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Wat is belangrijk bij herstel?

Historisch voegwerk 
Uitvoeringsrichtlijn URL 4006

Voegen vormen een belangrijk onderdeel in historisch metselwerk. Ze 
bepalen niet alleen voor een groot deel het uiterlijk van het metsel-
werk, maar spelen ook in technische zin een belangrijke rol. En hoewel 
het principe van voegwerk eenvoudig is, kan er bij herstelwerkzaam-
heden veel misgaan. Zo kan een voeg onnodig te sterk worden gerei-
nigd. Ook een verkeerde materiaalkeuze of een foutieve uitvoerings-
techniek heeft soms grote gevolgen voor de gevel. 

Dit infoblad geeft informatie over zaken die spelen bij het herstel van 
historisch voegwerk en het belang van het toepassen van de URL 4006.

Wat houdt de uitvoeringsrichtlijn 
Historisch voegwerk in? 
De uitvoeringsrichtlijn (URL) wordt 
nauwkeurig omschreven hoe her-
stelwerkzaamheden van schades 
en onderhoudswerkzaamheden aan 
historisch voegwerk moeten worden 
uitgevoerd. 

Een duurzaam resultaat
•  Eerst correct verwijderen dan duur-

zaam herstel .
•  De juiste voegspecie voorkomt 

vochtophoping en kapotvriezen.
•  Het belang om aan esthetische én 

technische eisen te voldoen.

Hoe goed herstel te garanderen? 
Historisch voegwerk is wezenlijk an-
ders dan modern voegwerk. Daarom 
is het verstandig herstelwerkzaam-
heden door een erkende aannemer 
te laten uitvoeren. Een overzicht van 
erkende aannemers staat op de web-
site van de ERM. Is uw aannemer niet 
erkend, vraag dan of deze aantoon-
bare kennis van de URL 4006 in huis 
heeft. De URL bevat een compleet 
overzicht van alle eisen waaraan het 
herstel van historisch voegwerk moet 
voldoen. De URL kunt u downloaden 
van de ERM-website. Meer informatie: 
www.stichtingerm.nl

1.  Het correct verwijderen van 
een voeg

Hoewel het verwijderen van een 
voeg een relatief eenvoudige 
klus lijkt, kan dit in de praktijk 
meerdere problemen opleveren.  
Twee voorbeelden: 
1.  Het uithakken met een te dikke 

beitel kan beschadigingen van 
de baksteen, inclusief de ‘bak-
huid’, veroorzaken.

2.  Door het te ondiep uithakken 
van de voeg kan de nieuwe voeg 
technisch gezien niet duurzaam 
hersteld worden.

2.  Het toepassen van de juiste 
voegmortel

Historisch metselwerk (vooral van 
voor ca. 1900) is meestal gemaakt 
met een kalkmortel. Als dat nodig 
is kan een nieuwe voeg worden 
aangebracht- na onderzoek naar 
de schadeoorzaak. De samenstel-
ling moet zijn afgestemd op de 
historische materialen, de omge-
vingscondities en eventueel actie-
ve schadeprocessen.
Gebruik van een dichte voegmor-
tel kan de vochthuishouding in 
de gevel ontregelen; in combina-
tie met een harde steen kan de 
vochtbelasting van de mortel te 
hoog worden. Hierdoor kan vorst-
schade ontstaan: uitdrukken van 
de voeg, vaak in combinatie met 
schade aan de metselmortel. Be-
langrijk is dat de voeg zeer open 
poreus is, met wijde poriën (dat is 
mogelijk met verschillende bind-
middelen).

3.  Het correct aanbrengen van 
een voeg

Het correct aanbrengen van een 
voeg is zowel vanuit esthetische 
als technische eisen van belang. 
1.  Bij een te ver naar buiten ge-

voegde voeg kan het vocht via 
de krimpnaden tussen de voeg 
en het metselwerk komen. Bij 
vorst kan de voeg dan kapot 
vriezen (zie afbeelding). 

2.  Het gevelbeeld zal bij een te 
ver naar buiten gevoegde voeg 
compleet veranderen.

3.  Voor een goede hechting van de 
voeg is een schone ondergrond 
en een juist vochtgehalte ver-
eist. Het bepalen van het juiste 
vochtgehalte vraagt veel prak-
tijkervaring.

http://www.stichtingerm.nl

