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Innovatie in monumentenzorg

Het spook
gespot en
gespiest
56

Kastelen, (water)molens,
boerenhoeves in de kenmerkende
carrévorm, kerken en kloosters,
Limburg is er mee bezaaid.
En het spookt er vaak ook nog!
Eigenaren en bewoners kennen
de ongewenste gast maar al te
goed: Vocht is zijn naam en schrijf
het gerust in kapitalen: VOCHT.
Een kwelgeest overigens van niet
uitsluitend monumenten, maar
eigenlijk van alle gebouwen van
– pakweg – ouder dan vijfentwintig
jaar en als het een beetje tegenzit
(slechte constructies) zelfs van
nog jongere. Maar een gevecht
tegen de bierkaai hoeft het
spookverdrijven niet meer te zijn;
de oplossing is voorhanden.
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Oude situatie

Nieuwe situatie

Nederland waterland, ben je geneigd
te denken en het gegeven dan maar
zuchtend voor lief te nemen, de strijd
tegen het vocht te voeren met
lapmiddelen en je er bij neerleggen
dat dergelijk ‘herstel’ om de zoveel
jaar nu eenmaal een noodzakelijk
kwaad is. Inclusief het telkenmale
trekken van de portemonnee.
Niet nodig! Althans dat ‘telkenmale’.
Voortschrijdende kennis en inzichten
maken inmiddels een afdoende
aanpak haalbaar, zoals een bezoek
aan Bedi Vochttechniek in Schimmert
leert.
Directielid en mede-eigenaar Rob
Luijten (45) schetst wat er tegenwoordig op het gebied van vochtbestrijding allemaal mogelijk is.
Niet alleen brengt hij een traditionele
aanpak zoals het injecteren van
muren te berde, maar ook en vooral
de grote – Duitse – innovatie Ecodry,
een procédé, in 2007 ontwikkeld door
het gelijknamige bedrijf in München.
Diverse bezitters, bewoners of
gebruikers van kastelen en kerken in
Limburg zullen bij het noemen van
deze naam onmiddellijk opveren,
want zij hebben inmiddels ervaring
met het systeem. Noem een
Kasteel Rijckholt, noem een Kasteel
Reijmersbeek, noem de Universiteit
van Maastricht of de kerken van
Reuver en Broekhuizenvorst.
Bedi-Vochttechniek is voor de gehele
Benelux partner van het Duitse
bedrijf en ‘rolt’ dat buiten de eigen
Zuid-Limburgse regio noord-,
west- en zuidwaarts uit door andere
ondernemingen in de nieuwe
techniek op te leiden.
Gewelfde kelder na behandeling
in gebruik als luxe winkelruimte

Overigens is Ecodry de oplossing voor
óptrekkend vocht, onderscheidt
Luijten meteen de verschillende
oorzaken van nattigheid in huis. Voor
die andere mogelijkheden – vocht als
doorslag van regenwater door de
muren of vocht via lekkages bij ramen
en in het dak – bestaan eveneens
goede oplossingen, die ook door Bedi
worden aangeboden, maar dat is een
ander verhaal dan de nieuwe vinding
waarmee het optrekkend vocht wordt
bestreden, in veel gevallen toch de
grootste boosdoener.
Om de kern van de nieuwe techniek
helder te maken, moeten we even
terug naar de middelbare school,
althans die uit de tijd waarin op
HBS-B en Gymnasium-ß natuur- en
scheikunde tot de verplichte vakken
behoorden. Herinnert u zich deze
nog: de vanderwaalskracht? En de

Oude situatie

formule voor het watermolecuul,
H2O? De eerste is een zogenaamde
capillaire kracht waardoor water zich
naar boven kan zuigen tegen de
zwaartekracht in; in muren altijd
aanwezige zouten vergemakkelijken
dat proces en zijn bovendien zelf de
veroorzakers van lelijke plekken, het
zogenaamde ‘uitslaan’. Het zich
omhoog kunnen werken heeft onder
meer te maken met vorm en opbouw
van het watermolecuul dat bestaat uit
2 atomen waterstof (H) en 1 atoom
zuurstof (O). De beide wateratomen
staan, ieder gekoppeld aan het
zuurstofatoom, in een hoek van iets
meer dan 104 graden tot elkaar. Door
die hoek op te rekken, verzwakt de
capillaire eigenschap van het
watermolecuul, sterker: wordt die
kracht zo zwak dat de zwaartekracht
gaat overheersen. M.a.w.: het
molecuul – dus het vocht – beweegt

“De bouw is van origine heel
traditioneel in zijn denkwijze.”

maar met kalk-cement gebonden
mortel, dat waterdamp doorlaat zodat
een muur kan drogen.

“Herinnert u zich deze nog:
de Vanderwaalskracht?
En de formule voor het
watermolecuul, H2O?”
zich omlaag in plaats van dat het
optrekt. Bovendien verbrokkelt de
samenhang tussen de moleculen
onderling waardoor die gemakkelijker verdampen.
Zaak is dus om de hoek tussen de
H-atomen in het watermolecuul te
vergroten en dat is nu precies wat
Ecodry doet en wel tot ruim 109
graden. Vanuit een kastje dat je zo op
het lichtnet aansluit, worden
elektromagnetische impulsen met
een heel lage frequentie rondgestuurd die watermoleculen op die
manier in de houdgreep nemen.
Voordelen: het kastje wordt ergens in
de ruimte opgehangen, waarbij boren
in muren niet nodig is. Met een bereik
tot 12,5 meter moet die ophanging zo
centraal mogelijk zijn. Is de ruimte
groter, dan meer kastjes.
Het lijkt zo simpel en dat is het ook,
doch de taaiheid van het vochtprobleem is niet alleen een kwestie van
capillaire versus zwaartekracht, maar
misschien nog wel meer van ‘wat de
boer niet kent dat eet-ie niet’.
Vertaald naar de bouwwereld: nieuwe
technieken en verbeterde inzichten
vinden maar traag en moeilijk
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weerklank en ingang. ‘De bouw is van
origine heel traditioneel in zijn
denkwijze’, stelt Luijten vast. En:
‘Veel in de bouw gaat fout doordat
uitvoerders elkaars werk niet
respecteren.’
Om dat alles te ondervangen, moet je
niet alleen het heft in eigen hand
nemen, maar dat ook houden. In de
praktijk: Bedi doorloopt met de
klant-opdrachtgever het gehele
traject van beginmeting, via vaststelling van de problemen tot en met het
proces van aanpak, opdrogen en ten
slotte bewaking. Het vochtspook
wordt eerst onderkend, dan beoordeeld op z’n soort en vervolgens
deskundig verjaagd. De klant kijkt
over de schouder van Bedi mee hoe
na enkele maanden de vochtwaardes
beginnen terug te lopen. Strekt de
opdracht zich verder uit dan puur de
aanpak van het vochtprobleem – bijvoorbeeld een complete restauratie
van een ruimte of een pand – dan
neemt Bedi ook dat voor zijn
rekening. En ook hier met eenzelfde
insteek: zich niet louter laten leiden
door traditionele technieken. Zoals
het gebruik van gips voor het
stucwerk. Er wordt niet gewerkt met
het voor Nederland zo gangbare gips,
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En dat wijst dan meteen naar een
andere leidraad voor Bedi-Vochttechniek: resultaat. ‘Hoe interessant een
nieuwe techniek, zoals Ecodry, ook
mag zijn, dat boeit me uiteindelijk
toch minder dan het resultaat’, meent
Luijten. ‘Het leuke is bovendien dat
het allemaal maatwerk is, geen twee
opdrachten met hun oplossingen zijn
aan elkaar gelijk.’ Daarbij wijst de
Bedi-directeur op misschien nog wel
het allervoornaamste bijkomende
aspect: de gezondheid voor gebouw
én mens. Geen ziek makende
vochtige toestanden meer inclusief
muffe geur, maar een leefomgeving
in balans.
Toch heeft het tijd en moeite gekost
om in de eigen branche door te
dringen. Inmiddels blijkt dat het
tippen van elkaar door eigenaren en
gebruikers van monumenten – het
bisdom Roermond bijvoorbeeld komt
als opdrachtgever steeds vaker in
beeld – aan belang wint.
(Zuid)-Limburg monumentenland
heeft in de strijd voor zijn instandhouding in elk geval één partij minder
te vrezen: vocht – dat voortaan in
kleine letters geschreven kan
worden. Nu de mens nog die zich als
opdrachtgever voor die onorthodoxe
methodiek wil laten winnen! n
BEDI Vochttechniek (www.bedi.nl)
De Steeg 24, 6333 AP Schimmert
T +31 (0)45 524 1063
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