
Wetenschappelijk-technische groep voor aanbevelingen 
inzake bouwrenovatie en monumentenzorg

STUDIEDAG - 21 APRIL 2017 - ROOSENDAAL

Op vrijdag 21 april 2017 organiseert WTA 
Nl-Vl, te Roosendaal, een studiedag over 
de problematiek van opstijgend grond-
vocht. Een fenomeen dat maar al te vaak 
opduikt in ons behoorlijk natte klimaat. 
Optrekkend grondvocht zorgt voor schade 
aan metselwerk, pleisterwerk, hout en 
metalen. Bovendien zorgt het voor een 
onaangenaam tot zelfs ronduit ongezond 
binnenklimaat in gebouwen. 

Optrekkend vocht is een belangrijk onder-
werp in de monumentenzorg (en daarbui-
ten). Dat uit zich in het enorme aanbod 
aan interventietechnieken, waarvan bo-
vendien niet steeds even goed vaststaat 
of die technieken effectief zijn. Het maakt 
de keuze voor een bepaalde interventie-
techniek er niet eenvoudiger op. 

Een aantal van deze technieken werd 
recent bestudeerd in het onderzoekspro-
ject EMERISDA, binnen het Joint Pro-
gramming Initiative on Cultural Heritage 
van de Europese Commissie. In dit project 
werkten onderzoeksinstituten en bedrijven 
uit Italië, Nederland en België samen voor 
het bestuderen van de doeltreffendheid 
van oplossingen tegen optrekkend grond-
vocht.
 
Tijdens deze studiedag beogen diverse 
sprekers om antwoorden te formuleren op 
verschillende vragen. Er zal ondermeer 
worden ingegaan op diagnose en doeltref-
fendheid en bruikbaarheid in monumen-
ten van bestaande techieken. Er zullen 
voorbeelden en case studies worden 
gepresenteerd en de binnen EMERISDA 
ontwikkelde beslissingstool komt aan bod.
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09.15 Ontvangst

09.45 Welkom en opening
 Rob van Hees, voorzitter WTA Nederland-Vlaanderen
 Els Verstrynge, WTA Nederland-Vlaanderen, dagvoorzitter

10.00 Opstijgend vocht: hoe ga je ermee om? Ervaringen uit de praktijk
 Edith Vermeiren, Erfgoed & Visie

10.30 Wat is optrekkend vocht? - De diagnose van optrekkend grondvocht
 Barbara Lubelli, TU Delft

11.00	 Koffie-	en	theepauze

11.30 Een myriade aan oplossingen tegen optrekkend vocht
 Rob van Hees, TU Delft en TNO

12.00 Uitreiking WTA NL-VL Monumenten studieprijs 2017

12.30 Lunch 

13.00 Algemene Ledenvergadering (alleen voor leden WTA)

13.30 Rondleiding door het Klooster Mariadal

14.15 Bestudeerde praktijkervaringen uit Nederland en België
 Linda Miedema, TU Delft / TPAHG Architecten & Yves Vanhellemont, WTCB

14.45	 De	techniek	voorbij	-	hoe	denkt	de	Monumentenzorg	erover?
 Michiel van Hunen, RCE & Nathalie Vernimme, Onroerend Erfgoed

15.15	 Koffie-	en	theepauze

15.45 Een beslissingstool voor het bestrijden van optrekkend vocht
 Jan Bolhuis, TU Delft / Architektenburo Veldman | Rietbroek | Smit

16.15 Discussieronde

16.45-17.30 Afsluitende receptie
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21 APRIL 2017 - MARIADAL, ROOSENDAAL

Naam  :

Bedrijf  :

Adres  :

Postcode :   Plaats :

Btw-nummer :

Telefoon :

E-mailadres :

Indien van toepassing onderstaande aankruisen
Lid WTA  (gegarandeerde toegang, mits 30 dagen voor de studiedag ingeschreven)
Lid ICOMOS, lidnummer:
Student (inschrijvingsbewijs aan een onderwijsinstelling scannen en meesturen)

Schrijft in voor de studiedag ‘Optrekend grondvocht’ op vrijdag 21 april 2017, 
Voormalig klooster Mariadal, Vincenctiusstraat 5,  4701 LM Roosendaal.

Na inschrijving ontvangt u een factuur. Het bedrag van € 160,00 voor niet WTA-leden, € 
120,00 voor ICOMOS leden, € 100,- voor WTA-leden en € 20,00 voor studenten, dient 
uiterlijk vijf werkdagen voor het plaatsvinden van de studiedag te zijn bijgeschreven 
op de rekening van de WTA Nederland-Vlaanderen onder vermelding van het 
factuurnummer. 

Annuleringsvoorwaarden: Bij annulering van een inschrijving eerder dan 2 weken 
voor aanvang van de studiedag is aan annuleringskosten 50% van het inschrijfgeld 
verschuldigd. Bij latere annulering dient het volledige bedrag te worden voldaan. 
Annulering dient schriftelijk te gebeuren. 

Met het invullen en opsturen van dit inschrijfformulier schrijft u zich in voor de studiedag 
en gaat u akkoord met de genoemde voorwaarden.

Deze inschrijving (bij voorkeur digitaal) sturen aan:
Kristine.Loonbeek@bwk.kuleuven.be | KULeuven t.a.v. Kristine Loonbeek | Kasteelpark 
Arenberg 40 bus 2448 | B-3001 Heverlee | KBC: BE52738027352709
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