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CASE HERSTEL SCHADE 

METSEL-/VOEGWERK 

 Ontbrekende voegen, aangetaste bakstenen, 
uitbloei van zouten 

 Metsel-/voegwerk is na eerder herstel met 
cementhoudende voegen, afgewerkt 

 Oorspronkelijk voegen uitgevoerd in kalkmortel 

 Te sterke / te dichte voegen en optrekkend vocht 
lijken oorzaak van schade 









RESTAURATIEBESTEK 

STABU Bouwbreed  

OSF- Open Specificatie Format 

 

Blokhuispoort te Leeuwarden 

STABU² 

• URL 4003, Historisch Metselwerk 

• URL 4006, Historisch Voegwerk 

• URL 4007, Steenhouwwerk 

 

 











1.  Conserveren / onderhoud   

2.  Repareren   

3.  Vernieuwen a.  Kopiëren 

  b.  Imiteren 

  c.  Verbeteren 

RESTAURATIELADDER 



RESTAURATIECATEGORIEËN   

1. Conserveren metsel- en voegwerk 

• Verwijderen van algen, mossen en korstmossen 

• Reinigen vervuild metselwerk 

• Treffen flankerende maatregelen 

 



RESTAURATIECATEGORIEËN   

2. Repareren metsel- en voegwerk  

• Samenstelling, kleur en structuur van het voegwerk 

• Verwijderen aangetast en beschadigd voegwerk 

• Verwijderen aangetaste en beschadigde baksteen 

• Inboeten metselwerk 

• Verankeringen 

• Controle van de ondergrond voor het voegen 

• Reinigen van de voegruimte 

• Voorbevochtigen van het metselwerk 

• Aanbrengen van de voegen 

• Verdichten van de voegspecie 

• Repareren, bijkleuren of patineren voeg-/metselwerk 

• Uitvoering tijdens ongunstige omstandigheden en nazorg 



RESTAURATIECATEGORIEËN   

3. Vernieuwen van voegwerk (kopiëren) 

• Samenstelling, kleur en structuur van het voegwerk 

• Samenstelling voegmortel kan wijzigen, voegen zelfde dikte 

• Verwijderen gehele voegwerk 

• Verwijderen aangetaste en beschadigde baksteen 

• Inboeten metselwerk (verankeringen) 

• Controle van de ondergrond voor het voegen 

• Reinigen van de voegruimte 

• Voorbevochtigen van het metselwerk 

• Aanbrengen van de voegen 

• Verdichten van de voegspecie 

• Repareren, bijkleuren of patineren voeg-/metselwerk 

• Uitvoering tijdens ongunstige omstandigheden en nazorg 



RESTAURATIECATEGORIEËN   

4. Vernieuwen van voegwerk (imiteren) 

• Samenstelling, kleur en structuur van het voegwerk 

• Samenstelling voegwerk en dikte stootvoegen kan wijzigen 

• Verwijderen gehele voegwerk 

• Verwijderen aangetaste en beschadigde baksteen 

• Inboeten metselwerk (verankeringen) 

• Controle van de ondergrond voor het voegen 

• Reinigen van de voegruimte 

• Voorbevochtigen van het metselwerk 

• Aanbrengen van de voegen 

• Verdichten van de voegspecie 

• Repareren, bijkleuren of patineren voeg-/metselwerk 

• Uitvoering tijdens ongunstige omstandigheden en nazorg 



RESTAURATIECATEGORIEËN   

5. Vernieuwen van voegwerk (verbeteren) 

• Samenstelling, kleur en structuur van het voegwerk 

• Samenstelling voegwerk, dikte en vorm voegen kan wijzigen 

• Verwijderen gehele voegwerk 

• Verwijderen aangetaste en beschadigde baksteen 

• Inboeten metselwerk (verankeringen) 

• Controle van de ondergrond voor het voegen 

• Reinigen van de voegruimte 

• Voorbevochtigen van het metselwerk 

• Aanbrengen van de voegen 

• Verdichten van de voegspecie 

• Repareren, bijkleuren of patineren voeg-/metselwerk 

• Uitvoering tijdens ongunstige omstandigheden en nazorg 

• Hydrofoberen van gevels en aanbrengen anti-graffiti 

 



WAARDENSTELLING EN ANALYSE  

• 19e eeuws metselwerk 

• Laatste herstel en restauratie 
uitgevoerd in 1992 

• Laatst toegepaste mortel grotendeels 
cementgebonden, loszittende 
voegen bakstenen aangetast door 
zouten en/of vorst 

• Oorzaak van schade; te sterke en 
starre voegmortel, voeg sluit te veel 
af en optrekkend vocht 

• Voor herstel; “nieuwere” voegen 
verwijderen bij schade en te sterk 
aangetaste bakstenen vervangen 

• Inboetwerk bijpassende bakstenen 

• Vochtbelasting vanuit bodem 

• Herstel of vervangen voegwerk;  
welk recept? 















 GEMAAKTE KEUZE 

• Schade aan bakstenen en loszittende 
cementvoeg, na laatste restauratie in 1992 

• Voegmortel in kalk zijn grotendeels in tact 

• Oorzaak van de schade: te sterke en dichte 
cementvoegmortel die onvoldoende droogt in 
relatie tot de “zachtere” bakstenen 

• Aangetaste bakstenen verwijderen en inboeten 
met gelijkwaardige stenen 

• Nieuw voegwerk op basis van hydraulische 
kalk, meer in verhouding met de hygrische 
eigenschappen van het metselwerk 

• Hogere aanvangssterkte i.v.m. versnelde 
uitvoering voegwerk 

 



 GEMAAKTE KEUZE 

Recept toegepaste voegwerk 

 

Code D, licht hydraulisch: 

• 5-6 delen zand 

• 2 delen hydraulische kalk NHL 3,5 

 







 PRIJSVORMING 

Voordelen: 

• Eenduidigheid, appels met appels vergelijken 

• Uitgangspunt voor overleg bouwbedrijf met opdrachtgever 

 

Nadelen: 

• Met de URL op de bouw weer een papieren tijger erbij? 

• Voor niet in restauratie gespecialiseerd aannemer geen vrijbrief 

voor “restauratie kwaliteit” 

 

Praktijk: 

• De vakman werkt eigenlijk al jaren volgens de URL’s 
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BEGRIPPEN EN DEFINITIES: KALK 

Luchtkalk 

Gebluste kalk die verhardt onder invloed van koolzuur uit de lucht. Ook wel ‘vette 
kalk’ genoemd. 

 

Natuurlijke Hydraulische Kalk (NHL) 

Een kalk met hydraulische eigenschappen die ontstaan bij het branden van kalksteen 
dat klei of silica bevat, tot poeder gereduceerd door blussen (met of zonder malen). 
NHL hardt uit door een chemische reactie met water en kan dus onder water 
uitharden. Het gedeelte in de NHL dat uit luchtkalk bestaat, hardt uit door kooldioxide 
(CO2) uit de lucht. 

 

Hydraulische kalk (HL) 

Een bindmiddel bestaande uit luchtkalk waaraan andere materialen zijn toegevoegd, 
zoals cement, hoogovenslak, vliegas, kalksteenmeel en andere geschikte materialen 
om de kalk hydraulische eigenschappen te geven. Hydraulische kalk hardt uit door 
een chemische reactie met water en kan onder water uitharden. Het 
luchtkalkgedeelte hardt uit door kooldioxide (CO2) uit de lucht. 


