
 

 

Korte inhoud lezingen studiedag nieuwe tools en richtlijnen in 

klimaatbeheersing van cultureel erfgoed 
 

Lucy ’t Hart, IPARC, Studie naar de bewaaromstandigheden van Vlaamse Topstukken: Hoe 

realistisch zijn onze wensen en verwachtingen   
 
De oprichting van het Topstukkendecreet heeft ervoor gezorgd dat momenteel een 600-tal 
erfgoedobjecten een bijzonder statuut hebben gekregen als topstuk vanwege hun unieke en 
bijzondere waarde voor Vlaanderen. Door dit statuut krijgen zij bescherming van de Vlaamse 
gemeenschap onder de vorm van advies en financiële hulpmiddelen. In 2017 startte IPARC, in 
opdracht van de Vlaamse Overheid, een 1-jarig onderzoek naar de huidige bewaaromstandigheden 
van een selectie van topstukken om deze in kaart te brengen. Het doel was de noden en wensen van 
erfgoedinstellingen te bepalen om bewaaromstandigheden van topstukken te beheersen.  
 
Deze presentatie geeft een overzicht van de verwachte en onverwachte bevindingen omtrent de 
bewaaromstandigheden van de voor het onderzoek geselecteerde topstukken en de haalbaarheid 
van de huidige eisen en verwachtingen die men stelt aan het klimaat en ander preventieve 
maatregelen. 
 
Voor dit onderzoek werden eerst de huidige preventieve maatregelen onderzocht, vervolgens een 
jaar lang het klimaat gemeten ahv temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en lichtwaarden (lux en 
UV-straling) en tenslotte een conditiecheck uitgevoerd. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een 
overzicht van de bewaaromstandigheden van een 30-tal topstukken in 11 topstuk-houdende 
instellingen en heeft een aantal prangende zaken aan het licht gebracht. Maar 1 van 30 topstukken 
voldeed volledig aan de richtlijnen. De vraag is bijgevolg of deze realistisch en op maat van de 
topologie van de bewaarlocatie zijn. Ook bleek dat de manier waarop klimaatbeheersing wordt 
aangepakt en de opvolging ervan sterk afhankelijk zijn van de infrastructuur en middelen van de 
instelling, maar dat dit niet altijd resulteert in het verwachte klimaat. Bovendien hebben de 
conditiechecks van de topstukken ons geleerd dat de schade die we verwachten bij een in theorie 
ongeschikt klimaat niet altijd daadwerkelijk plaatsvindt of zichtbaar is op korte termijn. 
 
In de toekomst is het belangrijk om erfgoedbeheerders te ondersteunen in de beslissingen rond 
klimaatbeheersing.   
 

Willemien Anaf – Diana Leyva Pernia – Olivier Schalm 
 

De evaluatie van de luchtkwaliteit vormt een belangrijk aspect binnen de preventieve conservering 
van erfgoed. Het monitoren van relevante omgevingsparameters zoals relatieve vochtigheid, 
temperatuur, licht en polluenten zorgt echter voor enorme hoeveelheden aan meetgegevens. Om de 
erfgoedbeheerder te helpen met het interpreteren en evalueren van deze gegevens, ontwikkelde het 
AIRCHECQ-team een luchtkwaliteitsindex die al deze gegevens samenvat. De index is tijdsafhankelijk 
en materiaalspecifiek. Via visualisatie in een kleurenbalk wordt het risico dat de luchtkwaliteit op de 
collectie heeft, meteen zichtbaar. Zo kunnen periodes met verhoogd risico makkelijk gedetecteerd 
worden, en kan hun oorzaak achterhaald worden. 
 
 In deze presentatie kom je meer te weten over deze index en zijn praktische toepassingen.   



 

 

Geert Bauwens, Ku Leuven, Naar een effectieve klimaatzorg in collectiehoudende 

instellingen: eerste verkenningen 
 

Vandaag volgen erfgoedbeheerders en -consulenten de kwaliteit van het binnenklimaat in musea, 
depots, archieven en kerken vaak al op. Maar het beheren en opvolgen van zulke meetdata, het 
relateren ervan aan mogelijke risico’s op schade, alsook het uitvoeren en opvolgen van de impact van 
mitigerende maatregelen, is niet altijd eenvoudig. We zien dan ook een nood aan een extreem 
gebruiksvriendelijke toepassing waarmee beheerders en consulenten het binnenklimaat in real-time, 
eenvoudig en doeltreffend kunnen opvolgen en analyseren. Met CHARP, een incubatieproject van de 
Afdeling Bouwfysica van de KU Leuven, hebben we een werkend prototype gemaakt van zulke 
toepassing. Met de nodige data-integraties, performante analyses, interactieve dashboards en een 
digitaal logboek willen we gebruikers inzicht verschaffen in het binnenklimaat en de impact van 
ruimtegebruik en klimaatmitigerende maatregelen. 
 
 

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Estelle De Bruyn en Laura Debry 
 

Een tweede leven voor het karton van Pieter Coecke van Aelst : klimaatanalyse om te helpen met het 
‘decision-making process’ voor de toekomst 
 
Eind 2015 werd in het Broodhuis (het Museum van de Stad Brussel) een grondig restauratieproject 
van het Karton Pieter Coecke van Aelst opgestart. Aansluitend bij het restauratieplan werd er een 
project voor preventieve conservatie opgezet om de belangrijkste collectie-risico’s met betrekking 
tot het Karton in kaart te brengen. Het uiteindelijke doel van dit onderzoek was de vereiste 
bewaaromstandigheden na restauratie te definiëren en deze maximaal te garanderen. Daartoe werd 
door de dienst preventieve conservatie van het KIK een beknopte collectie-risicoanalyse uitgevoerd. 
Binnen dit project werden de grootste schadeveroorzakende factoren waaraan het Karton werd 
blootgesteld opgemeten en onderzocht. De resultaten van het onderzoek bieden niet enkel een 
overzicht van de heersende collectierisico’s, maar ook van de diverse mitigerende maatregelen en 
aanbevelingen voor een goede bewaring van het karton. Hierbij werd de nadruk gelegd op het 
klimaat. Deze aanpak getuigt van een holistische benadering in de interactie tussen de verschillende 
betrokken partijen. Verder liet deze werkwijze ons toe om het object in al zijn facetten beter te leren 
kennen en begrijpen en gaf het ons ook een duidelijk beeld van de objectnoden, de meer technische 
bewaareisen, evenals de nodige processen en protocollen voor het lange-termijn behoud van dit 
prachtige en bijzondere object, nu en in de toekomst.  


