
CONCEPT 
 

Gevelreiniging 
Uitvoeringsrichtlijn URL 2826-08 (concept) 

 
Van veel monumenten zijn de gevels vervuild door luchtvervuiling, 

micro-organismen, bekladding of opgeloste stoffen uit de gevel. Maar 

voordat u een gevel laat reinigen,  moet  eerst  worden  onderzocht wat 

de gevolgen zijn van zo’n ingreep. Verantwoord reinigen van mo- 

numenten is werk voor een gespecialiseerde gevelreiniger met een 

grondige kennis van monumenten. 

In dit infoblad vindt u informatie over het belang en de gewenste werk- 

wijze bij gevelreiniging volgens URL 2826-08 (vroeger genummerd: 20-

104). 

 

 

Wat is belangrijk bij gevelreiniging bij monumenten? 

 
Wat houdt de uitvoeringsrichtlijn 

Gevelreiniging in? 

De richtlijn beschrijft nauwkeurig aan 

welke eisen de voorbereiding en uit- 

voering van gevelreiniging moeten 

voldoen. 

 
Een duurzaam resultaat 

• Schakel een reinigingsbedrijf in dat 

beschikt over specifieke kennis van 

zaken en werkt volgens de URL 20- 

104. 

• In de URL staan richtlijnen voor de 

juiste technieken. Bepaal de defi- 

nitieve keuzes op basis van proef- 

vlakken. 

• Het reinigingsbedrijf moet al vóóraf 

inspelen op eventuele onverwachte 

problemen. 

Hoe een goede, schadevrije 

gevelreiniging te garanderen? 

Het reinigen van monumenten kan de 

gevel en ornamenten flink be- 

schadigen. Het is dus zaak om met de 

juiste technieken en ervaring aan de 

slag te gaan. Eis daarom dat het 

reinigingsbedrijf de werkzaamheden 

uitvoert volgens URL 2826-08 en ook 

specifieke ervaring heeft met 

monumenten (hoofdstuk 5). De URL 

bevat veel praktische informatie en 

een compleet overzicht van alle ei- 

sen waar aan moet worden voldaan. 

De richtlijn is te downloaden van de 

ERM-website. 

Meer informatie: www.stichtingerm.nl 

 

Infoblad 

3. Uitvoering 

Omdat vervuilingen van vlak tot 

vlak sterk kunnen variëren, moet al 

vooraf worden ingespeeld op 

eventuele onverwachte zaken. Het 

uitgangspunt is steeds dat er geen 

schade aan ondergrond of gebouw 

optreedt en de kleur en structuur 

van het gereinigde oppervlak 

overeenstemmen met het 

proefvlak. Alle toegepaste tech- 

nieken, materialen en wijzigingen 

in de werkwijze worden gedocu- 

menteerd. Zo kan later worden 

achterhaald met welke producten 

en technieken er is gewerkt. 

2. Keuze reinigingstechniek 

De meest geschikte reinigings- 

technieken hangen af van de aard 

van de vervuiling en de eigen- 

schappen van  de  ondergrond. Het 

zwakste materiaal is daarbij 

leidend. Aan de hand van tabellen 

kan worden ingeschat welke tech- 

niek het meest kansrijk is. Ook kan 

worden overwogen om de bouw- 

kundige detaillering te verbeteren 

en/of de gevel gecombineerd te 

reinigen en lokaal te ontstoren door 

patineren. 

De definitieve keuze wordt altijd 

gemaakt op basis van proefvlak- 

ken. De verschillende reinigings- 

technieken staan beschreven in de 

bijlagen van de URL. 

1.  Wel of niet reinigen 

Eerst moet worden afgewogen of 

reinigen wenselijk en mogelijk is. 

Belangrijke afwegingen zijn: het 

voorkomen van (gevolg-) schade, 

behoud van de historische waarde 

en het herstellen van de architec- 

tuur en de eenheid van het gevel- 

beeld. Ook de aard van de ver- 

vuiling, de eigenschappen van de 

gevelmaterialen en de wensen van 

de opdrachtgever worden in de 

afweging meegenomen. De URL 

beschrijft de meest voorkomende 

typen vervuiling en ondergronden 

en bevat een stappenplan voor de 

besluit- en planvorming. 
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http://www.stichtingerm.nl/

