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Mijnheer de Rector Magnificus, dames en heren,

‘Het begrijpen begint bij het verdelen van de werkelijkheid in delen, deze 
delen weer verder te verdelen in kleinere delen, ieder van deze delen te 
beschrijven, wat de functie is en wat de relatie is tussen ieder van die 
delen’ [N. Vroom, 22].

Het citaat duidt aan, dat wetenschap essentieel een multischaal 
probleem is waarbij we niet alleen kennis dienen te verwerven over de 
delen, maar vooral ook de relatie tussen de delen niet uit het oog mogen 
verliezen. 
Traditioneel situeert bouwfysisch onderzoek zich op verschillende 
schalen: materialen, bouwdelen, gebouwen en de gebouwde omgeving. 
Elke onderzoeker beweegt zich in één of meerdere van deze niches. 
De relatie met de totale complexiteit wordt meestal gereduceerd tot 
hanteerbare randvoorwaarden of eenvoudige aannamen. Gezien de 
complexiteit van het geheel is dit niet verwonderlijk. Een succesvol 
onderzoeker definieert daarom eerst duidelijk zijn deelprobleem, zoekt 
dan naar methoden om dit deelprobleem waar te nemen, en definieert 
ten slotte modellen om het deelprobleem te begrijpen en te gaan voor-
spellen. De onderzoeker dient zich echter te realiseren, dat zijn deel-
oplossing onvolledig is zolang deze zich niet in het grotere kader voegt. 
In dit betoog wil ik duidelijk stellen, dat hoogstaand wetenschappelijk 
onderzoek in de bouwfysica op dit moment een multischaal karakter 
moet ambiëren. ‘Multi’ niet alleen in de betekenis van het bevatten van 
meerdere schalen in tijd en plaats, maar ook in de betekenis van het 
bevatten van de onderlinge relatie tussen de verschillende fenomenen: 
fysische, mechanische en chemische processen. Deze ‘multi’ 
benadering wordt nu onder meer mogelijk door nieuwe experimentele 
ontwikkelingen waardoor er op steeds kleinere schalen van tijd en plaats 
gemeten kan worden. Anderzijds kan men door de grotere rekenkracht 
van computers de complexe processen nu tot op grotere schalen simu-
leren. Het meest belangrijk is echter, dat er modellen geformuleerd 

Inleiding
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figuur 1

Schadeprocessen bij 

natuursteen [10] en 

beton [12].

moeten worden die de relatie tussen de verschillende delen en de 
verschillende processen beschrijven. Dit is het onderwerp van de 
gekoppelde multischaal benadering.

Dat bouwfysica essentieel multischaal is, verduidelijk ik op basis van
enkele voorbeelden. De bouwfysica onderzoekt traditioneel transport-
processen van warmte en massa: vloeistoffen, gassen, partikels. 
Voorbeelden van dit onderzoek zijn: de studie van vochttransport in 
poreuze materialen in relatie tot hun duurzaamheid, luchttransport 
in actieve gevels in relatie met energiezuinigheid, multizonale lucht-
beweging in gebouwen in relatie met luchtkwaliteit, luchtstroming 
rond gebouwen in relatie met windcomfort, depositie van regen en 
partikels op gebouwgevels in relatie tot vervuiling. Samenvattend moet 
de bouwfysica borg staan voor een duurzame ontwikkeling van ruimten 
waar mensen vertoeven. Deze integrale benadering behoeft begrip van 
de verschillende fysische fenomenen, elk op hun eigen schaal, én hun 
interrelatie. 
Multischaal bouwfysica vraagt om nieuwe modelbenaderingen: continue, 
discrete en gemengde modellen in een gekoppeld en multischaal kader. 
In mijn rede pas ik deze nieuwe concepten toe op twee bouwfysische 
vraagstukken van vandaag en morgen: de duurzaamheid van bouw-
materialen en civieltechnische constructies en de vervuiling en het 
onderhoud van oppervlakken van gebouwen en structuren.

Het begrijpen van transport in poreuze media is van essentieel belang in 
de studie van de duurzaamheid van bouwmaterialen en civieltechnische 
structuren (figuur 1). We onderscheiden in het degradatieproces twee 
fasen. In een eerste stadium groeit (initiële) schade op een diffuse 
wijze. In een tweede fase lokaliseert de schade in macroscheuren die 
verder groeien onder cyclische belasting. De preferentiële penetratie van 
vloeistoffen en opgeloste stoffen via scheuren leidt tot een versnelling 
van het degradatieproces en initieert of versnelt op termijn gekende 
schadeprocessen: vorstschade, corrosie van het wapeningsstaal, 
kalkuitloging, zoutschade, verlies van waterdichtheid. 

Schalen in poreuze materialen
De analyse van de degradatie en transportprocessen in poreuze 
materialen is in essentie multischaal. Figuur 2 toont de typische 
structuur van Savonnières, een Franse kalksteen [15]. Op macroschaal 
merken we een nagenoeg homogeen materiaal op. Een laag in het 
materiaal wordt duidelijk gekenmerkt door een hogere porositeit. 
Zoomen we in naar de mesoschaal, dan merken we karakteristiek 
sferische oölieten (oion = ei, lithos = steen) op. Op de wanden van 
oölieten bevinden zich calcietkristallen die zorgen voor de binding 
tussen de oölieten. De normale structuur wordt onderbroken door 
lagen die vooral tweeledige schelpen bevatten. Die schelpjes doen 

Duurzaamheid van poreuze materialen
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figuur 3

Scheur in beton 

opgemeten door 

X-straal computer 

tomografie en 

vertaling in een 

hydraulisch netwerk 

[9].

figuur 2

Het multischaal 

karakter van 

Savonnières, een 

Franse kalksteen [15].

dienst als preferentiële kanaaltjes bij wateropzuiging. Het resultaat is 
een gelaagd materiaal met een grote variatie in materiaaleigenschappen 
[14]. Verder inzoomen naar microschaal toont een complex labyrint van 
calcietkristallen waartussen zich een grillige poriënruimte bevindt. Een 
detailanalyse toont aan dat poriën karakteristieke afmetingen hebben 
tussen enkele nanometers en meerdere microns [13]. 
Poreuze materialen hebben dus een duidelijk multischaal karakter. 
De vraag is hoe we transportprocessen in deze complexe poriënruimte 
moeten modelleren. 

Discrete formulering
Laten we aannemen, dat we deze poriënruimte kunnen beschrijven 
door een verzameling van capillairen. Het watertransport in één 
capillair is de beweging van een discreet vochtfront met als belangrijkste 
drijvende kracht een capillaire zuiging die heerst over de meniscus 
water/lucht. Macroporiën en scheuren met afmetingen van meerdere 
microns kunnen we driedimensionaal opmeten door middel van X-
straal computer tomografie [9]. De meetmethode is gebaseerd op het 
meten van projecties uit verschillende hoeken. Alle tweedimensionale 
projecties worden gereconstrueerd tot een driedimensionaal beeld. 
Toepassing van geschikte drempel- (tresholding-) algoritmes leidt 

tot een driedimensionaal voxelbeeld van de poriënruimte (figuur 3). 
Dit voxelbeeld kan om-gevormd worden tot een driedimensionaal 
netwerk van cilindervormige buisjes. Toepassing van elementaire 
transportwetten en wetten van behoud van massa maakt het mogelijk 
om het vloeistoftransport in deze structuur te berekenen. Een poreus 
materiaal bestaat echter uit miljoenen poriën van verschillende grootte, 
zodat zelfs als we in staat zouden zijn de poriënstructuur exact op te 
meten en te beschrijven, een discrete simulatie met de krachtigste 
computers niet haalbaar is. Hoe kunnen we dan het transport in een 
poreus materiaal beschrijven?

Continue formulering 
In de continue theorie nemen we aan, dat een elementair volume 
gedefinieerd kan worden waarin de hele poriënverdeling volledig 
aanwezig is. Dit volume noemen we het representatief volume (REV). 
De continue formulering vereist het postulaat van scheiding van schalen. 
De karakteristieke afmeting van het representatief volume moet heel wat 
groter zijn dan de afmeting van een porie, zodat in een representatief 
volume de volledige poriënverdeling aanwezig is. 
Laat ons nu een REV onderwerpen aan een capillaire zuiging. Onder 
deze drijvende kracht wordt een fractie van de poriënruimte gevuld. 
De constitutieve wet die de relatie beschrijft tussen de capillaire zuiging 
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figuur 5

Vochtprofiel in een 

gescheurd materiaal 

experimenteel 

bepaald door X-straal 

projectiemethode. 

Numerieke simulatie. 

De gemengde 

discrete/continue 

formulering [18].

figuur 4

Berekende saturatie-

graad in een poreus 

materiaal met de ALE-

adaptieve eindige-

elementenmethode 

[16].

en de saturatiegraad, noemt men de capillaire zuigcurve [5]. 
Leggen we nu een verschil in capillaire zuiging aan, dan verplaatst 
de vloeistof zich in de poriënruimte. Het gemiddelde debiet door het 
REV overeenkomstig met een eenheidsdrukverschil is een maat voor 
de permeabiliteit van het materiaal. Deze materiaaleigenschap moet 
experimenteel bepaald worden [7]. 
In de ingenieurswetenschappen wordt de continue theorie frequent 
toegepast om transportprocessen in homogene en isotrope materialen 
op macro- en megaschaal te beschrijven. Met numerieke technieken, 
zoals mesh-adaptieve eindige elementen (figuur 4), valt het transport 
efficiënt te voorspellen.

Gemengde formulering voor gescheurde materialen
Heel wat bouwmaterialen en structuren vertonen scheuren. Scheuren 
zijn preferentiële wegen voor de penetratie van water in het materiaal. 
Figuur 5 toont het transport in een gescheurd materiaal opgemeten met 
X-straal radiografie. De continue benadering heeft als basisprincipe 
een voldoende scheiding van de verschillende schalen. Bij gescheurde 
materialen is het echter moeilijk dit principe te blijven respecteren. Een 
scheur is een discreet fenomeen dat zich situeert tussen de macroschaal 
en de schaal van het REV. 
Een gemengde benadering is hier noodzakelijk waarbij een discrete 
benadering voor het transport in de scheuren gecombineerd wordt 
met een continue benadering voor het transport in de matrix die de 
scheur omringt. Speciale aandacht gaat naar de koppeling tussen 
beide numerieke technieken om geen verlies van numerieke stabiliteit 
te krijgen. Een mogelijke oplossing bestaat uit het introduceren van 

een beweegbare knoop in de eindige elementen formulering die het 
beweegbaar front water/lucht in de scheur volgt. Figuur 5 toont aan, 
dat de gemengde formulering het transport in een gescheurd materiaal 
adequaat kan beschrijven.

Multischaal benaderingen
Tot nu toe toonden we aan, dat er verschillende modellen bestaan 
om transport in poreuze materialen te beschrijven, elk met hun eigen 
mogelijkheden en beperkingen. Transport in macroporiën en scheuren 
wordt bestudeerd door discrete modellen, transport door een homogeen 
microporeus materiaal wordt op continue wijze bestudeerd. Koppeling 
tussen discrete en continue modellen is mogelijk door een gemengde 
formulering. Uit ingenieursstandpunt eisen we eenvoudige modellen en 
vinden we discrete en gemengde modellen minder voor de hand liggend. 
De voorkeur hebben continue formuleringen. Anderzijds willen we de 
informatie van lagere schalen, die dikwijls essentieel is voor een correcte 
beschrijving van de fysische fenomenen, niet verliezen. De oplossing is 
een multischaal modellering. 
We maken bij multischaal benaderingen een onderscheid tussen twee 
fenomenen: micro- en macroheterogeniteit. Microheterogeniteit duidt 
op lokale ‘misfits’ in de poriënstructuur, zoals macroporiën en scheuren, 
waardoor een continue benadering theoretisch niet meer hanteerbaar is. 
Macroheterogeniteit duidt op ruimtelijke variatie van macroscopische 
eigenschappen ten gevolge van een andere materiaalsamenstelling of
compositie in bepaalde zones van het materiaal. Een continue model-
lering blijft hier toepasbaar. Het probleem ligt echter in de nauwkeurige 
bepaling van de materiaaleigenschappen in de verschillende zones. 
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figuur 7
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van capillaire 
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Simulatie van het 

vullen van een scheur 

bij verschillende 

capillaire zuiging 

(zwart: gesatureerd; 

grijs: ‘corner flow’) 

[19].

figuur 6

Microheterogene materialen
Nemen we als voorbeeld het transport in een gescheurd materiaal. 
Vanuit een ingenieursstandpunt willen we het transport in de scheur 
op macroschaal niet discreet uitrekenen, we willen het materiaal met 
een lokale scheur beschouwen als een fictief continuüm. Dit fictief 
continuüm wordt gekarakteriseerd door continue materiaaleigen-
schappen zoals een permeabiliteit en een capillaire zuigcurve. 

Verscheidene problemen duiken hierbij op. Het experimenteel 
bepalen van continue eigenschappen van een zeer lokaal fenomeen, 
zoals een scheur, is praktisch onmogelijk. Een tweede probleem ligt 
in het verschil in grootteorde tussen de permeabiliteit van een scheur 
en de permeabiliteit van de matrix. Deze verschillen leiden tot slecht 
geconditioneerde matrices, met als gevolg slechte convergentie 
of numerieke instabiliteit. 

Bespreken we eerst het experimenteel probleem. Wanneer de recht-
streekse meting van een lokaal fenomeen experimenteel onmogelijk 
wordt, hanteert men dikwijls conceptuele modellen. Hierbij stellen we
de scheur voor als een netwerk van parallelle platen. De afstand tussen
de platen komt overeen met de scheurwijdte. De scheurwijdte varieert op
stochastische wijze, gekarakteriseerd door een statistische distributie en 
correlatiefunctie. Nu construeren we verschillende artificiële scheuren 
en voeren hierop numerieke experimenten op uit (figuur 6). Voor 
verschillende waarden van capillaire zuiging bepalen we de vullingsgraad 
in het netwerk op basis van elementaire fysische toegangsregels en 
berekenen we het overeenkomstige debiet en de permeabiliteit. Figuur 6
geeft een voorbeeld van de vulling van een scheur bij verschillende 
capillaire zuiging. Duidelijk is, dat de distributie in sterke mate bepaald 
wordt door de plaatselijke variatie van de scheurwijdte. De simulaties 
middelen we uit over een voldoende aantal realisaties. We krijgen dan 
een goede schatting van de continue materiaaleigenschappen. 
Met deze eigenschappen kunnen we vervolgens de opzuiging in 
een scheur begroten. We vergelijken deze continue methode met 
een tweedimensionale discrete simulatie (figuur 7). In de discrete 
simulatie merken we gedetailleerde fenomenen op zoals ‘fingering’ 
en luchtinsluiting. Deze details kunnen we niet simuleren met een 
continue modellering. In gemiddelde zin benadert de continue 
modellering echter de discrete resultaten. 

Om het numerieke probleem te verhelpen introduceren we een ‘smeared’ 
benadering. Het lokaal effect van de scheur wordt uitgesmeerd over een 
groter deel van het materiaal, ook equivalent continuüm genoemd. Dit 
continuüm heeft een effectieve breedte gekarakteriseerd door effectieve 
eigenschappen. De effectieve eigenschappen kunnen bepaald worden 
door een opschaling van het transport in scheur en matrix, berekend 
op basis van een gemengde formulering. De ‘smeared’ methode 
gaat gepaard met een verlies aan detail, waardoor de kwaliteit van de 
overeenkomst tussen berekende saturatiegraden en experimentele 
waarden vermindert (figuur 7). Anderzijds houdt deze benadering 
vanuit ingenieursstandpunt misschien wel genoeg nauwkeurigheid in 
om tot betrouwbare voorspellingen te komen op grote schaal. Merk op, 
dat we bij het opschalen naar het continuümniveau expliciet een nieuwe 
modelparameter introduceren, de effectieve breedte, die in de klassieke 
continue benadering voor homogene isotrope materialen ontbreekt.
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figuur 8

Mesocopische 

benadering van een 

macroheterogeen 

materiaal [15]. 

Multischaal micro-

poriën netwerkmodel 
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figuur 9

Vergelijking van 

gemeten profiel (witte 

lijn) en de berekende 

distributie van het 

vochtgehalte in een 

gelaagd materiaal 

bij een capillaire 

opzuigproef [15].

Macroheterogeen materiaal
Als voorbeeld voor het transport in een macroheterogeen materiaal 
beschouwen we Savonnièresteen. De multischaal benadering die we 
voorstellen is gebaseerd op een analyse van de mesostructuur van de
steen: de karakteristieke geometrie van de oölitische structuur met 
schelpjes. We passen de continue theorie nu toe op de mesoscope 
materiaalstructuur afgeleid uit SEM-beelden (Scanning Electron 
Microscope). Dit beeld wordt gediscretiseerd in een eindige-
elementenraster op basis van Delauny triangulatie (figuur 8). 
Simulaties op mesoniveau vereisen kennis van de materiaaleigen-
schappen van de verschillende componenten: de oölieten, de calciet-
pasta en de tweeschalige schelpfragmentjes. Een rechtstreekse bepaling 
van deze materiaaleigenschappen is onmogelijk. We passen daarom 
een conceptueel multischaal poriënnetwerkmodel toe om uit de poriën-
volumeverdeling de permeabiliteit van de verschillende componenten 
te bepalen. Het multischaal poriënnetwerkmodel is gebaseerd op het 
waarnemen van de poriënstructuur op verschillende vergrotingsniveaus 
(figuur 8). Bij een laag vergrotingsniveau merken we alleen de grootste 
poriën op. Bij grotere vergrotingsniveaus nemen we meer en meer 
fijne poriëndetails waar. Op elk vergrotingsniveau bouwen we nu een 
conceptueel poriënnetwerk, bestaande uit een raster (grid) van buisjes, 
waaraan willekeurig diameters worden toegekend. Vervolgens berekenen 
we de vullinggraad van het netwerk op basis van eenvoudige regels. 
Het water- en waterdamptransport in een buisje wordt beschreven door 
eenvoudige transportwetten. Zo kan de permeabiliteit als functie van de 
capillaire zuiging berekend worden voor verschillende realisaties van de 
poriënstructuur op één welbepaalde vergrotingsschaal. 

Op basis van de kennis van de permeabiliteit van de verschillende 
componenten kunnen we nu het vochttransport in Savonnière op 
mesoschaal simuleren. Het gebruik van mesoschaal benaderingen 
op macro- en megaschaal blijft praktisch onhaalbaar. Daarom schalen 
we de mesoscopische simulaties op tot de macroschaal en krijgen 
we een equivalente permeabiliteit. De tweevoudige toepassing van 
opschaling, van micro- naar meso-, en van meso- naar macroniveau, 
maakt het mogelijk het transportproces op macroniveau adequaat te 
beschrijven. Hiertoe vergelijken we het niet gelijk optrekken van een 
vochtfront bij capillaire wateropname evenwijdig met de gelaagdheid. 
Een gedetailleerde studie van vochtprofielen op verschillende 
tijdstippen toont aan, dat zowel de positie van de lagen als de juiste 
materiaaleigenschappen het instroomproces aanzienlijk beïnvloeden 
(figuur 9).

Gekoppelde modellen
De studie van degradatieprocessen in poreuze materialen ten gevolge 
van een hygrothermische belasting vereist niet enkel een gedetailleerde 
studie van de transportprocessen, maar ook de analyse van de invloed 
van vocht op het mechanisch gedrag van materialen. Laten we hiertoe 
een eenvoudige proef uitvoeren op een stuk poreus materiaal. 
We beproeven Berea zandsteen, bestaande uit kwartskorrels samengekit 
met een kleiachtig mineraal. We belasten het materiaal cyclisch onder 
druk bij verschillende vochtgehalten. De spanning-rekcurven tonen een 
complex materiaalgedrag (figuur 10): bij stijgende belasting verstevigt 
het materiaal, bij afnemende druk wordt een verschillende curve 
gevolgd. Het materiaal vertoont hysteresis. Bij stijgend vochtgehalte 
merken we op, dat de curven opschuiven naar hogere rekken of dat er 
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figuur 10

Invloed van het 

vochtgehalte op 

het mechanisch 

gedrag in druk [4]. 

Vloeistof-skelet 

interactiekrachten bij 

twee saturatiegraden.

een ‘softening’ van het materiaal optreedt.
Uit deze experimenten kunnen we opmaken, dat de stijfheid van een 
materiaal een sterk niet lineaire functie is van zowel de spanning als 
het vochtgehalte. 
Laat ons eerst kwalitatief het gedrag van watermoleculen in de poriën-
ruimte beschrijven. Bij lage vochtgehalten worden watermoleculen 
geadsorbeerd op het poriënoppervlak. Het poriënoppervlak in een 
poreus materiaal is zeer groot, ruw en grillig. In de onregelmatigheden 
gaan watermoleculen zich ordenen en watermenisci vormen (figuur 
10). Over de watermeniscus water/gas heerst een krachtverschil, waarbij 
water in trek belast wordt en het omringende vaste materiaal omwille 
van het actie-reactieprincipe onder druk komt te staan. De grootte 
van de kracht is omgekeerd evenredig met de kromtestraal van de 
watermeniscus. Bij lage saturatiegraad zullen op veel sites watermenisci 
gevormd worden met een kleine kromtestraal, wat leidt tot grote 
drukkrachten op het vaste skelet. Bij stijgende saturatiegraad neemt 
het aantal sites waar zich menisci vormen af en neemt de kromtestraal 
van de watermenisci toe. Hierdoor daalt de interne drukkracht in het 
materiaal, met als gevolg dat het materiaal – gekend als hygrische 
uitzetting – verlengt en de treksterkte afneemt. In de poromechanica 
wordt het verband tussen interne druk en capillaire zuiging expliciet in 
de constitutieve materiaalwetten geïntroduceerd.

Hoe kunnen we nu de invloed van vocht op het hysteresis gedrag 
beschrijven? Hysteresis is essentieel verbonden met het openen, 
sluiten, verschuiven van discrete fenomenen op micro- en mesoschaal: 
materiaalcontacten, microscheuren, defecten, ‘misfits’. Bij Berea 
zandsteen wordt de binding tussen de zandkorrels gevormd door 
kleimineralen, die bestaan uit zeer veel fijne geordende plaatjes die 
open en dicht kunnen gaan. Onvoldoende inzicht in deze complexiteit 
maakt een multischaal analyse van mechanische hysteresis tot op heden 
onmogelijk. Daarom verkiezen we een eenvoudige fenomenologische 
benadering. We introduceren een mechanisch element dat zich opent en 
sluit bij verschillende druk. De macroscopische waargenomen respons 
van het materiaal is nu het samenspel van een grote hoeveelheid van 
deze elementen. Dit model is gekend als ‘Preisach-Mayergoyz space’-
model, of kortweg PM-model [11]. Dit model laat toe het hysteresis 
gedrag van allerhande materialen onderworpen aan een complex 
belastingsprotocol fenomenologisch te beschrijven en te voorspellen. 

Laatste vraag is nu of we ook de invloed van vocht op het mechanisch 
gedrag van materialen met een PM-model kunnen voorspellen. 
Veranderingen in saturatiegraad vertalen zich in een verandering 
van de interne belasting van het materiaal. Bij bevochtiging van een 
materiaal neemt de interne druk af waardoor heel wat hysterese-
elementen openen en geactiveerd worden. Dit verklaart het ‘softening’ 
gedrag van materialen bij bevochtiging. Analyse van de mechanische 
testen uitgevoerd bij verschillend vochtgehalte op basis van het PM-
model leidde ons tot een kwantitatieve bepaling van vloeistof - vaste 
skeletinteractiekrachten in functie van de poriënstraal. Figuur 11 toont 
aan, dat de interactiekrachten het grootst zijn in de fijne poriënstructuur. 
Bij grotere poriën nemen de krachten snel af. Bij poriën groter dan 
enkele microns wordt de interactiekracht volledig verwaarloosbaar. Het 
fenomenologisch PM-model maakt het mogelijk om het ingewikkeld 
hysteresis gedrag en de invloed van vocht hierop eenvoudig maar 
adequaat te beschrijven. 
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Vloeistof-skelet 

interactiekrachten 

in Berea zandsteen 

als een functie van 

de poriëndiameter 

[17, 4].

figuur 11

Naar een multischaal gekoppeld model
De uiteindelijke bedoeling is de transportprocessen, mechanische 
processen en hun onderlinge koppeling in een multischaal raamwerk 
te beschrijven. Laten we als voorbeeld de duurzaamheid van civiel-
technische structuren bestuderen die onderworpen zijn aan een 
combinatie van mechanische en hygrothermische belasting
(figuur 12). De uitdaging waar we voor staan is de levensduur 
van deze structuren te voorspellen.

Bestuderen we eerst het mechanisch luik. De scheurvorming en 
scheurgroei in de structuur modelleren we op de macroschaal door 
een discrete scheurmodellering. Dit verdient de voorkeur, mits een 
discrete modellering meer gedetailleerde informatie oplevert over 
scheurwijdtes en meervoudige scheurinteractie. Deze informatie 
hebben we nodig om het transport in scheuren nauwkeurig te 
beschrijven. Een beloftevolle formulering is de ‘crack embedded’ 
formulering, waarbij de scheur ingebed wordt als discontinuïteit 
in het verplaatsingsveld via een continue formulering [20, 21]. De 
scheurinteractie wordt fysisch gestuurd door fenomenen die zich 
situeren op het mesoniveau van materialen, gekarakteriseerd door de 
aanwezigheid van insluitsels, aggregaten, defecten en scheurtjes. Hier 
introduceren we een mesocopische benadering. Op zijn beurt wordt het 
complex materiaalgedrag van de mesocopische componenten gestuurd 
door fenomenen op een lagere schaal. De lagere microscopische schaal 

beschrijven we met het fenomenologisch PM-model. De multischaal 
benadering verzorgt de koppeling tussen drie schalen: van micro- naar 
meso- en macroniveau (figuur 12).

Scheuren zijn preferentiële wegen voor de penetratie van vloeistoffen 
en opgeloste stoffen, wat vervolgens leidt tot een versnelling van het 
degradatieproces. Het vochttransport in gescheurde structuren wordt 
macroscopisch berekend door een continue benadering. De effectieve 
permeabiliteit wordt berekend door opschaling van een gemengde 
benadering op mesoniveau waar de scheur discreet gemodelleerd wordt. 
De vochteigenschappen op het mesoniveau worden bepaald op basis van 
een multischaal poriënnetwerk. De multischaal benadering verzorgt ook 
in dit geval de koppeling tussen drie schalen: van micro- naar meso- en 
macroniveau (figuur 12).

De koppeling van het mechanisch en hygrisch multischaal model 
vereist nadere toelichting. Eerst verrijken we het mechanisch model met 
een poromechanische benadering waarbij de invloed van vocht op de 
mechanische eigenschappen wordt ingebouwd. Deze koppeling gebeurt 
op het laagste niveau, namelijk het PM-model, waar de invloed van de 
saturatiegraad als een interne belasting beschouwd wordt. Opschalen 
resulteert in vochtafhankelijke constitutieve verbanden op meso- en 
macroschaal. 
Op de macroschaal berekenen we dan de invloed van vocht op het 
schadeproces. Verhindering van de vrije hygrothermische vervorming 
leidt tot grote interne spanningen, wat scheurvorming kan initiëren. 
Een interessant koppelingseffect is dat transport door scheuren leidt 
tot een versnelde bevochtiging en uitzetting van het materiaal rond de 
scheur, waardoor scheuren kunnen sluiten met een reductie van de 
permeabiliteit als gevolg. Hiermee is de cirkel rond: hygrothermische 
belasting leidt tot schade, schade geeft aanleiding tot een versnelde 
preferentiële bevochtiging van het materiaal, waardoor meer schade 
kan ontstaan, maar tegelijkertijd resulteert de hygrische uitzetting in 
een afname van de scheurwijdte en de permeabiliteit.
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figuur 12

figuur 13

Het lotuseffect of 

zelfreiniging op 

verschillende schalen 

[23].

De uitbouw van dit multischaal gekoppeld model is onderwerp van 
huidig en toekomstig onderzoek. Een samenwerkingsverband tussen de 
TU/e, KU Leuven, TU Delft en TU Bochum, met onderzoeksprojecten 
in Nederland, Duitsland en België moet hier op lange termijn gestalte 
aan geven. Het strategisch belang is zowel voor Nederland als voor
België groot, zowel op fundamenteel als op toegepast onderzoek. 

Zelfreiniging, het lotus-effect
Het lotusblad is in China het symbool van reinheid. Reinheid, 
omdat het blad van een lotusplant na elke regenbui van een 
ongerepte reinheid getuigt. Laten we inzoomen naar een lagere 
lengteschaal en nagaan wat er gebeurt met regendruppels die op 
het bladoppervlak vallen. De druppels rollen van het blad en nemen 
hierbij vuile deeltjes met zich mee (figuur 13). De regendruppel heeft 
een reinigende werking. We merken op dat de contacthoek die de 
druppel vormt met het bladoppervlak groter is dan 150 graden. Men 
spreekt van een superwaterafstotend oppervlak. Wat is de reden van 
dit superwaterafstotend karakter? Hiervoor zoomen we in naar een 
nog lagere lengteschaal. Op het oppervlak van het lotusblad merken 
we een regelmatige ruwe microstructuur op. Het ruwe oppervlak 
oefent onvoldoende adhesie op de watermoleculen in de druppel 
uit om spreiding te veroorzaken. Anderzijds is de cohesie van de 
watermoleculen zo groot, dat de bolvorm zoveel mogelijk behouden 
wordt [6]. Vuile partikels die terechtkomen op het bladoppervlak hechten 
aan het oppervlak door adhesiekrachten. De microstructuur van het 
lotusblad zorgt voor een geringe hechting, zodat partikels gemakkelijk 
verwijderd kunnen worden door de aflopende druppels.

Multischaal benadering van vervuiling en zelfreiniging van gevels
Vervuiling en zelfreiniging is een multischaal fenomeen. Druppels 
en partikels volgen een traject in de lucht van meerdere kilometers 
van bron tot doel. Drijvende krachten zijn de zwaartekracht en de wind. 
Niet alleen het globale windpatroon maar ook de lokale windstroming 

Vervuiling en reiniging van gevels
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figuur 15
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figuur 14

in de onmiddellijke omgeving van het doel bepalen de uiteindelijke 
plaats van depositie. Hoe lichter het deeltje, hoe meer het deeltje door 
de wind meegesleept wordt en hoe belangrijker de invloed van details 
en bijhorende turbulentie, recirculatie en separatie van windpatronen. 
De lokale windpatronen kunnen berekend worden op basis van 
‘computational fluid dynamics’ (figuur 14). Het windveld in het lokale 
domein rond het doel wordt bepaald door oplossing van de Navier-Stokes 
vergelijkingen, de wet van behoud van massa en een turbulentiemodel. 
De beweging van de partikels in dit windveld kan berekend worden 
op basis van ‘particle tracking’ algoritmes (figuur 15). De vraag of 
een partikel aan het oppervlak blijft hechten is afhankelijk van de 
impactsnelheid en de adhesiekrachten tussen partikel en oppervlak. 
Deze krachten hangen af van details op microschaal: de vorm en 
ruwheid van de partikels en het oppervlak. 
De mogelijkheid om partikels te verwijderen door aflopende druppels 
hangt niet alleen af van de grootte van de hechting, maar ook van de
afloopsnelheid van de druppel. Op basis van een kracht- en moment-
evenwicht kan men begroten of een partikel verwijderd kan worden door 
de druppel. Mechanismen van verwijdering zijn oplichten, schuiven 
en rollen. Bepalend hierbij zijn de hechting partikel/oppervlak en de 
afloopsnelheid van de druppel. De afloopsnelheid wordt bepaald door 
onder andere de grootte van de druppel, de helling van het oppervlak 
en de oppervlaktespanning druppel/oppervlak.
Deze analyse geeft duidelijk het multischaal karakter aan: van macro-
klimaat tot de oppervlakteruwheid van partikel en oppervlak op de 
microschaal. Een juiste beschrijving van het fenomeen zelfreiniging 
vereist het doorkruisen van al deze schalen.

Kunnen we dit 'lotus'-principe van zelfreiniging ook toepassen op 
gebouwgevels? De meeste niet-capillaire bouwmaterialen, zoals bij-
voorbeeld glas, vertonen contacthoeken tussen de 20 en 80 graden. 
Dit leidt tot zo grote adhesiekrachten, dat partikels minder efficiënt 
meegevoerd kunnen worden door de afstromende druppels (figuur 14).
Meer nog, na een regenbui blijven vervuilde druppels aan het glas 
hangen, drogen op en vervuilen zo de gevel.

Welke technieken kunnen we aanwenden om het zelfreinigend 
effect te stimuleren? Een eerste techniek bestaat erin het oppervlak 
superhydrofoob te maken door een microstructuur aan te brengen 

(figuur 14). Dit is een toepassing van het lotus-principe. Een tweede 
techniek voor zelfreiniging bestaat erin om oppervlakken superhydrofiel 
te maken, zodat filmvorming gepromoot wordt. Bij voldoende snelheid 
kan deze film dan de vuile partikels meevoeren. Dit noemt men ‘white 
washing’. Het kan ook gebeuren dat het vuile regenwater dat van de 
gevel afloopt, niet van de gevel wordt afgevoerd. Partikels worden 
dan op een andere plaats op de gevel afgezet. Men spreekt dan van 
‘dirty washing’. Een aflopende film kan bij grote snelheid echter 
instabiliteit vertonen wat aanleiding geeft tot 'fingering'. Dit leidt tot 
een niet-homogene reiniging van de gevel, ook differentiële vervuiling 
genoemd (figuur 14). Beheersing van zelfreiniging vereist dus kennis 
van de druppelimpact op gevels, van de interactie van druppels met het 
oppervlak, de afloop van druppels, de mogelijkheid om een aflopende 
film te vormen, het optreden van ‘fingering’, de mogelijkheid van 
aflopende druppels of een aflopende film om partikels mee te voeren.
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Stand van zaken en nieuw onderzoek
Bouwfysisch onderzoek richtte zich tot op heden vooral op de 
bepaling van slagregen op gevels door middel van ‘particle tracking’ en 
‘computational fluid dynamics’. Figuur 15 toont het berekende windveld 
en de druppelbanen voor twee verschillende druppeldiameters. Op 
basis van de berekende baan voor een druppel kunnen we de ‘catch 
ratio’ bepalen: de verhouding van regenintensiteit op de gevel ten 
opzichte van de horizontale regenintensiteit in het vrije veld. Op basis 
van de microklimatologische windsnelheid, regenintensiteit en het 
druppelspectrum kunnen we dan de slagregenbelasting op een gevel 
voor een bepaalde regenbui berekenen. 
Met het transportmodel voor poreuze materialen bepalen we de 
capillaire opzuiging van de invallende slagregenintensiteit. Wanneer 
aan het oppervlak capillaire verzadiging optreedt, zal een gedeelte van de 
slagregen aflopen en een aflopende film vormen. Het al of niet optreden 
van filmvorming, instabiliteit en 'fingering' is onderwerp van lopend 
onderzoek.
Ten slotte is het de bedoeling om op basis van de snelheid en dikte van 
de aflopende film te evalueren of partikels die aan de gevel hechten 
verwijderd kunnen worden. Genoemde modellen om partikels te 
verwijderen zijn intens studie-object in de ‘cleaning’-technologie. 
Toepassing op gebouwgevels is nieuw. Gezien de ervaring aan de 
TU/e en KU Leuven inzake het experimenteel evalueren en numeriek 
simuleren van depositie van regen en gezien de grote interesse van
de bouwwereld in onderhoud van gebouwen is het onderwerp ‘gevel-
reiniging’ meer dan zinvol en vraagt het om een verdere uitbouw van 
de samenwerking tussen de TU/e en KU Leuven.

Universiteiten vervullen klassiek een tweeledige rol: onderwijs en 
onderzoek. Onderzoek stond vroeger gelijk aan basisonderzoek. Dit 
betekent onderzoek dat het verleggen van de kennisgrenzen ambieert, 
dat wordt gedragen door uitmuntende en hooggespecialiseerde 
onderzoekers, en dat aan de basis ligt van nieuwe kennis en knowhow. 
De continuïteit in het langetermijn-basisonderzoek wordt gedragen 
door de eerste en tweede geldstroom. Eerste geldstroom staat voor 
financiering via de universiteit, tweede geldstroom voor financiering 
door de overheid. Van universiteiten wordt de laatste tijd echter 
meer verlangd. Men verwacht, dat ze een grote betrokkenheid 
vertonen met het oplossen van urgente maatschappelijk-economische 
vraagstukken. Dit betekent, dat heel wat instellingen verwachten dat 
onderzoeksresultaten van de universiteit op relatief korte termijn 
kunnen worden geëxploiteerd. Universiteiten moeten dan ook aan hun 
onderzoekers het juiste institutionele kader geven om deze verwachting 
op een professionele manier in te lossen. Dit vormt de basis voor derde-
geldstroomonderzoek, toegepast kortetermijnonderzoek voor overheid 
en bedrijven. Deze onderverdeling in verschillende geldstromen – eerste, 
tweede en derde – en de verschillende tijdsperspectieven – van twee tot 
meer dan tien jaar – is prijzenswaardig. Kwaliteitsvol fundamenteel en 
toegepast onderzoek gaan daarbij hand in hand en hun toepassing vindt 
de weg naar de maatschappij.

De laatste tijd bestaat er echter gevaar, dat de verhouding tussen de 
verschillende geldstromen zoek raakt. Uit bekommernis stel ik daar-
om toch enkele vragen. 
De situatie is niet veraf, dat de derde geldstroom in grote mate gebruikt 
wordt voor het ondersteunen van fundamenteel onderzoek als de 
besparingsdruk op de eerste geldstroom groot wordt. Op zich is hier
niets mis mee. Wanneer er echter te veel aandacht naar derdegeld-
stroomonderzoek gaat, dreigt het gevaar van een afname of stopzetten 
van fundamenteel onderzoek. Maar juist het fundamenteel onderzoek 
is noodzakelijk om derdegeldstroomonderzoek te genereren. Het is dus 
niet ‘geen basisonderzoek zonder een derde geldstroom’, maar eerder 

Pleidooi voor Langetermijnbasisonderzoek
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‘geen derde geldstroom zonder fundamenteel onderzoek’. De derde 
geldstroom kan wel een noodzakelijke aanvulling betekenen van de 
essentiële eerste en tweede geldstroom. 
Een tweede gevaar is, dat de balans in de tweede geldstroom steeds meer 
gaat overhellen naar kortetermijnonderzoek, zodat er minder plaats is 
voor langetermijnbasisonderzoek. Om meer te investeren in onderzoek 
worden lovenswaardige nieuwe tweedegeldstroominitiatieven door de 
overheid genomen. Dit wordt ‘strategisch’ basisonderzoek genoemd, 
dat zich situeert tussen het fundamenteel algemeen kennisverruimend 
onderzoek en het meer specifiek gericht toegepast onderzoek bij de 
bedrijven. Door de overheid wordt verwacht dat al vanaf het begin van 
het gefinancierde onderzoek een intensieve interactie bestaat met een zo 
breed mogelijke groep van economische en maatschappelijke actoren. 
Maar garandeert deze bekommernis ook dat het onderzoek voldoende 
fundamenteel is? Glijden we niet te gemakkelijk af naar enkel het 
op korte termijn exploiteren van onderzoek? Komt het langetermijn-
basisonderzoek hierdoor niet te veel in de verdrukking?
Een derde gevaar ligt in het beoordelen van het onderzoek. Output 
van onderzoek wordt meestal geëvalueerd op basis van het aantal 
publicaties en citaties. Positief is dat onderzoekers zo ‘aangescherpt’ 
worden tot hoogstaand onderzoek door een positieve onderlinge 
concurrentie. Maar het gevaar bestaat dat onderzoekers te snel gaan 
publiceren, resultaten opsmukken of mindere resultaten weglaten, 
concurrenten bij het review-proces te negatief beoordelen. Een ander 
resultaat is dat onderzoekers grote teams willen met veel promovendi 
en postdocs. Deze garanderen immers een groot aantal publicaties en 
citaties. Om deze onderzoeksteams in stand te houden moeten meer 
en meer onderzoeksprojecten geschreven worden, met als gevolg een 
steeds kleinere kans op toekenning. Bedenk ook dat het schrijven en 
beoordelen van projecten kostbare tijd vraagt. Het is de vraag of de 
huidige vorm van bevraging van onderzoek de kwaliteit van onderzoek 
wel voldoende garandeert.
Daarom houd ik een pleidooi voor een voldoende eerste en tweede 
geldstroom om fundamenteel onderzoek op lange termijn toe te laten. 
In de tweede geldstroom moet een goede balans zijn tussen 
langetermijn-basisonderzoek en kortetermijn-toegepastonderzoek. 
Beoordelen van onderzoeksoutput is wenselijk, maar mag niet leiden 
tot een situatie van ongezonde concurrentie en kwaliteitsvervlakking. 
De enige garantie om wars van ongewenste prikkels onderzoek te 

plannen is een voldoende langetermijn-visie, waarbij de onderzoeker 
een gezond evenwicht moet houden tussen basisonderzoek en meer 
toegepast onderzoek.

@TU/e en @K.U.Leuven
Één belangrijke doelstelling van mijn benoeming aan de Technische 
Universiteit Eindhoven is het consolideren van een belangrijke onder-
zoekslijn aan de TU/e inzake bouwfysica, meer bepaald warmte-vocht, 
met als toegevoegde waarde een intense samenwerking tussen de TU/e 
en KU Leuven. Dit behoeft een duidelijke gemeenschappelijke visie. 
Samen met prof. Martin de Wit willen we hierbij vooral de nadruk 
leggen op complementariteit, uitwisseling en zelfstandigheid. 
Het is duidelijk dat promovendi-onderzoek het best daar plaatsvindt 
waar de beste infrastructuur en ervaring aanwezig zijn. Waar nodig 
moeten middelen vrijgemaakt worden om onderzoekers op langere 
termijn uit te wisselen. Ik ben dan ook een voorstander van een twee-
voudig promotorschap, met één promotor aan de TU/e en één aan de 
KU Leuven. Het is ook logisch, dat het onderwijs op promovendi-niveau 
samen georganiseerd wordt in een breder internationaal kader. Deze 
initiatieven kunnen gestalte krijgen in een onderzoeksschool.
Samenwerking betekent ook vertrouwen en respect voor eigen initiatief.
De samenwerking kan dan eveneens het uitbouwen van gemeenschap-
pelijke projecten betekenen. Naar aanleiding van initiatieven in het 
zesde kaderprogramma van de Europese gemeenschap en in het kader 
van het IEA, International Energy Agency, is een mogelijk interessant 
gemeenschappelijk onderzoeksprogramma dat van ‘Integrated Building 
Simulation’. Het project ambieert de simulatie van transportprocessen 
op gebouwniveau en hun effect op het comfort, de binnenluchtkwaliteit, 
de gezondheid, de productiviteit, het energieverbruik en de duurzaam-
heid. Bedoeling van het project is bruggen te slaan tussen microklimaat-
simulaties, warmte- en massatransport op materiaal- en bouw-
componentniveau, en uni- en multizonale simulaties van transport 
met inbegrip van de klimaatinstallatie. Een unieke rol is volgens mij 
weggelegd voor de TU/e. Gezien de huidige expertise aan de TU/e 
ligt een eerste rol in de simulatie van het multizonaal transport met 
inbegrip van de installatie. Gezien anderzijds de mooie experimentele 
mogelijkheden bij de nieuwbouw-bouwkunde is een tweede rol mijns 
inziens weggelegd bij het experimenteel valideren van de modellen. Dit 
vereist de bouw van een unieke multizonale klimaatkamer, waarbij de 
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transportprocessen in de ruimten en door de wanden zo nauwkeurig 
mogelijk gemeten worden.
Een tweede mogelijk samenwerkingsverband tussen de TU/e en 
KU Leuven zie ik op het gebied van de studie van transportprocessen 
op materiaalniveau. De samenwerking bestaat hierbij uit een samen-
voegen van complementair experimenteel onderzoek op basis van 
NMR en X-straal computer tomografie. 

Ik dank de TU/e die mij het vertrouwen geeft om onderzoek aan haar
universiteit verder uit te bouwen. Samen met de collega’s en mede-
werkers van de TU/e, en speciaal met de vakgroep FAGO en Martin 
de Wit, hoop ik hoogstaand onderzoek te kunnen verwezenlijken.

Ik wil ook enkele mensen danken die in mijn wetenschappelijke loop-
baan veel voor mij betekend hebben. 
Vooreerst een woord van dank voor mijn leermeester bouwfysica, daarna 
promotor en nu collega, prof. Hugo Hens van de KU Leuven. Al ruim 
20 jaar hebben we fantastisch samengewerkt. Twee jaar geleden toen je 
terugkwam van een verblijf in de USA zei je me: “Jan, ze weten in de US 
wie we zijn en ze weten dat we goed zijn. En ik weet dat we dit samen in 
de toekomst niet zullen beschamen.”
Een tweede woord van dank heb ik voor de mensen die ik ontmoette 
tijdens mijn verblijf als postdoc aan de Technische Universiteit Delft. 
Ik dank prof. René de Borst, die een belangrijke stimulans was in mijn 
onderzoeksloopbaan. Ik dank ook de collega’s van toen waar ik diverse 
interessante discussies mee voerde: Bert Sluys en Peter Veenstra. De 
toen prille contacten resulteerden in blijvende vriendschappen en 
samenwerking.
Alle medewerkers aan het Laboratorium Bouwfysica van nu en vroeger 
verdienen eveneens mijn dankbaarheid. Speciaal vernoem ik de profes-
soren Staf Roels en Koen van den Abeele voor de vriendschap binnen 
en buiten de wetenschap. Ook collega’s in de materiaalkunde, geologie 
en hydrologie van de KU Leuven wil ik danken voor ons vruchtbaar 
interdisciplinair onderzoek de laatste jaren.
Ook apprecieer ik de internationale contacten met P. Johnson en 
R. Guyer van Los Alamos National Laboratory in de USA, C.-E. 
Hagentoft van Chalmers University in Zweden, de collega’s aan de 
universiteiten van Dresden, Bochum en het Fraunhofer Institut für 
Bauphysik.

Een speciaal woord wil ik richten aan studenten, afstudeerders en 
promovendi. Zonder jullie is diepgaand basisonderzoek onmogelijk. 

Dankwoord
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Ik wil mijn best blijven doen om jullie de beste omstandigheden en 
begeleiding te geven voor een succesvol onderzoek.

Ten slotte wil ik mijn familie danken. Om te beginnen mijn ouders. 
Dat ik hier als onderzoeker sta is hun verdienste. Een speciaal woord 
voor mijn vader, die een fundamenteel onderzoeker is ‘pur sang’. 
In 1961, het jaar van mijn geboorte, publiceerde hij een kort en zeer 
goed artikel. Ik ben er fier op dat dit artikel aan het einde van zijn 
carrière, toen hij de tweede meest geciteerde auteur was in België, nog 
overeind stond en zelfs bijdroeg aan een groot deel van de citaties. Zijn 
bescheidenheid echter strekt hem tot grootste eer en is een voorbeeld 
voor alle onderzoekers.

Ik wil in het bijzonder mijn vier kinderen noemen: Ward, Wouter, 
Lise en Kaat. In het voorwoord van mijn doctoraat in 1992 vermeldde 
ik: ‘De manier waarop je onderzoek doet, moet koel en wetenschappelijk 
verantwoord zijn. De motivatie echter heeft te maken met levenswaarden: 
emotie, volharding, liefde, fierheid, geluk, ….’. Deze waarden staan nog 
steeds overeind. Ik hoop jullie in je verdere leven te kunnen helpen bij 
het vinden van deze levenswaarden. Ten slotte dank ik mijn echtgenote 
Mia voor onze liefde en het geluk samen met onze kinderen.

In deze intreerede hoop ik duidelijk gemaakt te hebben, dat onderzoek 
in de bouwfysica vanuit zowel wetenschappelijk als maatschappelijk-
economisch standpunt hoogstaand is. We kunnen de uitdaging aan met 
‘hot’ onderzoek, zoals de microbiologie, elektronica en nanotechnologie. 
In de bouwfysica gaan we de uitdaging aan met zeer complexe 
multischale realiteiten van fysische, chemische en mechanische aard 
en we exploiteren moeilijke experimentele en numerieke technieken. 
Daarom eindig ik op zijn Nederlands: ‘Alle hens aan dek’. 

Ik dank u allen voor uw belangstelling.
Ik heb gezegd.
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