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Hydrofoberen: duurzaamheid in de praktijk 
 
 

Wido Quist, Jacqueline van Dam, Rob van Hees 
TU Delft 

 
 
Naar aanleiding van het historisch georiënteerde onderzoek naar 
oppervlaktebehandelingen (Nijland & Quist 2018) en het onderzoek naar het hervoegen 
van gehydrofobeerd metselwerk, beide uitgevoerd binnen de samenwerking tussen TNO, 
RCE en TU Delft in MonumentenKennis, ontstond het idee om aan de hand van een aantal 
casussen te kijken naar de duurzaamheid van hydrofoberingen. Voor de keuze van de 
casussen is teruggegrepen op twee onderzoeken/publicaties uit de jaren ’90 van de vorige 
eeuw waarin de prestatie van hydrofoberingen werd onderzocht (Van Hees & Koek 1994, 
Van Hees et al. 1998). Een aantal objecten dat in deze studies is onderzocht is in juni 2018 
opnieuw bezocht en bij een deel van deze objecten zijn in november 2018 
Karstenbuismetingen verricht om de waterabsorptie van de (bak)steen en het voegwerk 
te meten. 
 
De bezochte objecten zijn: de Hervormde kerken van IJsselstein, Oudewater, Harderwijk, 
Molenaarsgraaf, Rossum en Leerdam, het Huis Oud-Amelisweerd en de molen van Zoelen. 
Aanvullende Karstenbuismetingen zijn verricht in IJsselstein, Oudewater, Harderwijk, 
Molenaarsgraaf en Leerdam. 
 
Uit waarnemingen tijdens de inspectie in juni 2018  is naar voren gekomen dat: 
 

• Veel bakstenen hydrofoob zijn. 

• Een beperkt aantal bakstenen schade aan het oppervlak vertoont. 

• De voegen in veel mindere mate (of niet) hydrofoob zijn. 

• Het voegwerk (deels) is vervangen. 

  
Fig. 1. Het baksteenmetselwerk van de NH kerk te IJsselstein is hydrofoob op diverse 

plekken. 
 
Van de casussen is bekend dat de buitenmuren in het verleden zijn gehydrofobeerd; dat 
was de reden dat ze in de jaren ’90 onderdeel van het onderzoek uitmaakten. Op basis 
van de waarnemingen kan worden geconcludeerd dat grote delen van de muren van de 
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objecten nog steeds hydrofoob zijn. Naar aanleiding van deze voorlopige conclusie is nader 
archiefonderzoek verricht in de pandsdossiers bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
om te achterhalen of er een hydrofobering heeft plaatsgevonden vanaf midden jaren ’90. 
Bij geen van de casussen is hiervoor bewijs aangetroffen. Hieruit kan worden 
geconcludeerd dat het hydrofobe karakter van de bakstenen toe te schrijven is aan een 
oudere behandeling van 30-50 jaar geleden. Uit de archieven komt wel naar voren dat er 
recentelijk voegwerk is vervangen. Of de noodzaak tot hervoegen verband houdt met de 
hydrofobering komt uit geen van de dossiers naar voren. Wat bijvoorbeeld wel uit de 
dossiers (e-mailwisseling uit 1997-1999) naar voren kwam, is het terughakken en opnieuw 
voegen van het tufstenen basement van een steunbeer aan de NH kerk te Oudewater. Op 
een foto uit 1994 is de schade aan de tufsteen goed zichtbaar, op een recente (2018) foto 
is te zien dat het steenoppervlak er weer gezond uitziet. Aan het oversteken van de 
bakstenen afzaat is te zien dat het steenoppervlak is teruggehakt. 
 

 
Fig. 2. Twee foto’s van het tufstenen basement van een steunbeer aan de NH kerk te 
Oudewater. Links: foto uit het rapport uit 1994 met duidelijke schade aan de steen. 

Rechts: situatie 2018 met teruggehakt en hervoegd tufsteen oppervlak. 
 
Tijdens de presentatie wordt verder ingegaan op de conclusies en aanbevelingen uit de 
onderzoeken uit de jaren ’90, de waarnemingen aan de genoemde objecten en 
vergelijking tussen de recente Karstenbuismetingen en die van 25 jaar geleden. 
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Fig. 3. Bij diverse Karstenbuismetingen was zichtbaar dat het water naar alle kanten 
capillair werd getransporteerd. Dit is vermoedelijk een indicatie van de aanwezigheid 
van  een hydrofobeermiddel juist onder het oppervlak van de baksteen. Ten gevolge 

van UV-inwerking zijn vermoedelijk de siliconen afgebroken. 
 
 
 

 
 

 
 
  
 


