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Voegen
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Voegen en voegreparaties

platvol

Platvol

Vroeger werden de voegen “platvol” gevuld met de mortel (specie) waarmee
ook gemetseld werd. De voegen werden aangebracht met een voegspijker en
vervolgens werden de voegen vlak en strak “doorgehaald”.
Bij het doorhalen ontstonden soms uitpuilende kanten die dan werden
weggeveegd met een zachte stoffer. Voor een wat ruwer uiterlijk werd een
harde stoffer gebruikt.

Daggerwerk

Omdat de stenen nogal afwijkend van vorm waren, werd al in de twaalfde
eeuw midden op de lintvoeg en soms ook wel op de stootvoeg met een
driehoekvormige voegspijker een streep getrokken, het zgn. daggerwerk
waardoor het geheel er wat strakker uit ging zien.
Een bijkomend voordeel was dat de voegen door het aandrukken met de
voegspijker een beetje werden verdicht.

Geknipt/
Gesneden

daggerwerk

gesneden

verdiept

schaduwvoeg

Reparaties

Later in de zestiende en zeventiende eeuw werden stenen gebruikt die al wat
meer vormvast waren. Om het geheel nog wat strakker te maken werden de
stenen vóór het metselen gesorteerd en werden er geknipte en gesneden
voegen gemaakt.
Deze voegen werden voornamelijk aangebracht in metselwerk van wat
voornamere huizen. In gevels van eenvoudige boerenwoningen en
landarbeidershuizen zal je ze niet gauw aantreffen.
In het begin van de negentiende eeuw werden de voegen na het metselen
uitgekrabd en pas later gevoegd met een mortel die vaak niet gelijk was aan de
metselmortel.

Verdiept

In de twintigste eeuw kwamen verdiepte voegen in de mode, meestal in
combinatie met een strakke machinaal gevormde steen. Om het effect nog te
versterken werd grijze portlandcement toegepast (zie hoofdstuk 3- Mortels).

Schaduwvoeg

Om voor enige afwatering te zorgen werden de voegen wel afgeschuind
(schaduwvoeg).

Bij bestaande muren komt het vaak voor dat voegen als gevolg van regen en vorst
beschadigd zijn of geheel ontbreken.
Om de schade te beperken is het van groot belang om deze zo spoedig mogelijk te
herstellen. Soms is de schade gering maar vaak is het nodig om complete gevels opnieuw
te voegen. Het verwijderen van voegresten vereist zorg omdat de metselstenen gauw
beschadigd worden. Het werken met haakse slijpers wordt daarom afgeraden. Als het dan
toch moet is het beter om alleen de (horizontale) lintvoeg in het midden in te slijpen en de
rest handmatig met een klein beiteltje of een boor te verwijderen. De voegen moeten
ca. 4 cm. diep worden uitgehaald.
Het kan zijn dat gevelstenen moeten worden vervangen en ook dat moet voorzichtig
gebeuren. Het is dan een kunst om aan vergelijkbare stenen te komen waarbij gelet moet
worden op de zelfde kwaliteit.
De oorspronkelijke kleur van de metselstenen is vaak te vinden op plaatsen die wat afgedekt
zijn zoals vlak onder een goot of een ander overstek.
Vergelijk in ieder geval droog oud materiaal met droog nieuw materiaal of nat oud materiaal
met nat nieuw materiaal.
Voordat met het voegen wordt begonnen moet de gevel worden schoongemaakt. Het beste
is een niet te harde warme waterstraal dus liever geen hogedruk spuit en al helemaal niet
stralen met zand, staal- of steengrit. Wees voorzichtig met “schoonmaak” middelen en maak
geen gebruik van zoutzuur, de schade kan aanzienlijk zijn.
Probeer van de oude voeg een analyse te maken, zitten er schelpdeeltjes in, wat is de kleur
van het zand, hoe is de kleur van het geheel?
Bewaar een monster van het oude werk om later vergelijkingen te kunnen maken.
Zet voordat met het voegwerk wordt begonnen een proefvlak op en beoordeel dit pas na
droging.
Gebruik liefst een kalkmortel die wat flexibeler is en geen “sterke” mortel. Een sterke mortel is
een mortel met relatief veel cement (zie hoofdstuk 3- Mortels).
Bescherm de verse voegen tegen regen- en vorstschade, tegen uitdrogen door zon en wind
en zorg dat er goten zijn aangebracht voordat met het voegen wordt begonnen.
Vraag om een deskundig advies (bijv. bij de fa. Jahn) als muren moeten worden gevoegd, die
in het zoute water hebben gestaan.
Het metselwerk kan eventueel met een waterafstotend middel worden behandeld, maar
wees hier voorzichtig mee.

