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Zinvol meten 

Voorwaarde zinvol meten: 

1. Doel metingen ligt vast (toetsen, diagnose of 
adviseren?) 

2. Alleen mogelijk als er structuur in onderzoek 
aangebracht is! 

3. Eisen (wettelijke en gebruiks-) bekend 

4. Bekend met mogelijkheden en beperkingen 
meetmethode 

 

Wer viel meßt, mißt viel! 



Schrikbeeld 



Praktijkvoorbeeld 

Rottende plinten (kelderzwam) 5 jaar na injectie 



Praktijkvoorbeeld  

Kelder: lekkage 3 jaar na injectie, voorheen droog 



Praktijkvoorbeeld  

Binnen 3 maanden na injecteren: afbladderen 



Praktijkvoorbeeld 

Na 1 jaar: toplaag (gips) op saneerpleister laat los 



Praktijkvoorbeeld  

Binnen 2 jaar onderzijde voorzetwand vergaan 



Praktijkvoorbeeld 

Schimmelvorming nog voor de oplevering 



Wat ging er fout? 

Is de oorzaak van de nieuwe schade het gevolg van: 

 

• Uitvoeringsfouten 

 

• Onvoldoende deskundigheid 

 

• Eigengereidheid 

 

• Onvoldoende voorbereiding of een slecht 

opgezet onderzoek 



Wat ging er fout? 

Wie is verantwoordelijk: 

• Opdrachtgever? 

• Architect? 

• Onafhankelijk adviseur? 

• Hoofdaannemer? 

• Gespecialiseerd bedrijf? 



Adviespraktijk 

Grote aarzeling om onafhankelijke adviseurs 
in te schakelen: 

• Praktijk te vaak: leverancier/uitvoerende 
partij stelt advies op 

– Bedenk wel: voor een niet-betaald advies wordt 
beperkt tijd uitgetrokken, zeker als er in 
concurrentie moet worden aangeboden! 

• Bij scherpe prijzen hoort een lage overhead 

• Niet iedere offerte leidt tot een opdracht => kosten 
moeten terugverdiend op projecten die wel 
opgedragen worden! 

 

Groot verschil tussen grote en kleinere projecten! 



Adviespraktijk 

Leveranciers/uitvoerende partij hebben grote 

aarzeling om het gratis advies goed te 

onderbouwen: 

• Een terechte angst voor shoppende 

opdrachtgevers 

• Gevolg: het uitgebrachte advies is niet door 

de opdrachtgever te toetsen! 

 



In deze fase nodig een advies mogelijk? 

Wie vertelt de architect dat gips en vocht/zouten slecht samengaan? 



Adviespraktijk 

Als sector: hand in eigen boezem steken 

• Bij menig schade hebben meerdere 

adviseurs/experts in de loop van de jaren al 

de diagnose gesteld 

• Toch zit de opdrachtgever nog steeds met 

het probleem! 

Maatregelen slechts ten dele uitgevoerd? 

 

 

Gebrek aan deskundigheid? 

 

 

 

Slechte onderzoeksopzet? 



Gebrek aan deskundigheid 
Elektronische vochtmeter 

Vochtgehalte in % 

CM-meting 

Vochtgehalte in % m/m 



Opzet onderzoek 



Handvaten opzet onderzoek 

WTA-Merkblatt 4-5-99/D 

“Beurteiling von Mauerwerk” 

 

1. Oriëntatie 

2. Opname en beschrijving/classificatie schade 

3. Onderzoeksplanning 

4. Onderzoek ter plaatse en laboratorium 

5. Beoordeling onderzoeksresultaten 

6. Restauratieplan  



ÖNORM B 3355-1 



WTA-Merkblatt 4-5-99/D 

Oriëntatie 

• Vragen naar de geschiedenis 

• Stukken opvragen 

• Staat het probleem op zichzelf of komt het 

vaker voor? 

• Hoe zijn de plattegronden/doorsneden? 

• Gegevens over de opbouw van de 

constructie 

Wie loopt er eens rustig door het hele gebouw? 



Verpulvering kruisgewelf in kelder 

Zeer hoge concentratie soda: schoonmaken weckflessen 



WTA-Merkblatt 4-5-99/D 

Classificatie: 

nu ook voegwerk 

en stucwerk 



Onderzoeksplanning 

• Welke voorschriften zijn van toepassing?  

• Aan welke eisen moet voldaan onder welke 
omstandigheden? 

• Wat moeten we meten? 
– Beoordeling schade 

– Diagnose 

– Advies 

 

Achterhoofd: 

• Kan aan de eisen voldaan worden binnen de 
gegeven mogelijkheden?  
Een niet-verwarmde kerk in de zomer sterk ventileren 

zonder ontvochtiging is vragen om problemen 

 



Meten van het vochtgehalte 

Wat willen we weten? 

Wat is de eis? 

Verschil tussen 

toetsen, 

diagnose stellen 

en adviseren 

• Vochtgehalte in: 

– Vol.-%? 

– % m/m of gew.-% 

– CM-% 

• “Durchfeuchtungsgrad” 

• Maximale wateropname 

• Kritisch vochtgehalte 

• Hygroscopisch evenwichtsvochtgehalte 

• Waterabsorptiecoëfficiënt 

• Waterprentatiecoëfficiënt 



Toetsen vochtgehalte 

Praktijk: 

• Rdmz info Vocht en zouten in metselwerk 

• Tabelboeken, NPR 2877, WTA 4-5-99/D & DIN 

• Ervaringscijfers 

NEN 2778 (aangewezen door het Bouwbesluit!) 

• Vergelijking met het hygroscopisch 
evenwichtsvochtgehalte 
Invloedsfactoren: 

– Materiaaleigenschappen 

– Zoutbelasting, zoutsamenstelling 

– Wisselende droging t.g.v. seizoensinvloeden 

– Omgevingscondities (r.v. en temperatuur): feitelijke 
condities of volgens norm  (95% en 20 ºC) 

 

Niet in kritische situaties of grensgevallen 

 



Spreiding vochtgehalte 

Metselwerk is een inhomogeen materiaal! 

Bron: Michael Balak en Anton Pech, Mauerwerkstrockenlegung  



Praktijkgeval: beoordeling vochtscherm 

 

  

  

 

 

 

 

 

50 cm 

25 cm 

 Vocht- 

scherm 

Rottende plinten 

Bouwbesluit/NEN 2778: 

niet hoger dan 

evenwichtsvochtgehalte 

  



Praktijkgeval: beoordeling vochtgehalte 

  
  

NEN 2778: 

Beoordelen vochtgehalte 

tot een diepte van 10 mm 

 

 



Hoe meten we? 

• Gravi-meterische methode 

• CM-apparaat 

• Elektronische vochtmeter 

Moeten we wel meten als de schade duidelijk is? 



Een visuele beoordeling is soms genoeg! 



Monstername 

• Hakken 

• Kernen boren 

• Boormeel 

 

Verpakken volgens NEN 2778: 

• Binnen 30 seconden 

• Volledig omsluiten 
– Boormeel in een zakje? 

 

Of ter plaatse wegen? 



Voorwaarden boormeel 

Palak en Pech: 

• Boordiameter >= 20 mm 

• Toerental < 300/min 

• Temperatuursverhoging < 15 ºC (handwarm)  

 

Risico boormeel: 

• Warmteontwikkeling: 
– Droging tijdens het boren  

– => lager vochtgehalte dan feitelijk aanwezig 

Boormeel niet geschikt bij harde steen! 



Elektronische vochtmeters 

Valkuil: schaalverdeling! 

Bron: WTCB, Vocht in gebouwen 

Schaal: 0 – 100 

Procenten? 

Meetdiepte 1 à 3 cm 



Handreiking elektronische vochtmeters 

Meetwaarde 

op stuc-/metselwerk 

Beoordeling 

< 35 Droog 

35 – 70 Verdacht 

> 70 Verhoogd 

Beïnvloeding meting door: 

•Zouten 

•Metalen 

•Temperatuur 



Elektronische 

vochtmeter: verloop 



Bepaling zoutbelasting 

Doel: 

• Inzicht in hygroscopisch gedrag 

• Voorwaarden waaraan maatregelen moeten 

voldoen 

– Keuze injectiemiddelen 

– Wandafwerking: type stucwerk 

• Saneerpleister 

• Kalkpleister 

• Cementpleister 

• Leemstuc 

 



Verdeling zouten over constructie 

Bron: Balak en Pech, 

Mauerwerkstrockenlegung 

Bron: Frossel, Mauerwerkstrockenlegung 

und Kellersanierung 



Bepaling zoutbelasting 

Altijd oplossen monster in gedim. water 

• Geleidsbaarheidsmethode 

• Teststrips 

• Laboratorium 
– Verschillende technieken 

Welke beoordelingscriteria? 



Criteria zoutbelasting 

ÖNORM 3355-1 

WTA 4-5-99/D 

Onduidelijk voor welke condities en 

omstandigheden de criteria gelden: 

• Binnen? 

– Constant? 

– Sterk wisselend? 

• Buiten? 

– In de zon? 

– Of beschut? 



Een onderschat probleem 

Stelling: 

1. Om het “gebruiksvocht” adequaat te kunnen 

afvoeren stijgen de eisen aan het 

ventilatiesysteem en het gebruik ervan 

omgekeerd evenredig met de daling van  de 

bouwfysische kwaliteit van het gebouw. 

2. Als de ventilatievoorzieningen weinig comfort 

(tocht, geluidsoverlast) bieden dan leidt een 

kierenjacht om energie te besparen tot een zeer 

vochtig binnenmilieu. 

De vochthuishouding in een constructie wordt 

mede bepaald door het binnenklimaat 


