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E19
Klussen
door Peter Heusschen

Inventieve oplossingen
Wie: Suzette Vermaak en Aad
Siemensma (Heerlen)
Waar: Praxis Bouwmarkt,
Brunssum
Klus: stofzuiger voor zwembad

A

ad Siemensma heeft die
middag geen winkelwagentje nodig in de
bouwmarkt. In zijn handen houdt hij een dikwandige
pvc-pijp van 32 mm in doorsnede.
Bedenkt zich en loopt dan weer terug naar de rekken voor sanitaire
benodigdheden en buismateriaal.
Neemt een T-stuk uit het schap en
plaatst dat op de lange buis. Hij en
zijn metgezellin Suzette Vermaak
zien er tevreden uit. Missie geslaagd. Even ontstaat er het beeld
van de goedheiligman als hij met
het lange attribuut in de rechterhand door de winkel schrijdt.
Tijd om eens poolshoogte te gaan
nemen bij het duo. ,,Ik ga een stofzuiger bouwen voor mijn zwembad", is de verklaring van de man
uit Heerlen. ,,We waren in de
buurt en ik zei tegen mijn schoonzus Suzette: ik moet nog wat onderdelen hebben voor mijn zwembad.
Vandaar dat we hier beland zijn."
Stofzuiger? ,,Ja", zegt Aad. ,,Ik heb
vier kinderen en heb ik april mijn
zwembad geplaatst. Bij kleine mobiele baden treedt er al vlug vervuiling van het water op. Zand hoopt
zich op de bodem op. De bijgeleverde zuiger voldoet naar mijn mening niet, daarom heb ik besloten
om zelf een dergelijk apparaat te
bouwen. De buis met het T-stuk be-

vestig ik aan de toevoer van de
pomp."
Aad heeft een bad van 5,5 meter in
doorsnede. Suzette die met haar
twee kinderen een paar huizen verderop woont in de Heerlense wijk
Nieuw Husken, bezit een bad van
460 cm. Beide poolbezitters hebben last van vuil en zand op de bodem. Aad: ,,De bijgeleverde pomp
en filter kunnen dat vuil echt niet
verwerken. Als mijn kinderen een
paar dagen in het zwembad hebben gespeeld moet ik het echt
schoonmaken."
De bijgeleverde stofzuiger/pomp is
dus voor verbetering vatbaar in de
ogen van Aad, die in het dagelijkse
leven teamleider bij de Maastrichtse Mosafabrieken is. ,,Ik houd ervan om in en rond mijn huis inventieve oplossingen te vinden bij het
klussen en die ook nog betaalbaar
zijn."
Suzette is tegenwoordig werkzaam
bij het Kerkraadse bedrijf Medtronic (medische apparatuur) waar ze
de functie van managersassistente
vervult. Voorheen had ze een commerciële functie bij het Heinekenconcern.
Aad heeft zijn vakantie ook besteed aan het leggen van een grindvloer in zijn huiskamer. ,,Dat wil
zeggen: ik heb sleuven de vloer gemaakt waarin ik het kabelwerk
kwijt kon. Anderen, vaklui, hebben
de vloer gelegd."
Suzette, net terug van een mooie
reis naar Florida (VS), is als klusser
meer het type van behangen en verven. Dat gaat prima. ,,Maar als ik
het niet meer weet, bel ik gewoon
Aad op." Wie zei ook alweer dat
het leven ingewikkeld is?

Suzette en Aad in de bouwmarkt op zoek naar een inventieve klusoplossing.
foto Sanne Linssen
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Nooit meer muffe geur van VOCHT in huis
Vier gaatjes in de muur, vier
schroefjes met daaraan een
kastje zo groot als een A4-tje
en een adapter in het stopcontact voor de stroom.
Meer is niet nodig om overtollig vocht uit je huis te verjagen. Ecodry is de naam.
Uitermate geschikt voor
oude muren die last hebben
van optrekkend vocht.

Verf tegen vocht
Ook verf kan meehelpen om
vocht te bestrijden. Zowel buitenverf als binnenverf. Volgens Bedi geldt dit zeker voor
de nieuwe verf Energy Guard,
ook al een Duitse vinding
waarop de vochtbestrijders
uit Schimmert de rechten
voor de Benelux hebben verworven.
„Energy Guard heeft bijzondere thermische en vochtregulerende eigenschappen. De basis daarvan wordt gevormd
door toepassing van miljoenen kleine glasparels in combinatie met een zelfregulerend bindmiddel. Met de gevelverf blijft het geverfde oppervlak elastisch, waardoor
minder microscheuren ontstaan. Daardoor is de muur
minder gevoelig voor schade
door vocht, vuil en algen.
Door de aanwezigheid van die
glasparels wordt minder
vocht opgenomen. De opslag
van warmte door zonnestraling gaat bovendien sneller,
waardoor het opgenomen
vocht sneller verdampt dan
bij conventionele gevelverven
het geval is. De muur blijft
droger, waarmee energiebesparing tot wel vijftien procent mogelijk is”, vertelt verkoopleider René Alberts van
Bedi. Er is ook een Energy
Guard voor binnen. Deze
muurverf schept een aangenaam binnenklimaat. „De
glasparels absorberen de
warmte en geven die af aan de
muur. Het leefvocht verdampt
hierdoor sneller, waardoor
het vochtgehalte in de muren
lager blijft. De positieve stralingswarmte geeft een behaaglijk gevoel, met als resultaat
een lagere energierekening.
Voor je gevoel is het namelijk
aangenamer in huis, waardoor je twee à drie graden lager kunt stoken. Je voelt het
ook. Als je met je hand over
de muur strijkt, voelt die warmer dan bij latexverf.” Energy
Guard is dan ook duurder dan
latexverf.

door Wiel Beijer

V

ocht in huis. Een muffe
geur, het behang krult
op, de verf bladdert af,
het stucwerk komt van
de muren, vochtplekken aan de plafonds, schimmels
aan de muren, pissebedden wandelen over de vloer. Niet bepaald een
aanlokkelijk beeld.
We kennen dit spookbeeld vooral
van kelders van oude huizen, kerken en kastelen. Maar niet alleen
daar komt het voor. Ook de woonen slaapkamers in moderne doorzonwoningen kunnen geteisterd
worden door vocht. Bijna 30 procent van alle woningen schijnt een
vochtprobleem te hebben. Vaak te
zien in slecht geventileerde kruipruimtes of badkamers. Vocht is
slecht voor de conditie van het
bouwwerk, maar ook en vooral
voor de gezondheid van de bewoners. Bovendien leidt vocht in huis
tot hogere stookkosten. Reden genoeg om de oorlog te verklaren aan
dat vocht.
Meestal wordt vocht bestreden
door keldermuren af te dichten of
te injecteren. Maar er is ook een
moderne oplossing voorhanden.
Ecodry is de naam. Een Duitse vinding. Ecodry is een kastje dat je aan
de muur hangt en dat het optrekkend vocht ‘wegtovert’. Hoe het
werkt? Eigenlijk heel simpel. Een
kastje zorgt in een straal van twaalf
meter voor een zwak elektromagnetische impuls die er op zijn beurt
voor zorgt dat het water als het ware omkeert en de muur verlaat. Deze elektromagnetische impuls is
veel zwakker dan die van bijvoorbeeld een mobiele telefoon en niet
schadelijk voor de gezondheid.
Iets technischer nu. In (grond)water zit zout dat naar boven wordt
getransporteerd. Dit zout vernielt
het stucwerk en blijft zichtbaar als
smerige plek aan plafond of muur.
Zout is echter ook een goede
stroomgeleider. Door de elektromagnetische impuls krijgt - simpel
gezegd - via het zout het vocht een
andere lading, waardoor er geen opwaartse beweging meer is van
vocht, maar een neerwaartse. Normaal wordt vocht in muren omhooggetrokken. Daarom spreken
we van optrekkend vocht. Door de
impuls draait dit vocht 180 graden
om. Hierdoor wordt het vocht naar
beneden en dus uit de muren gedrongen. Door de impuls wordt de
clustering van watermoleculen tijdelijk verstoord en het polenveld
omgedraaid. De aarde - de minpool
- kan het water weer aantrekken.

De Duitse producent Ecodry uit
Sauerlach garandeert dat na plaatsing van dit systeem alle bouwschadelijke vocht verdwijnt in een tijdsbestek van één tot drie jaar, afhankelijk van de dikte van de muren.
„Ook wij hebben er inmiddels zoveel vertrouwen in dat wij garanderen dat we een muur bijna helemaal droog krijgen. Er blijft uiteindelijk niet meer dan vijf procent
van het vocht over. Dat is het van
nature aanwezige vocht in het
bouwmateriaal. Al duurt dat met
name bij dikke oude muren in kastelen of kerken langer. Neem kasteel Reijmersbeek bij Nuth, dat we
vochtvrij hebben gemaakt. Vóór de
plaatsing van de kastjes maten we
er een vochtwaarde van 21 procent.
Na plaatsing was dat bij de eerste
meting na zes maanden nog 10 procent. Na een jaar was het 4 à 5 procent. Die 5 procent vocht is normaal. Dat is natuurlijk vocht. Al

het overtollige vocht is afgevoerd”,
vertelt Rob Luijten, een van de
twee directeuren van Bedi Vochttechniek uit Schimmert. Het bedrijf brengt Ecodry sinds eind 2007
exclusief in de Benelux op de
markt.
Luijten wijst er op dat het tientallen jaren kan duren als je vocht in
een 90 centimeter dikke muur op
natuurlijke wijze wilt afvoeren. Als
er tenminste geen nieuw optrekkend vocht komt. „Nadat Ecodry
echter zijn werk heeft gedaan, is
bijna alle vocht weg en blijft alleen
het zout achter. Dat moet je weghalen en de muur moet je herstellen
en vervolgens pleisteren of verven.
Ook is het raadzaam om aansluitend een goed ventilatiesysteem
aan te brengen.”
Behalve in Reijmersbeek heeft Bedi
het systeem recent succesvol toegepast in de kelder van een monumentaal pand in Achter de Kome-

De kelders van modezaak Isola in Maastricht vóór en na inzet van Ecodry.
foto’s Bedi

die in Maastricht. „Het was er vochtig en het stonk. De eigenaar van
Isola wilde in die kelder schoenen
gaan verkopen. Schoenen in kartonnen dozen opslaan in een vochtige
kelder kan natuurlijk niet. We hebben er Ecodry geplaatst. Bovendien
hebben we er een condensdroger
ingezet en de kelder verwarmd.
Twee maanden later konden we de
muren afstralen en nieuw dampopen pleisterwerk aanbrengen.
Ook hebben we er een computergestuurd ventilatiesysteem in aangebracht. De winkel is inmiddels geopend”, vertelt Rob Luijten.
Andere monumentale projecten
waar de vochtvechters uit Schimmert met Ecodry in de aanval zijn
gegaan, zijn kasteel Goedenraad in
Eys en kasteel Well. „Hoeveel kastjes er nodig zijn, verschilt van pro-

ject tot project. Bij Isola hadden we
er twee, in kasteel Well acht en
voor een nieuw project in een oud
klooster in Tilburg denken we er
zelfs zestien nodig te hebben. Elk
kastje is goed voor de bestrijding
van optrekkend vocht in een straal
van twaalf meter. Er komen overigens binnenkort ook kastjes voor
een bereik van acht meter. Beter geschikt voor woonhuizen. Het kastje
kun je hangen in de meterkast of
boven een verlaagd plafond om
van daar het werk te doen.”
KOSTEN
Ecodry: 4000 euro per kastje
Energy Guard: buitenverf 10 liter
199 euro, binnenverf 179 euro.
Zie ook www.bedi.nl en
www.ecodry.de

Het pleisteren van een vochtvrij gemaakte kelder.

foto Bedi

