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5inleiding

	 INLEIDING

Ook vandaag nog neemt glas een prominente plaats in als bouwmateriaal. Dat heeft te 

maken met zijn unieke eigenschappen, zoals kleur, maar vooral ook zijn transparantie, 

wat maakt dat het ruimtes van elkaar kan scheiden en tegelijk verbinden. 

De focus van deze onderhoudsbrochure ligt op traditioneel vervaardigd glas in lood 

in religieuze en in profane context. Zowel het glas in lood zelf als het raam of de 

draagstructuur waarin het vervat zit, zijn essentiële componenten. Zoals het woord zegt 

bestaat glas in lood voornamelijk uit ‘glas’ en ‘lood’. Is het glas beschilderd, dan spreken 

we van brandglas of gebrandschilderd glas in lood. Een glas-in-loodraam is fascinerend 

en complex door zijn samenstelling uit diverse materialen en zijn relatie tot de architectuur 

en het interieur. Grote en kleine raamopeningen in zowel monumentale gebouwen als 

meer ingetogen panden zijn eeuwenlang gedicht met glas in lood. Met een breed gamma 

van decoratieve mogelijkheden overstijgt het glas in lood de pure functionaliteit tot heuse 

artistieke pareltjes. Dit unieke aspect van ons culturele erfgoed verdient dan ook heel 

speciale aandacht en zorg. 

Het doel van de brochure is tweeledig. Enerzijds is het een handleiding voor 

  eigenaars/beheerders om hun glas-in-loodramen zelf goed te beheren. Anderzijds wil 

Monumentenwacht een algemene bewustwording creëren voor de waarde van historische 

beglazing. Glas-in-loodramen, gebrandschilderd of niet, zijn kwetsbaar. Onwetendheid of 

onderwaardering leidt al te vaak tot foute herstellingen, kwaadwillige schade of vernieling. 

De brochure is opgebouwd uit vier delen. Eerst wordt de lezer ingewijd in de geheimen 

van het glas-in-loodraam met het accent op de materialen en technieken. Het tweede 

deel brengt de oorzaken en vormen van schade in beeld. De twee laatste delen 

focussen op wat de eigenaar/beheerder zelf kan doen en wanneer de interventie van een 

glasrestaurateur essentieel is.

1

 Wintertuin in het Instituut van de Ursulinen, Sint-Katelijne-Waver 
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Wat	kan	Monumentenwacht	voor	u	betekenen?

Monumentenwacht inspecteert erfgoed objecten, formuleert advies voor behoud en 

beheer en rapporteert over de bevindingen. 

Monumentenwacht betrekt ook de beglazing bij periodieke bouwkundige en/of 

interieur inspecties. De algemene toestand van de beglazing wordt opgenomen, de 

bedreigingen worden in kaart gebracht en er worden maatregelen geformuleerd voor 

(preventief) onderhoud. Voor specifieke technische interventies wordt doorverwezen 

naar gespecialiseerde glazeniers en/of restaurateurs.

Vraag onmiddellijk raad bij ernstige calamiteiten. Monumentenwacht kan de gevolgen 

inschatten en zo nodig ingrijpen.

 Privéwoning, Antwerpen 
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 MATERIALEN EN TECHNIEKEN

Van het grote aantal glasramen dat in België ooit werd gemaakt, heeft slechts een fractie 

de tand des tijds doorstaan. Veel glas in lood ging verloren tijdens conflicten, afbraak en 

verbouwingen. Het hoogtepunt van de glasschilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden is 

te situeren tussen de 14de en de 17de eeuw. Vanaf deze periode verschuift de interesse 

en maakt het kleurrijke, gebrandschilderde glas plaats voor blanke beglazing. De traditie 

van de glasschilderkunst gaat grotendeels verloren tot ze vanaf de jaren 1820 een 

herwaardering kent, in een smeltkroes van stijlen.

Naast mooie 16de- en 17de-eeuwse ensembles dateert het gros van het bewaarde glas 

in lood in België uit deze 19de-eeuwse traditie en de latere art nouveau, art deco en 

modernistische toepassingen. Het gaat om gebrandschilderd en niet-gebrandschilderd 

glas in lood, blanke decoratieve beglazing met een veelheid van loodpatronen, monu-

mentale én niet-monumentale toepassingen, in zowel religieuze als profane context, in 

grote openbare gebouwen en meer bescheiden woningen.

De verscheidenheid in toepassingen en stijlen is groot. Glas in lood kan puur functioneel 

zijn, maar tegelijk ook decoratief of artistiek. Glas in lood als scheidingswand tussen 

binnen en buiten komt voor als vensterraam, als paneel in 

een buitendeur, als een boven- of zijlicht ... De industriële 

ontwikkeling van de glasnijverheid en de staalindustrie in 

de 19de eeuw creëert tal van nieuwe mogelijk heden. In 

winkelpuien en -interieurs, stations, markten, hallen en 

passages doen glaswanden en glazen overkappingen 

hun intrede. Koepels en vlaklichten brengen licht in 

leefruimtes, winkels, traphallen, liftkooien ... In de 

20ste eeuw veroveren ook wintertuinen en serres een 

prominente plaats in de burgerlijke architectuur. Glas in 

lood wordt vaak verwerkt in binnendeuren, nissen en 

scheidingswanden tussen twee binnenruimtes, maar ook 

in meubilair, verlichting en brise-vue’s of voorzetraampjes 

aan de binnenzijde van een raam.

2

 Privéwoning, Gent
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1. het glas-in-loodraam

1.1	een	glas-in-loodraam	ontwerpen
Een glasraam maken start met een goedgekeurde ontwerptekening op schaal of een 

vidimus. Deze ontwerptekening wordt omgezet naar een nauwkeurige werktekening op 

ware grootte, het karton. Dat geeft informatie over het loodverloop, de glaskeuze en 

de schildering. De tekening wordt geheel of gedeeltelijk in detail uitgewerkt. Voor niet-

gebrandschilderde glas-in-loodramen worden alleen loodtekeningen gemaakt.

1.2	een	glas-in-loodraam	maken
Een glas-in-loodraam maken is een complex ambachtelijk proces dat veel kennis en 

vakmanschap vereist van de glazenier en de glasschilder. 

Het	glas
Glas bestaat uit zand (siliciumdioxide of SiO2) dat na opwarming zonder te kristalliseren 

afkoelt tot een vaste stof. Omdat voor het smelten van enkel zand zeer hoge temperaturen 

nodig zijn, wordt een smeltpuntverlager toegevoegd zoals potas (kaliumcarbonaat of 

K2CO3) en/of soda (natriumcarbonaat of Na2CO3). Die hebben wel het nadeel dat ze 

het glas watergevoelig maken. Om dat te verhelpen wordt kalk (calciumoxide of CaO) 

toegevoegd als stabilisator. 

 Ontwerptekening, karton en glas-in-loodraam, Sint-Petruskerk, Ronse (I. Meyvaert)
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De samenstelling van glas is streek- en tijdsgebonden. Vóór de industriële productie 

van soda wordt vensterglas hoofdzakelijk met potas vervaardigd, dit is as van verbrand 

hout en/of varens. In beperkte mate wordt voor de productie van vlakglas ook soda, 

zeezout of as van zeeplanten gebruikt. Vanaf de late 18de eeuw wordt soda industrieel 

geproduceerd en gebruikt in de glasindustrie. De componenten worden vermengd en 

in een oven tot een vloeibare massa gesmolten. Als hete, stroperige vloeistof kan glas 

worden bewerkt tot de meest uiteenlopende vormen, van flinterdun tot zeer dik glas, 

maar ook tot platen vensterglas.

Tot ver in de 19de eeuw blijft de productie van vlakglas een ambachtelijk proces. Het wordt 

mondgeblazen door glasblazers en vervaardigd met de kroon- of cilinderglasmethode. 

Het kan blank, in de massa gekleurd of plaquéglas zijn. Blank glas of ongekleurd glas 

is bedoeld om niet gekleurd te zijn, maar door onzuiverheden in de grondstoffen heeft 

het altijd een gele, groene of blauwe tint. In de massa gekleurd glas heeft tot in de kern 

één enkele kleur. Door bewust kleurende bestanddelen (metaaloxides) toe te voegen of 

door de ovencondities aan te passen, ontstaat een gevarieerd kleurenpalet. Plaquéglas 

is meerkleurig. Bij tweekleurig plaquéglas wordt tijdens het blazen boven op het blanke 

glas een dun laagje gekleurd glas gelegd. Door het wegetsen van de gekleurde toplaag 

ontstaan heel wat decoratieve mogelijkheden.

In de loop van de 19de eeuw en zeker in de eerste helft van de 20ste eeuw duiken 

wereldwijd nieuwe technieken op om glas te vervaardigen. Vensterglas wordt in massa 

geproduceerd. Het glas wordt getrokken,  gegoten of gewalst, er komt een grote variëteit 

van kathedraal- en structuur  -

glas en ook het meerkleurige 

tiffanyglas verschijnt op de 

markt. Vandaag zijn de vele 

burgerwoningen met originele 

glas-in-loodramen een stille 

getuige van het brede gamma 

van glassoorten dat toen 

beschikbaar was. De meeste 

worden niet langer geprodu-

ceerd en zijn voor restauraties 

nog moeilijk te vinden.

 Diverse soorten structuurglas
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Glazeniers kopen grote platen vlakglas aan in verschillende kleuren. Op basis van het 

ontwerp zoeken ze de kleuren uit en snijden ze de glasstukken met een glassnijder exact 

op maat, kalibers genoemd. Ze werken het glas met een gruistang bij tot de perfecte vorm 

en grootte. 

De	decoratietechnieken

Schilderen op glas

Sinds de vroege middeleeuwen wordt glas beschilderd met glasverven. Die zijn gemaakt 

van metaaloxides, een flux of vloeimiddel en een tijdelijk bindmiddel (Arabische gom). Het 

zijn poeders die op een glasplaat worden vermengd met water, olie, urine of terpentijn 

tot een perfect glad mengsel zonder klontertjes. Afhankelijk van de soort en het beoogde 

resultaat wordt de verf met een ruim assortiment van penselen en borstels op het glas 

aangebracht. De verflagen kunnen worden bewerkt zolang het beschilderde glas niet 

gebakken is. Dat laatste gebeurt in een oven op een temperatuur tussen 480°C en 650°C, 

afhankelijk van de glasverf. 

De meest gangbare verfsoorten zijn grisailles, carnatierood, 

emailverven en zilvergeel. 

Grisailleverven worden gebruikt voor de lijn- of 

contourschildering en om te modelleren. Voor de 

lijntekening wordt de verf dekkend aangebracht. Men 

spreekt dan van contourverf. Om te modelleren brengt 

men de grisaille in dunnere lagen aan. Er wordt met 

licht gespeeld door te tamponneren, te arceren of uit te 

krassen. Zo krijgt de schildering meer details, diepte en 

ruimtelijkheid. Het kleurenpalet is beperkt en bestond 

initieel alleen uit rode, bruine of zwarte tinten. Grisailles 

worden hoofdzakelijk aan de binnenzijde van het glas 

aangebracht. Aan de buitenzijde worden ze gebruikt om 

meer dieptewerking te verkrijgen.

Carnatierood, sanguine of Jean- Cousinrood is een 

rode glasverf om huidtinten te imiteren. Bij het dun 

aanbrengen ontstaat een delicate huidskleur; een dikkere 
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laag geeft een dieper rood. Deze glasverf wordt vaak op 

de buitenzijde van het glas aangebracht. 

Zilvergeel bestaat uit zilveroxides en zilverchlorides 

vermengd met klei, oker of leem. Het wordt meestal aan 

de buitenzijde van het glas aangebracht. Tijdens het 

bakproces dringt het zilvergeel in de bovenste lagen van 

het glas en gaat daar deel uitmaken van de glasstructuur. 

Met zilvergeel worden transparante gelige kleuren bereikt, 

variërend van lichtgeel tot donkeroranje. Het kleurt 

details zoals kleding, haartooi en architectuuronderdelen. 

Zilvergeel mag niet verward worden met in de massa 

gekleurd geel glas. 

Emailverven zijn kleurige, transparante glasverven. 

Verpoederd gekleurd glas wordt samen met een grote 

hoeveelheid vloeiglasmiddel verwerkt. Emails worden aan de binnenzijde aangebracht. 

Met de nieuwe effecten die ze creëerden, kon de glasschilderkunst in de 17de eeuw 

geleidelijk evolueren naar veelkleurige schilderijtjes op hoofdzakelijk blank glas. 

Koudverf wordt, zoals het woord het zegt, koud op het glas aangebracht en niet 

gebakken. Het gaat voornamelijk om olieverf, acrylverf en synthetische glasverven. 

Koudverf is zeldzamer maar recente inzichten tonen aan dat het soms ook op zeer oude 

glasramen voorkomt. 

Glas etsen

Bij het etsen van glas wordt het oppervlak met een zuur behandeld. Dat kan door het glas 

volledig onder te dompelen in het zuur of door met zuurdampen te werken. 

Bij tweekleurig plaquéglas worden in één kaliber twee verschillende kleuren zichtbaar. Dit 

gebeurt aanvankelijk door het dunne laagje gekleurd glas weg te krassen met een scherp 

voorwerp. Later worden sterk bijtende zuren gebruikt, zoals waterstoffluoride. De delen 

die niet geëtst moeten worden, worden afgedekt. Het zuur werkt in op de niet-afgedekte 

 Hoofd geschilderd met grisailleverven
 Carnatierood zorgt voor een delicate huidskleur
 Zilvergeel in verschillende tinten geel
 Blauwe en paarse email op de vleugels
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delen en het gekleurde laagje glas wordt verwijderd. Deze 

techniek komt onder meer voor in heraldische motieven 

en kleding.

Helder geëtst of gezuurd glas is vaak te vinden in het 

interieur: in bovenlichten, binnen- en buitendeuren 

en scheidingswanden. Het varieert van eenvoudige 

repetitieve motieven, zoals kantachtige motieven bij 

mousseline glas, tot verfijnde figuratieve scènes. Na 

het wegetsen van het patroon worden de hogere delen 

handmatig bijgewerkt en verder opgeschuurd.

Het	loodnet
Loodprofielen bestaan uit nagenoeg puur lood, een zacht en buigzaam metaal met een 

laag smeltpunt (327°C). Dat maakt het gemakkelijk te verwerken. Oud lood bevat kleine 

hoeveelheden zilver die het lood harder maken. Bij recent lood wordt de hardheid bepaald 

door kleine hoeveelheden tin, antimoon, koper, zink, ijzer of aluminium toe te voegen. 

Loodprofielen voor glas-in-loodramen hebben een H- of U-vormig profiel. Een H-profiel 

bestaat uit een kern of ziel die beide loodvleugels verbindt. Na het loodzetten zijn alleen 

de loodvleugels zichtbaar, aan de binnen- en de buitenzijde. De profielen kunnen variëren 

in breedte en hoogte. 

Bij het loodzetten worden de glaskalibers in het loodprofiel geschoven en worden de 

profielen rond de glasstukken gebogen. Een goed vervlochten loodnet en het loodzetten 

van ziel-tot-ziel bepalen de stabiliteit van een glas-in-loodpaneel. De zijkanten worden 

afgewerkt met randlood. Dat kan een H- of U-profiel zijn. Na het loodzetten worden de 

knooppunten van het lood aan beide zijden gesoldeerd met een lood-tin soldeer, een 

legering van 60% tin en 40% lood. Op de te solderen punten wordt oleïne, stearine 

of soldeervet aangebracht. Dat zijn zuren die het loodoppervlak licht etsen en ervoor 

zorgen dat het soldeersel goed tussen de profielen vloeit. Na het solderen wordt het 

overtollige vloeimiddel verwijderd. 

Vervolgens wordt mastiek tussen het glas en de loodvleugels gewreven, worden de 

loodvleugels tegen het glas aangestreken, wordt de overtollige mastiek weggenomen 

en wordt het paneel gereinigd. Dit gebeurde traditioneel met fijn houtzaagsel, vodden 

 Geëtst rood plaquéglas gebruikt 
in een wapenschild 
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 Het maken van een glas-in-loodraam: het snijden van het glas, het loodzetten, het solderen, het mastieken en 
het wegnemen van overtollig mastiek
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en borstels. Nu gebeurt dat met lompen of poetspapier. Zagemeel en harde borstels zijn 

taboe om oude of gebrandschilderde panelen te reinigen. Resterende vetsporen worden 

verwijderd met alcohol.

Mastieken mag alleen met een traditionele krijt- en lijnoliemastiek of stopverf en niet 

met een synthetische variant. Om de soepelheid van de mastiek zo lang mogelijk te 

garanderen, mogen er geen harsen en pigmenten toegevoegd worden. Tegenwoordig 

 De aanwezigheid van breuklood hoort bij een oud glasraam
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wordt mastiek nog zelden zelf gemaakt, maar kant-en-klaar gekocht. De samenstelling 

van oude mastiek kan verschillen aangezien een variëteit van stoffen werd toegevoegd 

als verharder, zoals haar of loodmenie, maar ook asbest.  

Vroeger werd gebroken glas courant hersteld met breuklood of blindlood. Vandaag 

wordt dat gebruikt als er geen voorzetglas wordt geplaatst. Breuklood is een H-vormig 

profiel met doorgaans een smallere loodvleugel, dat tussen de glasstukken wordt 

ingebracht. Veelvuldig gebruik van breuklood kan de leesbaarheid verstoren. Toch 

hoort de aanwezigheid van breuklood bij een oud glasraam en draagt het bij tot de 

ouderdomswaarde. Blindlood is een vlakke, loden strip die – aan de buiten- en/of de 

binnenzijde – op de breuk wordt gelegd en aan het loodnet gesoldeerd. Zo wordt de 

breuk gecamoufleerd en wordt waterinsijpeling voorkomen. 

Mastieken of kitten betekent gaten of scheuren dichtmaken om waterinfiltratie te 

voorkomen. Dat gebeurt traditioneel met mastiek of stopverf, een stugge pasta van 

krijtpoeder en lijnolie. Bij het mastieken van glas-in-loodpanelen wordt mastiek 

onder de loodvleugels geduwd om de panelen wind- en waterdicht te maken. Het 

afkitten van zowel monumentale ramen als schrijnwerk werkt de aansluitingen 

met de structuur en het raamwerk waterdicht af. Bij schrijnwerk gebeurt dat met 

een mastiekslag en bij monumentale ramen met mortel. Wanneer er geen losse 

bruggen zijn, worden de panelen vastgezet met mortel- of mastiekbruggen, in 

een mastiek- of mortelbed. Voor het afkitten van ramen worden vandaag, naast de 

traditionele krijt-lijnolie-mastiek, ook allerhande industriële pasta’s gebruikt.

1.3	panelen	verstevigen
Ter versteviging van glas-in-loodpanelen worden van oudsher metalen windroeden of 

bindroeden aan de panelen bevestigd, aan zowel de binnen- als de buitenzijde. Dat 

gebeurt met bindlood of koperdraad die op het loodnet zijn gesoldeerd. Het bindlood 

wordt vaak opgedraaid tot een rozetvorm; het kan een kleine, dicht gesoldeerde ring 

vormen of gewoon dichtgedraaid zijn.

Oude windroeden zijn meestal uit ijzer, recentere uit roodkoper of roestvast staal. 

Doorgaans zijn ze recht, met een rond of rechthoekig profiel en worden ze horizontaal 

bevestigd. Ze kunnen ook de tekening van het loodnet volgen. 
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De verankering van de windroeden met het loodnet geeft stevigheid waardoor de panelen 

minder snel doorzakken en beter bestand zijn tegen windbelasting. De windroeden worden 

ook verankerd met de draagstructuur (ingewerkt in het steen- of voegwerk), met de ver-

stevigingskaders of bevestigd op het schrijnwerk.  

Om panelen extra te verstevigen kunnen kaders in U-profiel rond het randlood worden 

gemonteerd. In het verleden werd blik of inox gebruikt. Sinds de jaren 1990 zijn dat 

voornamelijk koper en messing. De panelen krijgen bijna altijd een omkadering wan-

neer ze worden teruggeplaatst in een ‘museale opstelling’ met buitenbeglazing.

2. de raamconstructie

De term glas-in-loodraam is niet toevallig. Het glas in lood is meestal ingewerkt in een 

‘raamopening’ of bouwkundige structuur die uit metaal, hout, steen of een combinatie 

 Principetekening van een glas-in-loodpaneel in situ

glaskaliber

Windroede

Losse brug

Losse brug

los bindlood

opgedraaid bindlood

Deuvel

Neus

soldeerpunt
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van deze materialen bestaat. Monumentale raamconstructies zijn opgebouwd uit een 

groot aantal glas-in-loodpanelen die samen één monumentaal geheel vormen. In kleine 

raamconstructies zijn dat slechts één of enkele kleinere panelen. 

2.1	de	monumentale	raamconstructie
Een typische monumentale raamconstructie, zoals in kerken, bestaat uit verticale licht-

openingen of lancetten, onder verdeeld door monelen of montants. Ze zijn doorgaans 

vervaardigd uit natuur- of baksteen, beton en uitzonderlijk uit metaal of hout. De licht-

openingen worden soms decoratief bekroond met een roosvenster of maaswerk. 

  Principetekening van een monumentale raamconstructie

Maaswerk

Glas-in-loodpaneel

Windroede

Raambrug

Moneel

Lancet

Dorpel

Lancetpunt
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Grote lichtopeningen zijn meestal horizontaal, maar soms ook verticaal, onderverdeeld 

met metalen raambruggen of brugstaven. Het montagesysteem met vaste en losse 

raambruggen komt voor sinds het einde van de 19de eeuw. Historische raambruggen 

zijn vervaardigd uit giet- of smeedijzer en roesten bijna niet. De glas-in-loodpanelen 

rusten op neuzen in de raambruggen. Ze worden vastgezet met een losse brug (of 

deklat), die aan de buitenkant over de neuzen wordt geschoven en wordt verankerd 

met een deuvel (of spie). De panelen worden verticaal, ter hoogte van het steenwerk, 

vastgezet met een mortelvoeg. De samenstelling en de kleur van de mortel worden 

aangepast aan het type steen. Kalkmortel garandeert een veilige demontage van het 

glas in lood met minder risico op glasbreuk. In plaats van met een losse brug kunnen 

de panelen worden vastgezet met een mastiek- of mortelbrug. Onderaan elk lancet 

is een afvoer voorzien om het water dat op de binnenkant van de koude glaspanelen 

condenseert, naar buiten af te voeren, meestal via een loden slab.

Raambruggen uit giet- of smeedijzer zijn helaas slechts uitzonderlijk bewaard. De voorbije 

decennia zijn ze tijdens restauratiecampagnes vaak vervangen door exemplaren van roest-

vast staal, mangaanbrons of messing. Ook de neuzen en deuvels zijn daarbij  vernieuwd of 

door bouten of draadstangen en moeren vervangen.

Meer informatie over kalkmortels is te vinden in de onderhoudsbrochure van Monumenten-

wacht Onderhoud en herstel van voegen in historisch metselwerk (p. 40-42).

2.2	het	schrijnwerk
Schrijnwerk, hoe eenvoudig ook, is een belangrijk architecturaal onderdeel van elk 

gebouw. Monumentenwacht heeft al de onderhoudsbrochures Onderhoud van houten 

buitenschrijnwerk en Onderhoud van stalen schrijnwerk gepubliceerd. Deze problema-

tiek komt hier dan ook maar summier aan bod.

Metalen schrijnwerk komt voor in vaste en opendraaiende ramen, deuren, koepels en 

vlaklichten. Het zijn kaders die voornamelijk bestaan uit T-vormige, L-vormige of platte 

profielen, waarin de glas-in-loodpanelen worden geplaatst. Het glas in lood in deuren 

of ramen wordt vastgezet met een schuine mastiekslag, een glaslat of een pin. Om de 

waterdichting te garanderen wordt het glas in lood meestal in een mastiekbed gelegd en 

wordt de overtollige mastiek aan de binnenzijde weggenomen. Bij koepels en vlaklichten 

liggen de glas-in-loodpanelen doorgaans los in de constructie. Boven het glas in lood ligt 

er altijd een bouwkundige structuur die dienst doet als buitenwand.

https://www.monumentenwacht.be/publicaties/onderhoud-en-herstel-van-voegen-in-historisch-metselwerk
https://www.monumentenwacht.be/publicaties/onderhoud-van-houten-buitenschrijnwerk
https://www.monumentenwacht.be/publicaties/onderhoud-van-houten-buitenschrijnwerk
https://www.monumentenwacht.be/publicaties/onderhoud-van-stalen-schrijnwerk
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Ook bij houten schrijnwerk kunnen de glas-in-loodpanelen zowel in een vast kader 

als in opendraaiende vleugels voorkomen. Houten profielen van ramen, deuren en 

binnenwanden hebben een sponning of rabat waarin het glas-in-loodpaneel wordt 

geplaatst en ook op zijn plaats wordt gehouden door een schuine mastiekslag of glaslat. 

De mastiekslag wordt geschilderd om ze af te schermen van lucht en regen. Glaslatten 

zijn houten of metalen latjes die op het kozijn worden gemonteerd om het glas in lood vast te 

zetten. Ze zijn vaak schuin afgewerkt, wat een goede afwatering verzekert. Ze worden met 

kleine spijkertjes of vijsjes vastgezet in het kozijn, en soms afgewerkt met kit.

Onderaan de raamvleugel of het vaste raam zorgen een kleine ondiepe gleuf en een 

kanaaltje voor de afwatering van condens naar buiten.

3. monumentaal glas in lood beschermen

Al vóór de Tweede Wereldoorlog bestaan er tal van beschermsystemen voor glas in lood. 

Na de oorlog blijven ze van toepassing, dankzij een hernieuwde zorg voor het patrimonium, 

de hoge kostprijs van restauraties en de vandalismegevoeligheid van glas-in-loodramen. 

Door een evolutie in de kennis van en de visie op conservatie/restauratie krijgen 

gebrandschilderde glas-in-loodramen vanaf de jaren 1990 buitenbeglazing om het glas 

en de beschildering te beschermen. Ook in de Richtlijnen voor de conservatie/restauratie 

van glasramen, opgesteld door het Corpus Vitrearum (2e editie Nürnberg 2004), wordt 

beschermglas sterk gepromoot. Er is nog altijd veel diversiteit in beschermingssystemen, 

zowel in technische uitvoering als in materiaalkeuze, met vaak een grote visuele impact 

op de architectuur. 

3.1	buitenbeglazingssystemen
De afgelopen decennia zijn er zowel geventileerde als 

niet-geventileerde systemen gebruikt, met en zonder 

spouw, sommige bedoeld als tijdelijke ingreep, andere 

als definitieve beschermingsmaatregel. Afhankelijk van 

het type buitenbeglazing blijft het glas in lood in zijn 

originele sponning gemonteerd of wordt het naar binnen 

geplaatst. Ook de variëteit van glassoorten is groot, 

zoals gewoon floatglas, kathedraalglas, gewapend glas 

of draadglas, maar ook kunststofplaten. 

https://www.monumentenwacht.be/files/richtlijnen_corpus_vitrearum.pdf
https://www.monumentenwacht.be/files/richtlijnen_corpus_vitrearum.pdf
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Als resultaat van internationaal wetenschappelijk onderzoek naar de bescherming van 

historisch glas in lood, wordt bij de restauratie van gebrandschilderd of waardevol glas 

in lood in Vlaanderen vanaf de jaren 1990 gestreefd naar een buitenbeglazingssysteem 

met binnenventilatie. Het basisprincipe daarbij is dat er tussen de buitenbeglazing en het 

glas in lood een ventilatie spouw van minimaal 3 cm en maximaal 15 cm wordt voorzien. De 

luchtstroom in de spouw verhindert dat er condens gevormd wordt op het glas in lood en 

maakt dat de condens op de binnenzijde van de buitenbeglazing snel opdroogt. Er wordt 

  Principetekening buitenbeglazing met binnenventilatie
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luchtverplaatsing in de spouw gecreëerd door de onderste en de bovenste panelen licht te 

kantelen. Dat voorkomt ook ophoping van stof en  ongedierte in de spouw. De glas-in-lood-

panelen worden verstevigd met een – meestal koperen – kader en aan de binnenzijde 

‘museaal’ op de ontdubbelde  constructie opgesteld. Deze opstelling is goed omkeerbaar 

omdat de panelen worden vastgezet tussen de vaste en losse bruggen zonder ze af te 

werken met mastiek of kitvoegen. Aan de zijkanten, ter hoogte van de aansluiting met de 

muur of monelen, zijn er loden slabben aan de omtrekkaders van de panelen bevestigd 

die mooi tegen de steen worden aangewreven om lichtspleten weg te werken. Op het 

randlood van de lancetpunten en de maaswerkpanelen worden onder de loodslabben 

vaak nog koperen lipjes gesoldeerd om de panelen in het steenwerk te bevestigen. Is dat 

niet het geval, dan worden de panelen met de loodslabben aan de steen bevestigd.

Een alternatieve opstelling is wanneer het glas in lood in zijn originele sponning blijft en 

het buitenglas er aan de buitenzijde is voorgezet. In dat geval moeten de onderste en 

bovenste glas-in-loodpanelen worden aangepast om binnen ventilatie mogelijk te maken. 

Dit systeem wordt vaker gebruikt bij nieuw glas in lood of wanneer dat de enige technisch 

of budgettair haalbare optie is. 

 

De glaskeuze van de buitenbeglazing is sterk beeldbepalend. Sommige soorten zijn sterk 

reflecterend. Andere, zoals gelaagd monumentenglas of mondgeblazen glas, zijn visueel 

minder storend. Gelaagd glas zorgt ook voor geluidsisolatie. Thermisch isolerend glas is 

alleen zinvol als er een totale aanpak is voor het isoleren van het gebouw. Plexiglas wordt 

door de krasgevoeligheid afgeraden.

De esthetische impact op het uitzicht van het gebouw blijft een belangrijk argument tegen 

buitenbeglazing. Een sterk argument pro is dat ze een conserverende behandeling van 

glas-in-loodramen mogelijk maakt. Zo is de restaurateur in staat om onder meer het 

loodnet te bewaren, glas te verlijmen en te retoucheren met koudverf. Buitenbeglazing 

beschermt trouwens niet alleen het gebrandschilderd glas maar creëert ook een stabieler 

binnenklimaat.  

3.2	plaatselijke	ingrepen
Wanneer in het verleden niet werd gekozen voor een volledige buitenbeglazing, zijn 

verschillende systemen gebruikt om stukken glas of delen van een paneel te isoleren uit 

zijn vochtige omgeving. Zo kon het oppervlak afgedekt worden met wassen of harsen 

of werden originele kalibers enkelzijdig of dubbelzijdig gedoubleerd door een helder 
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beschermglas aan de binnen- en/of buitenzijde van het gebroken kaliber aan te brengen. 

Meestal werd het mee ingewerkt in het loodnet. Deze systemen worden vandaag sterk 

afgeraden omdat ze een microklimaat creëren tussen de verschillende glasstukken.

3.3	netten	en	horren
Netten en horren bieden bescherming 

tegen mechanische schade, schade 

door dieren en vandalisme. Als tijdelijke 

maatregel kunnen ze bijvoorbeeld vallende 

stukken steenwerk opvangen. De netten 

en horren worden aan de buitenzijde, 

op enige afstand van het raam, in de 

dagkanten vastgezet. Ze bestaan in nylon 

en metaal, zijn een budgetvriendelijke 

oplossing en zijn gemakkelijk te monteren 

en te demonteren. Nylonnetten bieden 

bescherming tegen vogels en vandalisme, 

maar behoeden het glas in lood niet 

voor zware stenen of zwiepende takken. 

Visueel storen ze amper. Metalen horren 

worden bijna niet meer nieuw geplaatst; 

ze zijn visueel storend en zowel ijzeren als 

koperen netten verweren met de tijd.
 Roestvlekken door het roesten van de ijzeren horren



23oorzaken en vormen van schade

	 OORZAKEN EN VORMEN VAN SCHADE

1. schade aan het glas-in-loodraam

Glasramen zijn opgebouwd uit verschillende materialen. Schade is dus meestal een 

samengaan van verschillende factoren die materiaalafhankelijk zijn of het gevolg zijn van 

externe invloeden.

1.1	vervuiling
Een van de belangrijkste bedreigingen voor glas in lood is verontreiniging. De meest 

 voorkomende types van vervuiling en hun oorzaken zijn schematisch weergegeven. 

3
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Oorzaak Type binnen/ 
buiten

dieren op en rond het 
gebouw

- uitwerpselen van 
duiven

- nestmateriaal
- spinrag en 

spinnenpoep

binnen
buiten

vegetatie op en rond 
het gebouw

- begroeiing en 
hechtvoetjes  
van klimplanten  
op de ramen

- takken die door  
de ramen groeien

binnen
buiten

werkzaamheden aan en 
rond het glas in lood

- mortel-, pleister-  
en mastiek resten

- verfspatten
- resten van 

reinigingspasta’s

binnen
buiten

plaatselijk herstel van 
lacunes of fixeren van 
loszittende delen in de 
glas-in-loodpanelen

- tape en lijmresten 
van tape

- siliconeresten 

binnen
buiten

vochtige omgeving en 
gebrek aan ventilatie

- micro-organismen 
- schimmels
- mossen en onkruid

binnen
buiten
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Oorzaak Type binnen/ 
buiten

corrosie van metaal 
(windroeden, 
raambruggen, horren)

- roestvorming, 
vlekken en druipers

- groene corrosie van 
koper, vlekken en 
druipers 

binnen
buiten

uitspoeling van 
natuursteen 
raamconstructie

- hardnekkige 
korsten, ontstaan 
doordat mineralen 
onder invloed van 
regen of condens 
uit de natuursteen 
gespoeld worden

binnen
buiten

luchtverontreiniging - zwarte, hardnekkige 
laag, bestaande 
uit kleine vaste 
deeltjes (fijnstof) 
en mole culaire 
verontreiniging 
(gasdeeltjes)

buiten

luchtverontreiniging  
door ventilatie-  
en verwarmings-
systemen

- een hardnekkige, 
zwarte vervuiling

binnen

luchtverontreiniging 
door het branden van 
kaarsen

- roetvervuiling binnen
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Vervuiling heeft gevolgen voor zowel de glasschildering en het glas als het lood. Ter hoogte 

van de windroeden en de raambruggen vormen zich gemakkelijk vuilophopingen die een 

ideale voedingsbodem zijn voor schimmels en ongedierte. Ze werken de beschadiging 

van de schildering en glas- en loodcorrosie in de hand doordat ze water vasthouden. Het 

zure of basische milieu dat daardoor gecreëerd wordt, veroorzaakt chemische schade. 

Vuilkorsten hechten sterk waardoor het verwijderen ervan bijkomende schade aan het 

glas en vooral aan de glasschildering kan veroorzaken. Daarenboven hypothekeren ze de 

leesbaarheid van het raam. 

1.2	oppervlakteschade,	breuken	en	lacunes
Glasbreuk heeft vele oorzaken en kent verschillende breukpatronen. Het type breuk, het 

aantal breuken en hun locatie wijzen vaak op een achterliggend probleem. 

De voornaamste oorzaak van glasbreuk of lacunes is plotse mechanische schade 

veroorzaakt door calamiteiten, zoals hevige hagelbuien, tocht of onderdruk, zwiepende 

takken of invliegende vogels. Monumentale glasramen hebben ook geregeld te lijden onder 

 Enkelvoudige glasbreuk

 Stervormige glasbreuk

 Meervoudige glasbreuk

 Thermische breuken
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inslagen van steentjes of ballen door vandalen of spelende kinderen. In privéwoningen 

veroorzaken de gebruikers meer dan eens schade bij hun dagelijkse activiteiten. Ook tijdens 

kleine en grote restauratiewerkzaamheden lopen glas ramen vaak schade op. Denk maar aan 

accidentele schade bij het plaatsen van steigers, het demonteren of transporteren van de 

panelen, het slecht beschermen van de glasramen bij het zandstralen of chemisch reinigen 

van gevels ... De schade die hierdoor ontstaat is onherstelbaar. Glas-in-lood ramen worden 

ook bewust beschadigd wanneer bijvoorbeeld verwarmingsbuizen en elektriciteitskabels 

door het glas worden gelegd. 

Langzame mechanische schade is het 

gevolg van toenemende druk, door bij-

voorbeeld constructieproblemen aan het 

gebouw, roestende raambruggen of een 

uitbuikend loodnet. Hierdoor neemt de 

druk op de panelen alsmaar toe. Zo ont-

staat er geleidelijk glasbreuk ter hoogte 

van de raambruggen, vaak het eerst bij 

de neuzen, waar de spieën extra druk op 

het paneel zetten. Ook het onzorgvuldig 

stockeren van panelen voor een lange 

tijd kan schade in de hand werken. 

Thermische glasbreuk is een gevolg 

van spanning door temperatuurverschil-

len, zoals bij brand of bij ongelijke opwar-

ming van het glasoppervlak. De breuken 

ontstaan aan de rand van het glas, heb-

ben een grillige vorm en zijn vaak vertakt. 

Onder extreme hitte ontstaan zeer fijne 

grillige scheurtjes in het glas, die het 

instabiel maken. 

Glasbreuk op zich is niet altijd problematisch. Een enkelvoudige breuk is ergens zelfs 

‘eigen’ aan een historisch glasraam. Doorgaans brengt beperkte glasbreuk de stabiliteit 

van een paneel niet in gevaar. Maar meervoudige breuken die verlies van materiaal of 

lacunes teweegbrengen, moeten wel worden aangepakt. Lacunes in panelen kunnen 

 Glasbreuk door het roesten van de raambruggen
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leiden tot meer glasverlies, het invliegen van vogels en het insijpelen van (regen)water. 

Bovendien kan vallend glas de veiligheid van bezoekers of passanten in het gedrang 

brengen.

1.3	glascorrosie
Hoewel hedendaags glas wordt beschouwd als weinig verweringsgevoelig, is het toch 

niet volledig chemisch inert. Denk maar aan dof wordend glaswerk in de vaatwasmachine. 

De verweringsgevoeligheid is sterk afhankelijk van de samenstelling. Zo is het kaliumrijke 

vlakglas gevoeliger voor verwering dan sodaglas. Glascorrosie ontstaat onder meer door 

de reactie van het glasoppervlak met atmosferische invloeden, zoals vocht en vooral 

condens. Het verweerde glas houdt vocht vast waardoor het proces wordt versneld. Een 

droge en stabiele omgeving is de beste garantie om het verweringsproces van zowel het 

glas als de schildering te vertragen en zelfs te stabiliseren. Niet- of slecht geventileerde 

buitenbeglazingssystemen en verkeerde reinigingstechnieken en producten kunnen dit 

proces in de hand werken of versnellen.

Glascorrosie is een complex chemisch proces dat gepaard gaat met enerzijds verschil-

lende bestanddelen die uit het glas uitlogen, en anderzijds andere bestanddelen die in 

het glas terechtkomen. Zo ontstaat een corrosielaag. Die kent vele verschijningsvormen, 

zowel in als op het glasoppervlak: een mattering van het oppervlak, een iriserende laag, 

kleine putjes tot diepe kraters, dikke verweringskorsten op het glas of zwarte klusters in 

het glas. Hierdoor kan het glas zijn transparantie gedeeltelijk of volledig verliezen. Deze 

processen zijn onomkeerbaar en de schade is niet te herstellen.

 Detail van hetzelfde paneel met sterke verwering van het glas, gefotografeerd met op- en doorvallend licht
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1.4	schade	aan	de	schildering
Goed hechtende glasverf doorstaat de tand des tijds 

meestal goed. Wanneer een glasschildering vervaagt, 

loskomt of zelfs volledig verdwijnt, kan dat diverse 

oorzaken hebben: het type glasverf, de samenstelling, 

het productieproces en omgevingsfactoren. Sommige 

glasverven zijn verweringsgevoeliger dan andere. 

Emailverven zijn doorgaans fragieler dan grisailles, 

carnatierood is zeer verweringsgevoelig en zilvergeel is 

heel duurzaam. Slecht hechtende verflagen zijn soms 

te wijten aan fouten in het productieproces, tijdens 

het aanmaken van de verf, het voorbereiden van de 

glasstukken en het bakproces. Ook omgevings-

factoren zoals condens, een vochtige omgeving, 

temperatuurschommelingen en vervuiling kunnen 

schade toebrengen aan de gebrandschilderde lagen. 

Kachels en kaarsen bijvoorbeeld veroorzaken de 

vorming van calciumsulfaat waarin roet wordt afgezet. Dat kan schade in de hand werken 

waarbij barstjes in de verflagen ontstaan die afbladderen, verpulveren of gradueel 

vervagen. 

Soms blijft er zo goed als niets meer over, behalve een negatief spoor ter hoogte van de 

tekening, ‘spooklijnen’ genoemd. Te agressieve reinigingsmethodes veroorzaken vaak 

schade of verlies van de schildering, onder meer wanneer een vervaagde schildering 

wordt verward met vervuiling en ze daardoor bij een onzorgvuldige reiniging helemaal 

verdwijnt. 

1.5	schade	aan	het	loodnet
Lood oxideert zodra het wordt blootgesteld aan lucht. Hierdoor krijgt het glanzende 

oppervlak een grijze, matte kleur. Deze stabiele oxidatielaag is vrijwel onoplosbaar 

en beschermt het onderliggende lood. Lood is vrij goed bestand tegen chemische en 

atmosferische aantasting maar corrodeert langzaam door de inwerking van zuren in een 

vochtige omgeving. Zo tast azijnzuur de stabiele oxidatielaag aan en wordt het omgezet 

in loodwit. Actieve corrosieproducten van lood zijn poederig. Ze zijn heel giftig en 

verzwakken het lood.

 Verwering van de grisaille
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Loodwit	is	zeer	giftig	en	schadelijk	voor	de	gezondheid!

Doorheen de jaren verliest lood zijn flexibiliteit en wordt het sprok. Hierdoor kunnen 

plaatselijk scheuren ontstaan wanneer het paneel aan te veel druk of beweging is 

blootgesteld, zoals bij deurpanelen of panelen waar de windbelasting groot is. Scheuren 

in het lood komen het vaakst voor naast de soldeerpunten. Dat is ook het geval wanneer 

een paneel zijn eigen gewicht horizontaal moet dragen, zoals bij vlaklichten en koepels. De 

scheuren kunnen de instabi liteit van een 

paneel versnellen. Vaak is het moeilijk in 

situ in te schatten hoe groot het probleem 

is. Zolang een paneel goed vast zit in 

zijn opening, en het bindlood het paneel 

verbindt met de windroeden, wordt het 

nog ondersteund. Bij de demontage wordt 

de ernst duidelijk en kan het paneel plots 

volledig uiteenvallen. Blindlood komt na 

verloop van tijd gemakkelijk los van het 

loodnet.

Het fenomeen van een  paneel dat doorzakt 

en bol komt te staan, wordt ‘uitbuiken’ 

genoemd. De oorzaak van de vervorming 

in het loodnet is vaak meervoudig en 

niet altijd met zekerheid te benoemen. 

Uitbuiken kan een gevolg zijn van fouten 

in het ontwerp en de productie, kan 

ontstaan wanneer de panelen te strak in 

de constructie zitten of kan te wijten zijn 

aan degradatie van het loodnet en/of de 

constructie. Dat kan gaan van scheuren 

en lacunes in het loodnet, over het 

ontbreken van bindlood en windroeden, 

tot uitzetting van de metalen structurele 

onderdelen door roestvorming.

 Door schade aan het lood en het glas valt het 
glas-in-loodpaneel helemaal uit elkaar.
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UITBUIKEN	VAN	PANELEN
Is het uitbuiken van panelen altijd problematisch? Neen! 

Uitbuiken is doorgaans een traag proces en is zelden urgent.

Wanneer	niet?	
Wanneer het glas-in-loodpaneel kort na de plaatsing, toen de mastiek nog 

soepel was, bol is komen te staan en sindsdien niet verder is doorgezakt. Zolang 

de situatie stabiel blijft, het lood stevig aanvoelt en geen scheuren vertoont, 

het glas niet veelvuldig is gebroken, het nog steeds goed in het loodprofiel 

zit en er geen kieren tussen lood en glas zichtbaar zijn, is het uitbuiken niet 

problematisch.

Wanneer	wel?	
Uitbuiken gaat na verloop van tijd samen met scheurvorming en/of het volledig 

doorscheuren van het lood en glasbreuk. Dus wanneer het probleem versnelt, 

is het noodzakelijk om in te grijpen. Wanneer panelen in vlaklichten of koepels 

uitbuiken, neem dan contact op met een specialist. Dat is essentieel voor de 

veiligheid van de gebruikers. 

1.6	schade	aan	de	mastiek
Mastiek kan na verloop van tijd zijn soepelheid verliezen en gaan barsten. Dit gebeurt 

onder invloed van wisselende temperatuur en vochtigheid en wanneer doorheen de jaren 

alle olie uit de mastiek is getrokken. Omdat de mastiek onder het lood zit, is de toestand 

ervan moeilijk in te schatten. Finaal zal het uitdrogingsproces uitmonden in verpoederde 

mastiek waardoor de panelen niet langer wind- en waterdicht zijn. Dat ontketent meestal 

waterinsijpeling, versnelde verwering van het lood of schade aan het interieur.

Wanneer overtollige mastiek niet zorgvuldig is weggehaald, kan er lijnolie uit de mastiek 

druipen. Deze oliesporen, evenals overtollige mastiekresten, trekken vuil aan en zijn een 

voedingsbodem voor schimmels, wat de schade kan doen escaleren.

1.7	schade	aan	windroeden	en	bindlood
IJzeren windroeden gaan roesten, waardoor materie verloren gaat en ze in een vergevor-

derd stadium hun functionaliteit verliezen en vervangen moeten worden. Ook veroorzaakt 
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het corroderend ijzer roestsporen op het glas. De functionaliteit van windroeden hangt af 

van hun eigen draagkracht en van een goede bevestiging aan zowel de panelen als de 

draagstructuur of de raamopening. 

Bindloodjes bevestigen de windroede aan het paneel. Als ze afscheuren of afvallen, ver-

liest de windroede zijn ondersteunende functie. Vooral bindloodjes die in rozetvorm zijn 

opgedraaid, ontrollen gemakkelijk of scheuren ter hoogte van het soldeerpunt wanneer 

ze – bijvoorbeeld bij het reinigen van de ramen – meermaals worden ontrold en opnieuw 

opgedraaid. Wanneer het bindlood niet langer tot een mooi, dicht rozet is opgedraaid, 

blijven vuil en bladeren erachter hangen.

2. schade aan de raamconstructie

2.1	schade	aan	de	monumentale	raamconstructie
Bij de monumentale raamconstructie vormen de verwering van het steenwerk en het roesten 

van de raambruggen en losse bruggen een groot probleem. Het is vaak de hoofdreden voor 

de demontage van de glas-in-lood panelen. ‘Roesten’ is het oxideren van ijzer onder invloed 

van water en zuurstof. Daarbij neemt ijzer in volume toe. De samenstelling van het metaal 

 Verwering van het steenwerk
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bepaalt mee de corrosie gevoeligheid. Zo is smeedijzer doorgaans minder corrosie gevoelig 

dan staal. Slecht onderhoud van mastiek- en mortelbruggen veroorzaakt waterinsijpeling, 

wat de corrosie van het metaal in de hand werkt. De omgevingsomstandigheden en de 

oriëntatie van het gebouw zijn bepalend voor de toestand van de raambruggen. Aan de 

noordzijde van een gebouw, met minder bezonning, blijft de omgeving vochtiger en gaat 

het roestproces van de ijzeren onderdelen sneller. 

Wanneer raambruggen en losse bruggen uitzetten, ontstaat er druk op de raam constructie 

en de glas-in-loodpanelen, met vergaande gevolgen. Er ontstaan scheuren in de monelen, 

waarin water blijft staan, met vorstschade tot gevolg. In een vergevorderd stadium gaan 

stukken moneel afbreken, wat de stabiliteit van de raamconstructie in het gedrang kan 

brengen. 

Maar ook de glas-in-loodpanelen zelf komen onder druk te staan, waardoor glasbreuk 

ontstaat ter hoogte van de raambruggen en/of uitbuiking van de glas-in-loodpanelen. Al 

deze factoren verhogen de kans op waterinsijpeling in het interieur. Het roestwater zoekt 

zich een weg en trekt daarbij een spoor van ernstige en permanente verkleuring van de 

steen en het glas. Ook wordt het pleisterwerk of metselwerk door het water aangetast en 

worden interieurelementen beschadigd.

2.2	schade	aan	het	schrijnwerk
Water is ook bij schrijnwerk dé grote boosdoener. Het is bijzonder schadelijk wanneer 

het tussen en in de profielen dringt en er blijft staan. Waterinfiltratie of -stagnatie, hout-

aantas  ting en mechanische schade zijn het gevolg van gebrekkig onderhoud. Zowel 

 Roesten van de losse raambrug  Afbreken van de monelen door roestende raam bruggen
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metaal als hout kan uitzetten of kromtrekken waardoor ramen niet of moeilijk openen en 

sluiten, kieren ontstaan, water binnensijpelt en de structuur uiteindelijk instabiel wordt. 

Hierdoor komt het glas in lood onder druk te staan, ontstaat glasbreuk en kunnen panelen 

vervormen of uitbuiken.  

De meeste schade aan houten schrijnwerk is het gevolg van slecht onderhoud en 

verwering van de afwerklagen, mastiekslagen of kitvoegen, losse of openstaande 

houtverbindingen, slechte aansluitingen met dorpels, waterlijsten en kroonlijsten, 

en verstopte of dichtgeschilderde condensgootjes of -gaatjes. Het water blijft dan in 

de profielen staan en kan gemakkelijk in het hout dringen, waardoor schimmels en 

zwammen zich vormen. Wanneer de mastiekslag zelf aan regen is blootgesteld, doordat 

de afwerklaag erop verweerd is, ontstaan er barstjes waarlangs water indringt en er 

blijft staan tot er stukken mastiek afspringen. Om dezelfde reden is het essentieel om 

de mastiekslag regelmatig te schilderen en de aansluiting tussen de glaslat en het glas 

af te kitten. 

Bij metalen schrijnwerk treedt er corrosie op onder invloed van zuurstof en water uit de 

omgeving. IJzerhoudende metalen gaan roesten, waardoor er druk ontstaat op andere 

materialen zoals het metselwerk, de stopverf en het glas. Een slecht onderhoud van de 

afwerklagen berokkent ook hier schade aan het schrijnwerk. Door vervorming of breuk 

van constructieve onderdelen komt het glas in lood onder druk te staan en ontstaan er 

breuken in het glas. Een bijkomend probleem bij metalen is galvanische corrosie. In een 

combinatie van verschillende metalen tast een edeler metaal het minst edele aan. Zo 

kunnen ijzeren slaglatjes corroderen wanneer ze met koperen vijsjes zijn vastgezet.

Zie ook de onderhoudsbrochures van Monumentenwacht Onderhoud van houten buiten-

schrijnwerk en Onderhoud van stalen schrijnwerk.

3. schade door geen of slechte condensafvoer

De nefaste gevolgen van waterinfiltratie zijn al duidelijk gemaakt. Maar water komt 

niet altijd van buiten. Door grote temperatuurverschillen binnen en buiten ontstaat er 

condens. Het kortstondig verwarmen van de binnenruimte, een andere isolatiewaarde 

van bouwonderdelen en het gebrek aan ventilatie maken dat warme lucht, met een 

hoog vochtgehalte, afkoelt en neerslaat op koude oppervlakken zoals ramen. Bij enkele 

https://www.monumentenwacht.be/publicaties/onderhoud-van-houten-buitenschrijnwerk
https://www.monumentenwacht.be/publicaties/onderhoud-van-houten-buitenschrijnwerk
https://www.monumentenwacht.be/publicaties/onderhoud-van-stalen-schrijnwerk
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beglazing is dat de binnenzijde van het glas. Bij gebrandschilderd glas in lood vormt de 

condens zich dus aan de zijde met de glasschildering. Dat vormt een belangrijke bedreiging 

voor de gebrandschilderde lagen, ook bij 19de-eeuws en recenter gebrandschilderd glas.

Condens vermijden is dan ook essentieel in het behoud van glas in lood. In elk geval is 

een goede condensafwatering naar buiten toe cruciaal voor de instandhouding van zowel 

het schrijnwerk als het hele interieur. Bij verticale raambruggen moet de condensgoot 

zorgvuldig en voldoende hoog tegen de raambrug aangewerkt worden om te voorkomen 

dat deze door vocht wordt aangetast. Wanneer condensgoten en -afvoeren ontbreken, 

verkeerd afwateren, een te lage opstand hebben, beschadigd, dichtgeverfd of op een 

andere manier verstopt zijn, kan het condenswater alleen aan de binnenzijde afgevoerd 

worden. De aflopende condens trekt vochtstrepen op de binnenbepleistering. Bij ernstige 

condensvorming en een slechte afwatering (zoals in verwarmde kerken) kan het water 

in het metselwerk trekken en vochtschade en schimmelvorming veroorzaken aan de 

interieurelementen en kunstwerken die zich onder de ramen bevinden.

Bij houten schrijnwerk kunnen de onderregels van de houten ramen en de vensterbanken 

vochtschade oplopen die leidt tot houtrot en schimmelvorming. Stalen ramen gaan roesten. 

4. schade aan en door de beschermingssystemen

Het beschermen van glas in lood gaat al ver terug in de tijd, waardoor ook de beschermings-

systemen intussen al schade hebben opgelopen. 

Tijdelijke of snel opgebouwde monu-

mentale bescherming bestaat vaak uit 

houten latten of een metalen buitenkader 

met daarin grote platen glas of kunststof. 

Doorheen de jaren zijn de kaders en beves-

tigingen aangetast door water. Het glas is 

niet zelden gebroken of gedeeltelijk ver-

dwenen. Kunststofplaten vervormen, zijn 

krasgevoelig en trekken veel stof aan, wat 

maakt dat ze sterk vervuilen en esthetisch 

storen. Dergelijke opstellingen voorzien 
 Schade aan de buitenbeglazing door glasbreuk 
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vaak geen ventilatie waardoor de temperaturen tussen het buitenglas en het glas in lood 

hoog kunnen oplopen en vocht wordt vastgehouden. Zo kan er een microklimaat ontstaan, 

dat aantasting van het glas, het lood en de schildering versnelt. 

Ook bij nieuwere beschermingssystemen is schade niet uit te sluiten. Enerzijds 

verouderen vanzelfsprekend de materialen, anderzijds is er altijd kans op schade bij 

calamiteiten. Siliconevoegen, waarmee de beschermbeglazing rondom is afgekit, 

kunnen plaatselijk loskomen en verdwijnen. Hetzelfde geldt voor plastische voegen of 

mortelvoegen ter hoogte van de aansluiting met het steenwerk. Voegbanden tussen het 

beschermglas en de losse bruggen vergaan en kunnen uitzakken wanneer ze niet goed 

geplaatst zijn. Het beschermglas zelf vertoont soms breuken, kan verkleuren (ontspiegeld 

glas) of delamineren (gelaagd glas). De lamineerlaag kan ook aangetast worden door het 

gebruik van ongeschikte plastische voegkitten.

De schade beperkt zich niet tot het buitenglas maar manifesteert zich ook ter hoogte van 

de luchtspouw en de ophanging van de glas-in-loodpanelen. Een slecht of niet werkende 

ventilatiespouw lost de condensproblematiek niet op en leidt bovendien tot ophoping van 

vuil, schimmels en ongedierte in de spouw. De ‘ophanging’ van de lancetpunten en de 

panelen in het maaswerk met koperen ‘lipjes’ vormt een zwakke schakel. Fout bevestigde 

koperen lipjes scheuren naast het soldeerpunt los waardoor de panelen verzakken, soms 

volledig loskomen en vallen, met grote schade tot gevolg.

 Afgescheurd koperen ‘lipje’ waarmee het paneel in 
de steen is bevestigd  

 Door het afscheuren van het koperen ‘lipje’ is het 
paneel verzakt
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5. schade door ondeskundige interventies

Ondeskundige interven ties, te grondige en verre gaande ingrepen, zijn nefast. Bij onoor-

deelkundig herstellen van gebroken glas met foute kleuren en bij het vervangen van 

gebroken gebrandschilderde kalibers door slecht uitgevoerde gebrandschilderde invul-

lingen, kan origineel materiaal verloren gaan en kan de esthetiek van het raam aangetast 

worden. Ook verkeerd reinigen met sterke solventen en harde materialen veroorzaakt 

onherstelbare schade. 
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6. schade door verwaarlozing en gebrek aan waardering

Tot slot leiden verwaarlozing en een gebrek aan waardering van historische glasramen 

tot schade en onherroepelijk verlies van glasraamensembles. Kloosters, kerken, 

scholen en industrieel erfgoed zijn door hun unieke karakter gegeerd voor exclusieve 

ontwikkelingsprojecten. Woonhuizen worden gerenoveerd en aangepast aan hedendaagse 

comforteisen. Schrijnwerk en beglazing zijn beeldbepalend en zeer trendgevoelig, wat glas 
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in lood erg kwetsbaar maakt. Glasramen worden vaak niet naar waarde geschat wanneer 

gebouwen verkocht, verbouwd of herbestemd worden. De erfgoedwaarde van de originele 

beglazing blijft onderbelicht in de zoektocht naar een evenwicht tussen oud en nieuw. Vaak 

worden de originele glasramen niet opgenomen in het nieuwe ontwerp en verdwijnen ze in 

sneltempo. Ze worden verkocht, gestockeerd en vergeten of belanden simpelweg op de 

afvalcontainer. 

Ook hedendaagse comforteisen en de huidige isolatienormen maken dat historisch 

waardevol schrijnwerk en de bijbehorende beglazing verdwijnen. Eigenaars/beheerders 

en architecten zijn immers niet altijd op de hoogte van de diverse mogelijkheden om glas 

in lood te isoleren of te integreren in nieuwe ramen, en zelfs in historisch schrijnwerk. 
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 WAT KAN DE EIGENAAR/BEHEERDER  
ZELF DOEN?

Héél wat schade aan glas-in-loodramen is te voorkomen door de oorzaak weg te nemen. 

Het motto van Monumentenwacht ‘Beter voorkomen dan genezen’ is ook hier altijd de 

betere en goedkopere optie, met als sleutelwoorden: preventieve maatregelen, regelmatig 

onderhoud en tijdig herstel van kleine schade. Door snel en deskundig in te grijpen zijn 

gevolgschade en dus ook dure en ingrijpende restauraties te vermijden.

Werken aan glasramen zijn altijd complex, start dus niet onbezonnen!

Als eigenaar/beheerder kan u hier zelf aan de slag, maar evalueer op voorhand 

altijd goed wie welke werken kan uitvoeren en hoe dat moet gebeuren. Win 

advies in bij Monumentenwacht of een glasrestaurateur voordat u zelf de 

handen uit de mouwen steekt.

1. voorkom schade

1.1	zorg	voor	een	goed	groenbeheer
Beplanting te dichtbij of op het gebouw houdt risico’s in. Voorkom schade door na te 

kijken of bomen gezond zijn en hevige stormen kunnen doorstaan. Een jaarlijks nazicht 

van bomen en grote struiken en zo nodig snoeien is een onderdeel van goed groen beheer. 

Zwiepende takken veroorzaken gemakkelijk schade aan het glas. Ook klimplanten moeten 

regelmatig gesnoeid worden zodat ze de ramen niet bedekken. Ze kunnen zich met napjes 

aan het glas hechten en creëren een vochtige omgeving. Bovendien kunnen ze langs kleine 

openingen naar binnen groeien en schade veroorzaken aan het glas in lood.

Zie ook de onderhoudsbrochure van Monumentenwacht Vegetatie op en rond gebouwen.

1.2	weer	duiven
Vogels op, rond en in onze gebouwen geven overlast. Duiven zijn alomtegenwoordig en 

laten vuil, mest en nestmateriaal achter. Duivenmest bevat fosforzuur en zwavelzuur dat 

4

https://www.monumentenwacht.be/publicaties/vegetatie-op-en-rond-gebouwen
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schadelijk is voor zowel het lood en het glas als de glasschildering. Ook zijn duivennesten 

de ideale broeihaard voor onder meer kleermotten, tapijtkevers en houtkevers. Deze kunnen 

biologische aantasting van het interieur in de hand werken. Neem dus gepaste maatregelen 

om de duivenpopulatie in te perken.

Zie ook de onderhoudsbrochure van Monumentenwacht Dieren in en op gebouwen – vogels.

1.3	geef	vandalen	geen	kans
Bij vandalisme zijn gebrandschilderde 

glasramen vaak een geliefd doelwit. 

Doorgaans komen vandalenstreken voort 

uit verveling, boosheid of groepsdruk 

en zijn ze niet goed voorbereid. Het is 

dus zaak om ze te vermijden door voor-

zorgsmaatregelen, met als sleutelbegrip-

pen: een goede zichtbaarheid rond het 

gebouw, orde en netheid in de omgeving 

en sociale controle.  

https://www.monumentenwacht.be/publicaties/dieren-in-en-op-gebouwen-vogels
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Hoe vandalisme tot een minimum beperken?

– Zorg voor een goed verlichte omgeving. Voorzie eventueel extra verlichting met 

bewegings melders in donkere hoekjes. 

– Houd ramen en deuren altijd op slot.

– Laat geen losse objecten rondslingeren en ruim losliggende stenen onmiddellijk op. 

Stockeer ze op een veilige plek.

– Zet vuilnisbakken niet op publiek toegankelijke plaatsen.

– Vervang kiezelpaden rond de kerk door ingroening.

– Kies voor een aanplanting met lage struiken zodat grote grasvelden niet gebruikt 

worden als voetbalveld.

– Vermijd bij nieuwe aanplanting boomsoorten met grote harde vruchten zoals eiken en 

kastanjebomen.

1.4	kleine	aanpassingen	doen	wonderen

Voorkomen is beter dan repareren 

In woonhuizen zijn het glas in lood en het schrijnwerk vaak slachtoffer van ongelukjes en 

slordigheden. Neem voorzorgen om schade te vermijden.

– Plaats deurstoppen en blokkeer open ramen zodat ze niet kunnen dichtwaaien.

– Zorg voor goed werkende scharnieren.

– Sluit alle ramen en deuren als je thuis vertrekt om te vermijden dat ze dichtwaaien.

Voorkom vervuiling van het interieur 

Gewelven, muren, glasramen en interieurelementen worden aangetast door roet, vuil 

en stof die via luchtstromen circuleren en zich afzetten. Ze kunnen afkomstig zijn van 

verwarmingsinstallaties, brandende kaarsen en wierook, maar ook binnengebracht 

worden via schoenzolen. Met kleine aanpassingen kan de bron van deze vervuiling 

worden weggenomen.

– Leg schoonloopmatten aan de ingang.

– Verplaats de kaarsenbank en voorzie een goede roetafzuiging.

> Zet een kaarsenbank niet onder een raam.

> Zet een kaarsenbank niet bij het portaal: tocht laat de vlam onregelmatig branden 

waardoor er meer roetvervuiling ontstaat. 

> Kies de juiste kaarsen. Gebruik bijvoorbeeld noveenkaarsen die in tegenstelling tot 

gewone kaarsen een kleinere en afgeschermde vlam hebben, waardoor ze minder 

roet veroorzaken. Schakel bij voorkeur over op elektrische kaarsjes.
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1.5	blijf	altijd	waakzaam	tijdens	werken
Tijdens kleine en grote werkzaamheden aan het gebouw en het schrijnwerk zijn de 

glasramen snel slachtoffer van ongevallen, slordigheden of ondoordachte beslissingen. 

Voorkom schade en vuil met de juiste voorzorgsmaatregelen.

– Zet nooit een ladder tegen raampartijen.

– Vermijd dat er buizen of kabels door of achter het glas in lood worden getrokken.

– Scherm glas-in-loodramen steeds goed af met een plastic zeil en maak dat zorgvuldig 

vast met schilderstape. Zo zijn ze beschermd tegen stof en vuil, vallende voorwerpen, 

het zand- of waterstralen van de gevel, (chemische) reinigingsmiddelen of verfspatten. 

– Kleef nooit tape op de gebrandschilderde zijde van het glas.

– Verwijder de tape onmiddellijk na de werken. Als de tape te lang bevestigd blijft, kan 

de lijm verharden en is die nog moeilijk te verwijderen.

– Rapporteer schade onmiddellijk, neem contact op met de verzekering en laat de 

schade onmiddellijk herstellen.
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2. controleer

Eigenaars/beheerders zijn geregeld in het gebouw 

en zijn dus het best geplaatst om de ramen 

regelmatig te observeren en te controleren. Als 

ze kleine veranderingen tijdig opmerken en snel 

ingrijpen, kunnen kleine mankementen in de kiem 

gesmoord worden. Dat kan worden aangevuld 

met grondige inspecties door Monumentenwacht. 

Bij een regelmatige controle wordt de progressie 

van minder zichtbare schade  fenomenen in kaart 

gebracht. Op basis van een grondig inspectie-

rapport en herhaalinspecties kan beter ingeschat 

worden wat er moet gebeuren en met welke 

urgentie.

TIPS	BIJ	DE	CONTROLE	VAN	GLAS	IN	LOOD

– Controleer alle glasramen jaarlijks, binnen en buiten.

– Controleer altijd na grote werken, calamiteiten of evenementen.

– Bekijk het volledige raam: het glas in lood én de raamconstructie.

– Een controle met het blote oog en van op de grond is al zeer waardevol. 

– Gebruik een verrekijker, telescoop of fototoestel om meer details te zien.

– Bekijk het glas in lood met doorvallend én opvallend licht: doe dus ook eens 

de lichten aan of gebruik een zaklamp.

– Bekijk de buitenbeglazing. Let op breuken in het glas of ontbrekende mortel. 

Voel aan de bouten van de raambruggen of ze (nog) voldoende aangedraaid zijn. 

– Heb oog voor de museale opstelling van de glasramen. Let op voor verzakking 

van panelen.

Controle	van	hoge	ramen	via	het	triforium	of	dakgoten	is	specialisten-
werk.		Contacteer	hiervoor	Monumentenwacht.
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2.1	waar	moet	u	op	letten	en	hoe	gaat	u	te	werk?

Waar moet u op letten? Tips voor een goede observatie

Gebroken of verdwenen 
glasstukken

Barsten in het glas zijn te herkennen aan een donkere breuklijn of 

schitterend zonlicht in de breuknaad. Bij gebrandschilderd glas zijn 

breuken moeilijker te zien en kan het soms nodig zijn om beide zijden 

van dichtbij te inspecteren.

Let op! Spinnenwebben kunnen op barsten lijken. Ook bij al verlijmde 

breuken blijft het breukvlak zichtbaar, wat soms ten onrechte wordt 

beschouwd als een nieuwe breuk.

Bewaar gevallen glasstukken.

Transparantie, kleur en 
helderheid van het glas

Een verminderde transparantie en lichtinval kan duiden op vuil- en 

roetsporen op het glas. 

Let op! Vaak wordt een vage of vervaagde glasschildering 

verkeerdelijk als vuil beschouwd.

Verandering in de 
leesbaarheid van de 
schildering

Fragiele glasschildering vervaagt zeer traag. Heb oog voor het 

vervagen van of ‘gaten’ in de schildering. 

Schade aan het loodnet Bekijk het loodnet met opvallend licht aan binnen- en buitenzijde. 

Gebruik hiervoor een zaklamp of een flits. 

‘Klop’ zachtjes met je vingertoppen op het lood om te voelen hoe 

stabiel het aanvoelt. Let vooral op ontbrekende stukjes lood of 

scheuren in het lood, vooral ter hoogte van de soldeerpunten. 

Uitbuiken van panelen Ga recht onder het raam staan en kijk naar boven om uitbuiking vast 

te stellen. Let ook op de graad van de verzakking. 

Schade aan de mastiek ‘Beklop’ de panelen zachtjes om de toestand van de mastiek in te 

schatten (vergelijkbaar met het bekloppen van pleisterlagen).

Lichtopeningen tussen glas 
en lood

Zijn er lichtopeningen tussen het glas en het lood merkbaar, dan zijn 

de glaskalibers niet meer goed in het lood gevat. 
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Waar moet u op letten? Tips voor een goede observatie

Roesten van de 
raambruggen

Het roesten van de raambruggen is niet altijd gemakkelijk te zien 

omdat ze meestal geverfd zijn, maar volgende symptomen verraden 

de staat ervan:

– glasbreuk ter hoogte van de raambruggen;

– roestsporen op het glas, de monelen en de raamdorpels;

– afbladderende verf op de raambruggen en losse bruggen;

– barsten in de monelen.

Barsten in en losse stukken 
moneel

Controleer de monelen aan de binnen- en buitenzijde met opvallend 

licht. Gebruik hiervoor binnen een goede zaklamp, flits of spot. Let op 

barsten in de monelen en losse stukken moneel, vooral ter hoogte van 

de raambruggen.

Wanneer u als eigenaar/beheerder nieuwe schade vaststelt of ziet dat de schadefenomenen 

verergeren, is het raadzaam contact op te nemen met Monumentenwacht of een specialist 

voor verdere analyse of interventie. Is er al een inspectierapport, dan is het zinvol om de 

aandachtspunten op te volgen en eventuele wijzigingen per controledatum te noteren.  

3. ga zelf aan de slag

3.1	glas	in	lood	in	woningen	reinigen	
Glas in lood reinigen is altijd delicaat en toch moet dat thuis af en toe gebeuren. De 

algemene toestand van het glas in lood, de aard van het glas en de eventuele glasschildering 

bepalen de reinigingsmethode. Vlaklichten en koepels vragen extra expertise omdat ze 

moeilijk toegankelijk zijn.

Vraag voor het reinigen van gebrandschilderd glas, koepels en vlaklichten altijd 

eerst advies aan Monumentenwacht of aan een restaurateur. 
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Werk	veilig
– Werk altijd op ooghoogte. Gebruik een ladder of een kleine stelling. 

– Gebruik nooit reinigingsmateriaal met telescopische stokken.

– Zet niet te veel druk op een glas-in-loodpaneel. Je kan er doordrukken.

– Lood is giftig! Draag handschoenen en was ze achteraf grondig. 

Gebrandschilderd	glas	reinigen
– Verwijder vuil op en tussen de windroeden met de hand of met een zachte borstel.

– Ontstof het glas in lood met een zachte borstel (type maquillagekwast) om vuilophoping 

te voorkomen.

– Vraag voor een verdergaande reiniging altijd eerst advies op maat aan Monumentenwacht 

of aan een glasrestaurateur.

Niet-gebrandschilderd	glas	in	lood	reinigen
– Verwijder vuil op en tussen de windroeden, met de hand of met een zachte borstel.

– Verwijder zand en spinnenwebben met een microvezeldoek of een zachte borstel (type 

maquillagekwast). Microvezeldoeken nemen vuil op in plaats van het te verplaatsen. 

Kies microvezeldoeken zonder lusjes. In de lusjes blijven vuil en zand zitten die krasjes 

veroorzaken. Ook blijven de lusjes gemakkelijk in het lood hangen.

– Reinig het glas met een licht vochtige microvezeldoek. Zuiver water of een oplossing 

van 50/50 ethanol/water geeft bij regelmatig onderhoud en normale vervuiling al het 

gewenste effect. 

– Neem op tijd propere doeken, anders wordt het vuil verplaatst en veroorzaakt dit krassen.

– Nieuw glas in lood (21ste-eeuws) kan gereinigd worden met een glasfoam of een 

glasreiniger. Aangezien de samenstelling van die producten nooit helemaal bekend is, 

mogen ze nooit gebruikt worden voor historisch glas.

Dit	doe	je	NOOIT!
– Reinig nooit met overvloedig water.

– Gebruik nooit harde instrumenten die krassen kunnen veroorzaken, zoals een staal-

borstel, staalwol of glasvezelborsteltjes.

– Gebruik nooit agressieve reinigingsmethodes zoals detergenten, zuren (azijn, zout-

zuur …) of basen (ammoniak) en week panelen nooit in baden.
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Wees alert wanneer het bindlood tot ‘rozetjes’ is opgedraaid.

Let erop dat het bindlood zich niet opent. Draai open bindloodjes voorzichtig 

terug dicht in de juiste richting. Te veel manipulatie van het bindlood doet het 

afbreken.

3.2	draag	zorg	voor	scherven
In kelders en bergruimten zijn vaak glas-in-loodpanelen, delen van panelen of glas-

scherven terug te vinden. Niet zelden worden glas-in-loodpanelen in fragiele staat preven-

tief gedemonteerd en tijdelijk bewaard in afwachting van restauratie. Bovendien horen 

scherven bij calamiteiten. Bewaar ze goed, zelfs de kleinste stukjes. Ze kunnen tijdens een 

restauratie opnieuw geïntegreerd worden in het raam of dienen als referentie om de kleur of 

de glasschildering van nieuw in te vullen lacunes te bepalen.

Zorg voor een geschikte ruimte. Vochtige of natte kelders zijn niet geschikt om glas 

in lood te bewaren. Een goede organisatie van de ruimte en een goed overzicht van de 

gestockeerde materialen voorkomen bijkomende schade. Zolang het glas zichtbaar is, 

blijft controle mogelijk en raakt het niet verloren of vergeten!

Tips voor het opbergen van stabiele glas-in-lood panelen:

– Voorzie de panelen bij demontage van een raam- en paneelnummer volgens de 

opgestelde schema’s. Nummer de panelen aan de exterieurzijde. Schrijf nooit 

rechtstreeks op het glas, ook niet met krijt. Gebruik kleine stukjes schilderstape en 

kleef deze nooit op glasschildering. 

– Bewaar stabiele glas-in-loodpanelen rechtopstaand in een rek, op een glasbok of in 

kisten.

– Gebruik voor de kisten hout dat weinig looizuur bevat. Dat werkt de oxidatie van het 

lood immers sterk in de hand. Maak bij voorkeur een opening in de kisten, zodat 

ventilatie mogelijk is. 

– Kies kisten met een deksel zodat er geen vuil of andere objecten kunnen invallen.

– Zorg dat de panelen perfect verticaal en ondersteund bewaard worden, zodat ze na 

verloop van tijd niet verzakken.

– Zorg voor voldoende ruimte tussen de panelen zodat ventilatie mogelijk blijft en 

druk vermeden wordt. Let daarbij vooral op de windroeden. Wanneer die nog aan de 

panelen zijn bevestigd, kunnen ze gemakkelijk voor extra schade zorgen. 
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– Zorg voor voldoende buffers met polyethyleenschuim of polystyreenplaten. Gebruik 

geen hygroscopische materialen zoals papier en karton.

– Vermeld op het rek of op de kisten welke panelen erin verpakt zitten.

– Geef duidelijk aan dat de kisten een breekbare inhoud bevatten.

– Dek af met tyvek tegen stof. Tyvek is een synthetisch materiaal dat vloeistofdicht en 

waterdampdoorlatend is. Het kan eenvoudig op maat geknipt worden.

Extra tips om instabiele panelen of delen van panelen op te bergen:

– Wanneer de panelen onvolledig zijn en uit delen bestaan, nummer dan elk stuk zodat 

alle stukken geïdentificeerd kunnen worden. 

– Bewaar instabiele glas-in-loodpanelen of delen van panelen horizontaal op een plank 

en zorg ook hier voor buffers. 

Houd scherven zorgvuldig bij. Bewaar ze in aparte zakjes of enveloppen en duid duidelijk 

aan waar ze vandaan komen (raam- en paneelnummer). Als het niet duidelijk is van welk 

raam ze afkomstig zijn, vermeld dan waar je ze hebt gevonden. Controleer de omgeving 

van het raam na een calamiteit grondig. Kijk onder de stoelen, op de biechtstoel, binnen 

en buiten op de raamdorpel, tussen de struiken onder het raam … Deze stukken kunnen 

de sleutel zijn voor een goede restauratie. 

Van links naar rechts:
 Bewaar instabiele glas-in-loodpanelen of delen van panelen horizontaal op een plank
 Bewaar alle scherfjes in aparte zakjes en vermeld waar ze vandaan komen 
 De scherven kunnen gerecupereerd worden bij restauratie 
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3.3	onderhoud	van	de	monumentale	raamconstructie
Goed onderhoud van de structurele delen is minstens even belangrijk als dat van het glas 

in lood zelf. Te vaak moeten monumentale glasramen worden gedemonteerd omdat niet 

het glas in lood maar de metalen en stenen structurele delen er slecht aan toe zijn. 

– Werk mastiek- of mortelbedden regelmatig bij en schilder ze. Dat voorkomt scheuren 

in de mastiek die waterinsijpeling tot gevolg hebben.

– Schilder ijzeren of stalen onderdelen zoals windroeden en losse bruggen. De afwerk-

laag van de metalen onderdelen houdt roestvorming tegen. 

Bij kleinere ramen op goed bereikbare plaatsen kan de eigenaar/beheerder of een schilder/ 

glazenier deze werken uitvoeren. Bereid ze goed voor om schade aan het glas in lood, het 

gebouw en de interieurelementen te vermijden.

3.4	onderhoud	van	schrijnwerk
Het belang van goed onderhoud van het schrijnwerk kan niet genoeg worden benadrukt. 

Alleen zo kan het als één geheel met het glas in lood, in zijn originele staat, worden 

bewaard. Te veel origineel schrijnwerk, en daarmee ook het glas in lood, gaat verloren 

door te weinig of slecht onderhoud. 

Met enkele eenvoudige handelingen kan u heel wat bereiken.

Wat	moet	u	doen?
– Reinig, samen met het glas in lood, ook de buitenzijde van het schrijnwerk 1 à 2 keer 

per jaar met water en een milde zeep. Zo kunnen vuil, stof en roetuitstoot geen hard-

nekkige korsten vormen. In stedelijke of industriële kernen kan frequenter onderhoud 

nodig zijn.

– Houd de vernis- en laklagen in goede staat. Controleer de afwerklagen om de 2 à 3 jaar 

en werk ze – indien nodig – plaatselijk bij. Herschilder het schrijnwerk om de 5 jaar. 

Het herstellen en opfrissen van de afwerklagen verlengt de levensduur aanzienlijk. De 

frequentie verschilt voor binnen- en buitenschrijnwerk, maar ook volgens de afwerklaag, 

de oriëntatie en het gebruik. Controleer ook zeker de neuzen onderaan een raamvleugel 

en de raamdorpels.

– Onderhoud de afwerklaag op de stopverf zodat die niet uitdroogt. Vervang gebarsten 

stopverf onmiddellijk om waterinsijpeling te voorkomen.

– Controleer en reinig condensafwateringsgaatjes jaarlijks zodat ze niet verstopt raken.
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– Controleer metalen schrijnwerk regelmatig op roestvorming. Indien nodig, schuur 

roestplekken met schuurpapier of staalwol handmatig weg, behandel ze met roest-

stabiliserende primer en geef ze opnieuw een afwerklaag. 

– Zorg dat ramen en deuren goed openen en sluiten.

– Reinig het hang- en sluitwerk met een droge doek.

– Smeer sloten jaarlijks met een zeer fijne kruipolie. Cilinders mogen nooit gesmeerd 

worden met vloeibare producten. Het binnenwerk is zeer gevoelig en klontervorming 

kan de werking van de cilinders in het gedrang brengen.
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Dit	doet	u	niet
– Gebruik nooit agressieve producten zoals oplosmiddelen en bijtende producten, of 

schuur sponzen. Ook een warmteblazer om verflagen te verwijderen is af te raden. 

– Gebruik geen zware machines.

– Gebruik geen silicone.

 

3.5	aanpassingen	in	functie	van	comforteisen
Vooral in woonhuizen zijn eigentijdse ingrepen noodzakelijk. Bij renovaties worden  origi-

neel glas in lood en schrijnwerk te vaak vervangen omdat ze niet langer voldoen aan de 

huidige comforteisen op het vlak van warmte en geluid. De opties om de isolatie waarde 

van historisch schrijnwerk te verbeteren, komen in het volgende hoofdstuk aan bod.

Ook kleine, tijdelijke ingrepen kunnen de prestaties aanzienlijk verbeteren. Het comfort-

gevoel verhoogt al merkbaar wanneer inkomende tocht wordt tegengehouden.

– Dicht de voegen tussen het metselwerk en het schrijnwerk.

– Zorg dat bewegende vleugels en vaste onderdelen goed op elkaar aansluiten. Laat een 

schrijnwerker de spanjoletten bijstellen om de luchtdichtheid te verbeteren.

– Plaats dichtingsrubbers tussen raamvleugels en vast raamkader. 

– Leg een tochthond tegen de deur. 

– Isoleer rolluikkasten die niet langer worden gebruikt. 

– Zorg dat in een ruimte enkele ramen open kunnen en dicht de andere met kitvoegen. 

Zeker bij guillotineramen maakt dat een enorm verschil. Verzeker dat deze ingreep 

omkeerbaar is en dat de kitvoegen nog open te snijden zijn. 

– Overweeg aanpassingen aan het schrijnwerk om het origineel glas in lood te  kunnen 

bewaren. Dat kunnen ook seizoensmaatregelen zijn: isoleer het glas in lood in de 

winter door er aan de binnenkant plexiglas tegen te plaatsen. Respecteer daarbij het 

historisch schrijnwerk. 

Het is uiteraard begrijpelijk dat aan bepaalde comforteisen wordt voldaan. Stel echter 

geen onmogelijke eisen aan uw historische woning. Houd de koude buiten met zware 

gordijnen of luiken en isoleer rolluikkasten, dat zijn al heel efficiënte ingrepen.
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4. inventariseer en 
documenteer

Een inventaris voor een kerk is een 

goed gedocumenteerd overzicht van 

alle erfgoed/objecten in en aan het 

kerkgebouw, ook de glas-in-lood-

ramen. Een goed overzicht van de 

ramen is een eerste stap om ze goed 

te beheren en hun erfgoedwaarde 

te verzekeren. Achter glas-in-lood-

ramen schuilt immers altijd een 

boeiende geschiedenis, doorgaans 

nauw verbonden met de lokale 

(geloofs)gemeenschap. Als eigenaar/ 

beheerder kan u een belangrijke rol 

spelen door de ramen te inventari-

seren, te fotograferen en informatie te 

verzamelen en te ordenen. Focus niet 

alleen op oude, gebrandschilderde 

ramen maar ook op niet-gebrand-

schilderd glas en recenter werk. 

Neem ook glas in lood in het interieur 

op in de inventaris.

Volg bij voorkeur het systeem van 

het Corpus Vitrearum om de ramen 

in de kerk en de panelen in een raam 

te nummeren. Dat internationaal 

 coderings  systeem vergemakkelijkt de 

communicatie met derden. Klopt de 

nummering van de inventaris hier niet 

mee, zorg dan voor een duidelijke link 

tussen beide nummeringssystemen. 

1a 1b 1c 1d

2a 2b 2c 2d

3a 3b 3c 3d

4a 4b 4c 4d

5d5c5b5a

6a 6b 6c 6d

7a 7b 7c 7d

8d8c8b8a

9a 9b 9c 9d

10d10c10b10a

11a 11b 11c 11d

12a

12b

12c

13b

 SINT-JACOBSKERK
Lange Nieuwstraat, 2000 Antwerpen

Onderzoek historische glasramen 16de-17de eeuw

Naam raam: Laatste Avondmaal - 1538 - Raam nummer: nXIII
Nummering panelen                        

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium - Jubelpark 1 - 1000 Brussel - tel. 02/739 67 11

13a

 Nummering van glaspanelen in een raam
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Neem in de inventaris zeker de locatie, de beschrijving van het raam (gebrand schilderd 

of niet-gebrandschilderd/figuratief of niet- figuratief), de glaskunstenaar en de  datering, 

de identificatie van de voorstelling, tekstfragmenten en signaturen op.  Verzamel ook 

andere (kunst)historische gegevens.

Documenteer de ramen met foto’s, dat zijn belangrijke tijdsdocumenten. Ze zijn van 

onschatbare waarde bij de reconstructie van beschadigde of verdwenen delen, bijvoorbeeld 

na een vandalenstreek. Over weeg vooraf waarom u de foto’s maakt en waarvoor u ze 

wil gebruiken: als nieuw historisch document (voor documentatie en inventarisatie) of 

als documentatie van nieuwe schadebeelden (totaalbeelden en detailfoto’s tijdens een 

controlemoment).

Informeer de leden van het 

bestuur over het bestaan 

en de bewaarplaats van 

deze inventaris en foto’s. 

Doe voor het inven tariseren 

van de glasramen een 

beroep op lokale erfgoed-

instellingen en op Parcum.

  Nummering van de ramen in een kerk
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z IX
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N VIII

n XVI
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N V

N IV

Nummering glasramen op plattegrond Sint-Jacobskerk (Antwerpen)
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https://www.parcum.be/nl/erfgoedadvies/waarderen-selecteren-en-herbestemmen
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 RESTAURATIE VAN GLAS-IN-LOODRAMEN

Ingrijpende onderhoudswerken, herstellingen en restauraties van glas in lood zijn de taak 

van een gediplomeerd en ervaren conservator/restaurateur. Een grondige materiaal kennis 

is noodzakelijk voor een juiste diagnose en een geschikte behandeling. De afgelopen 

30 jaar heeft de conservatie/restauratie van glas-in-loodramen een grote evolutie gekend. 

De basis van de hedendaagse restauratiepraktijk is het internationaal Charter van Venetië 

(1964) en de ethische ICOM-code (1986), vertaald door het Corpus Vitrearum in de Richt-

lijnen voor de conservatie/restauratie van glasramen, 2e editie Nürnberg 2004.

Dit hoofdstuk is bedoeld om u als eigenaar/beheerder enige achtergrond te geven ingeval 

u te maken krijgt met meer ingrijpende herstellingen of restauratiecampagnes. Het is 

een summiere leidraad, want de restauratiepraktijk is altijd opnieuw een afwegen van 

maximaal behoud van origineel materiaal, het herstel van de betekenis van het glasraam 

en de reversibiliteit en duurzaamheid van de ingreep.  

Elke handeling voor de conservatie/restauratie van glas in lood is een welover wogen 

beslissing die specialisten nemen op basis van de resultaten van een voorafgaande 

studie en de behandelingsmogelijkheden.  

1. vooronderzoek en documenteren

1.1	het	vooronderzoek	in	situ
Een vooronderzoek gaat aan elke restauratie van monumentale glasramen vooraf. Hiervoor 

werkt de restauratiearchitect of eigenaar/beheerder samen met een glasrestaurateur. Het 

omvat een materiaaltechnisch onderzoek, idealiter aangevuld met een kunsthistorisch en 

bouwhistorisch onderzoek. Op basis van al de onderzoeksresultaten wordt de historische 

gelaagdheid van het glasraam blootgelegd. Dat is essentieel om de vereiste interventies 

te bepalen en om het lastenboek en de kostenraming op te stellen.

5

 Sint-Dominicuskerk, Antwerpen

https://www.monumentenwacht.be/files/richtlijnen_corpus_vitrearum.pdf
https://www.monumentenwacht.be/files/richtlijnen_corpus_vitrearum.pdf
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Voor historisch waardevol glas is ook een vooronderzoek na demontage of een proef-

restauratie van bijvoorbeeld één paneel aan te raden. Dat geeft extra informatie over de 

behandelingsmethodiek en de kostprijsbepaling. Ze worden altijd uitgevoerd door een 

gespecialiseerde conservator in de glaskunst. 

1.2	het	documenteren	van	de	restauratie
Bij grote restauratieprojecten is het opmaken van een as-built- of een restauratierapport 

ondertussen legio. Kleinere projecten of herstellingen worden niet altijd gedocumenteerd. 

Het restauratieverslag bundelt alle informatie over de restauratie van de glasramen. Het 

bestaat uit een uitgebreide fotodocumentatie, toestands- en uitvoeringsschema’s en 

werkfiches, het materiaaltechnisch vooronderzoek, reinigingstesten, het behandelings-

voorstel, eventueel wetenschappelijk onderzoek en de verantwoording en documentatie 

van alle afwijkende ingrepen. De eigenaar/beheerder, de architect en de erfgoeddienst 

(bij beschermd erfgoed) krijgen elk een exemplaar van het verslag. Dit document is een 

belangrijke leidraad voor preventief en permanent onderhoud en eventuele toekomstige 

restauraties. De eigenaar/beheerder bewaart de werktekeningen en een relictendoos 

(met stalen mortel, oud lood en glasfragmenten).  

2. werken op de site

2.1	voorbereiding,	demontage,	transport	en	berging
Een goede voorbereiding van de werken is belangrijk om schade aan de omgeving en 

het interieur te voorkomen, want demontage van glas-in-loodramen houdt altijd risico’s 

in. Verwijder losse voorwerpen voor de duur van de werken en bescherm vaste interieur-

elementen tegen naar binnen vallend puin en stof. Overloop vóór demontage, van op 

de stelling, nogmaals de schade en vergelijk ze met het vooronderzoek en de voorziene 

hoeveelheden in het lastenboek. Zo worden discussies over nieuwe schade uitgesloten.

Het demonteren van monumentaal glas in lood gebeurt van op een stelling, bij voorkeur 

van onder naar boven om schade door vallende voorwerpen, mortel of steen te vermijden. 

De mortel wordt voorzichtig weggekapt. Deklatten en windroeden worden, wanneer ze 

hergebruikt worden, genummerd, losgemaakt en verwijderd. Vastgeroeste elementen 

zoals bouten en moeren, moeten soms afgeslepen worden om ze te kunnen verwijderen. 

Vóór demontage worden de panelen zorgvuldig genummerd op basis van vooraf 

gemaakte schema’s. De panelen worden deskundig opgeborgen. Losse glasstukken en 
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scherven worden bewaard in enveloppen, voorzien van het raam- en paneelnummer. Ook 

stukken mortel, bindlood en mastiek worden verzameld, genummerd en bewaard voor 

eventueel verder onderzoek.

Het stockeren en het transporteren worden grondig voorbereid. Op de werf wordt een plaats 

voorzien waar de panelen, in afwachting van transport, veilig bewaard kunnen worden.

Na demontage worden de panelen en de vensteropeningen nauwkeurig opgemeten; van 

het maaswerk worden kartonnen mallen gemaakt. 

2.2	tijdelijke	dichting
Het verwijderen van de ramen heeft een grote invloed op het interieur en zeker op de 

stabiliteit van het binnenklimaat. Het is dan ook cruciaal om die snel weer wind-, water- en 

stofdicht te maken. Hoe dat moet, wordt bij monumentale ramen bepaald door het gebruik 

van het gebouw tijdens de werken, de werken aan structurele elementen, het al dan niet 

plaatsen van buitenbeglazing en de duurtijd van de restauratie. Dat kan met houten platen 

of lichtdoorlatende kunststofplaten. Soms kan de buitenbeglazing onmiddellijk worden 

geplaatst. 

 Tijdelijke dichting van de ramen
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3. restauratie van het glas in lood

Elk historisch glas-in-loodraam, hoe klein ook, is een uniek stuk en verdient een aanpak 

op maat. Analyse en onderzoek gaan vooraf aan elke ingreep. Minimale interventie in 

functie van een maximaal behoud van het authentieke materiaal, reversibiliteit en herken-

baarheid van de ingrepen vormen de basisprincipes van de hedendaagse conservatie/ 

restauratie van glas. Het behoud van het originele materiaal en oudere ingrepen primeren 

daarbij op het herstel van de leesbaarheid of de esthetiek van het glasraam.

3.1	het	onderzoek	en	de	voorbereiding	van	de	werken	in	het	atelier
In het atelier wordt het materiaaltechnisch vooronderzoek voortgezet. Zo krijgt de 

restaurateur een duidelijk beeld van de toestand van het glas (glasbreuk, corrosie en 

vervuiling), de glasschildering (verwering en hechting van de schildering) en het lood 

(corrosie, breuken). Het schadebeeld wordt in kaart gebracht in schema’s en er worden 

reinigingstesten uitgevoerd. Op basis van de bevindingen wordt de restauratiemethodiek 

uitgewerkt. Alle werkmethodes en producten worden ter goedkeuring voorgelegd aan alle 

betrokken partijen. 

Wanneer panelen gedeeltelijk of volledig herlood worden, worden er rubbings of werk-

tekeningen op ware grootte gemaakt. Ze dienen als basis om het volledig of gedeeltelijk 

ontlood paneel opnieuw identiek in lood te zetten. 

3.2	het	glas	reinigen

Het belang van een aangepaste reiniging van glasramen wordt vaak onderschat. 

Het ‘wassen’ wordt dikwijls overgelaten aan de klusjesman, de schilder of aannemer 

die aan het werk is. Dat leidt vaak tot onherstelbare schade door te agressieve 

reinigingsmethoden of doordat de verweerde beschildering voor vuil wordt gezien. 

Een onderlegd conservator in de glaskunst garandeert de kwaliteit van de uitvoering 

en vermijdt bijkomende schade door ondoordachte ingrepen. Vraag advies aan 

Monumentenwacht of een glasrestaurateur alvorens ramen te laten reinigen.

Waar het reinigen van industrieel vensterglas erin bestaat het glas ‘proper te maken’, 

geldt dat niet voor glasramen. Hier betekent reinigen het wegnemen van vervuiling die 
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schade kan berokkenen. De leesbaarheid van het glasraam verbeteren of esthetische 

redenen zijn nooit een doel op zich. 

Het reinigen van het glas kan in situ of in het atelier. De reinigingsmethode wordt bepaald 

na het uitvoeren van reinigingstesten, rekening houdend met de aard van de vervuiling, 

de toestand en de ouderdom van het glas en de glasschildering. Een glasrestaurateur zal 

doorgaans kiezen voor een zachte, droge reiniging met gompoeder in combinatie met 

zachte borstels, geschikte sponzen en een scalpel. Een chemische reiniging, bijvoorbeeld 

met water en ethanol, kan op gecontroleerde wijze worden toegepast. Voor waardevolle 

gebrandschilderde ramen gebeurt dat vaak onder een vergrootglas of een microscoop. 

3.3	breuken	en	lacunes	herstellen
Gebroken kalibers kunnen hersteld worden. Heel bepalend voor de werkwijze is of er 

na de restauratie buitenbeglazing geplaatst wordt of niet. Worden de ramen teruggeplaatst 

met buitenbeglazing, dan kunnen gebroken kalibers verlijmd worden. Het verlijmen van 

glas gebeurt met epoxyharsen. Komt er geen buitenbeglazing, dan is verlijmen mogelijk 

als er bijvoorbeeld plaatselijk een geventileerde doublure wordt voorzien. Ook wanneer 

de ramen zonder buitenbeglazing worden teruggeplaatst kunnen gebroken kalibers 

hersteld worden met bijvoorbeeld breuklood of tiffanytechniek. Bij het herstel van 

breuken met breuklood worden de gebroken stukken met loodprofielen aan elkaar gezet. 

Dat kan alleen wanneer de maatvoering van het kaliber niet moet worden aangepast. Een 

alternatief voor breuklood is de tiffanytechniek. Hier wordt elk stuk rondom voorzien van 

koperfolie, waarna de koperfolielijnen aan elkaar worden gesoldeerd. Deze naden zijn 

fijner dan breuklood, waardoor ze visueel minder storen. Bij een enkelvoudige breuk kan 

het volstaan om de breuk te dichten met blindlood.

 Reinigen van waardevol glas onder de microscoop   Reinigen van glas in lood in situ is specialistenwerk



62 onderhoud van glas-in-loodramen

Niet-gebrandschilderde stukken met een complex breukenpatroon worden soms vervangen 

door nieuwe reconstructies, die qua kleur en structuur identiek of sterk gelijkend zijn 

aan het origineel. Het vervangen van gebroken kalibers kan in het atelier en in situ. Ook 

gebrandschilderd glas met een complex breukenpatroon wordt uitzonderlijk vervangen door 

reconstructies, bijvoorbeeld wanneer ramen zonder buitenbeglazing worden teruggeplaatst. 

De originele stukken worden in een relictendoos meegegeven aan de eigenaar/beheerder. 

Ze kunnen eventueel bij latere restauratiecampagnes opnieuw geïntegreerd worden.

Lacunes in gebrandschilderde ramen, klein of groot, moeten worden ingevuld. De 

manier waarop hangt af van de grootte van de lacunes en van het al of niet terugplaatsen 

van de ramen met buitenbeglazing. Kleine lacunes (tot 1 cm2) worden met epoxyharsen 

ingevuld. Dat gaat altijd gepaard met meerdere breuken, die gelijktijdig worden verlijmd. 

De breuknaden en de ingietingen worden geretoucheerd met koudverven. Bij gedeeltelijk 

of volledig verdwenen kalibers tot volledig verdwenen glas-in-loodpanelen worden 

de lacunes met glas ingevuld. Er wordt altijd gezocht naar glas dat qua kleur, tint en 

textuur lijkt op het origineel. Het kunnen neutrale, gedeeltelijk geïntegreerde of volledig 

geïntegreerde invullingen zijn. Gereconstrueerde stukken of panelen worden gesigneerd 

door de restaurateur of glasschilder met de naam of initialen en het jaar van restauratie. 

Het reconstrueren van ontbrekend gebrandschilderd glas is een weloverwogen beslissing. 

  Herstel van breuken met tiffanytechniek   Verlijmen van gebroken kaliber met epoxyhars 
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De ontwerpen worden goedgekeurd door de restauratiearchitect en de erfgoedconsulent 

(bij beschermd erfgoed). 

3.4	de	consolidatie	van	het	glas	en	de	schildering
Uitzonderlijk nog wordt verweerd glas geconsolideerd en de glasschildering gefixeerd. 

Vandaag wordt er ingezet op preventieve maatregelen zoals het wegnemen van hygro-

scopisch vuil en het optimaliseren van omgevingsomstandigheden door buitenbeglazing.

3.5	de	restauratie	van	het	loodnet,	de	windroeden	en	het	bindlood
Bij de restauratie van het loodnet worden naast de erfgoedwaarde, ook de functionaliteit 

en de stabiliteit ervan in rekening genomen. De keuze voor wel of geen buitenbeglazing 

bepaalt opnieuw de mogelijkheden. 

Worden de ramen niet met buitenbeglazing teruggeplaatst, dan moeten ze na restauratie 

opnieuw volledig wind- en waterdicht zijn. Vaak is het dan noodzakelijk om ze volledig te 

herloden en tweezijdig te mastieken.

Als de glasramen niet langer als buitenraam dienst doen, wordt er gestreefd naar een 

maximaal behoud door minimale interventie. De restauratie houdt dan in dat scheuren 

in het lood worden hersteld, uitgebuikte panelen gevlakt en verzwakte of misvormde 

loodprofielen en verweerd of beschadigd randlood vervangen. 

Breuklood maakt deel uit van de geschiedenis van het glasraam. Toch is het behoud 

ervan een teer punt in de restauratiepraktijk en een discussiepunt tussen opdrachtgevers, 

erfgoeddeskundigen en restaurateurs. Restaurateurs gaan nog te gemakkelijk over tot 

het systematisch verwijderen van breukloden “om de leesbaarheid te verhogen”, vooral 

in gezichten en handen. De breukloden worden dan vervangen door verlijmingen met 

een kunsthars en de ingegoten lijmnaden worden geretoucheerd. De gebruikte harsen 

en de retouches verkleuren echter vroeg of laat en verstoren dan – meer nog dan de 

 breukloden – de beleving van het kunstwerk.

De stabiliteit van de panelen kan verbeterd worden door als randlood gewapend lood (of 

staallood) of verstevigende kaders in koper of messing te voorzien. Bij het terugplaatsen 

van glas in lood is het niet altijd nodig om opnieuw windroeden aan te brengen als de 

ramen geen dienst meer doen als buitenglas. Originele windroeden en het bindlood zijn 

vaak in zeer slechte staat en moeten vervangen worden; dat kan ook in situ. 
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4. restauratie van de raamconstructie

4.1	monumentale	raamconstructies
Bij een monumentale raamconstructie zijn restauratie of aanpassing van het steenwerk, de 

raambruggen en de losse bruggen vaak noodzakelijk. Dat zijn werken voor een algemene 

aannemer. Het gaat dan over het herstel van loszittend, gescheurd of verdwenen steen-

werk, het behandelen of vervangen van verweerde raambruggen en/of losse bruggen, het 

behandelen of vernieuwen van neuzen en deuvels of het afslijpen en vervangen ervan door 

bouten en moeren, en het aanpassen van de constructie in functie van een opstelling met 

buitenbeglazing. Bij ingrijpende werken aan de raamconstructie is het demonteren van de 

glas-in-loodpanelen noodzakelijk. 

Voor kleinere interventies, zoals het behandelen of vervangen van losse bruggen, het 

plaatselijk behandelen of herstellen van raambruggen en het beperkt herstel van het 

 De mastiekbruggen werden in situ hersteld 
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steenwerk, is het niet nodig de panelen te demonteren. Ook hiervoor kan een glas-

restaurateur of glazenier ingeschakeld worden.

4.2	buitenschrijnwerk
Veel houten schrijnwerk kan ter plaatse hersteld worden. Omdat oud buitenschrijnwerk 

volledig demonteerbaar is, hoeven alleen de beschadigde delen vervangen te worden en 

kan er gestreefd worden naar een maximaal behoud van origineel materiaal. Bewegende 

delen kunnen worden uitgenomen en hersteld in het atelier, zoals het vervangen van 

waterlijsten of het volledig herschoeien van bewegende delen. 

Ook metalen schrijnwerk kan behouden en behandeld worden, als de schade binnen 

de perken blijft. Roestplekken opschuren en het kader plaatselijk behandelen en 

lakken kunnen in situ, zonder het glas in lood te demonteren. Heeft het schrijnwerk 

een grondige behandeling nodig of moet het gedemonteerd worden, dan moet ook 

het glas in lood vaak gedemonteerd worden. Het schrijnwerk kan dan worden worden 

afgeschuurd of gestraald, behandeld met roest-stabiliserende primer en nadien gelakt. 

Na de behandeling kunnen de glas-in-loodpanelen worden teruggeplaatst. Vaak 

wordt het schrijnwerk vervangen of ontdubbeld in functie van energiebesparende 

maatregelen.

5. beschermende en isolerende maatregelen

5.1	beschermende	buitenbeglazing
De keuze voor een (permanent) beschermingssysteem is een essentieel onderdeel van 

de preventieve maatregelen voor de conservatie van glas-in-loodramen. Het creëert de 

mogelijkheid om tijdens de restauratie beperkt in te grijpen en te kiezen voor maximaal 

behoud van origineel materiaal. Ook verbetert dat het thermisch comfort en de akoestische 

isolatie van het gebouw. Toch wordt niet automatisch gekozen voor buitenbeglazing maar 

wordt een afweging gemaakt op basis van de toestand en de erfgoedwaarde van het glas, 

de glasschildering, het loodnet, de klimatologische omstandigheden en de vandalisme-

gevoeligheid van de omgeving. Naast de eventuele beslissing voor beschermglas, wordt 

ook afgewogen welke type beschermende beglazing wenselijk en technisch mogelijk 

is. Deze beslissing wordt meestal genomen door de architect in samenspraak met de 

glasrestaurateur en/of erfgoedconsulent. 
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5.2	aanpassingen	in	functie	van	comforteisen
Glas in lood hoeft niet te verdwijnen wanneer het schrijnwerk wordt vernieuwd of 

aangepast voor beter comfort. Dat moet steeds een weloverwogen beslissing zijn op 

maat van het gebouw en het schrijnwerk. Er zijn diverse aanpassingen mogelijk, die altijd 

maatwerk zijn, afhankelijk van de erfgoedwaarde en de toestand van het schrijnwerk én 

het glas in lood. 

Welke mogelijkheden zijn er?

– Dubbel glas aanbrengen aan de buitenzijde en het naar binnen brengen van het glas 

in lood. Dat kan altijd wanneer het glas in lood in nieuw schrijnwerk wordt geplaatst. 

Wordt het originele schrijnwerk behouden, dan kan dat eventueel aangepast worden. 

Dan is de waarde van het historisch schrijnwerk wel een bepalende factor.

– Glas in lood plaatsen tussen dubbel glas.

– Een afzonderlijk kozijn met dubbel glas toevoegen aan de binnenzijde van het glas in lood.

– Isolerend enkelglas, met scharnieren of bevestigingsdoppen gemonteerd op het raam-

kozijn, toevoegen aan de binnenzijde van het raam. 

In een historisch gebouw moeten aanpassingen aan het schrijnwerk overwogen 

worden in de totaliteit van energetische ingrepen, om condensatie op andere plaatsen 

te voorkomen. Elke toepassing heeft voor- en nadelen. Die moeten zorgvuldig worden 

afgewogen bij elke beslissing.  

Neem contact op met Onroerend erfgoed bij beschermde gebouwen. Meer informatie is 

te vinden in de onlinepublicatie Energiezuinig leven in woningen met erfgoedwaarde van 

Onroerend Erfgoed en het Afwegingskader: Historisch schrijnwerk. 

6. belang van nazorg en monitoring

Gerestaureerde glas-in-loodramen verdienen monitoring en nazorg. Beschermglas wordt 

geplaatst om de schadelijke effecten van onder meer condens weg te nemen. Dat kan 

alleen wanneer de verluchtingsspouw tussen het originele glas en de buitenbeglazing 

goed werkt. Vandaag ontbreekt het aan een goed  controlesysteem voor de werking van 

deze spouw. Ook het omgevings klimaat en de condensvorming worden niet gemonitord. 

Toch is het essentieel om ook na de restauratie en het terugplaatsen van de ramen met 

buitenbeglazing, de glasramen grondig te inspecteren. Daarbij  kunnen gebreken aan het 

https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/HAOE/1/HAOE001-001.pdf
https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/AKOE/3/AKOE003-001.pdf
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ophang systeem van het glas in lood, vuilophoping en schimmelvorming in de spouw of 

niet-functionele condensgootjes worden vastgesteld.

 Inspectie van de ramen met een hoogwerker
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7. de herbestemming van glas in lood

Bij de herbestemming van waardevolle  historische gebouwen worden glas-in-loodramen al 

te snel vervangen door nieuwe ramen. Monumentenwacht pleit bij eigenaars/beheerders, 

restauratie architecten, ontwerpers en vastgoed eigenaren voor de herbestemming van 

glasramen. Bij de waardebepaling van een glasraam of een ensemble is niet alleen de 

financiële waarde belangrijk maar ook de historische waarde, de sociale waarde ... Een 

waardebepaling geeft dus inzicht in de betekenis en de waarde van de glasramen. Dat kan 

helpen om een nieuwe locatie of herbestemming te vinden. 

Essentieel is dat de mogelijkheden voor behoud of herbestemming nog vóór de verkoop 

of de renovatie bestudeerd worden en er liefst al een plan wordt opgemaakt. Worden 

glas-in-loodramen zonder herbestemmingsplan gestockeerd, dan is het risico groot dat 

ze vergeten worden. 

 Herbestemming van een glas-in-loodraam in de binnenruimte, Woonzorgcentrum Westervier, Brugge
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Monumentale glasramen krijgen veel moeilijker een herbestemming dan kleine ramen of 

individuele panelen. Vaak moet de eigenaar/beheerder ook héél wat overredingskracht 

aan de dag leggen om architecten te overtuigen om historisch glas in lood in een nieuwe 

of vernieuwde architectuur te verwerken. Toch zijn er heel wat creatieve oplossingen voor 

een zinvolle en waardevolle herbestemming. Met nieuwe LED-verlichtingstechnieken 

kunnen monumentale glasramen mooi verlicht en eenvoudig in een kader bevestigd 

worden. Glasrestaurateurs kunnen hierover advies verlenen.
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 BESLUIT

Glas-in-loodramen zijn uniek historisch en hedendaags erfgoed. Naast hun artistieke 

waarde hebben ze een essentiële praktische functie in gebouwen. Als we niet adequaat 

omgaan met dit erfgoed, kan het zienderogen beschadigd raken of zelfs verdwijnen. De 

basisprincipes van Monumentenwacht kunnen dat verhelpen: tijdig onderhoud, grondige 

inspecties, monitoring en opvolging, en snel ingrijpen voordat de schade te ver om zich 

heen grijpt. 

Goed onderhoud van zowel het glas in lood als het schrijnwerk garandeert dat het raam 

als wind- en waterdichting zijn functie perfect behoudt. Het plaatsen van beschermglas 

is een belangrijke ingreep om het glas in lood efficiënt te behoeden voor verval. Door 

geringe, beginnende schade te detecteren en te herstellen, is de kans groot dat vervolg-

schade en verlies van materiaal te voorkomen zijn of beperkt blijven. De complexiteit 

van glas-in-loodramen maakt dat we hun herstelling best aan specialisten overlaten. Dit 

neemt helemaal niet weg dat de eigenaar/beheerder een cruciale taak heeft om schade 

te voorkomen en om het glas in lood, het monumentale raamwerk en het schrijnwerk op 

gezette tijden te controleren. Zo zullen de generaties na ons nog lang kunnen genieten 

van hun esthetische en functionele kwaliteiten. 

 Architectenwoning Eduard van Steenbergen, Antwerpen 
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