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1. Inleiding

Cord Brune,  
gediplomeerd restaurateur M.A.

Sinds ruim 20 jaar is Cord Brune expert op 
het gebied van Preventieve Conservering, 
zelfstandig restaurateur en museumadviseur. 
Voor ons heeft hij zijn kennis in deze bijdrage 
gebundeld en beschikbaar gesteld.

Samenvatting

Het bewaren van objecten in een geschikt 
klimaat – met de juiste temperatuur en 
luchtvochtigheid – is een van de belangrijkste 
factoren bij het behoud van kunst- en 
cultuurgoed in collecties. Alle andere 
schadefactoren kan men reduceren, idealiter 
zelfs elimineren (bijvoorbeeld: schadelijke 
stoffen of verlichting). Warmte en vocht 
zijn echter altijd voorhanden en hebben al 
naargelang het materiaal een verschillende 
impact op de afzonderlijke objecten: 
voorwaarden die geschikt zijn voor het ene 
materiaal kunnen voor een ander materiaal 
ongunstig of zelfs funest zijn.

De meestal betere, lagere temperaturen, die 
natuurlijke veroudering en beschadigingen 
kunnen vertragen, staan haaks op de eisen 
van de bezoekers en het museumpersoneel. 
Om bezoekers te laten genieten van een 
tentoonstelling en goede arbeidsvoorwaarden 
voor het museumpersoneel te creëren moet 
(op speciale uitzonderingen na) voor een 
aangename luchttemperatuur en voldoende 
licht en schone lucht worden gezorgd. 
Dat zijn allemaal factoren die het milieu 

voor de objecten beïnvloeden en het zelfs 
kunnen verstoren. Iets eenvoudiger is het 
om het aangename milieu in depots en in 
opslagsituaties te handhaven.

Welke klimaatbereiken en -schommelingen 
acceptabel zijn, hangt af van de objecten, 
hun materialen of materiaalcombinaties, 
maar ook van de constructiewijze en/of 
de productietechniek. Daarbij is er geen 
algemeen geldende waarde binnen nauwe 
limieten. Er zijn alleen gunstige bereiken 
voor de afzonderlijke materiaalgroepen. 
Ondanks een natuurlijke behoefte aan 
eenvoudige standaardwaarden is derhalve 
een gedifferentieerde kijk op het klimaat in het 
museum/in de collectie zelf nodig. Men moet 
compromissen maken.

Compacte klimaatkennis voor restaurateurs
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2. Grondbeginselen en definities I

Temperatuur

De temperatuur beschrijft de warmtetoestand 
van een stof. Hogere temperaturen versnellen 
chemische reacties, ze laten objecten dus 
sneller verouderen. Geringere temperaturen 
verhogen daarentegen de levensduur. Al 
naargelang het materiaal kan dit onder 
invloed van warmte bovendien zacht worden 
en kan een vormverandering optreden 
(bijvoorbeeld: was).

Door verwarming van de luchttemperatuur 
daalt onmiddellijk de relatieve 
luchtvochtigheid. Als gevolg daarvan kan het 
vochtgehalte van materialen veranderen en ze 
kunnen uitdrogen. Als dit partieel of slechts 
aan de oppervlakte gebeurt, bijvoorbeeld door 
verlichting, dan kunnen er ook mechanische 
spanningen in de materiaalsamenstelling 
ontstaan, wat wederom tot schade kan leiden.

Luchtvochtigheid

De luchtvochtigheid duidt op het percentage 
waterdamp in de lucht. Hoe hoger de 
luchttemperatuur, des te meer waterdamp kan 
de lucht opnemen.

De absolute luchtvochtigheid is de in een 
bepaald luchtvolume aanwezige hoeveelheid 
waterdamp. Gangbare eenheid: g/m³.

De relatieve luchtvochtigheid (%RV) is 
de verhouding van de daadwerkelijk 
aanwezige tot de maximaal mogelijke 
hoeveelheid waterdamp in de lucht; of 
anders gezegd, de verhouding tussen 
de absolute luchtvochtigheid en de 
maximale luchtvochtigheid bij een bepaalde 
temperatuur. Deze wordt aangegeven in %RV.



5Compacte klimaatkennis voor restaurateurs

2. Grondbeginselen en definities I

Materiaalvochtigheid

De materiaalvochtigheid geeft de hoeveelheid 
in een vaste stof aanwezig vrij water aan. 
Daarbij speelt het begrip hygroscopiciteit 
een prominente rol: dit is de eigenschap van 
stoffen om vocht uit de omgeving (meestal in 
de vorm van luchtvochtigheid) aan te trekken. 
Veel anorganische vaste stoffen vervloeien 
of gaan klonteren als ze water opnemen 
(bijvoorbeeld: keukenzout).

Poreuze anorganische en organische 
materialen kunnen vocht meestal ook weer 
afgeven. Mettertijd ontstaat er met de 
omringende luchtvochtigheid een evenwicht. 
Dit evenwichtsvochtgehalte stelt zich al 
naargelang het materiaal en de aard van het 
oppervlak snel of minder snel in (bijvoorbeeld: 
textiel = snel, gelakt hout = langzaam). Ook de 
wateropnamecapaciteit kan verschillen.

Dauwpunt

Het dauwpunt geeft de temperatuur aan 
waarbij de lucht verzadigd is met waterdamp 
(100 % relatieve luchtvochtigheid). Aan 
een oppervlak met dauwpunttemperatuur 
treedt condensatie (‘beslaan’) op. Dit kan 
plaatsvinden als een koel object naar een 
warmere en dus vochtigere ruimte wordt 
gebracht of als een ruimte geventileerd wordt 
terwijl het buiten warmer is dan binnen.

Condensatie kan ook binnen een poreus 
materiaal optreden, als binnen sprake is van 
een temperatuurverschil – bijvoorbeeld in de 
winter in een koude buitenmuur. Als dit vaker 
optreedt, kan bouwschade ontstaan. Daarom 
moeten objecten bij het transport langzaam 
wennen aan de temperaturen op de plaats 
van bestemming. Voldoende afstand tussen 
de objecttemperatuur (of wandtemperatuur) 
en de dauwpunttemperatuur is eveneens een 
vereiste.
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Invloedfactoren

Een hele reeks invloeden en omstandigheden 
van binnen- en buitenaf is bepalend 
voor de klimaatomstandigheden voor de 
collectie en objecten. Hier kunnen alleen de 
belangrijkste factoren aan bod komen. De 
mate respectievelijk de uitwerking van de 
verschillende invloeden is van geval tot geval 
zeer verschillend. Daarom moet er altijd een 
beoordeling van de klimaatsituatie in de eigen 
ruimtes plaatsvinden. Daarvoor is behalve 
kennis van de relevante factoren exact 
meten, registreren en evalueren van de eigen 
klimaatwaarden onontbeerlijk.

Buitenmilieu

Afhankelijk van de uitvoering van de mantel 
van een gebouw heeft het buitenmilieu 
meer of minder invloed op het binnenmilieu. 
Temperatuurverloop, zonnestraling en 
neerslag kunnen lokaal en van jaar tot jaar 
verschillend uitvallen. Over het algemeen 

moet in de winter rekening worden gehouden 
met droge lucht door koude luchttemperaturen 
resp. vorst en in de zomer met een duidelijk 
hogere luchtvochtigheid als gevolg van zwoel-
warme periodes. In de overgansperiodes 
kunnen de extreme waarden plotseling/
dagelijks wisselen.

Idealiter vangt het gebouw deze 
schommelingen grotendeels op: veel 
passieve bouwmassa, een goede isolatie 
en weinig/kleine openingen (vensters en 
deuren) helpen daarbij. Het is daadwerkelijk 
zo dat de verwarming van oppervlakken 
door directe zonnestraling een groot 
storingspotentieel vormt. Verder moet het 
gebouw het binnendringen van vocht (uit 
neerslag en uit de grond) zo veel mogelijk 
tegengaan. Voor historische gebouwen is dit 
een grote uitdaging. Hierbij dient men met 
goede instandhouding van het gebouw en 
regelmatig onderhoud van de waterafvoerende 
inrichtingen een handje te helpen.

3. Bepalende grootheden
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Binnenmilieu en microklimaat

Van een binnenmilieu kan men alleen in 
algemene termen spreken, voor de objecten 
van een collectie is het binnenmilieu in een 
ruimte bepalend. Elke ruimte kan afwijkende 
klimaatwaarden vertonen, zelfs binnen een 
ruimte kunnen er verschillende klimaatzones 
heersen (bijvoorbeeld: bij venster = meestal 
koeler en vochtiger).

Als zo´n zone begrensd is, is er sprake van 
een microklimaat, bijvoorbeeld achter een 
schilderij of meubel tegen een buitenmuur 
(= meestal koeler en vochtiger) of in de 
buurt van een radiator (in het stookseizoen = 
warmer en meestal droger).

Vitrines en lijsten

In een gesloten vitrine of een lijst met glas 
ontstaat een klimaat dat afwijkt van de 
ruimte. Het hoeft echter niet altijd juist te 
zijn, bijvoorbeeld voor een buitenmuur. 
Ter bescherming van bijzonder gevoelige 
objecten kan zo´n microklimaat met behulp 
van mini airconditionings (voor vitrines) of 
met vochtabsorberende silicagel bewust op 
passende vochtwaarden worden ingesteld.

3. Bepalende grootheden
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Verwarming en ruimtebeheersing

Verwarmen dient ertoe om aangename 
temperaturen voor de mens te genereren en 
daarbij het warmteverlies van het gebouw 
naar buiten toe te compenseren. Hiertoe is de 
conventionele manier van verwarmen van de 
lucht een nogal onbevredigende oplossing. De 
hoge radiatortemperaturen in het stookseizoen 
zijn namelijk zeer storend voor een 
gelijkmatige luchtvochtigheid (lokaal uitdrogen 
van de lucht). Nieuw ontwikkelde systemen 
zoals verdringingsventilatie (bijvoorbeeld: 
Museum Brandhorst, München)1 of thermische 
sanering (bijvoorbeeld: Kunstforum 
Ostdeutsche Galerie, Regensburg)2 kunnen 
deze problemen verhinderen en kosten 
reduceren.

Eventueel kan men een verhoogde 
luchtvochtigheid door een gematigde 
ruimteverwarming tot op zekere hoogte 
omlaag krijgen. Men spreekt dan wel van 
conserverend stoken.

Ventilatie

Nog een bepalende factor is de fysiologisch 
noodzakelijke luchtwisseling in het gebouw. 
Voor tentoonstellingsruimtes wordt over het 
algemeen één volledige wisseling van het 
luchtvolume per uur aanbevolen (= aantal 
luchtwisselingen per uur 1). Een deel daarvan 
vindt ongecontroleerd plaats via voegen 
in het gebouw (vensters en deuren). Via 
een gecontroleerde ventilatie, indien nodig 
technisch ondersteund, kan in veel gevallen 
een reductie van klimaatschommelingen 
worden bewerkstelligd. In het depot mag het 
aantal luchtwisselingen per uur vanwege de 
afwezigheid van publiek met 0,1 duidelijk 
daaronder liggen (uitzondering: als er sprake 
is van belasting door schadelijke stoffen).

4. Grondbeginselen en definities II
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Airconditionings en mobiele 
klimaatregelaars

Integrale airconditionings bevatten voor 
de luchtbehandeling componenten om te 
verwarmen, koelen, bevochtigen, ontvochtigen 
en filteren: daarmee kan het juiste klimaat 
worden verkregen. Maar dit betekent een 
grote technische inspanning, met het risico 
dat de installatie uitvalt, wat wederom enorme 
problemen voor het klimaat met zich mee kan 
brengen. Daarnaast is de besturing van een 
centrale installatie voor het genereren van een 
lokaal klimaat (bij het object) moeilijk. In de 
praktijk schommelt het vochtniveau meestal 
toch meer dan verwacht.

Licht

Nog een factor die invloed heeft is licht: alle 
lampen geven warmte af. Die is bij LED gering, 
neonbuizen worden echter duidelijk warm, 
halogeenlampen en veel andere lampen zelfs 
regelrecht heet. In het licht van deze laatste 
groep zit bovendien, net als in zonlicht, veel 

warmtestraling. Dit probleem kan men vaak 
ook aflezen uit klimaatgegevens en kan met 
name bij vitrines een schadelijke uitwerking 
hebben. Bestraalde objecten en de lucht 
worden opgewarmd en de vochtigheid daalt 
snel. Om dezelfde redenen dient uiteraard ook 
directe zonnestraling te worden uitgesloten.

Gebruik

Niet in de laatste plaats heeft ook de manier 
van gebruik en verzorging van de collectie 
invloed op het klimaat rond het object. In 
een permanente tentoonstelling heersen 
door bezoekers, licht, klimaattechniek 
en regelmatige reiniging (bijvoorbeeld: 
vochtig afnemen) andere voorwaarden dan 
in een depot. En objecten in wisselende 
tentoonstellingen staan bloot aan bijkomende 
invloeden: klimaatwisseling (bijvoorbeeld: 
depot – tentoonstelling), transport, eventueel 
bruikleen/uitwisseling, pas geverfde ruimtes 
etc.

4. Grondbeginselen en definities II
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h-x-diagram voor 
vochtige lucht
Totale druk 1000 mbar

Watergehalte x in g/kg

Relatieve luchtvochtigheid = 40%
Dichtheid S = 1,1 kg/m3

5. Mollier-h-x-diagram
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5. De juiste klimaatwaarden3

Door Duitse experts wordt bovendien een prioriteitenlijst aanbevolen als het gaat om de 
klimaatwaarden. Ook internationaal gaat het vermijden van een te hoge vochtigheid vóór het 
vermijden van verhoogde temperaturen.

Compacte klimaatkennis voor restaurateurs

Prioriteit Karakteristieke waarde Gewenste waarde

1 Verandering van de rel. vochtigheid 
gedurende een uur

≤2,5 % De verandering dient zo gering mogelijk 
te worden gehouden, hetzelfde geldt voor de 
frequentie van de schommelingen.

2 Verandering van de rel. vochtigheid 
gedurende een dag

≤5 % De verandering dient zo gering mogelijk 
te worden gehouden, hetzelfde geldt voor de 
frequentie van de schommelingen. 

3 Minimale en maximale waarden van de rel. 
vochtigheid gedurende een week

Hout: 50 % tot 60 % | Doek: 50 % tot 55 % 
Papier: 45 % tot 50 % | Metaal: 5 % tot 40 %

Als objecten van verschillende materialen opgeslagen 
of tentoongesteld worden, dan kan de waarde enkel 
een compromis tussen de conserverende behoeften 
van de afzonderlijke materialen zijn.

4 Seizoensgebonden glijden van de rel. 
vochtigheid gedurende een jaar 

+5 % (zomer) tot -5 % (winter) ten opzichte van de 
weekwaarden (prioriteit 3)

De voorgeschiedenis van de objecten, architecturale 
omstandigheden of regionale bijzonderheden 
(klimaatzone) kunnen eveneens pleiten voor een 
verlaging of verhoging van de rel. vochtigheid.

5 Verandering van de temperatuur gedurende 
een uur

≤1 °C De verandering dient zo gering mogelijk 
te worden gehouden, hetzelfde geldt voor de 
frequentie van de schommelingen.

6 Seizoensgebonden glijden van de 
temperatuur gedurende een jaar

4 tot 28 °C Voor het leeuwendeel van de 
geëxposeerde materialen zijn lage temperaturen uit 
conserverend oogpunt gunstig. De keuze van de 
binnentemperatuur richt zich naar de gemiddelde 
maandelijkse buitenwaarde, waarbij het verschil 
tussen deze twee zo klein mogelijk dient te zijn. 
Hogere temperaturen in een bereik tussen 24 en 
28 °C zijn hooguit 150 uur per jaar toegestaan.
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5. Maximale waarden voor schommelingen4

Klimaatklasse

Maximale schommelingswaarden

Kortstondige 
schomme-
lingen

Mogelijke seizoensaanpassingen 
van de gewenste waarde

AA
Nauwkeurige klimaatregeling, 
slechts geringe 
seizoensschommelingen voor 
temperatuur

±5 %RV | ±2 °C %RV stabiel ±5 °C

A
Goede klimaatregeling, geringe 
seizoensschommelingen voor 
vocht en temperatuur

±5 %RV | ±2 °C ±10 °C stijging 5 °C en daling 10 °C

A
Goede klimaatregeling, 
seizoensschommelingen alleen 
voor temperatuur

±10 %RV | ±2 °C %RV stabiel stijging 5 °C en daling 10 °C

B
Klimaatregeling, 
seizoensschommelingen en 
winterafkoeling

±10 %RV | ±5 °C
±10 %RV stijging 10 °C (tot max. 30 °C) 
daling niet onder 4 °C (met uitzonderingen)

C Verhindering van alle riskante 
extreme waarden

%RV-bereik 25 % - 75 % hele jaar temperatuur zelden boven 30 °C, 
meestal onder 25 °C

D Verhindering van extreme 
vochtigheid

Betrouwbaar onder 75 %RV

Gewenste waarde: historisch jaargemiddelde of 50 %RV met temperaturen tussen 15 en 25 °C

Gegevens over de klimaatregeling in musea, zoals deze momenteel in de meeste internationale 
publicaties geciteerd worden en ten grondslag liggen aan de desbetreffende richtlijnen/
aanbevelingen.
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6. Eindnoten

Gebruikte vakliteratuur

1 BauNetz Media GmbH: Museum Brandhorst in München. Opgeroepen op 26 november 
2015, via http://www.baunetzwissen.de/objektartikel/Heizung-Museum-Brandhorst-in-
Muenchen_778119.html 

2 Michael Kotterer, Henning Großeschmidt: Klima in Museen und historischen Gebäuden – 
Vom konservatorisch richtigen Heizen und Lüften. In: Beiträge zur Erhaltung von Kunst- und 
Kulturgut 1 (2008), p. 98. Opgeroepen op 26 november 2015, via http://www.kunstforum.net/
doc/vdr1_2008.pdf 

³ Andreas Burmester: Die Beteiligung des Nutzers bei Museumsneubau und -sanierung oder: 
Welche Klimawerte sind die richtigen? In: Fachinstitut Gebäude-Klima e.V. (uitg.): Raumklima in 
Museen und historischen Gebäuden: Kongressbericht. Bietigheim 2000, p. 9-24. 

4 ASHRAE (= American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers): 
ASHRAE Handbook: Heating, Ventilating, and Air-Conditioning Applications, SI Edition. Atlanta 
2007, hoofdstuk 21.13, tabel 3, (Duitse vertaling: Cord Brune).
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Onze oplossing

Monitoringsysteem testo 160

•  Eenvoudig, mobiel en veilig 
documenteren en monitoren

•  Opslag en toegang via de Testo Cloud

•  Automatische alarmfunctie  
via SMS en e-mail

Testo

xxxx
xxxx
xxxx

Telefoon:  xxxx
Fax:   xxxx

E-mail:   xxx@testo.xx
Website:  www.testo.com

Het beste kunt u zichzelf van de voordelen overtuigen tijdens een 
demo-installatie.  
Vraag daartoe gewoon via e-mail uw persoonlijke toegangsgegevens aan:  
xxxx@testo.xx


