
deze vervormen. Dit kan voorkomen in de volgende situaties: 
- Bij op vluchtgebouwde gevels uit de 16e en 17e eeuw, die niet goed verankerd zijn en het 

gebouw als het ware uit elkaar trekken.  
- Breuk of slijtage van toognagels waardoor houtverbindingen uit elkaar zijn getrokken. Vaak 

te herkennen aan openstaande borsten van de pen- en gatverbindingen. 
- Het in het verleden wegzagen van schoren, korbelen en andere elementen die zorgen voor 

de stijfheid van houtconstructies en houtskeletten. Hetzelfde geldt voor houten 
klokkenstoelen. 

- Te grote trillingen in het torenlichaam bij het beieren door de onjuiste ophanging van de 
klok of van de klokkenstoelconstructie. 

 

 
 
Figuur 8: Bij verstening zijn fragiele voorgevels gekoppeld aan de achterliggende 
houtconstructie, zoals bij deze boerderij in Twisk (N-H). Door onvoldoende verankering 
buiken deze gevels uit en ontstaat horizontale scheurvorming die niets met een 
funderingsgebrek te maken heeft. 
 
Roestend ijzer in het metselwerk 
Vanouds werden verborgen verankeringen toegepast voor de stabiliteit en verstijving van 
muren. Door inwerking van vocht in het massieve muurwerk, gaat dit ijzerwerk roesten, 
waardoor het metselwerk op de lange duur scheurt en zelfs ontzet. Enkele voorbeelden: 
- Verwoestende werking van kettingankers in kerkmuren en torens, vooral bij neogotische 

kerken uit het einde van 19e eeuw. 
- Blinde verankeringen van balklagen en kapconstructies, vaak te herkennen aan het 

afscherven van metselwerk.  
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- IJzeren doken en krammen bij natuursteenbekledingen.   
- Figuuroeren van metselwerk als gevolg van doorgeroeste strijkbalkankers bij 

verdiepingsbalklagen.   
 
Toepassing van onjuiste materialen en constructies 
Bij veel herstel en restauraties zijn materialen en constructies toegepast die de tand des tijds 
niet weerstaan. Om er enkele te noemen: 
- Metselen van dragende muren en binnenwanden met een cementmortel in plaats van een 

kalkmortel, waardoor deze niet mee kunnen vervormen met een naderhand optredende 
zetting. 

- Betonnen ringbalken bij de dakvoet van kerkkappen, tafelementen of vloeren in torens, die 
een te stijf element vormen en er op den duur als het ware uitknappen. 

 
Wijzigingen in het gebruik van het gebouw 
Veel funderingen, zeker in het westen van Nederland, berusten op een labiel evenwicht 
tussen positieve kleef en het gewicht van het gebouw. Dit kan al heel snel worden verstoord 
door: 
- Te zwaar belasten van voorheen ongebruikte zolders met te zwakke balklaag, waardoor de 

fundering te zwaar wordt belast. 
- Aanbrengen van nieuwe scheidingswanden als onderverdeling grotere ruimten. Hierdoor 

neemt niet alleen het gewicht toe, maar wordt ook vaak de verdeling van het gewicht van 
een gebouw anders, wat gevolgen heeft voor de fundering. 

- Verplaatsen van trappen, waarbij nieuwe ravelingen gemaakt moeten worden. Ook hier 
wordt gesleuteld aan de constructie en de verdeling van gewicht, vooral bij licht gebouwde 
panden in houtbouw, wordt dit al gauw een probleem. 

 
Ongelijke zetting 
Ongelijke zetting kan heel verschillende oorzaken hebben. Hierbij wordt gekeken naar: 
- Bronbemaling in de omgeving waardoor ongelijkmatige zetting optreedt en oude scheuren 

opnieuw opentrekken. 
- Zetting, met name na een restauratie, waarbij òf nieuwe gewelven zijn ingebracht òf 

aanbouwen zijn weggehaald die voor een zekere tegendruk zorgden. 
- Opdrijven van kelders door te hoge waterstand. In rivierenland een regelmatig 

voorkomende verschijnsel als gevolg van hoge waterstanden van de rivieren en kwelwater. 
Als de waterdruk erg hoog is kan de keldervloer ook nog scheuren.  

- Als het ware om een dieper gefundeerde kelder heen zakken van de overige ondiepere 
fundering. Een vorm van zetting waardoor vaak ernstige scheurvorming in het muurwerk 
ontstaat.   

- Te grote belasting op poeren of spaarbogen, waardoor ter plaatse van de vensters 
opbolling van het muurwerk ontstaat. Let hierbij op scheuren in afzaten of naar boven 
bollende onderdorpels van houten kozijnen en breuken in hardstenen onderdorpels. 

- Te grote belasting op kolommen. Er wordt speciaal gelet op vloertegels of zerken die 
scheuren. Vaak treedt dan ook en verschuiving en versplintering langs de scheur op. 
Verder wordt gelet op vloeren in gebouwen die ongelijk verzakken. 

 
1.4. Scheurvorming door gebreken aan de fundering zelf 
Scheurvorming kan ook veroorzaakt en zichtbaar worden door gebreken aan de fundering 
zelf. Als een gebouw gelijkmatig zakt is er visueel niets te zien. Juist ongelijkmatig zakken 
veroorzaakt scheurvorming. De bouwmuren moeten hierbij gezien worden als gesloten 
schijven, die opgesloten zijn tussen een voor- en een achtergevel. Als er verschil in zakking 
optreedt tussen voor- en achtergevel, scheurt als het ware de schijf. De zwakste plekken zijn 
de borstweringen tussen de vensters, vandaar dat daar de eerste scheurvorming optreedt. 
Soms is dit misleidend, zoals in het geval van een grote stalen puibalk die door gaat 
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hangen. De middenpenanten gaan dan meer zakken en er komen diagonale scheuren in het 
metselwerk van de borstweringen. Een ander symptoom is dat door de ongelijkmatige 
zetting ook deuren in dwars op de gevels geplaatste muren gaan klemmen. De 
monumentenwachters moeten weet hebben van de volgende problemen bij 
paalfunderingen: 
 
Paalfundering is onvoldoende 
- Paalfundering is te licht en te kort. De palen zijn slechts op kleef geheid. Dit komt veel voor 

in het westen van ons land, in streken met dikke veenpakketten. 
- Onvoldoende draagvermogen. Als de paal niet tot op een zandplaat is gefundeerd of 

gefundeerd op een te dunne zandplaat, waar de paal door de belasting doorheen zakt, 
kunnen verzakkingen ontstaan. 

- Bij houtbouw in Zaanstreek werd de stookplaats vaak wel op palen van voldoende lengte 
en zwaarte gebouwd. Het vrij lichte huis zakt rond deze stookplaats als het ware weg, 
waardoor aanzienlijke vervormingen en zettingen in de wanden optreden. 

- Houtbouw die voorzien is van een goede paalfundering die later is verzwaard, waarbij de 
zettingsgevoelige poeren zijn vervangen door gesloten voetingmuren 

- Houten gevels later zijn versteend door een - vaak halfsteens – metselwerk in de kop van 
Noord-Holland.  

- Het aanbouwen van een nieuw – vaak zwaarder - gedeelte aan een ouder lichter 
bouwwerk, waardoor dit als het ware meegetrokken wordt. 

 

 
 
Figuur 9: Inrotting van de paalkoppen en/of kespen door verlaging van de grondwaterstand. 
Hierdoor treedt ontoelaatbare zakking op of bezwijkt de fundering door het wijken van de 
palen. 
 
Oorzaken schade bij fundering op palen  
- Rotting van het funderingshout met paalkoppen, door tijdelijke of permanente verlaging van 

het grondwaterpeil. 
- Toepassing van grenenhout. Vooral het zachte spinthout is een gewilde prooi voor de 

bacterie pseudomonas. Palen tot ver onder de grondwaterstand worden hierdoor 
aangetast. 

- Lassen in het funderingshout. Lassen in het funderingshout zijn noodzakelijk omdat de 
lengte van de constructie de lengte van de platen overschrijdt. Juist bij lassen treden breuk 
en verschuivingen op. 

- Te hoge belasting op de palen. Met name in de 19e eeuw zijn gebouwen met één of zelfs 
meerdere verdiepingen verhoogd. Door het extra gewicht werd òf de paalbelasting te hoog 
òf werden door de kesp gedrukt. Hetzelfde effect kan optreden bij herbestemming, 
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verandering van de gewichtsverdeling in een gebouw of door inbalken in een 
gemeenschappelijke bouwmuur. 

- Uitvoeringsfouten. Bij het heien kunnen paalkoppen kapot geslagen zijn of er kunnen 
minder palen zijn geheid dan in het bestek stond voorgeschreven! In de 19e eeuw kwam dit 
regelmatig bij woningbouw voor. 

 
Fundering op staal op zandige stroomruggen en kreekruggen.  
- Soms komen er onder lagen klei of zand indrukbare veenlagen voor, wat op den lange 

duur aanleiding geeft tot verzakking.  
- De stookplaats met extra gewicht zakt dieper weg en neem het gebouw als het ware mee. 

Eigenlijk het omgekeerde proces, zoals hierboven genoemd. 
 

 
 
Figuur 10: Ook bij een stabiele fundering op staal, kan sprake zijn van diep uitgesleten 
voegwerk, zodat op termijn toch problemen zullen ontstaan. 
 
Scheurvorming torens 
Door het heen en weer bewegen van hoge smalle torens onder invloed van de winddruk, 
wordt de bodem in de randzones in elkaar gedrukt. In het midden van de torenmuren treden 
dan zulke hoge trekkrachten op, door het “pendelen” of “rijden” van de toren, dat verticale 
scheuren ontstaan. Dit is vaak de zwakke plaats door ingangen met erboven gelegen 
vensters en de galmgaten. Scheurvorming kan ook ontstaan door grote 
temperatuurverschillen tussen de kern van het metselwerk en de buitenschil. Verder spelen 
nog de temperatuurverschillen tussen noord- en zuidzijde een rol. 
 
 
3. Waarop wordt gelet bij stabiliteit van metselwerk en gewelven?  
 
3.1. Druksterkte 
Met baksteen metselen is eigenlijk stapelen. Steen is berekend op het opnemen van druk. De 
stabiliteit van de muur op zich berust naast massa op een goed samenspel tussen baksteen 
en mortel. De kwaliteit van oud metselwerk is nooit homogeen en kan van plaats tot plaats 
sterk verschillen. Dit geldt zowel de vermetseling zelf, de kwaliteit van de steen, als latere 
aanpassingen, inboetwerk van eerdere restauraties. 
Bij te grote belasting gaat de steen kapot omdat maximale druksterkte is bereikt. Bij te grote 
vervorming gaat steen stuk omdat de uiterste rek wordt bereikt. In beide gevallen hoeft dit nog 
geen bezwijken van de constructie te betekenen, meestal treedt dan scheurvorming op, 
scheuren werken dus als verklikkers. In zeer ernstige gevallen loopt de stabiliteit van de 
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constructie gevaar. 
 

 
 
Figuur. 11: Om te bepalen of een overhellende muur of een samenstel van muren gevaarlijk 
is, wordt de vuistregel gebruikt worden dat het snijpunt van de diagonalen (= het zwaartepunt) 
niet voorbij de middelste 1/3 mag komen. 
 
3.2. Opvangen dwarskrachten 
Behalve drukkrachten moeten ook krachten in dwarsrichting door het metselwerk worden 
opgevangen om scheefstand of scheefzakken te voorkomen Dit kan op verschillende 
manieren, denk aan de wind, moeten opgevangen worden door: 
- Een zeer grote dikte van de muren, denk aan Romaanse kerken. 
- Plaatselijk verzwaren door lisenen of steunberen, bijvoorbeeld voor het opvangen van de 

spatkrachten van een gewelf. 
- Aansluiting met binnenmuren, waardoor haakse hoeken ontstaan die een grotere weerstand 

bieden of door het cirkelvormig metselen zoals bij ronde torens. 
- Verankeren van de muren door een balklaag met muurankers, zodat uitwijken of uitbuiken 

wordt belet. 
 

 
 
Figuur 12: Scheurvorming in baksteen muren die aangeeft in welke richting krachten werken 
door scheurbreedteverschillen van lint- en stootvoeg. 
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3.3. Verankeringen 
Om het opgaande muurwerk met de balklagen en kapconstructies tot een hecht geheel te 
vormen, worden ankers toegepast. Vaak wordt gedacht dat verankeringen noodzakelijk zijn 
voor het verankeren van de balklagen aan de muren. Het tegendeel is het geval, de 
balklagen zorgen voor verankering van de muren tegen scheefstand en uitbuiken. In de loop 
der eeuwen is een uitgekiend stelsel van verankeringen ontstaan om hiervoor te zorgen. We 
onderscheidden zogenaamde ziende ankers, zichtbaar in de gevels tot ver in de 17e eeuw 
en daarna bij de neo-renaissance aan het einde van de 19e eeuw. Daarnaast kennen we 
diverse blindankers, zoals haakankers, strijkbalkankers etc. Deze kunnen voor aanzienlijke 
schade zorgen, waarbij door roestvorming scheuren in het metselwerk ontstaan, het 
metselwerk uitbuikt of zelfs afscherft. Enkele zaken waar de Monumentenwacht extra alert 
op is: 
- Plaatselijke scheuren ter hoogte van balklagen, die duiden op roestvorming van 

blindankers.  
- Sterke ingerotte balkkoppen van balklagen en kapconstructies, waardoor verankeringen 

aan de gevel hun functie hebben verloren en de gevel gaat wijken of uitbuiken. 
- Scheurvorming op de hoeken van voorgevel en zijgevels bij op vlucht gebouwde gevels die 

duidt op gebrek aan stabiliteit van balklagen, houtskelet en/of kapconstructies 
 
3.4. Venster- en deuropeningen 
Deze spelen als vormgevend element een belangrijke rol in de diverse bouwstijlen en bepalen 
in sterke mate het karakter van het gebouw. Venster- en deuropeningen vormen gaten in het 
opgaande muurwerk en betekenen dus een verzwakking van het metselwerk. Het gewicht van 
een bovenliggend piramidevormig stuk metselwerk moeten opgevangen en afgeleid worden. 
Dit gebeurde door het aanbrengen van lateien, het slaan van bogen of het aanbrengen van 
een strek. In de steenbouw werden doorgaans natuurstenen lateien gebruikt. Deze kunnen 
echter maar een zeer beperkte opening overspannen. Bij het metselen in baksteen fungeert in 
Nederland het kozijn als dragend element. De bovendorpel is dan feitelijk een latei. Denk 
hierbij ook aan de zogenaamde puibalken in 17e eeuwse woonhuisgevels.  
 

Figuur 13: Deur- en vensteropening zijn de 
zwakke plaatsen in gevel. Door zetting 
kunnen deze sterk vervormen, zonder dat er 
direct ernstige problemen ontstaan. Het 
steeds verder wijken van de kozijnstijlen van 
het metselwerk is vaak een indicatie dat er 
zakking optreedt 
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Ter ontlasting werden boven de houten vensters bogen geslagen in diverse vormen. Ook 
konden hiermee grotere openingen worden overbrugd zonder dat dit gevolgen had voor het 
bovenliggende metselwerk 
Omdat venster- en deuropeningen zwakke plaatsen zijn, worden structurele problemen zoals 
zettingen, uitbuiken door spatkrachten van kapconstructies etc daar vaak het eerst zichtbaar. 
Het zijn als ware verklikkers. Enkele veel voorkomende problemen waarop gelet wordt zijn: 
- Te grote overspanning waardoor latei breekt of doorhangt, waardoor scheurvorming in het 

erboven gelegen metselwerk optreedt. Ook bij houten vensters zonder voldoende ontlasting 
door een boog, weggezaagde of ingerotte stijlen ontstaan deze problemen. 

-  Een te vlakke boog. Deze is onvoldoende in staat de druk van het bovenliggende metselwerk 
op te vangen 

-  Te grote horizontale krachten (spatkrachten) of afschuiving. De verschuiving wordt het eerst 
zichtbaar bij de aansluiting van het kozijn op het metselwerk. 

-  Te grote verticale krachten, onder andere als gevolg van vervorming en zetting door te een 
zwakke fundering en een te grote belasting van muurdammen naast de kozijnen, waardoor 
de onderdorpels bol gaan staan. 

 
3.5. Spatkrachten door stenen gewelven 
Door stenen gewelven worden enorme spatkrachten uitgeoefend op het opgaande 
metselwerk en kolommen van gebouwen. Hierbij is vanouds uitgebreid gebruikt gemaakt 
van trek- of kettingankers. Niet alleen zichtbaar, maar ook verborgen in het metselwerk. In 
veel gevallen is vooraf onvoldoende onderkend hoeveel trek- of kettingankers er in het 
muurwerk opgesloten zitten. Meestal voerde men een heel stelsel van verankeringen in 
langs- en dwarsrichting door kerken. In de vensterharnassen vormden brugstaven een 
onderdeel van kettingankers. Vaak bevinden deze kettingankers zich net onder de aanzet 
van de vensterbogen. Sterk door roest aangetast trek- of kettingankers kunnen een ernstig 
risico vormen, omdat bij zettingen juist hier de spanningen zich ophopen.  
 

 
 
Figuur 14: Een stelsel van verankeringsstaven in de koorsluiting van de Eusebiuskerk te 
Arnhem. Deze vormen een doorgaand kettinganker om de spatkrachten op te vangen. 
 
Specifieke aandachtspunten bij de inspectie van stenen gewelven: 
- Bij inspectie wordt zowel op als onder het gewelf op scheurvorming, onder andere het 

scheurpatroon in de gewelfvelden en waar zitten de scheuren precies.   
- Gelet wordt op wiggen in scheuren en van de gewelfvelden losgetrokken ribben, want deze 

wijzen op problemen en veroorzaken vaak ongecontroleerde krachten. 
- Dubieuze constructies om problemen op te heffen zoals met ijzeren hangers aan de 

kapconstructie opgehangen gewelfribben.  



 

- 17 - 

- Constructies die vervorming of scheurvorming veroorzaken zoals trekbalken die op de 
kruin van een gewelf drukken of loopbruggen en andere constructie die afgeschoord zijn 
op het gewelf. 

 
 
4. Waarop wordt gelet bij stabiliteit van kapconstructies?  
 
4.1. Constructieve opbouw, stijfheid en sterkte 
Stabiele kapconstructies zijn zodanig geconstrueerd, dat geen zijdelingse spatkrachten op de 
gevels worden overgebracht.  
Stijlen worden op knik en balken worden op buiging belast. Grotere stijfheid of het tegengaan 
van doorbuiging kan bereikt worden door aanbrengen van extra ondersteuning, het 
aanbrengen van schoren of het vergroten van de doorsnede dan wel hoogte van een balk. 
 

 
 
Figuur 15: Krachtenspel bij buiging van een balk, belasting op knik en op trek en het opheffen 
van spatkrachten. 
 
De vormvastheid van de kapconstructie of gebinten ontstaat door het maken van stijve 
driehoeken. Deze stijve driehoeken vinden we terug bij: 
- De kapvoet met dakspoor - blokkeel - standzoon.  
- In de nok met daksporen gekoppeld door een hanenbalk en een voet- of trekbalk die de 

daksporen aan de dakvoet koppelt.  
- Korbeelstellen met een trekbalk - korbeel - muurstijl. 
Afhankelijk van het krachtenspel en de plaats in de constructie treden trek- of drukkrachten op. 
Een ankerbalkconstructie bijvoorbeeld is om die reden ter hoogte van de stijlplaat van nature 
niet stabiel, zie Figuur 16  
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Figuur 16: Links voorbeelden van constructies die bestaan uit vormvaste driehoeken, rechts 
het uitbuigen van een niet stabiele ankerbalkconstructie en verschil in stabiliteit tussen stijlen 
en spantbenen in een kap. 
 
4.2. Stabiliteit en opbouw 
Balklagen en kappen zorgen in samenhang met de verankering voor een belangrijk stuk 
stabiliteit van een gebouw. Bij een inspectie wordt een relatie gelegd met de buitenkant van 
het gebouw zoals scheuren in muren; langdurige lekkage, waardoor mogelijk balkkoppen 
weggerot zijn, herkenbaar aan verschuiving van balken en muurplaten. In ieder geval wordt het 
volgende gecheckt: 
- Is de kap goed geconstrueerd? Zit er voldoende hout in? Is een windverband aanwezig? Is er 

geen overmatige beweging aanwezig onder andere bij torenspitsen? 
- Is geen vervorming ontstaan door uitknikken, doorbuigen, verdraaien cq scheluwtrekken, 

verschuiven of breuk door overbelasting? 
- Is geen verzwakking van de constructie ontstaan door aantasting van schimmels en 

insecten? 
- Zijn verbindingen gesloten zonder openstaande borsten en/of gebroken toognagels? Zitten 

alle stroppen strak over verbindingen met goed gemaakte aansluitingen en verbindingen bij 
opleggingen en vernieuwde balkkoppen?  

- Is voldoende verankering op de juiste plaatsen aanwezig zoals bij trekbalken, blokkeels met 
muurplaten? Tekent zich geen afschuiving af van muurplaten en andere onderdelen door het 
spatten van de kapconstructie. 

- Er zijn geen ernstige scheuren in het hout zichtbaar zoals zware krimpscheuren of 
kernscheuren. 
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Figuur 17: Een 16e eeuws houtskelet met korbelen en muurstijlen die een stijve driehoek 
vormen met de moerbalken en zodoende zorgen voor de vereiste stabiliteit. 
 
4.3. Veel voorkomende constructieve gebreken. 
Bij de inspecties wordt scheurvorming, wijken en uitbuiken vaak veroorzaakt door de volgende 
problemen: 
- Het verwijderen van constructieve onderdelen in boerderijen en schuren zonder deze 

voldoende op te vangen of te ondervangen. Vaak wordt een belangrijk onderdeel uit een 
stijve driehoek weggezaagd die belangrijk is voor de stijfheid van de constructie.  

- Constructies zijn of worden naderhand zwaarder of anders belast dan waar ze oorspronkelijk 
op berekend zijn, bijvoorbeeld een zwaardere dakbedekking; door ander gebruik een 
zwaardere vloerbelasting van een zolder. Hierdoor ontstaanvervormingen van de constructie, 
die doorwerken in de dragende wanden en muren. Ook scheuren in binnenwanden kunnen 
hierop wijzen. 

 

 
 
Figuur 18: Een gevel met een onacceptabele scheefstand, waar bij de inspectie direct 
geadviseerd is om deze te laten stutten. Het probleem is geen bezwijkende fundering met een 
instabiele ankerbalkgebintconstructie in de schuur.  
 
- Te grote overspanningen met te licht hout, vooral bij platen en gordingen. Hierdoor ontstaan 

de zogenaamde ruggen in de dakvlakken. Het doorhangen van platen en gordingen veroor-
zaakt ook afschuifkrachten die via sporen en/of dakbeschot op de muurkroon met muurplaten 
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worden overgebracht. Soms ontstaat een knik of breuk ter hoogte van de zolderbalklaag. De 
natuurlijke buiging = zeeg wel handhaven. 

- Te licht uitgevoerde spanten. Dit euvel komt veel voor bij kapconstructies van gebouwen en 
kerken uit de periode 1910 tot 1930. 

- Het verschuiven van muurplaten door onvoldoende verankering, het kantelen van gordingen 
door het ontbreken van gordingklossen.  

- Het ontbreken van dwarsverbanden zoals windschoren of schrankhouten langs de sporen. 
- Scheuren in het hout door optredende spanningen door vervorming of overmatige belasting, 

niet te verwarren met windscheuren. 
- Onevenwichtige belasting door gesleepte schoorsteenkanalen, vaak zichtbaar door 

afschuiven van muurplaten en scheuren in muren. Indien mogelijk restanten van later 
toegevoegde schoorstenen uit kapconstructies weghalen. 

 

 
 
Figuur 19: Wijkende of uitbuikende muren zijn vaak te herkennen bij de aansluiting van de 
balken op de muren. Er blijft een rand pleisterwerk op de balk staan. 
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De WTA stelt zich voor 
 

Wetenschappelijk – Technische Groep voor Aanbevelingen inzake 
Bouwrenovatie en Monumentenzorg. 

 
Er bestaat in binnen - en buitenland, versnipperd over vele bedrijven en instellingen, 
researchafdelingen en 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 WTA-tijdschrift “International Journal for 
Technology and Applications in Building Maintenance and Monument Preservation” 
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. 



 

 
 
 
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,-- 
  
WTA Nederland - Vlaanderen 
 
Correspondentieadres Nederland 
A. Bloemaerthoek 11  
NL - 4907 RD OOSTERHOUT  
T +31 (0) 162  471 840  
F +31 (0) 162  471 841 
e-mail   : info@wta-nl-vl.org 
Internet : www.wta-nl-vl.org 
 
 
Correspondentieadres België 
Mevr. Kristine Loonbeek 
P/a Katholieke Universiteit Leuven 
Departement Burgerlijke Bouwkunde 
Laboratorium REYNTJENS 
Kasteelpark Arenberg 40 bus 2448 
3001 Heverlee 
Tel. :  +32 (0)16 32 16 54 
Fax :  +32 (0)16 32 19 76 
e-mail : Kristine.Loonbeek@bwk.kuleuven.be 
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Nr Lijst verschenen syllabi Jaar ISBN nummer 

1 Stad beeld 1992  

2 Nieuwe ontwikkelingen 1993  

3 Restaureren & Conserveren 1994  

4 Kleur bekennen 1994  

5 Hout 1996  

6 Gevelreinigen 1996  

7 Kalk 1997 90-76132-01-1 

8 Metaal 1997 90-76132-02-1 

9 Kwaliteit in de restauratie 1998 90-76132-03-8 

10 Natuursteen deel 1 1998 90-76132-04-6 

11 Natuursteen deel 2 1999 90 76132-05-4 

12 Mortels in de restauratie 1999 90-76132-06-2 

13 Pleisters voor restauratie en renovatie 2000 90 76132-07-0 

14 Bereikbaarheid van monumenten 2000 90-76132-08-9 

15 Schoon van binnen 2001 90-76132-09-7 

16 Glas in lood 2001 90-76132-10-0 

17 Scheuren in metselwerk en pleisters 2002 90-76132-11-9 

18 Biodegradatie 2002 90-76132-12-7 

19a 
Zouten in natuursteen- en 
baksteenmetselwerk 

2003 90-76132-14-3 
19b 

Surface and structural consolidation of 
masonry 

20 Authenticity in the restoration of monuments 2003 90-76132-13-5 

21 Kleur, Pigment en Verf in Restauratie 2003 90-76132-15-1 

22 Graffiti op monumenten: een last of een lust 2004 90-76132-16-x 

23 
Isolatie en klimaatbeheersing van 
monumenten (Hoe) is het mogelijk? 

2004 90-76132-17-8 

24 Monumenten en water 2005 90-76132-18-6 

25 Monitoring en Diagnose 2005 90-76132-19-4 

25a CD MDDS Damage Atlas 2005 geen 

26 
Valorisatie en Consolidatie van Monumentale 
Betonconstructies 

2006 90-76132-20-8 

27 
Restauratie en onderhoud van monumentale 
gebouwen 

2006 
ISBN-10: 90-76132-21-6  

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

28 
Restauratie, onderhoud en beheer van 
monumenten 

2007 ISBN/EAN: 978-90-76132-22-8 

29 Herbestemming van Religieus Erfgoed 2007 ISBN/EAN: 978-90-79216-01-7

30 Zout en behoud? (nieuwe ontwikkelingen) 2008 ISBN/EAN: 978-90-79216-02-4 

31 Beton behouden – theorie in de praktijk gezet 2008 ISBN/EAN: 978-90-79216-03-1 

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

33 Interventies en hun consequenties 2009 ISBN/EAN: 978-90-79216-05-5 

34 Effect of Climate Change on Built Heritage 2010 ISBN/EAN: 978-3-937066-18-9 

35 Gevelbehandeling van erfgoed: Erg of goed? 2010 ISBN/EAN: 978-90-79216-06-2 

36 
Scheuren, Scheefstanden, Verzakkingen 
(Instortingsgevaar?) 

2011 ISBN/EAN: 978-90-79216-07-9 

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