
20 januari 2010

BOUWPLAATSAannemer

Kelder onder woning staat geregeld blank 

Lekkage door verkeerde
loodaansluiting
Begin 2009 wordt een nieuwbouwwoning

opgeleverd. Al bij de eerste de beste forse 

regenbui stroomt het water op diverse plaatsen 

de kelder binnen, die binnen een mum van tijd

volledig blank staat. Het gevolg van prutswerk 

van de aannemer: hij voerde de overgang van

metselwerk op kelderbak verkeerd uit. 

TEKST EN BEELD ING. PETER BORGERS, BUREAU BOUWPATHOLOGIE BB

Begin 2009 wordt een compleet nieuw opgetrokken
 woning opgeleverd. Deze is volledig onderkelderd, waar-
bij de  kelder – casco opgeleverd – in de toekomst dienst

doet  als  sportruimte. De woning bestaat uit twee losstaande
delen die via de kelder zijn verbonden. De kelder loopt derhalve

deels onder het terras door. Bij elke forse regenbui stroomt het
water op diverse plaatsen de kelder binnen. Reden voor de
bewoners om zowel aannemer als architect erbij te halen.
Deze kunnen de oorzaak echter niet achterhalen, waarop in
gezamenlijk overleg een bouwpatholoog wordt ingeschakeld.
Aan Bureau voor Bouwpathologie BB wordt gevraagd de zaak te
onderzoeken en met een herstelvoorstel te komen.

Onderzoek
Voorafgaand aan het onderzoek bespreekt de bouwpatholoog
de problematiek met de bewoners, aannemer en architect.
De  bewoners leggen daarbij uit wanneer, waar en onder welke
omstandigheden de lekkage optreedt. Vervolgens zijn de 
beschikbare tekeningen en details bestudeerd en besproken.
De kelderbak is geheel uit in het werk vervaardigd beton ge-
maakt. De beganegrondvloer bestaat uit kanaalplaten. 
Ter plaatse van de aansluiting van de keldervloer op de wand is
nergens sprake van een lekkage. Die doet zich wel voor bij de
aansluiting van de kelderwanden op de beganegrondvloer. 
De wateroverlast manifesteert zich op momenten dat het zeer
hard en langdurig regent. Wanneer het begint te lekken, stroomt
het water in grote hoeveelheden naar binnen. De gehele kelder
heeft sinds de  oplevering al meerdere malen blank gestaan. 
Op de wanden is een duidelijke aftekening te zien vanaf de bo-
venzijde van de  kelderwanden.

Het lood loopt niet door tot de buitenzijde van het binnenspouwblad.

Door inwateringspunten tussen raamdorpelstenen en gevel kan

water zo naar binnen.
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Endoscoop
De tekeningen leveren geen insteek voor een mogelijke oorzaak van
de lekkage. Daarop wordt besloten de zaak gezamenlijk te onder-
zoeken. Tijdens het onderzoek is de overgang van de gemetselde
gevel op de betonnen kelderbak opengehaald. Dit is  zowel ter 
plaatse van het maaiveld als ter plaatse van de onder het terras
doorlopende kelder gedaan. Bij het terrasgedeelte is een deel van
de houten vlonder verwijderd. Bij dit alles wordt niets gevonden. 
Vervolgens wordt besloten met een endoscoop in de spouw te 
kijken. Uit deze inspectie blijkt dat het lood aan de achterzijde van
het buitenspouwblad is opgezet, maar niet doorloopt tot aan het
binnenspouwblad. Op enkele plaatsen in de spouw is ook folie aan-
wezig, die niet over het lood maar achter het lood langs is aange-
bracht. Bij kunstmatige beregening van de gevel begint het al vrij
snel te lekken. Met name wanneer de waterslagen langs de gevel-
kozijnen worden belast. Er blijken directe inwateringspunten aan-
wezig  tussen de raamdorpelstenen en de gevel.

Analyse en conclusie
Gezien de plaats van het intredende water en de momenten

waarop de lekkage zich voordoet, kan niet anders worden gecon-
cludeerd dan dat de loodaansluiting op de verkeerde wijze is 
uitgevoerd. Het lood loopt niet door vanaf de buitenzijde van de
muur tot aan de buitenzijde van het binnenspouwblad. Daar waar
wel een folie is aangebracht, is deze achter het lood in plaats van
op het lood  bevestigd. Water dat in de spouw terechtkomt,
stroomt – als gevolg van doorslaan van de gevel en direct via de
opening ter plaatse van de raamdorpelstenen – in de spouw 
omlaag en komt uiteindelijk binnen terecht.

Herstel
Goed herstel is zeer ingrijpend. De gehele aansluiting van de
 kelderwand op het opgaande metselwerk moet worden aangepakt.
De aannemer moet het buitenspouwblad in gedeelten openhalen,
om vervolgens het lood door te zetten tot aan het binnenspouw-
blad. Het is ook mogelijk een folie vanaf het binnenspouwblad over
het in het buitenspouwblad aanwezige lood aan te brengen. ■

www.bouwpathologie.nl
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Het gevolg aan de binnenzijde: de kelder staat geregeld blank.Op de kelderwanden tekent de lekkage zich duidelijk af.
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