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Samenvatting 

Samenvatting 

Te midden van de uitgestrekte natuurgebieden van Het Nationale Park De Hoge Veluwe ligt Jachthuis 

St. Hubertus. Het Jachthuis is tussen 1916 en 1922 in opdracht van dhr. Kroller als gastenverblijf 

gebouwd door Nederlands bekendste architect uit die tijd, Hendrik Petrus Berlage. Het is een van de 

meest markante gebouwen uit het begin van de twintigste eeuw en staat in de top 100 der Nederlandse 

monumenten. Er word! grate waarde gehecht aan het behoud van het gebouw en haar interieur. De 

geconstateerde vochtschade baart de Rijksgebouwendienst (RGD), die zorg draagt voor het onderhoud 

van het Jachthuis, dan ook grate zorgen. Het is van belang de vochtproblematiek zo snel mogelijk een 

halt toe te roepen . 

Het primaire doel van dit afstudeeronderzoek was om de oorzaken van de vochtproblemen in de toren 

van het Jachthuis eenduidig in kaart te brengen en om mogelijke oplossingen aan le dragen voor herstel 

van de schade en ter voorkoming van verdere schade. Een aantal secundaire doelen is gesteld om met 

grondige kennis van zaken een uitspraak te kunnen doen over de mogelijke oorzaken van de schade. 

Om tot een aanbeveling te komen om de vochtproblematiek in de toren op te lossen, is een aantal state

of-the-art hulpmiddelen ingezet. Met behulp van CFD (Computational Fluid Dynamics) simulaties en een 

uitgebreide meetopstelling is een uitvoerig wind- en slagregenonderzoek verricht dat inzicht geeft in de 

vochtbelasting van de gevels. Daarnaast is een aantal metingen verricht om de weg die het vocht aflegt 

door de constructie inzichtelijk le maken . 

Uit dit onderzoek komt naar voren dat de schadebeelden die zich manifesteren in de toren onder te 

brengen zijn in de categorieen zoutuitbloei, scheurvorming, vervuiling , vochtplekken, mechanische 

schade en biologische aantasting. Uit de slagregenmetingen die binnen dit onderzoek zijn verricht volgt 

dat de zuidwestgevel het zwaarst belast word! door slagregen. Omdat de meeste schade is 

waargenomen aan de binnenzijde van de zuidwestelijke gevel lijkt er een relatie te bestaan tussen de 

regenbelasting van de gevels en de schade aan de binnenzijde van die gevels. Uit de numerieke 

simulatie van de slagregenbelasting en uit de slagregenmetingen volgt dat de beregening van de 

zuidwestgevel van de toren toeneemt van de onderzijde naar de bovenzijde van de gevel en van het 

midden naar de randen toe . Tussen de schade aan de zuidwestgevel op lagere en op hogere 

verdiepingen van de toren van het Jachthuis is echter geen duidelijk verschil waargenomen. Ook tussen 

de schade in het midden en aan de randen van de gevel is aan de binnenzijde geen verschil te 

bemerken. Hieruit word! geconcludeerd dat het schadepatroon niet direct, maar indirect afhankelijk is 

van de slagregenbelasting. De slagregen dringt naar binnen op plaatsen met een gebrekkige detaillering 

en zorgt daardoor voornamelijk bij gevelopeningen en aan de binnenzijde van gevels onder balkons 
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Samenvatting 

voor schade. Ook uit de verrichte metingen van het vochtgehalte in de constructie volgt geen directe 

relatie tussen het optreden van slagregen en verhoogde vochtigheden aan het binnenoppervlak. In de 

meetperiode (mei tot november 2007) lijkt het vochtfront het binnenoppervlak van de gevels niet te 

bereiken. 

Uit de analyse van de vochtschade volgt dat de meeste schade in de toren zich voordoet op plaatsen 

waar sprake is van gebrekkige detailleringen. Daarom is het van groot belang om de detaillering van de 

verschillende scheidingsconstructies te verbeteren. Omdat problemen met vochtdoorslag bij 

gevelopeningen niet eenvoudig opgelost kunnen warden door een verbeterde detaillering van de 

kozijnen, is het daarnaast aan te raden een restauratiepleister toe le passen in de toren dat is toegerust 

op het vochttransport en kristallisatie van zouten zonder schade kan ondergaan. 

Daarnaast zijn de resultaten van de analyse van de vochtschade gebruikt als basis voor een label 

waarin een compleet overzicht gegeven wordt van alle schadebeelden die zijn waargenomen in de toren 

van het Jachthuis. Aan de hand van literatuur en met behulp van de resultaten en conclusies die volgen 

uit het onderzoek naar de slagregenbelasting van de gevels en het vochttransport door de gevels zijn in 

de label per schadebeeld mogelijke oorzaken en herstelmaatregelen omschreven. Bij de schadetabel 

zijn (binnen)aanzichten van de gevels gevoegd, waarin de locaties van de schadebeelden zijn 

ingetekend. Samen met deze aanzichten geeft de label een snel en duidelijk overzicht van alle schades 

die waargenomen zijn in de toren van Jachthuis St. Hubertus met daarbij mogelijke oorzaken en 

herstelmaatregelen voor iedere schade. Voor iedere voorgestelde herstelmaatregel is beoordeeld of de 

oplossing in het beeld past dat de Rijksgebouwendienst heeft voor het behoud van het Jachthuis. Deze 

label kan als leidraad gebruikt warden bij de grootschalige restauratie van Jachthuis St. Hubertus die in 

2009 gepland staat. 
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Abstract 

Abstract 

Hunting Lodge St. Hubertus is situated in the midst of the extensive natural reserves of the Dutch 

National Park De Hoge Veluwe. The Hunting Lodge is built as a guesthouse by order of Mr. Kroller 

between 1916 and 1922, by Holland's most well-known architect from that time, Hendrik Petrus Berlage. 

It is one of the most prominent buildings from the beginning of the twentieth century and is noted in the 

top 100 list of Dutch monuments. The conservation of the building and its interior are of great 

importance. The Dutch Government Building Department, which takes care of the maintenance of the 

building, has expressed their concern about the observed damage due to high moisture levels. It is of 

great importance that these problems are dealt with as soon as possible . 

The main objective of this study was to map the causes of these problems in the tower of the Hunting 

Lodge and to recommend possible solutions to repair the damage whilst preventing further damage. A 

number of secondary goals is set to make it possible to thoroughly assess the possible causes of the 

damage. A couple of state-of-the-art tools is used to formulate recommendations for solving the 

moisture problems in the tower. An extensive study of wind and wind-driven rain is conducted to give 

insight into the moisture load of the fac;ade of the building, using measurements and CFO 

(Computational Fluid Dynamics) simulations. Furthermore, measurements are conducted to gain 

knowledge of the moisture transfer through the construction . 

This study shows that the occurred damages in the tower can be categorized in the following groups: 

efflorescence, cracking, soiling, moist spots, mechanical damage and biological growth . The wind-driven 

rain measurements indicate that the fac;ade to the southwest is subjected to wind-driven rain the most. 

Because most damage is observed on the interior surface on the southwest side of the building, it 

seems there is a connection between the rain load of the fac;ades and the damage on the inside. Both 

the numerical simulation of the driving rain load and the wind-driven rain measurements show that the 

wetting of the southwest fac;ade increases from bottom to top and from the middle to the sides. No clear 

difference has been observed between the damage on the inside of this fac;ade on lower and higher 

floors, or between damage in the middle and on the sides of the fac;ade. From this, it is concluded that 

the damage pattern is not directly, but indirectly dependent on the wind-driven rain load. The rain finds 

its way to the interior at places of inadequate detailing and therefore causes damage mainly near 

openings in the fac;ade and on the inside of the fac;ade below balconies. The conducted measurements 

of the moisture content in the building materials do not show a direct connection between the 

occurrence of wind-driven rain and increased humidity on the interior surface either. The moisture does 
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not seem to reach the interior surface during the period in which the measurements are conducted (from 

May to November 2007). 

The analysis of the moisture damage shows that most damage in the tower occurs near places of 

inadequate detailing. It is therefore of great importance to improve the detailing of the joints of the 

different building elements. Because it is not easy to solve the problems concerning rain penetration 

nearby openings in the fa9ade by improving the detailing of the frames, it is furthermore recommended 

to use a restoration plaster in the tower that is equipped for the moisture transfer and can withstand the 

crystallization of salts without causing damage. 

In addition, the results of the analysis of the moisture damage are used as the basis for a table in which 

a comprehensive overview of all moisture damages that are observed in the tower of the Hunting Lodge 

is given. Based on the literature and the results and conclusions that follow from the study of the driving 

rain load of the fa9ades and the moisture transfer through the construction, some possible causes and 

measures for restoration are specified for each case of damage. Each proposed measure is weighed 

against the criteria the Dutch Government Building Department holds to the conservation of the Hunting 

Lodge. A couple of drawings of the interior surfaces of the fa9ades are enclosed, in which the exact 

locations of the observed damages are indicated. The table and drawings provide a quick and clear 

overview of all observed damages in the tower of the Hunting Lodge St. Hubertus with possible causes 

and measures for restoration of each particular case of damage. It is to be used as a guide for the 

comprehensive restoration of the Hunting Lodge that is planned in 2009. 
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Hoofdstuk 1. lnleiding 

1 lnleiding 

Te midden van de uitgestrekte natuurgebieden van Het Nationale Park De Hoge Veluwe ligt Jachthuis 

St. Hubertus. Het Jachthuis is tussen 1916 en 1922 in opdracht van dhr. Kroller als gastenverblijf 

gebouwd door Nederlands bekendste architect uit die tijd, Hendrik Petrus Berlage. Het is een van de 

meest markante gebouwen uit het begin van de twintigste eeuw en staat in de top 100 der Nederlandse 

monumenten. De plattegrond van het bakstenen bouwwerk wordt gekarakteriseerd door de meer dan 

dertig meter hoge middentoren en de diagonaal vooruitspringende zijvleugels. Het interieur van het 

Jachthuis is in oorspronkelijke staat bewaard gebleven en vertoont de voor Berlage kenmerkende 

toepassing van geglazuurde en gekleurde baksteen. Ook het meubilair dat in het Jachthuis te vinden is, 

is grotendeels door Berlage ontworpen . Momenteel wordt het Jachthuis gebruikt voor representatieve 

doeleinden, zoals huisvesting van belangrijke gasten en conferenties. Ook staat het Jachthuis beperkt 

en deels open voor bezichtiging door het publiek. Sinds 2002 kunnen in het Jachthuis ook 

huwelijksvoltrekkingen plaatsvinden. Jachthuis St. Hubertus maakt deel uit van het culturele erfgoed van 

Nederland en is eigendom van de Staat. De Rijksgebouwendienst (RGD) draagt zorg voor het 

onderhoud van het Jachthuis. Er wordt grote waarde gehecht aan het behoud van het gebouw en haar 

collectie . 

Figuur 1.1: Jachthuis St. Hubertus . 
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Hoofdstuk 1. lnleiding 

Na dit inleidende hoofdstuk volgt in het tweede hoofdstuk een algemene beschrijving van het gebouw 

en een bouwtechnische analyse van de scheidingsconstructies. Het derde hoofdstuk heeft tot doel te 

komen tot een goed overzicht van de vochtproblematiek die zich in de toren van het Jachthuis voordoet. 

Dit overzicht is opgesteld met rapporten van TNO en DGMR als onderlegger. Daarna is het overzicht 

aangevuld aan de hand van een schade-inspectie, die in februari 2007 in het kader van dit onderzoek is 

uitgevoerd in de toren van het Jachthuis. Om een beter inzicht te krijgen in de vochtproblematiek en om 

de oorzaken van de vastgestelde vochtschades te kunnen bepalen is een aantal metingen en simulaties 

verricht. In het vierde hoofdstuk komen de slagregenmetingen aan bod, die zijn uitgevoerd om te 

bepalen of er een relatie bestaat tussen de regenbelasting van de gevels van de toren en het in 

hoofdstuk 3 vastgestelde schadepatroon. Daarnaast zijn de metingen gebruikt voor validatie van het 

simulatiemodel, dat in het vijfde en het zesde hoofdstuk behandeld wordt . Hoofdstuk 5 behandelt het 

simulatiemodel dat opgesteld is om het windveld random het Jachthuis te bepalen . Oat windveld is als 

invoer gebruikt voor het simulatiemodel dat in hoofdstuk 6 word! besproken . Het laatste model maakt 

het mogelijk om uitspraken te doen over de slagregenbelasting van de gevels van de toren onder 

andere weersomstandigheden, of op andere plaatsen op de gevel dan waar de metingen zijn gedaan. In 

het zevende hoofdstuk komt het vochttransport aan bod . Oat onderdeel bestaat uit een aantal metingen 

om te bepalen of het optreden van slagregen samenvalt met verhoogde vochtigheden aan het 

binnenoppervlak van de gevels. In hoofdstuk 8 volgen de conclusies van het onderzoek. Aanbevelingen 

voor herstel van de schade in de toren en aanbevelingen voor verder onderzoek warden tot slot gedaan 

in hoofdstuk 9. 

1.1 Aanleiding 

Jachthuis St. Hubertus kent een lange historie van vochtproblemen. In verband met de oude, en voor 

die tijd ingewikkelde detailleringen, de massieve gevel van de toren en de beperkte klimatisering van de 

toren, zijn in het historische pand in beperkte mate vochtproblemen te verwachten. Al in de periode 

1942-1944, ongeveer 20 jaar na de voltooiing van de bouw, deden zich bij het Jachthuis ernstige 

vochtproblemen voor. In verband met regendoorslag en condensvorming is er in die periode aan de 

binnenzijde van de toren een betonklamp aangebracht die het vochttransport door de constructie heen 

diende af te remmen . Het blijkt echter dat deze betonklamp niet alle problemen heeft opgelost. Op 

verschillende plaatsen in de toren is nog steeds sprake van vochtschade. Naar aanleiding van de 

vochtproblemen die zich voordoen in de toren van het Jachthuis, is er door TNO in mei 2002 onderzoek 

verricht naar de schade (Wijffels en Bouma, 2002). In april 2004 heeft ook het raadgevend 

ingenieursbureau DGMR onderzoek naar de schade verricht (Bergen en de Ruijter, 2004). TNO heeft 

binnen dit onderzoek de staat van het gehele bouwwerk ge'lnspecteerd, terwijl DGMR zich bij het 

onderzoek gericht heeft op de vochtproblematiek in de toren . Seide adviserende rapporten spreken over 

zoutuitbloei, loslatend stucwerk en scheurvorming in het metselwerk van de toren. De oplossingen die in 

de twee rapporten aanbevolen warden om de schade in de toren te herstellen, rijmen echter niet op alle 

fronten met elkaar. De strijdigheid van deze adviezen heeft geleid tot een vraag van de RGD aan de 

Unit Building Physics and Systems van de Technische Universiteit Eindhoven, om nader onderzoek te 

verrichten naar de vochtproblematiek. 
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1.2 Relevantie 

Het is van belang dat het monumentale gebouw en haar interieur voor toekomstige generaties in 

originele staat behouden blijven. Dit afstudeeronderzoek draagt bij aan het oplossen van de 

vochtproblematiek in de toren van het Jachthuis. De wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek 

heeft betrekking op de kennis die er binnen de Unit Building Physics and Systems van de Faculteit 

Bouwkunde v66r dit onderzoek aanwezig was over slagregenmetingen en over de bijbehorende 

numerieke simulaties. Deze kennis is binnen dit onderzoek is aanzienlijk vergroot. 

1.3 Probleemstelling 

Jachthuis St. Hubertus behoort tot de topmonumenten van Nederland; er word! dan ook grate waarde 

gehecht aan het behoud van het gebouw en haar interieur. De geconstateerde vochtschade baart de 

RGD grate zorgen. Als er geen maatregelen genomen warden om de vochtproblemen op te lossen zal 

de schade voortschrijden, waardoor delen van de toren nog ernstiger aangetast zullen raken dan op dit 

moment het geval is. Daarom is het van belang de vochtproblematiek zo snel mogelijk een halt toe te 

roepen. De oorzaken van de vochtproblematiek dienen achterhaald te warden, zodat de problemen bij 

de bron aangepakt kunnen warden en er gepaste maatregelen getroffen kunnen warden om de 

problemen op te lossen. De twee onderzoeken die eerder met dit doel verricht zijn hebben niet geleid tot 

een eenduidig advies voor het oplossen van de vochtproblematiek. Een vergelijking van de twee 

adviserende rapporten leert dat TNO voegwerkherstel niet noodzakelijk acht, terwijl DGMR adviseert het 

voegwerk te herstellen en het gevelmetselwerk van de balkons te injecteren, ter voorkoming van 

vochtdoorslag. Herstel van het voegwerk is een ingrijpende en kostbare maatregel. Daarom dient het 

zeker te zijn dat dit een positief effect zal hebben op de vochtproblemen in de toren, voordat de RGD 

over zal gaan tot uitvoering van deze maatregel. 

1.4 Doelstelling 

Het primaire doel van dit afstudeeronderzoek is om de oorzaken van de vochtproblemen in de toren van 

Jachthuis St. Hubertus eenduidig in kaart te brengen en om mogelijke oplossingen aan te dragen voor 

herstel van de schade en ter voorkoming van verdere schade. Het eindresultaat zal dan ook in de vorm 

van een aantal aanbevelingen gepresenteerd warden. Deze aanbevelingen warden mogelijk gebruikt bij 

de grootschalige restauratie van het Jachthuis die in 2009 gepland staat. In verband met eerder 

genoemde overdenkingen is een uitspraak over de noodzakelijkheid van herstel van het 

gevelmetselwerk is gewenst. Ook is de RGD ge"interesseerd in het antwoord op de vraag of het 

verstandig is om de betonklamp te verwijderen die in de jaren '40 is aangebracht om problemen met 

regendoorslag en oppervlaktecondensatie op te lossen. Op die manier zou met een schone lei 

begonnen kunnen warden om de vochtproblematiek op te lossen. Een aantal secundaire doelen is 

gesteld om met grondige kennis van zaken een uitspraak te kunnen doen over de mogelijke oorzaken 

van de schade. Om tot een aanbeveling te komen om de vochtproblematiek in de toren op te lessen, is 

een aantal state-of-the-art hulpmiddelen ingezet. Met behulp van Computational Fluid Dynamics (CFO) 
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en een aantal metingen is een uitgebreid wind- en regenonderzoek verricht dat inzicht geeft in de 

vochtbelasting van de gevels. Om te bepalen of het vocht bij een metselwerkgevel van deze dikte door 

de constructie heen zal dringen is een aantal metingen verricht. 

1.5 Onderzoeksvragen 

Uit de doelstelling volgt een aantal onderzoeksvragen . Om tot een beantwoording te komen zijn de 

hoofdvragen onderverdeeld in een aantal deelvragen. 

1. Welke schade treed! er op aan de binnen- en buitenzijde van de toren van het Jachthuis? 

1 a. Over welke schade spreken de rapporten van DGMR en TNO? 

1 b. Welke schade word! er bij een bezoek waargenomen? 

1 c. Is er een verschil waarneembaar tussen de schade aan de vier gevels van de toren? 

1d. Is er een verschil waarneembaar tussen de schade aan de gevels op lagere en op hogere 

verdiepingen? 

2. Hoe ziet de verdeling van de slagregen op de gevels van de toren eruit en is er een relatie tussen 

deze verdeling en het vastgestelde schadepatroon? 

2a. Hoe kan de slagregenbelasting van de gevels gemeten warden? 

2b. Zijn er in het verleden vergelijkbare onderzoeken verricht waarin de windstroming random 

gebouwen en de slagregenbelasting van gevels is gesimuleerd? 

2c. Hoe kan de windstroming random de toren van het Jachthuis gesimuleerd warden? 

2d. Hoe kan het simulatiemodel van de windstroming uitgebreid warden tot een simulatie van de 

slagregenbelasting van de gevels? 

2e. Op welke manier kan het simulatiemodel gevalideerd warden? 

3. Bereikt het vochtfront het binnenoppervlak van de gevels van de toren en is er een relatie tussen 

het vochttransport en het vastgestelde schadepatroon? 

3a. Welke metingen zijn benodigd om te bepalen of er sprake is van regendoorslag door de 

gevels? 

3b. Welke methode kan gebruikt warden voor meting van het vochtgehalte van de constructie? 

4. Wat zijn de oorzaken van de vochtproblemen in de toren? 

4a. Wat word! er in de literatuur genoemd als mogelijke oorzaak van ieder type vochtschade dat 

is waargenomen in de toren? 

4b. Welke conclusies kunnen er verbonden warden aan de verrichte simulaties en metingen met 

betrekking tot de oorzaken van de schade? 

5. Welke maatregelen dienen getroffen te warden om de vochtschade aan de toren te herstellen en 

om verdere schade te voorkomen? 

4 

Sa. Welke mogelijkheden warden er in de literatuur genoemd om vergelijkbare vochtschade te 

herstellen? 
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Sb. Passen de voorgestelde mogelijke oplossingen voor de vochtproblemen in het beeld dat de 

Rijksgebouwendienst heeft voor het behoud van het Jachthuis? 

1.6 Onderzoeksaanpak 

Om tot een beantwoording van de gestelde onderzoeksvragen te komen en om de doelstelling te 

bereiken, zijn verschillende methoden gebruikt. Deze methoden worden hieronder kort toegelicht. 

1.6.1 Literatuuronderzoek 

Er is een begin gemaakt met het onderzoek door literatuur te verzamelen en door te nemen die van 

belang zou kunnen zijn bij het uitvoeren van het afstudeeronderzoek. Allereerst zijn de rapporten van 

TNO en DGMR doorgenomen om de resultaten van voorgaand onderzoek mee te nemen in dit 

onderzoek en om een beeld te krijgen van de vochtproblematiek die zich voordoet in de toren van het 

Jachthuis. Om tot een goed overzicht van de schade te komen is er literatuuronderzoek gedaan naar 

schadebeelden, oorzaken van schade en herstelmaatregelen. Daarnaast is er literatuur gezocht over 

vergelijkbare projecten waarbij slagregenmetingen zijn uitgevoerd en waarbij numerieke simulatie is 

gebruikt om de windstroming rondom gebouwen en de regenbelasting van gevels in kaart te brengen . 

Tot slot is er literatuur gebruikt om tot een geschikte methode te komen voor de bepaling van het 

vochtgehalte in de gevels van de toren . 

1.6.2 Bouwtechnische analyse 

Er is een beknopte bouwtechnische analyse uitgevoerd in de toren van het Jachthuis . Hierbij is de 

opbouw en de materialisering van de scheidingsconstructies van de toren bepaald aan de hand van een 

inspectie ter plaatse en uit informatie die is verkregen uit bouwtekeningen en documentatie over 

restauraties die in het verleden zijn uitgevoerd in de toren. De resultaten van deze analyse worden 

ingezet bij het verkrijgen van inzicht in de weg die het vocht van buiten naar binnen aflegt. 

1. 6. 3 Schade-inspectie 

Om tot een geschikte oplossing te komen voor de vochtproblemen in de toren van Jachthuis St. 

Hubertus is het van belang om een goed overzicht te hebben van de problematiek. Hiertoe is de schade 

aan de binnenzijde van de toren, en waar mogelijk aan de buitenzijde, systematisch ge·lnspecteerd en in 

kaart gebracht. Deze inspectie vormt de basis voor de schadetabel, die een duidelijk overzicht geeft van 

de locaties en de typen van schades die zich voordoen in de toren van Jachthuis St. Hubertus . 

1.6.4 Metingen 

Om vast te kunnen stellen wat de oorzaak van de vochtproblematiek in de toren van Jachthuis St . 

Hubertus is, is er op locatie een aantal metingen verricht. Naar verwachting zal de slagregen die op de 

gevels van de toren terecht komt een belangrijke rol spelen bij de vochtproblematiek. Om te bepalen of 

er een relatie is tussen de slagregenbelasting van de gevels van de toren en het vastgestelde 

schadepatroon, is een aantal slagregenmetingen verricht. Voor deze metingen is een duidelijk meetplan 
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opgesteld dat mogelijk in andere projecten gebruikt kan warden. Daarnaast zijn de slagregenmeters die 

voor deze metingen benodigd zijn binnen dit onderzoek herontworpen en vervaardigd. De metingen zijn 

gebruikt voor validatie van het simulatiemodel dat in de volgende paragraaf besproken word!. Omdat er 

in het verleden sprake is geweest van vochtdoorslag door de gevels van de toren, is het interessant om 

inzicht te krijgen in de weg die het vocht aflegt door de constructie heen. Hiervoor zijn enkele metingen 

verricht ter bepaling van de vochtgehaltes van de gevels van de toren. Oak zijn op een aantal 

verdiepingen in de toren de binnenklimaatcondities in kaart gebracht. 

1. 6. 5 Numerieke simulaties 

Om een volledig beeld te krijgen van verdeling van de slagregenbelasting op de gevels van de toren is 

een op Computational Fluid Dynamics (CFO) gebaseerd simulatiemodel gemaakt. Met dit model is het 

windveld rand het Jachthuis bepaald. Dit windveld is vervolgens als invoer gebruikt voor de berekening 

van de druppelbanen. Daarmee is het mogelijk om uitspraken te doen over de slagregenbelasting van 

de gevels van de toren op andere plaatsen op de gevel dan bij de metingen en word! een volledig beeld 

verkregen van de verdel ing van de slagregen op de gevels van de toren . 
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2 Gebouwbeschrijving 

In dit hoofdstuk word! een beschrijving gegeven van de morfologie van het Jachthuis. In Appendix A is 

ter illustratie een aantal aanzichten en doorsneden van het Jachthuis opgenomen. Na een algemene 

beschrijving van he! gebouw volgt een korte bouwtechnische analyse van de scheidingsconstructies van 

de toren, waarin de gevels, de vloeren, he! dak en de gevelopeningen warden besproken. ln deze 

analyse word! ingegaan op materiaalgebruik en detaillering; bij het achterhalen van mogelijke oorzaken 

van de schade in de toren van he! Jachthuis is kennis over de detaillering van de scheidingsconstructies 

bruikbaar. 

2.1 Globale beschrijving van het gebouw 

Jachthuis St. Hubertus bestaat in hoofdlijnen uit een rechthoekig hoofdblok met diagonaal 

vooruitspringende zijvleugels en een hoge middentoren. De karakteristieke plattegrond van het 

Jachthuis is afgebeeld in figuur 2.1 . Het rode vlakje in de figuur geeft aan waar de toren op de 

hoofdmassa staat. 

N .• 

A 

. . 

Figuur 2.1: Karakteristieke p/allegrond van de tweede verdieping van het Jachthuis . 
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De toren van het Jachthuis heeft vanaf de vierde verdieping een vierkante plattegrond en is voorzien 

van een zadeldak. Aan de noordoostzijde van de toren bevindt zich de schoorsteen van het gebouw. De 

toren telt acht verdiepingen en staat vanaf de derde verdieping las van de hoofdmassa. Op de meeste 

verdiepingen bestaat de toren slechts uit een ruimte met daarin de trap. Daarnaast is er de liftkoker aan 

de zuidoostzijde van de toren. De lift heeft vijf stopplaatsen, waaronder een op de derde en een op de 

zevende verdieping. Op de derde verdieping heeft de toren aan de vijverzijde een driezijdig uitgebouwd 

trappenhuis en aan beide zijkanten driehoekige loggia's. Om de loggia aan de zuidoostzijde te bereiken 

moet men door de lift stappen. De lift is hiertoe aan beide zijden uitgerust met een schuifdeur. Op de 

vierde verdieping is aan de zuidwestgevel van de toren een klein balkon gelegen. Daglichtopeningen 

zijn in de vorm van smalle en hoge stroken van de derde tot de zevende verdieping alleen opgenomen 

in de zuidwestelijke gevel. Alleen op de zevende verdieping zijn er daarnaast daglichtopeningen 

opgenomen in de noordwestelijke en in de zuidoostelijke gevel, ter plaatse kraagt de toren op de 

hoeken iets uit. De torenkamer op de bovenste verdieping is aan drie van de vier zijden voorzien van 

grate daglichtopeningen. In de noordoostelijke gevel zijn op dit niveau geen daglichtopeningen 

opgenomen, omdat dit in verband met de schoorsteen en de trap niet mogelijk is. Oak is de torenkamer 

uitgerust met vier kleine hoekbalkons. 

verdieping 8 

Figuur 2.2: Zuidwestzijde van he! gebouw met de waterpartij en de paviljoens. 

Aan de zuidwestzijde van het gebouw is een grate waterpartij aangelegd . Technisch gezien bleek de 

aanleg van de vijver lastiger te zijn dan verwacht werd. Dit had te maken met de staat van de 

ondergrond die men als bodem voor de vijver wilde gebruiken. De vijver werd dan oak pas in 1922 

voltooid, terwijl de bouw van het Jachthuis in 1919 al grotendeels voltooid was. Een lange muur langs 

de vijver verbindt het Jachthuis aan weerszijden met een paviljoen (figuur 2.2). Aan de noordoostzijde 

van het gebouw wordt een achtzijdig binnenhof omsloten door het hoofdblok van het Jachthuis, de 

geknikte zijvleugels en het achtergebouw. Dit achtergebouw bood plaats aan honden en fietsen in de 

tijd dat het echtpaar Kroller-Muller het Jachthuis gebruikte als gastenverblijf (van der Heide en van 't 

Hof, 1994). Aan weerszijden van het gebouw zijn rozentuinen aangelegd. 
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2.2 Bouwtechnische analyse 

Zoals eerder al aan bod is gekomen, worden in deze bouwtechnische analyse de verschillende 

scheidingsconstructies van de toren van he! Jachthuis beschreven. Deze beschrijving van 

materialisering en detaillering van gevels, vloeren, daken en gevelopeningen is samengesteld uit 

informatie die is verkregen bij bezichtiging van het Jachthuis, uit bouwtekeningen en uit documentatie 

over restauraties die in het verleden zijn uitgevoerd in de toren . 

2. 2. 1 Gevels 

De gevels van de toren van Jachthuis St. Hubertus zijn onge"isoleerd en opgebouwd uit massief 

metselwerk. Zoals eerder geschreven staat de toren van het Jachthuis vanaf de derde verdieping (11 

meter) los van de onderbouw. Het metselwerk van de gevels van de derde tot aan de zesde verdieping 

van de toren heeft een dikte van 440 mm en is daarmee twee steens dik. Vanaf de zesde verdieping 

van de toren (20 meter) verjongt het metselwerk van de gevel tot een dikte van 330 mm (anderhalf 

steens). Deze verjonging is aan de binnenzijde van de gevels van de toren waarneembaar. Zoals eerder 

beschreven , en te zien aan de buitenzijde, kraagt de toren op de hoeken vanaf de zevende verdieping 

iets uit. Deze uitkraging loop! door in de borstweringen van de hoekbalkons en is verkregen door 

plaatselijke verbreding van het gevelmetselwark . 

Algemeen geld! dat als het gevelmetselwerk in goede staat is, en minstens 300 mm dik, de kans op 

regendoorslag erg klein is. Toch is bij restauratiewerkzaamheden in de jaren 1942-1944 in verband met 

regendoorslag een waterdichte laag aangebracht aan de binnenzijde van de toren. Deze betonklamp 

heeft een dikte van 60 mm en is voorzien van een krimpwapening van betonijzer (Haak en Siegers, 

2003). Op de zuidwestelijke en op de noordwestelijke gevel, van de derde tot en met de zevende 

verdieping , is deze betonklamp aangebracht over de volledige breedte van de gevels. Op de 

zuidoostelijke gevel van de vierde tot en met de zevende verdieping , is slechts een strook betonklamp 

aangebracht. Waarom de betonklamp niet over de volledige breedte van de zuidoostelijke gevel is 

aangebracht en waarom de klamp op deze gevel pas aangebracht is vanaf de vierde verdieping is niet 

bekend. In figuur 2.3 is een horizontale doorsnede van de toren op de vijfde verdieping te zien met de 

opbouw van de gevels met de betonklamp. De doorsnede is gemaakt ter plaatse van de 

daglichtopeningen in de zuidwestelijke gevel. Zoals in de figuur is te zien, is de getrapte gevel in deze 

daglichtopeningen niet voorzien van een betonklamp . 

Figuur 2.3: Opbouw van de zuidwestelijke gevel met massief metselwerk en betonklamp . 
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De binnengevels zijn van de derde tot en met de zevende verdieping afgewerkt met een wit 

geschilderde stuclaag. Het stucwerk bestaat uit een cementgebonden raapmortel en is afgewerkt met 

een schuurmortel. Het is niet bekend welk materiaal er is gebruikt voor de schuurmortel , maar uit 

informatie van de RGD volgt dat het erg waarschijnlijk is dat de schuurmortel gipshoudend is. In de 

torenkamer op de achtste verdieping is de gevel niet afgewerkt met een stuclaag; daar is schoon 

metselwerk zichtbaar. 

Bij restauratiewerkzaamheden die zijn verricht tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn knapensifons in de 

gevels van de toren aangebracht (figuur 2.4). Dit zijn buisvormige elementen van gebakken klei, die 

onder een hoek in de gevel zijn aangebracht (Haak en Siegers, 2003). De sifons zijn in de gevel aan de 

buitenzijde afgesloten met steentjes, die zijn voorzien van een aantal sleufjes. Aan deze steentjes is in 

de buitengevel te zien op welke plaatsen de sifons zijn ingebracht. De knapensifons zijn aangebracht 

voor de vochtregulering van de vochtbelaste torengevels. De perforatie van de knapensifons moest 

ervoor zorgen dat het vocht dat door beregening in de gemetselde gevel werd opgenomen, naar buiten 

afgevoerd werd. Er word! vermeld dat de werking van deze sifons naar verwachting minimaal is 

geweest. Het vocht zal namelijk niet alleen onder invloed van de zwaartekracht door het metselwerk 

bewegen, maar oak door capillaire werking. Daar komt bij dat het vocht dat door de sifons naar buiten 

afgevoerd word!, langs de gevel af zal wateren. Hierdoor kan het vocht direct weer in de gevel trekken. 

::l....._ _______ -· --- ---·- ·-· 
Figuur 2.4: Knapensifon en rooster in een verticale doorsnede van het metselwerk. 

2.2.2 Oak 

Het zadeldak van de toren bestaat uit een onge"isoleerde houten constructie, die aan de buitenzijde is 

bekleed met leisteen. De constructie van het dak is niet verder bekeken, omdat de zolder boven de 

torenkamer niet toegankelijk is. Oak uit de bouwtekeningen en de bouwhistorische documentatie is niet 

meer informatie te halen over de dakconstructie. De zolder van de toren is dan oak niet meegenomen in 

de analyse van de vochtschade. Het regenwater dat van het zadeldak van de toren afloopt wordt aan de 

twee zijden van de toren (noordwest en zuidoost) opgevangen in een dakgoot. Seide kanten van de 

dakgoten monden uit in een spuwer, die het regenwater verder afvoert. Het is niet duidelijk of de 

dakgoten vanuit het midden naar twee zijden afwaterend zijn uitgevoerd, of dat de goten naar een zijde 

afwaterend zijn uitgevoerd en de spuwer aan de andere zijde is aangebracht uit esthetische 
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overwegingen . Ook de daken van de beide loggia's op de derde verdieping zijn voorzien van een 

leibedekking op een constructie van houten balken, dakgoten en spuwers. In figuur 2.5 is een verticale 

doorsnede van de zolder boven de torenverdieping weergegeven waarin de dakconstructie en de 

dakgoten te zien zijn . 

Figuur 2. 5: Verticale doorsnede van de zo/der met afwatering van het dak van de toren . 

2.2.3 Vloeren 

De verdiepingsvloeren van de toren van Jachthuis St. Hubertus zijn onge'isoleerd. De vierde tot en met 

de zesde verdieping staan in open verbinding met elkaar. Deze verdiepingen worden niet verwarmd . 

Tussen de derde en de vierde verdieping is een teakhouten tochtpui aanwezig en tussen de zesde en 

de zevende verdieping een teakhouten deur. De torenkamer is met een teakhouten pui afgesloten van 

de onderliggende verdiepingen . De verdiepingsvloeren zijn opgebouwd uit vurenhouten planken die op 

houten balken zijn opgelegd. De verdiepingsvloeren van de vierde tot en met de zesde verdieping zijn 

geschilderd. In de torenkamer en op de zevende verdieping achier de deur aan de kant van de trap naar 

de torenkamer, is een parketvloer gelegd . 

De vloeren van de balkons op de achtste en op de vierde verdieping bestaan uit een cementen 

ondervloer die is afgewerkt met lood. Voor zover bekend bij de RGD zijn alleen de loden 

vloerafdekkingen van de balkons in 1969 vervangen. leder balkon is voorzien van een overstort, die in 

de vorm van een ronde opening in de borstwering van het balkon is aangebracht tegen de vloer aan . 

Het lijkt erop dat de loodbedekking van de vloer door is gezet in de overstort. De overstort mondt aan de 

buitenzijde van de borstwering uit in een spuwer die het regenwater verder afvoert. Volgens informatie 

van de RGD zijn de cementen ondervloeren van de balkons geegaliseerd voor afschot. De vloeren van 

de loggia's op de derde verdieping bestaan uit hardgebakken tegels die op een baksteengewelf zijn 

aangebracht. 
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2.2.4 Gevelopeningen 

In de toren is een aantal balkondeuren te vinden; vier op de achtste verdieping die toegang geven tot de 

vier hoekbalkons van de torenkamer; een op de vierde verdieping die toegang geeft tot het balkon aan 

de zuidwestzijde en twee op de derde verdieping die toegang tot de loggia's verschaffen. Op de derde 

en op de vierde verdieping zijn de oorspronkelijke ijzeren plaatdeuren rand 1945 vervangen door 

bronzen deuren. Deze bronzen deuren zijn in een bronzen kozijn geplaatst. Deze bronzen kozijnen zijn 

vastgezet aan een betonnen kozijn dat aan het omliggende metselwerk is bevestigd. In de torenkamer 

zijn houten balkondeuren aanwezig die in houten kozijnen geplaatst zijn. 

De hoge, smalle daglichtopeningen in de zuidwestelijke gevel van de toren zijn vanaf de derde 

verdieping tot en met de zevende verdieping op een vergelijkbare manier uitgevoerd. Ook de vier 

daglichtopeningen in de noordwestelijke en in de zuidoostelijke gevel op de zevende verdieping zijn op 

die wijze uitgevoerd. Ter vervanging van de oorspronkelijke ijzeren exemplaren zijn tijdens de tweede 

wereldoorlog schokbetonnen en bronzen kozijnen aangebracht in de daglichtopeningen (van der Heide 

en van 't Hof, 1994). De ramen in de torenkamer zijn oorspronkelijk schuiframen geweest waarbij het 

glas bij het openen van het raam onder in de gevel verdween. In 1944 zijn ook de ramen in de 

torenkamer vervangen door vaste ramen in schokbetonnen kozijnen. Sinds deze vervanging is geen 

enkel raam in de toren van het Jachthuis meer te openen. De detaillering van de ramen in de gevels van 

de torenschacht is geanalyseerd aan de hand van tekeningen die omwille van de restauratie van de 

daglichtopeningen zijn gemaakt. In figuur 2.6 is een horizontale doorsnede van de opbouw van een 

dergelijke raamopening te zien. De enkele beglazing is van binnenuit in een bronzen kozijn geplaatst en 

met bronzen glaslatten vastgezet. Dit bronzen kozijn is op haar beurt vastgezet aan een betonnen 

kozijn, dat verankerd is aan het omliggende metselwerk. Tussen het bronzen kozijn en het betonnen 

kozijn is bij de restauratie kit aangebracht. 
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Figuur 2.6: Horizontale doorsnede van de daglichtopeningen in de toren. 

bronzen kozijn 

bronzen glaslat 

enkele beglazing 

betonnen kozijn 

De detaillering van de daglichtopeningen in verticale richting is geanalyseerd aan de hand van foto's die 

in het kader van dit onderzoek zijn gemaakt. In figuur 2.7 is een aanzicht van een daglichtopening in de 

zuidwestelijke gevel van de toren weergegeven. In de figuur is te zien dat het metselwerk vlak boven de 

raamopening schuin is uitgevoerd. Het regenwater dat langs de gevel afloopt zal hierdoor op het kozijn 

en het raam terecht komen. Aan de onderzijde is het raam voorzien van een natuurstenen dorpel. Deze 
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dorpel is ender een scherpe hoek aangebracht, de onderzijde van de dorpel maakt naar schatting een 

hoek van 60° met het horizontale vlak. De dorpel heeft een oversteek van een paar centimeter. Het lijkt 

erop dat de onderdorpel niet is voorzien van een waterhol. Door het ontbreken van een waterhol zal het 

regenwater niet op enige afstand van de gevel afdruppen, maar langs de gevel !open . 

schuine zijde metselwerk 

betonnen kozijn 

bronzen kozijn 

enkele beglazing 

raamdorpel 

Figuur 2. 7: Verticaal aanzicht van de daglichtopeningen in de toren. 
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3 Analyse van de vochtschade 

Aan de hand van een inventariserend bezoek aan het Jachthuis op 2 februari 2007 is de 

vochtproblematiek in kaart gebracht die zich voordoet in de toren. De gevels van de toren zijn aan de 

buitenzijde alleen bekeken op plaatsen waar het mogelijk is om dicht bij de gevel le komen, zoals op de 

balkons. De schadebeelden zijn ondergebracht in een aantal categorieen, te weten: zoutuitbloei, 

scheurvorming, vervuiling, vochtplekken, mechanische schade en biologische aantasting. Vaak zijn op 

een plaats echter meerdere van deze categorieen gelijktijdig aanwezig; in die gevallen is het 

schadebeeld ondergebracht bij de categorie die zich het duidelijkst manifesteert op die plaats. Na een 

algemene beschrijving van iedere categorie is beschreven welke schadebeelden binnen die categorie 

zijn waargenomen in de toren van het Jachthuis. De beschrijving van ieder schadebeeld word! 

aangevuld door een foto van die schade. De locatie van de schade is omschreven en in Appendix B is 

een aantal (binnen)aanzichten van de gevels van de toren te vinden waarin de waargenomen 

schadebeelden zijn ingetekend. Hierbij zijn de schadebeelden genummerd in een kleur die de 

verschillende schades onderverdeelt in de eerder genoemde categorieen. Vervolgens is er per schade 

beschreven welke oorzaken hier mogelijk aan ten oorzaak liggen. Bij schades waarbij vochttransport 

een rol speelt is dit verduidelijkt door een doorsnede of aanzicht waarin het vochttransport is 

ingetekend. De bouwtekeningen die als onderlegger hebben gediend voor deze tekeningen, zijn 

verkregen van de RGD. Dit zijn documentatietekeningen die in 1985-1986 in opdracht van de 

Rijksgebouwendienst zijn gemaakt door Architectenatelier H. de Soeten. Tot slot is per schadebeeld 

een beschrijving gegeven van mogelijke herstelmaatregelen. Voor de volledigheid zijn hier alle 

maatregelen genoemd die de schade kunnen herstellen of verdere schade kunnen voorkomen. Omdat 

het Jachthuis een oud gebouw is met een monumentale status, komen echter niet alle genoemde 

maatregelen in aanmerking. Bij die maatregelen is vermeld dat toepassing in het Jachthuis niet mogelijk 

is . 

3.1 Zoutuitbloei 

Kristallisatie treed! op als er zouten in de porien van het materiaal aanwezig zijn, die opgelost warden in 

het porienvocht en verplaatst naar een droogfront. Bij droging van het materiaal stijgt de concentratie 

van ionen in oplossing en wanneer de evenwichtsconcentratie overschreden word!, kristalliseren de 

ionen uit. Als het droogfront zich aan het oppervlak van het materiaal bevindt, zullen oppervlakte

uitbloeiingen (efflorescentie) ontstaan. Uitbloeiing aan het oppervlak betekent een tijdelijke esthetische 

schade. Als het droogfront zich in het materiaal bevindt zal crypto-uitbloeiing (crypto-florescentie) 
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ontstaan . Deze vorm van uitbloeiing gaat gepaard met hoge kristallisatiedrukken, wat leidt tot een 

interne belasting van het materiaal (Vanhellemont, 2003). In figuur 3.1 is het principe van het ontstaan 

van zoutschade door crypto-florescentie afgebeeld. In het eerste stadium begin! de groei van de 

zoutkristallen in de porien van het materiaal. Door de interne belasting begin! in het tweede stadium de 

vorming van microscheuren, dat gevolgd word! door het afdrukken van de toplaag van het materiaal in 

het derde stadium. 

Figuur 3. 1: Principe van het ontstaan van zoutschade (Carmeliet et al., 2003). 

De oplosbare zouten die de schade veroorzaken kunnen zowel in de materialen zelf aanwezig zijn, 

ontstaan bij verwerking van die materialen, als in het metselwerk terechtkomen door externe factoren 

(Vanhellemont, 2005). Ook door het toevoegen van nieuwe materialen aan oude structuren kunnen 

oplosbare zouten gevormd warden. Externe factoren die ervoor zorgen dat oplosbare zouten in het 

metselwerk terecht komen zijn bijvoorbeeld opstijgend grondvocht waarin bodemzouten zijn opgelost, 

(zee)overstromingen, strooizouten, beregening en nitraten in uitwerpselen en urine van mensen of 

dieren. Opstijgend grondvocht is een van de meest belangrijke oorzaken van vochtproblemen in 

gebouwen, en daarmee ook van zoutproblemen (Vanhellemont, 2003). In de toren van het Jachthuis 

kan opstijgend grondvocht door de grote hoogte van de waargenomen schades echter als oorzaak 

uitgesloten warden. Het vocht dat door het metselwerk word! geabsorbeerd bij intensieve beregening 

van een gevel kan de aanwezige zouten die aanwezig zijn in het materiaal mobiliseren. 

3. 1. 1 Schadenummer 1 

Aan de binnenzijde van de zuidoostelijke gevel is op de achtste verdieping boven het raam zoutuitbloei 

aangetroffen. Twee afbeeldingen van deze schade zijn weergegeven in figuur 3.2. Op deze plaats is 

sprake van efflorescentie; de zouten zijn op het oppervlak van het metselwerk uitgekristalliseerd. De 

schade is slechts esthetisch; de structuur van het metselwerk is niet zichtbaar aangetast door de 

kristallisatie van de zouten. De zoutuitbloei die op deze locatie is waargenomen is erg lokaal. Boven de 

ramen in de andere gevels van de torenkamer is geen zoutuitbloei te zien. Voorwaarden voor het 

ontstaan van zoutuitbloei zijn de aanwezigheid van zouten en de aanwezigheid van vocht in het 

metselwerk. Waarschijnlijk is er een specifieke bron van vocht die ervoor gezorgd heeft dat de zouten in 

oplossing zijn geraakt. Mogelijk word! het overvloedige aanbod vocht op deze plaats veroorzaakt door 

een lekkende of verstopte dakgoot. Boven dit raam is aan de buitenzijde van de zuidoostelijke gevel een 

dakgoot aanwezig die het regenwater van deze zijde van het dak van de toren opvangt en met spuwers 

afvoert (paragraaf 2.2.2). De snelheid van de wind nabij de gevel is te laag om ervoor le zorgen dat het 

afgevoerde regenwater direct op de lager gelegen zuidwestgevel terechtkomt en daar voor een hogere 

vochtbelasting van de gevel zorgt. Aan de binnenzijde van die gevel in de torenkamer is er ook geen 

schade waargenomen. 
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Figuur 3.2: Schadenummer 1, efflorescentie . 

Voor de hydratatie van zoutkristallen hoeft niet per definitie een vochtbron aanwezig te zijn: ook een 

voldoende hoge relatieve vochtigheid volstaat. Oat betekent dat het zo kan zijn , dat het gevelmetselwerk 

ter plaatse niet in hoge mate vochtbelast is door bijvoorbeeld een lekkage, maar dat de zouten oplossen 

doordat de RV in de ruimte boven het evenwichtsvochtgehalte van het aanwezige zout ligt. Lubelli 

(2006) heeft aangetoond dat alleen al een verandering van de relatieve vochtigheid (bij de afwezigheid 

van andere vochtbronnen) schade kan veroorzaken aan zoutbelaste materialen. Zouten waarvan het 

evenwichtsvochtgehalte onder deze RV ligt, kunnen oplossen en uitkristalliseren wanneer de RV daalt 

tot onder de evenwichtswaarde van het zout. Schommelingen in de RV rond deze evenwichtswaarde 

zijn daarom erg gevaarlijk met het oog op zoutschade. Het evenwichtsvochtgehalte van een zout is 

afhankelijk van de temperatuur, maar blijft binnen een groot temperatuurbereik ongeveer gelijk. Het 

evenwichtsvochtgehalte van een aantal zouten bij 20°C is weergegeven in tabel 3.1 (Hens, 2003) . 

Tabel 3. 1: Evenwichtsvochtgehalten bij 20°c van een aantal zouten . 

Naam zout 
Scheikundige Evenwichts-

formule vochtgehalte [%] 

Magnesiumchloride MgCl2 33 
Kaliumcarbonaat K2C03 43 

Magnesiumnitraat Mg(N03)2 54 
Natriumchloride NaCl 75 

Kaliumchloride KCI 85 
Kaliumsulfaat K2S04 98 

Uit metingen volgt dat de relatieve vochtigheid in de torenkamer ongeveer tussen 50 en 70% 

schommelt. Een gedeelte van de meting is te zien in figuur 3.3. In de grafiek is de relatieve 

luchtvochtigheid in de toren uitgezet van begin juli tot eind september. Zouten waarvan het 

evenwichtsvochtgehalte in hetzelfde bereik ligt, zoals magnesiumnitraat met een 

evenwichtsvochtgehalte van 54%, kunnen in de torenkamer zoutuitbloei veroorzaken. Magnesiumnitraat 

zal in perioden waarin de RV boven de 54% ligt in oplossing raken en uitbloeien als de RV weer daalt 

tot onder een waarde van 54%. Mogelijk ligt het vochtgehalte aan het oppervlak ter plaatse van de 

schade, door de eerder genoemde mogelijke lekkage van de dakgoot, hoger dan op andere gevels. Als 

het evenwichtsvochtgehalte van het aanwezige zout boven de RV ligt die in de torenkamer heerst, dan 

kan er door deze plaatselijke hogere vochtigheden lokale schade optreden . 
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Figuur 3.3: Relatieve luchtvochtigheid in de torenkamer. 

Bij het herstellen van de schade is de eerste zorg het wegnemen van het vocht en/of de zouten . Het is 

essentieel om de dakgoot te inspecteren op lekkages of verstoppingen. Als blijkt dat de goot inderdaad 

verstopt of lek is, dan dient deze schoongemaakt of gerepareerd te worden, zodat het metselwerk ter 

plaatse niet meer verzadigd zal raken met vocht. Het is verstandig om regelmatig de staat van de 

dakgoten te inspecteren. Een esthetische oplossing voor de ontsierende zoutuitbloeiingen is van minder 

belang. De zouten kunnen droog verwijderd worden door zuigen, borstelen of opvegen (Hermans, 

2003). Verder is het aan te raden om een zoutanalyse uit te voeren voor de bepaling van het type 

zouten dat in het metselwerk zit, hoewel deze ingreep niet de prioriteit heeft. Als bekend is welke zouten 

de schade veroorzaken, dan is ook het evenwichtsvochtgehalte bekend waarbij die zouten in oplossing 

raken. De relatieve vochtigheid in de torenkamer is gedurende het onderzoek gemonitoord (mei tot 

november 2007). Als blijkt dat de relatieve vochtigheid in de torenkamer rond de evenwichtswaarde van 

het zout schommelt, kan de RV verlaagd worden tot onder de evenwichtswaarde van het zout, om 

nieuwe zoutuitbloeiingen te voorkomen (Hens, 2003). Door de RV te verlagen tot onder de 

evenwichtswaarde van dat zout, zal er niet voldoende vocht in de lucht aanwezig zijn voor de zouten om 

in oplossing te raken. Daarmee zal zoutuitbloei uitblijven . 

3.1.2 Schadenummer 2 

Tegen het plafond van de zevende verdieping is nabij de zuidwestelijke gevel zoutuitbloei waargenomen 

waarbij de toplaag van de baksteen is afgedrukt. Op deze locatie is crypto-florescentie ontstaan doordat 

de in het plafond aanwezige zouten in het aanwezige vocht zijn opgelost en door het plafond heen zijn 

getransporteerd. Het droogfront heeft zich hierbij op enige diepte in het materiaal bevonden, waardoor 

de zouten in het materiaal zijn uitgekristalliseerd. Door de kristallisatiedrukken die daarbij zijn ontstaan 

is de toplaag van de baksteen afgedrukt. In figuur 3.4 zijn twee afbeeldingen van het schadebeeld 

opgenomen . Het gekristalliseerde witte zout is duidelijk zichtbaar onder de afgedrukte delen van het 

baksteengewelf. 
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Figuur 3.4: Schadenummer 2, crypto-florescentie . 

Het lijkt erop dat de hoge vochtbelasting van het baksteengewelf word! veroorzaakt door een lekkage 

van de balkonvloer op de achtste verdieping. Uit metingen die in het kader van dit onderzoek zijn 

verricht, volgt dat de relatieve vochtigheid aan het oppervlak van dit plafond tegen de 100% ligt, terwijl 

de RV van de ruimtelucht in de meetperiode niet boven de 70% komt (zie paragraaf 7.4). Dit bevestigt 

het vermoeden dat er op deze plaats sprake is van lekkage van de balkonvloer. Tijdens de schade

inspectie is gebleken dat de vloer van het westelijke balkon niet goed afwaterend is uitgevoerd. In figuur 

3.5a is een foto van de westelijke balkonvloer te zien; na een regenbui is er een laag water op de vloer 

blijven staan. Een slechte waterdichting van de vloer kan er voor zorgen dat het regenwater de 

bakstenen vloer intrekt. In figuur 3.5b is een doorsnede van de gevel en de vloer te zien op de plaats 

waar dit schadebeeld is waargenomen. De zouten die in de bakstenen vloer zijn uitgekristalliseerd 

kunnen afkomstig zijn uit het metselwerk zelf of uit een toevoeging van nieuwe materialen, zoals bij 

injectie van het metselwerk met een cementgebonden materiaal om scheuren te repareren . 

(a) (b) 

Figuur 3.5: (a) Stechte drainage van de westelijke batkonvtoer en (b) mogelijke oorzaak van schadenummer 2 . 

Wederom is voor het herstellen van de schade het wegnemen van het vocht en/of de zouten de eerste 

zorg. Om de overmatige vochtbelasting van de vloer weg te nemen dient de drainage van de 

balkonvloer hersteld te worden. Het is essentieel om hierbij afschot aan te brengen naar de overstort 

toe. Ook dient de waterdichting van de vloer gecontroleerd en zo nodig hersteld te worden. Het is aan te 

bevelen om de loden bedekking van de balkonvloeren te vervangen door een moderner 
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dakbedekkingssysteem. Hierdoor zal water, dat tijdens een regenbui ondanks het aangebrachte afschot 

even op de vloer blijft staan, niet direct tot schade leiden. Voor een bitumineuze of kunststoffen 

dakbedekking kan uitgegaan worden van een levensduur van 15 tot 20 jaar (Kewo dakservice, 2007). 

Het is verstandig om ieder jaar de dakbedekking te inspecteren. Tijdens deze inspectie dienen de 

hemelwaterafvoeren gereinigd en eventuele noodzakelijke reparaties van de vloer uitgevoerd te worden. 

Na 15 jaar dient de dakbedekking geheel vervangen te worden. Als het in verband met de monumentale 

status van het gebouw ongewenst is om het uiterlijk van de balkonvloer te veranderen, kan het een 

oplossing zijn om een laag dakleer onder de loden afwerking van de balkonvloer aan te brengen. Hierbij 

word! opgemerkt dat dit een gevaarlijke oplossing is, omdat het bedekken de nieuwe vloerafwerking met 

een tweede laag materiaal eventuele lekkages onzichtbaar maakt. Van minder belang is het om de 

opgeloste zouten aan het metselwerk te onttrekken. Dit kan gedaan worden door extractie toe te 

passen: een principe waarbij een zoutvrije substantie op de vochtige ondergrond aangebracht word! die 

de zouten als het ware opzuigt uit het metselwerk. Daar dient bij opgemerkt te worden dat extractie van 

zouten geen eenvoudige ingreep is. Allereerst kent de methode een aantal technische problemen, zoals 

een juiste droogtijd en een goede adhesie van het middel aan de ondergrond. Daarnaast dient er 

rekening gehouden te worden met het grote aantal extracties (zes tot lien) dat nodig kan zijn om tot een 

aanvaardbaar resultaat te komen. Het is van belang dat de middelen zelf vrij zijn van zouten. Ook 

kunnen zouten slechts tot een diepte van 30 mm uit het metselwerk worden verwijderd. (Hermans, 

2003) 

3.1.3 Schadenummer 3 

Op de loggia aan de noordwestzijde op de derde verdieping van de toren is de toplaag van de baksteen 

afgedrukt. Ook bij deze schade is er onder de afgedrukte stukken baksteen witte zoutuitbloei zichtbaar. 

Dit schadebeeld is aan de rechterkant (van buitenaf gezien) van de balkondeur waargenomen op een 

groot gedeelte van het metselwerk. Twee foto's van dit schadebeeld zijn opgenomen in figuur 3.6. 

Figuur 3. 6: Schadenummer 3, crypto-florescentie. 

Deze gevel word! ter plaatse van de schade door het dak van de loggia beschermd tegen overmatige 

slagregenbelasting (figuur 3.7a). Mogelijk word! de rechterzijde van de gevel van de loggia wel door 

regen belast. Bij wind vanuit het (zuid)westen kan slagregen via de openingen van de loggia op de 

gevel terecht komen. De aanwezige zouten kunnen gemobiliseerd worden door het vocht dat door het 
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metselwerk geabsorbeerd kan warden bij intensieve beregening van een gevel. Toch is het 

onwaarschijnlijk dat dit gedeelte van de gevel door slagregen wordt belast. Een lekkende dakgoot of 

dichting tussen de dakconstructie en het gevelmetselwerk zijn andere mogelijke oorzaken van de hoge 

vochtbelasting van de gevel (figuur 3.7b). Ook dit is niet aannemelijk, omdat op de aansluiting tussen de 

gevel en het dak geen vochtschade is waargenomen . Aan de linkerkant van de balkondeur is nieuw 

voegwerk zichtbaar. De precieze werkzaamheden en de reden voor het gedeeltelijke herstel van het 

voegwerk zijn niet bekend . Ook is het niet duidelijk of er aan deze kant van de deur sprake is geweest 

van vergelijkbare schade als aan de rechterkant van de deur. Wei is bij de RGD bekend dat bij 

werkzaamheden in het verleden af en toe vrij agressieve reinigingsmethoden zijn gehanteerd . Het is 

mogelijk dat de oorzaak van de schade ligt in deze werkzaamheden . 

(a) 

Figuur 3. 7: (a) Loggia op de derde verdieping en (b) mogelijke oorzaak van schadenummer 3 . 

Ook voor dit geval van zoutschade geld! dat de eerste zorg het wegnemen van het vocht en/of de 

zouten is. De dakgoot van de loggia dient gecontroleerd te warden op verstoppingen en lekkages. Naar 

aanleiding van die controle kan het noodzakelijk blijken te zijn om de lekkage of de verstopping van de 

dakgoot weg te nemen . Ook de dichting tussen het dak en de gevel dient gecontroleerd en zo nodig 

gerepareerd te warden . Verder is het aan te raden om na te gaan welke werkzaamheden er in het 

verleden op de loggia zijn verricht om te achterhalen of de oorzaak van de schade daarin gevonden kan 

warden. Zoals bij schadenummer 2 beschreven is, kan extractie toegepast warden om de zouten te 

verwijderen . 

3.2 Scheurvorming 

Scheuren in baksteenmetselwerk kunnen tal van oorzaken hebben. Uit de praktijk van de 

monumentenzorg is gebleken dat de verschillende oorzaken van scheurvorming onder te brengen zijn in 

acht categorieen (RDMZ, 1996): 

- veranderingen in de ondergrond; 

- instabiliteit van de baksteenconstructie; 
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- verkeerde constructies en overbelasting van het gebouw; 

- thermische fluctuaties; 

- verschillende kwaliteiten baksteen en soorten mortel ; 

- expansie van vocht- en zoutbelaste baksteenconstructies; 

- roestend ijzer in baksteenconstructies; 

- onjuiste herstelmethoden. 

Het is niet waarschijnlijk dat een verandering in de ondergrond ten grondslag ligt aan de scheurvorming 

die in de toren van het Jachthuis is waargenomen. Een verandering in de ondergrond zal namelijk niet 

snel schade aanrichten op dergelijke hoogtes. Onder instabiliteit van de constructie vallen wijzigingen 

aan het gebouw zoals het doorbreken van bouwmuren . Als de constructie haar stabiliteit ontleent aan 

deze bouwmuren kan de wijziging aanleiding geven tot schade. Jachthuis St. Hubertus heeft een 

beschermde monumentenstatus; in de bouwhistorische documentatie van het monument worden alle 

restauraties en reparaties gedocumenteerd. Van dergelijke ingrijpende wijzigingen aan de constructie is 

in deze documentatie niets bekend. Het ontbreken van goed functionerende lateien is een voorbeeld 

van een verkeerde constructie. Onderdimensionering van lateien kan leiden tot scheurvorming in het 

metselwerk, aangezien het metselwerk niet in staat is om trekspanningen op te vangen . Thermische 

fluctuaties spelen vooral een rol bij lange aaneengesloten gevelwanden en bij combinaties van 

materialen. Maar ook bij dikke massieve gevels van metselwerk kunnen thermische fluctuaties leiden tot 

scheurvorming. Bij bezonning kan de temperatuur van het buitenste deel van het gevelmetselwerk hoog 

oplopen. De temperatuur aan de binnenzijde kan daarbij achterblijven, waardoor er over de constructie 

spanningsverschillen ontstaan en scheurvorming op kan treden. Ook bij toepassing van verschillende 

kwaliteiten baksteen en soorten metselwerk speelt dit principe een rol. Onder invloed van de 

temperatuur en door het verschil in uitzettingscoefficient kunnen er scheuren ontstaan . Zoals in 

paragraaf 3.1 aan bod is gekomen, kunnen scheuren ook ontstaan ten gevolge van de kristallisatiedruk 

die bij droging van zoutbelast metselwerk ontstaat als het droogfront zich in het materiaal bevindt. 

Wanneer een anker in de baksteenconstructie onvoldoende tegen vocht is beschermd zal het gaan 

roesten . De corrosie gaat gepaard met volumetoename, waardoor spanningen in he! materiaal ontstaan 

en scheurvorming op kan treden. Ten slotte kunnen onjuiste herstelmethoden, zoals het voorzien van 

de constructie van een nieuwe buitenschil met steen en mortel van een andere kwaliteit, de oorzaak zijn 

van scheurvorming in metselwerk. 

3.2.1 Schadenummer 4 en 5 

Boven de ramen in de torenkamer is boven de rollaag een smalle horizontale scheur waargenomen 

(figuur 3.8a). De scheur is op alle drie de gevels zichtbaar op de rand tussen de bakstenen en de 

lintvoeg. He! lijkt erop dat het metselwerk opnieuw gevoegd is. Boven de deuropening van de loggia op 

de derde verdieping is in de hoek met het bakstenen plafond een vergelijkbare scheur aangetroffen 

boven de rollaag (figuur 3.8b) . Ook deze mortelvoeg lijkt opnieuw gevoegd le zijn. 
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Figuur 3. 8: (a) Schadenummer 4, scheurvorming en (b) schadenummer 5, scheurvorming. 

Wat opvalt aan de twee schadebeelden, is dat beide scheuren boven een rechte rollaag boven een 

opening in de gevel zijn aangetroffen. Een veel voorkomende oorzaak voor scheurvorming in 

metselwerk nabij gevelopeningen is onderdimensionering van de rollaag. De trekspanningen in het 

metselwerk zijn dan te groot om door de elasticiteit van het metselwerk opgevangen te worden. Het is 

niet zeker dat onderdimensionering in deze gevallen de oorzaak is van de scheurvorming. Bij 

onderdimensionering van de rollaag word! een ander schadepatroon van scheurvorming verwacht dan 

hier waargenomen is. De scheuren lopen vaak taps toe vanuit de hoeken van de opening bij 

onderdimensionering. Een andere mogelijke oorzaak van de scheurvorming is drogings- of 

verhardingskrimp van de nieuwe voeg die zichtbaar is boven de rollaag. Tijdens het bindproces krimpt 

de mortel en in extreme gevallen kunnen in de voegen microscheurtjes ontstaan. Een andere mogelijke 

oorzaak voor schadenummer 4 kan een corroderend anker zijn aan de buitenzijde van de gevel boven 

het raam. Door aanwezigheid van vocht in de muur kan het anker corroderen. Corrosie gaat gepaard 

met volumetoename, waardoor spanningen in het materiaal ontstaan. Deze spanningen kunnen zo 

groot zijn dat het metselwerk kapot gedrukt word! (Wijffels en Bouma, 2002). Het is niet duidelijk of er 

een (roestend) anker aanwezig is in het metselwerk boven de raamopeningen in de torenkamer; aan de 

buitenzijde is geen anker te zien . 

Als de schade veroorzaakt is door drogingskrimp van de mortel dan is dat een irreversibele schade. De 

situatie is stabiel nadat de verharding heeft plaatsgevonden. Oat betekent dat de door de verharding 

ontstane scheuren zich niet verder zullen ontwikkelen. Daarom kan er voor de reparatie van de 

scheuren volstaan worden met het esthetisch vullen of afwerken van de scheuren. Als een corroderend 

anker de oorzaak is van de schade dient het metselwerk uitgehakt te worden om de schade te 

herstellen. Zo kan het roestende anker na het aanbrengen van een stutconstructie verwijderd worden . 

Na het ontroesten en beschermen van het anker, bijvoorbeeld door thermisch verzinken, kan deze 

opnieuw aangebracht en aangewerkt worden (Uretek, 2007). Een andere mogelijkheid is om nieuwe 

ankers aan te brengen in roestvrij staal, chroomnikkel staal of in brons. Ook kan kathodische 

bescherming een uitkomst bieden bij corrosie van het anker. De werking van kathodische bescherming 

is gebaseerd op scheikundige principes . Door het anker te verbinden met een minder edel metaal word! 

het anker beschermd. lonenuitwisseling tussen de metalen leidt tot het oplossen van het minst edele 

metaal; het word! als het ware opgeofferd om het edeler metaal te beschermen (Vandervelde, 2007). Dit 

is een minder ingrijpende methode om de corrosie tot staan te brengen . 
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3.2.2 Schadenummer 6 

Op alle vier de hoekbalkons van de torenkamer is in het metselwerk onder het dak van de toren een 

scheur, met daarin een roestend anker, aangetroffen. In figuur 3.9a is een foto van deze schade 

afgebeeld. Ter hoogte van het roestende anker is aan de achterzijde van de muur een horizontale 

scheur zichtbaar (figuur 3.9b) . Deze horizontale scheur ziet er hetzelfde uit als de scheuren die bij 

schadenummers 4 en 5 zijn beschreven. Het lijkt erop dat het metselwerk boven deze scheur opnieuw 

is gevoegd. 

(b) 

Figuur 3.9: (a) Schadenummer 6, scheurvorming met roestend anker en (b) scheurvorming aan de achterzijde. 

Het is mogelijk dat het anker onvoldoende corrosiewerend is behandeld; door aanwezigheid van vocht 

in de muur kan het anker daardoor gaan corroderen . Zoals bij het vorige schadebeeld is beschreven 

gaat corrosie gepaard met volumetoename, waardoor spanningen in het materiaal ontstaan en het 

metselwerk kapot gedrukt kan worden (Wijffels en Bouma, 2002). Het is mogelijk dat de ankers die 

onder het dak van de toren te zien zijn, over de volledige breedte van de gevels zijn aangebracht. De 

rollaag boven de ramen zit namelijk op dezelfde hoogte als de rollaag boven de gevelopening op de 

balkons. In figuur 3.10 is met een stippellijn aangegeven waar het anker zich in dat geval zou bevinden. 

Het kan een verklaring zijn voor de scheurvorming die aan de binnenzijde boven de ramen is 

waargenomen (schadenummer 4). Uit de bouwtekeningen is niet te bepalen op welke plaats de ankers 

zijn aangebracht. 

< Mogelijke plaats anker 

Figuur 3.10: Mogefijke p/aats van het anker. 
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Volgens dhr. Stapel, constructeur van de RGD, zijn de risico's die ontstaan door het roesten van de 

ankers zeer klein. Er dient een afweging gemaakt le worden of het ondanks de kleine risico's wenselijk 

is om de schade te herstellen. Zoals bij schadenummers 4 en 5 beschreven is, dient het metselwerk 

daarvoor uitgehakt te worden, zodat het roestende anker na het aanbrengen van een stutconstructie 

verwijderd kan worden. Het anker dient ontroest en beschermd te worden, bijvoorbeeld door het 

thermisch te verzinken, waarna deze opnieuw aangebracht en aangewerkt kan worden (Uretek, 2007). 

Een andere mogelijkheid is om nieuwe ankers aan te brengen of om kathodische bescherming toe te 

passen door een onedeler metaal te verbinden met het anker. Omdat er op deze locatie waarschijnlijk 

geen sprake is van een overmatige vochtbelasting, kan er geen bijdrage aan de oplossing geleverd 

worden door de vochttoevoer in de muur te verminderen . 

3.2.3 Schadenummer 7 

Op de zevende verdieping is aan de binnenzijde van de noordwestelijke gevel een gescheurd 

raamportaal aangetroffen. De hechting tussen de toplaag van de wand (de stuclaag) en de ondergrond 

is verloren gegaan. In figuur 3.11 is een tweetal afbeeldingen van dit gescheurde raamportaal le zien . 

Figuur 3. 11: Schadenummer 7, loslatend stucwerk. 

Er is een aantal mogelijke oorzaken van deze schade. Ten eerste kan er op deze plaats sprake zijn van 

crypto-florescentie, waardoor de toplaag van de wand af wordt gedrukt. In de scheuren is echter geen 

zoutuitbloei zichtbaar. Een andere mogelijkheid is, dat de krimpwapening in de betonklamp op deze 

plaats door een elektrolytisch proces is gaan corroderen. Door corrosie ontstaan spanningen in het 

materiaal, die de toplaag mogelijk afgedrukt kunnen hebben. Het lijkt er echter op, dat op deze plaats bij 

de raamopening geen betonklamp aanwezig is. Een derde mogelijkheid is dat de afwerklaag is 

beschadigd door de vorming van ettringiet. Ettringiet is een reactieproduct van C:A. of C3A-verbindingen 

met sulfaten en water. Het kan gevormd worden wanneer een vochtbelaste muur met een 

cementgebonden pleister en een gipshoudende schuurlaag wordt afgewerkt (Hermans, 2003). Bij 

ettringietvorming treedt plaatselijk volumevergroting op, waardoor ernstige schade aan de afwerklaag 

kan ontstaan. Volgens informatie van de RGD is het zeer waarschijnlijk dat het cementgebonden 
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pleister in de toren is afgewerkt met een gipshoudende schuurlaag. Als gipshoudende materialen zijn 

gebruikt, dan is het tot slot mogelijk dat de stuclaag is gezwollen en gebarsten door infiltraties van water 

in de gevel. Omdat de scheur op de hoek van het raamportaal is aangetroffen lijkt dit een logische 

verklaring voor de schade. Bij wateropname zal ieder deel van het stucwerk naar de randen toe 

uitzetten, waardoor de zwelling zich op hoeken zal concentreren. 

Als blijkt dat er sprake is van een corroderende krimpwapening, dan is kathodische bescherming de 

enige methode om de corrosie in het beton helemaal te stoppen. Via vochtregulatie kan het 

schadeproces van corrosie wel vertraagd worden. Een aantal manieren om de vochtbelasting van het 

pleisterwerk ter plaatse van de waargenomen schade te beperken word! hieronder besproken. 

Bij alle vier de genoemde mogelijke oorzaken van de schade speelt vocht een belangrijke rol. Daarom is 

het belangrijk om de overmatige vochtbelasting van de binnengevel te verminderen. De maatregelen die 

hiertoe genomen kunnen worden, kunnen in drie categorieen onderverdeeld worden. Allereerst is er de 

mogelijkheid om de watertoevoer te verminderen, zodat minder vocht in de gevel terecht zal komen. Als 

het onmogelijk blijkt te zijn om te voorkomen dat het vocht in de gevel terecht komt, kan geprobeerd 

worden om het vochttransport te blokkeren of verminderen. Als ook dat niet mogelijk blijkt te zijn, is de 

enige mogelijkheid om het binnenoppervlak toe te rusten op het vochttransport. Hieronder worden deze 

drie categorieen uitgebreider besproken. 

Bij gebouwen waarbij sprake is van slecht voegwerk kan de vochtbelasting verminderd worden door het 

voegwerk te herstellen. De kwaliteit van voegwerk kan negatief be"lnvloed worden door veroudering, 

chemische aantasting en vocht. Bij voegwerkherstel dient het oude voegwerk tot op voldoende diepte 

verwijderd te worden door te slijpen of te hakken. Na het reinigen van de opening kan er nieuw 

voegwerk aangebracht worden. Omdat herstel van het voegwerk van de gevels van de toren van het 

Jachthuis een ingrijpende en kostbare maatregel zal zijn, is het belangrijk om er zeker van te zijn dat het 

noodzakelijk is om over te gaan tot herstel van het voegwerk. 'Uitstel van voegwerkherstel is 

aangewezen als het voegwerk nag aanwezig, niet gescheurd en samenhangend is' (Vanhellemont, 

2007). Voeghardheid is een zeer bruikbare maatstaf voor de technische kwaliteit van voegen. Als blijkt 

dat de voeghardheid onvoldoende is, dient overgegaan te worden tot herstel van (een deel van) het 

voegwerk. De voeghardheid kan gemeten worden met een Pendelhamer van Schmidt. De slagstift van 

het instrument slaat met een slingerbeweging tegen het oppervlak van de mortel. Bij het terugveren van 

de slagstift van het oppervlak kan de uitslag ervan afgelezen worden op de schaal van het instrument. 

De terugslagwaarde is een maat voor de voeghardheid, de voeghardheid is derhalve een dimensieloos 

getal. Een hardere voeg zal een grotere terugslagwaarde geven en in een hogere voeghardheidsklasse 

vallen. Door TNO is in 2002 onderzoek verricht naar de voeghardheid van het gevelmetselwerk ter 

hoogte van de torenkamer. Uit metingen op de hoekpunten van de toren is gebleken dat de 

voeghardheid destijds tussen 48 en 55 lag (Wijffels en Bouma, 2002). Hiermee valt het gevelmetselwerk 

in de hoogste voeghardheidsklasse: VH45. Voegwerk uit deze klasse word! bijvoorbeeld toegepast bij 

horizontale metselwerkdelen en bij metselwerk waarbij afstomend regenwater word! verwacht. Bij het 

Jachthuis zal het voegwerk daarom in deze klasse moeten vallen volgens CUR-aanbeveling 61 

(Stichting CUR, 1998). Uit een vergelijking van de gemeten voeghardheden met de aanbeveling voor de 
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voeghardheid volgt dat er geen technische reden is voor voegwerkherstel. Het is verstandig om de 

meting van de voeghardheid van het gevelmetselwerk nogmaals uit te voeren, omdat het onderzoek van 

TNO inmiddels vijf jaar geleden is uitgevoerd . Oak als blijkt dat de voeghardheid op het moment geen 

directe aanleiding geeft tot voegwerkherstel is het verstandig om het metselwerk regelmatig te blijven 

controleren . Bij het onderzoek van TNO is namelijk wel op een aantal plaatsen oppervlakkige aantasting 

van de stenen en de voegmortel waargenomen. Het is niet waarschijnlijk dat de voeghardheid in vijf jaar 

dusdanig afgenomen is dat het een technische reden vormt om over te gaan tot voegwerkherstel. Er 

wordt geconcludeerd dat voegwerkherstel op dit moment niet zinvol is om de watertoevoer naar binnen 

te verminderen . Daarbij wordt opgemerkt dat het zelfs een gevaarlijke maatregel is, omdat een 

afwijkend samengestelde metsel- en voegmortel kan zorgen voor een blokkade in het vochttransport . 

De capillaire werking van de voegmortel dient zoveel mogelijk gelijk te zijn aan die van de metselmortel 

(RDMZ, 1996). Zowel te dichte als te open voegmortel kan uitvriezen. Het herstel van het voegwerk zal 

in de schadeanalyse niet meer genoemd warden als mogelijke herstelmaatregel. 

Andere mogelijkheden om de watertoevoer op de gevels te verminderen zijn het hydrofoberen van de 

gevel , of het aanbrengen van een waterwerende pleister of een buitenisolatie met een gepleisterde 

afwerking . Het aanbrengen van een waterwerende pleister of een buitenisolatie om de watertoevoer te 

verminderen, zijn geen oplossingen die bij Jachthuis St. Hubertus in aanmerking komen. De 

maatregelen zullen de architectuur van het Jachthuis te zeer aantasten . Daarom zullen deze 

maatregelen in de schadeanalyse niet meer genoemd warden. Het succes van hydrofoberen is 

afhankelijk van de structuur van het materiaal. Doorlopende scheuren die breder dan 0,3 mm zijn, 

zwakke voegen en alkalische aantasting van de hydrofoberende materialen door het hoge alkaligehalte 

in de steen, kunnen het succes van het hydrofoberen tenietdoen (Hendriks, 1999). Vocht dat 

onverhoopt achter de hydrofobeerlaag terecht komt, iets dat bij oude gebouwen zeer waarschijnlijk is, 

kan moeilijker uit de constructie ontsnappen en leidt aan de buitenzijde van de gevel niet alleen tot 

vorstschade, maar zorgt er oak voor dat zouten gemobiliseerd warden (Hermans, 2003). Een oplossing 

kan mogelijk geboden warden door het impregneermiddel Suprime OD van Supral. Een ondergrond die 

behandeld is met dit impregneermiddel zal, volgens de fabrikant, gedurende meerdere uren 

bescherming bieden tegen indringend regenwater, maar zal daarna geleidelijk aan water gaan doorlaten 

(Crevecoeur, 1995). Het laboratorium van het Koninklijk lnstituut voor het Kunstpatrimonium (K.l.K.) 

heeft een onderzoek uitgevoerd naar de waterdampdoorlaatbaarheid, de droogsnelheid en de 

kunstmatige veroudering van een aantal steensoorten dat met dit product behandeld is (De Witte, 

1994). Uit dit onderzoek volgt, dat de waterdampdoorlaatbaarheid van de behandelde stenen grater is 

dan die van de niet behandelde stenen. Oak is aangetoond dat het aangebrachte impregneermiddel de 

droogsnelheid van het materiaal niet nadelig be'lnvloedt. Dat betekent dat het eerder genoemde nadeel 

van hydrofoberen bij toepassing van Suprime OD geen rol speelt: vocht dat achier de hydrofobeerlaag 

terecht komt, zal niet moeilijker uit de constructie kunnen ontsnappen. Het impregneermiddel hecht zich 

niet op chemische, maar op mechanische wijze aan de ondergrond. Een groat voordeel daarvan is dat 

het impregneermiddel met een geschikt middel te verwijderen is. Hiermee zou dit impregneermiddel een 

oplossing kunnen bieden voor het verminderen van de vochtbelasting van de gevels. loch is het 

verstandig om terughoudend te zijn met het aanbrengen van een impregneermiddel. Deze maatregel is 

namelijk alleen een mogelijke oplossing als er sprake is van vochtdoorslag door de gevel. Als het vocht 
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dat de schade veroorzaakt echter bij slecht gedetailleerde aansluitingen naar binnen komt zal 

hydrofoberen tot grotere problemen leiden. Door het aanbrengen van de hydrofobeerlaag zal er meer 

regenwater langs de gevel aflopen, waardoor ook meer water bij details terecht zal komen en naar 

binnen kan treden. In dat geval is het verstandiger om de watertoevoer op de gevels te verminderen 

middels verbetering van de detaillering. 

De tweede mogelijkheid die eerder is genoemd om het probleem op te lossen bestaat uit het blokkeren 

of verminderen van het watertransport. Door het watertransport te verminderen, zal minder vocht aan 

het binnenoppervlak van de gevels komen. In het verleden is het watertransport afgeremd door een 

betonnen klamplaag aan te brengen aan de binnenzijde van de gevel. Met het aanbrengen van die 

waterdichte laag heeft het probleem zich echter verplaatst naar de randen van de klamplaag en naar 

plaatsen waar scheuren of openingen in de klamplaag zijn gevormd. Schadenummer 9 (paragraaf 3.3.2) 

is hier een voorbeeld van. 

Oplossingen uit de derde en laatste categorie richten zich op het toerusten van het binnenoppervlak op 

het vochttransport. Het vocht word! daarmee niet aan de buitenzijde van de gevel of in het materiaal zelf 

tegengehouden, maar er word! een materiaal op de wand aangebracht dat zonder schade de 

waterdoorgang kan ondergaan. Als er op deze plaats sprake is van zoutuitbloei, zou een 

zoutbestendige restauratiepleister uitkomst kunnen bieden. Er zijn twee typen zoutbestendige 

restauratiepleisters: zoutbergende pleisters en zouttransporterende ofwel zoutdoorlatende pleisters (van 

Hees, 2003). Een zoutbergende pleister heeft een onderlaag waarin het zout kan kristalliseren zonder 

dat daarbij schade optreedt, een bovenlaag en een afwerklaag. Het zijn pleisters met een grote 

porositeit en waterdampdoorlaatbaarheid met tegelijkertijd een lage capillaire waterabsorptie (WTA, 

1991 ). De hoge dampdoorlaatbaarheid is gunstig voor droging van het onderliggende metselwerk. Bij 

een zouttransporterende pleister vindt de kristallisatie plaats aan het oppervlak. Dit type pleister bestaat 

uit een doorlaatbare laag en een afwerklaag. Een andere mogelijkheid is om een opofferingspleister toe 

te passen. Een opofferingspleister wordt aangebracht met het doel de zouten op te laten nemen en dan 

de pleisterlaag weer te verwijderen. Het pleister wordt dan als soort extractielaag toegepast. Wanneer 

de zoutbelasting in de muren tot een aanvaardbaar niveau is gedaald kan een definitieve pleister 

aangebracht worden (Hermans, 2003). Als er inderdaad gips verwerkt is in de huidige pleisterlaag, dan 

draagt deze oplossing ook bij aan het oplossen van het mogelijke probleem van ettringietvorming en 

van het zwellen en barsten van de stuclaag. 

3.3 Vervuiling 

Natte oppervlakken bieden vuildeeltjes en sporen die in de lucht zitten de gelegenheid om zich aan het 

oppervlak te hechten. Bij het dalen van de vochtigheid aan het oppervlak droogt de vervuiling in en blijft 

na verdamping van het water als vaste afzetting aan het oppervlak achter. Ruwe oppervlakken zorgen 

voor meer mogelijkheden voor de aanhechting van vuil. De mogelijkheden tot aanhechting van vuil en 

sporen worden minimaal als het geveloppervlak sneller droogt (Lsgi, 2007). 
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Hoofdstuk 3. Analyse van de vochtschade 

3.3.1Schadenummer8 

Onder het plafond op de zevende verdieping is op de noordwestelijke gevel een donkergekleurde 

lijnvormige verkleuring waargenomen (figuur 3.12a). Op bouwtekeningen van de RGD uit 1942 is te zien 

dater op deze plaats in de gevel een houten luik heeft gezeten . Zoals in figuur 3.12b te zien is, hebben 

onder de ramen in de torenkamer nissen gezeten waarin de schuiframen van de torenkamer verdwenen 

als de ramen geopend werden. Dergelijke schuiframen zijn ook toegepast in de eetkamer op de begane 

grond van het Jachthuis. In de kelder onder de eetkamer is de nis in de muur zichtbaar waarin de ramen 

zakten als deze geopend werden. Deze nis is afgeschermd met wegneembare houten panelen (Haak 

en Siegers, 2003). Mogelijk is het houten luik in de gevel op de zevende verdieping ook een 

afscherming van de nis onder het raam geweest. In 1944 zijn nieuwe ramen in schokbetonnen kozijnen 

geplaatst. De nissen onder de ramen zijn daarbij dichtgezet met een betonwandje . 

nis 

houten luik 

(a) (b) 

Figuur 3. 12: (a) Schadenummer 8, vervui/ing en (b) moge/ijke oorzaak van schadenummer 8 . 

De vervuiling van he! oppervlak wijst erop dat he! stucwerk op deze plaats vochtig is (geweest), 

waardoor vuildeeltjes en sporen zich aan he! oppervlak hebben gehecht. Omdat de vervuiling in strepen 

is gevormd, is het waarschijnlijk dat het vocht op die manier langs de binnenkant van de gevel is 

afgelopen. Het regenwater dat van het glasoppervlak van het raam van de torenkamer afloopt kan aan 

de onderzijde van het raam naar binnen dringen door scheuren of kieren in de kozijnen . Mogelijk komt 

dit regenwater tussen het betonwandje en de metselwerkgevel terecht en komt het water aan de 

onderzijde van het betonwandje aan het oppervlak van de binnengevel. In dat geval zou de vervuiling 

echter niet zichtbaar zijn op de aansluiting van de vloer en de gevel, maar iets lager op de binnengevel, 

!er hoogte van de onderzijde van het betonwandje. He! is niet duidelijk hoe de bovenkant van he! 

betonwandje is afgewerkt . Mogelijk zorgt een waterdichte afwerking van deze bovenzijde ervoor dat he! 

vocht niet tussen he! beton en he! metselwerk in kan komen, maar dat he! vocht tangs de binnenzijde 

van het beton afloopt. Op de aansluiting tussen de vloer en de gevel komt he! vocht dan zichtbaar aan 

het binnenoppervlak. Door de verwarming die in de torenkamer onder de daglichtopening is geplaatst, is 

niet zichtbaar of dit inderdaad de oorzaak van de schade is. Een derde mogelijkheid is dat sporen van 

condens de vervuiling hebben gevormd. Di! is echter niet waarschijnlijk, omdat de binnengevels niet de 

plaatsen in de toren zijn waar he! eerste condensatie op zal treden. Omdat het glasvlak de grootste 

warmtedoorgangscoefficient heeft zal daar he! eerste condensatie optreden. 
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Als het regenwater door scheuren en kieren in het raamkozijn naar binnen komt, is het van essentieel 

belang dat deze lekkage gerepareerd word!. Van minder belang is het toepassen van ventilatie in 

combinatie met beperkte verwarming in de toren. Daarmee zullen de binnengevels sneller drogen en zal 

er minder kans op vervuiling van het oppervlak zijn. Aanvullend kan ervoor gekozen worden om een 

glad afgewerkte dikke mineraalgebonden pleister toe te passen op de binnengevels. Door de structuur 

heeft deze pleister minder mogelijkheden voor aanhechting van vuil (Lsgi, 2007). 

3.3.2 Schadenummer 9 

Op de zesde verdieping word! de noordwestelijke gevel onder de trap ontsierd door een 

donkergekleurde, lijnvormige verkleuring. Ook op de nok waar de vloerbalk is opgelegd is een sterke 

vervuiling zichtbaar. Dit schadebeeld is te zien in figuur 3.13a. Deze schade ziet er hetzelfde uit als de 

hierboven beschreven schade die een verdieping hoger op dezelfde gevel is aangetroffen. Het lijkt erop 

dat er water langs het binnenoppervlak van de gevel naar beneden gelopen is. Aan de onderzijde van 

de traptreden is op een aantal plaatsen sprake van houtrot. 

(b) 

Figuur 3. 13: (a) Schadenummer 9, vervuiling en (b) mogelijke oorzaken van schadenummer 9. 

Ook op deze plaats is het theoretisch gezien mogelijk dat de vervuiling word! veroorzaakt door 

condensvorming. Maar zoals bij het vorige schadebeeld al aan de orde kwam, is dit niet waarschijnlijk. 

De binnengevels zijn niet de plaats in de toren waar het eerste condensatie op zal treden. Het lijkt erop 

dat er een andere oorzaak is voor de vochtschade op deze plaats. De klamplaag is hier plaatselijk 

onderbroken door de bevestiging van de trapboom aan de wand. Waarschijnlijk is de trapboom met 

bouten, door de klamplaag heen, vastgezet aan het achterliggende metselwerk. Ook het metselwerk is 

ter plaatse van deze bevestiging verzwakt. Hierdoor vindt het vocht, dat achier de klamplaag terecht is 

gekomen, een uitweg aan de binnenzijde van de gevel. Het vocht kan op twee manieren tussen het 

metselwerk en de betonklamp komen. Vochtdoorslag door het metselwerk is de eerste mogelijkheid. Of 

er vochtdoorslag optreedt door de gevel van het Jachthuis word! onderzocht in hoofdstuk 7. Het is 

waarschijnlijker dat het vocht op hogere verdiepingen bij details naar binnen treed! en tussen het 
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Hoofdstuk 3. Analyse van de vochtschade 

metselwerk en de betonklamp naar beneden afloopt. In figuur 3.13b is een verticale doorsnede van een 

deel van de gevel afgebeeld. Daarin zijn de genoemde mogelijkheden ingetekend waarop het vocht 

achter de betonklamp en aan het binnenoppervlak kan komen door onderbreking van de betonnen laag . 

Het is geen goede oplossing om de onderbrekingen van de klamplaag te herstellen om te voorkomen 

dat het vocht op deze plaats aan het binnenoppervlak komt, want het vocht dat zich achter de 

klamplaag bevindt zal in dat geval een andere uitweg zoeken en op een andere plaats mogelijk schade 

veroorzaken. Om de schade te herstellen en verdere schade te voorkomen zal de vochtbelasting van de 

gevel verminderd moeten worden. Omdat verwacht wordt dat het vocht achter de klamplaag terecht 

komt bij slechte aansluitingen op hogere verdiepingen is het van essentieel belang om deze detaillering 

van gevelopeningen en balkonvloeren te verbeteren. Het aanbrengen van een glad afgewerkte pleister 

dat is toegerust op het watertransport aan de binnenzijde van de gevel is van minder belang, maar kan 

bijdragen aan de oplossing. Door de structuur van het oppervlak zal het pleister minder mogelijkheden 

bieden voor aanhechting van vuil. Toepassing van een pleister die is toegerust op het watertransport is 

bij de bespreking van schadenummer 7 uitgebreider behandeld. Zoals er bij schadenummer 8 

beschreven is, kan ventilatie in combinatie met beperkte verwarming in de toren toegepast worden om 

het oppervlak sneller te laten drogen, opdat vuildeeltjes minder kans krijgen om aan het oppervlak te 

hechten. Als de vochtbron weggenomen is, dient het aangetaste hout van de trap gerepareerd te 

worden. He! gedeelte van de trap dat is aangetast door houtrot dient verwijderd te worden en opgevuld 

met een houtreparatiemiddel. Een ingrijpender, maar duurzamere maatregel is om de gehele trap te 

vervangen door een geschilderd hardhouten exemplaar dat beter bestand is tegen inwerking van vocht. 

He! is daarbij verstandig om de trap los te houden van de wand met bijvoorbeeld een waterdichte folie . 

3.3.3Schadenummer10 

Onder de verdiepingsvloer van de zevende verdieping is op de zuidwestelijke gevel een stipvormige 

vervuiling waargenomen (figuur 3.14 ) . 

Figuur 3.14: Schadenummer 10, verkleuring . 

Mogelijk is door he! langdurig vochtig zijn van he! oppervlak schimmelvorming opgetreden . Een hoge 

luchtvochtigheid binnen en de slechte thermische kwaliteit van de scheidingsconstructie kunnen geen 

oorzaak van de hoge vochtigheid van he! oppervlak ter plaatse zijn, omdat de schade zich dan op meer 

plaatsen in de toren zou moeten voordoen. Om dezelfde reden kan ook een hoge schimmelgevoeligheid 

van het afwerkingsmateriaal niet de oorzaak zijn van deze schade. Mogelijk is ook hier de gevel in hoge 

mate vochtbelast door de bevestiging van de houten vloerbalken aan de gevel. Door de onderbreking 
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van de klamplaag vindl hel vochl dal achier de klamplaag lerechl is gekomen een uilweg aan de 

binnenzijde van de gevel. Zoals bij schadenummer 9 beschreven is kan hel vochl achier de klamplaag 

komen door vochldoorslag of waarschijnlijker, door slechle aansluitingen op hogere verdiepingen. 

Omdal hel vochl naar verwachling achier de klamplaag lerechl koml bij slechle aansluilingen op hogere 

verdiepingen en aan de binnengevel koml op plaatsen waar de betonklamp word! onderbroken, is het 

van essentieel belang om deze detaillering te verbeteren. Hoewel van minder belang, kan het 

aanbrengen van een glad afgewerkte en op het watertransport toegeruste pleister aan de binnenzijde 

van de gevel bijdragen aan de oplossing. Een dergelijke pleister biedt minder mogelijkheden voor 

aanhechting van vuil. Deze maatregel is bij de bespreking van schadenummer 7 uilgebreider 

behandeld. Ook kan venlilatie in combinatie met beperkle verwarming toegepast worden om het 

oppervlak sneller le laten drogen, opdat vuildeeltjes minder kans krijgen om aan het oppervlak te 

hechten. Dit is eerder besproken bij schadenummer 8. 

3.3.4 Schadenummer 11 

De zijkanten van de deuropening bij de balkondeur op de vierde verdieping zijn vervuild (figuur 3.15a). 

Door langdurige vochtigheid van het stucwerk kunnen vuildeeltjes en sporen zich aan het oppervlak 

hechten. Waarschijnlijk wordt de overmatige vochtbelasting van de binnengevel op deze plaats 

veroorzaakt door regendoorslag: het vocht hoeft op deze plaals een kortere weg van buiten naar binnen 

af te leggen dan op andere plaatsen. Dit principe is in figuur 3.15b geschematiseerd weergegeven in 

een horizontale doorsnede van de gevel bij de deuropening naar het balkon op de vierde verdieping . 

Door de opstaande slalen rand aan de onderzijde van hel kozijn is het niet mogelijk dat regenwaler dat 

op de dorpel terechlkomt, door de wind naar binnen geblazen wordt en bijdraagt aan de schade. 

(a) (b) 

Figuur 3.15: (a) Schadenummer 11, vervuiling en (b) mogelijke oorzaak schadenummer 11. 

Het aanbrengen van een pleister aan de binnenzijde van de gevel, die is toegerust op het 

watertransport, kan de oplossing zijn voor deze schade. Dit is bij de bespreking van schadenummer 7 

uitgebreider behandeld. Om vuildeeltjes minder kans te geven aan het oppervlak te hechten kan 

ventilatie in combinatie met beperkte verwarming toegepast warden en kan hel pleisler glad afgewerkt 

worden. Dit is besproken bij schadenummer 8. 
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Hoofdstuk 3. Analyse van de vochtschade 

3.3.5Schadenummer12 

Op de noordwestelijke gevel is op de vijfde en op de zesde verdieping, en op de zuidwestelijke gevel op 

de vijfde verdieping, een lijnvormige verkleuring zichtbaar (figuur 3.16). Het lijkt erop dat deze strepen 

het gevolg zijn van de wijze van het aanbrengen van de stuclaag (Bergen en de Ruijter, 2004). Bij de 

werkzaamheden is het stucwerk op deze plaats langdurig vochtig geweest waardoor vuildeeltjes en 

sporen zich aan het oppervlak hebben gehecht. Als de schade inderdaad het gevolg is van de wijze 

waarop de stuclaag is aangebracht, dan is er sprake van esthetische schade. Bij een aantal andere 

schadebeelden word! aangeraden om een ander type pleister aan de binnenzijde van de gevels van de 

toren aan te brengen. Daarmee kan deze schade ook eenvoudig weggewerkt worden . 

Figuur 3. 16: Schadenummer 12, verkleuring . 

3.4 Vochtplekken 

Bij vochtplekken laat het oppervlak van het materiaal vaak een donkere verkleuring zien. Een kenmerk 

van vochtplekken is dat de intensiteit van de plekken kan varieren met het omslaan van het weer. Ook 

manifesteren de vochtplekken zich meer en minder duidelijk onder invloed van wisselingen in relatieve 

luchtvochtigheid. Hoewel het er op lijkt dat vochtplekken slechts een esthetische vorm van schade zijn 

omdat het oppervlak intact blijft, is het belangrijk om aandacht te schenken aan de oorzaak van de 

schade. Een vochtplek is een indicatie van een achterliggend probleem en dat kan leiden tot andere 

vormen van schade, zoals zoutuitbloei , scheurvorming of biologische aantasting. Er dient dan ook niet 

enkel een esthetische oplossing gezocht te worden voor dit probleem. Het achterliggende probleem 

dient opgelost te worden zodat de vochtplekken niet terug zullen keren en het optreden van andere 

vormen van schade uit zal blijven . 

3.4. 1 Schadenummer 13 

Op de zevende verdieping is op de zuidwestelijke gevel een grote vochtplek zichtbaar. De vochtplek 

heeft een duidelijk vochtfront waar witte zoutuitbloei zichtbaar is. De vochtplek lijkt te beginnen in de 

raamopening in de noordwestelijke gevel (figuur 3.1 ?a). Mogelijk is op deze plaats sprake van 

regendoorslag bij het kozijn doordat het vocht daar een kortere weg van buiten naar binnen hoeft af te 

leggen. Dit principe is schematisch weergegeven in figuur 3.1 ?b en eerder beschreven bij 

schadenummer 11 . Ook is het mogelijk dat de schade word! veroorzaakt door lekkage op de naden van 
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het kozijn. Dit is echter niet waarschijnlijk, omdat de schade over de hele hoogte van de daglichtopening 

is waargenomen, en niet op het horizontale vlak onder het raam of op de gevels aan de onderzijde van 

het raam. De zouten die in het metselwerk aanwezig zijn lossen op in het toegevoerde vocht en warden 

door het metselwerk heen getransporteerd. Aan de rand van de vochtplek treed! aan het 

binnenoppervlak droging op, waardoor het zout uitkristalliseert. 

.... ' 

Regendoorslag 

(a) (b) 

Figuur 3.17: (a) Schadenummer 13, vochtplekken en (b) mogelijke oorzaak van schadenummer 13. 

Wederom is het voor herstel van de schade noodzakelijk om de vochtbelasting van de gevel te 

verminderen. Bij regendoorslag kan dit gedaan warden door het pleister aan de binnenzijde toe te 

rusten op het watertransport door middel van het aanbrengen van een restauratiepleister. Deze 

maatregel is bij de bespreking van schadenummer 7 uitgebreider behandeld . De uitgekristalliseerde 

zouten kunnen droog verwijderd warden door zuigen, borstelen of opvegen (Hermans, 2003). 

3.4. 2 Schadenummer 14 

In de hoeken van de raamkozijnen in de zuidwestelijke gevel zijn op de vijfde, zesde en zevende 

verdieping kleine vochtplekken waargenomen (figuur 3.18). De vochtplekken zijn zichtbaar in de hoeken 

van het kozijn op de aansluiting tussen het bronzen en het betonnen kozijn . 

Figuur 3. 18: Schadenummer 14, vochtplekken. 
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Als naar de detaillering van deze daglichtopeningen gekeken word!, dan word! duidelijk dat er op drie 

plaatsen in dit detail sprake kan zijn van een lekkage. Deze drie plaatsen zijn in figuur 3.19 ingetekend 

in een horizontale doorsnede van het raamkozijn . Allereerst is het mogelijk dat er een lekkage is op de 

naad tussen de beglazing en het bronzen kozijn. Het regenwater kan naar binnen komen tussen de 

bronzen glaslat en het bronzen kozijn. Een andere mogelijkheid is dat er een lekkage is op de naad 

tussen het bronzen kozijn en het betonnen kozijn. Als het betonnen kozijn niet geheel waterdicht is zou 

het regenwater ook door het kozijn heen naar binnen getransporteerd kunnen warden . Tot slot kan de 

afsluiting tussen het betonnen kozijn en het metselwerk niet waterdicht zijn, of kan het vocht op die 

plaats naar binnen komen doordat het vocht daar een kortere weg van buiten naar binnen hoeft at te 

leggen. Gezien de plaats waar de vochtplekken zich voordoen is het aannemelijk dat een lekkage 

tussen het bronzen kozijn en het betonnen kozijn de schade veroorzaakt. Oppervlaktecondensatie aan 

het glasoppervlak kan bijdragen aan deze schade: het vocht loop! van het glas at en verzamelt zich aan 

de onderzijde van het raam . 

I 
I 
I 
I 
I 

t-U"""".io...1..1. ..... ...._~~~~-l ,L-~~~~..._. ...................... "'-1 

Figuur 3.19: Moge/ijke oorzaken van schadenummer 14 . 

Lekkage 

Omdat aflopend water ten gevolge van oppervlaktecondensatie een bijdrage kan leveren aan deze 

schade, is het verstandig om de toren te ventileren en beperkt te verwarmen. Daarnaast kan het 

plaatsen van dubbele beglazing in de bronzen kozijnen bijdragen aan de oplossing. Als de dikte van de 

dubbele beglazing problemen voor de detaillering met zich meebrengt, kan het een oplossing zijn om 

gebruik te maken van vacuumbeglazing. Vacuumbeglazing is veel dunner dan dubbelglas, maar heeft 

toch een sterk isolerende werking. Enkelglas heeft een U-waarde van 5,8 W/m2K en dubbelglas heeft 

een U-waarde van 2,8 W/m2 K. Het vacuumglas is met een U-waarde van 1,2 W/m2K vergelijkbaar met 

hoogrendementsbeglazing. Het systeem van vacuumbeglazing bestaat uit twee glaspanelen van 3 of 4 

mm dik, met daartussen een vacuum getrokken spouw met een breedte van 0,2 mm. De twee 

glasplaten warden op afstand van elkaar gehouden door minuscule afstandhouders. Daarmee word! 

implosie bij het vacuumtrekken van de spouw voorkomen. Bij dubbele beglazing is de spouw gevuld met 

gas, dat door het lage geleidingsvermogen de warmtedoorlaatbaarheid van het glas vermindert. De 

warmteoverdracht door de spouw heen bestaat voor ongeveer 70% uit straling en voor 30% uit 

convectie . Door het vacuumtrekken van de spouw wordt de convectiecomponent weggenomen. Het 

voorzien van de binnenste glasplaat van een 'Low-E'-coating verlaagt de emissiecoefficient en 

reduceert de stralingsoverdracht. (Allwin, 2007) 
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Op de bronzen kozijnen zal na het vervangen van het glas nog steeds condensatie optreden, maar de 

condensatie op het glasoppervlak zal bij toepassing van dubbelglas of vacuOmbeglazing sterk afnemen. 

Daarmee zat ook de totale hoeveelheid condenswater in de raamopening sterk afnemen. Het is aan te 

raden om aan de onderzijde van het raam te voorzien in een opvang voor dit condenswater, zodat het 

vocht niet in het stucwerk van het horizontale deel onder het raam zal trekken. Verder is het belangrijk 

om de lekkage te dichten. Een lekkage tussen het bronzen kozijn en het betonnen kozijn kan gedicht 

worden door cellenband aan te brengen tussen deze kozijnen. Om dit aan te brengen zal het nodig zijn 

om de bronzen kozijnen tijdelijk uit de gevel te halen. Een andere mogelijkheid is om de aansluiting 

tussen het bronzen kozijn en het betonnen kozijn aan de buitenzijde af te dichten met een kit. Om de kit 

op die plaats aan te brengen hoeft enkel het glas tijdelijk uit de kozijnen gehaald te worden. Deze 

reparatie kan eventueel gecombineerd worden met het vervangen van het enkelglas door dubbele 

beglazing of vacuOmbeglazing. Om een lekkage in de naad tussen de beglazing en het bronzen kozijn 

te verhelpen of voorkomen kan een tochtband aangebracht worden tussen de gtaslatten en het bronzen 

kozijn. Een ingrijpender, maar misschien noodzakelijke maatregel om de problemen met de detaillering 

van de daglichtopeningen voorgoed op te lossen, is om de kozijnen in combinatie met het enkelglas te 

vervangen. Door de detaillering van de kozijnen aan te passen kan de kans op lekkages verkleind 

word en. 

3.4.3Schadenummer15 

Op de vijfde en zesde verdieping zijn bij de daglichtopeningen in de zuidwestelijke gevel grote 

vochtplekken zichtbaar. Ook is er duidelijk een vochtfront met witte zoutuitbloei zichtbaar. Op beide 

verdiepingen doe! deze schade zich voor aan de onderzijde van het raamkozijn (figuur 3.20). Omdat het 

raam op de zevende verdieping hetzelfde georienteerd en op dezelfde manier uitgevoerd is, zou deze 

schade ook op die locatie te verwachten zijn. Op de zevende verdieping is een dergelijke schade bij de 

daglichtopening echter niet te zien; het lijkt erop dat de zuidwestelijke gevel op deze plaats recent 

gerestaureerd is. Uit informatie van de RGD blijkt dat het stucwerk op de zevende verdieping in ieder 

geval de afgelopen zeven jaar niet is gerestaureerd . Of het daarvoor wel gebeurd is en wanneer het 

pleisterwerk op andere verdiepingen voor het laatst gerestaureerd is, is niet bekend . 

Figuur 3.20: Schadenummer 15, vochtplekken. 
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Ook bij deze schade kan regendoorslag een belangrijke oorzaak zijn. Het vocht hoeft bij de kozijnen een 

kortere weg af te leggen van buiten naar binnen dan op andere plaatsen. Daarnaast zorgt een lekkage 

door open naden tussen het bronzen en het betonnen kozijn samen met scheuren in de betonnen 

kozijnen er mogelijk voor dat slagregen naar binnen kan slaan. Dit is eerder beschreven bij 

schadenummer 14. Omdat de vochtplekken zich concentreren onderaan de ramen, lijkt het erop dater 

nog een andere oorzaak van deze schade moet zijn. De slagregen die op de hoge ramen terecht komt 

zal aflopen naar de onderzijde van het raam. Omdat er aan de bovenzijde van het raam niet voorzien is 

van een waterhol en omdat het metselwerk vlak boven het raam schuin uitgevoerd is (paragraaf 2.2.4), 

zal de vochtbelasting van het raam erg groot zijn . Aan de onderzijde van het raam zal het kozijn 

daardoor een hogere vochtbelasting hebben dan op andere plaatsen. Door de scheuren in de betonnen 

kozijnen krijgt dit vocht de mogelijkheid om naar binnen te treden. Aan de onderzijde van het kozijn op 

de vijfde verdieping is te zien dat het linker betonnen kozijn al eens gerepareerd is (figuur 3.21a). Bij de 

onderdorpel van het rechter kozijn is geen reparatie zichtbaar (figuur 3.21b). Wei is er in dit rechter 

kozijn een aantal scheuren te zien. Ook oppervlaktecondensatie aan de binnenzijde op het glasvlak kan 

een rol spelen bij deze schade. In de toren zal het glasvlak de eerste plek zijn waar condensatie op zal 

treden vanwege de hoge warmtedoorgangscoefficient. Het gecondenseerde vocht loop! af naar de 

vensterbank en vormt daar een vochtplek . 

(a) (b) 

Figuur 3.21: (a) Gerepareerde onderdorpel links en (b) gescheurd betonnen kozijn . 

In figuur 3.22 zijn twee schematische afbeeldingen van de mogelijke oorzaken van deze schade te zien . 

In figuur 3.22a is in een verticale doorsnede van de gevel te zien hoe aflopend regenwater aan de 

buitenzijde van het raam, slagregen en oppervlaktecondensatie aan de binnenzijde kunnen zorgen voor 

vochtschade aan de onderzijde van het raam. In figuur 3.22b is in een horizontale doorsnede van de 

gevel le zien dat het vocht ter plaatse van de raamopening een kortere weg van buiten naar binnen 

hoeft af te leggen dan bij een ononderbroken wand . 

Het is van essentieel belang dat de openingen tussen kozijnen en de scheuren in de kozijnen gedicht 

worden . De naden tussen het bronzen kozijn en het betonnen kozijn dienen afgedicht te worden met 

cellenband of kit , zoals besproken bij schadenummer 14. Ook de scheuren in de betonnen kozijnen 

dienen gerepareerd te worden. Een andere mogelijkheid om de kans op lekkages te verkleinen is om de 

kozijnen te vervangen door beter gedetailleerde exemplaren . Omdat regendoorslag waarschijnlijk een 

belangrijke bijdrage levert aan de schade is het voor herstel van de schade noodzakelijk om de 
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vochtbelasting van de gevel te verminderen. Zoals bij schadenummer 7 besproken is kan dit gedaan 

warden door het pleister aan de binnenzijde toe te rusten op het watertransport door een 

restauratiepleister aan te brengen. Omdat aflopend water ten gevolge van oppervlaktecondensatie een 

bijdrage kan leveren aan deze schade is het verstandig om dubbele beglazing in de bronzen kozijnen te 

plaatsen en om aan de onderzijde van het raam te voorzien in een opvang voor het condenswater. Dit is 

eerder besproken is bij schadenummer 14. Tot slot kan het ventileren en beperkt verwarmen van de 

toren bijdragen aan de oplossing. 

Oppervlaktecondensatie 

Lekkage (aflopend 
regenwater) 

(a) (b) 

Figuur 3.22: Mogelijke oorzaken van schadenummer 15: (a) verticaal en (b) horizontaal. 

3.4.4Schadenummer16 

Bij daglichtopeningen met meerdere ramen boven elkaar zijn de betonnen kozijnen koud op elkaar 

geplaatst. Op het stucwerk naast de aansluiting van deze betonnen kozijnen zijn vochtplekken zichtbaar 

(figuur 3.23). Deze schade word! veroorzaakt door vocht dat door de open naden tussen de op elkaar 

gestapelde betonkozijnen en door de naad tussen het betonnen kozijn en het metselwerk naar binnen 

kan komen. Slagregen en regenwater dat langs het glasoppervlak afloopt kan via deze naden naar 

binnen treden. 

Figuur 3.23: Schadenummer 16, vochtplekken. 
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Voor het herstel van deze schade is het belangrijk dat de genoemde lekkages gedicht warden. De naad 

tussen de gestapelde betonnen kozijnen en de naad tussen het betonnen kozijn en het metselwerk 

dienen afgedicht te warden. Daarnaast kan de schade verminderd warden door het aanbrengen van 

een pleister aan de binnenzijde die is toegerust op het vochttransport. Deze maatregel is bij de 

bespreking van schadenummer 7 behandeld . 

3.4.5Schadenummer17 

Op de noordoostelijke gevel zijn op de zevende verdieping grote vochtplekken met afgebladderd 

pleisterwerk zichtbaar. Achter het afgebladderde pleisterwerk is duidelijk witte zoutuitbloei zichtbaar. De 

vochtplek lijkt vanuit de raamopening in de noordwestelijke gevel en vanuit de hoek bij het plafond te 

beginnen (figuur 3.24). De waterdichte betonklamp ontbreekt op de noordoostelijke gevel. 

Figuur 3. 24: Schadenummer 17, vochtplekken . 

Regendoorslag zal zeker een bijdrage aan deze schade leveren. Zoals eerder is toegelicht hoeft het 

vocht bij de raamopeningen een kortere weg af te leggen van buiten naar binnen. Daarnaast lijkt het 

erop dat de balkonvloeren op de achtste verdieping niet goed afwaterend zijn uitgevoerd, wat bij de 

bespreking van schadenummer 2 al aan de orde is gekomen. Door de slechte drainage blijft het water 

na regenbuien op de balkonvloeren staan. Het is mogelijk dat de waterdichting van de balkonvloer niet 

goed is, waardoor vocht in de bakstenen gevel en vloer kan trekken. Ook inwatering van bovenaf in de 

borstwering van het balkon zal een bijdrage leveren aan de grote vochtbelasting van de constructie. De 

muurafdekkingen hebben geen overstek, waardoor het water langs de borstwering afstroomt. Ook zijn 

er open naden zichtbaar op plaatsen waar twee leistenen op elkaar aansluiten en zijn er scheuren te 

zien in de leistenen (figuur 3.25a). Hierdoor kan een grate hoeveelheid regenwater van bovenaf in de 

borstwering trekken. Onder andere onder invloed van de zwaartekracht kan het vocht dat zich in de 

gevel heeft verzameld, lager op de binnengevel voor problemen zorgen (RDMZ, 1996). In figuur 3.25b 

zijn de mogelijke oorzaken van de schade in een verticale doorsnede van de gevel op de zevende 

verdieping en de bovenliggende balkonvloer ingetekend. De zouten die in het metselwerk aanwezig zijn 

lossen op in het toegevoerde vocht en warden door het metselwerk heen getransporteerd . Onder de 
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pleisterlaag treedt droging op en kristalliseren de zouten uit. Door de interne belasting ontstaan 

scheuren in de pleisterlaag en vallen delen daarvan af. 

(a) (b) 

Figuur 3.25: (a) Scheuren in muurafdekkingen en (b) mogelijke oorzaken schadenummer 17. 

De vochtbelasting van de gevel dient oak voor herstel van deze schade verminderd te warden. Een 

oplossing zou kunnen zijn om een zoutbestendige restauratiepleister aan te brengen die zonder schade 

de waterdoorgang en de kristallisatie van zouten kan ondergaan. Deze maatregel is bij de bespreking 

van schadenummer 7 uitgebreider behandeld. Daarnaast is het essentieel om de drainage van de 

bovenliggende balkonvloer te herstellen en de waterdichting van de balkonvloeren te controleren. Bij het 

herstellen van de drainage is het van belang om het afschot aan te brengen naar de overstort toe. Als 

blijkt dat de waterdichting van de vloeren niet goed is, dient deze hersteld te warden. Zoals bij 

schadenummer 2 is beschreven, is het aan te bevelen om de bedekking van de balkonvloeren te 

vervangen door een moderner dakbedekkingssysteem. De nieuwe dakbedekking dient ieder jaar 

ge·inspecteerd te warden en de hemelwaterafvoeren dienen bij deze inspectie gereinigd te warden. Na 

15 jaar dient de dakbedekking geheel vervangen te warden. Oak is bij schadenummer 2 besproken dat 

het voor behoud van het traditionele uiterlijk van de balkons mogelijk is om een laag dakleer onder de 

laden afwerking van de balkonvloer aan te brengen. Omdat hierdoor eventuele lekkages onzichtbaar 

warden gemaakt is dit echter niet aan te raden. Het is essentieel om de muurafdekkingen te vervangen 

door afdekstenen die breder zijn dan de muur en voorzien zijn van een waterhol, om het in- en 

langsstromen van regenwater te voorkomen. Bij het ontwerp van de nieuwe muurafdekkingen dient erop 

gelet te warden dat de architectuur van het Jachthuis niet aangetast wordt. Als de drainage van de 

balkonvloeren hersteld is en de waterdichting ervan gecontroleerd, zou het overstek van de afdekkingen 

oak aan de binnenzijde van de borstwering uitgevoerd kunnen warden. Daarbij dienen de afdekstenen 

onder een kleine hoek op de borstweringen gelegd te warden, zodat het regenwater alleen aan de 

binnenzijde af zal lopen. De architectuur van het Jachthuis zal daardoor zichtbaar minder aangetast 

warden. De hoeveelheid vocht die de muur intrekt en door onder andere zwaartekracht lager op de 

binnengevel voor problemen zal zorgen, zal wordt hiermee verkleind. 
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3.4. 6 Schadenummer 18 

Op de derde verdieping is op de zuidwestelijke gevel onder het plafond het stucwerk verwijderd tot op 

het metselwerk (figuur 3.26b). Op foto's van eerdere inspecties is zichtbaar dater voorheen op deze 

locatie sprake was van ernstige vochtplekken met zoutuitbloei en loslatend stucwerk (figuur 3.26a) . 

Figuur 3.26: (a) Ernstige vochtschade in 2005 (foto: van Aarle, 2005) en (b) schadenummer 18, verwijderd stucwerk . 

Gezien de specifieke vorm van de vochtplekken lijkt een overmatige vochtbelasting door lekkage van de 

bovenliggende balkonvloer een duidelijke oorzaak te zijn . Op de balkonvloer zijn stukken lood te zien 

die eerder ter reparatie van de waterdichting van de vloer zijn aangebracht (figuur 3.27a). In figuur 3.27b 

is te zien hoe het balkon zich verhoudt ten opzichte van de binnengevel waar dit schadebeeld is 

waargenomen . Regenwater dat door de slechte muurafdekkingen in de gevel trekt kan een bijdrage 

leveren aan de schade doordat het vocht lager op de gevel naar binnen treedt. 

(a) n 
Figuur 3. 27: (a) Reparaties van de waterdichting van de balkonvloer en (b) moge/ijke oorzaken schadenummer 18 . 

Ook om deze schade te herstellen dient de drainage van de balkonvloer hersteld en de waterdichting 

gecontroleerd te warden. Als blijkt dat de waterdichting van de vloeren niet goed is, is het van groat 

belang om deze te herstellen. De vloer dient onder afschot gelegd te warden naar de overstort toe. 

Zoals eerder besproken, is het aan te raden om de dakbedekking te vervangen door een moderner 

systeem. De dakbedekking dient op jaarlijkse basis ge"lnspecteerd en na 15 jaar geheel vervangen te 

warden. Daarnaast is het ook bij dit balkon strikt noodzakelijk om de muurafdekkingen te vervangen 

door bredere afdekstenen die zijn voorzien van een waterhol. Dit kan op eenzelfde manier gebeuren als 
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bij schadenummer 17 beschreven is voor de muurafdekkingen van de borstweringen op de balkons van 

de achtste verdieping. 

3.5 Mechanische schade 

In deze paragraaf zijn de schadebeelden ondergebracht waarvan verwacht word! dat zij rechtstreeks 

door de mens zijn veroorzaakt. In dat geval is er geen sprake van vochtschade, maar van mechanische 

schade. Het belangrijkste verschil tussen vochtschade en mechanische schade is de tijdelijke aard van 

de oorzaak van mechanische schade. Vochtschade zal, in tegenstelling tot mechanische schade die 

rechtstreeks door de mens veroorzaakt is, verergeren wanneer de oorzaak van de schade niet 

weggenomen word!. Voor de volledigheid van de schadeanalyse is ervoor gekozen om ook deze 

schadebeelden op te nemen in de analyse . 

3.5.1Schadenummer19 

Op de zuidwestelijke gevel op de zevende verdieping is een gal aangetroffen in het raamkozijn van de 

daglichtopening die in de noordwestelijke gevel zit (figuur 3.28). In het gat is een roestend anker 

zichtbaar. Het ziet ernaar uit dat de pleisterlaag en een gedeelte van de betonklamp zijn verwijderd voor 

inspectie van de krimpwapening in de betonnen klamplaag . Als deze veronderstelling juist is, dan kan 

de schade eenvoudig hersteld worden door het gat op te vullen en af te werken met een pleisterlaag . 

Figuur 3.28: Schadenummer 19, mechanische schade. 

3.5.2 Schadenummer 20 

In de raamopening bij het raam in de zuidwestelijke gevel op de vijfde verdieping ontbreekt een 

gedeelte van het pleisterwerk. De achterliggende gemetselde gevel is op deze plaats zichtbaar (figuur 

3.29). Omdat nergens anders op plaatsen waar ernstige vochtplekken zichtbaar zijn , het achterliggende 

metselwerk zichtbaar is, lijkt het erop dat de pleisterlaag hier weg is gehaald voor inspectie van het 

metselwerk ter plaatse van de vochtplekken. De schade kan hersteld worden door het pleisterwerk ter 

plaatse van het gal aan te werken. 
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Figuur 3.29: Schadenummer 20, mechanische schade . 

3. 5. 3 Schadenummer 21 

Bij de balkondeur in de zuidwestelijke gevel op de vierde verdieping is een gedeelte van het 

pleisterwerk in de deuropening verdwenen (figuur 3.30). Bij schadenummer 11 is de vervuiling van het 

kozijn behandeld waarbij regendoorslag als mogelijke oorzaak van de schade genoemd word!. 

Herstelmaatregelen voor de schade ten gevolge van regendoorslag zijn bij de bespreking van 

schadenummer 11 behandeld. Waarschijnlijker is het dat een deel van het pleisterwerk bij 

werkzaamheden op het balkon is afgestoten. Als er vaker werkzaamheden plaatsvinden op het balkon, 

waarbij er een kans is op beschadigingen van de deuropening, kan ervoor gekozen worden om een 

hoekbeschermer van verzinkt staal in de pleisterlaag op te nemen . 

Figuur 3.30: Schadenummer 21, mechanische schade . 

3.6 Biologische aantasting 

Biologische aantasting is verwering die veroorzaakt word! door alles wat leeft en groeit. Bacterien, 

mossen, algen en planten kunnen degradatie van materialen veroorzaken, omdat zij zuren produceren 

die reageren met steenachtige materialen. Algen en mossen kunnen op steen groeien, hiervoor zijn 

licht, voldoende voedingsstoffen, genoeg vocht en een stabiele temperatuur benodigd. Na verloop van 

tijd kan er een humuslaag gevormd worden waarin ook andere planten kunnen groeien. Plantengroei op 

en in muren leidt tot wortelschade in te zachte voegmortels. Ook dieren kunnen schade aanrichten, 

uitwerpselen van vogels bijvoorbeeld bevatten enkele etsende bestanddelen. (Hendriks, 1999) 
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3.6.1Schadenummer22 

In de hoek van de loggia op de derde verdieping zijn uitwerpselen van vogels aangetroffen, zoals te zien 

is in figuur 3.31 a. Deze uitwerpselen bevatten grate hoeveelheden zuren en kunnen de gevel daarmee 

aantasten. De beschutte en goed toegankelijke hoek van de loggia is een geliefde broedplaats voor 

zwaluwen. Hun uitwerpselen ontsieren de gevel en de balkonvloer. Zwaluwen zijn erg plaatsgetrouw, zij 

komen ieder jaar op dezelfde plaats terug. Als de broedplaats ongeschikt gemaakt word! om te 

nestelen, zullen zij elders nestelen. Het is goed mogelijk dat voor de nieuwe broedplaats een andere 

plaats in het Jachthuis gekozen word!. Een betere oplossing is om de uitwerpselen van de vogels op te 

vangen door een plankje onder het nest te maken (Landschapsbeheer Friesland, 2007). 

Geliefde broedplaats 
voor zwaluwen 

(b) 

Figuur 3.31: (a) Schadenummer 22, bio/ogische aantasting en (b) moge/ijke oorzaak schadenummer 22. 

3.6.2 Schadenummer 23 

Op de leistenen muurafdekkingen van de balkons op de achtste verdieping is biologische aantasting 

waargenomen. In figuur 3.32 is een voorbeeld van deze aantasting te zien; dit zijn korstmossen. Hoewel 

korstmossen (oak wel lichenen genoemd) op het eerste gezicht plantachtige organismen lijken, zijn ze 

in werkelijkheid een symbiose van twee verschillende typen van organismen: een schimmel en een alg. 

Veel korstmossen groeien zeer traag (soms niet meer dan 0, 1 mm per jaar), en groeien daarom vooral 

op plaatsen waar ze niet door andere planten verdrongen kunnen warden. Ze zijn bijvoorbeeld vaak op 

kale rotsen te vinden waar andere planten niet op kunnen leven. Korstmossen hebben niet veel 

voedingsstoffen nodig en halen de voedingsstoffen die ze nodig hebben vaak uit het stof in de lucht. 

(van Herk en Aptroot, 2004) 

Het groat dooiermos (Xanthoria parietina) is een veel voorkomende en opvallende soort korstmos. De 

kleur is meestal heldergeel tot oranje, maar oak andere kleurschakeringen komen voor. Meestal zijn er 

schotelvormige vruchtlichamen aanwezig die van binnen danker oranje zijn gekleurd. Bij het Jachthuis 

zijn deze vruchtlichamen niet meer aanwezig. Het groat dooiermos komt vooral voor op basische 
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substraten. Het groeit op schors van bomen en op steenachtige ondergronden als beton, baksteen en 

stoeptegels. (van Herk en Aptroot, 2004) 

Figuur 3.32: Schadenummer 23, bio/ogische aantasting . 

Korstmossen zijn vaak sfeerbepalend, het is dan ook de vraag of er hier eigenlijk wel sprake is van 

schade. De esthetische waarde van monumenten wordt in veel gevallen juist verhoogd door de 

aanwezigheid van een korstmosbegroeiing, omdat een dergelijke begroeiing sfeerbepalend kan zijn. De 

begroeiing met korstmossen zal niet schadelijk zijn voor de afdekstenen, omdat alleen een bovenste 

dunne laag word! aangetast. Korstmossen groeien als een korst dicht tegen de ondergrond en zijn 

daarvan alleen met grote moeite te verwijderen . Het verwijderen van korstmossen is daarom alleen aan 

te raden als deze begroeiing de esthetiek bedreigt, en is slechts zinvol als vervolgens regelmatig 

onderhoud wordt gepleegd. De korstmossen kunnen verwijderd worden door de ze met een klein laagje 

van de ondergrond weg te halen. Een oplossing waarbij geen schade op zal treden aan de afdekstenen 

is het stomen van de begroeiing. Korstmossen kunnen in natte toestand namelijk niet overleven bij 

temperaturen boven 70°C. (RDMZ, 1999) 

3. 7 Conclusies 

Onderzoeksvraag 1: 'Welke schade treedt er op aan de binnen- en buitenzijde van de toren van het 

Jachthuis?' is beantwoord in dit hoofdstuk. De rapporten van TNO en DGMR zijn gebruikt als 

onderlegger bij het opstellen van een overzicht van de schade. Tijdens de inspectie van de schade is 

gekeken of de schadebeelden die door TNO en DGMR gerapporteerd zijn, waargenomen konden 

worden . Daarna is het overzicht uitgebreid met schadebeelden die bij een bezoek aan het Jachthuis zijn 

waargenomen. Voor ieder schadebeeld is vervolgens nagegaan wat de mogelijke oorzaak zou kunnen 

zijn . Bij ieder schadebeeld is aan de hand van literatuur een mogelijke herstelmaatregel genoemd. Voor 

iedere voorgestelde herstelmaatregel is beoordeeld of de oplossing in het beeld past dat de 

Rijksgebouwendienst heeft voor het behoud van het Jachthuis. Een aantal maatregelen dat de schade 

zou kunnen verhelpen komt hierdoor niet in aanmerking bij het Jachthuis. Het overzicht word! aan de 

hand van de resultaten van de onderzoeken naar de slagregenbelasting van de gevels en het 

vochttransport door de gevels verder aangevuld aan het einde van dit rapport . 
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3. 7. 1 Locaties van de schade 

Uit de aanzichten waarin de locaties van de schadebeelden zijn ingetekend (Appendix B), volgt dat de 

meeste schade is waargenomen aan de binnenzijde van de zuidwestelijke gevel. De minste schade is 

waargenomen aan de binnenzijde van de zuidoostelijke wand. Dit is logisch omdat aan die zijde van de 

toren de liftschacht zit, waardoor de wand waarop de schade is bekeken geen buitengevel is. Ook op de 

noordoostelijke gevel is relatief weinig schade waargenomen. Dit komt overeen met de verwachting dat 

slagregen op de gevels een belangrijke oorzaak is van de problemen. De overheersende windrichting in 

Nederland is namelijk zuidwest, hetgeen betekent dat die gevel het zwaarste belast zal worden door de 

regen en dat op die gevel de meeste problemen te verwachten zijn. Dat de grootste hoeveelheid 

slagregen in de omgeving van het Jachthuis vanuit het zuidwesten wordt aangevoerd volgt ook uit 

slagregenkaarten die zijn opgesteld voor Nederland (Janssen, 2007). Een slagregenkaart voor 

Nederland is opgenomen in Appendix C. 
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Figuur 3.33: (a) Contouren van de dimensieloze windsnelheid UI U10 op 25 meter hoogte en (b} p/aats van de 

doorsnede. 

De minste problemen zijn te verwachten op de noordoostelijke gevel die in de windstille zone achter het 

gebouw ligt. In figuur 3.33a is een afbeelding van het windveld rondom de toren van het Jachthuis te 

zien. De contouren van de dimensieloze windsnelheid zijn op een horizontaal vlak op een hoogte van 25 

meter uitgezet. De plaats van deze doorsnede is te zien in figuur 3.33b . In de linkerafbeelding is te zien 

dat er aan de achterzijde van de toren (de noordoostzijde) een windstille zone ontstaat met 

windsnelheden die lager liggen dan de opgelegde referentiewindsnelheid . Het windveld is berekend met 

behulp van numerieke simulatie. Deze simulatie wordt in hoofdstuk 5 uitgebreid besproken. Uit de 

schadeanalyse is te concluderen dat een groot gedeelte van de schadebeelden zich voordoet bij raam

of deuropeningen en op gevels onder balkons. Er is geen duidelijk verschil waarneembaar tussen de 

schade aan de gevels op lagere en op hogere verdiepingen. 

3. 7. 2 Oorzaken 

Er is een aantal oorzaken aan te wijzen, dat terugkomt bij verschillende schadebeelden . Het vocht dat 

bij de meeste schades een hoofdrol speelt, wordt aangevoerd als slagregen op de gevels van de toren. 
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Hoofdstuk 3. Analyse van de vochtschade 

Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste oorzaken van de schade die in de toren van 

Jachthuis St. Hubertus zijn waargenomen: 

- slechte drainage en waterdichting van de balkonvloeren; 

- lekkages door scheuren in betonnen kozijnen en door open naden tussen kozijnen; 

- slecht gedetailleerde muurafdekkingen; 

- lekkage of verstopping van de dakgoten; 

- oppervlaktecondensatie op glasvlakken door de lage isolatiewaarde van het enkelglas; 

- corroderende ankers in het metselwerk; 

- vochtdoorslag doordat regen een kortere weg van buiten naar binnen hoeft af te leggen bij kozijnen; 

- vochtdoorslag door plaatselijke onderbreking van de klamplaag; 

- aanhechting van vuil door het langdurig vochtig zijn van oppervlakken . 

3. 7.3 Herstelmaatregelen 

Ook herstelmaatregelen komen vaker terug als oplossing voor verschillende schades. Hieronder volgt 

een opsomming van herstelmaatregelen, waarmee de meeste schades in de toren van het Jachthuis 

hersteld kunnen warden en waarmee verdere schade uit zal blijven. Daarbij wordt begonnen met de 

meest essentiele maatregelen waarbij de bron van de schade word! weggenomen. De opsomming 

eindigt met de maatregelen die een esthetische oplossing vormen voor de schade . 

- herstel van de drainage en waterdichting van de balkonvloeren; 

- reparatie van de Scheuren in de betonnen kozijnen en afdichting van de open naden tussen kozijnen of 

wellicht vervanging van de kozijnen door exemplaren met een betere detaillering; 

- vervanging van muurafdekkingen door bredere afdekstenen die voorzien zijn van een waterhol; 

- reparatie van lekkage of wegnemen van verstopping van de dakgoten; 

- toepassing van dubbel glas of vacuOmbeglazing in de raamkozijnen; 

- verwijderen van roestende ankers en vervanging door nieuwe of toepassen van kathodische 

bescherming; 

- toerusten van het pleister op het watertransport; 

- droog verwijderen van zouten bij efflorescentie en extractie van zouten of toepassing van een 

zoutbestendige restauratiepleister bij crypto-ftorescentie; 

- toepassing van een glad afgewerkte pleister die minder mogelijkheden biedt voor aanhechting van vuil; 

- toepassing van ventilatie in combinatie met beperkte verwarming in de toren . 

In de opsomming is te zien dat een aantal herstelmaatregelen te maken heeft met het aanbrengen van 

een ander type pleister op de binnenzijde van de gevels. De nieuwe pleisterlaag dient niet alleen 

toegerust te zijn op het watertransport, zodat het pleister de waterdoorgang zonder schade kan 

ondergaan, maar moet kristallisatie van zouten mogelijk maken zonder dat daarbij schade optreedt en 

dient bij voorkeur een gtadde structuur te hebben, zodat het minder mogelijkheden biedt voor 

aanhechting van vuil. Een andere mogelijkheid is om de binnenwanden eerst te voorzien van een 

opofferingspleister dat de zouten opneemt. Deze pleisterlaag dient weer verwijderd le warden wanneer 

de zoutbelasting in de muren tot een aanvaardbaar niveau is gedaald. Dan kan er een definitieve 
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pleisterlaag aangebracht worden die is toegerust op het vochttransport en glad afgewerkt is . Ondanks 

de grote hoeveelheid literatuur die geschreven is over toepassing van restauratiepleisters, heerst er veel 

onzekerheid over het gedrag van restauratiepleisters (van Hees, 2003). Zo zijn de richtlijnen die door de 

WTA zijn opgesteld voor toepassing van pleisters van het zoutbergende principe (WTA, 1991) niet 

compleet, omdat daarbij de invloed van de ondergrond op het gedrag van de pleisters onvoldoende in 

aanmerking is genomen. Omdat er op het moment onvoldoende inzicht is in zoutschademechanismen, 

te weinig ervaring met toepassing van restauratiepleisters en te weinig richtlijnen om te assisteren bij de 

keuze voor een restauratiepleister, is het verstandig om een expert op het gebied van zouten en 

pleisters in te schakelen voor verder advies. Om zekerheid te verkrijgen over het gedrag van het 

restauratiepleister is het aan te raden om een testpleister toe le passen op een gedeelte van de gevel. 

Dit kan bijvoorbeeld op de derde verdieping op de gevel onder de balkonvloer gedaan worden, waar de 

oude pleisterlaag is verwijderd. Uit de test kan geconcludeerd worden of het gebruikte systeem geschikt 

is voor toepassing in de toren van het Jachthuis. 
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Hoofdstuk 4. Slagregenmeting 

4 Slagregenmeting 

Het vocht dat de schade aan de toren van Jachthuis St. Hubertus heeft veroorzaakt, word! naar 

verwachting in belangrijke mate aangevoerd als slagregen op de gevels. Om de slagregenverdeling op 

de gevels van de toren van het Jachthuis in kaart le brengen is een aantal metingen verricht. Aan de 

hand van deze metingen kan bepaald worden of er een relatie bestaat tussen de slagregenverdeling op 

de gevels van de toren en het schadepatroon dat in hoofdstuk 3 is besproken. Daarnaast zijn de 

metingen benodigd voor de validatie van het simulatiemodel dat gebruikt is voor bepaling van het 

windveld random het Jachthuis en voor berekening van de slagregenbelasting van de gevels. Di! 

simulatiemodel is gebruikt om de slagregenbelasting te bepalen op andere plaatsen dan de 

meetposities en word! in hoofdstuk 5 en 6 behandeld . 

4.1 Definities 

Door het gelijktijdig optreden van wind en regen ontstaat een schuine regenintensiteitsvector. De wind 

voorziet de verticale regen van een horizontale snelheidscomponent (figuur 4.1 ). De resulterende 

schuine regen word! in het Engels 'Wind Driven Rain (WDR)' en in het Nederlands slagregen genoemd. 

De term slagregenintensiteit word! echter vaak een nauwere betekenis gegeven. In dit onderzoek zal de 

term gebruikt worden om de component van de regenintensiteitsvector aan le duiden, die een stroom 

regen veroorzaakt door een verticaal vlak. De verticale component van de regenintensiteitsvector word! 

gevormd door de horizontale regenintensiteit. De onbelemmerde horizontale regenintensiteit is de 

intensiteit van regenval door een horizontaal vlak dat buiten het windveld is gesitueerd, dat door de 

aanwezigheid van het gebouw verstoord word!. 

Wind Horizon tale 
regenintensiteit 

R" 

Slagregenintensiteit 
RwoR 

Regenintensiteit 
vector R 

Figuur 4.1: Regenintensiteit vector R en zijn componenten: slagregenintensiteit RwoR en horizontale regenintensiteit 

R. (Blocken en Carmeliet, 2004) . 
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De catch ratio ri (-] is een grootheid die gebruikt wordt om de slagregenbelasting te beschrijven en heeft 

betrekking op het gehele spectrum van regendruppeldiameters. De catch ratio is de verhouding tussen 

de slagregenintensiteit RwoR en de horizon tale regenintensiteit Rh (formule 4.1 ). Deze intensiteiten zijn 

ge·integreerd over alle druppeldiameters d. De specifieke catch ratio 'ld heeft betrekking op een enkele 

druppeldiameter d, zie formule 4.2. 

(4.1) en (4.2) 

De catch ratio is een complexe functie van tijd en ruimte. Er zijn zes basisparameters die van invloed 

zijn op de catch ratio: (1) de gebouwgeometrie (inclusief de topografie van de omgeving), (2) de positie 

op de gebouwgevel, (3) de referentiewindsnelheid, (4) de referentiewindrichting, (5) de horizontale 

regenintensiteit en (6) de distributie van de horizontale regendruppelgrootte (Blacken en Carmeliet, 

2006c). Turbulente dispersie is een additionele parameter, die vaak verwaarloosd word!. Het betekent 

dat regendruppels die op hetzelfde punt in het windveld warden losgelaten onder invloed van turbulentie 

in het windveld verschillende banen zullen volgen (van Mook, 2002). Onder wetenschappers bestaat 

onenigheid over de noodzakelijkheid van het modelleren van turbulente dispersie van regendruppels in 

slagregensimulaties. In dit onderzoek is turbulente dispersie buiten beschouwing gelaten; er is in de 

CFD-simulaties gewerkt met een stationair windveld. De referentiewindsnelheid U10 [m/s] verwijst naar 

de horizontale component van de windsnelheidsvector op 10 meter hoogte in de onverstoorde stroming 

stroomopwaarts van het gebouw. De referentiewindrichting <p10 (
0 vanaf NJ verwijst naar de richting van 

de referentiewindsnelheid op dezelfde hoogte in de onverstoorde stroming stroomopwaarts van het 

gebouw. De regenintensiteit word! gegeven in mm/h ofwel L/m2h. In dit rapport word! de 

regenhoeveelheid uitgedrukt in millimeters. Deze maat is afgeleid van de hoogte van het waterniveau 

als een liter water zich verdeelt over een vlak van 1 m2
, namelijk een millimeter. 

4.2 Topografie van de omgeving en gebouwgeometrie 

Het Jachthuis is gelegen aan de noordzijde van Het Nationale Park De Hoge Veluwe, dat tussen 

Arnhem, Ede en Apeldoorn ligt. Het is een van de oudste en grootste nationale parken van Nederland. 

De 5.500 hectaren grand van het park zijn grotendeels gevuld met bas, heide- en 

stuifzandlandschappen (Hoge Veluwe, 2007). Het Jachthuis ligt aan de Apeldoornseweg, tussen 

Hoenderloo en Otterlo in, op 52, 12° noorderbreedte en 5,83° oosterlengte. De hoogte boven Normaal 

Amsterdams Peil (NAP) is ongeveer 42 meter. De kust van de Noordzee is ongeveer 100 km ten 

westen van het Jachthuis gelegen. Het hoogste punt in de omgeving van de Hoge Veluwe is te vinden 

in Rheden, 20 km ten zuidwesten van het Jachthuis. Het Rozendaalse veld in Rheden heeft een hoogte 

van 110 m boven NAP. Er staan geen andere gebouwen in de nabije omgeving van het Jachthuis. Wei 

staan er bomen random het Jachthuis die het windveld mogelijk be"fnvloeden. Alleen aan de 

zuidwestzijde van het Jachthuis zijn in de nabije omgeving geen enkele obstakels te vinden. In figuur 

4.2 is een luchtfoto van de omgeving van het Jachthuis opgenomen. 
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Hoofdstuk 4. Slagregenmeting 

Figuur 4.2: Omgeving van Jachthuis St. Hubertus (Google Earth, 2007) . 

In hoofdstuk 2 is een algemene beschrijving gegeven van het Jachthuis. Hieronder volgt een korte 

opsomming van een aantal specifieke kenmerken van de toren. Deze kenmerken zijn bij de meting van 

de slagregenintensiteit van belang. De toren van het Jachthuis staat vanaf de derde verdieping vrij van 

de hoofdmassa. De totale hoogte van de toren bedraagt 34,5 meter. De plattegrond van de toren is 

rechthoekig: de zuidwest- en de noordoostgevel zijn beiden 4,8 meter breed en de andere twee gevels 

hebben een breedte van 4,2 meter. Op de achtste verdieping bevindt zich op iedere hoek van de toren 

een inpandig balkon. Deze balkons sleken op de zuidoostgevel en op de zuidwestgevel nagenoeg een 

halve meter uit. In Appendix A zijn de aanzichten van de gevels van het Jachthuis te vinden . 

4.3 Meetmethode en meetposities 

Om de verdeling van de slagregenbelasting op de gevels van de toren in kaart te brengen, dient de 

slagregenintensiteit op verschillende plaatsen gemeten te worden. De slagregenintensiteit op de gevels 

kan gemeten worden met slagregenmeters, zoals in paragraaf 4.4.1 zal worden toegelicht. Om een 

goed beeld te krijgen van de verdeling van de slagregen is het van belang dat de slagregenmeters over 

de vier orientaties van de gevels en over de hoogte van de toren verdeeld worden . Op de gevels van 

het Jachthuis zijn hiertoe acht meetposities bepaald (posities 2 Vm 9). In figuur 4.3 zijn de posities van 

de slagregenmeters te zien in de aanzichten van de toren . In verband met de moeilijke bereikbaarheid 

van positie 3, is er in de loop van het onderzoek voor gekozen om op die positie geen regenmeter op te 

hangen. Helaas word! daardoor een minder goed beeld verkregen van de slagregenverdeling over de 

hoogte van de toren. Er zullen in dit rapport geen meetresultaten gepresenteerd worden voor positie 3 . 
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Figuur 4.3: Meetposilies van de slagregeninlensileil op de gevels van de loren (meelposilies 2 tlm 9). 

Binnen dit onderzoek wordt de catch ratio (zie paragraaf 4.1) gebruikt om de verdeling van de 

slagregenintensiteit te beschrijven. In navolging van formule 4.1 dient voor de bepaling van de globale 

catch ratio naast de slagregenintensiteit ook de horizontale regenintensiteit gemeten te warden. Deze 

meting dient verricht te warden buiten het windveld dat verstoord word! door de aanwezigheid van het 

gebouw en de omgeving. Omdat verwacht wordt dat de wind op deze locatie voornamelijk uit het 

zuidwesten zal komen, is het niet verstandig om deze meting ten noordoosten van het Jachthuis le 

verrichten. Positie 1 is direct ten noorden van de vijver en in het midden tussen het gebouw en de 

omringende bebossing gekozen (figuur 4.4). Op die positie zal het windveld het minst be·rnvloed warden 

door het gebouw en de omgeving. Ook de referentiewindsnelheid en de referentiewindrichting warden 

op deze positie in het vrije veld gemeten . Met behulp van een meetmast warden deze twee 

referentiemetingen op een hoogte van 10 meter verricht. 

(a) 

Figuur 4.4: Meelposilie van de horizonlale regeninlensileil, de windsnelheid en de windrichting (posilie 1) : (a) 

aangegeven in een luchlfolo van hel Jachthuis en (b) aangegeven in de plattegrond. 

(b) 
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Voor het verzamelen van de meetdata van alle meetinstrumenten word! gebruik gemaakt van het 

draadloze Genii Radio Data Logging Systeem van fabrikant Eltek. De signalen van alle 

meetinstrumenten worden met behulp van draadloze zenders naar een centrale datalogger gestuurd die 

zich in de torenkamer van het Jachthuis bevindt. De logger slaat de meetdata met een bepaald interval 

op in het geheugen. Dit loginterval is vastgesteld op een minuut. De windmeting is hierbij bepalend: 

windsnelheid dient met korte intervallen gemeten te worden om te voorkomen dat sterke fluctuaties niet 

meegenomen worden in de meting. De regenmetingen zijn nauwkeurig genoeg als de data verzameld 

worden met een interval van tien minuten. Een GSM-modem dat verbonden is aan de centrale logger 

maakt het mogelijk om de meetgegevens uit te lezen en het geheugen van de logger te legen vanuit 

Eindhoven . De meetdata worden uitgelezen met behulp van het Automatische MeetSysteem dat door 

Martens (2005) ontwikkeld is. Meer informatie over het systeem dat gebruikt is voor het verzamelen van 

de meetdata en over de verschillende typen zenders die daarbij gebruikt zijn, is te vinden in Appendix D . 

4.4 lnstrumentatie 

In paragraaf 4.1 is beschreven dat voor bepaling van de globale catch ratio op verschillende plaatsen op 

de gevels van de toren een aantal metingen verricht dient te worden. In deze paragraaf worden de 

meetinstrumenten, die binnen dit gedeelte van het onderzoek zijn gebruikt, toegelicht. In Appendix D is 

een overzicht opgenomen van de specificaties van die meetinstrumenten . 

4.4. 1 Slagregenmeting 

Zoals eerder beschreven, worden voor meting van de slagregenintensiteit slagregenmeters gebruikt. 

Een slagregenmeter bestaat in principe uit een oppervlak waarop het regenwater opgevangen wordt en 

een slangetje dat het regenwater van het opvangoppervlak naar een reservoir of naar een tipping

bucket-mechanisme leidt. Het opvangoppervlak, een ondiep plateau met een opstaande rand, word! 

verticaal aan de gevel bevestigd. De opstaande rand van het opvangoppervlak voorkomt dat water 

verzameld word! dat buiten dit oppervlak op de gevel terecht gekomen is. Bij gebruik van een reservoir 

word! het volume of het gewicht van het verzamelde regenwater periodiek gemeten . Bij het gebruik van 

een tipping-bucket-mechanisme word! het opgevangen water niet verzameld, maar direct gemeten . De 

moeilijk bereikbare posities van de regenmeters op de gevels van de toren van het Jachthuis maken het 

onmogelijk om met reservoirs te werken . 

Omdat er nog geen standaard ontwerp of standaard testmethode bestaat voor slagregenmeters, zijn er 

in onderzoeken die in het verleden zijn uitgevoerd veel verschillende typen slagregenmeters gebruikt. 

Zoals hierboven beschreven is, bestaat er een aantal verschillende meetprincipes voor meting van de 

slagregenintensiteit. Naas! het eerder genoemde tipping-bucket-mechanisme en weging van het 

reservoir, zijn er ook regenmeters waarbij weging van de hele regenmeter word! toegepast om de 

regenintensiteit te bepalen . Een ander verschil ligt in het materiaal dat is toegepast voor het 

opvangoppervlak van de regenmeter om het aflopen van regendruppels te bevorderen en daarmee de 

meetfout te beperken. Ook zijn er slagregenmeters gebruikt waarbij het opvangoppervlak is voorzien 

van een wisser om het aflopen van regendruppels te bevorderen. (Hogberg et al., 1999) 
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Bij he! meten van de slagregenintensiteit kan een aantal fouten ontstaan. Voor de interpretatie en het 

gebruik van data van slagregenmetingen is een schatting van de grootte van de totale meetfout van 

belang. Een gedetailleerde beschrijving van deze fouten en van de manier waarop de totale meetfout 

berekend kan warden voor een bepaalde regenbui is opgenomen in Appendix E. De adhesiewaterfout 

en de restwaterfout zijn de twee belangrijkste meetfouten die een rol spelen bij meting van slagregen. 

Regenwater kan zich hechten aan het opvangoppervlak van de regenmeter en aan de binnenzijde van 

het slangetje dat naar het reservoir leidt. Een deel van dit water zal verdampen en derhalve niet 

gemeten warden. De restwaterfout word! veroorzaakt door het achterblijven van restwater in de tipping

buckets na een regenbui. De restwaterfout is tweeledig; enerzijds kan het achtergebleven water 

verdampen voordat de volgende regenbui plaatsvindt en daardoor niet gemeten warden, anderzijds 

word! het water als het niet verdampt bij de volgende bui meegerekend (Nore et al., 2007). 

De grootte van de fouten die ontstaan bij slagregenmetingen kan beperkt warden door het ontwerp van 

de regenmeters daar op aan te passen, en door een geschikte regenbui te kiezen voor analyse van de 

data. Het ontwerp van de slagregenmeters, die binnen dit onderzoek zijn gebruikt, is gemaakt in 

navolging van de richtlijnen die door Blacken en Carmeliet (2006a) zijn gegeven. Het ontwerp van de 

gebruikte slagregenmeters is toegelicht in Appendix E. Hier word! vermeld dat het opvangoppervlak van 

de regenmeters van glas vervaardigd is en dat de tipping-buckets die gebruikt zijn binnen dit onderzoek 

een inhoud van ongeveer 0,6 ml hebben. Bij een afmeting van het opvangoppervlak van 0,04 m2 is dit 

gelijk aan een hoeveelheid van 0,015 mm. De slagregenmeters zijn geproduceerd door de 

Gemeenschappelijke Technische Dienst van de Technische Universiteit Eindhoven. Zij hebben zich 

gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van apparatuur voor experimenteel onderzoek. In figuur 

4.5a is een exploded view te zien van het definitieve ontwerp van de slagregenmeters. Een foto van de 

geproduceerde slagregenmeter is te zien in figuur 4.5b. 

Opvangoppervlak 

Rand 

Slangetje 

Tipping-bucket
mechanisme 

(a) 

Figuur 4.5: (a) Ontwerp van de slagregenmeter met een opvangoppervlak A = 0,2 x 0,2 m2 en (b) foto van de 

geproduceerde slagregenmeter. 

(b) 
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De slagregenmeters zijn gekalibreerd in het laboratorium van de Unit Building Physics and Systems van 

de Technische Universiteit Eindhoven. De kalibratieprocedure die hiervoor gebruikt is word! behandeld 

bij de bespreking van de horizontale regenmeting (paragraaf 4.4.2). De resultaten van de kalibratie van 

de slagregenmeters zijn te vinden in Appendix D . 

4.4.2 Horizontale regenmeting 

De horizontale regenintensiteit word! gemeten met een horizontale regenmeter. Het principe van een 

horizontale regenmeter is gelijk aan het principe van een slagregenmeter: regenwater wordt 

opgevangen op een opvangoppervlak en naar een reservoir of een tipping-bucket-mechanisme geleid . 

Het verschil met een slagregenmeter is, dat een horizontale regenmeter in het vrije veld wordt geplaatst 

en daarmee de regen opvangt die door een horizontaal vlak valt. Anders dan voor slagregenmeters 

bestaat er voor horizontale regenmeters wel een standaard ontwerp. Binnen dit onderzoek is een 

regenmeter van fabrikant Young gebruikt (figuur 4.6a). Deze regenmeter werkt met een tipping-bucket

mechanisme. De inhoud van de tipping-buckets bedraagt 2 ml. Bij een afmeting van het 

opvangoppervlak van 0,02 m2 is dit gelijk aan een hoeveelheid van 0, 1 mm per tip . 

1/.2' ' t i) 1" 
IV'll n f ti 

ST 

1-
(a) (b) 

Figuur 4.6: (a) Horizontale regenmeter en (b) ontwerp van het windscherm (Novalynx Corporation, 1996) . 

De belangrijkste foul, die bij meting van horizontale regenintensiteit op kan treden, is de windfout. Door 

de aanwezigheid van het lichaam van de regenmeter worden het windveld en de druppelbanen rond de 

regenmeter be'invloed. Als de regenmeter 0,5 tot 1,5 meter boven het grondoppervlak geplaatst word!, 

zonder gebruik te maken van een maatregel om de windfout te beperken, zal de regenintensiteit met 2 

tot 10% onderschat worden (WMO, 1996). Omdat de windfout toeneemt met de windsnelheid, zal deze 

fout nog groter zijn voor regenmeters die op grotere hoogten worden neergezet. De windfout kan 

geminimaliseerd worden door het windveld boven de regenmeter horizontaal te maken. Dit kan op drie 

manieren gedaan worden: door de regenmeter in een kuil te plaatsen, door een geleidelijke helling rond 

de regenmeter le maken door de grond rondom op de hogen of door een windscherm rond de 

regenmeter te plaatsen (Blocken, 2004). De minst ingrijpende mogelijkheid is om een windscherm rond 

de regenmeter le plaatsen. Het windscherm dat binnen dit onderzoek gebruikt is heeft 32 vrij hangende 

metalen bladen die meebewegen met de wind (figuur 4.6b). De wind word! afgebogen door de naar 

binnen gerichte beweging van de bladen van het windscherm . Het hier toegepaste ontwerp produceert 
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turbulente windpatronen boven de regenmeter, waardoor regen niet voorbij de regenmeter geblazen 

word!, maar in de regenmeter terecht komt (Novalynx Corporation, 1996). Andere fouten die op kunnen 

treden bij meting van de horizontale regenintensiteit zijn minder van belang en warden hier niet 

besproken. 

De horizontale regenmeter en de slagregenmeters zijn volgens dezelfde methode gekalibreerd. Voor de 

kalibratie is gebruik gemaakt van een Autoburette (fabrikant Copenhagen). Oil instrument biedt de 

mogelijkheid om vloeistoffen nauwkeurig af le meten. Daarbij is de druppelsnelheid in le stellen. Op het 

instrument is de hoeveelheid water af le lezen die in de buckets is gedruppeld tot het moment van 

kantelen. Die gemeten hoeveelheid water komt overeen met de inhoud van de bucket. Op deze manier 

is het tipping-bucket-mechanisme van de horizontale regenmeter en van iedere slagregenmeter 

gekalibreerd. Beide zijden van het mechanisme zijn afzonderlijk gemeten en later verwerkt tot een 

gemiddelde inhoud van de buckets. De inhoud van iedere tipping-bucket is daarbij vijftien keer gemeten. 

Naas! de gemiddelde inhoud is daaruit de standaarddeviatie voor iedere slagregenmeter bepaald. In 

figuur 4.7 is een foto van de kalibratieopstelling weergegeven. Op de voorgrond van deze foto is het 

tipping-bucket-mechanisme van de horizontale regenmeter te zien met daarboven de buret waarmee 

het water gedruppeld wordt. Op de achtergrond is de Autoburette te zien waarop de gedruppelde 

hoeveelheid water is af te lezen. Meer informatie over de regenmeters en de kalibratiegegevens zijn te 

vinden in Appendix D. 

Figuur 4. 7: Kalibratie van de horizontale regenmeter. 

4.4.3 Meting van de windsnelheid en de windrichting 

De referentiewindsnelheid en referentiewindrichting word en op 10 meter hoogte gemeten met een 30 

ultrasone anemometer (fabrikant Gill Instruments). In figuur 4.8 is de ultrasone anemometer 

schematisch weergegeven. In deze figuur is le zien dat de anemometer is uitgerust met zes 

transducers. Deze transducers kunnen ultrasone geluidsgolven uitzenden. Ze zijn in drietallen in het 

instrument verwerkt, zodat op iedere plaats twee transducers tegenover elkaar liggen. De zendtijd die 
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de ultrasone puls nodig heeft om van de onderste- naar de bovenste transducer te bewegen en om in 

tegenovergestelde richting te bewegen tussen twee transducers wordt gemeten door het instrument. 

Omdat deze zendtijden functies van de windsnelheid zijn, kunnen uit een vergelijking van twee, per paar 

transducers gemeten zendtijden de drie componenten U, V, en W van de windsnelheid berekend 

worden . Daarbij is de Li-component de horizontale component van de windsnelheid die naar het 

noorden is gericht, V de horizontale component die naar het westen is gericht en W de verticale 

component die omhoog is gericht. De windrichting kan berekend worden uit deze componenten van de 

windsnelheid . De anemometer is door de fabrikant gekalibreerd . He! instrument is zo ontworpen dat he! 

tijdens zijn levensduur niet opnieuw gekalibreerd hoeft te worden. In Appendix D zijn de specificaties 

van de ultrasone anemometer te vinden . 

Figuur 4.8: Schemalische weergave van de 30 ultrasone anemometer (Gill Instruments Ltd.,2006) . 

4.5 Meetresultaten 

In deze paragraaf is een regenbui gekozen om de verwerking van de data toe te lichten . De uitgewerkte 

meetresultaten van alle regenbuien die voor validatie van het numerieke simulatiemodel zijn gebruikt en 

de resultaten van uitgekozen regenbui die in het rapport niet getoond zijn , zijn te vinden in Appendix F . 

Voor de verwerking van de data zijn 10-minuten gemiddelden van de regenintensiteiten, windsnelheden 

en windrichtingen berekend . Windsnelheid en regenintensiteit zijn twee parameters die in de tijd erg 

snel varieren. Daarom zal middelen automatisch leiden tot het uitvlakken van data. Dit leidt tot verlies 

van informatie over het gelijktijdig optreden van wind en regen: twee variabelen die nodig zijn om 

slagregen te berekenen (Blocken en Carmeliet, 2006b). Van de andere kant kan er niet met te korte 

intervallen gemeten warden in verband met effecten als lokale turbulentie en fouten in de vaststelling 

van de exacte tijdstippen waarop de data gemeten warden . Blacken en Carmeliet (2006b) stellen dat 

voor gecombineerde wind- en regenmetingen een meetinterval van 10 minuten een acceptabele keuze 

is . 
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4.5.1 Horizontale regenmeting en windmeting 

Om de verwerking van de data toe te lichten is een regenbui uitgekozen: de regenbui van 17 en 18 

september 2007. Voor deze specifieke bui warden in deze paragraaf resultaten getoond van de 

slagregenverdeling op de gevels van de toren . Een aantal karakteristieken van de regenbui is in figuur 

4.9 weergegeven . Uit deze grafiek volgt dat de windrichting tijdens deze regenbui voornamelijk zuidwest 

is geweest (220°). De windsnelheid heeft het grootste gedeelte van de periode rand 1,5 m/s gelegen. 

Op 17 september zijn rand 10:00u hogere windsnelheden gemeten; er is een pieksnelheid gemeten van 

bijna 5 m/s. De horizontale regenintensiteit is in de grafiek als staafdiagram weergegeven . Uit de grafiek 

is af te lezen dat het tussen 11 :OOu en 13:00u en tussen 15:00u en 18:00u op 17 september heeft 

geregend bij het Jachthuis. Tussen 18:00u en 3:00u is in de grafiek een periode te zien waarin het niet 

doorlopend geregend heeft. Omdat regenval met een dergelijke discontinurteit niet vaak voorkomt zou 

dit kunnen duiden op een meetfout. Dezelfde onderbroken regenval is in de genoemde periode echter 

ook door de slagregenmeters geregistreerd . Daaram kan uitgesloten warden dat er een meetfout is 

opgetreden . Op 18 september heeft het tussen 3:00u en 5:00u geregend. De totale hoeveelheid 

horizontale regen Sh die aan het einde van de periode gevallen is bedraagt 10,0 mm. 

Regenbui: 17-09-2007 
Totale horizontale regenhoeveelheid : 
s h= 10,0mm 

14 t.....::..._ 

··.·· . . .. . ·· . ... ··· 

Windrichting ~· 10 
-- Windsnelheid U 10 

- Hor. regenintensiteit Rh 315 

· . . . ·. ·:· · . ...... . 

. 270 

0 

180 .,; 
Cl 

~ 
·~ 
~ 

135 ~ 

Figuur 4.9: Horizontale regenintensiteit, windsnelheid en windrichting (1 0-min. gemiddelden), gemeten tijdens de 

regenbui op 17 en 18 september 2007. 

Voor een goed beeld van de opbouw van de regenbui is de cumulatieve som van de horizontale regen 

uitgezet in figuur 4.10. In de figuur is af te lezen dater op meetpositie 1 aan het einde van de regenbui 
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10,0 mm horizontale regen is gevallen. Uit de stijging van de grafiek is op te maken in welke perioden 

de horizontale regen is gevallen. Deze stijgingen komen logischerwijs overeen met de perioden in figuur 

4.9 waarin de staafjes die de horizontale regenval representeren geconcentreerd aanwezig zijn . 
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Figuur 4. 10: Cumulatieve som van de horizon/ale regen op 17 en 18 september 2007 . 

4.5.2 S/agregenmeting 

De slagregenintensiteit RwoR is per meetpositie op dezelfde manier verwerkt als de horizontale 

regenintensiteit. In figuur 4.11 zijn bijvoorbeeld de slagregenintensiteiten uitgezet die tijdens deze 

regenbui zijn gemeten op meetpositie 2 en op meetpositie 5. In beide grafieken is de regenbui tussen 

11:00u en 12:00u op 17 september en tussen 3:00u en 5:00u op 18 september terug te zien. De regen 

die in de tussenliggende periode is gevallen, heeft een veel lagere intensiteit. Verder is op te merken dat 

slagregen die op meetpositie 2 gemeten is, een lagere intensiteit heeft dan de regen die op meetpositie 

5 is gemeten. Ook het verloop van de cumulatieve som van de slagregen op de twee posities is uitgezet 

in de grafieken van figuur 4.11. In de grafieken is af te lezen dat er op meetpositie 5 aan het einde van 

de regenbui een totaal van 2,4 mm regen gevallen is. Op meetpositie 2 is dat slechts 1,0 mm. De 

grafieken waarin de slagregenintensiteit en de cumulatieve som van de slagregen zijn uitgezet op de 

andere meetposities zijn opgenomen in Appendix F . 
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Figuur 4.11: Slagregenintensiteit en cumulatieve som van de s/agregen (10-min. gemiddelden) op meetpositie 2 

(boven) en op meetposilie 5 (onder) op 17 en 18 september 2007 . 
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4.5.3 Globale catch ratio 

Nu de distributie van de regen over de tijd bekend is, kan ook de distributie van de regen in de ruimte op 

het einde van de bui bepaald worden. Na verwerking van de meetresultaten zoals in paragraaf 4.5.1 en 

4.5.2 is besproken, is de catch ratio op iedere meetpositie berekend. De catch word! door formule 4.1 

beschreven als de verhouding tussen de slagregenintensiteit en de horizontale regenintensiteit, beide in 

mm/h. Omdat er niet doorlopend, maar met tijdstappen is gemeten is de catch ratio voor presentatie van 

de resultaten van de metingen opnieuw gedefinieerd . In deze definitie word! de verhouding tussen de 

geaccumuleerde slagregenhoeveelheden en de geaccumuleerde horizontale regenhoeveelheid (SwoR I 

Sh) aangenomen. Door het gebruik van de catch ratio om de slagregenbelasting te beschrijven is het 

mogelijk om de resultaten van verschillende buien met elkaar le vergelijken. 

zuidwest 

Figuur 4.12: G/obale catch ratio 's op de meetposities op de gevels van de toren na de regenbui van 17 en 18 

september 2007. 

Met behulp van slagregenmetingen die binnen andere onderzoeken in het verleden zijn uitgevoerd is 

een 'klassiek' beregeningspatroon van gebouwgevels vastgesteld (Blocken en Carmeliet, 2004). De 

gevel die op de wind is gericht word! beregend, terwijl de andere gevels relatief droog blijven. Op de 

gevel die aan de loefzijde van het gebouw ligt zal de beregening toenemen van de onderzijde naar de 

bovenzijde en van het midden naar de randen toe. Dal betekent dat op de bovenhoeken van de 

zuidwestelijke gevel van de toren de hoogste catch ratio's verwacht kunnen worden. Daarna zullen de 

hoogste catch ratio's gevonden worden aan de randen van het gebouw. Ook is bekend dat de 

slagregenintensiteit op een gegeven positie nagenoeg proportioneel zal toenemen met de windsnelheid 
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en de horizontale regenintensiteit. Het klassieke patroon van slagregenbelasting is te herkennen in de 

resultaten van de meting. Op de zuidwestelijke gevel worden de hoogste catch ratio's verwacht, omdat 

de wind gedurende de regenbui ongeveer loodrecht op deze gevel heeft gestaan. De regenverdeling zal 

om dezelfde reden symmetrisch verdeeld zijn over die gevel. Dit is duidelijk terug te zien in de 

meetresultaten; de catch ratio's op meetpositie 5 (0,24) en 6 (0,22) komen met elkaar overeen . Op 

posities 5 en 6 worden de hoogste waarden gevonden voor de catch ratio, met daar tussenin op positie 

2 een lagere waarde (0, 10). Een stuk lager op de gevel, op meetpositie 4, ligt de catch ratio nog wat 

lager met een waarde van 0,08. Aan de achterzijde van de toren is geen slagregen gemeten. Dit is te 

verklaren uit de windrichting die tijdens de bui overheersend is geweest. Op meetposities 7 en 9 zijn 

beperkte slagregenintensiteiten gemeten. Fluctuaties van de windrichting tijdens de regenbui zouden 

hier de oorzaak van kunnen zijn . In de meting is te zien dat de windrichting, inclusief de uitschieters van 

de wind tussen 0° (noord) en 225° (zuidwest) heeft gelegen. Deze uitschieters in de windrichting zouden 

een verklaring kunnen zijn voor de slagregen die op de zuidoostelijke gevel is gemeten . Uit de meting 

volgt echter dat er op de noordwestelijke gevel (positie 9) meer slagregen is gemeten tijdens deze bui 

dan op de zuidoostelijke gevel (positie 7). Dit is niet te verklaren aan de hand van de meting van de 

referentiewindrichting . 

4.5.4 Schatting van de meetfout 

Zoals in paragraaf 4.4.1 besproken is, is een schatting van de grootte van de totale meetfout die 

optreedt bij slagregenmetingen, van belang voor de interpretatie en het gebruik van de data . De foul die 

ontstaat door verdamping van adhesiewater treed! op bij onderbrekingen van de regenbui van minimaal 

een uur. In de regenbui die hier geanalyseerd is komt een dergelijke onderbreking naar schatting elf 

keer voor. Het standaard glas dat is toegepast op het opvangoppervlak van de regenmeters heeft een 

gemiddelde hoeveelheid adhesiewater van 0,03 mm (Blocken en Carmeliet, 2006a). De 

adhesiewaterfout zal daarmee voor deze bui naar schatting 0,33 mm (0,03 mm x 11) bedragen . In 

situaties waarin de regenval vaak onderbroken wordt kan de tout door berekening op de hiervoor 

beschreven manier onrealistisch groot worden. Er kan niet meer water verdampen dan er gevallen is, 

daarom kan de adhesiewaterfout niet groter zijn dan de hoeveelheid water die in de periode van 

onderbroken regen is gevallen . Om te beoordelen of de adhesiewaterfout in deze berekening van de 

totale meetfout onrealistisch groot is, is de hoeveelheid neerslag berekend die tussen 18:00u en 3:00u 

op een van de slagregenmeters is gevallen . De slagregenmeter op positie 5 is hiervoor als referentie 

genomen, omdat op die positie tijdens deze periode de grootste slagregenintensiteit is gemeten . Met 

een waarde van 0,20 mm is deze hoeveelheid kleiner dan de berekende foul (0,33 mm). Daarom kan er 

voor de adhesiewaterfout een waarde van 0,20 mm aangehouden worden. De spatwaterfout mag 

verwaarloosd worden als de windsnelheid tijdens de regenbui onder 10 m/s heeft gelegen (Blocken en 

Carmeliet, 2006a). Omdat uit figuur 4.9 volgt dat de windsnelheid tijdens deze bui niet boven 5 m/s heeft 

gelegen zal deze foul verwaarloosd worden. De tout die door onderkoelingscondensatie ontstaat op het 

oppervlak van de slagregenmeters kan berekend worden uit de meting van de buitenluchtcondities en 

metingen aan het oppervlak van de regenmeters . Binnen dit onderzoek is de oppervlaktetemperatuur 

van de slagregenmeters niet gemeten . Nore et al. (2007) merken op dat de condensatie gedurende 

regenbuien erg beperkt zal zijn, door de hoge mate van bewolking tijdens de meeste buien die de 
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stralingsverliezen naar de hemelkoepel beperken. Omdat er in deze periode geen erg lage 

buitentemperaturen zijn geweest, zal de foul door onderkoelingscondensatie tijdens deze bui beperkt en 

in verhouding met de andere fouten erg klein zijn. De onderkoelingscondensatie word! voor deze 

regenbui verwaarloosd. Er word! verwacht dat de windfout erg klein zal zijn voor de slagregenmeters op 

de zuidwestgevel, omdat de windsnelheid tijdens de regenbui laag ligt en de windrichting nagenoeg 

loodrecht op die gevel staat. De restwaterfout die ontstaat door het achterblijven van water in de tipping

buckets na een regenbui is gelijk aan de inhoud van de tipping-buckets: 0,015 mm. 

Uit het bovenstaande volgt dat de totale meetfout voor de slagregenmetingen aan het einde van de 

regenbui 0,22 mm (0,20 + 0,015 mm) bedraagt. De relatieve foul kan per meetpositie berekend warden 

door de totale foul te delen door de totale hoeveelheid slagregen die per positie is gemeten aan het 

einde van de periode. Dit betekent bijvoorbeeld een relatieve foul voor meetpositie 2 van 22% (0,22 mm 

I 1,0 mm) en voor meetpositie 5 van 9% (0,22 mm I 2,4 mm). 

4.5.5 Mogelijke tout in de meting van de referentiewindrichting 

In paragraaf 4.5.3 is bij de bespreking van de catch ratio aan de orde gekomen dat de verdeling van de 

slagregen aan het einde van de regenbui over de andere gevels dan de zuidwestgevel niet te verklaren 

is aan de hand van de meting van de windrichting . Resultaten van de verwerking van verschillende 

regenbuien zijn naast elkaar gelegd om de oorzaak van dit verschijnsel te achterhalen. Hieruit volgt dat 

er geen systematische foul is opgetreden in de meting van de windrichting. Daarom is ter controle van 

de meting gekeken naar meteodata van het KNMI. De klimaatcondities die gemeten warden bij het 

meteostation in de Bill zullen vanwege de ligging van dat station het beste overeenkomen met de 

condities bij het Jachthuis. Uit een vergelijking tussen de twee metingen van de windrichting volgt dat bij 

regenbuien waarbij de wind zowel bij het Jachthuis als in de Bill als zuidwestenwind is gemeten (225° 

vanaf N), de verdeling van de berekende catch ratio's over de verschillende gevels goed overeenkomt 

met het verwachte patroon. Ook bij buien waarbij het KNMI een meer westelijk gerichte wind heeft 

gemeten, is een zuidwestelijke wind gemeten bij het Jachthuis. De resultaten van de slagregenmetingen 

zijn in die gevallen beter te verklaren als de windrichting aangehouden word! die door het KNMI is 

gemeten. Uit de data van het KNMI volgt, dat de gemiddelde windrichting in de Bil! op 17 september 

232° en op 18 september 315° is geweest (KNMI, 2007). Deze windrichtingen verklaren de gemeten 

slagregenverdeling beter dan de windrichtingen die volgen uit de meting bij het Jachthuis. Het lijkt erop 

dat de bij het Jachthuis de gemeten windrichting over het algemeen meer zuidwest gericht is dan in de 

Bill. Mogelijk word! het windveld random het Jachthuis be"invloed door de bossen die random het 

Jachthuis aanwezig zijn. In figuur 4.13 is te zien dat wind vanuit het zuidwesten vrij naar het Jachthuis 

kan stromen, terwijl wind vanuit andere richtingen op lagere hoogten tegengehouden word! door de 

omringende bebossing. Deze 'corridor' ten zuidwesten van het Jachthuis kan er bij een westenwind voor 

zorgen, dat de gemeten wind op 10 meter hoogte vanuit het zuidwesten lijkt te komen. Boven de 

bebossing (ongeveer 20 meter hoogte) word! de windstroming niet beYnvloed door obstakels en zal de 

wind vanuit het westen komen. Daardoor zal windrichting ter hoogte van de bovenste slagregenmeters 

niet gelijk zijn aan de gemeten referentiewindrichting en word! een andere verdeling van de slagregen 

gemeten dan verwacht kan warden aan de hand van de gemeten windrichting bij het Jachthuis. Om te 
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toetsen of deze veronderstelde corridorvorming optreedt en of de omringende bebossing inderdaad van 

invloed is op de meting van de windrichting, is het windveld random het Jachthuis in deze situatie 

gesimuleerd. Deze numerieke simulatie wordt besproken in hoofdstuk 5 (paragraaf 5.6.3) . 

Figuur 4. 13: Corridorvorming aan de zuidwestzijde van het Jachthuis (Google Earth, 2007) . 

4.6 Conclusies 

Aan de hand van de slagregenmetingen die bij het Jachthuis zijn verricht en besproken in dit hoofdstuk 

kan onderzoeksvraag 2: 'Hoe ziet de verdeling van de slagregen op de gevels van de toren eruit en is er 

een relatie tussen deze verde/ing en het vastgestelde schadepatroon?' gedeeltelijk beantwoord warden. 

Hoewel de metingen ter bepaling van de slagregenbelasting van de gevels slechts op een beperkt 

aantal posities zijn verricht, is hiermee een eerste beeld verkregen van de verdeling van de 

slagregenbelasting op de gevels van de toren. De catch ratio wordt binnen dit onderzoek gebruikt om de 

slagregenbelasting te beschrijven en is op iedere meetpositie bepaald uit de verhouding tussen de 

cumulatieve som van de slagregen en de cumulatieve som van de horizontale regen aan het einde van 

de regenbui. Bij de meeste regenbuien die in de meetperiode zijn gevallen zijn de hoogste catch ratio's 

op de zuidwestgevel gevonden. Uit de windmeting volgt dat de gemiddelde windrichting tijdens de 

meeste regenbuien zuidwest is geweest. Dit verklaart waarom uit de metingen volgt dat de 

zuidwestgevel van het Jachthuis het zwaarst belast wordt door slagregen. Omdat er in hoofdstuk 3 

(paragraaf 3.7.1) is geconcludeerd dat de meeste schade is waargenomen aan de binnenzijde van de 

zuidwestelijke gevel lijkt de veronderstelde relatie tussen de regenbelasting van de gevels en de schade 

aan de binnenzijde van die gevels inderdaad te bestaan. Verder is uit de meetresultaten te concluderen 

dat het klassieke beregeningspatroon terug is te zien in de slagregenverdeling van de zuidwestgevel: de 

beregening neemt toe van de onderzijde naar de bovenzijde en van he! midden naar de randen toe. De 

hoogste catch ratio's zijn gemeten op meetposities 5 en 6, bovenaan en nabij de randen van de toren . 

De laagste catch ratio op de zuidwestgevel wordt voor de meeste buien gevonden op meetpositie 4, op 

de vierde verdieping van het Jachthuis. Omdat uit de metingen van de slagregenbelasting van de 

zuidwestgevel van de toren volgt dat hogere verdiepingen zwaarder warden belast door slagregen, kan 
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verwacht warden dat er op hogere verdiepingen en aan de randen van de gevel meer schade optreedt. 

Tussen de schade aan de gevels op lagere en hogere verdiepingen van de toren van het Jachthuis is er 

bij de schadeanalyse echter geen duidelijk verschil waargenomen. 

Een conclusie die uit de meetresultaten getrokken kan warden over de metingen zelf is dat er een tout is 

opgetreden in de meting van de referentiewindrichting. Door deze tout is de verdeling van de slagregen 

over de vier gevels van de toren niet voor iedere regenbui le verklaren. Mogelijk wordt de tout 

veroorzaakt door de aanwezigheid van de bossen random het Jachthuis en de open 'corridor' ten 

zuidwesten van het gebouw waar de wind vrij kan stromen. Op hoogten tot ongeveer 20 meter (de 

hoogte van de bossen) zal de windstroming bij andere windrichtingen dan zuidwest be"lnvloed warden 

door de bossen. Op grotere hoogten, waar de slagregenmeters aan de gevels van de toren zijn 

bevestigd word! het windveld niet bernvloed door de aanwezige bomen. Hierdoor zal de gemeten 

referentiewindrichting niet gelijk zijn aan de richting van de wind ter hoogte van de slagregenmeters en 

word! een andere slagregenverdeling gemeten dan verwacht kan warden naar aanleiding van de 

gemeten windrichting. 
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5 CFD-simulaties 

Het stationaire windveld random Jachthuis St. Hubertus is berekend met de commerciele CFO-code 

Fluent 6.3.26, als basis voor het modelleren van slagregen. Het berekende windveld word! gebruikt als 

invoer voor de simulatie van de druppelbanen. De simulatie van de druppelbanen en de berekening van 

de catch ratio's warden behandeld in hoofdstuk 6. Om het windveld random het Jachthuis te berekenen 

is het nodig om een rekendomein te definieren, waarvan de randen zijn voorzien van randvoorwaarden 

die de invloed van de omliggende gebieden in rekening brengen. In dit rekendomein dient de 

gebouwgeometrie gemodelleerd le worden. Na het discretiseren van het domein, door middel van een 

raster van controlevolumes, kan het windveld random de gebouwgeometrie berekend worden. In dit 

hoofdstuk komen deze stappen aan de orde. De karakteristieken van het gebruikte simulatiemodel en 

de instellingen voor de berekening van de windstroming random het Jachthuis die in dit hoofdstuk aan 

de orde komen, zijn samengevat in een label. Deze label is te vinden in Appendix G . 

5.1 Turbulentiemodel 

Het doel van de bepaling van het windveld random het Jachthuis is het gedrag van regendruppels te 

modelleren die aan de loefzijde (de windzijde) op de gevels van het gebouw vallen. Aan de lijzijde van 

een gebouw ontstaat er typisch een grate zone met lage windsnelheden . Relatief weinig regendruppels 

zullen door wervels in deze windstille zone meegevoerd warden en op de gevel aan de lijzijde van het 

gebouw terecht komen. Daarom is het windveld straomopwaarts van het gebouw het gebied van 

interesse. Er zijn verschillende turbulentiemodellen die gebruikt kunnen warden voor het modelleren van 

windstraming. Over het algemeen presteren zogenaamde k-£-modellen goed in het voorspellen van het 

windveld random gebouwen. Het belangrijkste gebrek van dit type turbulentiemodel is dat de 

voorspelling in het gebied van het windveld dat aan de lijzijde van het gebouw ligt, niet altijd goed is 

(Blacken, 2004). Omdat dit binnen dit onderzoek niet het gebied is van interesse, is het k-£-model toch 

een geschikte keuze voor het bepalen van het windveld random Jachthuis St. Hubertus. Er zijn drie 

versies van het k-£-model: het standaard k-£-model, het RNG k-£-model en het realizable k-£-model 

(Fluent Inc., 2005). De twee laatste versies zijn ontstaan door aanpassing van het standaard k-£-model. 

Deze aanpassingen zijn gemaakt op basis van verworven kennis van de sterke en zwakke punten van 

het standaard k-£-model. Voor het gebruik van wandfuncties ('wall functions') dient er een keuze 

gemaakt te warden uit twee typen: standaard wandfuncties of zogenaamde non-equilibrium

wandfuncties. De wandfuncties warden gebruikt om de stroming in gebieden nabij oppervlakken goed te 

modelleren . 
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In een recent onderzoek van Blacken (2004) is de simulatie van de windstroming random een 

kubusvormig gebouw gevalideerd. Daarbij is gebruik gemaakt van een raster met tetraeders. Dit 

onderzoek toont aan dat met een model, waarin het realizable k-E-model word! gecombineerd met het 

gebruik van standaard wandfuncties, betere resultaten verkregen warden dan met andere modellen . 

Onder de andere onderzochte modellen vallen het standaard k-E-model en het gebruik van non

equilibrium-wandfuncties. Uit het onderzoek volgt dat het gebruik van non-equilibrium-wandfuncties leidt 

tot minder nauwkeurige resultaten voor de separatie en de recirculatie van de windstroming. Naar 

aanleiding van de resultaten van dit onderzoek is ervoor gekozen om voor de simulatie van het windveld 

random het Jachthuis gebruik te maken van het realizable k-E-model , in combinatie met standaard 

wandfuncties. 

5.2 Rekendomein 

Om de windstroming rand het gebouw niet teveel te be"fnvloeden dient het rekendomein voldoende 

groat te zijn. Franke et al. (2004) hebben hiervoor een aantal richtlijnen opgesteld . Als aangenomen 

word! dat H de gebouwhoogte is, dan dient het inlaatvlak minimaal 5xH van het gebouw verwijderd te 

zijn. De toren van Jachthuis St. Hubertus is 34 meter hoog; het inlaatvlak dient dus minimaal op een 

afstand van 160 meter van het gebouw te liggen. Het uitlaatvlak dient minimaal 15xH achier het gebouw 

te liggen om de windstroming geheel tot ontwikkeling te laten komen. Om de richting van de wind 

eenvoudig te kunnen varieren in de berekening is ervoor gekozen om het uitlaatvlak op dezelfde afstand 

te leggen van het gebouw als het inlaatvlak. Het lijkt een logische keuze om zowel het inlaat- als het 

uitlaatvlak op een afstand van 15xH van het gebouw te leggen. Een veel voorkomend probleem bij 

numerieke simulatie van windvelden is echter dat de snelheid van de wind nabij het grondvlak van het 

domein toeneemt in het gebied tussen het inlaatvlak en het gebouw, door een incorrecte modellering 

van de ruwheid van het terrein (zie paragraaf 5.4.3). Om dit onwenselijke effect te minimaliseren is het 

van belang om de afstand tussen het inlaatvlak en het gebouw niet te groat te maken . Om deze reden is 

ervoor gekozen om voor de afstand van het gebouw tot het inlaat- en het uitlaatvlak een afstand van 

5xH aan te houden. Voor simulatie van het windveld random het Jachthuis betekent deze keuze niet dat 

de windstroming achier het gebouw niet geheel tot ontwikkeling kan komen, omdat de afmeting van het 

zag achier het gebouw beperkt zal zijn door de smalle vorm van de toren van het Jachthuis. Om een 

kunstmatige versnelling van de windstroming over het gebouw te voorkomen, dient het bovenvlak van 

het domein 5xH boven het gebouw te liggen. Oat betekent voor het Jachthuis een totale hoogte van het 

domein van minimaal 204 meter. Met de gekozen hoogte van 225 meter word! aan deze richtlijn 

voldaan. De afstanden van het gebouw tot de zijvlakken van het domein dienen oak 5xH le bedragen . In 

het domein dat hier gebruikt is, zijn deze afstanden gelijk gehouden aan 150 meter. De afstanden van 

het gebouw tot aan de randen van het gebruikte domein zijn samengevat in figuur 5.1. De windstroming 

in deze figuur is in de positieve z-richting (zuidwestenwind). Het rekendomein is in totaal 350 meter 

diep, 350 meter breed en 225 meter hoog . 
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Figuur 5.1 : Afstanden van de gebouwgeometrie tot aan de randen van het rekendomein . 

Omdat er in de directe omgeving van het Jachthuis geen gebouwen of obstakels aanwezig zijn die 

aanzienlijk hoger zijn dan het Jachthuis en voor directe afscherming van de invallende regen zorgen, is 

alleen het gebouw zelf gemodelleerd. De bomen rondom het Jachthuis, op grotere afstand, zijn impliciet 

gemodelleerd door toepassing van wandfuncties met grote ruwheidshoogten op het grondvlak van het 

rekendomein . Dit komt aan bod in paragraaf 5.4.3. Franke et al. (2004) adviseren dat niet meer dan 3% 

van de doorsnede van het domein (parallel aan het inlaatvlak) beperkt mag worden door de 

aanwezigheid van het gebouw. Dit om sterke kunstmatige versnellingen van de luchtstroming te 

voorkomen. In het rekendomein dat hier gebruikt is, blokkeert de doorsnede van de gebouwgeometrie 

slechts 0,7% van het domein . 

5.3 Keuze van het raster 

Een driedimensionaal raster rond de gebouwgeometrie word! verkregen door het domein te 

discretiseren door middel van controlevolumes. Omdat de oplossing in ieder controlevolume berekend 

word!, is het voor de nauwkeurigheid van de numerieke oplossing van belang om het raster voldoende 

fijn te maken in het gebied van interesse. Het raster moet zo ontworpen worden, dat er geen te grote 

fouten worden ge'fntroduceerd; de resolutie van het raster dient fijn genoeg le zijn om alle belangrijke 

fysische fenomenen - zoals wervelingen - met voldoende fijnheid te vangen. Daarnaast is het belangrijk 

dat het gebruikte raster van hoge kwaliteit is. Oat betekent dat de cellen, van het gebied van interesse 

naar de randen van het domein toe, niet te snel grover mogen worden. De verhouding tussen twee aan 

elkaar grenzende cellen mag bij voorkeur niet groter zijn dan 1,3 (Franke et al. , 2004 ). Dit geld! vooral in 

het gebied vlak rondom de gebouwgeometrie . 
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5. 3. 1 Opbouw van het raster 

In navolging van de richtlijnen die hierboven genoemd zijn, is er voor gekozen om een ongestructureerd 

raster van tetraeders te gebruiken. Daarmee kan voldoende fijnheid in het raster bereikt warden nabij de 

gebouwgeometrie, terwijl cellen verder van het gebouw af grater gehouden kunnen warden. Voordelen 

van een ongestructureerd raster zijn de beperkte tijd die nodig is om het raster op te zetten, vooral bij 

complexe geometrieen, en het feit dat een dergelijk raster de mogelijkheid biedt om cellen te clusteren 

in uitgekozen gebieden van het domein (Blacken, 2004). Bij gestructureerde rasters is dit veel lastiger. 

Figuur 5. 2: Gedeelte van het raster op de gebouwopperv/akken en op het grondv/ak van het domein. 

Omdat vooral de toren van het Jachthuis het gebied van interesse is, heeft het raster op de gevels van 

de toren de grootste fijnheid. Aan de bovenzijde van de gevels van de toren zijn de kleinste 

controlevolumes te vinden. Deze cellen zijn ongeveer 0,30 meter breed. Naar de randen van het domein 

toe is het raster grover gemaakt. Daarbij is erop gelet dat de verhouding tussen twee aan elkaar 

grenzende cellen in het gebied random het Jachthuis niet grater is dan 1,3. De grootste cellen op het 

gebouw liggen aan de bovenrand van de hoofdmassa; deze cellen hebben een breedte van 1,5 meter. 

In figuur 5.2 is een gedeelte van het raster te zien op de gebouwoppervlakken en op een gedeelte van 

het grondvlak van het domein. 

5. 3. 2 Rastersensitiviteitsanalyse 

De numerieke oplossing die word! gevonden, is afhankelijk van de fijnheid van het raster dat voor de 

simulatie word! gebruikt. Een fijner raster zal leiden tot een nauwkeuriger oplossing, maar vergt ook 

meer rekencapaciteit en -tijd van de gebruikte computer. Om de invloed van de resolutie van het raster 

op de oplossing te bepalen, dient een rastersensitiviteitsanalyse verricht te warden. Daarvoor dienen 

minimaal drie systematisch en substantieel verfijnde rasters gebruikt te warden (Franke et al., 2004). 

Het initiele raster dat in paragraaf 5.3.1 besproken is heeft nagenoeg 650.000 controlevolumes. In deze 

analyse is er voor gekozen om de opvolgende rasters te verfijnen met een factor '12. Di! omdat een 

verfijning met een factor 2 zal leiden tot een te fijn raster en een te lange rekentijd. De verfijning is 

eendimensionaal toegepast op de randen van de gebouwgeometrie en het domein. Op basis van de 
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eendimensionale verfijning zijn de vlakken opnieuw gerasterd en is vervolgens een driedimensionaal 

raster verkregen. Omdat de verfijning eendimensionaal is toegepast, is de verhouding tussen het aantal 

controlevolumes van twee opvolgende driedimensionale rasters niet gelijk aan factor '12. De verhouding 

tussen het aantal controlevolumes van twee opvolgende rasters word! hier de ratio van de verfijning 

genoemd. Een aantal eigenschappen van de drie gebruikte rasters, waaronder deze ratio van de 

verfijning, is te vinden in label 5.1. De karakteristieken en de instellingen die binnen deze 

rastersensitiviteitsanalyse voor de CFD-simulatie van het windveld zijn gebruikt, zijn samengevat in een 

label. Deze label is opgenomen in Appendix G . 

Tabet 5. 1: Karakteristieken van de gebruikte rasters . 

Raster naam 
Totaal aantal Ratio van de 
controlevolumes verfijning 

Grid 1 649.878 -
Grid 2 1.339.822 2,062 

Grid 3 3.081 .315 2,230 

De verkregen resultaten van de drie simulaties zijn met elkaar vergeleken. Als basis voor de vergelijking 

zijn de drie componenten van de windsnelheid gekozen: de U-. V- en W-component. De windsnelheden 

zijn op zes horizontale lijnen in het rekendomein uitgezet, waarvan drie in de x-richting en drie in de z

richting. De lijnen zijn in zowel de x- als de z-richting op drie verschillende hoogten (25, 30 en 35 m) 

uitgezet. Daarmee ligt de bovenste lijn, in beide richtingen, ongeveer een meter boven de top van het 

dak van het Jachthuis. Ook zijn de drie vectoren van de windsnelheid op een verticale lijn uitgezet, 

namelijk op de symmetrieas van de toren, vlak voor de zuidwestgevel. In figuur 5.3 zijn de lijnen in z

richting op verschillende hoogten weergegeven en is de lijn in y-richting te zien. In Appendix H zijn de 

plaatsen van alle zeven lijnen in een tweetal aanzichten van de gebouwgeometrie ingetekend . 
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Figuur 5.3: Plaatsen van de lijnen in de z- en y-richting, waarop de drie componenten van de windsnelheid zijn 

berekend . 
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In figuur 5.4 zijn de drie componenten (U, V en W) van de windsnelheid op de horizontale lijnen in de z

richting uitgezet in drie grafieken. Op de verticale as is te zien op welke snelheidscomponent de grafiek 

betrekking heeft. De dimensieloze windsnelheden zijn uitgezet op de verticale as door de berekende 

snelheden te delen door de referentiewindsnelheid U10 die is opgelegd aan de inlaat van he! domein. Er 

is bij deze simulaties gebruik gemaakt van een referentiewindsnelheid van 10 mis. De afstand op de lijn 

in de z-richting is uitgezet op de horizontale as van de grafieken. In de grafieken zijn de windsnelheden 

op twee hoogten uitgezet: op 30 en op 35 meter hoogte. Omdat er weinig verschillen zijn tussen de 

windsnelheden op 25 en op 30 meter hoogte, is ervoor gekozen om de resultaten op 25 meter hoogte 

niet in onderstaande grafieken uit te zetten. De resultaten op 25 meter hoogte zijn voor de volledigheid 

wel weergegeven in Appendix H. 

De symmetrie van het windveld dat random de toren ontstaat bij wind uit het zuidwesten, is duidelijk te 

zien op een hoogte van 30 meter. De symmetrieas van de toren ligt op de z-as op een afstand van 8 

meter (zie figuur 5.3). Oak volgt uit deze figuur, dat de U- en de W-component van de windsnelheid op 

een hoogte van 35 meter niet sterk be'fnvloed warden door de aanwezigheid van de toren. In de V

component van de windsnelheid is een versnelling te zien boven het dak van de toren. Wanneer de 

naderende wind tegen de toren bots!, zal een gedeelte van de wind opwaarts verder stromen. In 

onderstaande grafieken zijn de resultaten te zien van de berekening bij gebruik van de eerder 

genoemde drie systematisch verfijnde rasters. De resultaten van de gebruikte rasters komen op beide 

hoogtes, en voor alle drie de componenten van de windsnelheid, goed overeen. Hieruit kan 

geconcludeerd warden dat het initiele en meest grove raster, met 650.000 cellen, fijn genoeg is voor de 

berekening van het windveld random de toren van het Jachthuis. 
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Figuur 5.4: Resultaten van de rastersensitiviteitsanalyse. 
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5.4 Randvoorwaarden 

De randvoorwaarden brengen de invloed van de omliggende gebieden in rekening die zijn afgesneden 

door de randen van het rekendomein. De inlaat van het domein is als gedefinieerd als een zogenaamde 

velocity inlet. Dat betekent dat een profiel word! opgelegd voor de windsnelheid die het domein 

binnentreedt. Door symmetrie op te leggen aan de bovenzijde van het domein en aan beide zijden van 

het domein, word! een parallelle stroming veroorzaakt. Op het grondvlak van het domein zijn 

wandfuncties toegepast die het mogelijk maken om de ruwheid van het grondvlak in te rekenen. Bij het 

uitlaatvlak verlaat de stroming het rekendomein . Het uitlaatvlak is als drukuitlaat gedefinieerd met een 

druk van 0 Pa. Dal betekent dat de druk bij het uitlaatprofiel gelijk wordt gehouden aan de druk die is 

opgelegd in het domein. Hieronder zal verder ingegaan warden op het gebruikte windprofiel, de 

toegepaste turbulentieprofielen en de wandfuncties . 

5.4. 1 Windprofiel 

Het snelheidsprofiel dat bij het inlaatvlak van het domein word! opgelegd, moet representatief zijn voor 

de ruwheidskarakteristieken van het gedeelte van het domein dat stroomopwaarts is afgesneden door 

het inlaatvlak. Deze ruwheid word! uitgedrukt door het gebruik van een geschikte ruwheidslengte y0 in 

de uitdrukking van het inlaatprofiel. Metingen in de atmosferische grenslaag hebben aangetoond, dat 

het verticale profiel van de gemiddelde (horizontale) windsnelheid over een vlak een specifieke vorm 

heeft (Blacken, 2004). De functie die dit profiel beschrijft is een logaritmische wet (formule 5.1 ): 

U (y) = u • ABL In[ Y +Yo J 
K Yo 

(5.1) 

waarin U(y) de windsnelheid op hoogte y boven het grondvlak, u ABL de wrijvingssnelheid van de 

atmosferische grenslaag, K de van Karman constante en Yo de aerodynamische ruwheidslengte is. In dit 

onderzoek word! gebruikt gemaakt van een waarde van 0,42 voor de van Karman constante . Voor de 

basissimulatie is de wrijvingssnelheid van de atmosferische grenslaag zo aangenomen dat de 

referentiesnelheid U10 op een hoogte van 10 meter boven het grondvlak 10 m/s bedraagt. In navolging 

van deze formule is de luchtsnelheid nabij het grondvlak vanzelfsprekend 0 m/s, de luchtsnelheid aan 

de top van het domein (op een hoogte van 225 meter) bedraagt ongeveer 22,6 m/s. De aerodynamische 

ruwheidslengte is bepaald uit de herziene ruwheidsclassificatie van Davenport (Wieringa, 1992). Uit 

deze classificatie volgt dat de aerodynamische ruwheidslengte bij het Jachthuis rand de 1 meter zal 

liggen. Een waarde van 1 meter word! in de classificatie aangenomen voor een landschap dat geheel en 

vrij regelmatig bedekt is met obstakels van eenzelfde hoogte. Daarbij zijn de afmetingen van de open 

ruimtes vergelijkbaar met de hoogte van de obstakels. De inlaatsnelheid is gedefinieerd door het 

logaritmische profiel voor de windsnelheid toe le passen op de x-component van de snelheid. De y- en 

z-component van de windsnelheid warden gelijk gehouden aan nul voor de basissimulatie, waarbij de 

wind loodrecht op de zuidwestgevel van de toren staat (225° vanaf N) . 
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5.4.2 Turbulentieprofielen 

De turbulente kinetische energie k is een maat voor de energie die verwant is aan de turbulente 

fluctuaties in de windstroming. Voor bepaling van de turbulente kinetische energie word! formule 5.2 

gebruikt: 

k(y) =(Ju· U(y)) 2 
(5.2) 

waarin lu de turbulentie-intensiteit is en U(y) de windsnelheid op hoogte y. Omdat de ruwheid van het 

grondoppervlak turbulentie veroorzaakt zal de turbulentie-intensiteit het grootste zijn nabij het grondvlak. 

Voor de turbulentie-intensiteit nabij het grondvlak word! een waarde van 0,35 aangehouden. Deze 

waarde is gebaseerd op de toegepaste aerodynamische ruwheidslengte y0 van 1 meter. Het profiel van 

de turbulentie-intensiteit dat gebruikt is voor de basissimulatie, is weergegeven in figuur 5.5. 

250 

200 

I 150 
>-

"' ;;, 
g 100 

.s::; 

50 

0 
0 

r=--- ---i 
0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 

lu (-] 

Figuur 5. 5: Gebruikt profiel voor de turbulentie-intensiteit. 
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De turbulente dissipatiesnelheid E word! veroorzaakt door de arbeid die de kleinste wervelingen in de 

stroming leveren tegen viskeuze spanningen. De dissipatiesnelheid word! bepaald volgens formule 5.3, 

waarin dezelfde grootheden voorkomen als in formule 5.1: 

*3 

( ) 
U ABL 

&y=----
K(y+ Yo) 

(5.3) 

5.4.3 Wandfuncties 

De obstakels die random het gebouw in de vorm van bebossing aanwezig zijn in het domein, warden 

impliciet gemodelleerd. Zoals in paragraaf 5.1 aan bod is gekomen, word! er voor deze simulaties 

gebruik gemaakt van standaard wandfuncties. Het effect van de obstakels op het windveld word! 

gemodelleerd door deze wandfuncties toe te passen op het grondvlak van het domein. De bedoeling is 

dat de toepassing van deze functies hetzelfde effect op het windveld heeft als de obstakels. Deze 

ruwheid word! uitgedrukt in termen van de equivalente zandkorrel-ruwheidshoogte ks. Een onderzoek 

door Blacken et al. (2007) toont aan dat het gebruik van wandfuncties op het grondvlak van het domein 

tot ongewenste horizontale gradienten in de gemiddelde verticale windsnelheid kan leiden als het 

windveld zich voortbeweegt door het rekendomein. Deze gradienten zijn vaak (deels) de oorzaak van de 
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verschillen die gevonden warden tussen CFD-simulaties en metingen. Het is daarom van belang ervoor 

te zorgen dat het profiel van de windsnelheid direct v66r het gebouw gelijk is aan het inlaatprofiel van de 

windsnelheid . Het blijkt echter erg lastig te zijn om deze zogenaamde horizontale homogeniteit van de 

windstroming te bereiken. In veel gevallen word! een versnelling van de windstroming nabij het 

grondvlak waargenomen . 

Voor simulaties waarbij een goede beschrijving van de windstroming nabij het grondvlak nodig is en 

waarbij gebruik word! gemaakt van de equivalente zandkorrel-ruwheidshoogte ks in de wandfuncties, 

moet er tegelijkertijd aan vier vereisten warden voldaan (Blacken et al., 2007): 

1. Het raster dient voldoende fijn te zijn nabij het grondvlak van het rekendomein; 

2. De windstroming dient horizontaal homogeen te zijn in de gebieden van he! domein die 

stroomopwaarts en stroomafwaarts liggen; 

3. De afstand YP van het middelpunt van de onderste eel tot het grondvlak dient grater te zijn dan de 

ruwheidshoogte ks van he! terrein: YP > ks; en 

4. De relatie tussen de equivalente zandkorrel-ruwheidshoogte ks en de overeenkomstige 

aerodynamische ruwheidslengte yo dient bekend te zijn . 

Het is vaak onmogelijk om aan alle vier de vereisten gelijktijdig le voldoen. De belangrijkste reden 

daarvoor is dat de vierde vereiste in combinatie met de derde impliceert, dat grate controlevolumes 

gebruikt moeten warden . Dit is in conflict is met de eerste vereiste: dat het raster nabij het grondvlak 

voldoende fijn dient te zijn. Bij de simulatie van het windveld random het Jachthuis is de onderste eel 

bijvoorbeeld 5 meter hoog. Omdat dit in doorsnede een driehoekige eel is, zal het middelpunt van deze 

eel op een hoogte YP van 1,7 meter liggen . Om aan de derde vereiste te kunnen voldoen dient ks kleiner 

dan 1,7 meter te zijn . In Fluent word! voor de relatie tussen ks en Yo formule 5.4 gebruikt, waarin Cs de 

ruwheidsconstante is. In Fluent word! hiervoor een standaardwaarde van 0,5 aangehouden . 

ks 
9,793y0 

cs 
(5.4) 

Als in deze formule voor ks een waarde van 1,7 meter word! ingevuld, volgt hieruit een waarde van 0,09 

meter voor yo. Dit komt niet overeen met de aerodynamische ruwheidslengte, die uit de herziene 

ruwheidsclassificatie van Davenport (Wieringa, 1992) volgt voor het terrein random het Jachthuis. Uit 

formule 5.4 volgt bij een ruwheidslengte van 1 meter een ks van bijna 20 meter, wat voor het gebruikte 

type cellen inhoudt dat de onderste laag cellen minimaal 60 meter hoog zou moeten zijn. Het is duidelijk 

dat dit niet samengaat met de vereiste van een voldoende fijn raster nabij he! grondvlak . 

Om loch tegelijkertijd te kunnen voldoen aan alle vier de vereisten, om het optreden van ongewenste 

gradienten in de gemiddelde verticale windsnelheid te voorkomen, dient een oplossing gevonden te 

warden. De oplossing kan gedeeltelijk gevonden warden in het beperken van de afstand van he! 

gebouw tot aan he! inlaatvlak. Het verkleinen van deze afstand zal de ontwikkeling van gradienten in de 

profielen van de windsnelheid beperken. Een andere mogelijkheid is, om de vereiste celhoogte te 

beperken door de waarde van de ruwheidsconstante te maximaliseren. Door het gebruik van een User 
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Defined Function kunnen voor de ruwheidsconstante andere waarden dan de standaardwaarde van 0,5 

meter gebruikt warden. Blacken et al. (2007) demonstreren het eerder geschetste probleem aan de 

hand van een simulatie van de windstroming in een tweedimensionaal leeg domein. Hierbij is gebruik 

gemaakt van een gestructureerd raster. De karakteristieken van deze CFD-simulatie en de instellingen 

voor de windstroming zijn opgenomen in Appendix I. Deze test is gereproduceerd en in een tweede 

simulatie is in het kader van dit onderzoek een User Defined Function gebruikt voor de instelling van de 

ruwheidsconstante, om de werking van dit principe aan te tonen. 

In figuur 5.6 zijn de resultaten van deze test te zien. In grafieken zijn de windsnelheden in het domein op 

verschillende plaatsen uitgezet: op het inlaatvlak, op 100, 500, 1.000 en 10.000 meter afstand van het 

inlaatvlak. De bovenste grafieken laten de profielen van de windsnelheid zien van het grondvlak tot een 

hoogte van 500 meter. De onderste grafieken laten alleen de onderste 50 meter van het domein zien. In 

de linker grafieken is de standaardwaarde voor de ruwheidsconstante gebruikt (0,5), terwijl in de rechter 

grafieken een User Defined Function is gebruikt om de ruwheidsconstante le definieren. Als in formule 

5.4 voor ks de waarde van 0,24 meter word! ingevuld die binnen het onderzoek van Blacken et al. 

(2007) is aangenomen, samen met de gebruikte ruwheidlengte van 0, 1 meter, dan volgt voor de 

ruwheidsconstante een waarde van 4. Daarmee is tegelijkertijd voldaan aan de eerder genoemde 

vereisten 1 en 3. 
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Figuur 5.6: Simu/atieresultaten laten de ongewenste gradil:}nt in de verticale profie/en van de windsne/heid zien voor 

een gestructureerd raster en vermindering van dit effect door toepassing van een aangepaste ruwheidsconstante. 
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De linkergrafieken laten zien dat de gradient in de snelheidsprofielen steeds nadrukkelijker aanwezig is 

naarmate de profielen zich verder van het inlaatvlak verwijderen. Vooral in de onderste 50 meter van het 

domein is dit effect duidelijk aanwezig. In de rechtergrafieken is te zien dat dit effect voor een groot deel 

verminderd word! door toepassing van een aangepaste ruwheidsconstante; de versnelling nabij het 

grondvlak is in deze situatie veel minder nadrukkelijk aanwezig. Het profiel van de windsnelheid blijft op 

grote afstanden tot het inlaatvlak gelijk aan het inlaatprofiel; pas op een afstand van 10.000 meter is er 

een versnelling te zien. Hiermee is aangetoond dat het gebruik van een aangepaste ruwheidsconstante 

bijdraagt aan het verkrijgen van een horizontale homogene windstroming. Verder val! op dat in de 

bovenste twee grafieken een vertraging in de windsnelheid te zien is op een afstand van 10.000 m van 

het inlaatvlak, nabij de top van het domein. Deze vertraging word! veroorzaakt door het gebruik van een 

symmetrierandvoorwaarde aan de top van het domein. Omdat het domein dat gebruikt is voor simulatie 

van het windveld rondom het Jachthuis slechts 350 m diep is, zal dit verschijnsel geen rol spelen; uit de 

grafieken volgt dat de vertraging niet optreedt op kleinere afstanden tot het inlaatvlak . 

Voor de bovenstaande test is, zoals eerder vermeld, gebruikgemaakt van een gestructureerd raster . 

Omdat er voor de bepaling van het windveld rondom het Jachthuis gebruik gemaakt is van een 

ongestructureerd raster, is de test ook voor dat type raster uitgevoerd. De instellingen voor deze 

simulatie zijn zoveel mogelijk gelijk gehouden aan de instellingen van de hierboven beschreven 

simulaties (zie Appendix I). Figuur 5.7 toont de resultaten van de test met een ongestructureerd raster . 
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Figuur 5. 7: Simulalieresullaten la/en de ongewenste gradient in de verticale profielen van de windsne/heid zien voor 

een ongestruclureerd raster en vermindering van di/ effect door toepassing van een aangepaste ruwheidsconstan/e . 
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In de linkergrafieken is te zien dat ook bij het gebruik van een ongestructureerd raster de gradient in de 

snelheidsprofielen nadrukkelijk aanwezig is, vooral op grotere afstanden tot het inlaatvlak. In de rechter 

grafieken is te zien dat het optreden van di! effect voor een groot deel verholpen word! door toepassing 

van een aangepaste ruwheidsconstante. Het profiel van de windsnelheid blijft op grote afstanden tot het 

inlaatvlak gelijk aan het inlaatprofiel; pas op een afstand van 10.000 meter is er een versnelling in het 

profiel le zien nabij het grondvlak. De rechte lijnen die in de onderste twee grafieken le zien zijn, worden 

waarschijnlijk veroorzaakt door de fijnheid van het gebruikte raster. Uit de grafieken is le concluderen 

dat het gebruik van een aangepaste ruwheidsconstante ook bij een ongestructureerd raster bijdraagt 

aan het verkrijgen van een horizontale homogene windstroming. In Appendix J is een aantal andere 

resultaten te zien van de testsimulaties die zijn uitgevoerd om het effect van versnelling van het 

snelheidsprofiel nabij het grondvlak te onderzoeken. 

Het gebied rondom Jachthuis St. Hubertus is niet in alle windrichtingen in dezelfde mate begroeid. Om 

de verschillende ruwheden van de omgeving van het Jachthuis op een goede manier te kunnen 

modelleren, is het grondvlak van het domein opgedeeld in negen vlakken. Zo ontstaat er een centraal 

gebied, met daaromheen acht vlakken die ieder de ruwheid van een windrichting uitdrukken. In figuur 

5.8 is deze opdeling van het grondvlak van het domein te zien. 

~ ,--------,------,----------, 0 

0,1 0,1 1,0 

0,1 1,0 

' I _ 

0,1 0,1 1,0 

Figuur 5.8: Verdeling van de ruwheid over het grondvlak van het domein (met ruwheidslengten in meters) . 

In het centrale gebied van het domein, vlak rondom het Jachthuis, word! een ruwheidslengte y0 van 0,05 

meter aangenomen. Deze waarde volgt uit de herziene ruwheidsclassificatie van Davenport (Wieringa, 

1992) en geld! voor een oppervlak zonder noemenswaardige obstakels en met een verwaarloosbare 

begroeiing. Wanneer de eerder genoemde waarde van 1,7 meter aangehouden word! voor de 

ruwheidshoogte ks, volgt uit formule 5.4 voor di! gebied een ruwheidsconstante van 0,29. Verder van het 

Jachthuis verwijderd zijn twee verschillende ruwheden in het terrein te onderscheiden . Ten eerste is er 

het gebied ten westen van he! Jachthuis (gebieden A 1 Vm A3, B 1 en B2 in figuur 5.1 ). Aan die zijde 

liggen grote open vlakten die begroeid zijn met lage gewassen, zoals hei. Bij dit type landschap hoort 

een ruwheidslengte van 0, 10 meter. Op het grondvlak van het domein is in deze gebieden een 

ruwheidsconstante van 0,58 toegepast. Ten tweede zijn er aan de zuidoostzijde van het Jachthuis 

(gebieden C1 Vm C3) grote stukken bos te vinden . Zoals in paragraaf 5.4.1 besproken is, word! in de 

76 Technische Universiteit Eindhoven 

• • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 



• 
• • 
• 
• • 
• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 
• 
• 
• • 
• 
• 
• 
• • 
• 

Hoofdstuk 5. CFD-simulaties 

classificatie van Davenport een ruwheidslengte van 1 meter aangenomen voor een landschap dat 

geheel en vrij regelmatig is bedekt met obstakels van eenzelfde hoogte, en met open ruimtes waarvan 

de afmetingen vergelijkbaar zijn met de hoogte van de obstakels. In deze gebieden is op het grondvlak 

van het domein een ruwheidsconstante van 5,76 toegepast. 

5.5 Gebruikte windsnelheden en -richtingen 

Het windveld rondom het Jachthuis is berekend voor een aantal windsnelheden en voor een aantal 

windrichtingen. Er is gebruik gemaakt van referentiewindsnelheden U10 van 1, 2, 3, 5 en 10 m/s. De 

basissimulatie is uitgevoerd met een horizontale windsnelheid van 10 m/s op een hoogte van 10 meter 

boven het grondvlak. Voor de bepaling van het windveld bij het gebruik van andere referentie

windsnelheden, kan bij de simulatie van de druppelbanen een factor toegepast worden. De simulatie 

hoeft daarvoor niet opnieuw uitgevoerd le worden. Voor bepaling van het windveld bij andere 

referentiewindrichtingen dient de simulatie wel opnieuw uitgevoerd te worden. Er worden in totaal drie 

windrichtingen op 10 meter hoogte gebruikt: 225°, 202,5° en 180°. Hierbij staat de wind bij gebruik van 

de referentiewindrichting van 225° (vanaf N), loodrecht op de zuidwestelijke gevel. In figuur 5.9 zijn in 

een bovenaanzicht van de gebouwgeometrie de gebruikte referentiewindrichtingen ingetekend. Met 

deze simulaties kan na berekening van de druppelbanen de invloed van de richting van de wind op de 

slagregenbelasting van de gevels van de toren bepaald worden. Voor de referentiewindrichtingen 

202,5° en 180° zijn de druppelbanen alleen bij een referentiewindsnelheid van 2 m/s berekend. Dit in 

verband met het tijdsintensieve karakter van de berekeningen en omdat uit metingen volgt dat 2 m/s de 

windsnelheid is die in de meetperiode het vaakst voorkomt bij het Jachthuis . 

Figuur 5.9: Gebruikte referentiewindrichtingen . 

5.6 Numerieke resultaten 

Voor alle uitgevoerde simulaties is de iteratie pas gestopt nadat het verloop van de residuen horizontaal 

was. Ter controle van de horizontale homogeniteit van het windveld zijn de snelheidsprofielen van de 

horizontale wind zijn op drie plaatsen in het domein uitgezet: bij het inlaatvlak. op 75 meter van het 

inlaatvlak af en bij het uitlaatvlak. Uit een vergelijking van deze drie profielen volgt dat het eerder 

genoemde effect (paragraaf 5.4.3), waarbij ongewenste gradienten ontstaan in de snelheidsprofielen, 

niet optreedt in deze simulatie. Het inlaatprofiel komt redelijk goed overeen met het uitlaatprofiel van de 

windsnelheid . 
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5. 6. 1 Vergelijking met de typische windstroming 

Uit windtunnelexperimenten en uit CFO-studies is het typische windveld rand een enkel, rechthoekig 

hoogbouwgebouw bepaald. In figuur 5.10 is een schematische voorstelling van de verschillende 

aspecten van deze typische windstroming weergegeven. In deze paragraaf is dit typische windveld 

vergeleken met het windveld dat rand het Jachthuis ontstaat. Hiervoor zijn de resultaten van de 

numerieke simulatie gebruikt die is uitgevoerd bij een referentiewindrichting van 225° (vanaf N). 

Figuur 5. 10: Typische windstroming rond een enkel, rechthoekig gebouw (Beranek en van Kolen, 1979). 

In afbeelding a van figuur 5.11 zijn de contouren van de dimensieloze windsnelheid afgebeeld in een 

verticaal vlak. Deze windsnelheid is bepaald door graotte van de driedimensionale snelheidsvector te 

delen door de referentiewindsnelheid U10, die in deze simulatie 10 m/s bedraagt. De doorsnede waarop 

de contouren zijn afgebeeld, is gemaakt op de symmetrieas van het Jachthuis (z = 8 m). Uit deze 

afbeelding blijkt dat er aan de lijzijde van het Jachthuis (aan de rechterkant van de afbeelding) een zone 

ontstaat met lage windsnelheden. In dit zag achter het gebouw is de turbulentie-intensiteit grater en de 

windsnelheid lager dan in de windstraming die is opgelegd bij de inlaat. Het biedt beschutting op de 

binnenplaats achter het Jachthuis die omsloten wordt door de zijvleugels van het gebouw en het 

achtergebouw. In de afbeeldingen b tot en met f zijn de windsnelheden met behulp van vectoren 

aangegeven. Langere vectoren duiden daarbij op hogere windsnelheden. In figuur 5.11 b is een detail 

van de windstroming aan de bovenzijde van de toren te zien in een verticale doorsnede die is gemaakt 

op de symmetrieas van het Jachthuis. Aan de linkerkant in de afbeelding is te zien dat de naderende 

wind zich naar boven beweegt en over het dak stroomt. Dit verschijnsel is oak te zien in figuur 5.10. Op 

ongeveer 70% van de gebouwhoogte ligt een punt waar de maximale stuwdruk heerst (de Wit, 2004). 

Vanaf dit punt zal de straming uitwijken naar de gebieden van de gevel waar lagere drukken heersen: 

omhoog, naar beide zijden en omlaag. Oak is in figuur 5.11 b de lijwervel zichtbaar die ontstaat achter 

de toren door de onderdruk die achier het gebouw heerst. Hierdoor ontstaat een stroming die terug 

gericht is naar dit lagedrukgebied. De lijwervel is oak duidelijk le zien in een horizontale doorsnede van 

het gebouw op 25 meter hoogte (figuur 5.11c). In figuur 5.11d is de staande wervel te zien die typisch 

aan de voorzijde van het gebouw ontstaat nabij het grondvlak. Deze wervel zal over de hele breedte van 

het gebouw aanwezig zijn en waar de gevel eindigt zal de wind langs de hoeken van het gebouw 

stromen. Op de hoeken laat de straming las van de gevel (separatie) en ontstaan hoekstromingen met 

hoge windsnelheden (Blacken, 2004). Deze hoekstramingen zijn duidelijk aanwezig in het windveld 
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rondom het Jachthuis, zoals te zien is in de horizontale doorsneden van figuur 5.11 c en 5.11 e. De 

doorsnede in figuur 5.11 c is gemaakt op een hoogte van 25 meter om de windstroming rond de toren in 

bee Id te brengen. De doorsnede in figuur 5.11 e en f is gemaakt op een hoogte van 5 meter, daarmee 

wordt een doorsnede over het gehele gebouwvolume gemaakt. In figuur 5.11f is een detail van de 

windstroming rond het uiteinde van een van de zijvleugels van het Jachthuis te zien. Hierin is te zien dat 

rond de zijvleugels ook hoekstromingen en wervels ontstaan . 
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Figuur 5.11: Numerieke resultaten bij een referentiewindrichting van 225°: (a) Contouren van de dimensieloze 

windsnelheid UIU10 in een verlicaal vlak door het midden van de toren, (b) detail van de stroming aan de bovenzijde 

van de toren met separatie en recirculatie in dit vlak, (c) stroming rond de toren in horizontale doorsnede op 25 m 

hoogte, (d) detail van de stroming aan de onderzijde van het Jachthuis met staande wervel, (e) stroming in 

horizontale doorsnede op 5 m hoogte en (d) detail van de stroming rond het uiteinde van de zijvleugel op 5 m hoogte . 
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5. 6. 2 Vergelijking tussen simulaties met verschillende referentiewindrichtingen 

Onderstaand zijn de numerieke resultaten van de twee simulaties te zien waarbij de wind onder een 

hoek is opgelegd bij het inlaatvlak. Figuren 5.12 en 5.13 zijn op eenzelfde manier opgebouwd en op een 

soortgelijke manier als figuur 5.11, om vergelijking tussen de resultaten van de drie simulaties te 

vergemakkelijken. In afbeelding a van de figuren zijn de contouren van de dimensieloze windsnelheid 

(grootte van de driedimensionale snelheidsvector gedeeld door U10) afgebeeld in een verticaal vlak. De 

doorsnede waarop de contouren zijn afgebeeld, is gemaakt op de symmetrieas van het Jachthuis (z = 8 

m). In afbeelding b is een detail van de windstroming in hetzelfde vlak te zien aan de bovenzijde van de 

toren. De windsnelheid in deze afbeelding is met behulp van vectoren aangegeven, waarbij langere 

vectoren op hogere windsnelheden duiden. Afbeelding c geeft de vectoren van de windsnelheid aan in 

een horizontale doorsnede op een hoogte y van 5 meter. In afbeelding d is ten slotte een detail van de 

windstroming rond het uiteinde van een van de zijvleugels van het Jachthuis te zien. Ook deze 

doorsnede is gemaakt op een hoogte van 5 meter boven het grondvlak. 
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Figuur 5. 12: Numerieke resultaten bij een referentiewindrichting van 202,5°: (a) Contouren van de dimensietoze 

windsnelheid UIU10 in een verticaal vlak door het midden van de toren, (b) detail van de stroming aan de bovenzijde 

van de toren met separatie en recirculatie in dit vlak, (c) stroming in horizontale doorsnede op 5 m hoogte en (d) 

detail van de stroming rond het uiteinde van de zijv/eugel op 5 m hoogte. 
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Figuur 5.13: Numerieke resultaten bij een referentiewindrichting van 180°: (a) Contouren van de dimensieloze 

windsnelheid U/U10 in een verticaal vlak door het midden van de toren, (b) detail van de stroming aan de bovenzijde 

van de toren met separatie en recirculatie in dit vlak, (c) stroming in horizontale doorsnede op 5 m hoogte en (d) 

detail van de stroming rond het uiteinde van de zijvleugel op 5 m hoogte . 

Uit een vergelijking van de resultaten van de drie simulaties volgt dat de laagste windsnelheden in het 

zog achier de toren ontstaan als de wind loodrecht op de zuidwestgevel staat. Het windveld draait mee 

met het draaien van de windrichting en de verschillende aspecten van de typische windstroming warden 

op andere plaatsen in het windveld zichtbaar. Zo is in figuur 5.12 te zien dat bij een referentie

windrichting van 202,5° een gebied met lage windsnelheden ontstaat aan de noordwestzijde van he! 

gebouw (de onderzijde van de afbeelding). Dit gebied word! grater wanneer de windrichting verder naar 

het zuiden draait. Ook is te zien dat het windstille gebied dat tussen het Jachthuis en het achtergebouw 

ontstaat bij een windrichting van 180° bij het draaien van de windrichting verstoord word! door de 

windstroming. Bij een windrichting van 202,5° stroomt de wind aan de noordwestzijde van het gebouw 

langs de zijvleugel terug de binnenplaats op en verdwijnt de windstille zone grotendeels. Bij een 

windrichting van 180° stroomt de wind juist via de zijvleugel aan de zuidoostzijde van het gebouw de 

binnenplaats op. Toch is de windstille zone op de binnenplaats bij deze windrichting nog redelijk groat. 

De berekende windvelden warden gebruikt als invoer voor de slagregensimulaties die in het volgende 

hoofdstuk besproken warden. Daarmee kan de invloed van de richting van de wind op de 

slagregenbelasting van de gevels van de toren bepaald warden . 
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5.6.3 /nvloed van de omringende bebossing op het windve/d 

Zoals bij de resultaten van de slagregenmetingen (hoofdstuk 4) besproken is, word! het windveld 

random het Jachthuis en daarmee de meting van de referentiewindrichting mogelijk be'fnvloed door de 

bossen die random het Jachthuis aanwezig zijn. Ten zuidwesten van het Jachthuis is een 'corridor' 

aanwezig zonder obstakels, waardoor wind vanuit het zuidwesten vrij naar het Jachthuis kan stromen . 

Wind uit andere richtingen wordt op lagere hoogten mogelijk tegengehouden door de omringende 

bebossing . Hierdoor wordt op een hoogte van 10 meter een windrichting gemeten die niet gelijk is aan 

de windrichting op grotere hoogte, waar de slagregenmeters aan de gevel bevestigd zijn . 

Om de invloed van de omringende bebossing op het windveld te onderzoeken, is een simulatie van het 

windveld gemaakt waarbij de bossen expliciet zijn gemodelleerd . Bij een bezoek aan het Jachthuis is de 

hoogte van de bomen random het Jachthuis geschat op 20 meter. Vanwege de gebruikte verticale 

opdeling van het rekendomein zijn in het model bossen met een hoogte van 18 meter ingevoerd. De 

breedte van de corridor ten zuidwesten van het Jachthuis is uit luchtfoto's bepaald en geschat op 150 

meter. De bossen zijn random het Jachthuis en de corridor gemodelleerd door de drie componenten van 

de windsnelheid in dit gedeelte van het rekendomein gelijk aan nul te zetten. Bij deze simulatie is er 

gebruik gemaakt van een referentiewindrichting van 270° om te onderzoeken of er bij westenwind een 

verschil is tussen de windrichting op 10 meter hoogte en op gratere hoogten. De instellingen van het 

model zijn gelijk gehouden aan de instellingen van het basissimulatiemodel dat in dit hoofdstuk 

bespraken is. De karakteristieken van dit model en de gebruikte instellingen voor de berekening van de 

windstroming zijn weergegeven in Appendix G. 

In figuur 5.14 zijn de resultaten van deze numerieke simulatie weergegeven . De windsnelheden zijn 

weergegeven als vectoren, waarbij langere vectoren op hogere snelheden duiden . In afbeelding a van 

de figuur is de windstraming te zien in een horizontale doorsnede op een hoogte van 10 meter. Een 

gedeelte van de bossen is in deze figuur te zien en aangegeven met een arcering . Ook is in deze figuur 

de meetpositie te zien waarop de meting van de windsnelheid en -richting plaatsvindt bij het Jachthuis. 

In figuur 5.14b zijn de windsnelheden in deze doorsnede random het Jachthuis op een grotere schaal te 

zien. Uit deze figuur volgt dat de wind op meetpositie 1 op een hoogte van 10 meter nagenoeg zuidwest 

gericht is. In afbeelding c is de windstroming in een horizontale doorsnede op een hoogte van 25 meter 

afgebeeld. Dit vlak is representatief voor de windrichting die boven het bos ontstaat. In figuur 5.14d is 

een gedeelte van de windstraming in dit vlak op grotere schaal te zien. In deze figuur is zichtbaar dat de 

wind op 25 meter hoogte de opgelegde windrichting bij het inlaatvlak benadert . Hieruit kan 

geconcludeerd warden dat de windrichting boven de bossen bij westenwind inderdaad west is, terwijl de 

windrichting op 10 meter hoogte zuidwest zal zijn. Dit komt overeen met de veranderstelling die in 

hoofdstuk 4 is gedaan: het windveld word! ter hoogte van de windmeting be'fnvloed door de 

aanwezigheid van het bos random het Jachthuis. 

82 Technische Universiteit Eindhoven 

• • 
• 
• 
• 
• • 
• 
• 
• • • 
• 
• 
• 
• • 
• 
• • 
• 
• 
• 
• • 
• 
• • 
• 
• • • 
• • 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

bossen 

I 

I 

(a) I , 

.. 

(c) 

-... - - -

. . 
. . 

•· 

, 
r ' \, i 

. . 

,/ 
/ 

/ 

Hoofdstuk 5. CFD-simulaties 
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Figuur 5.14: Numerieke resultaten van de simulatie van het windveld voor toetsing van de corridoNorming bij een 

referentiewindrichting van 270°: (a) stroming in horizontale doorsnede op 10 m hoogte, (b) detail van de stroming 

nabij de toren op 10 m hoogte, (c) stroming in horizontale doorsnede op 25 m hoogte en (d) detail van de stroming 

nabij de toren op 25 m hoogte . 

Om te controleren of de windrichting bij het Jachthuis bij wind vanuit het zuidwesten goed gemeten 

word! zijn dezelfde vier afbeeldingen gemaakt voor de basissimulatie die in dit hoofdstuk beschreven is . 

In afbeelding 5.1 Sb is te zien dat de windrichting op een hoogte van 10 meter ongeveer zuidwest is. Er 

is op deze hoogte een kleine invloed van het gebouw op het windveld te zien, waardoor de wind ter 

plaatse van meetpositie 1 iets meer vanuit het zuiden komt. Op een hoogte van 25 meter komt de wind 

vanuit het zuidwesten, zoals te zien is in figuur 5.15d. Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden 

er bij zuidwestenwind geen significant verschil is tussen de windrichting op een hoogte van 10 meter en 

de windrichting ter hoogte van de slagregenmeters op de zuidwestgevel. 
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(a) (b) 

·-· 
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(c) (d) 

Figuur 5. 15: Numerieke resultaten van de simulatie bij een referentiewindrichting van 225°: (a) stroming in 

horizontale doorsnede op 10 m hoogte, (b) detail van de stroming nabij de toren op 10 m hoogte, (c) stroming in 

horizon/ale doorsnede op 25 m hoogte en (d) detail van de stroming nabij de toren op 25 m hoogte. 

5.7 Conclusies 

Het windveld random de toren van Jachthuis St. Hubertus is berekend met Fluent versie 6.6.23, als 

basis voor de simulatie van de druppelbanen waarmee de verdeling van de slagregenbelasting op de 

gevels van de toren in kaart gebracht kan warden. Er is voor de simulatie van het windveld gebruik 

gemaakt van het zogenaamde realizable k-E-model, in combinatie met standaard wandfuncties. Een 

ongestructureerd raster is gebruikt om clustering van de cellen mogelijk te maken in uitgekozen 

gebieden van het driedimensionale domein. Met een rastersensitiviteitsanalyse is aangetoond dat de 

fijnheid van het gebruikte raster geen nadelige invloed heeft op nauwkeurigheid van de oplossing. De 
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horizontale homogeniteit van de windstroming in het domein is verbeterd door toepassing van een 

aangepaste ruwheidsconstante . 

Wanneer een referentiewindrichting van 225° word! gebruikt ontstaat een typische windstroming 

rondom het Jachthuis in het rekendomein. Aan de lijzijde van het gebouw ontstaat een zog en achier de 

toren ontstaat een lijwervel door de onderdruk die aan de noordoostzijde van het gebouw heerst. Aan 

de zuidwestzijde van het Jachthuis ontstaat nabij het grondvlak een staande wervel. Op de hoeken 

treed! separatie op en ontstaan hoekstromingen met hoge windsnelheden. Ook rond de zijvleugels en 

rondom de toren ontstaan hoekstromingen en wervels. Bij gebruik van andere referentiewindrichtingen 

worden de genoemde aspecten van de typische windstroming op andere plaatsen zichtbaar . 

Uit de simulatie van het windveld waarbij de bebossing rondom het Jachthuis is gemodelleerd volgt dat 

het windveld ter hoogte van de windmeting be'invloed wordt door de aanwezige bossen. Bij westenwind 

is de windrichting ter hoogte van de windmeting meer zuidwest gericht dan op grotere hoogten boven 

het bos. Bij zuidwestenwind komt de gemeten windrichting wel goed overeen met de windrichting op 

grotere hoogten. Er kan geconcludeerd worden dat de gemeten referentiewindrichting bij andere 

windrichtingen dan zuidwest niet gelijk is aan de richting van de wind ter hoogte van de 

slagregenmeters . 
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6 Simulatie van slagregen 

Binnen dit gedeelte van het onderzoek is het softwarepakket gebruikt dat door Blocken en Carmeliet is 

geschreven voor het berekenen van druppelbanen (Blocken en Carmeliet, 2002). De druppelbanen zijn 

verkregen door regendruppels van verschillende afmetingen los te laten in de windvelden die berekend 

zijn in hoofdstuk 5 en door de bewegingsvergelijkingen van de druppels op te lossen. De druppels zijn in 

ieder windveld losgelaten vanaf een voldoende grote hoogte. Vervolgens zijn de druppelbanen tot aan 

het eindpunt op de gevel van het Jachthuis berekend. Uit de configuratie van de druppelbanen kan de 

specifieke catch ratio worden bepaald. De globale catch ratio kan vervolgens berekend worden uit de 

specifieke catch ratio's en uit de verdeling van de regendruppeldiameters. Tot slot kunnen de 

simulatieresultaten met de meetresultaten van de slagregenmeting op verschillende posities op de 

gevels vergeleken worden, door de gemeten data van de referentiewindsnelheid en -richting en de 

horizontale regenintensiteit voor een bepaalde regenbui te combineren met de berekening v~n de 

globale catch ratio . 

6.1 Berekening druppelbanen 

In de windvelden die zijn berekend voor het Jachthuis, met verschillende windsnelheden en -richtingen, 

worden regendruppels met een gekozen diameter losgelaten vanaf een injectieraster. Dit raster vormt 

een horizontaal vlak met een bepaalde lengte en breedte en is zo gepositioneerd dat het hele gevelvlak 

van interesse bedekt word! met regendruppels. De zuidwestgevel van de toren vormt binnen dit 

onderzoek voor de berekening van de druppelbanen het gebied van interesse. Dit omdat er verwacht 

werd en aan de hand van de uitgevoerde schadeanalyse in hoofdstuk 3 geconcludeerd is dat de meeste 

schade is opgetreden aan de binnenzijde van de zuidwestgevel. Daarnaast volgt uit de 

slagregenmetingen die in hoofdstuk 4 besproken zijn dat de zuidwestelijke gevel het zwaarste belast 

word! door slagregen. Het injectieraster word! in de onverstoorde windstroming gesitueerd 

stroomopwaarts van het gebouw. De locatie van het raster moet de mogelijkheid geven aan de 

losgelaten druppels om hun terminale valsnelheid te bereiken, voordat ze in het windveld komen dat 

verstoord is door de aanwezigheid van het gebouw. Met deze terminale valsnelheid word! de constante 

snelheid bedoeld die een regendruppel gedurende de val uiteindelijk bereikt. De snelheid van een 

vallende druppel neemt namelijk toe tot de luchtweerstand gelijk is aan de zwaartekracht. De dimensies 

en positie van het injectieraster worden bepaald door trial and error, dit is zeer tijdsintensief werk. Het 

injectieraster dat is gebruikt om te controleren of de hele gevel van de toren is bedekt met 

regendruppels, is opgebouwd uit negen punten (3x3). De punten die verdeeld zijn over de lengte van 

Technische Universiteit Eindhoven 87 



Hoofdstuk 6. Simulatie van slagregen 

het raster verdelen de druppelbanen over de hoogte van de toren en de punten die verdeeld zijn over de 

breedte verdelen de druppelbanen over de breedte van de toren. De afstanden tussen de punten van 

het raster zijn in de breedte en in de lengte gelijkmatig verdeeld. Om de hele gevel te bedekken met 

regendruppels zijn de afstanden tussen de punten in de lengte van het raster daardoor groter dan de 

afstanden in de breedte. Voor de berekening van de druppelbanen zijn vijftien druppeldiameters 

gebruikt: van 0,5 tot 1 mm in stappen van 0, 1 mm, van 1 tot 2 mm in stappen van 0,2 mm en van 2 tot 6 

in stappen van 1 mm. In figuur 6.1 zijn de druppelbanen bij een referentiewindsnelheid van 10 mis en 

een referentiewindrichting van 225° (vanaf N) te zien voor twee verschillende druppeldiameters. 

(a) 

(b) 

u,o= 10 mis 
d = 0.8 mm 

U10 = 10 mis 
d = Smm 

Figuur 6.1: Druppe/banen bij een referentiewindsnelheid van 10 mis en referentiewindrichting van 225°: (a) druppel

diameter van 0,8 mm en (b) druppeldiameter van 5 mm. 

De druppelbanen in het windveld loodrecht op de zuidwestelijke gevel van het Jachthuis zijn berekend 

bij een aantal verschillende referentiewindsnelheden: 10, 5, 3, 2 en 1 mis. Zoals in paragraaf 5.5 

besproken is, zijn de druppelbanen bij de referentiewindrichtingen 202,5 en 180° (vanaf N) alleen bij 

een referentiewindsnelheid van 2 mis berekend. Dit omdat uit de metingen die in het kader van dit 

onderzoek zijn verricht volgt dat 2 mis de windsnelheid is die tijdens regenbuien in de meetperiode het 

vaakst voorkomt bij het Jachthuis. Aan de hand van de simulaties waarbij de windrichting niet loodrecht 

op de zuidwestgevel staat, kan de invloed van de richting van de wind op de slagregenbelasting van de 

zuidwestgevel van de toren bepaald worden. 

Uit de berekening en visualisatie van de druppelbanen bij de vijftien verschillende druppeldiameters en 

vijf referentiewindsnelheden volgt dat de druppelbanen bij kleinere druppeldiameters meer vervormd zijn 

in het gebied waarin het windveld word! be'lnvloed door de aanwezigheid van het gebouw. Dit effect 
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word! kleiner wanneer de referentiewindsnelheid afneemt. Door de lage windsnelheid nabij he! 

geveloppervlak buigen de druppelbanen daarnaast in sommige situaties dusdanig af, dat de 

druppelbaan een erg kleine hoek maakt met de gevel. Daardoor is de juiste positie waar de druppelbaan 

op de gevel terecht komt moeilijk le bepalen. Ook zal een aantal druppelbanen door de sterke afbuiging 

niet op de gevel terecht komen. In figuur 6.2 is deze afbuiging van de druppelbanen in een gedeelte van 

het zijaanzicht van de toren van het Jachthuis le zien. De dikgedrukte druppelbaan op halve hoogte van 

de toren maakt een erg scherpe hoek met de gevel. De onderste dikgedrukte druppelbaan komt niet op 

de gevel, maar op het dak van de hoofdmassa terecht. 

....,._ 

Figuur 6.2: Sterke afbuiging van de druppelbanen nabij de gevel van de toren, gezien vanuit het noordwesten . 

Na bepaling van de positie en de afmetingen van he! injectieraster met negen punten is het raster 

verfijnd tot een raster met 1207 punten. Dit raster heeft 71 punten gelijkmatig verdeeld over de lengte en 

17 punten gelijkmatig verdeeld over de breedte van het raster. Omdat de toren smal en hoog is, zijn er 

meer punten in de lengte dan in de breedte van het raster nodig om de afstanden tussen de punten in 

het raster in beide richtingen gelijk le houden. Een fijner injectieraster leidt tot een dichtere verdeling van 

de druppelbanen op de gevel van de toren van het Jachthuis. De catch ratio kan daardoor uit een grater 

aantal punten berekend warden, wat zal leiden tot een nauwkeuriger berekening . 

6.2 Berekening specifieke catch ratio 

De specifieke catch ratio is voor iedere druppeldiameter d en voor iedere referentiewindsnelheid U10 

bepaald uit de configuratie van de druppelbanen op de gevel van de toren. Door het fijne raster en 

daarmee het grate aantal druppelbanen dat op de gevel van het Jachthuis terecht komt, word! de gevel 

van de toren in vierkante zones van ongeveer 0,08 x 0,08 m2 verdeeld . De contourlijnen van de catch 

ratio zijn getekend op basis van de waarde van de catch ratio die in iedere zone is berekend. In figuur 

6.3 is de slagregenverdeling op de zuidwestgevel van de toren le zien voor drie druppeldiameters bij 

een referentiewindsnelheid van 10 m/s en een referentiewindrichting van 225° (vanaf N) . 
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Figuur 6.3: Specifieke catch ratio's op de zuidwestgevel van de toren bij een referentiewindsne/heid van 10 mis en 

referentiewindrichting van 225°: (a) druppeldiameter van 0,8 mm, (b) druppeldiameter van 2 mm en (c) druppe/

diameter van 5 mm. 

In de bovenstaande figuur is te zien dat de ruimtelijke verdeling van de slagregen op de zuidwestgevel 

nagenoeg symmetrisch is. De catch ratio neemt van de onderzijde naar de bovenzijde van de gevel en 

van het midden naar de randen toe. Dit komt overeen met het 'klassieke' beregeningspatroon van 

gebouwgevels, dat bij de resultaten van de slagregenmetingen (hoofdstuk 4, paragraaf 4.5.3) is 

besproken. De hoogste waarden van de catch ratio zijn voor iedere druppeldiameter in de bovenste 

punt van de gevel gevonden. Uit figuur 6.3 volgt verder dat de slagregenintensiteit op een willekeurig 

punt op de gevel afneemt met een toename van de druppeldiameter. 

Zoals eerder beschreven is, zijn de druppelbanen in het windveld loodrecht op de zuidwestelijke gevel 

van het Jachthuis bij een aantal verschillende referentiewindsnelheden en -richtingen berekend. In 

figuur 6.4 is de slagregenverdeling op de gevel van de toren te zien bij een referentiewindsnelheid van 2 

m/s en een referentiewindrichting van 225° (vanaf N) voor drie druppeldiameters. Om vergelijking 

mogelijk te maken zijn hierbij dezelfde druppeldiameters gebruikt als bij de weegave van de resultaten 

van de berekening bij een referentiewindsnelheid van 10 m/s (figuur 6.3). Uit de figuur volgt dat oak bij 

een windsnelheid van 2 m/s de hoogste waarden van de catch ratio in de bovenste punt van de gevel 

gevonden zijn en dat de slagregenintensiteit op de gevel afneemt met een toename van de 

druppeldiameter. Dit laatste geld! alleen als de gehele gevel door regen belast word!. Met het zwarte 

gebied in figuur 6.4a word! aangegeven dat er in die zone geen regen op de gevel terecht komt. De 

druppelbanen van druppels met een kleine diameter buigen nabij de gevel van de toren zo sterk af dat 

zij niet op de gevel, maar op het dak van het onderliggende gebouwvolume terecht komen. Het afbuigen 

van de druppelbanen is ge'illustreerd in paragraaf 6.1. Uit een vergelijking van figuur 6.3 met figuur 6.4 

volgt dat de slagregenintensiteit op een bepaalde positie nagenoeg proportioneel toeneemt met de 

windsnelheid. Dit komt overeen met de bevindingen van Blacken en Carmeliet (2004). 
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Figuur 6.4: Specifieke catch ratio's op de zuidwestgevel van de toren bij een referentiewindsne/heid van 2 mis en 

referentiewindrichting van 225°: (a) druppeldiameter van 0,8 mm, (b) druppeldiameter van 2 mm en (c) druppel

diameter van 5 mm . 
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Figuur 6.5: Specifieke catch ratio's op de zuidwestgevel van de toren bij een referentiewindsne/heid van 2 mis en 

een druppeldiameter van 2 mm: (a) referentiewindrichting van 225°, (b) referentiewindrichting van 202,5° en (c) 

referentiewindrichting van 180° . 

In figuur 6.5 is de slagregenverdeling op de zuidwestgevel van de toren te zien voor de drie gebruikte 

referentiewindrichtingen bij een druppeldiameter van 2 mm en een referentiewindsnelheid van 2 m/s. Uit 

deze figuur volgt dat de verdeling van de slagregen op de gevel verandert door het draaien van het 

windveld. Alleen bij een windrichting van 225° wordt een symmetrische verdeling van de slagregen 

gevonden. Bij een windrichting van 202,5° en 180° is de verdeling niet symmetrisch; de rechterkant van 
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de zuidwestgevel word! bij die windrichtingen zwaarder belast door de regen dan de linkerkant. Op de 

linkeronderhoek van de zuidwestgevel van de toren komt geen slagregen terecht. De hoogste waarde 

van de catch ratio word! bij alle drie windrichtingen in de bovenste punt van de gevel gevonden. Tussen 

de verdeling van de slagregen bij een windrichting van 202,5° en 180° is weinig verschil te zien. In 

Appendix K zijn alle resultaten van de numerieke berekening van de specifieke catch ratio te zien voor 

iedere druppeldiameter bij de verschillende gebruikte referentiewindsnelheden en -windrichtingen. 

6.3 Berekening globale catch ratio 

Om een vergelijking mogelijk te maken tussen de resultaten van de numerieke simulatie en de 

resultaten van de metingen van de slagregen op een aantal posities op de gevels van het Jachthuis is 

de globale catch ratio berekend. Bij de metingen zijn de regendruppeldiameters niet gemeten, waardoor 

de specifieke catch ratio's niet berekend kunnen worden uit de meetdata. De globale catch ratio is 

berekend door de specifieke catch ratio voor iedere druppeldiameter d te vermenigvuldigen met de 

fractie van deze druppels in de regenbui en te integreren over alle druppeldiameters (Blocken en 

Carmeliet, 2002). Hiervoor is gebruik gemaakt van formule 6.1: 

" = J 1h (d)77d (d)dd 
(6.1) 

d 

waarin fh(d) de verdeling van de regendruppeldiameters is. Omdat het regendruppelspectrum van de 

regenbuien bij Jachthuis St. Hubertus niet is gemeten wordt voor de verdeling van de druppeldiameters 

de empirische formule van Best (1950) gebruikt. Met deze formule word! de verdeling van 

druppeldiameters fh(d) gerelateerd aan de horizontale regenintensiteit Rh. Daarmee definieren de 

windsnelheid en de horizontale regenintensiteit ondubbelzinnig een numerieke catch ratio. Met de 

formule van Best word! de kansdichtheid van de verdeling van regendruppeldiameters in de lucht 

bepaald. Omdat de terminale valsnelheid van een regendruppel voor iedere druppeldiameter anders is, 

wijkt deze verdeling af van de verdeling van druppeldiameters die door een horizontaal vlak vallen 

(Blocken en Carmeliet, 2002). De formule van Best kan voor bepaling van het regendruppelspectrum 

van regen die door een horizontaal vlak valt omgeschreven worden. Hierbij word! de formule 

vermenigvuldigd met de terminale valsnelheid v, (d) voor een regendruppel met diameter d (formule 

6.2). Deze terminale valsnelheden zijn in he! verleden door verschillende onderzoekers gemeten en zijn 

verwerkt in het gebruikte softwarepakket. 

Ii (d) = f(d)~ (d) 
h f f(d)~(d)dd 

(6.2) 

d 

Voor de berekening van de globale catch ratio's zijn binnen dit onderzoek 6 windsnelheden gebruikt: 0, 

1, 2, 3, 5 en 10 mis. Daarnaast zijn 16 waarden voor de horizontale regenintensiteit toegepast: 0, 0, 1, 

0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25 en 30 mm/h. De resultaten van de berekening van de globale 

catch ratio's bij deze windsnelheden en horizontale regenintensiteiten zijn gebruikt voor bepaling van de 

verdeling van de slagregen aan he! einde van een aantal regenbuien die gemeten zijn bij het Jachthuis. 

Voor de posities op de zuidwestgevel van de toren van het Jachthuis zijn driedimensionale grafieken 
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gemaakt waarin de globale catch ratio is uitgezet als functie van de referentiewindsnelheid en de 

horizontale regenintensiteit. Deze grafieken zijn opgenomen in Appendix L. In figuur 6.6 word! ter 

illustratie de grafiek van de globale catch ratio op positie 3 getoond. In deze grafiek is te zien dat de 

catch ratio op deze positie nul bedraagt bij windsnelheden die lager zijn dan 2 m/s. Zoals in paragraaf 

6.1 is beschreven, buigen de druppelbanen bij lage windsnelheden nabij het geveloppervlak sterk af 

waardoor de druppels niet op de gevel terecht komen. Bij toename van de windsnelheid neemt de catch 

ratio toe. Daarnaast volgt uit de grafiek dat bij lage windsnelheden de catch ratio afneemt bij een 

afname van de horizontale regenintensiteit . 
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Figuur 6.6: Grafiek van de globale catch ratio op positie 3 als functie van de referentiewindsne/heid U10 en de 

horizontale regenintensiteit Rh bij een referentiewindrichting van 225° . 

Uit de metingen die in het kader van dit onderzoek zijn verricht volgen de 10-minuten gemiddelden van 

de horizontale regenintensiteit en de windsnelheid. De laatste slap van de numerieke simulatie van de 

slagregenbelasting bestaat uit het combineren van de berekende globale catch ratio's met deze 

meetdata. Daarmee wordt de verdeling van de slagregen verkregen aan het einde van een regenbui die 

is gevallen bij het Jachthuis. De slagregenmetingen zijn verricht in de periode mei tot november 2007. 

Er zijn vijf regenbuien uitgekozen waarvoor de verdeling van de slagregen is berekend. Hier worden de 

resultaten gepresenteerd van de toepassing van de simulatieresultaten op een drietal regenbuien. Uit 

alle regenbuien die in de meetperiode zijn gevallen, is de regenbui geselecteerd met de laagste catch 

ratio's (7 mei 2007), de regenbui met de hoogste catch ratio's (17 oktober) en de regenbui die in 

hoofdstuk 4 is gekozen voor bespreking van de resultaten van de slagregenmeting (17 en 18 september 

2007). De karakteristieken van deze regenbuien zijn in een aantal grafieken weergegeven in Appendix 

F. In figuur 6.7 zijn de resultaten voor deze drie regenbuien weergegeven van deze laatste slap van de 

simulatie, waarin de slagregenbelasting van de zuidwestgevel van de toren van het Jachthuis is 

gesimuleerd . 
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Figuur 6. 7: Globale catch ratio's op de zuidwestgevel van de toren na drie regenbuien: (a) 7 mei 2007, (b) 17 en 18 

september 2007 en (c) 17 oktober 2007. 

Uit figuur 6.7 volgt dat de globale catch ratio na de regenbui van 7 mei 2007 op het grootste gedeelte 

van de zuidwestgevel dezelfde waarde heeft. Als gekeken word! naar de posities waarop de 

slagregenmetingen zijn verricht, kan geconcludeerd warden dat deze regenbui op iedere positie heeft 

geresulteerd in een catch ratio van ongeveer 0, 1. Tussen de verdeling van de slagregen die ontstaat bij 

de bui van 7 mei en bij de bui van 17 en 18 september is weinig verschil te zien. De grens waaronder de 

waarden van de catch ratio niet meer dan 0, 1 bedragen ligt voor deze twee buien nagenoeg op dezelfde 

plaats. Boven die grens zijn de catch ratio's voor de bui van september iets hoger dan voor de bui van 

mei. In figuur 6.7c is te zien dater tijdens de bui van 17 oktober 2007 meer regen op de gevel van de 

toren terecht is gekomen. Uit deze figuur volgt dat de hoogste catch ratio's die in de meetperiode ter 

plaatse van de slagregenmeters op positie 5 en 6 (aan de bovenzijde en nabij de randen van de toren) 

zijn voorgekomen ongeveer 0,4 bedragen. Oat betekent dat er in de gehele meetperiode op deze 

posities minder dan de helft van de horizontale regen terecht is gekomen. 

6.4 Vergelijking experimentele en numerieke resultaten 

Om de vergelijking tussen de meetresultaten en de resultaten van de numerieke simulatie van de 

slagregen te vergemakkelijken zijn de globale catch ratio's die resulteren uit de simulatie op de posities 

bepaald die zijn gebruikt bij de metingen. In figuur 6.8 zijn de globale catch ratio's die berekend zijn uit 

de meetdata en volgen uit de numerieke simulatie weergegeven voor de regenbui van 17 en 18 

september 2007. Uit deze figuur kan geconcludeerd worden dat de catch ratio's door de numerieke 

simulatie worden onderschat voor deze regenbui . Op iedere positie word! met de simulatie een lagere 

waarde voor de catch ratio gevonden dan dat experimenteel is bepaald. De figuren met daarin de 

vergelijking van de numerieke met de experimentele resultaten voor alle vijf de geselecteerde 

regenbuien zijn opgenomen in Appendix M. 
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Numerieke 
resultaten 

Figuur 6.8: Resultaten van de metingen en de numerieke simulatie: globale catch ratio's op de meetposities op de 

gevels van de toren na de regenbui van 17 en 18 september 2007 . 

Wanneer naar de vergelijking van de numerieke en de experimentele resultaten van de vijf regenbuien 

gekeken word!, volgt dat de catch ratio op alle posities bij vier van de vijf buien word! onderschat door 

de numerieke simulatie. Alleen bij de regenbui van 17 oktober 2007 worden de catch ratio's overschat 

door de simulatie. In label 6.1 zijn de fouten van de numerieke resultaten ten opzichte van de 

experimentele resultaten van de vijf regenbuien weergegeven voor iedere positie. Voor positie 3 zijn in 

de label geen fouten opgenomen, omdat de slagregenintensiteit op deze positie niet is gemeten. Omdat 

de slagregenmeter op positie 5 tijdens een aantal buien niet goed heeft gefunctioneerd, is ook op die 

positie niet voor iedere bui een foul berekend tussen de meting en de simulatie . 

Tabel 6.1: Relatieve fouten van de numerieke resultaten. 

Positie 
Regenbui 

7 mei 17 sept. 25 sept. 17 okt. 28 okt. 

2 20,9% 36,1% 36,9% -59,0% 11,1% 

3 - - - - -

4 77,2% 70,8% 91,7% -92,3 15,4% 

5 - 56,9% - -14,7% -

6 54,0% 70,2% 94,7% -33,3% 33,3% 

Uit de label kan geconcludeerd worden dat er erg grote verschillen bestaan tussen de numerieke en de 

experimentele resultaten . De relatieve fouten zijn het kleinst voor de regenbui van 28 oktober, loch 
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word! er bij deze bui op positie 6 nog een relatieve foul van ongeveer 33% gevonden. Bij andere buien 

lopen fouten in de numerieke resultaten op tot waarden van 95%. Het is duidelijk dat er geen uitspraken 

verbonden mogen worden aan de waarden van de catch ratio's die volgen uit deze numerieke simulatie. 

Gezien het grate aantal stappen dat geleid heeft tot de uiteindelijke numerieke resultaten, kunnen de 

verschillen die gevonden worden tussen de gemeten en de gesimuleerde catch ratio's veel 

verschillende oorzaken hebben. In een aantal stappen dat genomen is om tot de resultaten te komen 

zal de oorzaak van de verschillen waarschijnlijk niet te vinden zijn . Met een rastersensitiviteitsanalyse 

(paragraaf 5.3.2) is aangetoond dat het gebruikte raster in het rekendomein fijn genoeg is voor de 

berekening van het windveld rondom het Jachthuis. Oat wil zeggen dat het raster geen negatieve 

invloed heeft op de nauwkeurigheid van de resultaten. De fijnheid van het injectieraster dat gebruikt is 

binnen de simulatie van de slagregen resulteert in een dichte verdeling van de druppelbanen op de 

zuidwestgevel van de toren. Het gebruikte injectieraster leidt tot een redelijk nauwkeurige berekening, in 

iedere zone van ongeveer 0,08 x 0,08 m2 word! de catch ratio berekend. Mogelijk zal een verfijning van 

het injectieraster leiden tot een kleine verbetering van de resultaten. Het is echter onwaarschijnlijk dat 

de verschillen tussen de experimentele en de numerieke resultaten hier helemaal door verdwijnen. De 

horizontale homogeniteit van de windstroming is verbeterd door toepassing van een aangepaste 

ruwheidsconstante op het grondvlak van het domein (paragraaf 5.4.3). Tussen het inlaatvlak van het 

domein en het gebouwvolume is geen ongewenste versnelling in het snelheidsprofiel van de wind te 

zien nabij het grondvlak. 

De oorzaak van de grote verschillen kan waarschijnlijk grotendeels gevonden worden in de mate waarin 

details van de gebouwgeometrie zijn gemodelleerd voor simulatie van het windveld rondom het 

Jachthuis. De raampartijen in de zuidwestgevel van de toren van het Jachthuis liggen terug in het 

gevelvlak. De slagregenmeter op positie 4 is voor het raam in het vlak van de gevel bevestigd, waardoor 

achier de regenmeter een ruimte ontstaat waarin windstroming kan ontstaan. Ook de regenmeter op 

positie 2 is niet direct tegen de gevel bevestigd, waardoor een open ruimte achier het meetinstrument 

ontstaat. Hoewel de regenmeters op positie 5 en 6 wel direct tegen de borstweringen van de balkons 

zijn bevestigd, kan de windstroming ook op die plaatsen be"lnvloed worden. Door de open hoekbalkons 

kan de wind boven de borstweringen waaraan deze regenmeters zijn bevestigd direct vrij stromen. 

Hierdoor kunnen de windsnelheden ter plaatse van de slagregenmeters in werkelijkheid groter zijn dan 

uit de simulatie waarbij de openingen van de balkons niet zijn gemodelleerd volgt. Uit de 

driedimensionale grafieken waarin de catch ratio op iedere positie is uitgezet als functie van de 

referentiewindsnelheid U10 en de horizontale regenintensiteit Rh volgt dat bij een gelijke regenintensiteit 

en een hogere windsnelheid de globale catch ratio toe zal nemen (Appendix L). Dit betekent dat de 

verschillen tussen de meting en de simulatie kleiner zullen worden als de windsnelheden ter plaatse van 

de slagregenmeters in werkelijkheid groter blijken te zijn. Om te onderzoeken of de windsnelheden ter 

plaatse van de slagregenmeters inderdaad zijn onderschat in het gebruikte model dient de simulatie 

opnieuw uitgevoerd te worden met een verhoogd niveau van detail van de gebouwgeometrie in het 

model. In verband met het tijdsintensieve karakter van deze simulatie is het niet mogelijk geweest om 

deze aangepaste simulatie binnen dit onderzoek uit te voeren. 
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6.5 Conclusies 

In hoofdstuk 4 is onderzoeksvraag 2: 'Hoe ziet de verdeling van de slagregen op de gevels van de toren 

eruit en is er een relatie tussen deze verdeling en het vastgestelde schadepatroon?' gedeeltelijk 

beantwoord. Het klassieke beregeningspatroon is besproken aan de hand van de resultaten van de 

slagregenmetingen. Omdat deze meting op de zuidwestgevel slechts op vier posities is verricht, is geen 

volledig beeld van de verdeling van de slagregenbelasting verkregen. Aan de hand van de numerieke 

simulatie die in dit hoofdstuk is besproken is dit volledige beeld wel verkregen. Bij wind loodrecht op de 

zuidwestgevel (225°) volgt uit de simulaties dat de slagregenbelasting nagenoeg symmetrisch is, dat de 

beregening toeneemt van de onderzijde naar de bovenzijde van de gevel en van het midden naar de 

randen toe. De hoogste catch ratio's zijn gevonden in de bovenste punt van de gevef. Door het windveld 

te draaien verandert de verdeling van de slagregen op de gevel. Bij een windrichting van 202,5° en 180° 

is de verdeling niet symmetrisch; de rechterkant van de zuidwestgevel (stroomopwaarts) wordt bij die 

windrichtingen zwaarder belast door de regen dan de linkerkant (stroomafwaarts). Bij deze 

windrichtingen komt op de linkeronderhoek van de zuidwestgevel van de toren geen slagregen terecht . 

Ook uit de numerieke simulatie van de slagregenbelasting van de zuidwestgevel van de toren volgt dat 

hogere verdiepingen zwaarder worden belast door slagregen. Zoals in hoofdstuk 4 besproken is, kan 

verwacht worden dat er op hogere verdiepingen en aan de randen van de gevel meer schade optreedt. 

Tussen de schade aan de gevels op lagere en hogere verdiepingen van de toren van het Jachthuis is bij 

de schadeanalyse echter geen duidelijk verschil waargenomen. Ook tussen de schade in het midden en 

aan de randen van de gevel is aan de binnenzijde geen verschil te zien. Hieruit kan de conclusie 

getrokken worden dat het schadepatroon niet direct, maar indirect afhankelijk is van de 

slagregenbelasting . De schade ontstaat vooral op plaatsen met een gebrekkige detaillering . 

Uit de berekening van de globale catch ratio's op de vijf (meet)posities volgt dat de catch ratio toeneemt 

bij een toename van de windsnelheid. Bij lage windsnelheden neemt de catch ratio af bij een afname 

van de horizontale regenintensiteit. Door deze globale catch ratio's te combineren met de meetdata zijn 

de catch ratio's op de vijf posities berekend aan het einde van een aantal regenbuien. De hoogste catch 

ratio die in de meetperiode ter plaatse van de slagregenmeters op positie 5 en 6 is voorgekomen 

bedraagt ongeveer 0,4. Uit vergelijking van de numerieke en de experimentele resultaten van de 

geselecteerde regenbuien volgt dat de catch ratio bij de meeste buien met de numerieke simulatie wordt 

onderschat. Omdat de verschillen tussen de resultaten van de metingen en de simulaties erg groot zijn 

kunnen geen uitspraken verbonden worden aan de waarden van de catch ratio's die volgen uit de 

numerieke simulatie. De fouten in de simulatie worden naar verwachting in belangrijke mate veroorzaakt 

door de toegepaste vereenvoudiging van de gebouwgeometrie voor simulatie van het windveld rondom 

het Jachthuis. Details van de gevel zoals de terugliggende raampartijen zijn niet gemodelleerd. Niel alle 

slagregenmeters zijn direct tegen de gevel bevestigd. Achter de regenmeter ontstaat daardoor een 

ruimte waarin windstroming kan ontstaan. Daarnaast zal de aanwezigheid van de hoekbalkons op de 

achtste verdieping de windstroming ter plaatse van positie 5 en 6 bernvloeden, waardoor de 

gesimuleerde windsnelheden waarschijnlijk onderschat worden. Een aangepaste simulatie met een 

verhoogd niveau van detail van de gebouwgeometrie is binnen dit onderzoek niet uitgevoerd . 
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7 Vochttransport 

Zoals eerder aan de orde is gekomen, word! het vocht dat de schade in de toren van Jachthuis St. 

Hubertus heeft veroorzaakt naar verwachting in belangrijke mate aangevoerd als slagregen op de 

gevels. In dit hoofdstuk staat het vochttransport door de gevels van de toren centraal, om te bepalen of 

het vocht bij een metselwerkgevel van deze dikte door capillaire opname door de constructie heen zal 

dringen. Met behulp van een aantal metingen is onderzocht of het optreden van slagregen samenvalt 

met verhoogde vochtigheden aan het binnenoppervlak van de gevels . 

7 .1 Meetmethode 

Om te bepalen of het optreden van slagregen samenvalt met verhoogde vochtigheden aan de 

binnenoppervlakken van de gevels dient een aantal metingen verricht te warden. Allereerst dient er een 

aantal eigenschappen van de regenbui bekend te zijn. Het tijdstip van aanvang van de regenbui en de 

duur en intensiteit van de regenbui kunnen bepaald warden uit de meting van de horizontale 

regenintensiteit, die is verricht binnen het onderzoek naar de slagregenbelasting van de toren van het 

Jachthuis. Deze meting is besproken in hoofdstuk 4. Ook de dikte van de muur heeft invloed op het 

vochttransport; op plaatsen waar het vocht een kortere weg van buiten naar binnen hoeft af te leggen 

zal het vochtfront eerder het binnenoppervlak bereiken. Daarom is het van belang te weten hoe dik de 

muur is ter plaatse van de meting . Deze dikte van de muur is uit de bouwtekeningen bepaald. De 

opbouw van de gevels van de toren is bes pro ken in hoofdstuk 2 (paragraaf 2.2.1 ) . 

Om te kunnen bepalen of het vochtfront het binnenoppervlak bereikt dient het initiele vochtgehalte van 

het metselwerk bekend te zijn. Een poreus materiaal bevat bij een constante relatieve luchtvochtigheid 

een zekere concentratie vocht. Dit evenwichtsvochtgehalte is niet alleen afhankelijk van de RV, maar 

ook van de porienstructuur en de aanwezigheid van hygroscopische zouten (RDMZ, 1997). Wanneer 

het vochtgehalte van de constructie door een eerdere regenbui boven het evenwichtsvochtgehalte ligt, 

zal het vochtfront bij een volgende bui dieper in de constructie dringen. Uit een constante monitoring 

van het vochtgehalte van de constructie kan volgen dat het vochtaanbod van buitenaf grater is dan de 

droging van de constructie . In dat geval neemt het vochtgehalte in de tijd toe en verplaatst het vochtfront 

zich van het buitenoppervlak richting het binnenoppervlak. Wanneer het vochtgehalte in de tijd afneemt, 

kan gesteld warden dat er droging van de constructie optreedt. Door bezonning zal het vochtige 

geveloppervlak sneller drogen na een regenbui. Om een beeld te krijgen van de bezonning van de toren 

word! de irradiantie van de zon gemeten nabij het Jachthuis. Voor meting van het vochtgehalte van een 
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constructie bestaan verschillende methoden. De keuze voor de methode die toegepast is in het 

Jachthuis, word! toegelicht in paragraaf 7.1.1. 

De binnenklimaatcondities in de toren dienen op een aantal plaatsen gemeten te warden. Deze 

metingen warden gebruikt om te beoordelen of het vochtgehalte van de constructie veroorzaakt word! 

door factoren van het buitenklimaat, zoals beregening, of door een verandering van de 

binnenklimaatcondities in de toren zelf. Oak de buitenklimaatcondities warden in kaart gebracht. 

De binnenklimaatcondities (temperatuur en relatieve luchtvochtigheid) in de toren van het Jachthuis zijn 

met behulp van gecombineerde sensoren van fabrikant Eltek gemeten. Deze sensoren zijn ingebouwd 

in draadloze zenders die behoren tot het Genii Radio Data Logging Systeem van fabrikant Eltek dat in 

hoofdstuk 4 (paragraaf 4.3) besproken is. De zenders sturen de meetdata draadloos naar een 

datalogger. Dit is dezelfde logger als er gebruikt is binnen het onderzoek naar de slagregenbelasting 

van de toren (hoofdstuk 4). De externe sensoren die voor meting van de condities aan het 

binnenoppervlak van de gevels zijn gebruikt, zijn gekoppeld aan zenders van dit systeem. Oak de 

gemeten buitenklimaatcondities (temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en irradiantie) word en met 

zenders van fabrikant Eltek naar de logger verstuurd. Alie metingen binnen dit gedeelte van het 

onderzoek zijn verricht met een interval van lien minuten. Meer informatie over het systeem dat gebruikt 

is voor het verzamelen van de meetdata en over de verschillende typen zenders die daarbij gebruikt 

zijn, is te vinden in Appendix D. 

7. 1. 1 Meting van het vochtgehalte van de constructie 

Er bestaat een aantal verschillende methoden om het vochtgehalte in een constructie te bepalen. De 

standaardmethode die hiervoor gebruikt word! is gedocumenteerd in de Nederlandse norm ISO 12570 

(1996). Bij deze methode word! het vochtgehalte berekend uit de massa van een boormonster v66r 

droging en na droging in een oven bij verhoogde temperatuur. Deze methode is echter niet toepasbaar 

in het Jachthuis, omdat er bij het verzamelen van boormonsters schade toegebracht zal warden aan de 

gebouwschil van het monument. Er dient een niet-destructieve methode gekozen te warden voor 

toepassing in het Jachthuis. Daarnaast is het van belang dat de sensoren die gebruikt warden voor 

metingen in situ klein zijn, zodat het vochttransport niet be·lnvloed word! door de aanwezigheid van de 

sensor (Healy, 2003). De principes van lien methoden die behandeld zijn door Healy (2003) en 

Sandrolini en Franzoni (2006) zijn op een rijtje gezet, met daarbij de voor- en nadelen van iedere 

methode. Dit overzicht is opgenomen in Appendix N. Uit een afweging van deze voor- en nadelen volgt 

dat de meest geschikte methode voor meting van het vochtgehalte van de constructie bij het Jachthuis 

de methode is, waarbij de luchtvochtigheid aan een oppervlak gemeten word! met een RV-sensor. Deze 

methode berust op de samenhang tussen het vochtgehalte van het materiaal en de relatieve 

vochtigheid van de lucht die ermee in evenwicht is (Schellen, 1989). Uit de hygroscopische curve van 

het materiaal en de gemeten relatieve vochtigheid kan het vochtgehalte van het materiaal bepaald 

warden. Bij deze zogenoemde evenwichtsvochtgehaltemethode kan de sensor in of op het materiaal 

aangebracht warden. Door de RV-sensor in een afgesloten luchtvolume op het oppervlak van het 

metselwerk te bevestigen, word! de constructie niet aangetast door de meting. De sensor word! met het 

luchtvolume afgesloten van de omgeving, zodat het uitsluitend in open contact staat met de gevel. 
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Hierdoor zal de lucht in het volume de condities van de lucht in het metselwerk benaderen. Daarmee is 

de gemeten RV een kwalitatieve maat voor de vochtigheid van de steen. Het is van belang dat het stuk 

metselwerk, dat door het aanbrengen van de sensor afgesloten word! van de omgeving, zo klein 

mogelijk word! gehouden, zodat fysische processen van de steen - zoals verdamping - niet teveel 

bernvloed worden. Een nadeel van de methode is dat de vertaling van de gemeten RV naar 

vochtgehalten een mate van onzekerheid met zich meebrengt, omdat de eigenschappen van de 

gebruikte materialen, en daarmee de hygroscopische curve, niet bekend zijn . Daarnaast is de meting 

door de beperkingen van de sensoren instabiel en onbetrouwbaar bij een hoge relatieve vochtigheid. In 

het laboratorium van de Unit Building Physics and Systems is een proef gedaan, waarin het zichtbaar 

vochtig worden van het oppervlak van een baksteen in relatie is gebracht met een volgens de 

beschreven meetmethode gemeten RV aan het oppervlak van de steen. In paragraaf 7.1.2 word! deze 

laboratoriumproef toegelicht. 

7. 1. 2 Laboratoriumproef 

Om de werking van de besproken meetmethode te testen is er op 2 maart 2007 een proef uitgevoerd in 

het laboratorium van de Unit Building Physics and Systems van de Technische Universiteit Eindhoven . 

Het doel van de laboratoriumproef was te onderzoeken of er een relatie gelegd kan worden tussen de 

relatieve vochtigheid die nabij het oppervlak van een steen word! gemeten en het zichtbaar vochtig 

worden van het oppervlak van deze steen. De RV nabij het oppervlak is bij deze proef gemeten door 

een RV-sensor in een afgesloten luchtvolume op het oppervlak van een steen te plaatsen die met het 

ondervlak in het water is geplaatst. De gemeten relatieve vochtigheid zal een kwalitatieve maat zijn voor 

de vochtigheid van de steen. Als de steen in het water geplaatst word! zal deze water opzuigen. Het 

tijdstip waarop het vochtfront het oppervlak van de steen bereikt word! vastgelegd door iedere vijf 

minuten een foto te maken van de opstelling met behulp van een webcam. Een tweede steen is niet in 

het water geplaatst. Deze steen dient als referentie. Het oppervlak van de steen die in het water staat, 

zal bij aanraking met vocht donkerder worden. Omdat het oppervlak van de droge steen gedurende de 

proef niet zal verkleuren, kan het vochtig worden van de vochtige steen optisch beoordeeld worden . 

Omdat door het aanbrengen van de RV-sensor op de vochtige steen niet de gehele bovenzijde van de 

steen zichtbaar is voor optische beoordeling, is er een derde steen in het water geplaatst naast de 

droge referentiesteen . De testopstelling met de drie bakstenen is weergegeven in figuur 7.1. 

Figuur 7.1: V.l.n.r. droge steen, vochtige steen en vochtige steen met RV-sensor . 
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Om le controleren of de gemeten RV op de steen een maat is voor de vochtigheid van de steen, word! 

gecontroleerd of de RV die gemeten word! nabij het oppervlak van de steen, niet de luchtvochtigheid 

van de ruimte volgt gedurende de proef. Ten behoeve van deze vergelijking worden de temperatuur en 

RV van de ruimtelucht gemeten gedurende de proef. 
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Figuur 7.2: Verloop van de temperatuur en de RV van de ruimtelucht en van het afgesloten /uchtvolume op de steen. 

In bovenstaande grafiek (figuur 7.2) zijn het verloop van de relatieve luchtvochtigheid van de omgeving 

en de RV in het afgesloten luchtvolume op de baksteen uitgezet. In deze grafiek is duidelijk te zien dat 

de RV nabij het oppervlak van de steen gedurende de proef onafhankelijk van de omgevingslucht stijgt, 

als gevolg van het vochtig worden van de steen. Ook het verloop van de temperatuur van de 

omgevingslucht en van de lucht in het afgesloten volume op de baksteen zijn in een grafiek uitgezet. 

Daaruit volgt dat de temperatuur aan het oppervlak van de steen in de loop van de proef ongeveer 2°c 

daalt. Deze daling is minder duidelijk aanwezig in het verloop van de temperatuur van de ruimtelucht. 

De oorzaak van de afname van de temperatuur aan het oppervlak van de steen ligt in het verschijnsel 

dat de baksteen warmte onttrekt uit de omgevingslucht voor verdamping van vocht aan het oppervlak. 

De verandering in de relatieve vochtigheid ten gevolge van deze temperatuurdaling van 2°C is at le 

schatten aan de hand van het Mollierdiagram. Bij de temperatuur (22,5°C) en de RV (35%) die nabij het 

oppervlak van de steen zijn gemeten aan het begin van de proef, hoort een absoluut vochtgehalte van 6 

g/kg. Als de RV alleen zou stijgen ten gevolge van dit temperatuurverschil, dan zou het absolute 

vochtgehalte gedurende de proef gelijk blijven. Bij het absolute vochtgehalte van 6 g/kg en de gemeten 

temperatuur aan het einde van de proef van 20°C, hoort een relatieve vochtigheid van ongeveer 41 %. 

Dal betekent dat de gemeten daling in de temperatuur gedurende de proef niet meer dan 6% verschil in 

de RV teweeg kan brengen. Omdat het verschil in de RV nabij het oppervlak van de steen tussen het 
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begin en het einde van de proef een stuk grater is dan 6%, kan uitgesloten warden dat deze stijging in 

de RV alleen veroorzaakt word! door veranderingen in de temperatuur . 

Om het verloop van het optrekken van het vochtfront in de baksteen te illustreren is een aantal 

tijdstippen gekozen. In figuur 7.2 zijn deze tijdstippen met behulp van onderbroken, verticale lijnen 

aangegeven. De lijnen zijn genummerd van 1 tot 4. De proef is om 10:20u gestart: op dat moment zijn 

de twee bakstenen in het water geplaatst. In figuur 7.3a is te zien dat het vochtfront nog niet zichtbaar is 

aan het oppervlak van de steen op tijdstip 1 (10:36u). De RV die in het luchtvolume op de steen 

gemeten is, is op dat moment nog niet veranderd ten opzichte van het begin van de proef. Op tijdstip 2 

(10:56u) is het vochtfront voor het eerst waarneembaar op het oppervlak van de steen (figuur 7.3b). De 

RV is tussen tijdstip 1 en 2 gestegen van een waarde van 35% naar 52% (~RV=17%). Op tijdstip 3 

(11 :06u) is het vochtfront aan het oppervlak verder ontwikkeld, maar het oppervlak van de steen is 

zichtbaar nog niet helemaal vochtig (figuur 7.3c). De RV is op dit tijdstip gestegen tot een waarde van 

87%. Tussen tijdstip 1 en 3 is de relatieve vochtigheid in het afgesloten luchtvolume met 52% gestegen . 

Op tijdstip 4 (11 :16u) is de steen zichtbaar volledig verzadigd met vocht (figuur 7.3d). De RV is op dat 

moment 92%. Vanaf lijdslip 4 stijgt de RV een stuk langzamer. Een uur later (12:16u) is voor de RV aan 

het oppervlak een waarde gemeten die slechts 3% hoger ligt, namelijk 95% . 

(c) (d) 

Figuur 7.3: (a) Tijdstip 1 (10:36u): het vochtfront stijgt in de steen, het oppervlak is nag niel zichtbaar vochtig, (b) 

lijdstip 2 (10:56u): het vochtfronl is voor het eerst waarneembaar op het oppervlak, (c) tijdslip 3 (11 :06u): het 

vochtfront ontwikkelt zich zichlbaar verder en (d) lijdstip 4 (11 :16u): volledige verzadiging van de steen . 

Uit de laboratoriumproef volgt dat er een duidelijke relatie bestaat tussen het zichtbaar vochtig warden 

van het oppervlak van de baksteen en de gemeten waarde van de relatieve vochtigheid in een 

afgesloten luchtvolume op het oppervlak van de steen. De lucht in het afgesloten volume zal de 

condilies van de lucht in de steen benaderen; de gemeten relatieve vochtigheid is daarmee een maat 

voor de vochligheid van de steen. Deze methode is geschikt bevonden om toe te passen in het 

Jachthuis voor bepaling van het al dan niet vochtig zijn van de binnenzijde van de gevel. 

7 .2 Meetposities 

Zeals in paragraaf 7 .1 besproken is, dient er binnen dit gedeelte van het onderzoek een aantal metingen 

verricht te warden. De binnenklimaatcondities in de toren warden op verschillende plaatsen gemeten, 

verdeeld over de hoogte van de toren. Omdat de torenkamer (verdieping 8) met een schuifdeur is 

afgesloten van de onderliggende verdiepingen en omdat het klimaat in deze kamer onafhankelijk van de 
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andere verdiepingen geregeld kan worden, is er een sensor in deze ruimte geplaatst die het 

binnenklimaat in kaart brengt. De andere sensoren zijn verdeeld over de hoogte van het onverwarmde 

gedeelte van de toren. Op de zevende, vijfde en derde verdieping zijn de temperatuur en de 

luchtvochtigheid gemeten. In de aanzichten en plattegronden die zijn weergegeven in figuur 7.4 zijn de 

posities ingetekend waar de binnenklimaatcondities worden gemeten (posities 10 Um 13). 

verdieping 4 

verdieping 5 d I . ve~ 1epmg 6 

q- 9-

h 

19 

(a) verdieping 7 verdieping 8 (b) 

Figuur 7.4: (a) Binnenaanzicht van de zuidwestgevel en (b) plattegronden van de torenverdieping; meetposities van 

meting van Ten RV van de binnen- en buitenlucht en meetpositie van meting van de irradiantie. 

Het buitenklimaat is gemeten op positie 18, op het noordelijke balkon van de torenkamer. Om een beeld 

te krijgen van de bezonning van de toren is de irradiantie van de zon gemeten op het zuidelijke balkon 

van de torenkamer (positie 19). 

De meting van de relatieve vochtigheid en de temperatuur in een afgesloten luchtvolume aan het 

binnenoppervlak van de gevels is op een viertal plaatsen verricht. Omdat de vochtbelasting aan de 

buitenzijde van de gevels slechts op een aantal plaatsen wordt gemeten, zijn de sensoren nabij de 

slagregenmeters aan de binnengevels bevestigd. Er is niet op precies dezelfde plaats gemeten, maar 

een verdieping lager, omdat de regerimeters het vochttransport door de gevel zullen be'invloeden. 

Omdat de gevel vanaf de zesde verdieping dunner is dan op lagere verdiepingen, zal het vochtfront op 

de bovenste verdiepingen naar verwachting dieper in de constructie dringen en zal daar eerder een 

stijging in de RV waar te nemen zijn nabij het oppervlak. De sensor op positie 15 is onder de 
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slagregenmeter op positie 7 aan de gevel bevestigd. Op positie 17 is de sensor in de liftschacht aan de 

gevel bevestigd. Deze sensor hang! op de zevende verdieping onder de regenmeter op positie 9 . 

Omdat er op de zuidwestelijke gevel nabij de daglichtopening in het midden van de gevel weinig schade 

is waargenomen, is de sensor op deze gevel nabij de raamopening in de noordwestgevel opgehangen 

(positie 14). De sensor hang! onder de regenmeter die op positie 6 opgehangen is. Op deze plaats is 

ook een webcam opgehangen om het vochtig worden van het binnenoppervlak optisch te beoordelen. 

Omdat uit de schadeanalyse die besproken is in hoofdstuk 3 volgt dat de noordoostgevel relatief 

schadevrij is, is ervoor gekozen om de vierde sensor niet op deze gevel te bevestigen. De sensor is 

onder het westelijke balkon tegen het plafond bevestigd (positie 16). Dit metselwerkplafond was tijdens 

het bezoek aan het Jachthuis op 4 mei 2007 zichtbaar vochtig . 

zuidwest noordwest noordoost zuidoost 

Figuur 7.5: Binnenaanzicht van de gevels op verdieping 7: meetposities van meting van T en RV nabij het 

binnenopperv/ak . 

7.3 lnstrumentatie 

Voor meting van de temperatuur en de RV nabij het binnenoppervlak van de gevels zijn externe 

sensoren gebruikt, die gekoppeld zijn aan zenders van fabrikant Eltek. De externe sensoren zijn in een 

afgesloten luchtvolume geplaatst, zodat de condities worden benaderd die in de gevel heersen. Om het 

oppervlak van de gevels dat afgeschermd word! door het geplaatste luchtvolume zo klein mogelijk te 

houden, zijn speciale kapjes vervaardigd. Deze kunststoffen kapjes zijn aan de onderzijde voorzien van 

een tochtstrip, zodat het luchtvolume goed afgesloten word! bij het aandrukken van de kapjes. In figuur 

7.6a is een zender met externe sensor te zien die voor deze meting is gebruikt. Het kapje dat het 

afgesloten luchtvolume vormt is op de rechterhelft van de foto zichtbaar. De temperatuur en relatieve 

luchtvochtigheid in de toren zijn met behulp van gecombineerde sensoren van fabrikant Eltek gemeten . 

Deze sensoren zijn ingebouwd in een draadloze zender (figuur 7.6b). De irradiantie is gemeten met een 

pyranometer van fabrikant Kipp & Zonen (figuur 7.6c). De pyranometer is uitgerust met een zwart 

gecoate schijf, die de stralingsenergie absorbeert. De warmte die bij het absorberen van de energie 

ontstaat, stroomt door een thermische weerstand naar het lichaam van de pyranometer. Het 

temperatuurverschil over de thermische weerstand van de schijf word! omgezet in een voltage via een 

serieschakeling van thermokoppels. Dit voltage is een nagenoeg lineaire functie van de geabsorbeerde 

zonnestraling (Kipp & Zonen, 2006). Het gemeten voltage word! met een zender van fabrikant Eltek 

naar de logger gezonden. Een overzicht van de specificaties van de meetinstrumenten die binnen dit 

gedeelte van het onderzoek zijn gebruikt is opgenomen in Appendix D . 
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(a) (b) (c) 

Figuur 7.6: (a) Meling van de condilies aan hel oppervlak, (b) meting van de binnenklimaalcondilies en (c) meting 

van de irradianlie. 

De meetinstrumenten waarmee temperaturen en relatieve vochtigheden binnen dit onderzoek worden 

gemeten zijn gekalibreerd in het laboratorium van de Unit Building Physics and Systems van de 

Technische Universiteit Eindhoven. Bij de kalibratie worden de zenders in een klimaatkast gelegd. De 

temperatuur en de relatieve vochtigheid van de lucht in de klimaatkast is in te stellen. Bij de 

kalibratieprocedure worden de condities in de klimaatkast zo ingesteld dat de temperatuur stapsgewijs 

oploopt van 10°C naar 20°C naar 30°C. De relatieve vochtigheid word! bij een stijgende en een dalende 

RV gemeten om mogelijk het effect van hysteresis te onderzoeken. Hiertoe word! de volgende reeks 

ingesteld voor de relatieve vochtigheid: 30%, 60%, 90%, 60%, 30%. Metingen van de temperatuur en 

dauwpuntstemperatuur door externe sensoren in de klimaatkast dienen als referentie. Aan de hand van 

vergelijking van meetdata van de zenders die in de klimaatkast zijn gelegd met de referentiemetingen, 

kan een vergelijking opgesteld worden voor de afwijking van de zenders. De afwijking van de 

temperaturen en relatieve vochtigheden die met de zenders worden gemeten, kunnen aan de hand van 

deze vergelijking worden gecorrigeerd. In Appendix D zijn de kalibratieresultaten van de zenders te 

vinden die in het Jachthuis zijn gebruikt. 

7 .4 Meetresultaten 

Om te beoordelen of er in de gemeten periode vochtdoorslag optreedt door de gevels van de toren, zijn 

de vochtigheden aan het oppervlak bekeken. Hiervoor is de regenbui van 17 en 18 september gebruikt 

die in hoofdstuk 4 is geselecteerd voor bespreking van de resultaten van de slagregenmeting. Bij deze 

bui heeft het op 17 september tussen 11 :OOu en 13:00u en tussen 15:00u en 18:00u, en op 18 

september van 3:00u tot 5:00u geregend. De totale hoeveelheid horizontale regen die aan het einde 

van de bui gevallen is bedraagt 10,0 mm. De windrichting is tijdens deze regenbui voornamelijk 

zuidwest is geweest; op de zuidwestgevel kan het eerst vochtdoorslag verwacht worden. In figuur 7.7 

zijn de temperaturen en relatieve vochtigheden uitgezet die met een interval van 10-minuten zijn 

gemeten op een aantal meetposities . De regenperioden zijn in de grafieken aangegeven door middel 

van grijze vlakken. Positie 14 tot en met 17 zijn de posities waar de condities aan het oppervlak 

gemeten zijn voor bepaling van het vochtgehalte in de constructie. Ook de buitenluchtcondities en de 
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binnenluchtcondities die gemeten zijn op de zevende verdieping zijn in de grafieken uitgezet. Deze 

condities zijn als blauwe lijnen zichtbaar in onderstaande grafieken . 
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Figuur 7. 7: Verloop van de temperaturen en relatieve vochtigheden op een aantal posities gedurende de regenbui 

van 17 en 18 seplember 2007 . 

Uit de grafiek waarin de temperaturen zijn uitgezet (de bovenste grafiek) volgt dat de temperaturen op 

alle vier posities aan het binnenoppervlak van de gevels van de toren. gedurende de regenbui vrij 

constant zijn en rond 18°C liggen. De temperaturen nemen niet meer dan 2°C af in deze periode. De 

buitentemperatuur neemt ongeveer 5°C af gedurende de periode. Uit een vergelijking van de 

temperaturen die nabij he! oppervlak zijn gemeten en de berekende dauwpuntstemperaturen op die 

posities volgt dat er gedurende de regenbui op geen enkele positie oppervlaktecondenstatie is 

opgetreden. In de grafiek waarin de relatieve vochtigheden zijn uitgezet (de onderste grafiek) is te zien 

dat de RV van de buitenlucht gedurende de periode tegen de 100% ligt. De relatieve vochtigheden op 

posities 14, 15 en 17 zijn vrij constant gedurende de regenbui en liggen net als de RV van de 

ruimtelucht rond de 70%. Wat opvalt in de grafiek, is dat de relatieve vochtigheid op positie 16 ver 

boven de vochtigheden ligt die op de andere posities gemeten zijn en gedurende de hele periode 100% 

bedraagt. Positie 16 ligt onder he! westelijke balkon waar he! plafond tijdens he! bezoek aan he! 

Jachthuis zichtbaar vochtig was en waar schadenummer 2 zich manifesteert. He! lijkt er op dat er 

inderdaad sprake is van lekkage van de westelijke balkonvloer. De curve die verwacht werd in de RV 

naar aanleiding van de resultaten van de laboratoriumproef is tijdens de regenbui van 17 en 18 

september op geen enkele positie aan he! oppervlak waargenomen. Uit de foto's die met de webcam 

van de sensor op positie 14 zijn gemaakt volgt dat he! vochtfront op deze positie tijdens de regenbui van 

17 en 18 september he! binnenoppervlak niet heeft bereikt. Uit bovenstaande resultaten is te 
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concluderen dat er als gevolg van deze regenbui geen regendoorslag is opgetreden op de zuidwest-, 

noordwest- en zuidoostgevel van de toren van het Jachthuis. Waarschijnlijk is de gekozen regenbui le 

kort of niet intens genoeg geweest om regendoorslag te veroorzaken. Om te onderzoeken of de 

relatieve vochtigheden aan het binnenoppervlak tijdens andere regenbuien wel stijgen naar 100% zijn 

de metingen op deze posities gedurende de hele meetperiode uitgezet in een grafiek. Deze grafiek is 

opgenomen in Appendix 0 . Daaruit is te concluderen dat de RV op positie 16 gedurende de gehele 

meetperiode rond de 100% ligt. De vochtigheden aan het oppervlak op de andere posities liggen in 

deze periode ongeveer tussen 50 en 80%. Een stijging naar een RV van 100% is op geen enkele positie 

te zien. Of er bij een langdurige of hogere vochtbelasting van de gevel wel vochtdoorslag optreedt bij 

dergelijke dikke wanden, kan onderzocht worden met een simulatiemodel waarin het vochttransport 

door de gevels van de toren wordt gesimuleerd. 

7.5 Conclusies 

De metingen en simulaties die in dit hoofdstuk zijn beschreven, zijn verricht met het doe! le komen tot 

beantwoording van onderzoeksvraag 3: 'Bereikt het vochtfront het binnenoppervlak van de gevels van 

de toren en is er een relatie tussen het vochttransport en het vastgestelde schadepatroon?'. Uit de 

verrichte laboratoriumproef volgt dat de relatieve vochtigheid, die met een RV-sensor gemeten word! in 

een afgesloten luchtvolume op het oppervlak van een steen een kwalitatieve maat is voor de 

vochtigheid van het materiaal. De curve in de relatieve vochtigheid die bij deze proef is gevonden bij het 

optrekken van het vochtfront in het materiaal is niet terug te zien in de resultaten van de 

oppervlaktemetingen die zijn verricht in het Jachthuis. De relatieve vochtigheid aan het binnenoppervlak 

van de gevels stijgt gedurende de hele meetperiode (mei tot november 2007) niet naar een waarde van 

100%. De relatieve vochtigheid aan het binnenoppervlak ligt he! grootste gedeelte van de meetperiode 

tussen 55 en 75% op meetposities 14, 15 en 17. De hoogste waarde is begin oktober gemeten en 

bedraagt ongeveer 83%. Uit de verrichte metingen volgt in de meetperiode geen relatie tussen het 

optreden van slagregen en verhoogde vochtigheden aan he! oppervlak. De relatieve vochtigheid van he! 

plafond onder het westelijke balkon (positie 16) ligt gedurende de hele periode rond een waarde van 

100%. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er sprake is van de lekkage van de balkonvloer. Deze 

lekkage veroorzaakt schadenummer 2 waarbij de toplaag van he! metselwerk op die plaats is afgedrukt. 
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8 Conclusie en discussie 

In di! hoofdstuk worden de onderzoeksvragen beantwoord die aan he! begin van he! onderzoek zijn 

geformuleerd (paragraaf 1.5). Daarnaast zijn de resultaten van de analyse van de vochtschade gebruikt 

als basis voor een label waarin een compleet overzicht gegeven word! van alle schadebeelden die zijn 

waargenomen in de toren van het Jachthuis. Deze schadetabel is als losse bijlage bij dit rapport 

gevoegd. Aan de hand van literatuur en met behulp van de resultaten en conclusies die volgen uit het 

onderzoek naar de slagregenbelasting van de gevels en het vochttransport door de gevels zijn in de 

label per schadebeeld mogelijke oorzaken en herstelmaatregelen omschreven. Bij de tabel zijn 

(binnen)aanzichten van de gevels gevoegd, waarin de locaties van de schadebeelden zijn ingetekend . 

De schadetabel geeft samen met deze aanzichten een snel en duidelijk overzicht van alle schades die 

waargenomen zijn in de toren van Jachthuis St. Hubertus . 

8.1 Schadepatroon 

Welke schade treedt er op aan de binnen- en buitenzijde van de toren van het Jachthuis? 

In de toren van het Jachthuis zijn verschillende typen vochtschades waargenomen. De schadebeelden 

die zich manifesteren in de toren zijn onder te brengen in de categorieen zoutuitbloei, scheurvorming, 

vervuiling, vochtplekken, mechanische schade en biologische aantasting . Vaak zijn op een plaats 

meerdere van deze categorieen gelijktijdig aanwezig. De meeste schade in de toren treedt op aan de 

binnenzijde van de zuidwestelijke gevel. Ook aan de binnenzijde van de noordwestelijke gevel zijn 

verschillende schadebeelden waargenomen. In vergelijking met deze gevels is op de noordoostgevel 

weinig schade waargenomen. Omdat de liftschacht zich aan de zuidoostzijde van de toren bevindt is het 

niet mogelijk geweest om de binnenzijde van deze gevel te inspecteren op schade. Er is geen duidelijk 

verschil waarneembaar tussen de schade aan de gevels op lagere en op hogere verdiepingen. Er kan 

geconcludeerd worden dat een groot gedeelte van de schadebeelden zich voordoet bij gevelopeningen 

en aan de binnenzijde van gevels onder balkons . 

8.2 Verdeling van de slagregen en relatie met het schadepatroon 

Hoe ziet de verdeling van de slagregen op de gevels van de toren eruit en is er een relatie tussen deze 

verdeling en het vastgestelde schadepatroon? 
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Uit de metingen die binnen dit onderzoek zijn verricht volgt dat de gemiddelde windrichting tijdens de 

meeste regenbuien zuidwest is geweest en dat de zuidwestgevel het zwaarste wordt belast door 

slagregen. Omdat de meeste schade is waargenomen aan de binnenzijde van de zuidwestelijke gevel 

lijkt de veronderstelde relatie tussen de regenbelasting van de gevels en de schade aan de binnenzijde 

van die gevels inderdaad te bestaan. Het windveld rondom de toren van het Jachthuis is berekend als 

basis voor de simulatie van de druppelbanen. 

Uit de numerieke simulatie van de slagregenbelasting en uit de slagregenmetingen volgt dat het 

klassieke beregeningspatroon terug is te zien in de slagregenverdeling op de zuidwestgevel van de 

toren van het Jachthuis: de beregening neemt toe van de onderzijde naar de bovenzijde van de gevel 

en van het midden naar de randen toe. De hoogste catch ratio's zijn met de simulatie gevonden in de 

bovenste punt van de gevel. Bij zuidwestenwind is de slagregen nagenoeg symmetrisch verdeeld over 

de gevel. Door het windveld te draaien verandert de verdeling van de slagregen op de gevel. 

Stroomopwaarts word! de gevel bij schuin invallende regen zwaarder belast dan stroomafwaarts. Omdat 

uit de simulatie volgt dat hogere verdiepingen en randen van de gevel zwaarder worden belast door 

slagregen, kan verwacht worden dat er op hogere verdiepingen en aan de randen meer schade 

optreedt. Tussen de schade aan de zuidwestgevel op lagere en op hogere verdiepingen van de toren 

van het Jachthuis is er echter geen duidelijk verschil waargenomen . Ook tussen de schade in het 

midden en aan de randen van de gevel is aan de binnenzijde geen verschil te zien. Er kan 

geconcludeerd worden dat het schadepatroon niet direct, maar indirect afhankelijk is van de 

slagregenbelasting . De slagregen dringt naar binnen op plaatsen met een gebrekkige detaillering. 

Uit een vergelijking van de numerieke met de experimentele resultaten volgt dat de catch ratio bij de 

meeste bu ien met de simulatie word! onderschat. De verschillen tussen de resultaten van de metingen 

en de simulaties zijn zo groot dat er geen uitspraken verbonden mogen worden aan de waarden van de 

catch ratio's die volgen uit de numerieke simulatie. De fouten in de simulatie worden naar verwachting 

veroorzaakt door de toegepaste vereenvoudiging van de gebouwgeometrie voor simulatie van het 

windveld rondom het Jachthuis. Een onderschatting van de windsnelheid ter plaatse van de 

slagregenmeters resulteert in lagere catch ratio 's. 

8.3 Vochttransport door de gevel en relatie met het schadepatroon 

Bereikt het vochtfront het binnenoppervlak van de geve/s van de toren en is er een relatie tussen het 

vochttransport en het vastgestelde schadepatroon? 

Het lijkt erop dat het vochtfront ten gevolge van regenbuien het binnenoppervlak van de gevels niet 

bereikt in de meetperiode (mei tot november 2007). De curve in de relatieve vochtigheid die bij de 

laboratoriumproef is gevonden bij het optrekken van het vochtfront in het materiaal is niet terug te zien 

in de resultaten van de oppervlaktemetingen die zijn verricht in het Jachthuis. De relatieve vochtigheid 

aan het binnenoppervlak van de gevels ligt het grootste gedeelte van deze periode tussen 55 en 75% 

en stijgt niet naar een waarde van 100%. Uit de verrichte metingen volgt geen directe relatie tussen het 

optreden van slagregen en verhoogde vochtigheden aan het oppervlak. 
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8.4 Oorzaken van de vochtproblemen 

Wat zijn de oorzaken van de vochtproblemen in de toren? 

Het vocht dat bij de meeste schades een hoofdrol speelt, word! aangevoerd als slagregen op de gevels 

van de toren . Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste oorzaken van de schades die in de 

toren van Jachthuis St. Hubertus zijn waargenomen: 

- slechte drainage en waterdichting van de balkonvloeren; 

- lekkages door scheuren in betonnen kozijnen en door open naden tussen kozijnen; 

- slecht gedetailleerde muurafdekkingen; 

- lekkage of verstopping van de dakgoten; 

- oppervlaktecondensatie op glasvlakken door de lage isolatiewaarde van het enkelglas; 

- corroderende ankers in het metselwerk; 

- vochtdoorslag doordat regen een kortere weg van buiten naar binnen hoeft af te leggen bij 

gevelopeningen; 

- vochtdoorslag door plaatselijke onderbreking van de klamplaag; 

- aanhechting van vuil door het langdurig vochtig zijn van oppervlakken . 

8.5 Aanbevelingen voor herstelmaatregelen 

Welke maatrege/en dienen getroffen te warden om de vochtschade aan de toren te herstelfen en om 

verdere schade te voorkomen? 

Hieronder volgt een opsomming van herstelmaatregelen, waarmee de meeste schades in de toren van 

het Jachthuis hersteld kunnen worden en waarmee verdere schade naar verwachting uit zal blijven . De 

herstelmaatregelen vormen vaak een oplossing voor verschillende schades. Bovenaan staan de meest 

essentiele maatregelen, waarbij de bron van de schade word! weggenomen. De opsomming eindigt met 

maatregelen die slechts een esthetische oplossing vormen voor de schade . 

- herstel van de drainage en waterdichting van de balkonvloeren; 

- reparatie van de scheuren in de betonnen kozijnen en afdichting van de open naden tussen kozijnen of 

vervanging van de kozijnen door exemplaren met een betere detaillering; 

- vervanging van muurafdekkingen door bredere afdekstenen die voorzien zijn van een waterhol; 

- reparatie van lekkage of wegnemen van verstopping van de dakgoten; 

- toepassing van dubbel glas of vacui.imbeglazing in de raamkozijnen; 

- verwijderen van het roestende anker en vervanging door een nieuw anker of toepassing van 

kathodische bescherming; 

- toerusten van het pleister op het watertransport; 

- droog verwijderen van zouten bij efflorescentie en extractie van zouten of toepassing van een 

zoutbestendige restauratiepleister bij crypto-florescentie; 

- toepassing van een glad afgewerkte pleister die minder mogelijkheden biedt voor aanhechting van vuil; 

- toepassing van ventilatie in combinatie met beperkte verwarming in de toren . 
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Binnen de kwestie over de noodzakelijkheid van het voegwerkherstel wordt aangesloten bij het 

standpunt van TNO. Voegwerkherstel is op dit moment niet zinvol om de watertoevoer naar binnen te 

verminderen. Het is zelfs een gevaarlijke maatregel, omdat gebruik van verkeerde materialen tot grotere 

schade kan leiden. Wei wordt aanbevolen om regelmatig de staat van het metselwerk te controleren, 

omdat bij onderzoek van TNO op een aantal plaatsen oppervlakkige aantasting van de stenen en de 

voegmortel is waargenomen. 

Omdat de meeste schade in de toren veroorzaakt wordt op plaatsen waar sprake is van gebrekkige 

detailleringen is het van groat belang om de detaillering van de verschillende scheidingsconstructies te 

verbeteren. Omdat problemen met vochtdoorslag bij gevelopeningen niet eenvoudig opgelost kunnen 

warden door een verbeterde detaillering van de kozijnen is het daarnaast aan te raden een 

restauratiepleister toe te passen in de toren dat is toegerust op het vochttransport en kristallisatie van 

zouten zonder schade kan ondergaan. Om zekerheid le verkrijgen over het gedrag van het 

restauratiepleister is het aan te raden om op een gedeelte van de gevel een experiment te doen met 

een testpleister. Uit dit experiment kan voorts geconcludeerd warden of het gebruikte systeem geschikt 

is voor toepassing in de toren van het Jachthuis. 
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9 Aanbevelingen voor nader onderzoek 

In dit hoofdstuk warden aanbevelingen gedaan voor eventueel vervolgonderzoek. Deze aanbevelingen 

komen onder andere voort uit moeilijkheden die binnen dit onderzoek zijn tegengekomen. De 

aanbevelingen voor herstel van de schade aan de toren waarbij verdere schade voorkomen word!, zijn 

in het vorige hoofdstuk gedaan bij beantwoording van onderzoeksvraag 5 (paragraaf 8.5) . 

Allereerst zijn er aanbevelingen betreffende de metingen die zijn verricht om de slagregenverdeling op 

de gevels van de toren in kaart te brengen . Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de windmeting 

is beTnvloed door de aanwezigheid van de bossen random he! Jachthuis. Hierdoor is de meting van de 

windrichting binnen dit onderzoek niet betrauwbaar bij windrichtingen anders dan zuidwest. Dit heeft het 

moeilijk gemaakt om le controleren of de slagregenmeters tijdens de regenbuien goed hadden 

gefunctioneerd . Voor vervolgonderzoek is het aan le raden om de windmeting op een andere positie, of 

op grotere hoogte le verrichten, zodat de gemeten windrichting overeenkomt met de windrichting op de 

hoogte waar de slagregenintensiteit op de gevel word! gemeten. Binnen het verrichte onderzoek is een 

positie gekozen waarap de windmeting naar verwachting zo min mogelijk be'lnvloed zou warden, loch is 

een grate invloed van de omringende bebossing geconstateerd. Daaram zal he! niet gemakkelijk zijn om 

een geschikte positie voor de windmeting in he! vrije veld le vinden nabij he! Jachthuis. Daarnaast is he! 

verstandig om de metingen le verrichten in de winterperiode, omdat in die periode de meest intense en 

langdurige regenbuien warden verwacht. Di! maakt he! mogelijk om het vochttransport door de gevel 

van de toren te onderzoeken in de meest kritische situatie . 

De experimentele en de numerieke resultaten van de slagregenbelasting op de zuidwestgevel van de 

toren komen in di! onderzoek niet goed overeen. Dit word! mogelijk veroorzaakt door de toegepaste 

vereenvoudiging van de gebouwgeometrie voor simulatie van he! windveld random het Jachthuis. Een 

eerste slap om de overeenkomst tussen de resultaten le verbeteren is dan oak om de simulatie opnieuw 

uit le voeren met een verhoogd niveau van detail in he! model van de gebouwgeometrie . 

Tot slot word! aanbevolen om het vochttransport door de gevels van de toren te simuleren om de weg 

die het vocht aflegt door de constructie inzichtelijk te maken. Een eerste simulatie kan eendimensionaal 

met he! softwarepakket WUFI (Warme Und Feuchte lnstationar) verricht warden. Met dit simulatiemodel 

kan onderzocht warden of he! vocht dat als slagregen op de gevels word! aangevoerd in vochtige 

perioden he! binnenoppervlak van de gevels zal bereiken. Daarnaast kan aan de hand van de simulatie 

de functie van de betonklamp bepaald warden en kan onderzocht warden of he! een verstandige keuze 

is om de klamplaag le verwijderen . Als invoer voor de simulatie van he! vochttransport zijn verschillende 

Technische Universiteit Eindhoven 113 



Hoofdstuk 9. Aanbevelingen voor nader onderzoek 

parameters benodigd. Allereerst zijn dit de materiaalgegevens. Om de werkelijke situatie zo goed 

mogelijk te kunnen benaderen is het verstandig om onderzoek te doen naar de eigenschappen van de 

materialen die zijn verwerkt in de gevels van de toren van het Jachthuis. Om het vochttransport buiten 

de meetperiode te onderzoeken zullen aannamen gedaan moeten worden voor het binnen- en het 

buitenklimaat. Voor de buitenklimaatcondities kan data van het KNMI gebruikt worden. Het is aan te 

raden om de binnenklimaatcondities die als randvoorwaarde voor het simulatiemodel gebruikt kunnen 

worden, uit een simulatie in HAMBase te bepalen. 
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Nomenclatuur 

Romeinse symbolen 

A 

Cs 

d 

f(d) 

H 

lu 

k 

ks 

RVopp 

RwoR 

sh 

SwoR 

T 

Topp 

Yo 

opvangoppervlak 

ruwheidsconstante 

regendruppeldiameter 

fractie vloeibaar water in de lucht met regendruppels met een 

diameter kleiner dan d 

kansdichtheid van de verdeling van de druppeldiameters door een 

horizontaal vlak 

gebouwhoogte 

turbulentie-intensiteit 

turbulente kinetische energie 

equivalente zandkorrel-ruwheidshoogte 

horizontale regenintensiteit 

relatieve vochtigheid 

relatieve vochtigheid aan het oppervlak 

slagregenintensiteit 

horizontale regenhoeveelheid 

slagregenhoeveelheid 

temperatuur 

oppervlaktetemperatuur 

wrijvingssnelheid van de atmosferische grenslaag 

referentiewindsnelheid op 10 m hoogte in de onverstoorde 

stroming stroomopwaarts van het gebouw 

windsnelheid op hoogte y [m) boven het grondvlak 

terminale valsnelheid van regendruppels 

hoogteco6rdinaat 

aerodynamische ruwheidslengte 
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Nomenclatuur 

[m2) 

[-) 

[mm) 

[m-1) 

[m) 

[-) 

[m2/s2] 

[m] 

[L/m2h of mm/h) 

[%] 

[%] 

[L/m2h of mm/h) 

[mm) 

[mm) 

[QC) 

[QC) 

[m/s] 

[m/s) 

[m/s) 

[m/s] 

[m) 

[m) 
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Nomenclatuur 

Griekse symbolen 

l:!.. T verschil in temperatuur 

l:!..RV verschil in relatieve vochtigheid 

E turbulente dissipatiesnelheid 

ri catch ratio 

rid specifieke catch ratio 

K von Karman constante (0,42) 

cp10 referentiewindrichting op 10 m hoogte in de onverstoorde 

stroming stroomopwaarts van het gebouw 
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[OC] 

[%] 

[m2/s3] 

1-1 

[-] 

[-] 

[
0 vanaf NJ 
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