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Opstijgend grondvocht is een steeds 
wederkerend probleem in oude gebouwen, 
doorheen gans Europa. De impact van het 
probleem zal naar verwachting enkel stijgen, 
omwille van klimaatverandering. De 
aanwezigheid van opstijgend grondvocht 
veroorzaakt niet enkel een onaangenaam 
klimaat in gebouwen, maar het vergroot ook 
allerhande schadefenomenen, zoals 
vorstschade, schade door zoutkristallisatie, 
biologische ontwikkelingen, met mogelijke 
consequenties op de gezondheid van de 
bewoners. 
 
De relevantie van het probleem wordt 
weerspiegeld door de grote variëteit aan 
producten op de markt. Door het brede en 
gediversifieerde aanbod, gecombineerd met 
schaarse en vaak fragmentarische 
wetenschappelijke informatie over de efficiëntie 
van de methodes, hebben bouwprofessionelen 
het vaak moeilijk om op een gefundeerde 
manier een geschikte interventie te kiezen. 
 
Het doel van dit project is om een wetenschappelijke evaluatie te geven van verschillende methodes tegen opstijgend 
grondvocht, en om een beslissingshulp te ontwikkelen om tot een geode keuze en goed gebruik van een 
interventiemethode te komen, binnen de praktijk van de conservering van gebouwen. Dit wordt bereikt door de 
bestaande kennis binnen de EU te synthetiseren, en door het tot stand komen van nieuwe kennis, door de toepassing 
van verschillende geselecteerde interventiemethodes in gevalsstudies. Concreet wordt een lijst met mogelijke 
interventies opgesteld. Na een selectie van interventiemethodes, zullen deze toegepast worden in concrete gevallen. 
Deze gevalsstudies worden aangevuld door proeven in gecontroleerde omstandigheden (schaalmodellen), waar een 
systematischer vergelijking van de geselecteerde methodes mogelijk wordt. Deze kennis zal worden aangevuld met 
informatie bekomen door bevragingen van bouwheren, inzake hun ervaringen met de interventiemethodes. 
 
De samenwerking tussen onderzoeksinstituten, administraties bevoegd inzake conservering, en KMO’s, garandeert: (i) 
toegang tot documentatie inzake praktijkgevallen, (ii) een onafhankelijke en wetenschappelijk gefundeerde evaluatie van 
interventies, en (iii) de succesvolle disseminatie van de onderzoeksresultaten.  
 
De aard van het project, en zijn ambities, vragen een Europese aanpak om succesvol te zijn. De samenwerking tussen 
verschillende partners is noodzakelijk wanneer we de uitgebreidheid van het probleem bekijken, en de urgentie 
waarmee er optimale oplossingen gevonden dienen te worden. Het consortium omvat bedrijven,  aangezien deze de 
relevante en praktische kennis inzake de toepassing van interventietechnieken hebben. De onderzoeksinstituten 
beheersen de achterliggende wetenschappelijke kennis van diagnose- en interventietechnieken. Hetgeen opvalt is hoe 
bouwtradities verschillen van land tot land, en hoe de verschillende onderzoeksinstituten een verschillende 
onderzoekstraditie en –competentie hebben in dit veld.  
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De samenwerking van deze verschillende actoren laat toe om: (i) kennis 
te delen en om krachten te bundelen naar een gemeenschappelijk doel, 
(ii) om een volledig overzicht van bestaande methodes te bekomen, (iii) 
om de onderzoeksresultaten beter te verspreiden en (iv) om een 
Europees netwerk op te starten dat een goede kennis heeft van de 
huidige stand van zaken.  
 
Concreet worden de volgende onderzoeksresultaten verwacht: 

 Het identificeren en beschrijven van verschillende 
interventiemethodes die in Europa bestaan. 

 Het opstellen van een universele methodologie om de 
doeltreffendheid van een ingreep tegen opstijgend grondvocht te 
evalueren. Aangezien het project zich in de eerste plaats richt tot 
monumenten, hebben de niet-destructieve en semi-destructieve 
methodes de voorkeur. 

 Een beslissingsinstrument, hetgeen bouwheren en administraties 
toelaat om op een gefundeerde manier een beslissing te nemen met 
betrekking  tot de behandeling van opstijgend grondvocht. Dit 
document dient inzicht te geven in de haalbaarheid, beperkingen en 
de risico’s van diverse interventies. Via een beslissingsboom wordt 
de gebruiker gegidst naar de meest geschikte interventie. De 
beslissingen zijn niet enkel technisch van aard. Ook aspecten met 
betrekking tot compatibiliteit en reversibiliteit, uiterst belangrijk voor 
cultureel erfgoed, worden in rekening gebracht.  
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