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Anton van Delden, huidige
voorzitter van Het Neerlandsch
Stucgilde, heeft een duidelijke
visie op wat het Stucgilde was en is.

In deze terugkerende rubriek
worden schades besproken. Deze
keer: hoe mooi is een klimop of
bloesem op je gevel eigenlijk?
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Dit jaar is het twintig jaar geleden
dat Het Neerlandsch Stucgilde
werd opgericht. Hoe is dat precies
gegaan en wie stonden aan de
wieg? In dit magazine alles
hierover.

De eerste groep leerlingen startte
in 2002 met de opleiding tot
meester-restauratiestukadoor. In
juni hopen de huidige leerlingen
hun titel te behalen. De oude en
nieuwe meesters vertellen...
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Als stucwerk
meesterwerk
moet zijn

WOORD VOORAF
door Anton van Delden

Hierbij presenteren wij met trots ons allereerste nummer van Stucgilde
Magazine. Wij hopen dit een paar keer per jaar uit te kunnen gaan brengen.
Het wordt een magazine met mooie artikelen, interviews en interessante
mededelingen over gespecialiseerd stucwerk, maar ook gaan we de leerlingen
van onze restauratieopleiding volgen.

"Dit magazine is de start van ons
jubileumjaar"
Beeld: Suzanne van de Kerk fotografie
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EN ZO IS HET ONTSTAAN...
"Iedereen wist
dat het niet kon,
totdat iemand die
dat niet wist, het
gewoon ging doen"

De uitspraak van hiernaast, gebaseerd op een uitspraak die ooit is gedaan door de
wereldberoemde Albert Einstein, verwoordt precies wat er zo'n twintig jaar
geleden is gebeurd bij de oprichting van Het Neerlandsch Stucgilde. In eerste
instantie werd er een verkennende bijeenkomst georganiseerd met een handvol
stucwerkspecialisten, gefaciliteerd door de NOA (Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven, voor wie hier niet bekend mee is). Dit initiatief
groeide uiteindelijk uit tot Het Neerlandsch Stucgilde.

De bijeenkomst had als doel de haalbaarheid van een mogelijke vakgroep voor restauratiestukadoors te
onderzoeken. Dit zou ervoor zorgen dat een lang gekoesterde wens in vervulling zou kunnen gaan van een
aantal mensen, die er alles aan wilden doen om het mooie vak van restauratiestukadoor niet uit te willen
laten sterven, door kennis en kunde te gaan bewaren, uitbreiden, delen, doorgeven en het zelfs naar een
hoger niveau te kunnen gaan brengen voor komende generaties.
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"Soms wordt er door buitenlandse collega's met
een tikkeltje jaloezie naar Het Stucgilde gekeken"
is geweest, was dit een mooie

wel anders. In de afgelopen
twintig jaar heeft Het Neerlandsch Stucgilde diverse keren
over de grens gekeken. En
tijdens de gesprekken met
collega's in diverse landen, is
die open samenwerking het
eerste waar respectvol en zelfs
met een tikkeltje jaloezie naar
wordt gekeken. Soms wordt er
verzucht dat dit in hun land
onmogelijk en ondenkbaar zou
zijn. Het Neerlandsch Stucgilde
kan daarop inmiddels gelukkig
uit ervaring verwijzen naar de
quote op de vorige pagina,
gebaseerd op de woorden van
de wijze meneer Einstein:

gelegenheid om dit alsnog, met een
knipoog, recht te zetten. Dit alles

"Iedereen wist dat het niet kon,
totdat iemand die dat niet wist het
gewoon ging doen."

werd gezien als een zeer ambitieus
plan en zeker niet gebruikelijk bij
de ambachtelijke beroepen

JAAP POORTVLIET
OPRICHTER VAN HET EERSTE UUR
Jaap Poortvliet heeft vele titels die hij mag voeren, één daarvan is 'medeoprichter van Het Neerlandsch Stucgilde'. Al in 1979 vertelde hij een journalist
over zijn diepgewortelde wens tot het oprichten van een broederschap. In 2001
was het eindelijk zover.
"Ik denk met veel plezier en trots terug aan de
eerste jaren van Het Neerlandsch Stucgilde.
Dat hebben we samen toch maar mooi voor elkaar

"Ik vroeg me af
hoe al die
waardevolle
kennis werd
doorgegeven."

gekregen!" Jaap is de eerste voorzitter van de club vakgenoten, die in 2001 met elkaar de afspraak maakten om samen de
kennis van het restauratiestukadoorswerk zoveel mogelijk door te geven.
Aan elkaar, maar vooral ook aan jongere vakgenoten. Jaap: "Doordat
ik regelmatig met de NOA meeging, maakte ik kennis met vakgenoten,
zoveel mooie en goede bedrijven. Ik dacht: hier zit heel veel kennis, maar
hoe wordt die kennis doorgegeven dan?"
Zoals het vroeger ging, kennis doorgeven van vader op zoon, zo ging het allang

niet meer overal, ontdekte Jaap. En de titel van meesterrestauratiestukadoor behalen met een
opleiding, dat was er al helemaal niet meer bij. Jaap: "Mijn grootvader was meesterstukadoor, maar
nergens kon ik een opleiding vinden waardoor ik die titel ook officieel mocht voeren." Jaap weet
daarom nog goed dat er tijdens de eerste vergadering als eerste over een opleiding werd gesproken.
Lees verder op de volgende pagina
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De gilderegels...

Jaap: "Die opleiding moest er komen, vonden
we allemaal. Zoiets kun je wel zeggen en vinden,
maar begin er maar eens aan! Het was een
enorme klus, maar we kregen het voor elkaar
dat de opleiding meesterrestauratiestukadoor
een officiële opleiding werd, een niveau 4opleiding." Met het realiseren van de opleiding
was de taak van het Stucgilde niet volbracht. Het
Stucgilde moest meer gaan omvatten dan dat,

Lid van Het Neerlandsch Stucgilde word je niet zomaar. Als
Gildebroeder lever je altijd de hoogste kwaliteit en span je je
in om met collega restauratiespecialisten het ambacht én de
fijne kneepjes van het vak op hoog niveau te houden. Aspirant
leden van het Gilde moeten zich aan een accreditatieproces
onderwerpen en op verschillende gebieden hun kennis en
ervaring bewijzen. Van leden wordt verwacht dat ze de

" Het delen van de vakkennis is de
bindende factor van deze club."

doelstellingen van het gilde actief uitdragen door zich aan de
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tien gedragsregels te houden. Hier de eerste vijf regels, de
belangrijkste. Meer weten? Kijk op www.stucgilde.nl.
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WIJNAND FRELING
VANAF HET BEGIN BETROKKEN ALS
BESCHERMHEER
Wijnand Freling heeft als beschermheer binnen het Stucgilde een bijzondere
status. Leuk detail is dat hij in zijn werkzame leven zelden het
stukadoorsgereedschap heeft gehanteerd, maar er wel gigantisch veel vanaf weet.
Met ruim dertig jaar expertise in
het monumentale vastgoed en
diverse publicaties op zijn naam
over
met
name
(historisch)
stucwerk, is Wijnand als lid van
Het Neerlandsch Stucgilde van
onschatbare waarde. Vanaf het
begin af aan is hij aangesloten bij
het gilde, en draagt hij de bijzondere titel van beschermheer.
Wijnand: “Anton, Hans en Jaap
kende ik al een tijd, we spraken
regelmatig over de oprichting van
een club van vakbroeders die met
elkaar kennis uitwisselt. Dat leidde
uiteindelijk tot oprichting van Het
Neerlandsch Stucgilde.
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Door de jaren heen hebben we een
paar mooie kwaliteitsslagen gemaakt en ook jongere generaties
weten te binden. Het Stucgilde
kent inmiddels een grote variatie
aan leeftijdscategorieën en groeit
nog

steeds

gestaag

door."

Als

beschermheer houdt Wijnand zich
vooral bezig met het bruggen slaan
tussen de onderzoekswereld en het
gilde. Wijnand: “En ik kijk over de
schouder van het bestuur mee om
mee te sturen voor zover dat
wenselijk

is.

Ik

ben

geen

stukadoor, maar op technisch en
historisch gebied weet ik er veel
van. Ik heb een rol als adviseur.”

Wijnand is vooral heel tevreden
dat Het Neerlandsch Stucgilde
vandaag de dag een stabiele club
van vakmensen is, die zich
verbonden voelt met elkaar en
waarbij ook de jongere generatie
zich realiseert hoe groot het
belang
is
van
de
kennisoverdracht. Wijnand: “We zien
dat de jongere generatie nu
toetreedt tot het bestuur en
functies
en
taken
overpakt.
Geweldig om te zien. Twintig jaar
geleden hadden we niet kunnen
denken dat het het gilde zo zou
groeien. Echt iets om heel trots
op te zijn.”

WIST JE DAT...
Stucmortels waar
men mee werkte tot in
de achttiende eeuw
nauwelijks zijn
geïnnoveerd?

Stucmortels waarmee men werkte tot in de
achttiende eeuw zijn nauwelijks geïnnoveerd,
want kalk, zand en gips bleven de belangrijkste
stoffen. Vanaf het laatste kwart van de
achttiende
eeuw
vonden
er
materiaalontwikkelingen plaats en wordt er patent
verleend op diverse soorten cement. Later
wordt ook de chemische industrie steeds
belangrijker en worden materialen steeds vaker
in de fabriek gemaakt. Het zelf maken van
bijvoorbeeld kalkmortel door de stukadoor
verdwijnt langzaam, maar tot in de twintigste
eeuw kwam het voor dat de stukadoor zelf zijn
mortel voor speciale doeleinden maakte, op het
werk of in de werkplaats. Hij bluste ook zelf
soms nog zijn kalk.

Werknemers van een
paar eeuwen terug
niet moeilijk deden
over wat reistijd meer
of minder?

Tegenwoordig wordt er snel gekeken naar wat
het
CAO
zegt
over
arbeidstijden
en
vergoedingen. Dat is op zich helemaal niet
verkeerd natuurlijk, maar dat ging in het begin
van de 18e eeuw wel even iets anders in
Nederland! Onlangs zijn we namelijk in het
bezit gekomen van vertaalde brieven die, veelal
Zwitsers/Italiaanse arbeidsmigranten, naar hun
familie in Ticino stuurden. Die brieven geven
ons een mooi inkijkje uit die tijd. Wist je
bijvoorbeeld dat ze daarbij zo`n dertig dagen
nodig hadden om, lopend over de Gotthardpas,
naar hun werk in Nederland te kunnen komen?
Eén stukje uit de tekst van deze brief van een
stukadoor aan zijn broer, is tekenend voor de
arbeidsomstandigheden uit die tijd:
Om geld te verdienen werken we als honden, tot
middernacht met kaarsen, we krijgen slechts één
maaltijd per dag en `s-avonds nog een stuk brood.
En doordat er zoveel stuccatori zijn die geen werk
kunnen vinden, is onze kwaliteit geen soldo meer
waard.
Dit gegeven laat je wel op een andere manier
naar al het fenomenale stucwerk uit die tijd
kijken. Zo krijg je nog meer respect voor al het
fraais wat er aan onze plafonds en wanden
hangt in Nederland.

RONDJE GOUDA
DOEDAG
'WAT IMITEER IK NU EIGENLIJK?'

WEBINARS
TEAMBUILDINGSDAG
ZANDSCULPTUREN MAKEN
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Door corona zijn er een aantal activiteiten
gecanceld die bij Het Neerlandsch Stucgilde op de agenda stonden, maar er zijn
ook een aantal activiteiten die zodra het kan
opnieuw zullen worden geagendeerd!
Een kleine greep...

CURSUS
STUCMARMER MET
ANDRÉ ZEHRFELD
BEURS MONUMENT

EUROPESE
JUBILEUMREIS

DE EERSTE MEESTERS
En toen was het zover: de eerste opleiding tot meesterrestauratiestukadoor ging van
start, in 2002. Een groep gedreven mannen meldde zich elke zaterdag in het
opleidingscentrum in Veenendaal om zich de vaardigheden eigen te maken om zich
meesterstukadoor te kunnen noemen. Marijn van Dongen, Marcel Vlasblom en René
Egas zijn leerlingen van het eerste uur. Een aantal jaren geleden traden zij toe tot
het bestuur van het gilde, en dus zijn zij nu belast met de schone taak om de kennis
van het restaureren over te brengen aan de volgende generatie.

RENÉ EGAS
Hoe kwam je op het idee om de opleiding tot meesterrestauratiestukadoor te gaan volgen?

MARCEL VLASBLOM

René: "Voordat het gilde er was, hoorde ik al geruchten over het
opzetten van een opleiding. Ik had inmiddels al mijn papieren behaald,
dus dit was een logisch gevolg. Ik wilde per se meedoen met de eerste
groep, ondanks dat het niet helemaal lekker uitkwam omdat mijn
vrouw zwanger was. Maar wat als er geen vervolg zou komen? Dan was
het een gemiste kans."
Marijn: "Mijn eerste idee was dat ik het prachtig vond om een titel te
mogen dragen, 'meester', dus moest ik die opleiding gaan doen. Ik
vond mezelf de beste stukadoor van het noordelijk halfrond, dus dacht
ik: appeltje, eitje. Dat viel toch tegen, er waren daar stukadoors die
mooiere werkstukken maakten dan ik. Ik had dus nog veel te leren. Ik
heb dat met veel plezier en vlijt gedaan. Ik had het voor geen goud
willen missen, heb veel leuke mensen leren kennen en veel geleerd."

Marcel: "Toen ik hoorde dat er een meesteropleiding werd opgezet wilde ik daar direct aan deelnemen. Ik
wilde alles leren wat ik kon vinden over het vak, en heb alle opleidingen enthousiast voltooid. Er werd
toen nog geselecteerd op zoveel mogelijk werknemers en liever minder zelfstandigen, omdat toen vooral
de bedrijven met personeel het geld voor de opleidingen bijeen zouden brengen. Theo Slis (bekend van de
opleidingen, red.) waarschuwde me dat ik misschien niet geselecteerd zou worden vanwege mijn zelfstandig
zijn, maar gelukkig mocht ik meedoen.
Wat is jou het meest bijgebleven van de opleiding ?

MARIJN VAN DONGEN

Marcel: "Misschien toch de trots van de eerste opleidingsdag, trots omdat ik
bij een landelijke selectie van twintig vakfanaten mocht zitten? Of het
eindexamen, waarbij we zes dagen met zijn allen geconcentreerd zwoegden
aan een prachtig bedacht werkstuk?"
René: "De variatie in de groep. Dat vond ik heel leuk. We hadden allemaal
een andere achtergrond, een andere thuisbasis en we pakten de dingen
allemaal net even iets anders aan. Ik vond dat erg leuk om te ervaren en
daar heb ik veel van geleerd."
Marijn: "De saamhorigheid van de groep. Je probeert daar met zijn allen de
eindstreep te halen. En het plezier vooral. De gedrevenheid van mezelf en
de groep om te kunnen en willen slagen is ook een dingetje. Iedere zaterdag
naar Veenendaal rijden, drie jaar lang: doe het maar!"
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Wat heeft het voltooien van de opleiding jou gebracht ?
Marcel: "Het beste dat de opleiding me heeft gebracht is dat het vak nog veel
meer geheimen blijkt te hebben dan ik ooit dacht. Na het gezel-examen dacht
ik het meeste wel te beheersen, maar na de restauratieopleiding weet ik dat je
in ieder van de vakken een leven lang kunt blijven leren."
Marijn: "Ik mocht mezelf meester noemen. Het leerde me ook in oplossingen
denken, voor ieder moeilijk stucvraagstuk moet een oplossing zijn. Vaak moet
je er ook gewoon aan beginnen, dan komt de oplossing wel. Het maakte me
niet meer bang om nieuwe technieken te gebruiken of te leren, vaak blijft een
stukadoor hangen bij zijn oude vertrouwde materialen."
René: "Ik heb ontdekt dat er heel veel te leren is. Je bent nooit klaar met leren,
ik blijf het leuk vinden om nieuwe dingen in me op te nemen. Ook ben ik blij
met alle contacten die ik heb opgedaan. Ik heb broeders door het hele land,
dat is toch prachtig?"
René Egas in het opleidingscentrum

Marcel: "De meerwaarde zit in het samen mooie
dingen zien, doen en leren"

Wat is voor jou de meerwaarde van Het Neerlandsch Stucgilde?
Marijn: "Ik ben bij het gilde gegaan om mijn kennis nog meer te vergroten en eventueel te delen. Het is
een gezellige club, je voelt als je onder elkaar bent dat we allemaal gelijk zijn. Met moeilijke vraagstukken
kun je altijd wel bij iemand aankloppen, of eventueel mee laten werken."
Marcel: "Nog jaren voor de opleiding startte vroeg Jaap Poortvliet me om toe te treden tot het gilde
vanwege de foto’s die hij van mijn werk zag. Hij legde me uit dat het een net geboren landelijke club was,
als een broederschap, van gerenommeerde restauratiebedrijven. Ik zei hem toen pas vijf jaar werkervaring
te hebben als stukadoor, en mezelf niet tot de gerenommeerde Nederlandse bedrijven durfde te rekenen.
Tijdens de opleiding realiseerde ik me echter hoe smal ons clubje is, hoe weinig er zijn die zich willen
inzetten voor het gezamenlijke, en hoe zonde het zou zijn als de oprichters van zo’n mooi idealistisch gilde
niemand hadden om het stokje aan door te geven. Ik wilde mezelf graag nuttig maken voor dit streven nu
het nog kon, en ook de levende stuclegendes met al hun ervaring nog meemaken in het bestuur. De
meerwaarde van het Gilde zit voor mij in het contact met jonge en oude vakfanaten door het land, en
samen mooie dingen zien, doen en leren."

René: "Als je de opleiding hebt afgerond, hoor je
er gewoon bij!"
René: "Mezelf aansluiten bij het gilde? Dat kwam niet in me op. Ik
zou mezelf nooit kunnen meten met deze mensen die in mijn ogen
grootheden waren. Ik keek op tegen iedereen die erbij aangesloten
was. Met de jaren groeide het idee om toch lid te worden. Al was het
maar omdat er veel mogelijkheden zijn om je kennis te verbreden.
En voor de gezelligheid natuurlijk, ook belangrijk. Ik ben blij dat ik
het heb gedaan. Niet alleen vind ik het heel waardevol dat wij als
broeders elkaar helpen als dat nodig is, maar ook de uitwisseling
van kennis kan ik heel erg waarderen. De mannen die ik als
grootheden zag, bleken ook gewoon menselijke trekjes te hebben en
zijn echte broeders geworden."
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Wat wil je zeggen tegen de leerlingen die nu hun
examens gaan doen?
René: "De huidige lichting aspirant-meesters heeft het
extra zwaar door alle coronamaatregelen. Daardoor
hebben ze veel thuis moeten doen en was het allemaal
anders dan anders. Ik zou willen zeggen: hou nog
even vol, je bent er bijna! En als je klaar bent: sluit je aan
bij het gilde. Het lidmaatschap is een meerwaarde voor
elke restauratiestukadoor, en als je de opleiding hebt
afgerond, dan hoor je daar gewoon bij."

Marijn: "Het zijn de laatste loodjes
voor de leerlingen."

Marijn bezig met meten voor een werkstuk.

Marcel: "Slaag voor dat examen, ga ervoor! Je zult je leven lang met trots hieraan terugdenken. We
hebben een geweldig vak dat misschien wel tot ondergang is gedoemd, maar dan zijn we nu met zijn
allen als een supernova aan het knallen! Met het gilde en de restauratieopleiding is iets heel moois
neergezet, we moeten met elkaar zorgen dat we dit voortzetten. Het traditionele stukadoorsvak is aan het
verdwijnen, maar als restauratievak kunnen we het met onze kleine groep misschien overeind houden,
en zelfs verder ontwikkelen! Doe mee!"
Marijn: "Vooral wil ik ze heel veel succes wensen met hun examen. Het zal niet gemakkelijk worden,
maar je mag je na slagen je dan ook meester noemen. Het zijn de laatste loodjes voor de leerlingen, het is
niet makkelijk geweest met het bekende virus tussentijds. Ik ga als betrokkene bij de opleiding de
leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden voor het examen. En mogelijk tot ziens bij het gilde!"

DE NIEUWE MEESTERS
Op 28 juni zullen twaalf leerlingen die in 2018 startten met de
restauratie-opleiding hun meesterproef gaan doen. Als zij deze
slotopdracht met een voldoende afronden, mogen zij de titel
'meester-restauratiestukadoor' dragen. Gerbert Tichem en
Maikel van Dinther zijn er meer dan klaar voor. Zij vertellen
wat de opleiding voor hun betekent.
Hoe kwam je op het idee om de opleiding tot
meesterrestauratiestukadoor te gaan volgen?
Maikel: “Ik ben vanaf mijn zeventiende al bezig met
stuken, ik ben nu veertig. Op een bepaald moment kreeg
ik het gevoel dat er iets ontbrak, ik heb zelfs even
overwogen om helemaal iets anders te gaan doen. Het
zetje om me aan te melden voor de opleiding kwam van
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samenwerkte. Hij zei dat de opleiding echt iets voor mij
zou zijn. Hij had gelijk, ik zit nu weer in de goede vibe.”
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Werkstukken van de huidige lichting leerlingen

Gerbert: “Ik kwam op het idee toen ik op school zat en les had van onder
andere Anton van Delden, jaren geleden. Voordat het eenmaal echt zover
was, gingen er toch nog heel wat jaartjes voorbij. Pas in 2018 besloot ik
mezelf aan te melden voor de opleiding. Het was tijd voor een uitdaging,
ik wilde mezelf verbeteren.”
Wat is jou het meest bijgebleven van de opleiding (of wat is je mooiste
herinnering eraan)?
Maikel: “Ik heb onder andere enorm genoten van de boetseerlessen van
Jaap Poortvliet en de tekenlessen.”
Gerbert: “Het is voor mij een leuk en goed traject gebleken om diverse
facetten van de restauratie- en decoratietechnieken eigen te maken.”

GERBERT TICHEM

MAIKEL VAN DINTHER

Wat is jouw beeld van Het Neerlandsch Stucgilde en wat zou voor jou
een reden zijn om je aan te sluiten?
Maikel: “Het is een mooie groep vakbroeders bij elkaar. Ik ben al eens met
een reis van Het Neerlandsch Stucgilde meegegaan en heb dus al
kennisgemaakt. Ik sta wel te popelen om lid te worden, hoor! Het delen
van de kennis met elkaar vind ik een groot pluspunt. Daarnaast is het een
mooie bijkomstigheid om samen dingen aan te pakken en te ontwikkelen.”
Gerbert: “Het lijkt mij een interessant gezelschap waar men veel kennis en
kunde in huis heeft, kennis die ook doorgegeven wordt. Ik zou daar ook
graag een bijdrage aan willen leveren en om die reden lijkt het mij leuk
om lid te worden.”
Wat zou je willen zeggen tegen stukadoors die overwegen om de
opleiding te gaan doen?
Maikel: “Je moet wel echt geïnteresseerd zijn, maar als je interesse hebt in
het vak, dan zal er een wereld voor je opengaan die je van tevoren niet
bedacht had. Er is zoveel te leren, van tevoren kun je je niet bedenken hoe
divers het is.”
Gerbert: “Het is een supergave opleiding die je heel veel kan brengen als je
daarvoor openstaat.”
De huidige groep leerlingen van de restauratieopleiding zal op 28 juni starten met het eindwerkstuk. Via onze social
media-kanalen houden we jullie op de hoogte van de nieuwtjes rondom de examens. Via dit magazine zullen we
regelmatig aandacht besteden aan de opleiding.

Iedereen die geïnteresseerd is in het volgen van deze driejarige opleiding wordt van harte uitgenodigd om contact op
te nemen via Het Neerlandsch Stucgilde, of via Savantis. In de loop van dit jaar worden de eerste intakegesprekken
gevoerd. Toelatingseisen: diploma gezel-stukadoren, een aantal jaar praktijkervaring en het bezit van een dosis passie
voor het vak.
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HOE MOOI IS EEN KLIMOP OF BLOESEM
OP JE GESTUCTE GEVEL WERKELIJK?
In deze rubriek laten wij
schades zien uit onze
dagelijkse
praktijk.
Hierbij
is
vaak
het
zichtbare deel maar een
klein onderdeel van het
grotere
onder-liggende
probleem.
Signaleren en herkennen
van deze schade is zeer
belangrijk bij het voorkomen van gevolgschade.
Bij het maken van een
herstelplan is er een deskundig onderzoek nodig.
Met deze rubriek hopen
we een stukje bij te dragen
aan het herkennen van dit
vaak onzichtbare deel van
een schade.

Op bovenstaande foto is er in een openstaand scheurtje of
beschadiging in het stucwerk een zaadje beland. Ongehinderd kon
deze op zo`n vijf meter hoogte zich gaan ontwikkelen tot een mooie
bloeier. Wat is er nu mis met zo`n takje in de gevel zou je denken,
zo`n kleine bloeier heeft nog iets van charme ook.
Het gevaar van dit soort begroeiingen wordt heel vaak onderschat,
door vochtophoping bij een dichtbegroeide gevel kan dit vocht
makkelijk doorslaan naar binnen en daar de nodige problemen
veroorzaken. Maar hier willen we wijzen op wat er bij de schade
gebeurd is die op de foto`s hieronder zien. Met name in de oude,
veelal met kalk gemetselde muren zijn de voegen het walhalla voor
een welige wortelgroei in de ruimtes tussen de stenen. In dit geval
had dat ene minuscule takje op deze enorme gevel ervoor gezorgd
dat er drie lagen metselwerk inclusief het stucwerk waren
losgedrukt door deze wortels.
Dit scheurpatroon van op zichzelf relatief kleine (onschuldige?)
scheurtjes, volgde deze voegen zodat je door het scheurpatroon in
het stucwerk, de stenen kon herkennen.
Dat het niet zulke onschuldige scheurtjes waren, bleek wel toen er
op die grote hoogte duidelijk werd dat deze enorme zware brokken
metselwerk gewoon los lagen. Op zo een moment, als je eronder
loopt, kan je op z`n mist de vraag stellen hoe mooi deze vallende
bloesems nog zijn, als het hieronder getoonde brok steen er nog
aan vast blijkt te zitten?
Let dus goed op scheurpatronen in een gestucte gevel en ga testen
bij twijfel.

Wortelgroei onder stucwerk
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Drie lagen baksteen losgedrukt

Losse stukken, vijf meter hoogte

VOLGENDE KEER IN HET
STUCGILDE MAGAZINE
Van onze voorzitter: Hoe
een succesverhaal op
microschaal uit het verleden
een inspiratie of voorbeeld

Volg ons op social
media:

kan zijn voor de huidige
macroproblemen bij
ambachtelijke beroepen.

En deel, e
n like!

Hans Geerken,
de tweede
voorzitter van
Het Neerlandsch
Stucgilde.

En meer over
het mooie
ambacht dat
stukadoren heet!

Een nieuwe Wist je
dat... én een Topje
van de ijsberg

Wil je iets kwijt aan de
redactie? Of wil je
meewerken aan dit
magazine? Stuur een
mail naar
info@stucgilde.nl onder
vermelding van
'Magazine'

