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Inventarisatie
Ten behoeve van een professioneel resultaat
maken de adviseur en opdrachtgever een
inventarisatie. 
Dat doen ze aan de hand van een beoordeling
ter plaatse. Het is de bedoeling dat alle
gesignaleerde gebreken aan de orde komen
en worden aangevuld met de wensen van de
opdrachtgever. 
Hierbij is het onder meer de taak van de
adviseur om het gehele project, van dak tot
fundering, zo nauwkeurig mogelijk te inspec-
teren en in beeld te brengen. Mede hierdoor
kan een gedegen plan van aanpak worden
gemaakt en wordt symptoom-bestrijding
voorkomen.

Uitleg
Alle voor te stellen facetten van een behan-
deling moeten door de adviseur op een
begrijpelijke wijze worden uitgelegd. 
Hierbij moet vooral worden gedacht aan
bouwkundige detailleringen zoals dak-
trimmen en rollagen. Bedacht moet worden,
dat het niet de bedoeling is, dat hemelwater
de gevel kan binnendringen via plaatsen die
daar niet voor zijn bedoeld. 

Onjuiste bouwkundige details willen nog wel
eens oorzaak zijn van versnelde vervuiling/
verwering. Bij metselwerk is ook de kwaliteit
van het metsel- en voegwerk van het grootste
belang. Voor het beoordelen van alle toe-
gepaste gevelmaterialen moet de adviseur
beschikken over specifieke kennis.
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DetailleringenDetailleringen
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Inventarisatie:
Wat was de oorzaak, wat was het gevolg?

Wat is de beste oplossing?



Prioriteiten
Het uiterlijk van een bouwwerk heeft meestal
de hoogste prioriteit. Of dit in de meeste
gevallen een juist uitgangspunt is, mag
worden betwijfeld. 
Natuurlijk is vergrauwd metselwerk niet fraai
om aan te zien en ‘schreeuwt’ het om een
reinigingsbeurt. Maar zeker zo belangrijk is
de vraag waardoor de vervuiling wordt ver-
oorzaakt. Heeft het met omgevingsfactoren
te maken (weer, verkeer en industrie) of moet
de oorzaak elders worden gezocht? Slechte
aansluitingen bij daktrimmen (stuitnaden)
willen nog wel eens lelijke, zogeheten
‘Chinese Snorren’ veroorzaken. Het opsporen
van oorzaken voorkomt problemen in de
toekomst.

Metaal
Ook bij de meer moderne bouwwerken, vaak
uitgevoerd met metalen geveldelen, is nog
wel eens sprake van een onaantrekkelijk
geheel. In kleur gecoate geveldelen verliezen
na verloop van jaren hun aantrekkelijk
aanzien. Ze gaan als het ware ‘verkrijten’. 

Geanodiseerd aluminium kan door de
vorming van corrosie en vervolgens een
onjuiste behandeling onherstelbaar worden
beschadigd. De adviseur beoordeelt bij de
inventarisatie de kwaliteit van de desbetref-
fende gevelmaterialen en geeft aan wat de
beste behandelingsmethode is. Sjaerdawei 4 8625 HS  Oppenhuizen
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Waar daktrimmen slecht aansluiten,
ontstaan ‘Chinese Snorren’

Ook aluminium geveldelen vragen
om onderhoud



Offertes
Een goede offerte moet voldoen aan een
aantal voorwaarden. In elk geval moet duide-
lijk worden vermeld, wat wel en wat niet
hoort bij de aanbieding. 

De opdrachtgever mag ervan uitgaan, dat
hetgeen van te voren met de aanbieders is
besproken, in begrijpelijke taal in de offertes
is terug te vinden. De werkzaamheden dienen
duidelijk, kort en bondig te worden omschre-
ven zonder hierbij de praktische uitvoering
geweld aan te doen. Bepaalde werkzaam-
heden dienen pas te worden geoffreerd
nadat er representatieve proeven zijn gezet. 

Een offerte mag niet de oorzaak zijn dat u
achteraf voor onaangename verrassingen
komt te staan. De controlerende rol van de
adviseur is hierbij van wezenlijk belang. 

In offertes worden nog wel eens zogeheten
‘containerwoorden’ toegepast. 
Reinigen, beschermen, milieuvriendelijk en
duurzaam, zijn enkele van die woorden. 
Ook hierbij kan de adviseur duidelijkheid
verschaffen. Onder meer door uit te leggen
dat reinigen méér is dan vuil verplaatsen. 

In het geval wordt overwogen een gevel te
reinigen door middel van een aangepaste
straalmethode, moet worden bedacht dat in
veel gevallen te weinig rekening wordt
gehouden met de factor tijd die is vereist om
tot een professioneel resultaat te komen.
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Wie van deze “gevelbestormers”,
is de juiste gevelbehandelaar?
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Alle mooie woorden zeggen niet
dat de aanbieder deskundig is



Deskundigheid
Elk bedrijf wil graag zijn offerte gehonoreerd
zien. In de praktijk zien we maar al te vaak, dat
het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden
zoals professioneel stralen, is gebaseerd op
‘goede bedoelingen’ en niet op ervaring. 

De prijs kan aantrekkelijk klinken, de bedoe-
lingen waarmee wordt gewerkt kunnen goed
zijn, maar als de ervaringen ontbreken, is het
beter er niet aan te beginnen. 
Als de stenen eenmaal zijn kapot gespoten,
kun je ze alleen nog maar vervangen.

In waterrijke omgevingen wordt veel metsel-
en voegwerk extra zwaar belast. 
De adviseur kan dan bij reparatie/herstel in
overweging geven om een voor dit doel
bestemde, speciaal aangepaste, mortel toe te
passen. Voor het verwerken is speciale kennis
vereist. En ook hier blijkt weer, dat die kennis
in lang niet alle gevallen aanwezig is.

Ook metalen en kunststof gevelelementen
hebben nog wel eens te lijden onder onjuiste
behandelingen. De uitvoerder dient te weten
welke middelen/methoden wel en niet mogen
worden toegepast. 

De temperatuur kan enorm van invloed zijn
op het te behalen resultaat. Ook in deze
situaties is het belangrijk dat men beschikt
over de benodigde praktijkervaring.

T   =  TIJD

A   =  ACTIE

C   =  CHEMIE

T   =  TEMPERATUUR
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Reinigen is een kwestie van TACT

Waren het mooie woorden bij een mooie prijs?
De schade herstellen is vele malen duurder



Proefvlakken 
Zonder representatieve proefvlakken is er
eigenlijk geen optimale offerte te maken.
Factoren als benodigde tijd voor de desbe-
treffende werkzaamheden, toe te passen
middelen/methoden en het te behalen resul-
taat zijn door deze van te voren te testen goed
te beoordelen. Alleen op deze wijze kan een
realistische offerte worden gemaakt, waarbij
evenwicht is tussen prijs en kwaliteit.

Naast reinigen en daar waar noodzakelijk,
herstellen/aanpassen, hebben we te maken
met beschermen. Vooral wanneer het gaat
om een waterwerende behandeling van
gevels die zijn uitgevoerd in baksteen, zijn
testen vooraf van wezenlijk belang. Zo’n
waterwerende behandeling, ook wel impreg-
neren of hydrofoberen genoemd, vereist
specialistische kennis. 

Aan de hand van een proefsteen kan de
indringdiepte van het impregneermiddel
worden vastgesteld. Niet alle middelen leiden
tot hetzelfde resultaat. Met het zogeheten
buisje van Karsten kan de waterwerendheid
worden gemeten. Die waterwerendheid zegt
echter niets over de indringdiepte. 

Gevels die zijn behandeld met een
watergedragen impregneermiddel kunnen
niet voor een tweede keer met hetzelfde
middel worden behandeld. 
Trouwens, een goed impregneermiddel dat
op de juiste wijze is aan- dan wel ingebracht,
zal over een zeer lange reeks van jaren
werkzaam blijven.

Sjaerdawei 4 8625 HS  Oppenhuizen
Tel.   0515 - 559 337 Mob.   06 - 549 524 62
email: info@geveladviesgras.nl www.kijkopgevels.nl

Beoordeling
Beoordeling

proefvlakken -
proefvlakken -

impregneertesten

impregneertesten

De indringdiepte van een impregneermiddel
vaststellen. Een goede indringdiepte bepaalt de
levensduur van de beschermende behandeling 

Met het buisje van Karsten kan de
waterwerendheid worden gemeten



Begeleiding en controle
Het wil nog wel eens voorkomen, dat
uitvoerders tijdens de werkzaamheden, om
wat voor reden dan ook, onder tijdsdruk
komen te staan. Soms wil men dan nog wel
eens vervallen tot ‘haastige spoed’, terwijl
bekend is, dat dit zelden goed is. De adviseur
is in staat om, desgewenst, het gehele pro-
ject, van begin tot het eind, te begeleiden en
tussentijdse controles uit te voeren.
Bij ongewenste calamiteiten is het juist de
adviseur die voor de gewenste oplossingen
kan zorgen.

In de praktijk wil het nog wel eens gebeuren,
dat bepaalde reinigings- of beschermings-
middelen die worden toegepast, op enig
moment niet leverbaar zijn. In zo’n geval weet
de adviseur welke alternatieven kunnen wor-
den toegepast, zonder dat de afgesproken
kwaliteit hier onder zal leiden.

Ook zogeheten ‘voortgangsbesprekingen’
gezamenlijk met uitvoerder, opdrachtgever
en adviseur kunnen bijdragen aan een opti-
maal resultaat. Het gebeurt namelijk maar al
te vaak, dat tijdens de werkzaamheden zich
bepaalde ontwikkelingen voordoen, die om
een extra, professionele beoordeling vragen.
Ook al, omdat e.e.a. vaak van invloed is op
de prijs. 

Voorbeeld: bepaalde aluminium geveldelen
die zwaar zijn gecorrodeerd, wil men bij
nader inzien toch maar voorzien van een
folie. Sjaerdawei 4 8625 HS  Oppenhuizen
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Geveladvies Gras controleert tijdens
uitvoering van de werkzaamheden

Het aanbrengen van een folie kan een fraai
alternatief zijn voor schilderen of coaten, ook
hiervan moet de adviseur op de hoogte zijn!



Beoordeling eindresultaat
Na het beëindigen van de werkzaamheden
volgt een algehele inspectie aan de hand van
de inventarisatie die in het beginstadium is
gemaakt en de daarbij behorende offerte. 
De adviseur is hierbij de ‘scheidsrechter’.
Uiteraard zijn niet alle facetten van het werk
te beoordelen door visuele waarnemingen en
moet de methode ‘Meten is Weten’ worden
gehanteerd.

Als er bijvoorbeeld voegwerk is vervangen,
dan kan dat er op het oog wel fraai uitzien,
maar dat zegt nog niets over de kwaliteit.
Met de zogeheten Pendelhamer van Schmidt
kan in de meeste gevallen de voeghardheid
worden vastgesteld. Een impregneertest met
behulp van het buisje van Karsten hebben we
al besproken in een eerder stadium. De
adviseur weet precies op welke wijze de
desbetreffende metingen moeten worden
uitgevoerd.

Ook moet er zorgvuldig worden gekeken naar
de ‘garantievoorwaarden’ van de desbetref-
fende productleveranciers. Om mogelijke
problemen achteraf te voorkomen, is het dan
ook beter om de waarde en betekenis van
eventuele garantievoorwaarden al te beoor-
delen, alvorens met de werkzaamheden te
beginnen.

Uiteraard is er gewerkt volgens de plaatselijk
geldende richtlijnen voor het milieu en wordt
de ‘werkplaats’ schoon opgeleverd. 
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Bij de Waterpoort in Sneek
wordt een laatste inspectie uitgevoerd 

Voldoet het voegwerk aan de specificaties?
De Pendelhamer van Schmidt kan worden

gebruikt om de hardheid van de voeg te meten



‘Duurzaamheid’ en levensduur
Het uitgangspunt van alle betrokkenen is het
realiseren van een fraai resultaat. 
Voor de opdrachtgever is dat het desbetref-
fende project en voor mogelijke aanbieders
zijn dat de bedrijfsresultaten. Er is niets mis
met dat laatste, als de werkzaamheden aan
uw project daar maar niet onder hoeven te
lijden. 
We leven in een wereld die bol staat van de
reclame en op papier kan (bijna) alles worden
gerealiseerd. Maar ‘schoonschrijven’ is niet
hetzelfde als schoonmaken.

Veel praktijkgevallen in de afgelopen jaren
laten steeds weer zien, dat hetgeen op papier
is beloofd, of zonder papier is afgesproken, in
de verste verte niet is waargemaakt.
Verwarringen ontstaan vaak door verschillen
in taalgebruik. Hebben we het over technisch
schoon of optisch fraai? 

En steeds duikt één ‘containerwoord’ er met
kop en schouders bovenuit en dat is
‘duurzaamheid’. Geveladvies Gras hecht
evenwel méér waarde aan de levensduur van
de facelift/renovatie dan wel opknapbeurt. 
En een lange levensduur, wat ook mag
worden vertaald als een hoogwaardige
kwaliteit, bereikt men uitsluitend door een
combinatie van kennis en ervaring. 

Uw onderkomen hoeft met minder

geen genoegen te nemen!
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Een fraaie gevel verhoogt het woongenot,
daar bestaat geen twijfel over

Kwaliteit is een optelsom van kennis en kunde.
Dat is al zo sinds mensenheugenis


