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SCHADEATLAS KERAMIEK

MATERIAALVERLIES OP SCHERFNIVEAU: 
AFSCHILFERING

LAMINATIE

Algemeen

Bij een breuk zijn er duidelijk lagen zichtbaar in de scherf. Het gaat om structurele schade waarbij de scherf sterk is 
verzwakt. In tegenstelling tot afschilfering (bv. van de sliblaag) bevindt dit fenomeen zich in de scherf en niet enkel 
tussen de scherf en bv. de sliblaag. 

Oorzaken

 › Laminatie in de scherf kan worden veroorzaakt door zouten die bij klimaatschommelingen oplossen en vervolgens 
uitkristalliseren. Hierdoor zal er stress ontstaan en kan de scherf splijten.  

 › Het fenomeen kan ook worden veroorzaakt door de opbouwstructuur van de klei, nl. hoe de kleilamellen zich gepo-
sitioneerd hebben in de scherf en hoe de waterhuishouding in de scherf is. Vochtopname en -afname (schommelin-
gen in temperatuur en relatieve vochtigheid) zorgen voor stress in de scherf, met laminatie tot gevolg. 
 

Acties

 › Door structureel verval en verzwakking is de scherf zeer broos. Vermijd manipulatie.
 › Zorg voor een stabiele temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.
 › Bewaar de loskomende fragmenten en documenteer ze goed.
 › Schakel de hulp in van een conservator.

1. 2.

Foto’s: 1 en 2. Agentschap Onroerend Erfgoed, Tongeren © Julie Lambrechts
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PENNEN OF KRAMMEN

Algemeen

Ter hoogte van uitstekende delen zijn barsten, breuken en soms roestvlekken te zien. Bij het loskomen van keramisch 
materiaal worden metalen of houten verbindingen zichtbaar.

Oorzaken

Een slechte materiaalkeuze kan ervoor zorgen dat er barsten en breuken ontstaan. Metaal is door corrosievorming 
onderhevig aan expansie, terwijl houten pennen in een te vochtige omgeving zullen opzwellen.  

Acties

 › Vermijd een te vochtig klimaat om verdere corrosievorming en zwellen van het hout te voorkomen.
 › Raadpleeg een conservator. Bij schade is het beter om de pennen of krammen te vervangen door inertere materia-

len.

1. 2.
Foto’s: 1 en 2. Metalen en houten 
pennen, Inv.IS.8391 © Isabella 
Rosati, KMKG
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Erfgoedwijzer, een online platform boorde-
vol praktijkkennis, kunde en inzichten over 
cultureel erfgoed. Tal van handige modules, 
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inspiratie bij uw dagelijkse cultureel-erfgoed-
praktijk.

Meer info: www.erfgoedwijzer.be

WORTELS VAN PLANTEN

Algemeen

 Er zijn plantenwortels aanwezig op of in de scherf. 

Oorzaken

Bij laaggebakken archeologische keramiek zijn er soms plantenwortels aanwezig in de scherf. Dit fenomeen doet zich 
vooral voor in zure bodems met te weinig voedingsstoffen voor bepaalde planten. Het keramisch object, dat kalkrijk 
is, wordt een interessante voedingsbron voor plantenwortels. Zij onttrekken materiaal uit de scherf. Dat leidt op zijn 
beurt tot verzwakkingen en stress, met barsten, breuken en afschilfering tot gevolg. 

Acties

 › Raadpleeg een conservator-restaurator: actieve conservatie is vereist.
 › Hanteer het object niet, het is te fragiel.

1.

Foto: 1. Zacht gebakken aardewerk, door-
drongen met plantenwortels © Provincie 
Antwerpen – Dienst Erfgoed


