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Over dit controleplan… 

 

Dit controleplan gaat in op de toepassing van glasweefsel als muurafwerking. Het wordt al vrij 

lang toegepast in de utiliteitsbouw (ziekenhuizen) en een enkele keer ook in de luxere 

woningbouw, al dan niet door de schilder aangebracht. Het is een stevig materiaal, kan kleine 

oneffenheden in de ondergrond opvangen en is tevens in staat om lichte zettingen op te vangen. 

Er zijn verschillende dessins mogelijk en het onderhoud kan bestaan uit het oversausen van de 

wanden, gemiddeld om de tien jaar, afhankelijk van het gebruik. 
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I. Ontwerp 

INLEIDING – De wandafwerking van een glasvliesweefsel kan qua prijs concurreren met een wandafwerking van een 

structuurverf (kwarts) en een korrelstructuur van gips, het spacwerk. Een structuurverf is in materiaal iets 

goedkoper, maar in arbeidsuren duurder, omdat hogere eisen gesteld moeten worden aan de dichtheid van de 

ondergrond. De ervaringen zijn wisselend. Soms komt de aannemer met een voorstel om budgetair neutraal over te 

gaan op een glasvliesafwerking, terwijl bij een ander project de aannemer met het tegenovergestelde voorstel komt. 

1. Glasvliesweefsel in bestek: als deze wand- 

afwerking bestekmatig is voorgeschreven, dan  

dient de ondergrond 'behangklaar' te worden 

opgeleverd. Dit betekent niet dat alle gaten en 

gaatjes gerepareerd dienen te worden. Gaatjes 

kleiner dan een eurocent kunnen gemakkelijk 

worden overbrugd door het glasvlies. Het spreekt 

voor zich dat er geen bulten in de wand mogen 

zitten.  

2. Voorbehandeling: een voorbehandeling is niet 

noodzakelijk. De wanden worden ingesmeerd met 

een lijm, waar het glasvlies tegenaan wordt geplakt. 

Bij voorkeur heeft de lijm reeds de kleur van de 

eindkleur, dit komt uiteindelijk de dekking ten 

goede. 

3. Het dessin: er kan wel prijsverschil zitten tussen het 

ene dessin en het andere. De besteksschrijver dient 

zich hiervan bewust te zijn. 

4. De eindafwerking: in de kleurenstaat zal 

omschreven moeten staan naar welke eindkleur de 

wand moet worden gebracht. Dit kan van invloed 

zijn op de kleurstelling van de lijm.  

 

 

Fig. 1 | Voorbehandeling 
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II. Financiën 

INLEIDING – Indien de aannemer een afwerking met een glasvliesweefsel aanbiedt als alternatief, op bijvoorbeeld 

een kwartsverfafwerking, dan kan dit serieus worden overwogen. In eerste instantie is dit een esthetische afweging. 

Glasvlies ziet er wel degelijk anders uit dan een kwartsverf. Toch mag het niet alleen beperkt blijven tot deze 

afweging. Beschadigingen aan een met kwarts afgewerkte wand zijn minder eenvoudig te repareren dan bij een 

glasvliesweefselafwerking. Zo kan men vanuit beheersoogpunt ook een duidelijke voorkeur hebben voor glasvlies.  

1. Meerkosten: indien de aannemer een alternatief voorstel doet voor de wandafwerking, dan mag worden 

verwacht dat hij dat tenminste budgetneutraal doet. Alleen dan is een serieuze afweging te maken. 

 

 

III. Regelgeving 

INLEIDING – Het verwerken van glasvliesweefsel wordt in de meeste gevallen verzorgd door een schildersbedrijf. De 

branchevereniging is hiervoor de Koninklijke vereniging OnderhoudNL. Deze vereniging zegt 80% van de branche te 

vertegenwoordigen. Indien er problemen zijn met bijvoorbeeld de hechting van glasvliesweefsel op gestukadoorde 

wanden, dan kan aan OnderhoudNL advies worden gevraagd. 

1. Producten: de producten waar de schilders mee werken, zijn uitgebreid gedocumenteerd door de verfindustrie. 

Op deze wijze komt de benodigde informatie op de bouw terecht bij betrokken partijen. Men komt er al snel 

achter dat de regelgeving van verfproducten vrij streng is. Het gaat vaak om voor mens en milieu schadelijke 

producten waar de schilders dag in dag uit mee bezig zijn. 

2. V&G-plan uitvoeringsfase: men is geneigd te denken dat er bij deze werkzaamheden niet echt onveilig gewerkt 

kan worden. Het gaat om meer dan veiligheid, ook risico's voor de gezondheid moeten worden beschreven. 

Denk bijvoorbeeld aan de toe te passen materialen zoals lijm en latex. Daarom mag men nadrukkelijk vragen 

om een uitbreiding van het V&G-plan van de hoofdaannemer. 

3. Garantie: voor de start van de uitvoering dient een concept-garantieverklaring te worden overhandigd aan de 

bouwdirectie.  

 

 

IV. Organisatie 

INLEIDING – Tijdens het aanbrengen van het glasvliesweefsel moet de ondergrond vlak zijn, de ondergrond dient 

indien nodig te zijn gerepareerd en de omgeving waarin gewerkt wordt, dient schoon te zijn. Als er afval aanwezig 

is in de ruimte, dan kan dit zich hechten aan de lijm en geeft een ongelijk uiterlijk. Het tijdstip waarop het 

glasvliesweefsel wordt aangebracht, dient dus goed ingepast te worden in de planning. Het boren van gaten in de 

wanden dient zoveel mogelijk te geschieden voordat het weefsel wordt aangebracht. Tijdens het boren komt 

boorstof vrij dat zich kan gaan hechten op de muurverf. Vaak blijkt dit zeer lastig te verwijderen. 

1. Bestek en bestektekeningen: als contractstuk dient hierin reeds te zijn vastgelegd welke wanden voorzien 

worden van glasvliesweefsel. Eventueel kan dit op afwerkstaten nader zijn aangegeven. Ook de eindkleur van de 

wanden dient door middel van een kleurenstaat bekend te zijn, dan wel op korte termijn na de start van een 

project bekend te worden.  

2. Werktekeningen: in de meeste gevallen wordt op de plattegronden deze afwerking eveneens nader aangegeven. 

De details dienen echter wel helder te zijn voor wat betreft deze afwerking.  

3. Routing en planning: met de aannemer wordt doorgesproken hoe de routing en de planning zal gaan verlopen. 

Men dient een afweging te maken in de volgorde van het aanbrengen van het glasvliesweefsel, het aanbrengen 

van aftimmerlatten en plinten, het afschilderen hiervan en het sausen van de wanden. Men kan de stem van de 

schilder hierin laten meewegen. Onderdeel van discussie kan zijn het aanbrengen van radiatoren. Als deze 

eenmaal hangen en zijn aangesloten, dan is het lastig en soms onmogelijk om hier het glasvliesweefsel achter 

te plakken. Men kan overwegen om hier vooraf een strook glasvliesweefsel aan te brengen, al dan niet gesausd. 
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4. Verfadvies: binnen het nog op te stellen verfadvies dient ook het aanbrengen van het glasvliesweefsel te worden 

meegenomen. Dit verfadvies dient tevens inzicht te geven in de producten en hun specificaties. 

5. Bemonstering: tijdens de bemonsteringsfase dienen de diverse monsters te worden aangeleverd, passend 

binnen het budget dat hiervoor is vastgesteld op basis van de bestekuitgangspunten. Er dient rekening te 

worden gehouden met het feit dat er prijsverschil kan zijn tussen het ene en het andere glasvezelmonster. 

6. Ondergrond: er dient vooraf een controle plaats te vinden van de ondergrond. Deze kan te vochtig zijn voor het 

aanbrengen van het glasvliesweefsel. Maar ook dient een hechtingsproef te worden gedaan. Met name 

gestukadoorde wanden waarbij een gipsmortel is gebruikt, kunnen een verzeept oppervlak hebben waardoor 

hechting van de lijmlaag problemen geeft. Met een stuk tape kan men snel controleren of er voldoende 

hechting is op de ondergrond. Trekt men de tape er makkelijk af en zitten er veel restanten van het stucwerk 

aan de tape, dan is nader onderzoek nodig. De ondergrond is dan mogelijk niet correct aangebracht. 

 

 

V. Indicatieplanning 

Het bijgevoegde planningsformulier geeft inzicht in de belangrijkste zaken met betrekking tot glasvliesweefsel. De 

bouwbegeleider zal voor zijn project een eigen planning kunnen opstellen op basis van deze gegevens. 

 

Nr. Activiteit (in aantal weken) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1. Bestek en bestektekeningen gereed                    

2. Afwerkstaten gereed                    

3. Kleurenstaten gereed                    

4. Bemonstering                    

5. Aanbrengen aftimmering                    

6. Aanbrengen glasvliesweefsel                    

7. Afschilderen aftimmeringen                    

8. Afwerken glasvliesweefsel met muurverf                    

9. Opname wanden                    

10. Oplevering project                    
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4. De verlijming  

5. Het afwerken 

 

 

Aandachtspunten 

INLEIDING – Het aanbrengen van glasvliesweefsel is zeer bepalend voor het uiteindelijke resultaat. Dit vraagt dan 

ook een goede begeleiding. Bij de start van de werkzaamheden zal de eerste complete wand beoordeeld moeten 

worden. Men krijgt hiermee een goed overzicht van de kwaliteit van het product en het aanbrengen. Een niet goed 

verlijmd glasvliesweefsel geeft al snel een luchtbelvorm weer, die zich pas manifesteert nadat de wand gesausd is. 

1. Voorbereiding: de bouwbegeleider zal controleren of de ruimte waarin moet worden gewerkt, schoon en 

opgeruimd is. Bouwvuil en stof kunnen zich hechten aan de lijm waardoor geen glad oppervlak kan worden 

verkregen. Tevens zal hij op de gestukadoorde wanden een hechtingsproef doen. Bij twijfel kan hij deze proef 

herhalen in aanwezigheid van de lijmfabrikant en/of de stukadoor. Uiteraard is de aannemer hierbij aanwezig. 

Soms kan het nodig zijn om de wand te voorzien van een voorstrijklaag die de losse stofdelen als het ware 

bindt.  

2. Voor de start: met de schilder wordt de ondergrond 

beoordeeld op vlakheid. Bobbels en deuken kunnen 

niet worden getolereerd voorzover deze niet binnen 

de toegestane toleranties vallen. Luchtbelgaten in 

betonwanden dienen te worden aangesmeerd, 

totdat een acceptabele wand is verkregen. Verder 

dient de ondergrond stofvrij te zijn.  

3. De lijm: een lijm die op kleur is gebracht tot de 

eindkleur zal in de meeste gevallen sterk bijdragen 

tot een betere dekking van de eindlaag. Toepassing 

van een transparante lijm kan met zich mee 

brengen dat een wand tenminste tweemaal 

afgesausd moet worden. 

4. De verlijming: glasvliesweefsel plakt men met de 

naden over elkaar. Vervolgens snijdt men met een 

scherp mes dwars door beide lagen heen. Men 

verwijdert de onderste strook van de ene baan en 

de bovenste strook van de andere en drukt 

vervolgens beide lagen in de lijm. Op deze wijze 

ontstaat een stuiknaad en deze zal nadat de wand 

is gesausd, nauwelijks zichtbaar zijn. 

5. Het afwerken: nadat de lijmlaag is uitgehard, en eventueel het aftimmerhout is afgeschilderd, kan de wand 

worden gesausd. Na droging volgt een controle op een volledige dekking, zonodig volgt een tweede laag. 

Daarna dient men te controleren of ten gevolge van het sausen geen luchtbelvorming is ontstaan. De eventuele 

luchtbellen dienen te worden geïnjecteerd met lijm. 

Fig. 2 | Lijmen van de wand 
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C | Inspectielijst  

 Project:  

 Locatie:  

 Opzichter:  

 Inspectiedatum:  

 

Nr. Activiteit Akkoord Niet akkoord N.v.t. 

A. Administratief    

1. Bestekomschrijving of alternatief aannemer    

2. Is er een werkplan geëist voor dit onderwerp    

3. Zijn er attesten, certificaten of garanties geëist    

4. Zijn de laatste gegevens verwerkt (gebruikerswensen van 

kopers/winkeliers) 

   

5. Is een startbespreking wenselijk voor dit onderdeel    

6. Is dit onderdeel opgenomen in het V&G-plan uitvoering    

7. Zijn alle betrokkenen daarvan op de hoogte    

8. Zijn alle bestekseisen bekend en juist geïnterpreteerd    

9. Is er bemonstering nodig voor dit onderdeel    

B. Voorbereiding    

10. Kleur lijm vastgesteld    

11. Kleur eindafwerking vastgesteld    

12. Te boren gaten in de wand vooraf geboord(radiatorsteunen)    

13. Vooraf een strook aanbrengen ter plaatse van radiatoren    

14. Verfadvies aanwezig    

15. Is er een werkplan ingediend ter controle    

16. Is het werkplan goedgekeurd    

17. Is het werkplan op de bouw aanwezig    

18. Zijn de attesten, certificaten of garanties ingediend ter controle    

19. Zijn de attesten, certificaten of garanties goedgekeurd zonder 

voorbehoud 

   

20. Zijn de attesten, certificaten of garanties op de bouw aanwezig    

21. Zijn er bijzondere omstandigheden uit VCA-oogpunt    

22. Is de bemonstering aangeleverd op de bouw, en is deze kompleet    

23. Is de bemonstering goedgekeurd en vastgesteld naar alle 

betrokken partijen 

   

24. Is een (detail)planning voor dit onderdeel wenselijk    

25. Is de (detail)planning realistisch en haalbaar    

26. Is de opslag van materialen goed geregeld (bescherming)    
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Nr. Activiteit Akkoord Niet akkoord N.v.t. 

C. Uitvoering    

27. Na droging stukadoorswerk: hechtingsproef uitvoeren    

28. Zijn ruimtes schoon voor aanbrengen glasvliesweefsel    

29. Is de ondergrond glad, vlak, voldoende droog en zonder 

luchtbelgaten 

   

30. Zijn de naden voldoende onzichtbaar afgewerkt    

31. Geeft de gesausde wand een egale dekking    

32. Zijn er geen luchtbelgaten aanwezig onder de sauslaag    

33. Zijn de overige gesneden kanten zonder rafels    

D. Nacontrole    

34. Voldoende reservemateriaal aanwezig    

35. Is de kwaliteit beoordeeld en akkoord bevonden    

36. Zijn alle gegevens op de juiste wijze in de revisiestukken verwerkt    

 

 Eventuele opmerkingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


