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Module 9b – ondergrondse ruimtes
kelders

Project gefinancierd door het Vlaams Klimaatfonds van de Vlaamse Overheid in het kader van de 
uitvoering van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020.
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Disclaimer

Het cursusmateriaal maakt geen onderdeel uit van de 
officiële publicaties van het WTCB en mag dus niet als 
referentie gebruikt worden. 

Het, zelfs gedeeltelijk, overnemen of vertalen van het 
cursusmateriaal is slechts toegelaten na voorafgaand 
schriftelijk akkoord van het WTCB.
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Inleiding

Geheel of gedeeltelijk ingegraven
constructies, onder gebouwen, met 
verschillende functies:

◘ Garage

◘ Opslagruimte

◘ Wasplaats

◘ Stookruimte

◘ Bufferzone tussen vochtige ondergrond
en de rest van het gebouw

◘ …

Tegenwoordig ziet men vaker de wens om 
deze ruimtes tot woon- of werkvertrekken om 
te bouwen. 

Toepassing van kelders

https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-
contact&pag=Contact22&art=332&lang=nl

https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-
contact&pag=Contact22&art=332&lang=fr

Het omvormen van kelders tot woonruimte is vooral een afweging voor gebouwen in 
stedelijke omgeving, waar ruimte eerder schaars en ook duurder is. We zien dit dan
ook vooral in niet beschermde gebouwen. Naar verwachting zal het herbestemmen
van ondergrondse ruimtes naar woon/werkruimte inj erfgoedgebouwen eerder
beperkt. De eerste zorg voor zo’n ruimtes is vooral hoe men ze maximaal kan
behouden, gezien de diverse pathologieën die erin kunnen optreden. 

Men ziet al wel vaker dat kelders in erfgoedgebouwen worden omgevormd tot 
stockageruimte, wat op zich gene probleem hoeft te zijn als de voorwerpen aldaar
bewaard niet vochtgevoelig zijn (gedurende de duur dat ze er opgeslagen zijn). Wil 
men er bijvoorbeeld archieven opslaan (papier is erg hygroscopisch en gevoelig aan
allerlei biologische aantasting) dan verandert de zaak compleet. Vaak wil men dan
overgaan tot ingrepen, dan kunnen die een aanzienlijke invloed hebben op het 
behoud van de historische materie in de kelder.
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Inleiding
Types

In dit korte tijdsbestek is het niet mogelijk om gedetaillerd in te gaan op verschillende
types. Kelders onder gebouwen nemen heel wat verschillende vormen aan, van 
kruipkelders (die uiteraard niet omvormbaar zijn tot woon- of werkvertrekken), over 
ruime overwelfde massieve kelders (hetzij structuren met gewelven op kolommen, of 
tongewelven) tot klassiekere ondergrondse ruimtes, waar de plafondconstructie
bestaat uit een stalen balkstructuur met bakstenen gewelfjes, of houten balken met 
planken die de draagstructuur van de gelijkvloerse verdieping vormt. Vanaf de 
eeuwwisseling bestaan die structuren vaak ook uit beton (structuur die dominanter
wordt naarmate we verder gaan in de 20e eeuw).
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Technische kenmerken/pathologieën

• plafondhoogte

• daglicht/verlichting

• akoestiek (trillingen van verkeer)

• toegankelijkheid

• afvoer van sanitair afvalwater/overstromingen
door terugvloeien van rioolwater

• Lekken in leidingen

• brandveiligheid

• Stabiliteit (vaak tengevolge van vocht)

• renovatiemoeilijkheden: aanwezigheid van 
potentieel schadelijke materialen (asbest, 
radon, stookolietanks, …)

Niet besproken in deze presentatie, maar belangrijk

Radon is een probleem dat zich sterker zal stellen bij lagere ventilatie en luchtdichtere
gebouwen. In het algemeen dient kelderlucht nooit in het gebouw zelf door te
dringen (omwille van verschillende redenen, zoals vocht, schimmels en andere
contaminanten, maar ook dus omwille van het radon), hetgeen men bewerkstelligt
door een adequate luchtdichting of een verstandige ventilatie (in kelders doorgaans
extractie rechtstreeks naar buiten). Indien dichtingen in kelders worden toegepast
(vooral dan damp- en vochtdichtingen) , dan zal radon normaal gezien ook minder 
belangrijk worden als probleem.

Stabiliteitsproblemen tengevolge van vocht:

• Verminderen draagkracht metselwerk, of loskomen van bakstenen, door het 
geleidelijk aan verpulveren van het metselwerk door inwerking van zouten

• Aantasting houten balken door vocht in het metselwerk

• Aantasting metalen balken door vocht in het metselwerk.
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Technische kenmerken/pathologieën

• vocht
• Capillair vocht

• Infiltrerend vocht, via muren, vloeren en
soms plafonds (indien de kelder
bijvoorbeeld onder een terras ligt)

• Hoog grondwaterniveau

• zouten

• thermische inertie/massiviteit van de 
schil → condens/schimmel

• Warmteverliezen
• Via vloer en wanden

• Via plafond (typisch indien boven de 
kelder onverwarmde ruimtes of 
buitenklimaat heerst).

Relevant voor
energieverbruik/comfort

Foto bovenaan: kalkuitbloei door waterinfitratie in de gewelven van een crypte, via 
het terras boven de crypte.

Foto beneden: condensatie op het betonnen plafond van een archeologische crypte
onder een kerk. De kerk is niet verwarmd, waardoor het plafond het koudste
oppervlak van de ruimte is, en er derhalve condens optreedt op het plafond. 

Dat is een situatie die doorgaans niet voorkomt in kelders, waar de koudste
oppervlakken doorgaans de hoeken, vloeren en wanden zijn (in die volgorde)
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Technische kenmerken/pathologieën

Treedt op in alle constructiedelen, opgebouwd uit capillaire bouwmaterialen, in 
rechtstreeks contact met de omringende grond:
◘ Vloer

◘ Buitenmuren van de kelder
 Opstijgend vocht

 Zijdelings geabsorbeerd vocht

◘ Binnenmuren van de kelder
 Opstijgend vocht

Pathologie:
◘ Verkleuring/vlekvorming

◘ Beschadiging van pleisters

◘ Beschadiging behang

◘ Corrosie metalen balken

◘ Aantasting houten balken:
 Schimmel

 zwam

Capillair vocht

De kolom op de voorgrond zal nagenoeg geen vocht doorlaten: deze bestaat uit op 
mekaar gemetste schijven van blauwe steen, die nagenoeg niet capillair is (porositeit
< 1%) en dus geen capillair vocht zal doorlaten.
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Technische kenmerken/pathologieën

A: risico op infiltratie is vanzelfsprekend

B: risico op infiltratie is vanzelfsprekend

C: risico op infiltratie, afhankelijk van 
 de bodemgesteldheid/samenstelling van de grond: bij goed drainerende grond doorgaans

weinig probleem. Bij slecht drainerende grond (leem, klei) is er mogelijkheid dat tijdelijk
drukkend water naast de keldermuur zit en naar binnen kan dringen. 

 De helling van het terrein, hellend naar het gebouw toe of van het gebouw weg.  

Vocht – infiltrerend vocht
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Technische kenmerken/pathologieën

Mechanisme infiltratie: overdruk van water aan de buitenkant van het 
gebouw laat het water binnendringen via:

• Scheuren

• Voegwerk (doorgaans nooit massief)

• Stenen

Vocht – infiltrerend vocht

Op de foto’s is zowel te zien: de waterinfiltratie zélf, als (opvallender) de kalkuitbloei
die hiermee gepaard gaat. Dat ontstaat door het uitspoelen van oplosbare ‘vrije kalk’ 
(Ca(OH)2) uit de mortels. Van zodra het water dan uit de muur ‘stroomt’, komt deze
vrije kalk in contact met lucht en CO2, en wordt omgezet in CaCO3 (kalk), die er als
‘lopers’ (enzigszins zoals stalactieten) uitziet.

Doorgaans ziet men dit enkel optreden ter hooge van voegen, waar water gebruik
maakt van holtes en scheuren (die veelvuldig in de mortel voorkomen) om door het 
metselwerk te ‘stromen’. Bij metselwerk met betonsteen loopt he water evenwel ook
gewoon vlot door de steen zelf. Die is immers erg grofporeus en heel 
waterdoorlatend.

Het gaat niet om capillair vocht in de poriën van de baksteen en mortel, dat naar
buiten wordt ‘gedrukt’. Fysisch is dat wel mogelijk, maar je hebt toch altijd een druk
van enkele bar nodig om zoiets te laten gebeuren. Dat zijn drukken die je in vochtige
grond, tegen grondkerende muren, niet vaak tegenkomt. Er zal uiteraard wel wat 
vochtinfiltratie louter via de poriën van mortel en baksteen doorkmen, maar dit is 
hoogst uitzonderlijk, en eigenlijk te verwaarlozen.

Ter illustratie: bij betonnen wanden is die situatie nog veel uitgesprokener. Op basis 
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van metingen blijkt daar via scheuren 10.000 keer meer vocht te infiltreren, 
vergeleken met infiltatie vie poriën. Infiltraties via slecht uitgevoerde voegen
vertegenwoordigt 10.000.000 keer meer infiltratie, vergeleken met die via poriën.

14-11-18

9



14-11-18 - Pagina 10

Technische kenmerken/pathologieën

◘ Nagenoeg steeds terug te vinden in vochtige kelders

◘ Komen van nature voor in het grondvocht

◘ Aanvoer van dooizouten naar de muren van de kelder

◘ Bepaalde zouten zijn afkomstig van de degradatie van biologisch materiaal: 
via lekken in riolen, begraafplaatsen, stallingen, beerputten, tuinen en
parken, ….

Zouten
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Technische kenmerken/pathologieën
Kristallisatie: uitbloei en crypto-uitbloei

Links: zoutuitbloei op een keldervloer

Rechts: crypto-uitbloei op een keldermuur
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Technische kenmerken/pathologieën

Berekening: ECOS (http://science.sdf-eu.org/runsalt/)

Gedrag van zoutmengsels

Op basis van dergelijke berekeningen kan men in principe, bij een klimatisatie van een
ruimte, een ‘interval’ van relatieve luchtvochtighed kiezen, waarbinnen men 
klimatiseert, om zodoende de schade door de aanwezige zouten te minimaliseren
(men kiest RV’s waar alle curves vlak zijn). Dit is evenwel enkel zinvol indien alle
externe vochttoevoer (vanuit de grond rond de kelder, en vanuit opstijgend
grondvocht) compleet gestopt wordt! 

Deze methode wordt effectief toegepast, maar enkel in waardevolle ondergrondse
ruimtes: cryptes met oude schilderingen, erg oud Romeins metselwerk (bijvoorbeeld
Romeinse metselwerk onder de basiliek van Tongeren), men voorziet dit ook in de 
ondergrondse ruimtes van het paleis op de Coudenberg. 

Voor ‘gewone’ kelders gaat dit doorgaans wat te ver. Een dergelijk duur en complex 
klimatisatiesysteem is teveel om zoutproblemen in gewone ruimtes te behandelen. 
Hiervoor zullen we toch anders te werk moeten gaan.
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Technische kenmerken/pathologieën

Thermische inertie/warmtecapaciteit zorgt voor een ‘temperende’ invloed op het 
binnenklimaat: 

◘ gebouwen met een hoge thermische inertie (dikke muren bvb) warmen
minder snel op in de zomer, en koelen in de winter trager af

◘ Dit is een gevolg van de hoge soortelijke warmte van metselwerk, ten 
opzichte van dat van lucht: als er warme lucht binnenkomt in een koele
ruimte, dan geeft die lucht warmte af aan de muren: de lucht koelt veel af
(lage soortelijke warmte), maar de muren warmen maar een heel klein
beetje op (hoge soortelijke warmte)

◘ Dat is de reden waarom men, indien men gebouwen isoleert, ze beter
aan de buitenkant isoleert: bij binnenisolatie verliest het gebouw veel
thermisch gewicht (de buitenmuren vertegenwoordigen veelal meer
dan 50% van het thermische gewicht van een gebouw), waardoor het 
meer verwarming en koeling behoeft. Ook in kelders.

Thermische inertie/massiviteit van de constructie
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Technische kenmerken/pathologieën

Situatie in kelders:

• Nog dikkere muren (funderingsmuren, die zowel grote verticale als
horizontale krachten moeten opvangen)

• Omringd door grond (zijdelings, onder de vloer), een grote massa materiaal
die ook meewerkt aan die hoge thermische massa.

Gevolg: 

◘ Temperaturen in kelders, met natuurlijke ventilatie en geen verwarming, 
blijven vrij constant gedurende het ganse jaar (10 à 15°C)

◘ Grote schommelingen in relatieve luchtvochtigheid: eerder lage waarden in 
de winter, eerder hoge waarden in de zomer.
 In de winter gebeurt er meer verdamping via keldermuren, en neemt de zoutschade toe.

 In de zomer treden er vaak schimmel- en condensproblemen op, vooral op koude
oppervlakken: in hoeken, vloeren, wanden, in het bijzonder achter of onder grote
voorwerpen.

Thermische inertie/massiviteit van de constructie
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Verloop van de (gemiddelde!) temperatuur en luchtvochtigheid doorheen het jaar, in 
Ukkel. Dit zijn gemiddelden, dus uitschieters naar boven en onder zijn perfect 
mogelijk. 

Opvallend is dat het gemiddelde luchtvochtgehalte over het jaar relatief constant 
blijft (rond de 80%), maar dat de temperatuur over het jaar sterk variëren (dat laatste
is natuurlijk niet zo opvallend…). Dat wil zeggen dat de buitenlucht in de winter veel
minder vocht bevat dan in de zomer. En dat heeft z’n weerslag indien deze lucht in 
een ruimte komt, waar de temperatuur gedurende het ganse jaar vrij weinig
verandert (zoals in kelders het geval is).

Nogmaals, dit zijn gemiddeldes. Tijdens de erg droge en warme mei/juni in 2017 en
de erg droge zomer van 2018  was het gemiddelde luchtvochtgehalte buiten
aanzienlijk lager dan 80% (dat zat op de duur rond 30 à 35%... - en dat was dan weer
goed als we naar kelders keken, aangezien die dan ook minder last hadden van 
schimmel of condens).
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◘ Le diagramme de l’air humide (ou psychrometrique) permet de decrire les 
caracteristiques physiques de l’air humide en fonction de la température

Technische kenmerken/pathologieën
L’air humide

◘ Diagramme de Mollier

Air humide
20°C 60% 

8.7g/kg
15°C 82% 8.7g/kg

12°C 100% 8.7g/kg
Dauwpunt

10°C 100% 7.6g/kg
Condensatie van 1.1 g/kg

Absolute vochtigheid

Temperatuur

Relatieve vochtigheid

Aan de hand van dit diagramma kan bepaald worden welke de relatieve
luchtvochtigheid van lucht is, bij afkoeling of opwarming, indien men de initiële
toestand kent.
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zomer winter

We wijzen erop dat schimmel geen nood heeft aan condens om zich te ontwikkelen. 
Een hoog luchtvochtgehalte is voldoende. Het is perfect mogelijk dat bij het langer
aanhouden van een luchtvochtigheid hoger dan 70% er al schimmel kan optreden
(hygroscopische vochtopname van courante bouwmaterialen is dan voldoende om 
een voldoend vochtig microklimaat te creëren aan het oppervlak van materialen, om 
schimmel te laten gedijen) – zie de opleidingsmodule over vocht.
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© KIK

Illustratie van de ijskelder in Oudergem. Deze metingen van het KIK illustreren het 
uiterst constant klimaat in zo’n ruimte, ondanks heel grote schommelingen in 
temperatuur en luchtvochtgheid boven de grond.
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Technische kenmerken/pathologieën

De grond rondom de kelder heeft steeds een relatief constant temperatuur van 10 à 15°C

◘ Een situatie enigszins te vergelijken met een ongeïsoleerd huis, omringd door lucht van 10 à 
15°C (bijvoorbeeld voorjaar of najaar). Maar niet helemaal: de warmteverliezen van een kelder
naar de omringende grondmassa gebeuren louter door geleiding. Bovendien is het zo dat die 
grondmassa een veel grotere warmtecapaciteit heeft dan lucht. De analogie kan dus helemaal
niet zomaar worden doorgetrokken.

◘ Warmteverliezen kunnen derhalve toch significant zijn(in voor- of najaar moet men in 
ongeïsoleerde huizen ook verwarmen, tenzij de zon de muren beschijnt – niet erg waarschijnlijk
bij keldermuren….)

In veel gevallen zal een thermische isolatie aangewezen zijn om deze warmteverliezen te
beperken.

◘ Hetzij een ‘buitenisolatie’ (quasi ondoenbaar bij renovatie/restauratie)

◘ Hetzij een soort ‘binnenisolatie’ om de kelderruimte zélf warmer te houden

◘ Hetzij een isolatie tussen kelder en hogergelegen ruimtes, om de warmteverliezen te beperken.

Warmteverliezen

Erg belangrijk om voor ogen te houden:

• Het aanbrengen van een binnenisolatie in de kelder kan als nadeel hebben dat
men de thermische inertie van de kelder kwijtspeelt. Die heeft een temperende
werking op het binnenklimaat van de ganse woning. Ook gunstige
opslagmogelijkheden, bijvoorbeeld voor voedsel, of wijn, verliest men aldus.

• Ditzelfde geldt trouwens ook indien men een thermische scheiding maakt tussen
kelder en hogergelegen ruimtes: voor het binnenklimaat in die woonruimtes zal de 
kelder dus geen temperende invloed meer hebben. In dit omstandigheden kan de 
kelder uiteraard wél nog worden aangewend voor opslag van voeding en dies 
meer.

• Voor bepaalde ‘woon’functies in de kelder is het best mogelijk dat lagere
temperature gewenst zijn. Bijvoorbeeld: 10 à 15°C kan perfect aanvaardbaar zijn
indien er een slaapkamer wordt geïnstalleerd. De aanwezigheid van een
slaapkamer zal evenwel nog steeds noodzaken dat er maatregelen worden
genomen tegen capillair vocht en condens, aangezien deze op termijn toch
gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Dus de bodige dichtingen én
ventilatie MOETEN ook dan geplaatst worden.
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Wat betekent dat in de praktijk voor de warmteverliezen bij een kelder? Indien men 
genoegen neemt met een ‘normale’ keldertemperatuur, dan heeft men wel verliezen
doorheen de vloer boven de kelder, en vervolgens doorheen de keldermuren. Dat
effect is eerder beperkt, zit in de orde van een tiental % van het ganse energievebruik
bij een ‘normale’ woning. 

Dat is quasi in dezelfde grootte-orde van het energievebruik indien men een kelder
wil verwarmen. Bijvoorbeeld: een kelder van 5x10x2 m³, compleet omgeven door 
grond, kost in de orde van 1000 kWh (of enkele duizenden kWh, afhankelijk van het 
type grond rond de kelder) indien men deze wil verwarmen gedurende een jaar van 
15 tot 20°C. Dat is best wel een redelijk groot verbruik en dus zeker niet te
verwaarlozen. Veel hangt af van de omgevingsomstandigheden (alleenstaande
woning versus rijwoning, gewenste temperatuur, type grond, natte of droge grond, 
…). Dus de marges op deze getallen zijn wel aan de hoge kant. 
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Interventies

◘ Minimale interventies: ventilatie

◘ Dichtingen allerhande: 

 tegen infiltrerend vocht, 

 tegen capillair vocht, 

 tegen zouten

◘ Thermische isolatie
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Interventies

Noodzaak?

Bij afwezigheid van ventilatie zal de vochtigheid in de kelder stijgen (tot erg 
hoge waarden, in de buurt van 100%)

◘ Gevolg is toenemende aantasting van materialen (hout en metalen)

◘ Bovendien risico tot toename van vochtproblematiek op hogergelegen
verdiepingen

Bij aanwezigheid van ventilatie wordt de luchtvochtigheid onder controle
gehouden

 Maar dit vergroot de uitdroging van de muren en zoutkristallisatie

 Dus minder risico op materiaalschade aan hout en metaal

 Maar hoger risico op schade aan metselwerk door kristallisatie

◘ Overigens ook aan te raden inzake radonproblematiek…

Minimaal: ventilatie

Het totaal wegnemen van ventilatie, en afsluiten van de kelder, kàn evenwel
verdedigbaar zijn. Een volledig uit metselwerk opgebouwde kelder zou men zo 
kunnen behandelen: de steen zal immers wel vochtig worden, maar zal niet
beschadigd worden. In principe is een zuurstofarme kelder ook geen plaats waar men 
op termijn nog schimmel en zwam kan tegenkmen. Sowieso is zo’n oplossing enkel
verdedigbaar indien er totaal geen luchtlekken meer zijn naar de binnenruimtes van 
het bovenliggende gebouw. Men zou dan enigszins kunnen stellen dat de kelder een
soort ruimte is die dan schijnbaar met grond gevuld is. 

Het voordeel: optimale bewaarcondities voor steenachtige materialmen en eventuele
(niet-organische) artefacten,. Maar nogmaals, bij aanwezigheid van hout of metaal, of 
‘luchtlekken’ naar bovenliggende ruimtes is dit compleet af te raden.
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Zonder ventilatie

Luchtvochtgehalte -> 100%

Toename aan vochtproblemen, groei van schimmels en zwam in de kelder. 

Indien de kelder louter uit metselwerk bestaat (bijvoorbeeld overwelfde kelders), is 
dit wél dé ideale manier om de kelder te behouden: er zal geen schade aan het 
metselwerk optreden. Zit er hout of metaal in de kelder, dan kan deze methode niet
gebruikt worden.

Deze methode laat ook niet meer toe om de kelder te gebruiken. Men dient er ook
voor te zorgen dat er in dit geval géén luchttoevoer vanuit de kelder naar de 
binnenruimte van het gebouw mogelijk is. De kelderlucht zal immers zwaar vervuild
zijn met biologische substanties, schadelijk voor de gezondheid.
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Minimale interventie: ventilatie

Wat er dient te gebeuren is dat kelderlucht naar buiten wordt afgevoerd. Het is 
absoluut uitgesloten dat kelderlucht in de woonruimtes terechtkomt, omdat deze
vervuild is, en te vochtig.
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Minimale interventie: ventilatie

?

?

Indien er geen perfecte luchtdichtheid is tussen de woonruimtes en de kelderruimtes
( en dat is meestal zo, via schrijnwerk, via beplanking, …..), dan dient de kelder
geventileerd te worden door extractie van kelderlucht naar buiten. Op die manier
komt de kelder in ‘onderdruk’ en kan er via luchtlekken geen kelderlucht in de 
woonvertrekken terechtkomen. Integendeel, lucht uit de binnenruimte komt zo in de 
kelder. Het is af te raden dat luchyt uit vochtige ruimtes (badkamer, keuken, 
eventueel slaapkamer) in de kelder terechtkomt. Maar ‘normale’ binnenlucht (uit de 
leefkamer bijvoorbeeld) kan dan wel in de kelder belanden. Naar verwachting zal dit
minder extreme luchtvochtgehaltes in de kelder induceren, vergeleken met ventilatie
via de buitenlucht.

Dus in dit geval mag er géén ventilatie van de kelder gebeuren door het inblazen van 
lucht! In dat geval is de kelder in overdruk, en kan er lucht vanuit de kelder in de 
woonvertrekken worden ‘geperst’.

Overigens heeft deze methode een erg groot voordeel: de schommelingen in het 
luchtvochtgehalte in de kelder worden verlaagd, waardoor er minder kans op 
zoutschade is (zoutschade op deze manier complete wegnemen is evenwel niet
mogelijk).
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Indien er een comple luchtdichting bestaat tussen kelder en hogerliggende
verdiepingen, dan verandert dit verhaal natuurlijk. In dat geval kan de kelder in 
‘overdruk’ geplaatst worden om de convectie
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Minimale interventie: ventilatie

Indien het kelderplafond
geïsoleerd en luchtdicht is, 
kan buitenlucht aangwend
worden zonder risico op 
grote energieverliezen.

Let wel: in dat geval zal er naar verwachting een sterker risico zijn tot condens of 
zoutkristallisatie in de kelder (afhankelijk van het seizoen)
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Interventies
Natuurlijke (passieve) ventilatie…
Minimaal vereist, maar laat geen sturing toe.

Deze openingen kunnen wel aangewend worden

voor een efficiënter (mechanische) ventilatie.

Ventilatie is in dit geval nogal willekeurig, enkel aangedreven door 
luchtdrukverschillen rondom de woning, indien er meerdere ventilatieopeningen zijn. 
Maar door deze methode wordt lucht enigszins willekeurig in de kelderruimte
verdeeld, en bestaat kans dat deze lucht in de woonvertrekken terechtkomt. 

Indien er slechts één ventilatieopening is, dan is de natuurliijke ventilatie van zo’n
ruimte extreem inefficiënt, en wellicht ontoereikend. Eenzelfde opening dient dan
tegelijkertijd lucht binnen en buiten te laten. De facto krijgt men aldus weinig
luchtverversing door convectie, maar vooral door inefficiënte diffusie. 

Het maken van een tweede ventilatie-opening, ver gelegen van de eerste, is dan zeker
een betere oplossing. Of het een voldoende oplossing is, is dan nog maar de vraag.
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Interventies: ‘kruipruimtes’

Kruipruimtes zijn een bijzonder geval, aangezien ze sowieso niet worden omgevormd
tot gebruiksruimtes. Nochtans is ook daar vaak een ventilatie aangewezen.

Gaat het om een kruipruimtes onder recente gebouwen (waar er capillaire
onderbrekingen aan de muurvoeten zitten, waar vocht uit de kruipruimte niet in de 
hogergelegen woonvertrekken kan komen, dan is een ventilatie niet strikt
noodzakelijk. Vaak volstaat daar een natuurlijke ventilatie.

In oudere woningen vindt men evenwel vaak lage ruimtes (in de orde van 0,5 meter 
hoog) onder gelijkvloerse vertrekken,  om de woonvertrekken af te scheiden van de 
vochtige ondergrond. De draagstructuur is dan vaak een lichte constructie met hout
of lage metselwerk muurtjes, waarop de vloerbalken van de gelijkvloerse verdieping
liggen. Dergelijke ruimtes MOETEN geventileerd worden. 

In historische gebouwen gebeurt dat vaak op natuurlijke wijze, door 
ventilatieroostertjes in de buitengevel. Voor de gezondheid van de kelder kan dat
volstaan, maar deze methode heeft het nadeel dat dan ook buitenlucht doorheen de 
plankenvloer bvb, in de binnenruimte terechtkomt. Bij dergelijke kelders heeft men er
dan ook belang bij om één of meerdere ventilatieroostertjes te gebruiken voor afvoer
van de kelderlucht. De andere ventilatieroosters worden dan best gesloten. Op die 
manier krijgt men een luchtstroom van in het gebouw, doorheen de plankenvloer, 
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naar de kelderruimte, en zo naar buiten. 

Dit is géén ideale oplossing, maar zeker te verkiezen boven natuurlijke ventilatie.
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Interventies: ‘kruipruimtes’

Situatie:

• Meerdere ventilatieopeningen, 
waarlangs lucht
ongecontroleerd binnen en
buiten de ruimte kan, en
daarbij de hogerliggende
kamers nadelig beïnvloedt
(comfort- en warmteverlies).

 Opvullen van de kruipruimte is 
geen optie (risico op houtrot)

 Isoleren/luchtdicht maken zou
eventueel kunnen, maar niet
evident (tenzij demontage van 
de bevloering)

14-11-18

28



14-11-18 - Pagina 29

Interventies: ‘kruipruimtes’

Oplossing ventilatiegewijs:

• Extractie van de kelderlucht
naar buiten toe.

 Blijvend droging toestaan van 
de kelderruimte
(bovenliggende kamer is een
woonkamer)

 Wegnemen van tocht

 Evenwel belangrijker
energieverlies!

Mocht het om een bovenliggende badkamer gaan, dan is het al veel minder een
evidentie dat die lucht in de kelderruimte terecht zou komen. Het risico bestaat dat er
dan overmatig vochtige lucht in de kruimruimte terechtkomt, hetgeen verre van 
ideaal is.
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Interventies
Waterinfiltratie

Metselwerk kelders zijn erg moeilijk te beschermen tegen waterinfiltratie. Deels
omdat de hoeveelheid lekken vaak erg hoog is. Indien men een ‘lek’ afsluit, gebeurt
het vaak dat andere ‘slapende’ lekken actief worden. Men ziet erg vaak dat
dichtingen niet erg lang bestand zijn tegen infiltrered water. 

De algemene raadgevingen zijn dan ook:

• Permanent of tijdelijk hoge grondwaterstand: af te raden om kelders in te richten
als woonvertrek. Wat wel aan ta raden is om  met omtrekgoten en dompelpompen
eventueel insijpelend water te verzamelen en te verwijderen. Evenwel kan men 
trachten, door een continue dichting aan de binnenkant dit water toch buiten te
houden. Maar blijft vaak toch een beetje riskant.

• Indien het grondwaterniveau permanent laag staat, maar er kan door de 
grondsoort of helling toch insijpelend water zijn, dan is een interventie aan de 
buitenkant van het gebouw aangewezen, maar ook dichtingen aan de binnenkant
horen wel vaak tot de mogelikheden (maar ook hier weer: best beperken tot die 
gevallen waarbij er toch gewoon geen insijpelend water is (dus enkel bij capillair
vocht – zie verder).
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Beschrijving van technieken om langs buiten constructies te beschermen tegen
insijpelend vocht: zie TV 190
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Interventies

Het zijn twee verschillende fenomenen, die evenwel sterk met mekaar
verbonden zijn, en grotendeels door dezelfde methodes aangepakt kunnen
worden.

◘ Stoppen van capillaire opstijging – injecties of onderkappen

◘ Saneerpleisters

◘ Waterdichte binnenbepleistering

◘ Zout- en vochtbestendige ontdubbeling

Capillair vocht en zouten
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Interventies
Capillair vocht en zouten: stoppen capillaire opstijging

Onderkappen: anticapillair
membraan inbrengen: erg 
efficient, maar omslachtig, 
arbeidsintensief, en bij
toepassing in kelders ook niet
zonder risico.  

Injecteren: een stuk eenvoudiger
in uitvoering, maar evenzeer erg 
efficient, en bovendien een stuk
minder riskant dan onderkappen
(stabiliteit)

Onderkappen heeft sowieso een impact op de stabiliteit van het gebouw, en dat zal
zeker erg spelen bij kelders. Best gewoonweg het risico niet nemen, zeker niet omdat
de huidige generatie ijectieproducten erg performant is.
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Interventies
Capillair vocht en zouten: stoppen capillaire opstijging

Waar injecteert men? Als het om binnenmuren gaat, dan kan men onderaan
injecteren.

Evenwel, de grondkerende muren zijn een andere zaak. 

• Is er een afdichting aan de buitenkant, dan kan men deze muren ook
eenvoudigweg onderaan injecteren (figuur links)

• Is deze afscherming er evenwel niet, dan kan men de buitenmuren wel injecteren, 
maar dient dit boven het maaiveld te gebeuren (figuur rechts), maar bij voorkeur
wel onder het plafdoniveau van de kelder: aldus zijn zowel muren als
plafondconstructie tegen vocht beschermd. Sowieso is dit een absolute vereiste
indien men dichtingen aan de binnenkant van de kelder aanbrengt: doordat men 
niet meer toestaat dat het vocht in de muren verdampt in de kelder, bestaat het 
risico dat het opstijgt. Door de injectie wordt dit risico weggenomen
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Voorbeeld Buur 1

Buur 2

Straat

tuin

Verspringende injectieniveaus! Eventueel
gebruikmaken van verticale injectielijnen.

Kelders zijn complexe gegevens, vaak dient men gebruik te maken van verschillende
injectieniveaus/. Het is dan altijd belangrijk om verticale injectielijnen te kiezen die 
verschillende horizontale injectieniveaus met elkaar verbinden, om er zodoende voor
te zorgen dat vocht nergens ‘binnenwegjes’ kan nemen om toch op te stijgen in de 
ruimtes. 
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Interventies

Injecties bewerkstelligen dat er geen optrekkend vocht meer in muren voorkomt, 

◘ Wegnemen/verminderen pathologie (in mindere mate ook voor zouten)

◘ Verminderen vochtaanvoer in de kelder: minder warmteverlies door verdamping, en
comfortvergroting (thermisch comfort, minder risico op schimmel).

Maar:

◘ Buitenmuren zijn niet te beschermen met een injectie (tenzij de muren aan de 
buitenkant afgedicht zijn, maar dat is veelal niet het geval)

◘ Zelfs droge keldermuren kunnen zoutbelast zijn, waardoor zouten (die vrijwel steeds 
aanwezig zijn) blijvend schade kunnen veroorzaken, door hydratatie of 
hygroscopiciteit.

 Andere interventies zijn nodig om muren volledig te beschermen, en de 
kelderruimtes bewoonbaarder te maken.

Capillair vocht en zouten
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Interventies

◘ Ook ‘zoutbergende’ pleisters genoemd

◘ Meestal kalkgebonden

◘ Eigenschappen:
 Hoge porositeit en poriëngrootte

 Laten daardoor vocht door in de binnenruimte

 Zoutbufferend: zouten kunnen in de poriën uitkristalliseren zonder grote schade te
berokkenen aan de pleister

 Door hun dampopen karakter verplaatsen ze het vochtprobleem niet, dus in principe goed
te gebruiken zonder begeleidende injecties die het vocht dienen tegen te houden

◘ Door hun zoutbufference karakter zal een deel van de poriën mogelijkerwijs
‘dichtslibben’ met zouten – daardoor beperkte levensduur, in de orde van 5 à 
25 jaar (afhankelijk van de zoutbelasting van de ondergrond)

◘ Hogere te verwachten evensduur indien de ondergrond ook drooggemaakt
kan worden, en de pleister enkel te maken krijgt met de zouten die er op dat
moment zijn (dus geen nieuwe zoutaanvoer).

Capillair vocht en zouten - saneerpleisters
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Bij toepassing van saneerpleisters kunnen de keldermuren verder in de kelderruimte
drogen. Er is geen gevaar voor de hogerliggende verdiepingen. Op termijn zal zo’n
saneerpleister wel beschadigd raken. We merken ok op dat de vochtaanvoer naar de 
kelderruimte dezelfde bllijft als bij de onbehandelde keldermuren. De nood aan
ventilatie blijft dan ook gewoon onveranderd!
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Interventies

◘ Meestal cementgebonden, vaak met polymeertoevoegingen (om de 
waterdichtheid te vergroten)

◘ Zeer waterdampdicht, dus erg waarschijnlijk dat ze de vochthuishouding van 
het gebouw kunnen verstoren. Groot risico op het naar boven leiden van het 
grondvocht
 Daarom injecties om hogergelegen zones van het gebouw te beschermen.

◘ Ondanks hun zeer hoge dampdichtheid vertonen ze toch nog een lichte
waterdamdoorlaatbaarheid, en zelfs capillaire werking. 
 Daarom toch mogelijkheid tot schade, in het bijzonder indien de kelderruimte intensief

verwarmd en geventileerd wordt.

 Mogelijkheid tot toepassing, op een kelderdichting, van waterdichte coatings op basis van 
epoxy: deze zijn totaal waterdampdicht, waardoor er geen zoutkristallisatie meer mogelijk
is, en de dichting dus wel intact blijft.

◘ Op regelmatige muren in goede staat kan een epoxydichting rechtstreeks
aangebracht worden. Belangrijk is dat de laag continu is, en dat is niet
eenvoudig te bereiken op een onregelmatige brokkelige ondergrond.

Capillair vocht en zouten – waterdichte bepleistering
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Bij toepassing van kelderdichtingen neemt de vochttoevoer naar de kelderruimte af, 
maar deze zal zich vertical verplaatsen. Bescherming van hogergelegen verdiepingen
wordt dan relevant. 
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Interventies
Capillair vocht en zouten – waterdichte bepleistering

Preventieve injectie om te
verhinderen dat vocht zou
opstijgen naar de 
bovenliggende verdiepingen

14-11-18

40



14-11-18 - Pagina 41

Interventies
Capillair vocht en zouten – waterdichte bepleistering

De zeer lichte waterdamopenheid van dergelijke waterdichte bepleisteringen kan
soms toch tot problemen leiden, zoals zouten die nog steeds doorheen de 
pleisterlaag migreren.
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Interventies

◘ Opbouw waarbij de keldermuren worden afgewerkt met (bijvoorbeeld) 
kunststof noppenfolies (bij voorkeur uitgerust met thermogelast
wapeningsnet)

◘ Hierop kan een afwerking naar keuze worden geplaats. Deze mag 
vochtgevoelig zijn, aangezien ze niet meer in contact staan met de vochtige
ondergrond, en aldus geen capillair vocht, noch zouten kunnen absorberen.

◘ Belangrijk: ook deze afwerkingen zijn waterdampdicht, en kunnen potentieel
de vochthuishouding in het gebouw verstoren: ook hier zijn preventieve
injecties (analoog als bij waterdichte bepleisteringen) aangewezen.

Capillair vocht en zouten – bepleistering op membranen
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Interventies
Capillair vocht en zouten – bepleistering op membranen

Plaatsen van dergelijke ontdubbeling heeft een enorme visuele impact, en is niet
steeds even eenvoudig (specifiek ruimtes met complexe vormen – vlakke muren en
tongewelven gaan nog,andere types zijn minder evident – vraag is of men zo’n
aantrekkelijke kelder wil verbergen achter noppenplaten)

Overigens kan deze oplossing aangewend worden (bij doortrekken van de 
noppenplaat over de vloer) indien er insijpelend vocht is: de ruimte tussen de plaat
en muur wordt dan gebruikt voor het afvloeiende water, en word onder de plaat op 
de vloer opgevangen en door een pompinstallatie verwijderd.
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Interventies

◘ Toepassing van deze verschillende binnenafwerkingen wijzigen nagenoeg
niets aan de binnentemperatuur van de kelder. Deze blijft constant en
relatief laag.

◘ De vochtproductie in de kelder kan potentieel wijzigen:
 Bij toepassing van saneerpleisters niet: deze laten het vocht in de keldermuren nog steeds 

verdampen in de kelder.

 Bij toepassing van waterdichte pleisters, of membranen, vermindert de vochttoevoer in de 
kelder aanzienlijk -> comfortverhogend en verminderen energieconsumptie.

◘ Nochtans durven we niet te stellen dat het condens- en schimmelrisico in de 
kelder gevoelig zal dalen: de oppervlaktetemperaturen blijven laag, specifiek
in hoeken en vloeren.

◘ Vandaar het blijvende belang van ventilatie, en zeker de toepassing van 
thermische isolatie op de keldermuren en –vloeren.

Thermische isolatie
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Interventies

◘ Idealiter aan de buitenkant van de kelder, 
maar dat is doorgaans moeilijk haalbaar. 
Dus doorgaans zal er bij bestaande kelders
een ‘binnenisolatie’ worden toegepast. Dat
gaat gepaard met enige moeilijkheden en
risico’s:
 Moeilijke detaillering bij doorboringen (leidingen, 

electriciteit, …)

 Verlies aan ruimte

 Verlies aan thermische inertie

 Risico’s verbonden met luchtlekken naar de 
achterkant van de isolatie (schimmel)

 Belangrijk: toepassing van vochtbestendige isolatie, 
of toepassing van waterdichte membrane tussen
metselwerk en isolatie

Thermische isolatie

Langs buiten isoleren van kelders is niet evident: uitgravingen, plus onmogelijkheid
om langs buiten te isoleren bij rokhuizen(dan plaatst men de isolatie in de kelder bij
de buren…)
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Interventies
Thermische isolatie

1. Binnenafwerking 

2. Latwerk (waardoor er 
een leidingspouw ge-
creëerd wordt) 

3. Dampscherm 

4. Thermische isolatie 

5. Secundaire structuur 

6. Bestaand metselwerk

Indien nodig: toevoeging van 
een vochtkering tussen 
isolatie en vochtige 
muur.
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Bij aanbrenging van thermische
isolatie: aandachtspunten

◘ Brandveiligheid

◘ Uitzicht

◘ Reversibiliteit

◘ Vochtbestendigheid van de isolatie

Bij dit voorbeeld dient men zich af te vragen in welke mate het isoleren van het 
gewelf een significante invloed zal hebben op warmteverliezen. Indien de ruimte zich
onder een gebouw bevindt, zou men dit eerder dienen af te raden. Bevindt de ruimte
zich niet onder een gebouw (en er dus grote warmteverliezen via het kelderplafond
kan optreden), dan kan deze interventie nog wel zinvol zijn.
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Interventies
Thermische isolatie – enkele aandachtspunten

Condensatie en schimmelvorming 
ter hoogte van een aansluitende 
muur waar de isolatie niet over 
doorloopt

Men laat de isolatie doorlopen op 
de vloer om de vorming van 
koudebruggen te vermijden.
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Interventies

◘ Indien toegepast in de ganse kelder te beschouwen en te detailleren als een
binnenisolatie.

◘ Mogelijkheid tot ‘compartimenteren’: het isoleren van een deel van de 
kelder, waarbij andere delen van de kelder ongeïsoleerd blijven. Dit biedt
vaak het voordeel tot eenvoudiger detailleringen, en het behoud van de 
thermische massa van de kelder
 bijvoorbeeld één afgescheiden extensie van een woonruimte op gelijkvloers niveau

 Of een badkamer (die warmer moet zijn) naast een (koelere) slaapkamer in de kelder

 Voordeel is dat op die manier nog een deel van de thermische inertie van de kelder in 
contact blijft met de woning.

Thermische isolatie
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Voorbeeld Buur 1

Buur 2

Straat

tuin

Isoleren van de ganse binnenruimte (ook de vloer 
niet vergeten)
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Voorbeeld Buur 1

Buur 2

Straat

tuin

Isoleren van één ruimte (+ vloer)
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Besluit

Ondergrondse ruimtes zijn onderworpen aan diverse pathologieën en worden
gekenmerkt door bijzondere fysische eigenschappen. Het omvormen van 
dergelijke ruimtes tot leefruimtes is mogelijk, doch er zijn aandachtspunten:

◘ Ventilatie: nagenoeg steeds nodig, maar wel op een manier dat kelderlucht
niet in bewoonde ruimtes terecht kan komen.
 Indien mogelijk luchtdichte afwerking tussen kelder en woongedeeltes, evenwel niet steeds 

mogelijk.

 Ventileren en/of verwarmen kan niet zomaar. In onafgewerkte kelders (steeds waarbij er
nog vocht- en zouttransport door de muren kan optreden) kan ventileren of verwarmen
zware consequenties hebben voor het behoud van het historische metselwerk. 

 Indien het metselwerk volleditg dampdicht afgewerkt kan worden, dan kan het omvormen
van zo’n ruimte tot woon- of werkruimte verantwoord worden. In andere gevallen is 
doorgedreven ventilatie en verwarming, en derhalve herbestemming, geen optie. 
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Besluit

◘ Bij waterinfiltraties: herbestemming van kelderruimtes is niet eenvoudig, en
vaak zelfs af te raden (voor kelders in metselwerk)

◘ Een kelder kan afgewerkt worden zodat deze ‘proper’ wordt, en waarbij het 
metselwerk zelf beschermd wordt. Het is wel mogelijk dat sommige van 
deze afwerkingen zelf beschadigd raken, dus steeds oordeelkundig kiezen
in functie van de eisen aan afwerking.

◘ Thermische isolatie aanbrengen kan nuttig zijn om warmteverliezen te
beperken en condens- en schimmelproblematiek te reduceren. Detaillering
is niet steeds evident, en risico op verlies van thermische inertie en derhalve
zomercomfort. De vraag dient gesteld te worden in welke mate de 
kosten (financieel, maar ook comfortgewijs, uitzicht) opwegen tegen de 
baten.
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Case: Abdij van Park

In deze zone zou op termijn een ventilatie/verwarming worden geïnstalleerd, de 
ruimte zou fungeren als facilitaire ruimte voor ‘horeca’.

De verwarming en ventilatie zou er moeten komen omwille van 
comfortverhoging van de gebruikers van de ruimte (en wellicht het verbeteren
van de bewaaromstandigheden van horeca-installaties). Het gaat immers om 
een deels ondergrondse ruimte, in massief metselwerk, waardoor het in de 
ruimte eerder fris en vochtig is. 

Comfortverhoging ondergrondse overwelfde ruimte
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De verhoudingen kunnen wat verkeerd zijn…

14-11-18

56



14-11-18 - Pagina 57

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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Door omstandigheden:
Geen voorafgaande gedetailleerde
zoutanalyse, evenmin nadien

Steeds afvragen: zal een gedetailleerde
zoutanalyse de voorziene ingrepen doen
wijzigen? Verantwoorden de kosten de 
baten?

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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Abdij van Park

• Gedetailleerde zoutanalyse + simulaties: ja
indien kan voorzien worden dat er
daadwerkelijk een stabiele klimatisatie kan
worden toegepast (cfr. KIK, Romeinse crypte, 
Tongeren – zeker verantwoordbaar indien er
veel schade wordt verwacht aan het metselwerk
na ventilatie/klimatisatie)

• Voor de abdij van Park, gezien de goede staat
van het metselwerk, en de lokaliteit van het 
probleem:
• Aanbrengen waterdichte en dampdichte systemen

kunnen soelaas bieden, maar niet in monumentale
omgeving.

• Aanbrenging van een saneerpleister: grote visuele
impact.

• Onderhoud van de verflaag is de meest logische
aanpak, en zal ook worden uitgevoerd.

Mogelijkheden

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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Bedankt voor uw aandacht!

www.erfgoedenergieloket.be

Project gefinancierd door het Vlaams Klimaatfonds van de Vlaamse Overheid in het kader van de 
uitvoering van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020.
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