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KLEURVERSCHIL IN BAKSTEENMETSELWERK     

           
   

KNB en door deze ingeschakelde derden betrachten hun uiterste best en de grootst mogelijke zorgvuldigheid om tot een in alle opzichten 
toereikende dienstverlening te komen. Het is desondanks altijd denkbaar dat sprake kan zijn van een omissie, een gebrek en/of een 
onnauwkeurigheid, onjuistheid of onvolledigheid in een advies of product. KNB alsmede de door deze ingeschakelde derden aanvaarden 
geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade ook die daarvan het gevolg is, zou kunnen zijn of geacht wordt te zijn. 

 

Alvorens in te gaan op de oorzaken van 
kleurverschil in metselwerk, stellen wij vast dat het 
niet mogelijk is een baksteensortering te leveren in 
één exacte kleurstelling. Het is een intrinsieke 
eigenschap van baksteen dat door de aard van de 
natuurlijke grondstof en door de wijze van 
produceren een min of meer genuanceerd product 
ontstaat, dat wil zeggen een product met een min of 
meer gevarieerde kleurstelling of nuancering. 
 
Wanneer op baksteenmetselwerk kleurverschil 
wordt geconstateerd, kunnen de volgende oorzaken 
een rol spelen: 
 
Kleurverschil door wisselende weersomstandig-
heden 
Het voegwerk heeft tijdens of na de uitvoeringsfase 
blootgestaan aan wisselingen in 
weersomstandigheden zoals neerslag, temperatuur, 
wind en relatieve vochtigheid. De schommelingen in 
de weersomstandigheden hebben kleurverschil 
veroorzaakt ter plaatse van het voegwerk.  
Door natuurlijke verwering en vervuiling zal het 
kleurverschil verdwijnen. 
 
Kleurverschil door ongelijkmatige beregening 
Kleurverschil is ontstaan tijdens het bouwproces 
door de ongelijkmatige beregening van het gerede 
metselwerk. Stenen die overmatig aan regenwater 
hebben blootgestaan zijn blijvend enigszins van 
kleur veranderd en vallen op naast metselwerk dat 
niet aan overvloedige regenval heeft blootgestaan. 
Na enige tijd, als het gevelmetselwerk herhaaldelijk 
nat en droog is geworden, zal het kleurverschil 
nivelleren. 
 
Kleurverschil door vochtverschillen in stenen 
Kleurverschil wordt veroorzaakt door de verschillen 
in de hoeveelheden vocht die zich in de stenen 
bevonden op het tijdstip van verwerken. Na droging 
zal het kleurverschil verdwijnen. 
 
Kleurverschil door uitslag 
Kleurverschil is geconstateerd als gevolg van de 
aanwezigheid van witte uitslag. In feite is er geen 
sprake van een werkelijk kleurverschil maar van 
een optisch verschijnsel veroorzaakt door de 
aanwezigheid van uitslag. Als de uitslag is 

verdwenen onder invloed van het klimaat, zal het 
kleurverschil niet meer zichtbaar zijn. 
Kleurverschil door te sterke nuancering 
Dit type kleurverschil zal op termijn (binnen 
een/twee jaar) door natuurlijke verwering en 
vervuiling vanuit de atmosfeer voor een belangrijk 
deel verdwenen zijn. 
 
Wanneer men echter het kleurverschil versneld wil 
nivelleren, kan men met zéér sterk verdunde 
oplossing van rode dodekop de lichtere 
gevelvlakken op de gewenste kleur trachten te 
brengen. De verdunning, waar men dan aan moet 
denken is ongeveer 1 theelepel dodekop op 2 
emmers water. 
Voor dat men het gehele gevelvlak gaat bewerken, 
is het wenselijk om, zo mogelijk, op een 
onopvallende plaats eerst een proefstuk op te 
zetten.  
Aanbevolen wordt om deze behandeling door  een 
ter zake deskundige te laten uitvoeren. 
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