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INLEIDING

Ruïnes zijn er overal. Ze fascineren ons en prikkelen onze verbeelding door hun schoonheid
en hun rijke verleden. Naast hun cultuurhistorische waarde hebben ze vaak een grote
natuurwaarde als habitat van zeldzame flora en fauna. We kunnen dit rijke archeologisch,
landschappelijk en bouwkundig erfgoed bewaren door het te ‘conserveren’. Dit houdt in
dat we zo weinig mogelijk interventies uitvoeren aan de historische structuren, maar wel
voldoende om hun levensduur te verlengen.
Het behoud en onderhoud van ruïnes lijkt misschien in strijd met hun primaire karakter als
objecten in verval. Bovendien hangt de appreciatie ervan vaak samen met hun ‘natuurlijke’
of ‘romantische’ karakter en de vergankelijkheid die ze uitstralen. Maar als het verval niet
gestopt wordt, zullen ze na verloop van tijd onherroepelijk verdwijnen.
Ook al hebben veel ruïnes al eeuwen
getrotseerd, toch hebben ze nood aan
permanent onderhoud, meer nog dan
gebouwen in functie. Doordat hun
originele bescherming tegen weers

elementen, zoals daken, ramen, deuren,
afwerklagen … verdwenen zijn, hebben
weer en wind er vrij spel. Dat is vooral
schadelijk voor bouwelementen die niet
bedoeld waren om ‘buiten’ te staan.
Ook de stabiliteit van de constructie
kan 
grondig verstoord worden door
ontbrekende daken, vloeren, delen van
muren ... Met gericht, zacht onderhoud
op maat kan dit verval afgeremd worden. De kunst is om het evenwicht te
vinden tussen het behoud van de
cultuurhistorische waarde – met eventuele ontsluiting – en de natuurwaarde
die zich intussen meester gemaakt
heeft van de site.
Zachte muurafdekking

Sint-Janskerk, Diest
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Deze onderhoudstip wil eigenaars/beheerders van ruïnes ondersteunen in het behoud
van dit unieke erfgoed. Wat zijn de schadefactoren en degradatieprocessen die een
bedreiging (kunnen) vormen voor de instandhouding van dit erfgoed? En hoe kunnen
we ruïnes in een goede toestand brengen, houden en voor (verdere) schade behoeden?
Onze nadruk ligt op onderhoud; voor herstel en restauratie verwijzen we naar specialisten.
In deze onderhoudstip geniet de omgang met eventuele archeologische e
 rfgoedwaarden
speciale aandacht. Vaak is een ruïne het enige zichtbare restant van de lange bouw- en
gebruiksgeschiedenis van een plek. Soms is ze zelf het resultaat van archeologische
opgravingen. Naast de bovengrondse sporen van de bouwevolutie (zoals bouw
sporen in het muurwerk), kunnen ook de ondergrond en het (micro)reliëf van de site
archeologische informatie bevatten. Dit geldt trouwens niet alleen voor ruïnes maar
voor de meeste historisch gegroeide gebouwencomplexen. Meer informatie hierover
op www.monumentenwacht.be.

6

onderhoud van ruïnes

2

MATERIAAL EN CONSTRUCTIE

1. karakteristieken van een ruïne
1.1. het ontstaan van een ruïne
Ruïnes zijn de restanten van een structuur – gebouwen, verdedigingswerken … –  waarvan
cruciale onderdelen zoals daken en ramen verloren zijn gegaan en die daardoor op
een bepaald ogenblik hun functie verloren hebben. Een ruïne kan door tal van factoren
ontstaan zijn, maar dikwijls gaat het om een combinatie van fysische krachten en menselijk
toedoen, of beter: een gebrek aan menselijk toedoen.
De definitie werkt in twee richtingen. Enerzijds kan een constructie zwaar beschadigd
worden door een calamiteit, zoals blikseminslag en brand, maar ook door o
 orlogsschade.
Daardoor kunnen er stabiliteits
pro
blemen ontstaan. Z
ware 
aardbevingen komen in
Vlaanderen gelukkig niet zo frequent

voor, maar in sommige gebieden leiden
ze tot het ‘ruïneren’ van een gebouw,
een constructie of hele stadsdelen,
zoals in Sagalassos.
Anderzijds verliezen heel wat gebouwen hun economische invulling. Denk
maar aan industriële complexen zoals
molens, mijnen, pakhuizen of hoeves,
die niet meer voldeden aan de eisen van
hun tijd. Ze werden verlaten, verwaarloosd en raakten steeds verder in verval
tot er elementaire bouwdelen instortten of verdwenen. Ook kerken zijn niet
gespaard van dit scenario. In de 19de
eeuw raakten ze in onbruik omdat ze te
klein waren, en vandaag zijn ze veelal
te groot. Daarnaast zijn er gebieden die
Brand Sint-Pieterskerk Galmaarden
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... en dan neemt de natuur het over

ingenomen worden door een havenuitbreiding of die ingezet worden als overstromingsgebied.
Wanneer een gebouw niet opnieuw gebruikt wordt of geen andere invulling krijgt, treedt
er langzaam verval in. Er ontstaat een gat in het dak, ruiten sneuvelen …, en dan neemt
de natuur het over. Water en wind, grondverschuivingen of -verzakkingen, thermische
spanningen en vorst, planten en dieren doen hun werk, langzaam maar zeker, tot er niet
veel meer rest dan een ruïne.

1.2. heel divers architecturaal erfgoed
Ruïnes in Vlaanderen zijn heel divers van oorsprong, omvang en opbouw. Ze dateren
uit verschillende periodes uit onze geschiedenis, vanaf de Romeinse tijd tot nu. Zo zijn
er resten van de Romeinse stadsmuren in Tongeren, overblijfselen van middeleeuwse
omwallingen, torens, burchten en abdijen, kasteelruïnes, verlaten industriële complexen,
hoeves, molens, arbeiderswoningen uit de nieuwe tijd of oorlogserfgoed uit recentere
periodes.
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Priorij Den Troon, Grobbendonk

Opgegraven abdijsite, Ename

Ruïnes variëren ook sterk in opbouw: sommige hebben nog opstaande delen van tientallen
meters hoog, maar vaker gaat het om bewaarde muurtjes laag bij de grond of opgegraven
funderingen.
Lange tijd waren hout, baksteen en natuursteen (-metselwerk) de belangrijkste bouwmaterialen in onze streken. Aan het einde van de 19de eeuw kwamen daar staal en beton bij. Bij
een gebouw in ruïneuze toestand resten vooral grotere gehelen van natuur- en baksteenmetselwerk of andere steenachtige materialen zoals tegelvloeren, grote natuur
stenen
elementen, beton … Metalen zijn minder vaak terug te vinden. Ook al hebben ze een lange
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levensduur en zijn ze doorgaans goed bestand tegen weer en wind, ze zijn vaak niet onlos
makelijk verbonden met de basisconstructie. Koper, lood, zink en (smeed) ijzer werden af en
toe wel gebruikt in de basisconstructie als doken, trekkers of verbindingselementen, maar
meer nog voor regenwaterafvoer, dakbedekking en leidingen of als decoratieve elementen.
Bij een verwaarloosd gebouw zijn dat elementen van waarde die gemakkelijk ontvreemd of
gerecupereerd worden. Ook houten balken, vloeren, deuren of lambriseringen kunnen zonder veel moeite losgebroken en m
 eegenomen worden. Ze krijgen dan een functie in een
andere constructie of dienen als brandhout. Hout dat ter plekke bleef, is ondertussen vaak
vergaan onder invloed van weer en wind. Een enkele keer treffen we in ruïnes nog houten
balken of lateien aan. Sommige ruïnes uit natuursteenmetselwerk of met grote blokken
natuursteen werden gebruikt als steengroeves voor nieuw op te trekken constructies. In
deze onderhoudstip ligt de focus op overblijfselen van metselwerkconstructies.

Opbouw van een dikke muur met metselwerkbladen en een kern van ‘puin’

De meeste muurrestanten in ruïnes zijn overblijfselen van dikke middeleeuwse muren.
Die bestonden uit 2 buitenbladen van verzorgd metselwerk, vaak opgebouwd uit grote
natuurstenen blokken, met daartussenin een kern van puin, al dan niet tot één geheel
verkleefd met een mortel.
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1.3. waarden en betekenis van een ruïne
Rationalisten en romantici
De fascinatie voor ruïnes is geëvolueerd doorheen de geschiedenis. Aan het einde van
de 18de eeuw werden met klimop overwoekerde resten van kastelen, abdijen en kerken
geromantiseerd en waren ze een geliefd onderwerp in de teken-, schilder- en dichtkunst.
Het ging soms zo ver dat wie geen authentieke ruïne had, een nepruïne liet optrekken.
De ruïnes werden niet alleen geromantiseerd, ze waren ook het onderwerp van archeo
logisch en wetenschappelijk onderzoek.
Al in de 19de eeuw voerden ‘romantici’ en ‘rationalisten’ een polemiek over het restaureren
van ruïnes. Voor de romantici vertolkte een ruïne het ideaal van schoonheid. Zij volgden de
Engelse kunstcriticus John Ruskin (1819-1900) in zijn overtuiging dat ruïnes onaangetast
moesten blijven tot ze vanzelf een ‘mooie dood’ stierven. De rationalisten daarentegen
pleitten voor een historische reconstructie van ruïnes volgens een b
 epaalde fase uit hun
verleden. Alle andere sporen, die de esthetica van het geheel konden ontsieren, moesten
verwijderd worden. Zij toonden zich daarin aanhangers van de Franse architect Eugène
Viollet-le-Duc (1814-1879).

Waarden
Vandaag koesteren we ruïnes voor hun erfgoedwaarde of hun natuurwaarde. Tot de erfgoedwaarden behoren sociaal-culturele, historische, cultuurhistorische en architectuurhistorische, artistieke en esthetische, wetenschappelijke en archeologische waarden. Bij
natuurwaarden spelen fauna en flora een krachtige rol.
>  Erfgoedwaarden  
Elke ruïne vertelt een eigen verhaal: over de oorspronkelijke bouwwijze en de evolutie
van het gebouw in de tijd, over zijn bewoners en gebruikers en hun gewoonten, over de
omgeving en dikwijls ook over de manier waarop het gebouw aan zijn einde kwam.
Een ruïne met muren waarvan de afwerklagen verdwenen zijn, geeft heel wat informatie
prijs over de historische bouwmaterialen, technieken en bouwmethoden. De bouw
sporen zijn dan gemakkelijk van de muren af te lezen, waardoor we de bouwgeschiedenis
kunnen reconstrueren. Dikwijls is een ruïne het zichtbare of opgegraven restant van
een gebouwencomplex of een structuur, waarvan in de ondergrond en het reliëf nog
meer resten bewaard zijn. Meestal stond dit ‘monument’ niet alleen. Daarvan getuigen
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Ruïnes en archeologie
Vaak zijn opstaande muurresten niet meer dan de zichtbare restanten van een vroeger
gebouw of gebouwencomplex. Zij kunnen een belangrijke archeologische waarde h
 ebben
als drager van bouwsporen en dus als getuige van de bouwgeschiedenis. Maar ook de
ondergrond en het reliëf van de ruïne en haar omgeving kunnen heel wat archeologische
sporen en resten bevatten van de bouw- en gebruiksgeschiedenis van de site. Deze niet
of nauwelijks zichtbare resten kunnen zeer uiteenlopend van aard zijn:
> opgaand metselwerk en vloerniveaus;

> natuurstenen, bakstenen of houten funderingen;
> uitbraaksporen van funderingen en muren;

> ophogings- en nivelleringslagen met afbraakpuin en bouwpuin, zoals bakstenen,
natuurstenen elementen, vloer- en daktegels, nokpannen of vensterglas;
> grachten, waterputten, stortkokers en beerputten met afzettingen van bijvoorbeeld
huishoudelijk afval en slib dat zich in de loop van de tijd opgehoopt heeft;
> organisch materiaal zoals dierlijk botmateriaal, botanische resten, hout of leer;

> sporen van begraving: menselijke beenderen en schedels, grafkelders, grafkisten of
grafstenen;
> (gebruiks)voorwerpen zoals (fragmenten van) borden, potten, pannen … in aardewerk,
glazen flesjes, munten …;
> sporen van omgrachting, omwalling en ommuring;
> historische tuinaanleg;
> …

Deze archeologische sporen en resten vormen een waardevolle en vaak unieke bron van
informatie. Ze vertellen ons niet alleen iets over de verdwenen gebouwen, maar ook over
het landschap waarin ze stonden en de lange gebruiks-, bouw- en bewoningsgeschiedenis
van die plek.

landschappelijke elementen zoals laanbomen naar de ingang van het kasteel, grachten,
wallen, knotwilgen of andere planten die perceelsgrenzen aanduidden. De ligging van
een ruïne in het landschap is vaak veelzeggend en verwijst naar haar oorspronkelijke
functie, inplanting en relatie met de omgeving. Een sprekend voorbeeld hiervan zijn de
middeleeuwse mottesites die op tal van plaatsen in Vlaanderen bewaard zijn en die soms
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Motte, Brustem

nog een torenruïne bevatten. De locatie van deze versterkingen was niet toevallig gekozen,
maar werd onder andere bepaald door economische en strategische factoren. Zo liggen
veel mottesites langs oude territoriale grenzen, handelswegen, rivieren en beken.
>  Natuurwaarden
Een van de typische karakteris
tieken van ruïnes is hun verwe
venheid met de natuur. Dikwijls
vormen ze een n
 atuurlijke habitat voor zeldzame fauna en flora.
Maar een probleem daarbij is de
houtige vegetatie, die veelal ontstaat op sites waar onderhoud
verwaarloosd wordt.
(On)kruid
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2. wet- en regelgeving
2.1. beschermde ruïnes
Vlaanderen telt verschillende wettelijk beschermde ruïnes. Meestal zijn de ruïnes zelf
beschermd als monument en hun omgeving als landschap of dorpsgezicht. In een e
 nkel
geval maken ze deel uit van een beschermde archeologische site, zoals Keizersberg
in Leuven en domein Sinte-Gitter in Landen. Hun karakteristieke erfgoedwaarden zijn
opgenomen in het beschermingsbesluit. In se verschilt de zorg voor een beschermde
ruïne niet van die voor een beschermd gebouw in functie. In beide gevallen gelden voor
de eigenaars wettelijke verplichtingen en rechten.
— Ze worden geacht zich te houden aan de onderhouds- en instandhoudingsplicht en
de vergunnings- of toelatingsplicht voor alle handelingen en werken die ze willen
uitvoeren, zowel de vergunningsplichtige als de meeste niet-vergunningsplichtige.
— Ze mogen hun beschermd goed niet slopen of vernietigen.
— Voor het beheer van hun beschermd goed kunnen ze een beroep doen op financiële
steun van de Vlaamse overheid.
— Ze kunnen van de Vlaamse overheid een onderzoekspremie van 80% krijgen voor
noodzakelijk voorafgaand onderzoek, waaronder archeologisch vooronderzoek met
of zonder ingreep in de bodem.
Aan de financiële steun zijn vaak voorwaarden verbonden. Zo kunnen alleen premies aangevraagd worden voor erfgoedgebonden onderhoudswerken of beheersmaatregelen voor
delen die integraal deel uitmaken van het beschermd goed. Ook geldt het recht op een
onderzoekspremie bijvoorbeeld niet voor archeologisch vooronderzoek met het oog op
een uitbreiding van de ruïne met een nieuwe constructie.

2.2. vastgesteld onroerend erfgoed
Voor ruïnes die niet beschermd zijn, maar opgenomen zijn in de vastgestelde Inventaris
van het Onroerend Erfgoed in Vlaanderen, gelden enkele rechtsgevolgen. Om gebouwen
of gebouwresten beter te kunnen bewaren voor de toekomst, zijn bepaalde regels soepeler
of juist strikter. Zo kunnen zonevreemde gebouwen gemakkelijker een nieuwe functie
krijgen. Een verlaten hoeve in een landbouw- of natuurgebied kan bijvoorbeeld ingericht
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Kasteelruïne Ter Elst, Duffel

worden als natuureducatiecentrum. Om het goed te slopen, moet bij de aanvraag van een
sloopvergunning een extra exemplaar toegevoegd worden aan het dossier voor de stedenbouwkundige vergunning zodat advies gevraagd kan worden bij het agentschap Onroerend
Erfgoed of de erkende onroerenderfgoedgemeente.
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2.3. archeologisch onderzoek
Een ruïne met haar ruime omgeving kan een archeologische waarde hebben. De Vlaamse
wetgever verbiedt om archeologische artefacten, sites en ensembles te ontsieren, te
beschadigen of te vernielen. Dat heet het passief behoudsbeginsel en geldt voor zowel
beschermde als niet-beschermde goederen.
Zo kan het agentschap Onroerend Erfgoed – o.a. afhankelijk van de aard en de grootte
van de bodemingreep – een archeologisch onderzoek of de begeleiding van de werken
opleggen als voorwaarde voor goedkeuring van een stedenbouwkundige vergunning. Dat
gebeurt wanneer er een grote kans bestaat dat de geplande werken waardevol archeologisch erfgoed zouden vernielen. In het geval van beschermde monumenten en landschappen zijn de meeste werken vergunnings- of toelatingsplichtig. Bij de planning van
werken of het opmaken van een masterplan wordt hier best zo vroeg mogelijk rekening
mee gehouden zodat onverwachte kosten of vertragingen vermeden of ingecalculeerd
kunnen worden.

Archeologische onderzoek in functie van de uitbreiding van een bestaand complex
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2.4. archeologische toevalsvondsten
Iedereen die per toeval een object aantreft waarvan hij weet of vermoedt dat het om een
archeologische vondst gaat, is verplicht daar binnen drie dagen aangifte van te doen bij
het agentschap Onroerend Erfgoed. Het agentschap heeft dan tien dagen de tijd om de
situatie op het terrein te onderzoeken. Als toevalsvondsten niet gemeld worden of niet
onaangeroerd gelaten worden tot een erfgoedconsulent advies heeft kunnen geven, leidt
dat tot een onherroepelijk verlies van erfgoedwaarden. Het niet melden is daarom ook
strafbaar.

Wat zegt de wetgever - het agentschap Onroerend Erfgoed?
Op de website www.onroerenderfgoed.be is alle informatie te vinden over de regelgeving, dossiers, procedures, werkzaamheden, vergunningen, adviezen, contactgegevens
en digitale aanvraagformulieren – zoals het meldingsformulier voor archeologische toevalsvondsten of het aanvraagformulier voor premies – van zowel beschermd en geïnventariseerd als niet beschermd onroerend erfgoed in Vlaanderen.
Sinds 1 januari 2015 is het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet van kracht. Onder andere
voor ‘Monumenten Zonder Economisch Nut’ (ZEN-monumenten) – wat veel ruïnes zijn –
houdt dit aanzienlijke wijzigingen in. Er moet bijvoorbeeld een beheersplan opgemaakt
worden om aanspraak te kunnen maken op een verhoogde erfgoedpremie. Zo’n beheers
plan is zonder meer nuttig voor alle ruïnes (zie verder) en kan ook recht geven op financiële
steun. Het hoofdstuk Archeologie van het Onroerenderfgoeddecreet treedt later in werking
(voorzien voor 1 januari 2016). Tot zolang blijven de procedures volgens het Archeologie
decreet van 1993 van kracht. Alle informatie vindt u op de voormelde website of bij een
provinciale dienst van het agentschap Onroerend Erfgoed via het unieke loket (zie adressen
achteraan in deze brochure).

2.5. beschermde planten en dieren
Op een site gelden niet alleen wettelijke verplichtingen en rechten voor het erfgoed, maar
ook voor beschermde planten en dieren. Zij mogen niet zomaar verwijderd of weggejaagd
worden en hun habitat mag niet verstoord worden. Ook dat wordt best ingecalculeerd bij
werken. Een overzicht van de beschermde planten en dieren vindt u op:
www.natuurenbos.be/nl-BE/natuurbeleid/soortenbeleid/bescherming/soorten.

materiaal en constructie
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OORZAKEN EN VORMEN VAN SCHADE

1. mechanische schade
Mechanische schade omvat enerzijds de langzaam voortschrijdende degradatie door
weer en wind, anderzijds de plotse fysische krachten die onderdelen kunnen krassen,
breken of de stabiliteit verstoren.

1.1. langzame mechanische schade
Vooral onderdelen die ooit tot de binnenkant van een gebouw behoorden, maar nu in
weer en wind staan, zijn extra kwetsbaar voor ‘normale’ degradatie door wind- en water
erosie. Deze materialen en bouwdelen waren nooit bedoeld voor buiten en zijn dan ook
zelden kras-, water- of vorstbestendig.
Wind voert stofdeeltjes en zand mee.
Die schuren de materialen niet alleen
aan de kant waar de wind meestal op
waait, maar soms vooral in zones die in
de luwte staan, net achter h
 oeken of uitstulpingen, als de windrichting de ‘juiste’
hoek aanneemt. Door wervelingen in de
wind worden deze zones immers extra
belast. Zo is het voegwerk in een verticale strook net achter de hoek dikwijls
erger uitgesleten dan in de rest van de
muur.

1.2. plotse mechanische schade
Krassen, breuken en afschilfering k
 unnen
veroorzaakt worden door bezoekers of
toevallige passanten: fietsen die tegen
muurresten gegooid worden, messen
van grasmaaiers die de onderkant van de
constructie beschadigen … Het g
 ebruik
Ruïne als klimparcours

Ruïne Sint-Janskerk, Diest
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van een site als speelterrein, klimparcours of mountainbikepiste is dikwijls belastend voor
de structuren en kan bovendien voor gevaarlijke situaties zorgen. Ook zwiepende en
vallende takken of bomen kunnen de constructies schade toebrengen.
Een gezonde structuur bestaat uit daken, gewelven, vloerplaten, balken en muren die
nauw met elkaar verbonden zijn. Wanneer verbindingselementen wegvallen, bijvoorbeeld door een instorting, verliest de constructie haar samenhang, en dus ook haar
sterkte en stabiliteit. Als bepaalde onderdelen het begeven, verandert de stabiliteit van
de andere delen. Een ‘onschuldige’ gebeurtenis kan er dan toe leiden dat muren die
onverwoestbaar leken, ineens bezwijken. Dan kunnen windstoten losgekomen (binnen)
muren omverblazen. Ook verschuivingen in de grondmassa – bijvoorbeeld door het
wegspoelen van grond bij een defect afwateringssysteem – of het afgraven van grond
palend aan de constructie, zijn nefast voor de stabiliteit.
Niet alleen de overblijvende structuren hebben te lijden onder deze fysische degradatie,
ook de ondergrond en de daarin opgeslagen archeologische informatie. Schade kan
veroorzaakt worden door heel wat factoren. Uiteraard is er de erosie door weer en
wind. Een andere bedreiging is compactie, waarbij bodembestanddelen samengedrukt
worden als er te zware machines gebruikt worden of zware constructies op gebouwd
worden. Ook bioturbatie of verstoring van de bodem door organismen, is te mijden. Die
ontstaat bijvoorbeeld wanneer bomen omvallen en de grond rond de kluit meenemen,
of wanneer de bodem verstoord wordt door de wortels van bomen of graafactiviteiten
van dieren.

2. vuil en chemische schade
Schadelijke stoffen zoals zuren en zouten, aangevoerd met regen en wind, kunnen de
verwering van het voegwerk en vooral van sommige natuurstenen versnellen.
Niet alleen de bovengrondse materialen kunnen reageren met schadelijke stoffen in de
lucht, ook archeologische grondsporen en materialen kunnen chemisch degraderen,
waardoor ze oplossen of zelfs verdwijnen. In deze chemische vervalreacties spelen
meerdere eigenschappen van het bodemmilieu al dan niet samen een rol, zoals de aanof afwezigheid van zuurstof en van water, en de zuurtegraad (pH). Deze karakteristieken
kunnen beïnvloed worden door bijvoorbeeld drainage – waarbij het grondwaterpeil zakt –,
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chemische bemesting of bekalking. Bodemomstandigheden die voor een bepaald materiaal
gunstig zijn, kunnen dan weer nefast zijn voor andere materialen.

3. schade door water en schommelingen in
relatieve vochtigheid

Typisch voor ruïnes is dat hun
bouwkundige bescherming tegen
invloeden van weer en wind weggevallen is. Daken, regenwater
afvoeren, muurbepleistering, tot
zelfs

het

originele

(bak)stenen

pare
ment zijn verdwenen, waardoor 
regen
water in de hele constructie

kan

dringen.

Wanneer

muurrestanten bovenaan niet meer
afgedekt zijn, kan het regenwater
het metselwerk overvloedig binnen
dringen. Binnenmetselwerk is niet
gemaakt om bloot te staan aan
regen

en

wind.

Vaak

werden

hiervoor dan ook minder goed

gebakken stenen gebruikt, die niet
vorstbestendig zijn. Ook de binnenen bovenkant van buitenmuren
waren niet bedoeld om weer en

wind te trotseren. Bij gebrek aan
een beschermend dak of bovenbouw, worden stenen en mortel
zwaar belast: de mortel loogt uit en
kan daardoor zijn sterkte verliezen,
zouten worden aan- en afgevoerd
en vooral vorst belaagt stenen en
mortel. Vorstschade kan al optreden wanneer het metselwerk voor
Stalagtieten onderaan de gewelven door uitgeloogde kalk
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65% verzadigd is met water. Daalt de temperatuur in het metselwerk onder het vriespunt,
dan wordt het water omgezet in ijskristallen. Dit gaat gepaard met een volumevermeer
dering. Als de poriën van (bak)stenen groot genoeg zijn en niet volledig verzadigd met
water, dan hoeft dit geen schade te veroorzaken. Zijn de poriën echter klein of vol met
water, dan hebben de ijskristallen geen plaats om te groeien en drukken ze tegen de
wanden. Van bakstenen schilferen de buitenste lagen dan af. Treedt de vorstschade op in
de voegen, dan wordt de voegmortel naar buiten gedrukt (vaak zichtbaar bij metselwerk
dat hervoegd werd met een cementmortel). De legmortel zwelt, er ontstaat een lamellenstructuur en de mortel verpoedert. Het verlies van cohesie in de mortel kan leiden tot een
gebrek aan samenhang in het metselmassief, uitbuiking of zelfs instorting.
Vooral de zones onder aan de muren, waar het metselwerk al zwaar vochtbelast is door
optrekkend vocht, opspattend regenwater en ingesijpeld water, hebben te lijden onder
vriestemperaturen. Ook vocht-dooicycli in de grond zelf kunnen ondiep aangezette muurresten opstuwen en de stabiliteit verstoren.
Het proces van zoutschade verloopt analoog. Zouten worden met het water meegevoerd
in metselstenen en voegen. Onder bepaalde omstandigheden drogen sommige zouten
uit in de poriën van het metselwerk en vormen ze zoutkristallen. Het volume neemt toe.
Wanneer de zoutkristallen onvoldoende plaats hebben om uit te groeien, gaan ze tegen
de poriënwanden drukken en beschadigen ze het materiaal. Zoutschade treedt bij tradi
tioneel metselwerk met een ‘zachte’ mortel vooral op in de mortel, minder in de baksteen.
Daar gaan wel witte zoutkussens uitbloeien op het oppervlak. Andere zouten werken
hygroscopisch: ze nemen vocht op uit de lucht, waardoor het metselwerk langer vochtig
blijft en er gemakkelijker vorstschade kan optreden. Vroegere herstellingen met een te
harde mortel op basis van cement, versnellen de verwering van de metselstenen. Door
de te harde mortel verloopt het vochttransport in het metselwerk via de stenen in plaats
van de voegen. De metselstenen worden zo meer belast door vocht, zouten en vorst en
raken sneller beschadigd. Herstellingen met een cementmortel kunnen moeilijk verwijderd
worden zonder de zachtere metselstenen te beschadigen.
Niet alleen ‘te nat’ is ongezond voor metselwerkstructuren, ook ‘te droog’ of beter een
wijziging van nat naar droog, kan problemen geven. Zo krijgen opgegraven metsel
werkmassieven die eeuwenlang goed bewaard zijn in de natte ondergrond, dikwijls te
maken met zoutproblemen wanneer ze blootgelegd worden en opdrogen in zon en wind.
Sommige zouten gaan dan kristalliseren wanneer de relatieve vochtigheid daalt onder hun
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‘eigen’ grenswaarden. Andere zouten blijven in oplossing in het metselwerk en werken
hygroscopisch: ze onttrekken vocht uit de lucht, waardoor zones in het metselwerk nat
blijven. Het metselwerk verandert in een lappendeken van ogenschijnlijk gezond metselwerk, vochtige zones en zones met witte zoutkristallen.

4. biologische schade
4.1. flora
Plantengroei is niet per definitie schadelijk en hoeft niet altijd verwijderd te worden.
Sommige planten die geschikt zijn voor muurafdekking, dragen juist bij tot het behoud
van de muren. Ze reguleren het vocht in het metselwerk en beschermen de muurtoppen
tegen al te grote temperatuurschommelingen, waardoor er minder vorstschade optreedt.
Maar plantengroei wijst dikwijls op onderliggende problemen: beschadigd voegwerk of
open voegen, een verhoogde vochtbalans … Die worden best behandeld. Muurplanten
zijn ecologisch belangrijk – sommige zijn beschermd – en bepalen in grote mate het

Klimop woekert, maar kan ook bescherming bieden
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beeld en de sfeer van ruïnes. Wanneer waardevolle muurvegetaties voorkomen op
afbrokkelend muurwerk, moet een evenwicht gezocht worden tussen het behoud van
deze vegetaties en het behoud van het metselwerk.
Zaailingen die zich – dikwijls op grote
hoogte – in het uitgespoelde voegwerk nestelen, kunnen uitgroeien tot
struiken of bomen. Hun hout
achtige
wortels drukken op het metsel
werk
en kunnen stenen 
loswrikken of de
stabiliteit in het g
 edrang brengen. Ook
de zuignappen van k
 limop k
 unnen in
met aarde gevulde 
barsten 
wortels
ontwikkelen die door (beschadigde)
voegen dringen en zo stenen loswrikken
of de bovenste muurgedeelten desta
Zaailingen worden groot

biliseren. De dichte bladerpakketten die
veel wind vangen of voor extra gewicht

zorgen (bij regen of sneeuw), kunnen broze of slanke onderdelen beschadigen. Maar
klimop kan ook als een ‘regenscherm’ werken tegen water en erosie van zachtere stenen
tegengaan. Onder de bladeren heerst er een zachter microklimaat, wat nuttig kan zijn
waar vorst-dooicycli de grootste schadefactor zijn. Bladeren kunnen ook helpen tegen
luchtvervuiling. Klimop biedt bovendien bescherming voor nestelende v ogels, hoewel
ook dit voordeel afgewogen moet worden tegen mogelijke schade.
Grote bomen die te dicht bij een ruïne staan, kunnen tegen het metselmassief drukken.
Nauw contact tussen wortels en funderingen kan leiden tot beweging en beschadiging van
het gebouw, vooral als bomen in de wind wiegen of als wortels dikker worden. Bovendien
vangen alleenstaande bomen veel wind. Een boom die omvergeblazen wordt, kan een
deel van het metselwerk en de (archeologische) ondergrond meesleuren. Ook de wortels
van diepwortelende plantensoorten kunnen een grote impact hebben op archeologische
bodemsporen. Muurresten die overwegend in de schaduw liggen van grote bomen of
struiken, blijven langer vochtig en vertonen vaak mos- en algengroei.
Steen die blootgesteld is aan de lucht, is niet zomaar een dood oppervlak maar een
habitat voor verschillende soorten korstmossen en mossen. De rijkdom van deze ver-
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zameling neemt toe met de tijd. De stenen en muurresten vormen – zoals grafzerken
op oude begraafplaatsen – een bijzondere microhabitat die aanvankelijk gedomineerd
wordt door korstmossen, en later gekoloniseerd wordt door een massa kleine dieren.
Naast de mogelijke ecologische waarde, verleent deze vegetatie de muur vaak een groot
esthetisch karakter.

4.2.   fauna
Gravende dieren, zoals konijnen en dassen, kunnen de grond rond historische ruïnes
destabiliseren en schade berokkenen aan archeologische resten in de ondergrond.
Dassen zijn echter beschermde dieren en mogen niet opzettelijk gevangen of gedood
worden (zie Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming
en soortenbeheer (BS 13/08/2009)).
Grazende dieren in en rond ruïnes houden de plantengroei rond de ruïne in bedwang
maar kunnen aanzienlijke schade aanrichten, zowel aan de opstaande muurresten als
aan archeologische resten in de ondergrond. Overbegrazing kan de grasmat bescha
digen en het grondoppervlak blootleggen, en zo erosie in de hand werken. Dit is vooral in
natte omstandigheden een risico want waterverzadigde bodems zijn meer ontvankelijk
voor schade door vertrappeling (‘poaching’). Vertrappeling of erosie treedt meestal op
specifieke plaatsen op, daar waar de dieren beschutting zoeken tegen slecht weer of
waar ze gevoederd worden. Daarnaast kan de dierenmest de groei van schadelijke
plantengroei versnellen en (nieuwe) zouten aanvoeren. Grote dieren k
 unnen schade
berokkenen door zich door smalle openingen te wringen of metselwerk te verplaatsen,
en door tegen stenen te schrapen. Gevallen metselwerk met een bewerkt of gesculpteerd oppervlak, kan vernietigd worden door zware dieren die erover trappelen. Het
(tijdelijk) afsluiten van structuren voor dieren kan een oplossing zijn, maar dat b
 eïnvloedt
het uitzicht van de ruïne. Voor het omheinde gebied wordt best altijd een grondbeheersplan ingevoerd, met bijvoorbeeld een specifiek begrazingsregime aangepast aan de
bodem en de vegetatie.

5. schade door een verkeerde temperatuur
Het effect van temperatuurschommelingen en thermische zettingen is doorgaans
beperkt in massieve metselwerkconstructies met kalkmortels. Zij hebben een n
 atuurlijke
souplesse of flexibiliteit die volstaat om thermische zettingen op te vangen. Problemen
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treden vaak op als materialen met een verschillende thermische uitzettingscoëfficiënt
erg vast met elkaar verbonden zijn of als nieuwe elementen toegevoegd worden: starre
structuren om de constructie te verstevigen, metalen stutten of trekkers … Ook kunnen
thermische spanningen in grote blokken of platen natuursteen oplopen door een (plots)
verschil in temperatuur tussen de binnen- en buitenzijde of tussen delen blootgesteld
aan de zon en die in de schaduw.

6. schade door vandalisme en diefstal
Ruïnes zijn vaak verlaten en zien er niet
onderhouden uit, waardoor ze diefstal en
vandalisme ‘aantrekken’. Dat noemen we
intentionele beschadiging. Graffiti, zwerfvuil, stukgemaakte infoborden, ‘verkeerd
gebruik’ zoals kinderen die fietsen/skaten
over de muurresten, komen het behoud
van ruïnes niet ten goede. Als deze
pro

blemen niet snel aangepakt worden,
zullen ze escaleren.
Van oudsher worden uit ruïnes of gebouwen
in verval allerlei materialen ’ontvreemd’ voor
recuperatie: deuren, lambrisering, vloer
tegels, haarddecoratie, houten 
balken …
Ook ondergrondse – archeo
logische –
resten ontsnappen hier niet aan.
19de Eeuwse graffiti krijgt erfgoedwaarde

7. brandschade
Brand kan ontstaan wanneer een ruïne gebruikt wordt als kampplaats of door een
blikseminslag. Veel structuren zijn tot een ruïne vervallen als resultaat van een bliksem
inslag. Hun gevoeligheid hiervoor hangt af van de locatie, de hoogte, de nabijheid van
andere hoge structuren of bomen …
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Weinig materialen zijn bestand tegen grote hitte veroorzaakt door brand. Ook steenachtige materialen vertonen (micro)scheuren door ongelijkmatige verhitting of ondergaan een chemische wijziging, waardoor de stabiliteit van lintelen en vloeren in het
gedrang komt. Dikke, houten balken bieden enige tijd weerstand tegen vuur doordat ze
een beschermend koolstoflaagje vormen van enkele centimeters dik, afhankelijk van de
houtsoort. Maar ze verliezen hun draagkracht doordat de hoge temperaturen de materiaaleigenschappen van het hout veranderen.

8. verlies van informatie

/ verwaarlozing uit onwetendheid

Een site heeft een goede signalisatie, informatiepanelen of duidelijke paden, en goed
onderhoud nodig om (ongewilde) schade door bezoekers te vermijden. Zo niet, dan
houdt niets hen tegen om muren te beklimmen of resten of archeologische fragmenten
mee te nemen. Een ‘verlaten’ site geeft bezoekers het gevoel dat alles toegelaten is. Als
ze geen weet hebben van het belang van een ruïne en haar omgeving, is de kans groot
dat ze stukken ontvreemden.
Dat geldt ook voor het onderhoud van een (gerestaureerde) ruïne en haar omgeving.
Een onderhoudsploeg die niet op de hoogte is van de waarde van de ruïne en de site
en die geen informatie gekregen heeft over de bedoelingen van bepaalde ingrepen,
zal – ongewild en vaak met de beste bedoelingen – losse stenen verwijderen zonder

Muurtjes gebruikt als skateramp
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ze te registreren, planten verwijderen van het metselwerk die onschadelijk of zelfs
beschermd zijn, planten snoeien die bedoeld waren om ondergrondse resten te visuali
seren, bodemingrepen uitvoeren – zoals aanleg van ontwateringsgreppels, rooien van
boomstronken, bodemegalisaties – die schade kunnen berokkenen aan archeologische
resten in de ondergrond …

Kwetsbaar ondergronds erfgoed
Archeologische resten bevinden zich in de bodem en zijn dus onzichtbaar en onbekend.
Dat maakt ze e
 xtra kwetsbaar voor allerhande b
 odemingrepen, zoals bouwwerken,
rooien en aanplanten van bomen, aanleg van kabels, leidingen en drainage … Bovendien
bevinden deze resten zich vaak zeer dicht onder het huidige maaiveld. Vaak strekken
deze archeologische sites zich onder de grond verder uit dan de vandaag zichtbare
begrenzingen.

Ook bij archeologische opgravingen krijgt de conservering van de (metselwerk)structuren
niet altijd voldoende zorg. Vaak wordt niet eens voorzien in de tijdelijke consolidatie en
bescherming van de structuren tussen de opgravingscampagnes door. Zo gaat onherroepelijk archeologische informatie verloren door ongecontroleerde erosie en verval.

Opgegraven muurresten
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9. schade door licht

/ uv

Metselwerkstructuren hebben doorgaans weinig te lijden onder licht en UV.

10. gebrekkig onderhoud en uitvoeringsfouten
10.1. geen of verkeerd onderhoud
Ruïnes takelen misschien wel het meest af door een gebrek aan onderhoud. Al te vaak wordt
aangenomen dat ze zelfs geen permanent onderhoud nodig hebben. Maar een gebouw in
degradatie nodigt uit om materialen te plunderen en ze te gebruiken voor andere bouwwerken. Vegetatie, vuilophoping en stagnerend water bespoedigen het materiële verval.
Als er al onderhoud uitgevoerd wordt, ontbreekt meestal een onderhoudsregister met
gegevens (foto’s, nota’s) over de werken en eventuele herstellingen. Problemen die op
termijn opduiken, kunnen dan niet meer gelinkt worden aan werken of ingrepen die niet
het gewenste effect hadden.

10.2. uitvoeringsfouten
Conserveringswerken hebben, ondanks goede bedoelingen, vaak een vernietigend effect
op de structuren. Onervaren personeel, gedateerde methodes of incompatibele materialen,
en niet-gedocumenteerde reconstructies (onder het mom van restauraties) maken van
conservering in veel gevallen een bedreiging voor sites en monumenten. Zo wordt nog
regelmatig 
cement gebruikt als mortelcomponent voor stabilisatie en conservering,
hoewel dit materiaal hoge hoeveelheden zout bevat en meestal incompatibel (want te
sterk en stijf) is met traditionele kalkgebaseerde mortels.
Het gebruik van een harde, ondoordringbare mortel, vaak op basis van portlandcement, is
een van de voornaamste oorzaken van de degradatie van natuursteen en baksteen. Water,
zowel vloeibaar als in dampvorm, evaporeert doorheen het metselwerk via de zachte
voegen. De hardere voegen en lagere waterdoorlaatbaarheid van de cementmortels met
een hoge densiteit, maken dat het water niet de normale weg (door de voegen) kan volgen,
maar door de stenen loopt of zich ophoopt achter de nieuwe voegen. Stenen blijven langer
nat en dat maakt ze ontvankelijker voor vorstschade. Omdat water meestal ook zouten
meevoert, vormt de scheiding tussen de steen en het voegwerk de ideale locatie waar
het zout uitkristalliseert. Dit leidt tot schade aan de zachtere stenen. Daarbij komt dat
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'Zachte’ baksteen verweert sneller door ‘harde’ voegen

de thermische spanningen tussen de koudere en dichte cementvoegen en de warme,
poreuzere steen kleine scheurtjes veroorzaken tussen de steen en de voegen, waardoor
het vocht daar kan toenemen en het probleem alleen maar verergert. Waar een harde
mortel op basis van cement werd gebruikt om (natuur)stenen metselwerk te consolideren,
zal de harde mortel intact blijven terwijl de zachtere steen verweert.
Reconstructies op archeologische sites zijn vaak problematisch. Soms is de intentie om
de site te beschermen, om ze terug te brengen tot haar ideale ‘originele’ toestand, of
om ze begrijpelijker te maken voor de bezoeker. Vaak zijn reconstructies echter onomkeerbaar, dragen ze niet bij tot het begrip van een site, en zijn ze historisch en archeologisch niet correct. Reconstructies, maar ook ‘verbeteringen’ zoals zware aftoppingen
van muren en gedeeltelijke reconstructies van muren, illustreren hoe snel onze smaak
op het gebied van conservering verandert.
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4

ONDERHOUD DOOR DE BEHEERDER

1. beheers- of onderhoudsplan
De zorg voor ruïnes – en historische gebouwen in het algemeen – veronderstelt niet a
 lleen
goed onderhoud en geschikte herstellingen, maar allereerst een goed begrip van de
structuren en de site of de context en van de actoren die hierop inspelen. Deze kennis
loont op lange termijn omdat ze een langetermijnvisie mogelijk maakt op het herstel en op
aangepast onderhoud. Er is een behoudsoptie nodig om aanbevelingen te kunnen geven
voor onderhoud en herstel. Wordt er gekozen om de natuur te laten betijen, dan zal het
groenbeheer anders verlopen dan bij de optie om de leesbaarheid van de site (op termijn)
te verhogen door het groen grondig te beperken. Soms is de toekomstvisie, samen met
het beheers- en onderhoudsplan, al opgenomen in een masterplan voor de hele site (zie
5

§1). In het andere geval loont het om – afhankelijk van de waarden van de ruïne – in

overleg met een historicus, archeoloog, bioloog, ingenieur, architect en erfgoedconsulent,
een (voorlopige) keuze te maken voor het behoud.
Het onderhoud van een ruïne en haar omgeving is een opdracht voor een team met
kennis van zaken. Dat moet op de hoogte zijn van de waarden van de site, de resterende
materialen en hun historische bouwwijze. Werd de site al gerestaureerd, dan moet de
ploeg de restauratieopties kennen om het onderhoud naar behoren te kunnen uitvoeren,
en thuis zijn in zowel ambachtelijke herstelmaterialen en -technieken als de toegelaten
hedendaagse/moderne materialen en technieken.

2. regelmatige monitoring en controle
Zeker bij een eerste inspectie moeten de hele ruïne en haar onmiddellijke omgeving
betrokken zijn om een goed beeld te krijgen van de restanten, de stabiliteit, de veiligheid voor passanten en de nodige onderhoudsmaatregelen. Hierbij wordt best rekening
gehouden met de bouwgeschiedenis (zowel boven- als ondergronds) en de oorzaken
van het verval. Heeft de ruïneuze toestand te maken met een plotse gebeurtenis zoals
brand of oorlog, of met het verlies van de functie door terugkerende problemen zoals de
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stabiliteit van de ondergrond? Misschien is verder onderzoek wel noodzakelijk, zoals het
opvolgen van scheuren met eenvoudige scheurmeters (plexiplaatjes) of meer gesofisticeerde systemen.
Regelmatige toestandsinspecties zijn onontbeerlijk, alleen al als leidraad voor onder
houdswerken en kleine herstellingswerken (onderhouds- en beheersplan). Oude teke
ningen, foto’s en plannen vormen een goede basis, in combinatie met foto’s die r egelmatig
uit hetzelfde oogpunt genomen worden om veranderingen in de structuren op te sporen.
Ook een logboek kan nuttig zijn, waarin inspecties, kleine herstellingen en onderhoudswerken (met materialen, uitvoeringswijzen en uitvoerders) met datum bijgehouden
worden. Seizoenen en weersomstandigheden beïnvloeden werken en de beoordeling van
de site in het algemeen en schadebeelden in het bijzonder. Planten in volle bloei kunnen
bijvoorbeeld minpunten verbergen of juist accentueren. Problemen zijn soms duidelijker
of net minder opvallend naargelang het niet, pas of een lange tijd geregend heeft ... De
frequentie van een inspectie varieert van jaarlijks tot om de vijf jaar. Dat hangt van
verschillende factoren af. Bestaat de ruïne uit hoge structuren of muurresten vlak boven
de grond? Zijn er veel of weinig passanten? Bestaat er een risico op (stabiliteits)problemen
of is er weinig risico op veranderingen? In elk geval moeten de inspecties kleine defecten
kunnen ontdekken voordat ze grote schade veroorzaken. Hoger gelegen delen kunnen
gedeeltelijk geïnspecteerd worden met een verrekijker, maar vaak is het toch nuttig om de
afdekking van de muren te bekijken. Dat kan door hoogwerkers in te huren die geschikt
zijn voor ruwe terreinen. Andere mogelijkheden zijn mobiele kranen, industriële touw
technieken (indien er voldoende ankerpunten zijn of geplaatst kunnen worden) of drones,
radiogestuurde vliegtuigjes waarop een camera gemonteerd is. Deze oplossingen zijn
meestal goedkoper dan het bouwen van een tijdelijke of permanente stelling, die bovendien het zicht op de ruïne verstoort.
Uiteraard wordt bij deze inspecties ook rekening gehouden met mogelijke archeo
logische waarden in de ondergrond of het (micro)reliëf van de site. De opstaande
muurresten van ruïnes zijn vaak slechts de zichtbare restanten van een bouw- en

gebruiksgeschiedenis die in de bodem nog veel meer sporen heeft nagelaten. Het is
van belang om tijdens de inspectie mogelijke schadeoorzaken te registreren, zoals
gravende dieren, wortelwerking van bomen en struiken, infrastructuurwerken met

ingreep in de bodem, bouwwerken met ingreep in de bodem, bodemegalisaties, erosie,
grondwaterpeilverlagingen … en daarna archeologievriendelijke beheersmaatregelen te
formuleren.
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Monumentenwacht
U kan een beroep doen op de monumentenwacht van uw provincie om de
bouwkundige resten van uw ruïne regel
matig te inspecteren, gecombineerd
met een archeologische inspectie. De
monumentenwachters beoordelen de
staat van de ruïne en haar o
 mgeving
op basis van visuele waarnemingen ter
plaatse, eventueel aangevuld met informatie van de eigenaar/beheerder en
andere bronnen. Zij proberen mogelijke
bedreigingen en behoudsrisico’s in te
schatten. Ze geven advies over onderhoudswerken en kleine herstelwerken,
een eerste indruk van de standzekerheid van de structuren en verwijzen
waar nodig door naar gespecialiseerde
bouwprofessionelen.

3. schade voorkomen en verhelpen
Inspecties moeten de werkpunten aan het licht brengen. De levensverwachting van een
ruïne kan verlengd worden door deze werkpunten aan te pakken en door regelmatig
onderhoud en kleine herstellingen uit te voeren. Het is bijzonder nuttig om dit alles goed
te documenteren en bij te houden in een logboek.

3.1.   mechanische schade en stabiliteit
>  Veiligheid en stabiliteit
Sites die toegankelijk zijn – of gemaakt zullen worden – voor publiek of onderhouds
personeel, moeten beoordeeld worden op alle mogelijke gevaren. Het is belangrijk om de
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veiligheid van de bezoekers te garanderen met een minimum aan interventies en zonder
schade te berokkenen aan de erfgoedwaarden en -kenmerken van de site. Is de stabiliteit
van de constructie twijfelachtig, haal er dan altijd een stabiliteitsingenieur bij. Soms zijn
onmiddellijke ingrepen nodig om de stabiliteit te vrijwaren en moeten tijdelijke stutten
aangebracht worden.
Wees als eigenaar/beheerder tijdens een rondgang op de site steeds alert voor (nieuwe)
scheuren, scheefstand of structuren die uitbuiken. Voor de stabiliteit kan het nuttig zijn
om de beweging van scheuren op te volgen met scheurmeters of door onderzoeksputten
te graven naar de funderingen. Archeologische begeleiding kan nodig zijn als door het
graven het bodemarchief beschadigd kan worden. In geen geval mag het graven zelf de
stabiliteit nog meer in gevaar brengen.

3.2.   vuil en chemische schade
Vuil en chemische stoffen meegedragen door regen en wind, zijn moeilijk uit te sluiten.
Maar het is zelden nodig en zelfs te vermijden om het metselwerk te reinigen. De
verweerde buitenschil of patine vormt immers een beschermende laag. Een te harde
reiniging door zandstralen, schuren, reinigen met water onder hoge druk …, kan het
metselwerk onherroepelijk beschadigen, net als het gebruik van chemische producten.
Alleen wanneer een grondige voorstudie aantoont dat een reiniging noodzakelijk en niet
schadelijk is, is een zachte reiniging verantwoord.
Processen als intensieve bemesting, bekalking en verlaging van het grondwaterpeil zijn
te vermijden omdat ze bepaalde archeologische sporen en resten in de bodem kunnen
aantasten. Bovendien werkt bemesting bioturbatie door regenwormen, mestkevers en
mollen in de hand.

3.3.   waterschade
Een goed dak, een vlotte regenwaterafvoer en sluitende ramen zijn de beste oplossingen
om regenwater buiten een constructie te houden, maar dat is nu net wat in een ruïne
ontbreekt en wat een gebouw tot een ruïne maakt.
Ook al is een nieuw dak in de meeste gevallen geen optie en niet wenselijk, het blijft
zeer belangrijk om waterinfiltratie in de constructie te beperken of te controleren: regenwater, afstromend water, stagnerend water, opspattend water onderaan de constructie,
optrekkend grondvocht …
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>  Bovenkanten van muurresten afschermen
Infiltratie van regenwater in de muren van ruïnes wordt tegengegaan door de bovenkant
van het metselwerk af te schermen. Een bedekking met een cementmortel voldoet niet,
omdat die algauw gaat barsten waardoor er opnieuw water in het metselwerk kan dringen.
Het ingedrongen water droogt dan slecht uit, precies door die dampremmende toplaag.
Losliggende stenen worden wel best (hellend) vastgelegd met een sterkere hydraulische
mortel zodat het regenwater vlot van de muur kan aflopen en niet blijft staan of in het metsel
werk dringt.
Een afdekking met dakpannen of
een bakstenen ezelsrug kan helpen als een compatibele mortel
gebruikt wordt die regelmatig nagekeken en tijdig hersteld wordt.
Het uitzicht is vaak onnatuurlijk
en werkt alleen bij muren die
overal even hoog zijn en ook voldoende hoog ( > 1,80 m), zodat
de bezoeker er niet op kijkt.
Het afschermen van muurkappen
met

voldoende


dikke

loden

slabben (30 à 35 kg/m², 2,64 à


Muurafdekking met pannen

3,08 mm dik) kan een duurzame
oplossing zijn tegen waterinfil
tratie van bovenaf, als de beves
tiging de grote thermische uitzettingen kan opvangen (bv. met een
felsnaadverbinding of voldoende
overlappend). Het lood kan de
grillige contouren van met
sel
werkmuren, decoratieve natuur
steen
elementen en a
ndere constructies volgen. Tenzij er grassen
of andere beplanting op groeit,
oogt deze afdekking wel ‘clean’,
Loden muurafdekking
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wat esthetisch niet altijd w
 enselijk is. Lood is – net als een cementmortel – een damp
remmende laag en is dus minder geschikt voor (lage) muurresten die lang nat blijven door
optrekkend vocht of regen die aan de zijkanten in het metselwerk dringt.
Er zijn nog verschillende andere mogelijkheden om vocht en temperatuurverschillen te
bufferen, maar de laatste jaren gaat de voorkeur uit naar ‘soft capping’. Dat is het afdekken van de muurresten met levende planten, zo nodig in combinatie met een specifieke
voedingsbodem, kleilaag, grondlaag, netten en andere materialen. Turf is een goede

voedingsbodem voor droogtebestendige grassen en vetplantjes die de r uïneuze muren na
verloop van tijd automatisch bedekken. De turf – eventueel s amen met een klei- of leemlaag – en de plantjes absorberen het water, beschermen het muurhoofd en laten de muur
‘ademen’ en uitdrogen. Het gras dat over de randen hangt, zorgt voor een natuurlijke druip,
waardoor de metselwerkwanden niet te zwaar belast worden door afdruipend water. Een
bijkomend voordeel is dat ze passen in het natuurlijke karakter van de ruïne en bijdragen
tot de diversiteit. Bovendien is deze o
 plossing omkeerbaar en relatief goedkoop, en vraagt
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ze op lange termijn maar beperkt onderhoud. Een goede uitvoering is belangrijk, maar ook
een weloverwogen keuze van de voedingsbodem en de planten, afgestemd op het lokale
(micro)klimaat. Een net (bv. met een maaswijdte van 50 mm) bevestigd op het metselwerk
onder de voedingsbodem, geeft vaak een betere hechting. Een dampdichte laag tussen het
metselwerk en de ‘soft capping’ is zelden wenselijk.
Historic Scotland onderzocht voorbeelden van ‘soft-capping’-technieken op sites in het
hele land. De organisatie besprak verschillende technieken en opbouwen, zowel natuurlijk
gegroeide als aangelegde ‘soft caps’ op metselwerkmuren, daken en gewelven, met de
voor- en nadelen. Het rapport van dit onderzoek is beschikbaar op www.historic-scotland.
gov.uk/conservation.
Een voorbeeld uit Nederland is het fort Rammekens in Ritthem, waar boven op de
gewelven een laag leem gelegd werd. De muurkroon werd afgedekt met vochtregulerende
plaggen (uitgestoken graszoden) waarin gelkorrels voor extra buffering zorgen. Op deze
manier werd het vochttransport verminderd, waardoor het verval van de bakstenen kern
geremd kon worden, zonder de muurvegetatie te schaden.
Vaak wordt een speciaal substraatmengsel gebruikt voor muurbegroeiing, zoals in de
burchtruïne Pietersheim. Zo’n voedingsbodem is vergelijkbaar met de substraatmengsels
voor extensieve groendaken. De voorbeelden uit de studie van Historic Scotland geven
aan dat (uitgestoken) kruid en grassen uit de omgeving het best gedijen.
>  Voegwerk herstellen
Wanneer het voegwerk zo geërodeerd is dat er water in het metselwerk kan dringen of in
de weggespoelde voegen blijft staan, is het tijd om het te herstellen met een aangepaste
voegmortel. Dat moet gebeuren van onder aan het maaiveld tot de top van de muur, volgens
de regels van de kunst (zie Onderhoud en herstel van voegen in historisch m
 etselwerk).
De keuze van de mortel is heel belangrijk. Hij moet zachter en meer dampdoorlatend zijn
dan de omliggende stenen en legmortel om niet beschadigd te worden. Voor oude structuren is dat een kalkmortel, zonder toevoeging van cement. Een analyse van de bestaande
mortel kan nodig zijn om de juiste samenstelling te bepalen. Het vernieuwde voegwerk
moet voorkomen dat het water direct in de constructie kan dringen of kan b
 lijven staan,
wat een voedingsbodem zou kunnen worden voor houtachtige planten. Strak voegwerk
doet afbreuk aan het karakter van de ruïne en is daarom niet wenselijk.
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>  Inboeten
Zones waar metselstenen te sterk verweerd zijn, en ingestorte stukken of scheuren
kunnen hersteld worden door beschadigde stenen uit te halen en ze te vervangen door
restmateriaal dat ter plaatse beschikbaar is of gedemonteerde stenen. Alle mortelresten
moeten verwijderd worden van de te recupereren stenen. Exemplaren die aan de voorzijde
beschadigd zijn, kunnen gedraaid worden. Alleen wanneer er geen geschikte metselstenen
beschikbaar zijn op de site en er een invulling nodig is om de stabiliteit te verzekeren, kan
materiaal van buitenaf aangevoerd worden. De stenen, h
 ergebruikte of nieuwe, moeten
identiek zijn van afmetingen, textuur en kleur. Ze mogen niet afkomstig zijn van muren van
stallingen, verzamelputten, aalputten … om uitbloeien van zouten (fosfaten en nitraten)
te vermijden. De bakstenen mogen evenmin ijzerhoudende of kalkpitten bevatten die het
oppervlak kunnen beschadigen. Nieuwe bakstenen worden best op minder opvallende
plaatsen aangebracht. Natuursteen komt bij voorkeur uit de oorspronkelijke of een andere
lokale groeve. Het metselverband moet gerespecteerd worden.
Indien nodig worden de barsten bijkomend gewapend. Bij kleine barsten – en om o
 nnodige
beschadiging door demontage ter vermijden – kunnen aangepaste wapeningsstaven in
de horizontale voegen volstaan. De lengte bedraagt minimum 1 m, wat neerkomt op
50 cm aan weerszijden van de barst. Voor een betere hechting worden de uiteinden van
de staven over 90° omgeplooid, zodat ze een U-vormig uitzicht krijgen. Men spreekt dan
van een ‘niet’. De voegen worden daartoe uitgeslepen over een minimumdiepte van 30
tot 45 mm; aan de uiteinden wordt een gat geboord voor de omslag. Na reiniging wordt
een hydraulische mortel of indien nodig een aangepaste lijm (bv. tweecomponenten
mortel) aan de achterzijde van de voeg aangebracht, waar de wapeningstaaf in wordt
gedrukt. Na droging wordt de gevel opgevoegd. Bij zware structurele problemen, of wanneer de voegen aan weerszijden van de barst niet meer doorlopen door bijvoorbeeld
verzakkingen, wordt de gevel over 50 cm aan weerszijden van de barst gedemonteerd.
Bij het weer opmetselen kunnen geprefabriceerde verzinkte stalen wapeningselementen
op regelmatige afstand en over de hele dikte tussen de lagen aangebracht worden, om
de coherentie van het metselwerk te herstellen.
>  Losse kern verstevigen door grouten
Als het metselwerk, samengesteld uit twee buitenbladen en de kern, niet meer samen
hangt waardoor stabiliteitsproblemen ontstaan, kunnen grouten een oplossing bieden.
Daarbij wordt een vloeibare mortelgrout geïnjecteerd aan de binnenkant van een muur.
Maar eerst moet het metselwerk van de buitenbladen hersteld en opnieuw gevoegd
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worden, om te vermijden dat de injectiemassa uitvloeit. De voorkeur gaat uit naar
een kalkgrout. Kant-en-klare cementgrouten geven soms onvoorziene neveneffecten;
bovendien is het proces niet omkeerbaar. Een risico bij sterk vloeibare grouten is dat de
muurarcheologie verstoord wordt en dat de grouten uitlopen in de ondergrond, waardoor ze het eventuele archeologische bodemarchief onleesbaar maken.
>  Opstijgend vocht, hoge grondwaterstanden en oppervlaktewater bestrijden
Wanneer het metselwerk onderaan zwaar vochtbelast is, bijvoorbeeld omdat de ruïne
onder aan een helling ligt en er veel aflopend water te verduren krijgt, kan een drainage
helpen. Indien ze de leesbaarheid van de site niet verstoren, kunnen aanaardingen tegen
het muurwerk of op kritieke punten in de omgeving een oplossing bieden, net als een
verhoging van het maaiveld met drainerende grond, verrijkt met zand of geëxpandeerde
klei. Zo’n bufferlaag maakt dat er minder plassen blijven staan en dat het water meer
tijd krijgt om in de bodem te dringen. Omdat het bodemarchief zowel rechtstreeks (door
graafwerken) als onrechtstreeks (door indrukking van de grond onder zware machines of
door een verlaging van het grondwaterpeil) beschadigd kan worden, is het nodig eerst
advies in te winnen bij de verantwoordelijke archeologische dienst.

3.4.   biologische schade
>  Bomen
Takken van bomen in de onmiddellijke omgeving van de ruïne worden best gesnoeid
zodat ze bij hevige wind niet tegen de constructie zwiepen. Werk bij voorkeur volgens
de principes van de zachte snoei en volgens de regels van de kunst. Een ondeskundig
uitgevoerde snoei kan de stabiliteit en de gezondheid van de boom in gevaar brengen,
maar ook de belevingswaarde verstoren. Bomen die eenzaam in of rond de muurresten
staan en bij een stevige wind kunnen omvallen, worden best laag bij de grond afgezaagd.
De stronk blijft behouden, zodat mogelijke archeologische resten niet verstoord worden.
Maar sommige bomen zijn even waardevol als de rest van de site. Het is daarom van
belang dat het beheersplan richtlijnen bevat rond snoeien, behoud en verwijdering van
vegetatie, rekening houdend met de erfgoedwaarden én de natuurwaarden. Door bomen
of grote klimplanten te verwijderen, verandert de vochtbalans in de bodem errond, vooral
kleiige gronden. Dat kan de grondstabiliteit beïnvloeden.
Verwijder zaailingen van bomen voorzichtig nadat ze behandeld werden met biociden
en afgestorven zijn of kort ze sterk in. Laat de wortels zitten als er een risico bestaat om
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het metselwerk te beschadigen door ze weg te halen. Vermijd dat ze opnieuw kunnen
uitschieten door ze bijvoorbeeld af te branden met een gasbrander en in te strijken met
een herbicide. Probeer wortels in het muurwerk zo diep te verwijderen dat het gat met een
(halve) baksteen afgedekt kan worden en er geen overtollig water meer in het metselwerk
terecht komt. Sinds begin 2015 is het gebruik van pesticide verboden voor openbare
besturen en op openbare domeinen. Informatie over dit verbod en eventuele afwijkingen
zijn terug te vinden op www.zonderisgezonder.be/pesticiden-gebruiken.
Worden er bomen aangeplant in de omgeving van de ruïne, vermijd dan kleinzadige bomen: hun zaden kunnen immers kiemen op moeilijk bereikbare hoogtes in het metselwerk. Ook bomen met een oppervlakkig en wijd wortelgestel zijn te weren om schade
door windval te voorkomen.
Onkruid verwijderen met azijn is niet aan te bevelen. Het zuur tast de kalk in kalkmortels
of in kalkhoudende natuursteen aan.
>  Klimop
Houd klimop tijdig in bedwang. Stevig
uitgegroeide klimop met dikke houten

stammen en luchtwortels die in het metselwerk

zijn

gedrongen,

is

vaak

onmogelijk te verwijderen zonder de stabiliteit van de ruïne in gevaar te brengen.
Dan is het misschien beter om niets te
doen, tenzij weldoordacht en met de nodige veiligheidsvoorzieningen. Om klimop 
helemaal te verwijderen, wordt de
stam met een handzaag doorgezaagd
boven het maaiveld, enkele weken voor
de geplande werken. Ook kunnen de bladeren besproeid worden met een goedgekeurd herbicide waardoor de w
 ortels
afsterven. Nadat de klimop a
 fgestorven
is, kan hij voorzichtig met de hand verwijderd worden. Soms moeten tegelijkertijd
herstellingen uitgevoerd worden om de
Klimop
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stabiliteit van de constructie te verzekeren. Het voegwerk moet meestal hersteld worden
om te voorkomen dat nieuwe planten ontluiken in de open voegen.
Soms is het nodig om planten te verwijderen om het metselwerk en de stabiliteit ervan te
kunnen controleren. Doe dit steeds handmatig, erg voorzichtig en met voldoende fotografische documentatie zodat eventuele bouwsporen niet verloren gaan.
Vermijd grondige snoeibeurten of het verwijderen van planten tussen 1 maart en 31
augustus, om nestelende vogels niet te verstoren.
>  Algen, lichenen en mossen
Meestal is het niet nodig om algen,
lichenen en mossen te verwijderen.
Alleen als de afgescheiden zuren
de fijn gedecoreerde natuursteen
bescha
digen, dan kan overwogen
worden om ze manueel of met
stoom voorzichtig te verwijderen.
Verwijder geen planten die bedoeld
zijn om muurkappen te b
 eschermen
of die deel u
 itmaken van een (archeo
logisch) valorisatieproject.
Korstmossen

3.5. schade door vandalisme en diefstal
Een site afsluiten om diefstal en vandalisme te voorkomen, is vaak moeilijk haalbaar
en werkt misschien nog meer uitnodigend. Beter is het om de site goed te monitoren,
bezoekers te informeren over de waarden ervan, de sociale controle op te drijven en de
site goed te onderhouden zodat ze een propere indruk geeft. Losgekomen of k
 apotte
onderdelen worden best zo snel mogelijk op een goede manier herbevestigd of na

registratie ondergebracht in een depot. Zwerfvuil wordt regelmatig opgeruimd en kan sterk
beperkt worden door strategisch geplaatste vuilnisbakken.
Graffiti worden best verwijderd door deskundigen. Een zachte reiniging is aan te bevelen.
Vaak zullen enkele methodes getest worden om te zien wat het beste resultaat geeft.
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3.6. brandschade
Een bliksembeveiliging kan aangewezen zijn voor sites op hoogte of met torens die boven
de omgeving uitsteken. Neem contact op met uw erfgoedconsulent voor gespecialiseerd
advies.
Ruïnes getroffen door brand worden best nagekeken door een stabiliteitsingenieur die de
standzekerheid van de constructie kan beoordelen.

3.7. schade door verlies van informatie of verwaarlozing
uit onwetendheid
Een onderhoudsplan opmaken is essentieel, maar het is even belangrijk om de site en
haar historische en archeologische waarde bekend te maken bij bezoekers, maar vooral
ook bij de onderhoudsploeg die werken moet uitvoeren (zie verder). Dit om uit te sluiten
dat mensen ‘zomaar’ souvenirs meenemen, dat losgekomen onderdelen verloren gelegd
worden en dat de site respectloos gebruikt wordt.

3.8. schade door uitvoeringsfouten en gebrekkig onderhoud
Ook al is een ruïne een gebouw in verval, toch heeft ze regelmatig opvolging en
onderhoud nodig. De belangrijkste terugkerende klusjes zijn: de vegetatie binnen de
perken houden en vuil verwijderen.
Kleine herstellingswerken worden best bijgehouden in een logboek. Noteer datum,
herstelmaterialen en de contactgegevens van wie de herstelling uitvoert. Neem foto’s
voor, tijdens en na de werken. Gebruik aangepaste en compatibele materialen. Dus geen
harde cementmortel, maar een compatibele kalkmortel; geen rigide herstellingen met
stalen pinnen die vastgezet worden in species van kunsthars of gewapende betonnen
balken en steunberen. Kies voor flexibele en minder opvallende kabels die vastgezet
worden in een hydraulische kalkspecie.
Zorg dat herstellingen omkeerbaar zijn en de historische structuren niet overklassen.
Herstel alleen waar nodig en op een zachte manier. Een ruïne moet er niet ‘clean’ uitzien.
Laat onderhoudswerken altijd uitvoeren door mensen die opgeleid zijn in oude technieken
of ervaring hebben met historische structuren. Een vaste onderhoudsploeg die met
kennis van zaken en gesteund door regelmatige bijscholing, ‘zijn’ site onderhoudt, is
goud waard.
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4. algemene tips voor een archeologievriendelijk beheer
Als eigenaar/beheerder van een ruïne kunt u bijdragen aan een goede bewaring van
archeologische sporen en resten die zich eventueel nog in de bodem of het (micro)reliëf
bevinden. Wat kunt u concreet doen?
— Vermijd ingrepen in de bodem of het reliëf van een site of beperk ze tot een minimum:
> allerlei bouwwerkzaamheden;
> de aanleg van een parking;
> de aanleg van ondergrondse nutsleidingen;
> aanplantingen en ontworteling van bomen;
> het uitdiepen, verbreden en opnieuw watervoerend maken van grachten;
> diepploegen …
— Spaar de walkanten en de bodem bij het schonen van grachten. De grachtvulling kan
waardevolle archeologische resten bevatten zoals gebruiksvoorwerpen en bouwpuin.
In de walkanten en de grachtbodem kunnen archeologische resten van bijvoorbeeld
oeverbeschoeiingen en bruggen bewaard zijn. Daarnaast kunnen grachten waardevolle informatie bevatten voor natuurwetenschappelijk onderzoek.
— Verlaag het grondwaterpeil niet permanent. Dat is doorgaans nefast voor de bewaring
van archeologische resten en in het bijzonder van organische resten (houten funderingen,
bot, leder, pollen en zaden …).
— Behoud de stronken bij het kappen van bomen; zaag ze zo laag mogelijk bij de grond
af. Vermijd dat archeologische resten beschadigd worden bij het weghalen van de
begroeiing.
— Zet geen zware machines in of gebruik ze alleen op de bestaande wegen om aan
tasting (bv. door insporing of bodemverdichting) van het bodemarchief en (micro)reliëf
te voorkomen. Het uitvoeren van werkzaamheden in droge periodes vermindert de
kans op insporing (en dus compactie). In natte omstandigheden wordt de kans op
beschadiging kleiner door te werken met rijplaten.
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5

CONSERVEREN VERSUS RESTAUREREN

1. masterplan
Om een ruïne voor toekomstige generaties in stand te houden, is een duidelijke visie
op het behoud en onderhoud onontbeerlijk. Hoever gaan de ingrepen? Waar moet het
verval gestopt worden? Waar krijgen weer en wind vrij spel? Een ruïne behouden in de
staat waarin ze zich bevindt, blijft een evenwichtsoefening tussen de ecologische en
de architecturale waarde, tussen groen erfgoed en gebouwd erfgoed, tussen de ‘ruïne’
(< ruina = instorting) en het behoud voor de toekomst, tussen de site en haar o
 mgeving …
Ook de kostprijs en de aard van de resten spelen een belangrijke rol: is het financieel
haalbaar om de ruïneuze resten te conserveren en op lange termijn in stand te houden?
Zijn de resten zelf hiertoe geschikt? Lage, afbrokkelende en kwetsbare muurtjes vergen
een hele andere instandhouding dan hoog overeind gebleven muren. De locatie is eveneens beslissend: is de site afgelegen, met meer risico op verwaarlozing en vandalisme,
of is ze vlot bereikbaar?
De invulling die de site krijgt, is evenzeer bepalend voor de visie op het onderhoud en
het behoud. Krijgt ze een publieke of een private functie? Wordt ze bewaard voor verder
wetenschappelijk onderzoek? Krijgt ze een ‘museale’ functie of wordt ze opgenomen
in een recreatiegebied? Of misschien worden er resten verwerkt in een nieuw complex
met heel uiteenlopende functies?
Al deze invalshoeken vergen een interdisciplinaire aanpak, verwerkt in een masterplan.
Dat wordt opgemaakt in samenspraak met een restauratiearchitect/ontwerper, restaurateurs van gebouwd erfgoed, een archeoloog en een historicus voor de bouw- en
gebruiksgeschiedenis van de site, en een bioloog voor het beheer en het onderhoud
van het groen en het groene erfgoed.
Zo’n masterplan omvat een historische beschrijving van de site, een diagnose met
de toestandsbeoordeling van de resten, een visie op het gebruik van de site en haar
omgeving, een haalbaarheidsstudie, aanbevelingen voor conserverende ingrepen en uit
te voeren werken, een inrichtingsplan – zoals uitgetekende bezoekerspaden om kwetsbare delen te ontzien, utilitaire gebouwen … – en een beheers- of o
 nderhoudsplan met
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een kostenraming voor de reguliere onderhoudswerken na de conserverende ingrepen en
eventuele restauraties. Een belangrijk onderdeel van het inrichtingsplan en het beheersplan
betreft de toegankelijkheid van de site en de veiligheid van bezoekers en passanten.

2. keuzes voor de toekomst
Tot nu toe lag de focus in deze onderhoudstip op het behoud en onderhoud van bovengrondse muurresten, met aandacht voor het ondergrondse archeologische bodemarchief.
We gingen uit van een zachte conservering met minimale interventies in de historische
structuren. In de omgang met ruïnes zijn er nog heel wat andere conserveringsopties en
beschermende maatregelen. Die gaan van herbegraven, het inwerken van muurresten
in een gebouw en het overkappen door een gebouw of een beschermend afdak, tot
ingrijpende restauratie- en herbestemmingsprojecten en zelfs reconstructies.

2.1. muurresten behouden en onderhouden

– een zachte conservering

In het ideale geval is de conserveringsstrategie erop gericht om de bestaande
omgeving en het natuurlijke evenwicht te b

ehouden. Maar soms zijn interventies
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noodzakelijk voor het voortbestaan van het monument op lange termijn. Dan moet er
een interventieprogramma opgemaakt worden van werkzaamheden die een zeer lichte,
bijna onmerkbare voetafdruk achterlaten op de site, zoals ‘soft wall c
 appings’ of het
herstel van metsel- en voegwerk.
Om de standzekerheid van de ruïne te garanderen, kunnen er stabiliteitsingrepen nodig
zijn. Dit kan gaan van plaatselijk stutten tot het aanbrengen van trekankers of het verstevigen van de funderingen. Al deze ingrepen moeten g
 ebeuren met respect voor de
boven- en ondergrondse resten, en onder begeleiding van een architect en/of stabiliteitsingenieur met ervaring in historische constructies. Hierbij wordt de hele constructie met
de omgeving in rekening gebracht.

Archeologie en stabiliteit
Ingrepen in de bodem, zoals funderingen verstevigen, kunnen een invloed hebben op
de archeologische informatie die nog in de muurresten en in de bodem aanwezig is. Bij
het verstevigen van funderingsmuren of de middenkern van muurresten met grouten, is
grote omzichtigheid geboden om te voorkomen dat ze uitlopen en de muurarcheologie
of omliggende bodemarcheologie verstoren.
Ook is het bij archeologische opgravingen uiterst belangrijk om de stabiliteit van
de ruïne voortdurend te monitoren. Door grond weg te graven die belastingen van
funderingen en muren opvangt, kan de stabiliteit grondig verstoord worden en kunnen
funderingen of ondergrondse constructies instorten. Het plaatsen van stempels of stutten tussen twee opgegraven muren, kan nodig zijn om de standzekerheid en de veiligheid van de archeologen te waarborgen, al kan dat het opgraven of de fotografische
registratie hinderen.

De conservering en het herstel van ruïnes uit metselwerk behoort tot een erg klein,
gespecialiseerd deel van de bouwsector en vergt specialistische conserveringstechnieken. Geschikte uitvoerders met ervaring zijn dan ook moeilijk te vinden. Het loont de
moeite om een permanente onderhoudsploeg van grotere sites zich te laten b
 ijscholen
in het gebruik van historische materialen en bouwtechnieken. Dat kan bijvoorbeeld via
stages bij La Paix-Dieu in Namen, Eucora in Brugge of het Nationaal Restauratiecentrum in Nederland.
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Een conserveringsplan moet altijd voldoende financiële middelen voorzien, ook voor
regelmatige basisonderhoudswerken op termijn. Het is een wijdverspreid misverstand
dat een ruïne geen onderhoud nodig heeft.

Villers-la-Ville
De voormalige cisterciënzerabdij in V
 illers-la-Ville is een van de meest indrukwekkende
ruïnes in België. Sommige delen, zoals het koor van de kerk, zijn tot 23 m hoog. De
abdijsite is een t oeristische trekpleister in W
 allonië, met jaarlijks 100.000 b
 ezoekers en
festivalgangers. In 2007 werden een beheersplan en een veiligheidsplan o
 pgesteld.
Jaarlijks na de winter wordt de site geïnspecteerd – zoals op losgekomen stenen die
een gevaar k
 unnen vormen voor de bezoekers – en worden problemen genoteerd. Er
wordt streng toegezien op de beplanting en vooral op klimop. De veiligheid van
bezoekers wordt hoog in het vaandel gedragen. Zo wordt de site afgesloten bij windsnelheden van meer dan 45 km/u en worden delen waar de stabiliteit niet meer
gegarandeerd is, o
 ntoegankelijk gemaakt in afwachting van restauratie. In de zone van
de boerderij en het poortgebouw werd preventief archeologisch onderzoek uitgevoerd
naar aanleiding van bouw- en inrichtingswerken.
Regelmatig wordt een deel van de site gerestaureerd. Daarnaast worden de ruïne en de
site permanent onderhouden door een zevenkoppige technische ploeg (tuinmannen en
klusjesmannen). De klusjes
mannen 
voeren onderhoud en interventies uit aan de
muurresten waarvoor geen v ergunning nodig is. Ze v olgen regelmatig opleidingen in
ambachtelijke technieken bij La Paix-Dieu in Namen. In de zomer van 2014 herstelden
zij de monumentale trap met een kalkmortel.
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2.2. herbegraven
Soms is het aangewezen om opgegraven archeologische sites te herbegraven. Dat is
het geval wanneer er onvoldoende financiële middelen zijn om conserveringswerken
of regelmatig onderhoud uit te voeren, wanneer de toekomst van de site onzeker is of
wanneer de resten te kwetsbaar zijn voor blootstelling. Al te vaak blijven opgegraven
archeologische sites zonder verdere interventies open liggen en raken zij op korte tijd
in een ernstige staat van verval. Hierdoor kan belangrijke informatie verloren gaan. De
resten bevonden zich vaak eeuwenlang onder de grond in een nagenoeg constant, vaak
vochtig klimaat met een vrij constante temperatuur. Zonder conserverende maatregelen
zijn ze niet opgewassen tegen de plotse blootstelling aan de lucht. Mortels gaan uitdrogen
en kunnen krimpen en barsten, waardoor de hechting met de stenen verloren gaat en
het metselwerk zijn samenhang verliest. De blootstelling aan opeenvolgende vorst-dooicyli versnelt deze degradatie. Ook bepaalde zouten bloeien uit wanneer de lucht droog
genoeg is. Nog andere schadefactoren kunnen een impact hebben op blootgelegde
sites, zoals plantengroei en vandalisme.
Een archeologische site herbegraven is alleen verantwoord nadat alle resten zorgvuldig
geregistreerd werden. Een goede documentatie en toestandsbeoordeling zijn essentieel.
Heel wat keuzes dringen zich op, zoals:
> een geschikt vulmateriaal, dat stabiel en chemisch gelijksoortig is aan het originele
begravingsmateriaal;
> de diepte van de vulling om de effecten van vorst-dooi te vermijden;
> een geschikt scheidingsmateriaal (bv. geotextiel) tussen de opgegraven resten en het
vulmateriaal.
Met deze beschermingsmaatregelen wordt opnieuw een stabiele omgeving gecreëerd
zoals die waarin de opgegraven muurresten eeuwenlang overleefd hebben. Funderingen
kunnen aan de oppervlakte gevisualiseerd worden door bijvoorbeeld paden uit dolomiet,
houten vlonders of een ander materiaal.
Ook voor een begraven site voorziet het reguliere beheer best een bepaalde graad
van onderhoud en monitoring. Een verwaarloosde, opnieuw begraven site kan immers
eroderen, sterk begroeid raken en een habitat worden voor gravende dieren. C
 ontrole
van de vegetatie, onderhoud van drainagesystemen en monitoring van de technische
uitvoering zijn dan ook van groot belang. Zo is het bekend dat geosynthetische

materialen, in het bijzonder polypropyleen, die bloot komen te liggen aan het maaiveld,
snel degraderen in het zonlicht.
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2.3. muurresten overkappen of inwerken in een gebouw
Een ruïne heeft nood aan voortdurend onderhoud en de onderhoudskosten lopen al
eens hoog op. Daarom zoeken eigenaars soms naar een commerciële oplossing of
een herbestemming. Een herbestemming biedt voordelen, maar die moeten afgewogen
worden tegen het verlies van de ruïne als een stuk architecturaal erfgoed in verval, en
tegen het opofferen van bepaalde delen voor eventueel nieuwe constructies.
Een oplossing kan erin bestaan om de ruïne of opgegraven muurresten te o
 verkappen,
vooral als bescherming tegen regen en sneeuw. De resten blijven wel bewaard in een
‘buitenklimaat’ met schommelende temperaturen en vochtigheid, maar de g

 rootste
vochtbelasting is weggenomen. Onder een lichtdoorlatende overkapping kan de
temperatuur in de zomer wel oplopen. Een site kan ook volledig overbouwd worden of
geïntegreerd in een nieuwe constructie, zoals het Archeoforum in Luik. Op die manier kan
de constructie in haar geheel bewaard worden. De klimatologische omstandigheden in
een afgesloten ruimte verschillen weliswaar grondig van het klimaat waarin de resten al
jarenlang overleven. Dat is te verhelpen met een klimaatsysteem afgesteld op de noden
van de te bewaren resten, op voorwaarde dat de constructie hieraan aangepast wordt.

Tijdelijke loods boven opgravingsresten Sint-Gertrudiskerk, Sinte-Gitter (Landen).
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Archeoforum Luik
Het Archeoforum, een opgravingssite in het centrum van Luik, was gedoemd om te
verdwijnen voor de bouw van een ondergrondse parkeergarage. Maar op het laatste
ogenblik werd beslist om er een deel in te integreren en open te stellen voor het
publiek. Verschillende studies werden uitgevoerd rond het behoud van de opgegraven
resten en de nog niet opgegraven zones: een biologische, een hydrologische en een
stabiliteitsstudie, een studie naar de temperatuur en de vochtigheid, en een analyse van
de metselmortels. Maar de bouwschil is helemaal niet ideaal voor de bewaring van de
archeologische resten: een betonnen constructie voor de parkeergarage met kijkglazen
van op het plein, zonder isolatie, gevoelig voor trillingen afkomstig van de parkeergarage
zelf en van het aanpalende busstation. Daardoor haalt het klimaatsysteem zijn streefdoel
van 15°C en een relatieve vochtigheid van 90% niet. Vooral in de zomer is de temperatuur
moeilijk te controleren. Ventilatie kan de temperatuur doen dalen, maar beïnvloedt de
relatieve vochtigheid, waardoor muurresten uitdrogen en zouten uitbloeien. Op meerdere
plaatsen wordt nu met verschillende toestellen gemonitord om de klimaatregeling bij te
sturen: thermo-hygrometers, sondes om het vochtgehalte van de sedimenten te meten,
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piëzometers om de grondwaterstand te controleren,
scheurmeters (plexiplaatjes) om bewegingen te ontdekken
en radonmeters om de gezondheid van de werknemers
te garanderen. Bovendien worden de muurresten jaar
lijks gefotografeerd en worden gebreken genoteerd.
Eén technicus zorgt voor het dagelijkse onderhoud van
de klimaatregeling. Het bezoekersaantal wordt beperkt
tot 50 personen tegelijk om de klimaatregeling zo min
mogelijk te verstoren. Een archeoloog controleert de site
wekelijks.
De muurresten doen het over het algemeen goed, ze
hebben het meest te lijden onder bezoekers die eraan
prutsen. De sedimenten drogen uit. Op verschillende
plaatsen werden ze afgedekt met zeilen, waardoor de relatieve vochtigheid heel hoog
blijft (bijna 100%) en er geen ventilatie is. Om de relatieve vochtigheid te beperken, wordt
silicagel gebruikt in de vitrinekasten waar opgegraven voorwerpen bewaard worden en
nabij de meettoestellen omdat batterijen snel uitvallen door de hoge vochtigheid.
De grondige monitoring in het Archeoforum is nodig om schadeprocessen te verklaren
en de bewaaromstandigheden bij te sturen. In het ideale geval worden deze systemen
(zoals ondergrondse meetpunten), samen met een monitoring- en beheersplan, voorzien
voordat de site ingericht wordt.

Andere manieren om muurresten (gedeeltelijk) te bewaren, zijn om ze in te werken in
een nieuwe constructie, zoals bij de ruïnes van de historische abdijsite Roosendael in
Sint-Katelijne-Waver, of om ze te gebruiken voor een volledige of gedeeltelijke reconstructie van bepaalde bouwvolumes, zoals op de burchtsite Pietersheim. Ook hier moet
rekening gehouden worden met wijzigingen in bewaaromstandigheden. Zo is het niet
evident dat funderingsresten of keldermuren deels binnen in verwarmde ruimtes en deels
buiten staan. Migratie van zouten kunnen ongewenste natte plekken of zones met witte
uitbloeiingen opleveren. In beide gevallen is het belangrijk het totaalplaatje te bekijken en
in de ontwerpfase al te anticiperen op mogelijke problemen of ongemakken.
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Restauratie van de burchtruïne Pietersheim in Lanaken
De burchtruïne Pietersheim, in 1996 beschermd als monument, kreeg in 2006-2010
een nieuwe bestemming als toeristische trekpleister met een drieledige functie: educatief, cultureel en museaal. Hiertoe maakte de architect een masterplan op. Hij voorzag
daarin de consolidatie van bestaande waardevolle muurresten en constructies, zoals
de weermuren, het poortgebouw en de flankeringstoren. Ook hield hij rekening met de
renovatie van enkele historische vertrekken, zoals de kapel en de kapelaanskamer, tot
tentoonstellingsruimte en met de inpassing van enkele nieuwbouwvolumes zoals het
bezoekerscentrum. Als de werkzaamheden archeologisch bodemarchief dreigden te
vernietigen, werden ze voorafgegaan of begeleid door een archeologisch onderzoek en
afgedekt met grond. Er kwamen ook visualiseringstechnieken aan te pas. Zo werden
de waardevolle restanten, die tijdens het archeologisch onderzoek aangetroffen werden
op het binnenplein, in de nieuwe verharding van het plein aangeduid met gebakken
kleiklinkers en werden de ruïneresten van het 15de-eeuwse kasteel, die grenzen aan het
binnenplein, gevisualiseerd met begroeide bermen en een verharding met grasvoegen.
In een nieuw gebouwde educatieve ruimte krijgen bezoekers informatie over de geschie
denis van de burcht, die ook in een film samengebracht is. Voorts zijn de archeologische
vondsten er tentoongesteld en wordt de landschappelijke aanleg van de site toegelicht.
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3. informatie delen

– de site ontsluiten

Het voortschrijdend verval van een site stabiliseren of stoppen, is het eerste doel van
conservering. Maar er zijn nog andere doelen te rechtvaardigen, zoals een hogere
leesbaarheid, publieke toegankelijkheid en commerciële mogelijkheden. De duurzaamheid van historische sites hangt immers sterk af van een publiek draagvlak en van de
belangstelling.
Een ruïne bevat – samen met haar omgeving en de ondergrond – een schat aan
informatie, die het waard is om gedeeld te worden met bezoekers en passanten. Een
goede ontsluiting van de site is daarbij onontbeerlijk. Mogelijk moeten bepaalde planten
wijken om de leesbaarheid van de site te verhogen, zoals bomen die geen deel uitmaken
van de oorspronkelijke site en een overzicht belemmeren. Ook structuren, steenkorven
of planten op plaatsen waar bouwdelen verdwenen zijn, kunnen de herkenbaarheid van
de site v erbeteren. Ingrepen die het oorspronkelijke reliëf herstellen zoals wallen o
 phogen
of grachten uitdiepen, kunnen verhelderend werken. Deze ingrepen moeten uiteraard
onderbouwd en archeologisch afgetoetst zijn. Informatiepanelen, al of niet aangevuld met

Voormalige priorij Den Troon, Grobbendonk
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maquettes of foto’s van een bepaalde bouwfase, kunnen de bezoeker een goed overzicht
geven van de site en haar geschiedenis. Zet deze panelen op goed toegankelijke plaatsen en maak ze van een stevig, vandalismebestendig materiaal, zonder schade toe te
brengen aan de ruïne en zonder ze te ‘overklassen’. Ook digitale technieken kunnen de
geschiedenis tot leven brengen: laat bezoekers via hun smartphone of tablet een kijkje
nemen in archiefbeelden of in een driedimensionale reconstructie. Voor kinderen (en hun
volwassen begeleiders) blijft een zoektocht een aantrekkelijke optie.
Een site die een museale functie krijgt en opengesteld wordt voor publiek, vraagt
een aangepaste infrastructuur. Parkeerplaatsen, een bezoekerscentrum of infobalie,
sanitair … kunnen meestal niet ingewerkt worden in de historische constructie. De
restauratiearchitect/ontwerper kan een creatieve, sobere oplossing bedenken aan de
rand of de toegang van de site, of ingewerkt in delen van de ruïne. Soms worden
architecturale kenmerken van historische gebouwen benadrukt door verlichting. Dat
moet afgewogen worden tegen energiezuinigheid en CO2-uitstoot, lichtvervuiling en
de impact op fauna en flora. Uiteraard vergt dat alles onderhoud: regelmatig nazicht,
armaturen schoonmaken, lampen vervangen … Infrastructuurwerken, lichtinstallaties
en andere bekabeling of sanitaire leidingen kunnen een impact hebben op het archeo
logisch bodemarchief: werken in de bodem, elektriciteitspalen, ondergrondse kabels
en lichtinstallaties. Archeologisch onderzoek en begeleiding zijn dan ook noodzakelijk.
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BESLUIT
Ruïnes worden vaak beschouwd als monumenten die geen onderhoud nodig hebben,
maar in werkelijkheid zijn ze kwetsbaarder voor degradatie dan water- en winddicht
afgewerkte monumenten. Zonder de bescherming van daken, schrijnwerk, pleister- en
verflagen … worden ze van alle kanten blootgesteld aan weer en wind. Als er niet
ingegrepen wordt, blijft er over afzienbare tijd weinig van over. Worden ze te grondig
gerestaureerd of gereconstrueerd, dan gaat het typische aspect van ‘verval’ verloren.
Het blijft een moeilijke evenwichtsoefening tussen het behoud van gebouwd erfgoed,
cultuur en natuur.
Als ruïnes regelmatig geïnspecteerd worden, kunnen problemen aan het licht komen
voordat ze onherroepelijke schade aanrichten. Vooral houtachtige planten, zoals
klimop, mogen ondanks hun romantische toets geen kans krijgen om het metselwerk
te destabiliseren. Maar het is helemaal niet nodig en zelfs niet wenselijk om alle planten
te verwijderen. Ze geven een ruïne nu eenmaal een pittoreske uitstraling. Kleine
herstellingen, vooral aan het metsel- en voegwerk, die regelmatig uitgevoerd worden
met een aangepaste zachte en compatibele mortel, komen de standzekerheid van
overgebleven muren ten goede. Muren kunnen afgedekt worden om het regenwater in
het metselwerk te beperken. Een zachte afdekking met turf en aangepaste beplanting
biedt vaak de beste bescherming en gaat helemaal op in het natuurlijke karakter van
de ruïne. Ook de stabiliteit en de standzekerheid van de ruïne moeten nauwlettend
in het oog gehouden worden. Bij problemen kunnen verdere monitoring en eventuele
ingrepen best begeleid worden door een stabiliteitsingenieur met ervaring op het vlak
van ruïnes en oude constructies.
Een gebouw zonder functie heeft veel kans om te vervallen tot een ruïne. Maar een ruïne
die gebruikt wordt, heeft de grootste kans om te overleven. Soms kan een hergebruik,
ingewerkt in een nieuw gebouw interessant zijn, maar dikwijls volstaat het om de
ruïne toegankelijk te houden voor toeristen en toevallige passanten. Niet alleen de
muurresten maar de hele omgeving dragen daartoe bij. Zo kunnen de oude laanbomen
die naar een kasteel leiden een waardevol deel uitmaken van de beleving van de site.
Ook de ondergrond en het (micro)reliëf van de ruïne en haar omgeving kunnen een
belangrijke erfgoedwaarde hebben. Vaak zijn de huidige muurresten alleen maar de
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zichtbare restanten van een veel groter gebouwencomplex en een landschappelijke
aanleg met parken, tuinen, grachten …, waarvan de geschiedenis nog verborgen ligt in
de bodem. Het is van belang dat bij het onderhoud van de ruïne en haar omgeving ook
rekening gehouden wordt met dit onzichtbare, kwetsbare, maar daarom niet minder
waardevolle archief.
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T +32 (0)2 553 16 50 – info@onroerenderfgoed.be
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Met dank aan: - Willem Hulstaert (erfgoedonderzoeker, agentschap Onroe
rend Erfgoed),
Geert Scheirlinckx (monumentenwachter, p
 rovincie Oost-Vlaanderen), Anne
Schryvers (consulent archeologie, stad Antwerpen), Ingrid Vanderhoydonck
en Jonas Van Looveren (erfgoedconsulenten archeologie, agentschap
Onroerend Erfgoed) voor het nalezen en de constructieve opmerkingen.
- Ann De Bruyne (Abdijsite Ninove), Michel Dubuison (Abdijsite Villers-la-Ville),
Nancy Verstraelen (Archéo
forum Luik), Dirk Welkenhuyzen (Burchtruïne
Pietersheim Lanaken) die ons een inkijk verschaften in het beheer van hun
sites.
Verantwoordelijke uitgever: Luk Lemmens
Wettelijk depot: D/2015/10.191/1
© Monumentenwacht Vlaanderen vzw, juni 2015

Met de steun van de 5 Vlaamse provincies en de Vlaamse overheid

Monumentenwacht is een organisatie van de vijf Vlaamse
provincies met een ondersteunende koepelvereniging. De
organisatie werd opgericht in 1991 om onderhoud te stimuleren en zo het behoud van waardevol erfgoed in V
 laanderen
te bevorderen. Dit omvat zowel bouwkundig erfgoed, waardevolle interieurs (met inbegrip van hun kunstvoorwerpen),
varend als archeologisch erfgoed. Monumentenwacht streeft
hiermee naar een integrale erfgoedbenadering en kan beroep
doen op multidisciplinaire inspectieteams.
Vandaag werkt Monumentenwacht met de steun van de vijf
Vlaamse provincies en van de Vlaamse overheid.

ADRESSEN
Monumentenwacht Provincie Antwerpen
Turnhoutsebaan 232 | 2100 Deurne
T + 32 3 360 52 34 | F + 32 3 360 52 36
monumentenwacht@provincieantwerpen.be

Monumentenwacht Limburg
Willekensmolenstraat 140 | 3500 Hasselt
T + 32 11 23 75 90 | F + 32 11 23 75 95
mowa@limburg.be

Monumentenwacht Oost-Vlaanderen
Leopoldkazerne blok C | Gaspar de Craeyerstraat 2 | 9000 Gent
T + 32 9 267 61 55
monumentenwacht@oost-vlaanderen.be

Monumentenwacht Vlaams-Brabant
Gemeenteplein 5 | 3010 Leuven
T + 32 16 31 97 50 | F + 32 16 31 97 58
monumentenwacht@vlaamsbrabant.be

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb
Koning Leopold III-laan 31 | 8200 Brugge
T + 32 50 40 35 70
monumentenwacht@west-vlaanderen.be

Monumentenwacht Vlaanderen vzw
Erfgoedhuis Den Wolsack | Oude Beurs 27 | 2000 Antwerpen
T + 32 3 212 29 50 | F + 32 3 212 29 51
info@monumentenwacht.be | www.monumentenwacht.be

