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Schade in een kerkinterieur
ongeschikt klimaat:  
schommelingen in RH, 
verkeerde RH

minder schommelingen, 
stabieler klimaat beter: 
staat vast

MAAR IS DIT WEL 
HAALBAAR OF 
ECHT NODIG?



neogotische kerk: zijaltaren 
nagenoeg gelijke opbouw: 

Klimaat in een kerkinterieur



noordelijk zijaltaar:

onderbouw en baldakijn in 
gepolychromeerd gips, geflankeerd 
door houten gepolychromeerde 
beelden en houten 
gepolychromeerde consoles en 
baldakijnen 

Klimaat in een kerkinterieur



noordelijk zijaltaar: 
consoles : losse polychromie met 
lacunes tot preparatielaag

Klimaat in een kerkinterieur



noordelijk zijaltaar: 
baldakijnen: 

losse polychromie 

verdwenen ornamentjes door 
lossen verlijming 

open naden

Klimaat in een kerkinterieur



noordelijk zijaltaar: 

gips: barsten waardoor onderdelen 
gelost

Klimaat in een kerkinterieur



zuidelijk zijaltaar: 
goede conditie

Klimaat in een kerkinterieur



achter noordelijk zijaltaar:
stookruimte! Lokaal afwijkend 
klimaat

Klimaat in een kerkinterieur



ook oog voor bouwkundige 
schade/gebreken

Klimaat in een kerkinterieur



vakliteratuur: voornamelijk 
musea:
waar komt strenge norm 
vandaan?

Development of humidity
recommendations in 
museums, JP Brown & 
William B Rose
1997

Schade aan roerend erfgoed



onderzoek  invloed van klimaat op 
voorwerpen:

responstijd

klimaatgeschiedenis

materiaalspecifiek en zelfs 
objectspecifiek: 
B. Ankersmit, Klimaatwerk, 
Amsterdam, University Press, 2009. 
https://cultureelerfgoed.nl/publicatie
s/klimaatwerk  

Schade aan roerend erfgoed



Is overschakelen naar 
basistemperatuur nodig, zelfs al 
zijn de voorwerpen in goede 
conditie en is het stookregime al 
30 tot 40 jaar in gebruik? 

overschakelen naar ander 
klimaat kan gevaarlijk zijn:
elk voordeel heeft zijn nadeel

verstoren van vochthuishouding: 
risico op zoutuitbloei,

hogere t° versnelt chemische 
aftakeling, maakt insecten 
actiever, te lage relatieve 
vochtigheid

Klimaat in een kerkinterieur beheersen



‘eerder geschikte klimaat dan 
ideale klimaat’ nastreven
Sarah Staniforth, Conservation
heating to slow conservation: A 
Tale of the Appropriate Rather Than
the Ideal.

doing nothing: ook een optie, 
maar enkel als gebaseerd op 
gefundeerd onderzoek

Klimaat beheersen



beslissing om anders te 
verwarmen afhankelijk van

1. erfgoedwaarde gebouw, 
interieur en collectie

2. bewaringstoestand onderdelen

3. frequentie gebruik, aantal 
gebruikers, tijdstip, nood aan 
thermisch comfort

Klimaat beheersen: Europese CEN normen 
over kerkverwarming: 2012 



beslissing om anders te 
verwarmen afhankelijk van

4. verwarmingskost, energie-
efficiëntie en duurzaamheid

5. visuele impact installaties

6. veiligheid

7. nationale wetten en gebruik

Klimaat beheersen: Europese CEN normen 
over kerkverwarming: 2012 



Klimaat beheersen: collectienoden: zie 
depotwijzer 



Klimaat beheersen: collectienoden: zie 
depotwijzer: downloads, tabel 1 en 2 



geen preventieve conservering om de preventieve 
conservering  

vertrekken van de waarde van de collectie, gebouw en
historisch interieur

nadruk op conditiecontrole, klimaat meten en 
bouwfysisch interpreteren

rekening houden met de eigenschappen van de 
bouwschil

rekening houden met de collectienoden: gevoeligheden
van de materialen op basis van wetenschappelijk
onderzoek

rekening houden met kostenbaten, risico’s op 
waardeverlies

Klimaat beheersen: lessons learned




