
Volledige en begrijpelijke informatie is een vereiste

Telkens weer wordt bevestigd dat er veel behoefte bestaat aan volledige en vooral begrij-
pelijke informatie dan wel voorlichting. Mijn werkwijze bestaat eruit, dat ik altijd ter plaatse
wil kijken. Aan de hand van enkele foto’s valt wel globaal iets te vertellen, maar alleen een
inventarisatie ter plaatse levert de juiste benodigde gegevens op. In eerste instantie gaat
het er voor de meeste mensen om, dat ze hun onderkomen willen laten verfraaien. Er zijn
dan vervuilingen/verweringen geconstateerd die de functie hebben van stoorzender. 

Oorzaken
Maar het is juist mijn taak, om allereerst de mogelijke oorzaken op te sporen. Ik doe dat graag in aanwezig-
heid van de opdrachtgever. Daarmee bedoel ik dus de eigenaar van het pand of enkele bestuursleden van
de desbetreffende VvE. Gezamenlijk maken we dan een ‘rondgang’. Het is noodzakelijk om alle details van
het project in ogenschouw te nemen. En ook de locatie is natuurlijk belangrijk.

Bouwmaterialen en detailleringen
Welke bouwmaterialen zijn toegepast en wat zijn de weers- en omgevingsinvloeden. Hebben we te maken
met keramische materialen zoals baksteen, dan is het ook van het grootste belang om het metsel- en voeg-
werk te beoordelen. Voor wat betreft de ‘waterhuishouding’ op een gebouw zijn ook bepaalde bouwkundige
detaillering van invloed op het vervuilings- dan wel verweringsproces. In veel gevallen is het voegwerk in
meer of mindere mate aangetast, wat weer te maken heeft met de vochthuishouding. Alleen reinigen van
zo’n gevel is dan niet de juiste oplossing, maar mag slechts worden gezien als symptoombestrijding.

Rollagen, waterslagen, afdekkers en daktrimmen
Als het gaat om de waterhuishouding op de gevel, bestaan er diverse, min of meer ‘zwakke’ punten zoals
rollagen, waterslagen, afdekkers en daktrimmen. Als hier ook maar iets aan mankeert, dan zijn dit juist de
plaatsen waar regenwater gemakkelijk de gevel kan binnendringen en mosvorming ontstaat. Niet alleen ligt
hier vaak de oorzaak van ongewenste vervuilingen/uitbloeiingen, maar ook het voegwerk ter plaatse is vaak
ernstig aangetast of zelfs geheel verdwenen. 

Inventarisatie
Ook bestaan er ‘venijnige’ details waar meestal niet op wordt gelet. Aan de onderzijde van een beton af-
dekker (die wel moet beschikken over voldoende overstek) bevindt zich een zogeheten waterhol, die als een
barrière tegen binnendringend regenwater kan worden gezien. Met enige regelmaat kom ik situaties tegen
waarin deze waterhol gedeeltelijk op het metselwerk ligt, waardoor de werking teniet wordt gedaan en op
die wijze het regenwater alsnog in de gevel transporteert. Ook blijkt, dat op de plaatsen van de kitnaden
het waterhol aan de onderzijde is dicht gekit en dus ook een transportweg is voor water. 

Voorlichting
Dit zijn slechts enkele zaken die met de verzoekers om advies dienen te worden besproken. Zij hebben er
recht op te weten wat onvolkomen detailleringen zoals de eerder genoemde rollagen, daktrimmen, afdekkers
en waterslagen tot gevolg kunnen hebben. Ook hebben zij er recht op te weten wanneer het zinvol kan zijn
om een gevel al dan niet te impregneren, (wat ook wel hydrofoberen wordt genoemd), op welke wijze zo’n
behandeling moet worden uitgevoerd en wat de levensduur is van zo’n behandeling. Wanneer mag je wel of
geen watergedragen middelen toepassen en wat is de negatieve invloed van een open stootvoeg die niet
open is tot op het lood. 

Vervolg
Voor alle duidelijkheid wil ik nog eens benadrukken, dat ik op basis van mijn ruim twintig jaar ervaring, een
professioneel advies wil geven en zelf geen werkzaamheden uitvoer. Wel wil ik u behulpzaam zijn bij het ver-
zorgen van eventuele testen, het inschakelen van een professioneel, uitvoerend bedrijf en eventueel de be-
geleiding/controle van de desbetreffende werkzaamheden wil verzorgen. Uw onderkomen mag op z’n minst
rekenen op een professionele inspectie.
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