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Vocht is een gegeven dat aan de basis ligt van een derde tot de helft van alle
pathologieën in gebouwen. Het raakt aan nagenoeg alle fysische fenomenen die we 
in gebouwen tegenkomen, en staat in nauw verband met energieverbruik, comfort en
gezondheid. Vocht is een constante factor binnen zo goed als alle modules binnen
deze opleiding.  

Het fenomeen vocht, de impact ervan op comfort, gezondheid, en het energetisch
optimaliseren, is dan zeker op zijn plaats. 
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Van dat laatste puntje zijn er GELUKKIG nagenoeg nog geen voorbeelden. Dat heeft
veel te maken met de terechte omzichtigheid die men aan de dag legt indien men 
gebouwen energetisch wenst te optimaliseren. 

In veel gevallen zullen we ons tot kwalitatieve (lees: veilige) aanbevelingen dienen te
houden, omdat het om specifieke gevallen gaat waar we een ontoereikende kennis
hebben van de materiaaltechnische eigenschappen van historische bouwmaterialen
(en dat is nogal vaak…).

Deze punten zullen in hetgeen volgt specifiek worden behandeld, of zitten verweven
doorheen de slides.
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Diverse bouwmaterialen, gebruikt in al dan niet erfgoedgebouwen, en evenzoveel 
materiaaltechnische eigenschappen, waaronder de porositeit. Het is de porositeit van 
bouwmaterialen die ervoor zal zorgen dat er vocht (hetzij vloeibaar of onder de vorm 
van damp) kan optreden. 
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Capillaire wateropname treedt op als een poreus materiaal in contact komt met een 
vloeistof. Indien de omstandigheden goed zitten (en dat heeft vooral te maken met 
de oppervlaktespanningen van de vloeistof, in casu water, en de oppervlaktespanning 
van het poreuze materiaal), dan kan het water worden opgezogen. De snelheid 
waarmee dit gebeurt hangt samen met het type materiaal.
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Het fenomeen van capillariteit is kwantitatief beschreven. Het is een enorm sterke 
kracht! Vocht zou in een (theoretische) baksteen (eentje met een heel smalle 
poriëngrootteverdeling, rond een µm) tot 15 meter hoog opgezogen kunnen worden, 
tegen de richting van de gravitatie in! In de praktijk zal dit evenwel (gelukkig!) niet 
vaak optreden. Daar zijn verschillende redenen voor:

• In de meeste gebouwen zal het vocht verdampen alvorens het heel erg hoog kan 
opstijgend. Desalniettemin, indien het vocht ‘opgesloten’ wordt (lees: niet kan 
verdampen), dan kan het zich alsnog over grote afstanden verplaatsen.

• De meeste bouwmaterialen hebben evenwel geen ‘smalle’ poriënstructuur (lees: 
poriën van één welbepaalde afmeting). Integendeel, poreuze bouwmaterialen 
hebben een poriëngrootteverdeling, waarbij heel smalle poriën en heel groffe
poriën aanwezig zijn. Deze mengeling van poriëngroottes werken mekaar dus 
tegen om het vocht tot de theoretische mogelijke stijghoogte in de fijnste poriën 
te bereiken. 

• In gebouwen vindt men (normaal gezien) geen uniforme ‘blokken’ met een hoogte 
in de orde van 10 meter. In metselwerk heb je mortels gemengd met baksteen. De 
theoretische stijghoogte in beide materialen is anders, waardoor je in een hoog 
metselwerk gebouw nooit de theoretische stijghoogte van bvb vocht in baksteen 
zal bereiken.  
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Maar ondanks deze realistische doch beperkende eigenschappen in echt metselwerk, 
kan vocht een stuk hoger stijgen dan de meter waaraan we zo typisch (bij opstijgend 
vocht) gewend zijn. Dat zal ok leiden tot de algemene aamnbeveling (zie verder) dat 
vocht best nooit ‘opgesloten’ wordt indien de vochtbron zelf aanwezig blijft. Dat leidt 
op termijn enkel maar tot meer problemen.
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Figuur= grafiek van de hoeveelheid water in een material, in functie van de tijd. De 
schema’s rechtsboven duiden een microscopisch zicht op de poriënstructuur aan het 
oppervlak, met schematisch aangeduid (rode lijn) waar ongeveer het vochtfront zich
bevindt.

Droging is een erg traag proces, wat in twee fases gebeurt:

Eerste droogfase: het vocht in de capillairen komt aan de oppervlakte, het materiaal
ziet er nat uit, en de droging gaat best wel efficient. Deze fase duurt in de orde van 
uren tot enkele dagen. Het massaverlies in functie van de tijd is nagenoeg lineair.

Tweede droogfase: er is best al wat vocht verdampt, en het 
vochtfront/verdampingsfront trekt zich terug in het materiaal (dat is niet zo’n scherpe
lijn zoals aangegeven op de figuur, die is eerder flou, waar ‘droge’ poriën zich
afwisselen met ‘vochtige poriën’). Het materiaal ziet er droog uit, maar is het nog 
lang niet! Het is best mogelijk dat er nog heel wat vocht in de constructie zit, hetgeen
zich evenwel niet op zichtbare manier aan de oppervlakte uit. Bij aanbrenging van 
afwerklagen, die de droging beïnvloeden is het best mogelijk dat het droogfront terug
aan de oppervlakte komt, en alsnog die afwerkingslagen aantast. Dus de boodschap
is steeds: niet te snel afwerken, en wachten tot de muur droog is na een behandeling. 
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Die termijn bedraagt enkele maanden tot een jaar voor normale muren van 30 cm 
dik. Op voorwaarde dat droging aan beide zijden mogelijk is, en er een normale
ventilatie en temperatuur is aan beide zijden. Voor dikkere muren lopen die 
termijnen gemakkelijk op tot enkele jaren, zeker indien er drogingsmoeilijlheden zijn
(bvb dampremmende afwerklagen). 

Opmerking: de grafiek is wat misleidend, want wekt de indruk dat de eerste
droogfase een duur heft in dezelfde grootte‐orde als de tweede droogfase. Niets is 
minder waar. Waar in werkelijkheid de eerste droogfase in de orde van dagen
bedraagt, heeft de tweede droogfase een duur in de orde van weken tot maanden.

14‐11‐18

8



De aanwezigheid van zouten verraadt daardoor waar het verdampingsfront van het 
vocht zich bevindt. Bij opstijgend grondvocht bevindt zich dat typisch aan de 
bovenkant van de vochtige zone, hetgeen aanleiding geeft tot een zogenaamde 
‘zoutband’, een horizontale band (die kan natuurlijk ook wat golvend zijn) op 
ongeveer een meter hoogte, waar de grootste zoutconcentraties worden 
aangetroffen. 
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Elk materiaal heeft dus een soort “basisvochtigheid”, die afhangt van de relatieve 
luchtvochtigheid  waarden zonder dat er ‘een’ externe druk is (geen regen, geen 
zouten, geen opstijgend vocht, geen gradiënten in temperatuur of dampdruk)

Let erop dat, bij steenachtige materialen, deze waarden rond 65% (en dus zeker lager 
dan 65%) aanvaardbaar zijn: ze overschrijven de 3% niet en zijn dus als compleet 
normaal en voldoende droog te beschouwen. In (binnenshuis) abnormale 
omstandigheden (zoals 95% RV is) kunnen deze vochtwaarden te hoog worden, maar 
zo’n omstandigheden mogen sowieso binnenshuis niet voorkomen. We wijzen er 
trouwens ook op dat het hier gaat om ‘evenwichtswaarden’. In labo bereiken we die 
door een materiaal in een klimaatkast met een bepaalde RV te leggen, en dan te 
wachten tot er evenwicht optreedt. Dat kan best wel lang duren (dagen). Voor 
gebouwen, waar we over veel meer materiaal (en vooral, ‘dikker’ materiaal) spreken, 
zijn de tijden om tot evenwicht te komen dermate lang, dat het doorgaans helemaal 
geen probleem is als er eens een eenmalige piek in orde van minuten/uren van een 
verhoogde RV voorkomt. Indien die piek té lang aanhoudt, dan kunnen er dus wel 
problemen zoals teveel hygroscopisch vocht, en de daarmee gepaard gaande 
schimmelvorming, optreden. Maar zoals gezegd: dit mag simpelweg niet voorkomen 
in een gezond gebouw.

14‐11‐18

10



Let er ook op dat hout gekenmerkt wordt door een erg hoog hygroscopisch karakter. 
Intuïtief zijn we hier vertrouwd mee: deuren of kastdeuren of schrijnwerk dat klemt 
in de zomer (als de RV binnenshuis veelal hoog is). De limiet van 3% vochtgehalte 
geldt dan ook enkel voor steenachtige materialen!  Het moge duidelijk zijn dat té 
hoge vochtgehaltes voor hout evenmin goed zijn, maar de limiet van 3% is niet van 
toepassing op hout.
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Watermoleculen worden ‘geadsorbeerd’ (vastgehouden) aan de poriënwanden,
dankzij de aantrekkingskracht tussen de polaire watermoleculen enerzijds, en 
anderzijds de minerale verbindingen in vaste stoffen, die alnaargelang het materiaal 
ook polair, of zelfs ionisch zijn. Naarmate er meer vocht in de lucht aanwezig is, 
vormen deze geadsorbeerde watermoleculen een dun vloeistoflaagje, dat dikker kan 
worden naarmate het vochtgehalte verder toeneemt. Indien er dermate veel vocht in 
de lucht aanwezig is, dat de vloeistoflaagjes op de poriënwanden aan mekaar raken 
en daardoor de poriën beginnen te vullen, spreken we van capillaire condensatie. Het 
materiaal wordt dan erg vochtig. Maar niet door capillaire opzuiging van vloeibaar 
water, maar enkel door condensatie in de capillairen. Dat is hetgeen er bijvoorbeeld 
gebeurt aan de koude kant van isolatiematerialen, als er transport van damp mogelijk 
is doorheen de wand.

14‐11‐18

11



Schimmelgroei is in princpe mogelijk in voldoende vochtige omstandigheden. De 
ideale omstandigheden variëren wel per schimmelsoort. Het schema hierboven geeft
een typevoorbeeld (de grafiek voor verschillende schimmelsoorten is steeds anders, 
de vorm van de curves blijft wel gelijk).

We onderscheiden 5 types ‘schimmelgroei‐intensiteit’. Afhankelijk van de 
temperatuur en de RV zullen we een andere mate van schimmelgroei kunnen
observeren (de temperatuur die hier wordt aangegeven is de temperatuur op het 
oppervlak dat we beschouwen – het is dus niet noodzakelijk gelijk aan de 
luchttemperatuur in de kamer). 

Opvallend is dat, naarmate de temperatuur lager is, schimmelgroei moeilijker
optreedt (in principe nagenoeg geen schimmelgroei meer onder 0°C).  Vanaf pakweg
15°C is de Rv de enige bepalende omgevngsfactor voor de intensiteit die we kunnen
waarnemen bij de schimmelgroei. 

14‐11‐18

12



De grafiek geeft aan dat schimmels niet onder de 80%RV kunnen gedijen (lokaal!). 
Een veilige aanname is dat het binnenklimaat nooit vochtiger dan 70% mag worden
(bij die RV kan het regelmatig voorkomen dat op koudere plaatsen (achter meubilair, 
ter hoogte van koudebruggen, …).

Schimmelgroei zal evenwel niet automatisch optreden als de omstandigheden goed
zijn. De geode omstandigheden moeten ook voldoende lang kunnen aanhouden. De 
grafiek rechts illustreert hoelang het kan duren alvorens een bepaald niveau van 
schimmelgroei is bereikt. We benadrukken weer dat dit lokaal is. Het is dus zeker niet
zo dat de ideale omstandigheden voor schimmelgroei inde ganse ruimte gedurende
tientallen weken goed moeten zijn. Het hygroscopsche gedrag van materialen zal daar
ook een rol in beginnen spleen. Naarmate de materialmen, waarop de schimmel zal
groeien, hygroscopischer worden, wordt de duur waarbij de schimmelgroei kan
optreden langer. De hygroscopiciteit zorgt voor locale vochtopslag, die periodes van 
lage RV kan overbruggen, en lokaal de vochtigheid hoog kan houden.

Opmerking bij de curves: het gaat over voorbeeldcurves, en ze illustreren de situatie
voor schimmelgroei op hout. De principoes blijven dezelfde voor steenachtige
materialen, maar in de cijfers zullen de curves daar toch afwijken. 
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Hierover zal weldra een nieuwe Technische voorlichting worde gepubliceerd. In deze
context wordt de tabel enkel getoond als illustratie dat zelfs relatief kleine
schimmelontwikkelingen niet tolereerbaar zijn in gebouwen. 
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Links: schimmelgroei tenghevolge van opstijgend grondvocht

Midden en rechts: schimmelvorming tengevolge van een structurele koudebrug (foto
binnen en buiten in hetzelfde gebouw)
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Zie module 3 voor meer info over ‘comfort’
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De verschillen in soortelijke warmte tussen droge en vochtige lucht is niet erg groot, 
vandaar de termen ‘minder’ en ‘meer’. Desalniettemin zorgen die verschillen toch
voor verschillende gevoelstemperaturen, afhankelijk van de buitentemperatuur. 
Intuïtief kennen we dit bijvoorbeeld als ‘droge hitte’ en ‘vochtige hitte’. Droge hitte is 
minder onaangenaam, omdat we door transpiratie nog kunnen afkoelen. Als het 
evenwel té warm en té vochtig is, dan is afkoeling door transpiratie minder evident, 
en voelen we ons oncomfortabeler.

Bekend is het gegeven dat vochtige warme lucht ‘warmer’ aanvoelt dan droge warme
lucht (met dezelfde temperatuur): ‘droge hitte’ versus ‘vochtige hitte’. Dat heeft alles
te maken met een betere warmte‐afgifte indien er een efficiënte verdamping van 
transpiratievocht, en dat gaat een stuk beter indien de lucht droog is. 

Overigens zijn dit nog eens parameters die beïnvloed worden door de 
luchtsnelheden: hogere luchtsnelheden zullen deze overgangen vergroten, omdat de 
lucht rondom de persoon dan sneller ververst wordt, waardoor de overdracht (van 
vocht en/of warmte) weer opnieuw kan beginnen.

Voor de duidelijkheid: beide uitwisselingen komen samen voor. Veelal wordt er
daarom ergens een comfortable ‘optimum’ gevonden, bij een eerder gemiddelde RV, 
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niet te hoog en niet te laag, vaak rond 50%RV.
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In dit schema wordt aangegeven hoe men, gezien een bepaalde
omgevingstemperatuur en –vochtigheid, kan streven naar meer comfort. Daarbij
komen ingrepen op het vlak van luchtsnelheden, luchtvochtigheid en de 
oppervlaktetemperatuur van de persoon bij kijken. 

De termen ‘droog’ en ‘vochtig’ worden eerder algemeen gebruikt (dus niet in %RV, 
maar vager). In dezelfde zin is het ook zo dat bijvoorbeeld ‘het verhogen van de 
luchtvochtigheid’ tor eender welke luchtvochtigheid kan doorgaan. Op een bepaald
moment is de lucht immers dan té vochtig en steken andere oncomfortparamaters de 
kop op. In de praktijk betekent het  ‘verhogen of verlagen van de luchtvochtigheid’ 
dat men verhoogt of verlaagt tot in de buurt van 50%RV, wat vooralsnog de meest
comfortabele RV is.

De termen ‘koud’ en ‘warm’ zijn specifieker, namelijk kouder of warmer dan de 
oppervlaktemperatuur van een persoon. Die bedraagt, zonder kleding, ongeveer
33°C. Met kleding is die lager (de oppervlaktetemperatuur van een gekleed person s 
de oppervlaktetemperatuur van de kleding zelf, die bepaalt de warmteuitwisseling
tussen de person en de omgeving), en dat hangt af van het type kleding (soort textiel, 
dikte, maar ook oppervlakte bedekt)
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‘Temperatuur’ is hier samenvattend, zowel stralings‐ als luchttemperatuur worden
bedoeld.

Het verhogen of verlagen van luchtsnelheden werkt op de twee belangrijke warmte‐
uitwisselingen tussen een persoon en zijn omgeving. Het verhogen van de 
luchtsnelheid zorgt immers ten eerste voor het het vervangen van de lucht rondom
een persoon (lucht die lichtjes vochtig is door verdampend transpiratievocht) met 
‘verse ‘ en drogere lucht: dat leidt tot meer transpiratie en derhalve snellere
afkoeling. Maar de lucht rondom een person 
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Typisch geval in de winter – maar ook van toepassing op het klimaat binnenshuis in 
de winter. Vaak gebeurt het dat bij normale tempraturen van 22°C, het toch te koud
aanvoelt. Het bevochtigen van de lucht is dan een mogelijke oplossing.

Ter info: bakjes water op de radiator, om de lucht te bevochtige, zijn evenwel
inefficient, de foto staat er enkel ter informative, andere en efficiëntere types van 
luchtbevochtinging zijn nodig.

Je zou enigszins kunnen stellen dat in de winter ongewenste vochtbronnen voordelig
kunnen zijn… strikt genomen is dat ook zo, maar er zijn dermate veel andere nadelen
aan verbonden (materiaalschade, warmteverliezen, schimmelgroei) dat het zelfs in 
die gevallen netto geen voordeel oplevert. Die vochtbronnen zorgen trouwens in de 
zomer voor bijkomende overlast. Dus alles welbeschouwd moeten vochtbronnen
sowieso bestreden worden.
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Verlagen van de luchtvochtigheid is niet een gemakkelijke optie als de lucht reeds 
droog is, en is daarom puur hypothetisch aangegeven.

Te warme en droge lucht treffen we binnenshuis hier niet vaak aan. Als het 
binnenshuis te warm is, is dit normaal gezien tijdens de zomer, en dan is de 
luchtvochtigheid binnenshuis net relatief hoog. In de winter kan het natuurlijk te
warm en te droog zijn, maar dan heeft dat alles te maken met een verwarming die te
hoog staat. De remedie is dan nogal vanzelfsprekend…
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Geval in de winter indien er binnenshuis ernstige vochtbronnen zijn.

Verlagen van de luchtvochtigheid is op zich niet zo’n eenvoudige zaak, dat doet men 
doorgaans met klimatisatie/airconditioning. Veelal zijn dit kostelijke installaties, die 
ook qua verbruikskosten doorwegen. Het wegnemen van alle overtollige
vochtbronnen, zoals vochtproblemen in een gebouw, en een efficiënte afvoer van 
vocht door ventilatie, is daarom in de eerste plaats comfortverhogend indien
woningen in de winter te vochtig zijn.

14‐11‐18

22



Typisch geval in de zomer

Ook hier blijkt het oplossen van vochtproblemen een comfortverbetering met zich
mee te brengen: woningen zijn ‘s zomers binnenin reeds gekenmerkt door hoge
luchtvochtigheden. Indien er vochtbronnen weggenomen kunnen worden, draagt dit
aanzienlijk bij tot het zomercomfort, en reduceert de nood tot airconditioning.
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Alles komt erop neer dar de luhtvochtigheid zoveel mogelijk in de buurt van 50% ligt: 
dat is een optimum waarbij er voldoende transpiratie mogelijk is (warmte‐afvoer die 
door het lichaam enigszins zelf geregeld kan worden) en er toch niet teveel
ongewenste warmte‐verliezen (of –winsten) optreden door een te hoge relatieve
luhtvochtigheid.

Rond die 50% blijken ook de omstandigheden het best te zijn voor allerlei
‘bedreigingen’ vanuit de omgeving. 

Gelukkig ligt dit optimum ook rond het optimum voor het behoud van waardevolle
historische voorwerpen: hout, textiel, papier, al deze materialen worden best 
geconserveerd bij 50% RV (grenzen worden doorgaans tussen 45% en 65% geplaatst)

14‐11‐18

24



Tweede‐orde energiebesparing: we bedoelen daarmee het volgende: een eerste‐orde
besparing is een echte reductie op het energieverbruik. Bijvoorbeeld door het 
aanbrengen van isolatie kan een aanzienlijke reductie in het energieverbruik worden
gerealiseeerd, en dat is ook effectief de bedoeling van zo’n ingreep.

Bij het ingrijpen op comfortparameters is dat niet direct het geval: bij te droge lucht
ga je deze bijvoorbeeld bevochtigen. Dat vertegenwoordigt op zich geen
energiebesparing. Maar door het verhoogde comfort kan je dan bijvoorbeeld wel de 
verwarming wat lager draaien. En dat vertegenwoordigt wél een energiebesparing. 
Eentje die niet zo belangrijk is als bijvoorbeeld het aanbrengen van isolatie overal, 
maar toch. Zo’n tweede‐orde besparingen kunnen erg belangrijk worden, in geval dat
eerste‐orde besparingen moeilijker door te voeren zijn.

Het reduceren van tocht, door de woning luchtdichter te maken, is bijvoorbeeld een
eerste‐ en tweede‐orde besparing: ze werk effectief op energieverliezen door warme
lucht die ontsnapt en koude lucht die binnenkomt, maar heeft ook een
comfortverhogende functie (lagere luchtsnelheden), waardoor er ook daar weer
energiebesparing mogelijk is.

14‐11‐18

25



14‐11‐18

26



Gips  krijt

mineraal dat grotendeels uit calciumsulfaat (CaSO4)
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Foto links: grafmonument op het kerkhof van Père Lachaise. Maar dergelijke 
vervormingen van dunne marmeren platen op grafmonumenten vindt men op 
nagenoeg elk historisch kerkhof.

Foto midden: opstuwing parket door vocht

Foto rechts: vervorming van marmeren gevelbekleding

Fenomenen zoals links en rechts treffen we binnenshuis niet aan (behoudens 
uitzonderingen, zoals veelvuldig wassen van dunne marmeren platen met veel water).

Midden: houtvervorming; een helaas veelvuldig optredend fenomeen, en niet 
denkbeeldig dat bepaalde energiebesparende ingrepen hier ook aanleiding toe 
kunnen geven (denk maar aan vervorming van lambriseringen, parketten of meubilair 
bij onoordeelkundige ventilatie/klimatisatie).
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• Eerste kolom: zout dat in oplossing is en dan uitdroogt (door verdamping / 
verwarming / vermijden van vochtaanvoer)  zal uitkristalliseren (afhankelijk van 
de grootte van de poriën en kristallen kan dit schade veroorzaken)

• Tweede kolom: indien je een uitgekristalliseerde toestand hebt, dan kan –
afhankelijk van de RV en type van zout – dit kristal vocht aantrekken en een 
nieuwe gehydrateerde vorm aannemen die potentieel groter is dan het 
oorspronkelijke  en dus wel schade veroorzaakt. Dit fenomeen treedt eveneens op 
indien een droog, doch zoutbelast materiaal, bevochtigd wordt. De eerste 
hoeveelheid vocht zal de kristallen eerst hydrateren en doen zwellen, hetgeen 
onmiddellijk materiaalschade veroorzaakt. Pas bij grotere aanvoer van vocht zal 
het kristal uiteindelijk oplossen. Men kan dit effectief observeren als een 
zoutbelast materiaal dat al heel wat zoutkristallisatiecycli heeft ondergaan. Bij 
onderdompeling in water van het materiaal, kan men vaak quasi onmiddellijk 
reeds materiaalverlies constateren.

• als er nog meer vocht (zonder vloeibaar water) is, dan kan het kristal ipv te 
herkristalliseren opnieuw oplossen.

Voor de gevallen van hydratatie en hygroscopiciteit is er geen aanvoer van vloeibaar 
water nodig (vocht in lucht is voldoende – hydratatie treedt evenwel ook als als
eerste stap van oplossing van een zoutkristal)
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Er is evenwel wél vloeibaar water nodig (extern of via voldoende RH  zie laatste 
kolom) om de zoutionen te transporteren naar andere poriën (waar ze eventueel bij 
uitdroging of hydratatie wel problemen kunnen vormen indien de poriën kleiner 
zouden zijn). In de praktijk zien we beide fenomenen: als er externe wateraanvoer is, 
dan is er zoutmigratie. Maar we zien evenzeer zoutmigratie (evenwel minder snel) bij 
droge muren met hygroscopische zouten.
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Eerste = uitdroging

Tweede = gemiddelde  hydrateert het zout

Derde = gaat in oplossing wanneer er hoge RV is
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• Lage evenwichts‐% standaard zitten we daarboven  willen evenwicht 
bereiken en dus de omgevingsvochtpercentage verlagen  zuigen vocht op om dit 
te verlagen  hygroscopisch

• Hoge evenwicht%  standaard zitten we eronder  willen evenwicht bereiken en 
dus omgevingspercentage verhogen  staan vocht af en kristalliseren uit  niet 
hygroscopisch
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Foto links: Sint Pieterskerk, Leuven

Schade door zoutkristallisatie
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Links: verpoedering van mortelvoegen door veelvuldige transities van de 
luchtvochtigheid rond 85% (hoge concentraties aan KaCl) – de gemiddelde
luctvochtigheid buiten ligt rond de 80%, best wel dichtbij 85% ‐ men kan verwachten
dat er derhalve veel doorgangen door die 85% zijn. Een gelijkaardige redenering geldt
trouwens voor NaCl (transitiepunt rond 75%)

Rechts: twee gebouwen aangetast door hygroscopische zouten (rechtsonder: hoeve
die deel uitmaakt van het kasteel van Thoricourt)

Bij aanwezigheid van dergelijke zouten zou men kunnen verwachten dat het 
klimatiseren, ventileren en verwarmen van gebouwen een invloed kan hebben op het 
gedrag van zouten. Door op een verstandige manier dit door te voeren, kan schade
beperkt worden (maar in veel gevallen wordt de situatie net erger gemaakt).

Voor de buitenkant van gebouwen is het niet helemaal duidelijk wat er zal gebeuren
indien men bijvoorbeeld binnenisolatie aanbrengt: naar verwachting kan er in het 
parament wel condensatie optreden, dat dan dient te drogen. Er is dus wel degelijk
een invloed op het vochtgehalte. Maar of dit een grote invloed heeft op de 
vochtwisselingen aan het oppervlak van de muren (waar zich toch meestal de 
grootste hoeveelheden zouten bevinden) is ons inziens niet zeker. We verwachten
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niet dat de aanbrenging van binnenisolatie het gedrag van zouten aan de buitenkant
van het gebouw signigicant zal verergeren.

De impact van binnenisolatie op het gedrag van zouten aan de buitenkant van 
gebouwen, hoeft niet onze grootste zorg te zijn. Hetgeen niet wil zeggen dat dit geen
interessant onderzoeksdomein is…
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Het is precies het pogen comfortabel en gezond maken van een binnenruimte, die 
ernstige schade kan berokkenen aan afwerklagen en materialen in vochtige en/of 
zoutbelaste ruimtes. Het comfortabeler maken van een ruimte is niet steeds in 
overeenstemming met het behoud ervan!

Links afstoting van kelderdichtingen. Iets wat op lange termijn wel vaak zal
voorkomen. Maar ventilatie en klimatisatie kan dergelijke fenomenen dramatisch
versnellen.

Rechts: crypte onder de parochieker St Eligius in Eine, alwaar zoutkristallisatie de 
historische afwerklagen aantast. 

Belangrijk, als conclusie, is wel te stellen dat zouten, en het vocht geassocieerd met 
die zouten, bitter weinig invloed hebben op het energieverbruik van het gebouw. Het 
vocht in die zouten is een nogal constant massa, die inderdaad wel fluctueert met de 
omgevingsomstandigheden, maar uiteindelijk is het enkel aan de oppervlakte van de 
muren dat dit een effect heeft: zouten in de massa van de muren zijn ook gebonden
met een hoeveelheid vocht, die evenwel bijzonder constant blijft. Anders gezegd; het 
verwijderen van zouten zal geen noemenswaardige invloed op het energieverbruik
van een gebouw hebben. Hetgeen natuurlijk niet wil zeggen dat er geen andere
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redenen zijn om zouten te verwijderen!

Maar aan de andere kant; aanwezigheid van zouten is wel van grote impact op de 
mogelijheden om een ruimte te klimatiseren en comfortabeler te maken. Vaak zien
we dat ze dit simpelweg onmogelijk maken.
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Links: in een buitenbepleistering

midden,: Vorschade aan steen van Anstrude, in de Sint Katelijnekerk te Brussel. Het 
gaat om de ‘roche claire’‐variant, die vorstgevoelig is (niet zoals de Roche‐jaune
variant, die is vorstbestendig). Iets gelijkaardig zien we bij de steen van Massangis
(ook weer de roche claire versus de roche jaune).

Rechts: vorstschade aan bakstenen.
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Alsook in de voegen (hier duidelijk de legmortel en niet /minder de voegmortel)

Voegmortel wordt eruit geduwd (opnieuw legmortel die probleem vormt) door het 
opzwellen van de legmortel bij bevriezing. Het is hiervoor evenwel noodzakelijk dat 
de legmortel nat kan worden. Vaak wordt daarom schade geïnitieerd door een eerder 
kleine aanvoer van vocht. Eens de voegmortel dan lichtjes uitgeduwd is, zal de 
vochtaanvoer toenemen (zeker slagreken!) waardoor het degradatie fenomeen 
dramatisch kan versnellen en uitbreiden.
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Kan beginnen met kleine scheuren in voegmortel ‐ voorbeeld: wijk ‘Germinal’, 
Maxime Brunfaut, Van Goghlaan in Evere.

Dergelijk fenomeen kan problemen vormen voor in geval men wil hydrofoberen! 

Belangrijk hier is dat er een vraag was om spouwvulling toe te passen. Dat zou 
misschien niet onmogelijk zijn, maar op basis van de waarnemingen zou dit toch geen 
evidentie worden: er is immers een vochtprobleem, in combinatie met niet‐ideale 
(vorstgevoelige) bouwmaterialen (lokaal kan je ook afschilferingen van de baksteen 
waarnemen).

• De muur is blootgesteld aan slagregen (zuidwestelijke oriëntatie) – er zijn geen 
architecturale ‘elementen’ die een bescherming bieden aan de muur.

• Het is duidelijk dat er vorstgevoeligheid is: uitstoten van voegwerk door bevriezing 
van de legmortel.

• De muur is niet goed te beschermen tegen slagregen, een hydrofobering zou 
sowieso geen complete bescherming bieden in dit geval

• Er is geen spouwdrainering aanwezig – dat hoeft geen probleem te zijn, indien er 
bijvoorbeeld zeer grote dakoversteken zouden zijn, maar in dit specifieke gevallen 
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is het echt wel problematisch.

• Bij toepassing van spouwvulling (buitenspouwblad wordt kouder) zouden deze 
elementen nog versterkt worden, en zouden het aantal vorst‐dooicycli nog kunnen 
toenemen.

 Conclusie is hier vooral dat hydrofoberen geen oplossing is naar beschermen van 
de gevel toe, en dat men ook geen na‐isolatie van de spouw kan toepassen.
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Insijpeling van vocht doorheen betonnen structuren veroorzaken een verlaging in de 
alkaliteit (uitspoeling van vrije kalk), die vaak kan resulteren in versnelde
wapeningscorrosie. Maar ook andere metalen lijden onder verhoogde vochtigheid, al 
dan niet in combinatie met zouten.
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Een ganse range aan biologische aantastingen, hetzij door geometrische 
koudebruggen, hetzij door materiaalgebonden koudebruggen, hetzij door opstijgend 
grondvocht of infiltraties. Bij al deze gevallen is één ding duidelijk: een vochtprobleem 
dat opgelost moet worden alvorens verder te gaan in energiebesparende ingrepen.

14‐11‐18

44



Pathologie tengevolge van vocht aan de buitenkant van gebouwen.

Linksboven: Groenaantasting + voorbeeld van zwartvorming die niet door vervuiling 
optreedt, wel door de groei van cyanobacteriën: die worden vaak gepercipieerd als 
roetafzetting, maar zijn het niet (nochtans een belangrijk onderscheid, want 
mogelijke gevelreinigingsmethodes zijn verschillend) – Deze organismen geven vooral 
aan dat er een belangrijke vochtbelasting is, en vormen vaak zelfs een visuele 
aftekening van waar die belasting zich voordoet – kan handig zijn bij een eerste 
visuele diagnose ‐ Voormalige oorlogsmonument van Lichtervelde

Rechtsboven: mossen

Rechtsonder korstmossen (op de OLV‐kerk van Aarschot)

Bemerking hierbij: buiten het gegeven dat deze organismen op lange termijn 
bouwmaterialen kunnen aantasten, is het ook belangrijk om aan te geven hoe deze 
de vochtsituatie van een gebouw nadelig kunnen beïnvloeden: zeker korstmossen zijn 
te beschouwen als een dampdichte laag, en hebben in die hoedanigheid een even 
nadelige invloed op de vochthuishoduing als pakweg een dampdichte verf. We pleiten 
niet voor het systematisch verwijderen van (korst)mossen (vele soorten zijn 
beschermd…), maar wel voor het er zich van bewust worden dat deze organismen 
niet zomaar ‘toevallig’ op gebouwen zitten, en geen uitstaans hebben met andere 
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zaken, zoals bijvoorbeeld isoleren.

Linksonder: als alles escaleert zien we dit. Nodeloos te zeggen dat dergelijk 
metselwerk, in die staat, niet te isoleren zijn. Iemand die dit wil isoleren heeft 
zijn/haar prioriteiten niet op een rijtje.
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Let op de decimale punten en komma’s bij het maken van vergelijkingen. 

Sowieso is duidelijk dat water, vergeleken met andere vloeistoffen, erg grote
verdampingswarmte heeft. Enkel ammoniak komt in de buurt, en eigenlijk is dat om 
dezelfde reden: ammoniakmolecules zijn ook elektrische dipolen, die een sterke
interactie met mekaar hebben (zij het wel minder als bij watermoleculen). Het is de 
grote verdampingswaarde van water die een oorzaak is van de grote energieverliezen
in vochtige gebouwen. De andere oorzaak is dat vochtige materialmen meer warmte
geleiden.

Bron van de getallen: http://www.joostdevree.nl/index.shtml
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Het is niet omdat gebouwen recent zijn gebouwd, dat de materialen zich dan ook als
‘supergebouwen’ gaan gedragen: de pathologieën die we kennen vanuit de 
erfgoedsector, manifesteren zich eveneens op recente gebouwen, als er
vochtproblemen zijn. Vorstproblemen zien we eerder zelden, zoutproblemen treden
daar ook op, alhoewel de types zouten wel eens kunnen verschillen (vaak door 
andere samenstellingen van hedendaagse bakstenen)
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Ter herinnering: de vochtverdeling in metselwerk met opstijgend grondvocht is niet
homogeen. De lambdawaarde van vochtig metselwerk hangt af van het vochtgehalte, 
waar we momenteel geen goede exacte waardes (Lambda ifv vochtgehalte) voor
hebben. We nemen aan dat enkel de onderste meter vochtig is, en dat de rest van het 
metselwerk droog is.

We wijzen er trouwens op dat het perfect mogelijk is om opstijgend grondvocht in 
binnenmuren te hebben. Dit vocht zal geen invloed hebben op de warmteverliezen
door geleiding, maar wel door warmteverliezen door verdamping.

Vergelijk, het gemiddelde aardgasverbruik van een gezin bedraagt in de orde van 
20.000 kWh per jaar. Het behandelen van opstijgend vocht vertegenwoordt dus op 
zich al een aanzienlijk besparing.
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5 à 10% besparing lijkt niet veel, maar het is uiteraard niet te versmaden als we ons
realiseren dat zo’n ingreep tegen opstijgend grondvocht sowieso noodzakelijk is voor
de conservering van het gebouw, en voor een gezonder en comfortabel
binnenklimaat.
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Pathologiën tengevolge van opstijgend vocht zijn heel divers (net zoals de diversiteit
van pathologieën tengevolge van vocht zelf). Maar ze tonen zichtzelf doorgaans vaak
als een horizontale band, ongeveer een meter hoog.
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Indien vocht wordt ingesloten, stijgt het hoger. Op de foto rechts zie je een ‘zoutband’ 
op een hoogte van een drietal meter. Dat komt door de cementering aan de 
buitenkant, en de betegeling van het gebouw ( niet zichtbaar) aan de binnenkant. Een
gevaarlijke situatie, aangezien het vocht tot op het niveau van de vloerbalken komt
(let op de positie van de muurankers). De toestand die men verkrijgt indien men 
drogingsmogelijkheden wegneemt (luchtdichtheid, dampdichtheid) of 
isolatiematerialen aanbrengt. Te vermijden dus.

14‐11‐18

57



Ook noordelijke en oostelijk georiënteerde gevels kunnen, door luchtwervelingen, 
last hebben van slagregen, typisch in de buurt van hoeken van gebouwen. Het is 
eerder uitzonderlijk.
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Horizontale of schuine oppervlakken die uit gemetste elementen bestaan, zijn niet te 
beschouwens als ‘waterdicht’. Microscheurtjes ter hooge van de overgang van mortel 
naar steen zijn daar deels voor verantwoordelijk. Indien de vensterbank ook bestaat 
uit baksteen, dan zullen deze elementen ook nog extra vocht kunnen doorgeven. 
Maar een vensterbank bestaande uit bijvoorbeeld aan mekaar gemetste geglazuurde 
keramische elementen (die elk op zich waterdicht zijn) is in z’n geheel toch ook 
eerder twijfelachtig als het om waterdichtheid gaat.
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Leo XIII‐instituut te Leuven
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Geval links zie je duidelijk hoe afwezigheid van een vensterbank een overmatige
vochtbelasting van het deel onder het raam veroorzaakt. Strakke architectuur, maar 
in dit geval een erg afgetekende propere zone onder het raam. Dat kan op zicht
positief zijn, maar veelal heeft dergelijke architectuur overmatige schade aan de 
materialen onder de ramen. 

In het midden een ‘ideale’ vensterbank: compact en niet‐capillair materiaal (blauwe
steen) in één stuk, ruime oversteek, druiplijst (niet zichtbaar op de foto), een helling
van het gebouw weg, en de aanwezigheid van opstandjes aan de uiteinden van de 
vensterbank, om zijdelingse afloop van het water (over de gevel, links en rechts van 
de vensterbank) te vermijden.

Rechts: ideale druiplijst die het gevelwerk onderaan de vensterbank goed beschermt.
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In beide gevallen is vocht een aandachtspunt. Indien er geen adequatere
beschermingen aangebracht kunnen worden, kan aanbrenging van binnenisolatie
problematisch zijn. 
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Infiltraties treden op via de grootste openingen tot de kleinste krimpscheuren. Het 
‘debiet’ aan infiltraties neemt natuurlijk wel af met dalende ‘openinggrootte’. 
Nochtans kunnen erg kleine infiltraties grote gevolgen kennen, indien het 
infiltrerende vocht moeite heft om te ontsnappen, zoals met een aantal
afwerkingslagen of decoraties die men op gevels kan vinden. Cementeringen en
keramische tegels zijn een typisch voorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld een
onoordeelkundige hydrofobering (die de droogsnelheid van een material aanzienlijk
vermindert) kan problematisch worden. Het is moeilijk om hier cijfers op te plakken, 
en om een ‘rangorde’ aan te geven, aangezien we de precieze
dampdoorlaatbaarheidseigenschappen niet kennen, ondermeer wegens te weinig
kennis van de samenstelling.
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De evidentie zelf dat lekken niet getolereerd worden, daar hoeft geen uitleg meer bij.

Bouwvocht is bij erfgoed (bestaande gebouwen in het algemeen) doorgaans geen
issue (wel bij nieuwbouw). In uitzonderlijke gevallen (bij het optrekken van 
belangrijke nieuwe delen, of reconstructies van muurwerk, of bijvoorbeeld
bepleisteren (of herbepleisteren) kunnen er evenwel ook in bestaande gebouwen
belangrijke hoeveelheden vocht worden toegevoerd, die ook de kans moeten krijgen
om te ontsnappen). 
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Bij bestaande gebouwen is ‘restvocht’ wel een belangrijk gegeven. Een bestaand
gebouw met vochtproblemen kan, na interventie tegen vocht, toch nog grote
hoeveelheden restvocht bevatten, wat moet verdampen alvorens de pathologie
volledig kan stoppen .Dit besef bestaat al wel bij behandeling van optrekkend
grondvocht, maar veel minder bij andere vochtoorzaken. Maar ook bij die oorzaken
kan het lang duren alvorens vocht verdwijnt. Voor 30 cm muurwerk rekenen we een
aantal maanden tot een jaar voor een volledige droging. Dat worden ettelijke jaren bij
muurwerk met weinig dampdoorlatende afwerklagen, of erg massieve constructies, 
zoals bij oude forten, die lang na de oplevering nog te maken kunnen krijgen met 
zoutuitbloei door uitdroging.

Fort 4, Mortsel
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Relatieve metingen!!

14‐11‐18

77



14‐11‐18

78



Acetyleengas wordt gevormd
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Het gaat hier om de 18e eeuwse St Martinuskerk te Genappe, die te maken heeft met 
een hoge vochtblootstelling. Aan de binnenkant is de kerk voorzien van een 
lambrisering, die droging naar binnen toe nagenoeg onmogelijk maakt. Een zeer 
asymmetrische situatie aldus.
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Verloop van het vocht en hygroscopisch vocht in de muren, in functie van hoogte en 
diepte. De diepte is gemeten vanaf de buitenkant (waar er geen lambriserting is). Op 
het diepst zitten we dus net achter de lambrisering aan de binnenkant van de kerk.

MC = totale moisture content

HMC 96 = hygroscopic moisture content at 96% RH. In lab bepaald, na droging van de 
stalen.

De vorm van deze curves hangt af van de drogingsomstandigheden! Stel bijvoorbeeld
dat we de stalen bij 20°C zouden gedroogd hebben, dan zouden de blauwe curves 
lichtjes naar links verschoven zijn (bij 40°C zal ook een deeltje hygroscopisch vocht
verdampen, die niet verdampt bij 20°C). 

Op zich is dat niet heel erg problematisch. De verschuivingen zijn sowieso eerder
klein. Het is wel belangrijk om steeds dezelfde temperatuur aan te houden bij
vergelijkingen (bijvoorbeeld: de vochtverdelingscurve voor en na een behandeling
tegen vocht).

Opvallend in deze curves: 
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• De rode curves blijven steeds relatief laag. Er is erg weinig hygroscopische 
vochtopname. Dat is vaak helemaal niet het geval, vooral bij zoutbelast
metselwerk.

• Opvallend is dat de vochtwaarde in de buitenste 7 cm nagenoeg niet vochtig is. 
Visueel is er effectief ook weinig vocht te zien. Mogelijkerwijs komt dit door 
blauwe steen die helemaal onderaan, rondom de ganse kerk is aangebracht. 
Wellicht zit die steen niet in de ganse dikte van de muur ingewerkt, maar aan de 
buitenkant heeft ie mogelijkerwijs wel het gunstige effect dat de buitenkant van 
het metselwerk best wel droog is. 

• Dieper in het materiaal gaan de vochtwaarden duidelijk naar omhoog, naar zeer 
hoge waarden achter de lambrisering (meer dan 20%!). Maar zelfs op een eerder 
beperkte diepte van 7 à 15 cm krijgen wee reeds erg hoge waarden van 10 tot 
15%.

Dit soort van curves is typisch voor opstijgend grondvocht: de hygroscopische 
vochtopname is lager het actuele vochtgehalte, en de vochtwaarden nemen af 
naarmate we hoger in de muur gaan, en meer naar buiten toe.
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Interbellumvilla die kampt met een ernstig probleem van opstijgend grondvocht. 
Metingen werden uitgevoerd aan de binnenkant van het gebouw, in de rechterhoek
(dit is de noordoostelijke hoek, derhalve geen invloed van regendoorslag). Aan de 
binnenkant werd een kelderdichting aangebracht, die evenwel sterk aangetast wordt
door vocht. De buitengevel is bedekt met de nog steeds originele spatpleister, met 
een schilderlaag. Ook deze lag is zeer slecht dampdoorlatend, en zal de droging sterk
belemmeren.
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Vochtgehaltes in functie van hoogte en diepte in het gebouw. Door de slechte
drogingsmogelijkheden is dit gehalte redelijk homogeen. Het zijn geen kaarsrechte
curves, inhomogeniteiten in het metselwerk kunnen wel de variaties in de 
vochtgehaltes verklaren. Opvallend is dat er weinig aanwezigheid van hygroscopisch
vocht is, dus weinig zouten.

Dit is een illustratie van het gegeven dat het oplsluiten van vocht resulteert in hoge
opstijging (2 meter hoog!). Nochtans is er op de eerste verdieping geen
vochtprobleem. Dit is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan een betonnen vloerplaat die 
helemaal tot de buitenkant van het gebouw komt (we hebben dit niet destructief
kunnen verifiëren), en die het vocht uit de onderste twee meter grotendeels
tegenhoudt.

Belangrijk om aan te geven is dat in dit geval warmteverliezen door geleiding groter
worden: er is een zone van 2 meter hoogte die vochtig is, dus meer metselwerk
waarlangs warmte beter kan ontsnappen (toegegeven, in dit geval is de benedenste
verdieping niet verwarmd, dus in dit specifieke geval vertegenwoordigt de vochtige
muur nagenoeg geen warmteverlies). Aan de andere kant is er nauwelijks
warmteverlies door verdamping van het vocht in de muren, door de dampremmende
afwerklagen.

14‐11‐18

86



Indien vochtwaarden veroorzaakt worden door hygroscopiciteit, inplaats van 
capillaire opzuiging, dan zien we curves van vocht en hygropscopisch vocht, die 
gelijkaardig zijn, die min of meer evenwijdig liggen. In dergelijke gevallen is het ook
onzinnig om nog te spreken van opstijgend grondvocht, en is het dus ook onzinnig om 
het als dusdanig te behandelen.
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Hoge zoutwaarden zorgen er vaak voor dat er geen schimmels tot ontwikkeling
komen. Zouten en schimmels komen zelden samen in grote hoeveelheden voor.
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Opletten hoe je dit afleest! (horiz >< vert)
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Er bestaan een aantal veel preciezere zoutidentificatietechnieken, waarbij hier een 
overzicht.
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Het constateren en kwantificeren vanzouten is één zaak, het inschatten van de risico’s
ermee verbonden is een andere. Inzake het risico op materiaalschade kan men in 
eerste instantie verwijzen naar de Önorm B 3355‐1 Trockenlegung von feuchtem 
Mauerwerk. Teil 1: Bauwerksdiagnostik und Planungsgrundlagen. Wenen, 
Österreichisches Normungsinstitut, 2006. (zie TV 252)

Met thermodynamische modellen is het mogelijk om het gedrag van zoutmengsels te
‘voorspellen’: verdwijnen of verschijnen van bepaalde kristallijne fases, dit zijn de 
‘gebeurtenissen’ waarbij potentieel zoutschade kan optreden. In de grafiek wordt een
(reël) zoutmengsel onderworpen aan een stijgende luchtvochtigheid. Dit is in de 
veronderstelling dat het mengsel droog is (dus bijvoorbeeld niet van toepassing op 
zoutmengsels in natte muren!). Bij bepaalde luchtvochtgehaltes zien we hoe zouten
verdwijnen of verschijnen (curves die stoppen, dalen of stijgen). Dat zijn relatieve
luchtvochtigheden waarop zouten hygroscopisch worden (ze ‘verdwijnen’, want ze
gaan in oplossing) of uitkristalliseren (als de curve verschijnt of ze begint te stijgen). 
Dat zijn gevaarlijke momenten: de kristallisatie die dan optreedt, kan de materialen
beschadigen. 

Deze curves kunnen in twee richtingen ‘bekeken’ worden: ook bij daling van de RV 
zien we dezelfde veranderingen, ook dan kunnen kristallen ‘verschijnen’ of 
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‘verdwijnen’. We willen wel opmerken dat deze curves ‘evenwichtstoestanden’ 
voorstellen! Als de RV verandert, duurt het steeds een tijdje alvorens de nieuwe
toestand ingesteld wordt. Het is niet zo eenvoudig om daar een echte tijd op te
plakken, want die ‘reactiedynamica’ hangt af van de aanwezige ionen, en evenzeer
van mogelijkheden voor luchtvocht om in de porën van het zoutbelaste medium te
migreren. Vaak zijn daardoor in werkelijkheid de ‘sprongen’ in deze curves afgevlakt
(omdat RV’s zelden heel lang op dezelfde niveaus blijven).

Dergelijke curves worden gebruikt indien men bijvoorbeeld een ruimte wil
klimatiseren/ventileren, om zodoende de zoutschade van aanwezige zouten te
reduceren: zolang men RV’s handhaaft waarbij alle curves horizontaal blijven, dan zijn
er in wezen geen problemen: er treedt nooit zoutkristallisatie op, en de 
gevelmaterialen blijven intact. 
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Het punt ‘restauratie gevelmaterialen’ is een evidentie. Het succes van alle 
maatregelen die men nadien eventueel tegen regendoorslag zou nemen, staan of 
vallen met de staat van de ondergrond. In erfgoed is het een evidentie dat men, om 
een gebouw gezond te maken, begint met alles hetgeen authentiek is, te restaureren, 
alvorens men eventueel zou overwegen om bijkomende beschermingen aan te 
brengen. Hou er rekening mee dat deze beschermingen eventueel een nadelige 
impact kunnen hebben op de droogcapaciteiten van de gebouwschil.
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‘Compatibiliteit’ wordt hier gebruikt in de zin van ‘de herstelling tast de 
oorspronkelijke resterende materialen niet aan’. 

Een belangrijk voorbeeld van niet‐compatibele stenen zijn stenen die de omliggende
(oorspronkelijke stenen) zouden aantasten. Dat is bijvoorbeeld het geval indien men 
in een gevel stenen met een veel lagere porositeit (of zelfs nulporositeit) zou
inmetselen (bijvoorbeeld glazen stenen). In extreme gevallen kunnen deze voor een
hogere vochtbelasting op onderliggende geveldelen zorgen, en aantasting versnellen
(vergelijkbaar met hetgeen er gebeurt met geveldelen onderaan een raam zonder
vensterbank, of waarvan de vensterbank in het gevelvlak ligt – of een ander
voorbeeld, een grote steen in een weinig‐absorberend materiaal zoials marmer of 
blauwe steen, die in een gevel ingemetst is (denk aan een herdenkingsplaat of 
grafplaat)). 

Dit verhaal is gekender en meer ingeburgerd bij mortels: nieuwe mortels moeten er
vooral voor zorgen dat ze de oude legmortels, én de omliggende stenen, niet
aantasten. De nieuwe materialen moeten, indien dat nodig zou blijken, 
zelfopofferend zijn ten opzichte van de oorspronkelijke materialmen, én
verwijderbaar zonder de andere materialen (teveel) aan te tasten.

14‐11‐18

100



We willen benadrukken dat in de context van deze cursus deze informatie nogal
summier is. Een studie van mortels en eventuele vervangmortels is vaak noodzakelijk, 
kan tot erg verrassende resultaten leiden en ook tot minder vanzelfsprekende 
oplossingen. 
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Voorbeeld van een compacte cementmortel die uitgeduwd wordt, nadat 
vorstgevoelige legmortel (19e eeuws) achter de nieuwe mortel bevriest, aangezien de 
nieuwe mortel wening vocht doorlaat en de legmortel vochtiger is geworden.
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Kaleien zitten tussen verven en pleisters in, gezien hun geringe laagdikte die evenwel
dikker als die van verven. Kaleien zijn in feite dunne bepleisteringen (met 
gelijkaardige samenstelling, bindmiddel + granulaat en eventueel andere
toeslagstoffen)

Maar al deze types afwerking hebben (naast een esthetische waarde) ook een functie
als gevelbescherming. Die bescherming werkt op meerdere niveaus: sneller laten
aflopen van regenwater (waardoor er minder absoirptie kan optreden), het opvullen
van scheurtjes en holtes waardoor er ook minder absorptive zal zijn. Ook is er een
beschermende werking doordat (in het geval van kalei en pleisters) het effect bestaat
dat de plaister wel vocht absorbeert, maar die minder vlot doorgeeft naar
diepergelegen materialmen (ondermeer door de verschillen in poriënstructuur). Ook
niet onbelangrijk is dat buitenbepleisteringen als luchtscherm kunnen fungeren.
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Let op dat laagdikte een rol speelt! Een goed dampdoorlatende verf overschilderen
met een laag van het zelfde type, zal resulteren in een lagere dampdoorlaatbaarheid. 
Dus een pakket lagen van siloxaanverven zal niet noodzakelijk beter scoren dan één
laag acrylverf. Uitzondering hierop vormen kalkverven: deze zijn capillair actief, en
kunnen bij dikkere lagenpakketten vocht capillair naar de oppervlakte transporteren, 
alwaar het toch nog eenvoudig kan verdampen. Maar ook hier geldt weer dat we die 
situatie niet moeten idealiseren: vochttransport zal steeds moeilijk zijn van zodra het 
vocht een interfase (bijvoorbeeld tussen twee verflagen) moet overbruggen. Dus heel 
erg dikke pakketten van kalkverven zullen evenzeer waterdampremmend worden. 
Onderzoek zou hierover meer uitsluitsel kunnen brengen …
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Parochiekerk Sleidingen – testen, na het decaperen van de gevels, om na te gaan
welke verfsystemen de gevels het best laten uitdrogen indien er toch vocht in de 
gevels komt. De oorspronkelijke verf was immers best wel dampremmend, hetgeen
resulteerde in vochtschade aan de binnenkant van het gebouw, en schade aan het 
metswelwerk (vorstschade).
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Deze metingen geven aan dat in situmetingen vaak niet echt een groot verschil geven
in  droogsnelheid (heterogeniteiten in initiële vochtsituatie, en metselwerk, 
verdoezelen de verschillen. Het is natuurlijk wel zo dat de verven, in dit voorbeeld, 
allemaal werden geselecteerd op goede waterdampdoorlaatbaarheden (men zou wel
kunnen verwachten dat verfsysteem 3 wat minder zou scoren dan de anderen, die 
allen geboekstaafd staan als goed dampdoorlatend, maar dat blijkt niet uit dit
experiment). Wat het experiment vooral aantoont is dat de in de technische fiches 
aangeprezen waterdampdoorlaatbaarheden, zich ook in werkelijkheid vertalen in 
goede droging. 

Let ook op de drogingstermijn, alvorens de curves in de 3% zone (= voldoende droog) 
komen: 2 jaar!

Deze curves geven dus aan dat qua droging de verven aan mekaar gewaagd zijn, en
dat andere aspecten de doorslag kunnen geven (duurzaamheid, kostprijs, 
overschilderbaarheid, …)

Een laatste aandachtspunt is wel dat de initiële situatie, met de dampondoorlatende
verf, gekarakteriseerd werd door matige tot hoge vochtgehaltes. Op grote hoogtes
(dus te verwachten dat dit over de ganse gevelhoogte zou zijn). Dit was een gevolg
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van slecht waterdampdoorlatende verven, gecombineerd met slecht
waterdampdoorlatende pleisters aan de binnenkant van de kerk (die waren
aangebracht, omdat er vochtinfiltratie was). 
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Boven: Kapelleveld, Sint Lambrechts‐Woluwe (huizen van Antoine Pompe, op 
dezelfde site vinden we ook asbetonwoningen van Huib Hoste)

Onder: Martelarenplein te Brussel – merk op dat de detaillering van de 
vensterbanken verre van optimaal is, hetgeen toch leidt tot ongunstige vlekvorming, 
lopers en zelfs schade aan de bepleistering.
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De term ‘verduurzamen’ is erg misleidend. Het materiaal, krijgt helemaal geen betere
weerstand tegen degradatie. Het is wel zo dat de grootste trigger voor schade (vocht) 
minder aanwezig zal zijn, waardoor degradatie van materialen vertraagt, of zelfs stopt 
i het ideale geval. Maar daar ligt dus ook een groot risico bij het toepassen van 
producten die drogingsremmend zijn op gevoelige materialen.

We verwijzen naar Technische Voorlichting 224, over waterwerende
oppervlaktebehandelingen, voor een veel completer beeld van dit soort 
behandelingen.
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Er zijn twee sleutelparameters die uitmaken in welke mate een hydrofuge
drogingsremmend is of niet: 

• dat is ten eerste de indringdiepte:  hoe dieper een product indringt, hoe meer het 
invloed zal hebben op het drogingsgedrag

• En ten tweede is dit een scheikundig gegeven: de polymeren die worden gevormd, 
en wààr ze gevormd worden. We stellen steeds de hydrofuges de poriën
openlaten, maar dat is niet noodzakelijk helemaal waar. Bij de allerfijnste
capillairen kan men zien dat een bepaald product soms, na polymerisatie, een
porieënvullend effect bekomt. Waterdamptransport doorheen dergelijke porie
wordt dus na behandeling een stuk minder eenvoudig.  Waardoor het materiaal
dus trager zal drogen. Of een product erg fijne poriën zal opvullen, is een gevolg
van twee zaken: ten eerste of het uiteindelijk gevormde polymeer een groot
molecule is of niet (en dat hangt af van het type product), en ten tweede of het 
ongepolymeriseerde product (dus het product als het wordt aangebracht op de 
gevel) hele kleine moleculen bevat (die in die fijne capillaire kunnen dringen en
daar polymeriseren) of niet (en het product dus sowieso niet in de fijnste
capillairen geraakt). 
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Een voorbeeld van historisch, regelmatig metselwerk zonder schade aan mortel en
steen. Dit soort gevels is normaal gezien perfect behandelbaar, zonder risico’s (als
men zeker is dat er geen andere vochtoorzaken zijn, zoals lekken of opstijgend
grondvocht of …)
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Een zaak van de scheurtjes in de bakstenen, die niet gedicht kunnen worden. Ze
zullen vocht blijven doorlaten. Een enkel scheurtje is niet zo erg, maar indien ze, zoals
hier, met meerdere in één steen voorkomen, dan wordt het wel riskant. 

Let wel: er bestaan hydrofuges die de droging nauwelijks beïnvloeden: zo’n producten
zouden wel aangebracht kunnen worden op dergelijke gevels. Maar men dient zich
wel te realiseren dat ook bij deze behandeling de gevel niet waterdicht zou zijn: de 
scheuren worden immers niet gedicht. 

Het aanbrengen van hydrofuges die drogingsremmend zijn, kunnen beter niet op 
dergelijke gevels aangebracht worden. Het is eigenlijk ronduit af te raden.

14‐11‐18

117



Let wel: er bestaan hydrofuges die de droging nauwelijks beïnvloeden: zo’n producten
zouden wel aangebracht kunnen worden op dergelijke gevels. Maar men dient zich
wel te realiseren dat ook bij deze behandeling de gevel niet waterdicht zou zijn: de 
scheuren worden immers niet gedicht. 

Het aanbrengen van hydrofuges die drogingsremmend zijn, kunnen beter niet op 
dergelijke gevels aangebracht worden. Het is eigenlijk ronduit af te raden.

Links: gemeentehuis Sint Lambrechts Woluwe. 

Rechts: wijk Germinal, Maxime Brunfaut, Evere
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De kogelgaten, die deel uitmaken van het erfgoedkarakter van deze gevel, vormen
wel problematische aspecten inzake waterdichting. Momenteel is dat blijkbaar geen
probleem, maar de aanbrenging van een drogingsremmend product zou de 
vochtsituatie van de gevel kunnen verergeren. Dus stel dat deze kogelgaten een
problem vormen op vlak van waterdichting, dan moet men zich realiseren dat
dergelijke gevel niet gegarandeerd complete beschermd kan worden met een
hydrofuge, en dat men sowieso enkel kan werken met een product dat niet
drogingsremmend is.
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Dergelijke gevels zijn sowieso niet succesvol te hydrofoberen. Er is teveel schade. 

De gevel links zou wél behandeld kunnen worden, na herstel van het voegwerk en
oplossing van vochtproblemen (alhowel dat er indicaties zijn van grote
zoutconcentraties, en ook dan is het aanbrengen van een der welke hydrofuge af te
raden). Bij de gevel op de middelse foto is dat ook niet meer het geval: de eigenheid
van de materialen laat geen verdere restauratie toe (tenzij men het karakter van de 
gevel grondig wil wijzigen) en hydrofobering is dan ook uit den boze.

Bij de gevel rechts zijn er nog twee extra zaken die belangrijk zijn: de aanwezigheid
van zouten (kerkhofmuur, met opstijgend grondvocht). In zo’n geval is zelfs een niet‐
drogingsremmende behandeling een zwaar risico. Bovendien zijn gemetste
ezelsruggen of rollagen niet te hydrofoberen. Ze zullen altijd vocht blijven doorlaten
(overwegend wegens de microscheuren tussen bakstenen en mortels, die veelvuldig
voorkomen bij niet onder druk staand metselwerk). De impact van regen op 
horizontale of schuine oppervlakken is trouwens groter dan die op verticale gevels.
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Het laatste punt werd mooi geïllustreerd tijdens de recente gevelreiniging van het 
Leuvense stadhuis. Dit gebouw werd tijdens de recentste restauratiecampagne 
gehydrofobeerd. In het voorjaar 2018 werd het gebouw gereinigd met wat zo 
ongeveer de allerzachtste reinigingsmethode is: verwijderen van loszittend stof met 
borstel of perslucht, waarna er waterverneveling werd toegepast. Proeven in 
december toonden toen aan dat een nagenoeg complete reiniging na 2 à 3 uur 
bekomen werd, een reinigingskwaliteit die dezelfde was als een abrasieve
reinigingsmethode. Een dergelijke reinigingskwaliteit met waterverneveling, na 
amper enkele uren, is enkel mogelijk op een gehydrofobeerde gevel, waar vervuiling 
niet sterk aan kan hechten.
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Zelfreinigend effect van hydrofuges: onderste deel van de woning is behandeld, het 
bovenste deel niet (omwille van ons onbekende redenen). Dat toont zich duidelijk in 
de benatting (foto rechts, na een regenbui), maar tevens in de vervuiling (foto links). 

We willen hier trouwens ook aangeven dat dergelijke praktijk doorgaans ongewenst
is: indien er vocht in de gevels dringt, en achter de hydrofobe laag dringt (wat in de 
zone aan de rand van de hydrofobe laag niet denkbeeldig is), dan kunnen er aldaar
wel problemen optreden. Niet zozeer als de hydrofuge niet drogingsremmend is, 
maar in het andere geval is de situatie wel problematisch.
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Testmuur in het WTCB‐proefstationte Limelette, met diverse kalkstenen gebruikt in de 
bouw (ook erfgoegebouwen). Elke steen werd in de late jaren ‘60 met twee 
producten behandeld (strook links en rechts, de middenstrook was steens 
onbehandeld). Hierdoor kan de efficiëntie tot op de dag van vandaag geëvalueerd 
worden. Daaruit blijkt dat op heel wat materialen er nu nog steeds een efficiëntie van 
75% (!) kan gemeten worden, terwijl op andere materialen deze bijna tot nul is 
herleid. De materialen waarop de behandelig nu nog werkt, kunnen visueel 
geïdentificeerd worden: de stenen waar de (onbehandelde) middenstrook vuiler is 
(en de behandelde zijstroken proper) zijn de materialen waar de behandeling nog 
steeds behoorlijk goed werkt. 
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Een voorbeeld waar op de steen van Massangis en Anstrude de behandelingen nog 
steeds goed werken (merk de vuilere middenstrook), maar waarbij de euvillesteen
bijna geen voordeel meer ondervindt van de behandelingen (de behandelde en 
onbehandelde stroken zien er nagenoeg hetzelfde uit, en als men metingen van de 
waterabsorptie doet, dan merkt men ook op dat er weinig verschil is tussen de 
behandelde en onbehandelde zones). Dat heeft wellict de maken met de 
poriënstructuur van de steen. We merken op dat behandelingen op grofporeuze
materialen (zoals euvillesteen) aanzienlijk minder lang werken dan op fijnporeuzere
materialen (zoals Anstrude of Massangis). 
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We verwijzen naar Technische Voorlichting 252 over de behandeling van opstijgend 
grondvocht, voor een completer overzicht over de gangbare methodes.
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Injecteren van vloeibare producten, met als nadeel dat er vlekvorming kan optreden 
indien product uit de injectiegaten vloeit (

14‐11‐18

137



Injectie van crèmevormige producten, waar het risico van vlekvorming door 
uitvloeiing van injectieprduct aanzienlijk lager is.
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Dit zijn twee voorbeelden, maar er kunnen veel meer voorbeelden worden gegeven, 
afhankelijk of de vloerpas lager zit dan het maaiveld, of we te maken hebben met 
overwelfde kelders… het is nagenoeg onmogelijk om élk geval te bespreken. Deze 
twee voorbeelden geven we louter om aan te geven dat de regel ‘hoger dan de 
vloerpas en het maaiveld’ geen al té universeel geldende wet is.
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Uit deze tabel dienen we vooral te onthouden dat producten uit de poriënvullende
familie compleet af te raden zijn, net zoals de producten uit de siliconatenfamilie.

Producten uit de siliconenfamilie zijn de meest performante producten. Er zijn wel 
wat verschillen naargelang het solvent of de formulering, maar essentieel blijken 
solventgedragen producten, watergedragen producten en injectiecrèmes aan mekaar 
gewaagd te zijn. De precieze prestaties van elk product dient evenwel uit 
testrapporten te blijken, men kan niet afgaan op enkel de scheikundige samenstelling.

Belangrijk om op te merken is dat producten in organische solventen soms 
geurhinder en zelfs schimmelproblemen kunnen veroorzaken. Dergelijke producten 
worden bij voorkeur dus niet gebruikt in gebouwen waar, tijdens de werken, in 
gewoond of gewerkt wordt. 

Een laatste iopmerking betreft de fluorcopolymeren: deze producten kunnen hoogst 
uitzonderlijk ingezet worden in bepaalde types metselwerk waar er veel organisch 
materiaal aanwezig is in de mortels .Men ziet dat niet heel erg vaak, maar 
toevoegingen van steenkoolgruis of bitumen, het gebeurde wel degelijk in het 
verleden. Dergelijke materialen zijn moeilijk te injecteren met producten uit de 
siliconenfamilie, maar kunnen we succesvol worden behandeld met producten uit de 

14‐11‐18

142



fluorcopolymerenfamilie. Zie bijvoorbeeld Y. Vanhellemont, Vergelijking van 
behandelingen tegen opstijgend grondvocht, WTCB‐contact 56 (4‐2017) ‐
https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri‐
contact&pag=Contact56&art=842
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De verhoudingen kunnen wat verkeerd zijn…

14‐11‐18

155



Ongeachte het contact met grond (onderaan kolommen, zijdelings en onderaan bij de 
muren) blijken de vochtgehaltes erg beperkt te blijven. In problematische zones, waar 
verf afbladdert, blijkt dat rond de 3 à 4 % vocht te blijven. Dat is niet droog, maar ook 
weer niet dramatisch hoog.
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Zicht op de zones met afbladderende verf – globaal genomen blijkt de verf goed te
hechten, uitgenomen op enkele zones (een kolom en twee muurdelen) – daar blijken
er hoge Cl—gehaltes aanwezig te zijn.
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Lichte aanwezigheid van nitraten, maar enorm sterke reactie op chloride.

In dit specifieke geval werd er (helaas) niet gevraagd om een kwantatieve bepaling
van zoutconcentraties uit te voeren. 

De keldermuren zelf zijn blijkbaar relatief ongevoelig aan de aanwezigheid van de 
chloridezouten (enkel de verf bladdert af, het onderliggende material is in goede
toestand)

Vraag blijft in welke mate de schade eventueel intensifieert van zodra er geventileerd
en verwarmd wordt: in de huidige (vochtige) werfomstandigheden zullen de 
chloridezouten weinig uitkristalliseren, maar dat kan veranderen van zodra de ruimte
droger en warmer wordt.
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Vermeldenswaard is dat het best mogelijk is dat, eens de restauratie rond is, de 
schade aanzienlijk zal afnemen. NaCl zal uitkristalliseren van zodra de RV daalt onder
de 75%. Die zal in werfomstandigheden nog ‘eenvoudig’ worden behaald, maar eens
de werf opgeleverd, kan men verwachten dat de ruimte een stuk droger zal worden, 
en derhalve nog weinig overgangen van boven 75% naar onder 75% zal hebben (en
waardoor de schade‐intensiteit naar verwachting zal afnemen). Aangezien de 
ondergrond wel lichtjes té vochtig is, is het evenwel niet uit te sluiten dat kristallisatie
zijn blijven optreden. Wellicht is het veilig te stellen dat de schade‐intensiteit zal
afnemen, maar niet tot nul zal terugvallen, waardoor onderhoud blijvend nodig zal
zijn.
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