
Scheldezaal/Galerij 

 

 

 
                                                                                                                         Afbeeldingen 16 en 17 Klimaatmetingen Scheldezaal/Galerij 

 

Analyse Scheldezaal/Galerij 

Tot en met 24 september 2017 is de Scheldezaal de expositie ‘Het Vlissingen van Wim Hofman’ te zien. 

De grafiek (afbeeldingen 16 en 17) laat een grillig patroon zien. Normaal gesproken hebben dag- en 

nachtschommelingen in temperatuur een soortgelijk effect op de schommelingen in luchtvochtigheid. Maar in 

de Scheldezaal gaat dat niet op. Er zijn op bepaalde data extreme schommelingen in luchtvochtigheid te zien 

die niet verband houden met de temperatuur. Die pieken en dalen hebben te maken met vervanging van 

onderdelen van het klimaatsysteem. De vervanging is gefaseerd gegaan en gedurende die periode moest het 

systeem handmatig worden afgesteld. Dat was nogal complex en heeft de pieken en dalen veroorzaakt. Het 

klimaatsysteem moest opnieuw ingesteld worden. De schommelingen hebben geen schade aan de collectie 

veroorzaakt. Vanaf half mei 2017 draait het systeem stabiel. Het verschil tussen overdag en 's nachts is soms 

maar een halve graad (wat gunstig is), maar het kan ook twee graden zijn. Het verschil in luchtvochtigheid 

overdag en ’s nachts kan op goede dagen slechts 2% zijn, maar het kan ook 25% dalen of stijgen in 24 uur 

(rond 20 april). Hoe groter de fluctuaties, hoe slechter de omstandigheden. De laagste gemeten 

luchtvochtigheid is 24%. Veel te laag, maar als deze uitschieters niet structureel worden kan het geen kwaad. 



Pronkzaal/Trouwzaal 

 

 

 
Afbeeldingen 18 en 19. Klimaatmetingen Pronkzaal/Trouwzaal 

 

Analyse Pronkzaal/Trouwzaal 

Tot half maart is de luchtvochtigheid redelijk stabiel. Vanaf half maart stijgt de temperatuur onder invloed van 

de zon/het klimaat en daalt de luchtvochtigheid (afbeeldingen 18 en 19). Daarna zijn er meer bruiloften en 

partijen in de trouwzaal. Dit heeft nauwelijks invloed op de temperatuur, maar wel op de luchtvochtigheid. 

Mensen nemen een grote hoeveelheid vocht mee naar binnen. Door deze bijeenkomsten van grote aantallen 

mensen in een relatief kleine ruimte zijn grote pieken in luchtvochtigheid waar te nemen. Pieken die snel stijgen 

en vervolgens weer langzaam terugzakken naar het oude niveau.  

 

Ook hier zijn flinke dalingen tot 27% luchtvochtigheid te zien. Te onstabiel om te spreken van goede 

omgevingscondities, maar als deze uitschieters niet structureel worden kan het geen kwaad. In mei stijgt de 

luchtvochtigheid naar 65%. Mocht dit vaker gebeuren en er is ergens actieve schimmel, dan kan dit gaan 

groeien. Ook is er kans op condens/roestvorming. Houd in de gaten of de waarden nog verder stijgen naar 70%, 

want dat is ongewenst.  

 



Open Depot 

 

 

 
Afbeeldingen 20 en 21. Klimaatmetingen Open Depot 

 

Analyse Open Depot 

Het verschil tussen overdag en 's nachts is ongeveer anderhalf tot twee graden en tussen de 5 en 10% 

luchtvochtigheid (afbeeldingen 20 en 21). De situatie in de maanden januari en februari is nog relatief gunstig, 

maar als de temperatuur oploopt (onder invloed van de zon) is het gevolg dat de luchtvochtigheid te laag wordt 

en dat is ongewenst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lichtmetingen 

Er konden op korte termijn geen lichtmetingen aangeleverd worden. Bij de herijking voor het Museumregister in 

2011 zijn wel lichtmetingen gedaan. Hieronder de resultaten.   

 Expositieruimte GLORIE: 9 tot 35 Lux (op één plek 70 Lux, geen gevoelige objecten). 

 Expositieruimte PRONKZAAL: 1 tot 69 Lux (bij het raam 170 Lux, geen gevoelige objecten). 

 Expositieruimte VEILIG VAARWATER: 130 tot 180 Lux (geen gevoelige objecten). 

De luxwaarden zijn plaatselijk verschillend, maar blijven doorgaans binnen de normen. Op locaties waar de 

waarden wat riskanter dreigen te worden bevinden zich geen kwetsbare objecten. 

Het tentoonstellingsgebouw beschikt over UV-werend glas. In 2010 zijn uitgebreide metingen gedaan door het 

Nationaal Archief, vanwege belangrijke bruiklenen (VOC-kaarten) voor de expositie. Er was toen geen sprake 

van UV. Wel is het aan te bevelen om de situatie opnieuw te bekijken, omdat de UV-werende werking in tijd 

achteruit gaat. De meeste leveranciers geven maximaal 10 jaar garantie op de werking. 

 

Depot Covra: geen ramen, verlichting niet dagelijks aan en gemeten waarden zijn uitstekend. 

 

De Kazematten 

Het klimaat in de vitrines van de Kazematten zijn tijdens het locatiebezoek bekeken. 

De koudste vitrine was op dat moment 6,6 graden en de warmste 13,7 graden. 

De luchtvochtigheid ging van 56,8% tot 64,3%. Vanwege de aard van het gebouw kan worden aangenomen dat 

de waarden relatief stabiel zijn. De silicagel doet zijn werk en de waarden zijn acceptabel.  

 

Covra 

In de twee depotruimtes bij de Covra worden door het bedrijf zelf klimaatmetingen verricht. De beheerder van 

het muZEEum moet veel moeite doen om die gegevens te krijgen. Het wordt niet structureel doorgestuurd. Een 

oplossing is om zelf enkele dataloggers neer te leggen, zodat die depotlocatie beter gemonitord kan worden. 

 




