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Voorwoord 

Voor u ligt een afstudeerrapport. Een afstudeerrapport dat ondanks (of dankzij) het uitvoeren van 
een aantal essentiële activiteiten, zoals het aflezen van minstens 183960 waarden voor de tempe
ratuur en relatieve vochtigheid, het overtypen van die 183960 getallen, het genereren van ruim 
500 achteraf nutteloze grafiekjes (ruwe schatting) en het printen van vele duizenden vellen a4 
papier om daarna van de meeste hiervan de ongeprinte achterzijde als kladblaadje te gebruiken (die 
nu allemaal weggegooid kunnen worden), tot stand is gekomen. 

In het traject van mijn afstuderen, dat ongeveer anderhalf jaar heeft geduurd, hebben een aantal 
mensen mij bijgestaan. Allereerst wil ik mijn afstudeercommissie bedanken. Henk, Judith, Martin, 
bedankt voor de nuttige suggesties, de kritische blik en het steeds door willen lezen van een enorm 
pak papier. 

Ook Piet van Noort verdient een bedankje voor de goede samenwerking en het stug blijven volhou
den van het verwisselen van de stroken en het invullen van het 'logboek'. Zonder hem waren de 
eerste en tweede van de hiervoor genoemde essentiële activiteiten niet mogelijk geweest. 

Dan hebben we nog de FAGO-medewerkers die op een of andere wijze met mijn afstuderen gehol
pen hebben: Wim van de Ven voor het helpen tijdens de metingen, Jan Diepens voor het draaiende 
houden van Matlab, Jan Vermeulen voor de uitleg van bepaalde elektronische meetapparatuur, Jos 
van Schijndel voor de hulp bij Matlab. Bedankt allemaall 

Ook wil ik de harde kern van het computerhok (met andere woorden de meeste FAGO studenten die 
ik ken of die mij kennen en die wel eens in het computerhok te signaleren waren) bedanken, of is 
feliciteren een beter woord, met het volharden in hun aanwezigheid ondanks mijn aanwezigheid. 

Natuurlijk wil ik mijn familie bedanken voor de steun en het niet te veel vragen naar de afstudeer
voortgang. 

En als laatste aan iedereen die het vermoeden heeft dat ik hem of haar vergeten ben: bedankt! 
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Samenvatting 

Sinds 1987 is er een kustverdedigingsmuseum gevestigd in het Fort aan den Hoek van Holland, een 
museum waarin het militaire gebruik van het verdedigingsfort wordt belicht en dan vooral gedu
rende de periode van de Tweede Wereldoorlog. Om een oud fort, dat alleen nog als cultureel erf
goed dienst doet, een nieuwe functie te geven die aansluit bij de historie van het gebouw, in dit 
geval een kustverdedigingsmuseum, zal aandacht moeten worden besteed aan het binnen klimaat 
ervan in verband met het behoud van de collectie. Deze aandacht had het binnenklimaat echter nog 
niet gehad. 

In dit afstudeerrapport worden oplossingen aangedragen die een bijdrage kunnen leveren aan de 
totstandkoming van een beter binnenklimaat, zowel voor de aanwezige museale collectie, als voor 
het fort zelf. 

Uit een literatuurstudie zijn eisen naar voren gekomen waaraan het binnenklimaat moet voldoen. 
Uit metingen van de luchttemperatuur en relatieve vochtigheid gedaan in de periode oktober 1998 
tot oktober 1999 blijkt dat het fort klimaattechnisch niet geschikt is voor het tentoonstellen van 
museale objecten. Op de meeste plaatsen is de relatieve vochtigheid voor het grootste deel van het 
jaar te hoog. Op sommige plaatsen is een lage binnentemperatuur hier de oorzaak van, maar op 
warmere plaatsen is de minimale ventilatie in het fort de belangrijkste oorzaak, beide in combinatie 
met de aanwezigheid van vochtbronnen. 

Bijna alle constructiedelen van het fort kunnen opgevat worden als vochtbronnen. Regenwater 
wordt zoveel mogelijk afgevoerd naar regenbassins onder het fort, maar een groot deel blijft ook 
achter in de wanden en het plafond. Verstoppingen zorgen ervoor dat lekkages ontstaan die tot 
kletsnatte wanden en plassen water in de gangen leiden. 

Uit de grote temperatuurverschillen tussen verschillende delen van het fort kan geconcludeerd 
worden dat de verwarmingsinstallatie te weinig capaciteit heeft om het fort te verwarmen tot de 
ingestelde temperatuur. Een berekening met een simulatiemodel van het fort heeft dit bevestigd. 
Uitbreiden van de bestaande installatie met een tweede installatie kan de oplossing van het tempe
ratuurprobleem in het fort zijn. 

Uiteindelijk kan de conclusie getrokken worden dat het onbegonnen werk is om het fort van een 
geschikt binnen klimaat te voorzien. Daarom wordt gestreefd naar het optimaal klimatiseren van de 
plekken waar het in het fort om gaat: de vitrines en diorama's waar de objecten in tentoongesteld 
worden. Hiermee vervallen de eisen voor de relatieve vochtigheid buiten de vitrines en diorama's. 

Een mogelijkheid is om in toekomstige vitrines en diorama's met behulp van een droogmiddel de 
relatieve vochtigheid op een constant niveau te behouden. Maar een betere oplossing bestaat uit een 
ingebouwde ontvochtiger. 
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"Without struggle, there is no progress." 
Frederik Douglas 

"We shall not cease form exploration 
And the end of all our exploring 

Will be te arrive where we started 
And know the place for the first time" 

T.S. Eliot 

"The pure and simpJe truth is rarely pure and never simple." 
Oscar WiJde 

"Yesterday's the past and tomorrow's the future. 
Today is a gift - which is why they call it the present." 

BiJl Keane 

"Dur lives begin to end the day we become siJent about things that matter." 
Martin Luther King 

"He who forgets will be destined to remember. " 
E. Vedder 
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Inleiding 
1.1 Aanleiding 
Sinds 1987 is in het 'Fort aan den Hoek van Holland' een museum gevestigd, een museum waarin 
de gang van zaken in het verdedigingsfort tijdens het militaire gebruik wordt belicht en dan vooral 
gedurende de periode van de Tweede Wereldoorlog. 

Het museum kwam voort uit een fototentoonstelling die door vrijwilligers was ingericht in het fort, 
een fototentoonstelling die, dat was het idee, slechts voor een korte duur zou bestaan. Het nu 
volwaardige museum wordt nog steeds gerund door vrijwilligers, onder de naam 'Stichting Fort aan 
den Hoek van Holland'. 

Een aantal jaren geleden werd besloten om het beheer van het museum professioneler aan te 
pakken. In samenwerking met de Vereniging voor Cultureel Erfgoed Zuid-Holland (VCEZH) is het 
museumbeheer grondig doorgenomen. Er waren onder andere verbeteringen nodig op het gebied 
van een betere archivering van de collectie, het verzamelbeleid kon duidelijker en meer toegespitst 
op het museum en er moest meer aandacht besteed worden aan het binnenklimaat om een 
verbetering van de conservering van de museumobjecten te bewerkstelligen. 

Voor dit laatste is het VCEZH in contact getreden met ir. H.L Schellen van de capaciteitsgroep FAGO 
van de Faculteit Bouwkunde van de TU in Eindhoven, die een onderzoek is gestart naar de 
binnenklimaataspecten van oude monumentale gebouwen en dan met name kerkgebouwen. Dit 
onderzoek is opgestart in samenwerking met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en het 
Instituut Collectie Nederland. Er wordt vooral gekeken naar monumentale gebouwen met een grote 
bouwmassa. Een fort, zoals dat gelegen in Hoek van Holland, komt hier duidelijk voor in 
aanmerking. Het onderzoek besproken in dit afstudeerrapport valt binnen dit grotere onderzoek. 

1.2 Probleemstelling 
Om een oud fort, dat alleen nog als cultureel erfgoed dienst doet, een nieuwe functie te geven die 
aansluit bij de historie van het gebouw, in dit geval een kustverdedigingsmuseum, zal aandacht 
moeten worden besteed aan het verbeteren van het binnenklimaat. 

In het huidige binnenklimaat zijn een aantal problemen te signaleren. Zo kunnen de grote 
wisselingen in temperatuur en relatieve vochtigheid genoemd worden. Het buitenklimaat heeft een 
grote invloed op beide grootheden. Zowel de temperatuur als de relatieve vochtigheid zal voor het 
behoud van museale materialen binnen bepaalde grenzen moeten liggen. Voor bezoekers en 
medewerkers gelden eisen die duidelijk anders zijn. 



Daarnaast zijn er op diverse plaatsen problemen met te vochtige wanden. Een overvloedige regenval 
zorgt voor wateroverlast in de vorm van het blank staan van gangen. Behalve dat dit zelf al voor 
problemen zorgt, zullen schimmels die zich in dit vochtige klimaat kunnen ontwikkelen voor 
(visuele) schade zorgen. Een gevolg van de vochtmigratie door de constructiedelen is zoutuitbloei op 
de wanden en plafonds. 

1.3 Doelstelling! aanpak 
Doel is op de eerste plaats het verbeteren van het thermische en hygrische binnenklimaat. Op de 
tweede plaats is het ontwikkelen van hulpmiddelen voor het voorspellen van het binnenklimaat in 
soortgelijke gebouwen een doel. 

Om de aanwezige problemen op te lossen, moet de huidige situatie goed in kaart gebracht worden. 
Dit zal vooral door het uitvoeren van metingen en het analyseren hiervan gebeuren. 
Luchttemperatuur en relatieve vochtigheden worden continu gemeten. Deze metingen worden 
vergeleken met gestelde museale eisen voor temperatuur en RV. Er kan dan een uitspraak gedaan 
worden over de kwaliteit van het binnen klimaat in de bestaande situatie. Ook wordt bekeken in 
welke mate het binnenklimaat beïnvloed wordt door het buitenklimaat. 

Er wordt een rekenmodel gebruikt, dat met de juiste waarden voor de parameters de huidige situatie 
zo goed mogelijk moet benaderen. Als voor de meetperiode geldt dat het berekende klimaat 
overeenkomt met het gemeten klimaat kan daarna een voorspelling gedaan worden over de invloed 
van bepaalde ingrepen. Varianten op het gebied van verwarming, bevochtiging, ventilatie, etc. 
kunnen dan worden doorgerekend. 

Uiteindelijk zal deze aanpak leiden tot conclusies over het binnenklimaat van het fort in de 
bestaande situatie en de klimaattechnische geschiktheid van het fort om als museum dienst te doen. 
Daarnaast zullen aanbevelingen gedaan worden om de omstandigheden in het fort zodanig te 
wijzigen dat een verbetering van het binnenklimaat optreedt en een betere conservering van de 
museumobjecten gewaarborgd is. 
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Ontstaan en geschiedenis van 
het fort* 
2.1 De Nieuwe Waterweg 
Het ontstaan en de geschiedenis van Het Fort aan den Hoek van Holland is nauw verbonden met het 
graven van de Nieuwe Waterweg (1866-1868) en de daarmee gepaard gaande ontwikkelingen van 
het dorp Hoek van Holland. Het gebied waarin uiteindelijk het fort zou komen te staan, bestond 
vóór het graven van de Nieuwe waterweg uit een buitendijkse vlakte van aangeslibde grond, oude 
duinen en grasland. 

De 'Hoek van Holland', zoals het gebied toen al genoemd werd, grensde in het zuiden aan de 
'Maesmond', een breed water vol zandbanken en eilanden, dat toegang gaf tot de Rotterdamse 
haven. Er konden naar verloop van tijd echter geen schepen meer doorkomen, omdat de vaarweg 
verzandde. Om dit probleem op te lossen en de Rotterdamse haven een toekomstperspectief te 
geven, stelde Ir. Pieter Caland, ingenieur van Rijkswaterstaat, voor om een korte open waterweg 
naar zee te graven, dwars door de landtong 'Hoek van Holland'. Het eerste zeeschip dat gebruik 
maakte van de Nieuwe Rotterdamsche Waterweg was het S.S. Richard Young, van de Great Eastern 
Railway Company uit Harwich, op 9 maart 1872. 

Er kwamen nieuwe bewoners naar het dorp, zoals arbeiders die aan het onderhoud van de vaarweg 
werkten, douanebeambten en personeel van het loodswezen. Er kwamen een hotelhouder, een 
bakker en andere middenstanders naar Hoek van Holland. Zo ontstond het dorp Hoek van Holland, 
's-Gravenzande. Een dorp waarop het fort, met haar militaire bezetting, tot lang na de Tweede 
Wereldoorlog een stempel zou drukken. 

2.2 Verdediging Rotterdamse haven 
Toen in 1872 de Nieuwe Waterweg gereed was gekomen, beschikte de haven van Rotterdam over 
een korte en open verbinding met de Noordzee. Mede door deze verbinding nam ook de strategische 
waarde van de Rotterdamse haven voor het achterland toe. Een potentiële vijand zou deze haven zo 
snel mogelijk in handen willen krijgen, om met hulp van de daar aanwezige kaden en kranen zijn 
militaire materieel en de soldaten zo spoedig mogelijk aan land te kunnen brengen. Voor Nederland 
zelf zou het van groot belang kunnen zijn om de haven en de verbindingen naar zee zo lang 

• Voor dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van gegevens afkomstig uit een stuk getiteld 'Het Fort aan 
den Hoek van Holland gebouwd tussen 1881 en 1888', geschreven door Dirk Ruis. Dit stuk is niet 
opgenomen in de literatuurlijst omdat verdere informatie niet voorhanden is. 



mozelijk open te houden, om op deze manier de eizen versterkinzen en troepen van bondzenoten 
snel aan land te brenzen. 

Het was noodzakelijk om de Maasmond te beschermen tezen een doorvaart naar Rotterdam van een 
vijandelijke vloot. Ook de mozelijkheid van landinzstroepen die op het strand nabij de 
Maasmondinz werden afzezet, moest uitzesloten worden. Redenen zenoez om een Pantserfort te 
ontwerpen met zwaar kustzeschut, dat verder moest drazen dan het zeschut op de toenmalize 
oorlozsschepen. Het fort zou op een zodanize plaats zebouwd moeten worden, dat een eventuele 
vijandelijke vloot onder vuurbereik van de kanonnen van het fort moest komen als zij het fort 
zouden willen beschieten. Als deze schepen een doorvaart naar Rotterdam wilden forceren zou het 
voor de schepen moeilijk zijn om in de smalle Maasmond te manoeuvreren terwijl zij door de 
kanonnen van het fort werden beschoten. Ook zou het fort zo ontworpen moeten worden dat het 
niet te zien was vanaf zee. 

Om het fort te beschermen tezen een eventuele aanval vanaf de landzijde, moest het als een 
stormvrije zeïsoleerde zevechtseenheid ontworpen worden. Militaire inzenieurs bezonnen in 1880 
aan de bouw van het Fort aan den Hoek van Holland. 

2.3 Ontwikkeling bewapening 
Nadat er in twee eeuwen nauwelijks zrote wijzizinzen waren zeweest in de ontwikkelinz van het 
zeschut of de toepassinz daarvan in de strijd, zaat het vanaf de tweede helft van de 1ge eeuw 
plotselinz erz snel. Voor 1860 schoot men noz met bronzen en zietijzeren kanonnen, voorzien van 
een zladde loop. Ronde, metalen projectielen werden aan de voorzijde zeladen. In 1861 wordt de 
zetrokken loop inzevoerd, voorzien van spiraalvormize zroeven binnen de loop. Projectielen krezen 
nu een cilindervorm met een punt. Dit zorzde voor een stabielere baan, een zrotere snelheid en 
werd het doordrinzinzvermozen zroter. 
Vervolzens werd de loop van zietstaal zemaakt, dat minder zevoeliz is voor slijtaze. De volzende 
stap is de uitvindinz van de achterlaadkanonnen. Het kanon kon nu sneller zeladen worden. 

In 1874 nam men in Nederland het eerste zeschut van het type achterlader met zietstalen loop in 
zebruik, zekocht bij de firma 'Krupp' te Essen (Duitsland). Om het Nederlands vestinzstelsel te 
moderniseren werden een aantal maatrezelen zenomen. Om deze te realiseren werd de Vestingwet 
van 1874 aangenomen. Forten werden voorzien van bomvrije kazernes voor de manschappen. 
Aarden wallen werden verzwaard en men bouwde nieuwe forten, vooral rond Utrecht en in de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. In het kader van de Vestingwet werd ook besloten dat er een aantal 
kustverdedigingsforten gebouwd moesten worden. Deze forten moesten in samenwerking met de 
marine de Nederlandse zeezaten verdedigen. 

Tijdens de bouw van het fort ging de snelle ontwikkelinz van de bewapening door en moest het 
ontwerp aanzepast worden. In het Fort aan den Hoek van Holland werden voor die tijd de 
modernste technieken verwerkt, waaronder drie draaibare pantserkoepels met de zware 
ach terlaadkanonnen. 

2.4 Ontwerp vs. verdediging 
Het bereik van het geschut van het zevechtsklare fort was, op dat moment, groter dan dat van de 
toenmalige oorlogsschepen: de zwaarste kanonnen van het fort hadden een bereik van 7500 m. 
Door de ligging van het fort is dit vanuit zee niet waarneembaar, zodat het voor een vijandelijke 
vloot moeilijk was om de kanonnen op het fort te richten. In die tijd moest namelijk nog de 
toevlucht worden genomen tot het doen van waarnemingen vanuit een uitkijkpost hoog in de 
scheepsmast. 

Om iets van het fort te kunnen waarnemen zou de vijand zo dicht onder de kust moeten komen, dat 
zij zelf onder het bereik van de kanonnen van het fort kwamen. Als zij toch op het fort zouden 
schieten zouden de granaten afketsen op de ronde pantserkoepels van het fort. 

Verder werd het fort aan het landfront beschermd door een zepantserde infanteriezalerij met 34 
geweer- en 6 mitrailleurschietgaten en door een draadversperring rond het hele fort, waartussen 
trapmijnen geplaatst konden worden. De fortgracht kon worden verdedigd door middel van 
kanonnen, mitrailleurs en geweren. Hiervoor waren in het fort schietgaten aangebracht. 
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De ligzing, bepantsering en bewapening van het Fort aan den Hoek van Holland maakten dit 
vestingwerk rond de eeuwwisseling tot één van de modernste en sterkste stellingen aan de westkust 
van Europa. De bewapeningswedloop schreed echter voort en ook de oorlogsschepen kregen sneller 
schietend en verder dragend geschut, zwaardere bepantsering en betere 
waarnemingsmogelijkheden. Hierdoor verouderde het fort en haar bewapening snel. Reeds bij het 
begin van de Eerste Wereldoorlog (1914) was het fort en haar bewapening verouderd. 

2.5 Bouw fort 
Aan de zogenaamde 'Oude Hoek', tussen het dorp en de Nieuwe Waterweg, werd een geschikt 
stukje grond gevonden om het fort op te bouwen. Er werd een spoorlijn aangelegd voor een 
werkspoor tussen het bouwterrein en de Berghaven, zodat bouwmateriaal ook via het water 
aangevoerd kon worden. In 1881 werd met de uiteindelijke bouw begonnen, door een grote, diepe 
kuil te graven. Dit werd de bouwput waarin het fort zou komen. 

Het escarpgebouw en de contrescarpgalerij' zijn opgetrokken uit een gemetselde onderbouw met 
een betondekking. Op de betondekking en de torenmuren van het escarpgebouw zijn de 
pantserkoepels met het geschut geplaatst. 

In 1883 werd het hoogste punt van het metselwerk bereikt. In 1884 werd de officierswoning 
gebouwd (thans onderkomen van de Koninklijke Marechaussee). In 1888 werd het fort 
overgedragen aan de militaire autoriteiten. 

Koepels en kanonnen werden in 1889 geplaatst, waarna het fort op 1 september 1889 officieel in 
gebruik genomen werd. De zware kanonnen waren richting zee gericht. De rooilijnen van het 
geschut waren zodanig gekozen, dat zij de ingang van de Nieuwe Waterweg beheersten. Het fort 
was hierdoor in staat om voor iedere vijandelijke vloot de toegang tot de Rotterdamse haven te 
blokkeren. In deze tijd waren de oorlogsschepen met stoommachines en bepantsering nog in 
opkomst. In de oorlogsvloten van diverse landen gebruikte men nog linieschepen met 
hulpstoommachines en zeiltuig, schroefstoomschepen met vol stoomvermogen en zeilende 
fregatten. 

2.6 Wereldoorlogen 
Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, werd het Nederlands leger gemobiliseerd. De mobilisatie 
duurde van 1 augustus 1914 tot 11 november 1918. Gedurende deze mobilisatie werden de 
kanonnen van de pantserforten, de kuststellingen, alsmede de forten van de Hollandse Waterlinie en 
de Stelling van Amsterdam bediend door manschappen van de Pantserfortartillerie, het 4e regiment 
Vestingartillerie en de overige drie regimenten Vestingartillerie. 

Na de Eerste Wereldoorlog ging men over tot diverse reorganisaties van het Nederlandse leger. Het 
Rijk zat krap bij kas en de reorganisaties moesten een bezuiniging opleveren op de kosten van het 
leger. Het Fort aan den Hoek van Holland werd door haar vaste bezetting verlaten. Aanvankelijk 
werd het fort gebruikt om herhalingsoefeningen voor eerdere lichtingen van de Kustartillerie te 
houden en voor opslagplaats voor goederen. 

Wegens het dreigende oorlogsgevaar werd er op maandag 29 maart 1938 weer een militaire 
bezetting in het fort gelegerd. In de duinen bij Hoek van Holland werden in snel tempo 
verdedigingswerken met modern geschut gebouwd. Op 1 november werd de militaire bezetting van 
het fort verdubbeld. De agressie van Duitsland ging voort en het gevaar van de oorlog kwam steeds 
meer nabij. De Nederlandse regering besloot om op 10 april 1939 de toestand van oorlogsgevaar uit 
te roepen. 

Het detachement Kustartillerie zou in en rond het fort gelegerd blijven tot het Nederlandse leger op 
14 mei 1940 capituleerde voor het Duitse leger. Zij gaven het fort toen over aan het Duitse leger, 
waarna op 17 mei 1940 de manschappen van de Kustartillerie werden afgemarcheerd naar 's
Gravenzande. Daar werd het detachement in een schoolgebouw ontbonden en werden de soldaten 
naar huis gestuurd. Na de Tweede Wereldoorlog werd het Regiment Kustartillerie niet meer 
opgericht. Het fort werd nog wel tot 1954 door de Koninklijke Marine als kazerne gebruikt. 

·Een contrescarpgalerij is een andere benaming voor een rugcaponnière. Dit is een galerij van waaruit 
een droge gracht of een doorgang wordt bestreken. 
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2.7 Na de militaire bezetting 
Het fort heeft een grote invloed gehad op de stedenbouwkundige ontwikkeling van Hoek van 
Holland. Dit kwam onder andere door de kringen wet. Deze wet verdeelde het gebied rond het fort 
in drie kringen. In deze kringen waren bouwvoorschriften van kracht, vanwege het vrije 
schootsveld dat rond het fort gegarandeerd moest worden. De wet bepaalde dat er binnen de 
kleinste kring van 300 m niets mocht worden gebouwd, dat er tussen de kleinste en middelste kring 
(300-600 m) alleen in hout mocht worden gebouwd en dat er tussen de middelste en grootste kring 
(600-1000 m) in steen, maar tot een bepaalde hoogte mocht worden gebouwd. Deze wet werd pas 
ver na het einde van de Tweede Wereldoorlog opgeheven. 

Van 1954 tot 1978 werd het fort als opslagruimte gebruikt voor overtollige goederen door de 
Marine Inventaris Dienst. Daarna werd het fort verlaten en ging het op slot. 

Heden ten dage is het fort het enige vestingwerk in haar soort, dat nog in goede staat verkeerd. Nu 
het fort als vestingwerk geen waarde meer heeft en het door de soldaten verlaten is, dient het 
bouwwerk, als een zeer waardevol historisch monument, behouden te blijven voor het nageslacht. 
Het fort past in de lange geschiedenis van verdedigingswerken in ons land, te beginnen met de 
Romeinse "Limes", bestaande uit forten, versterkte steden en aarden wallen, via de Middeleeuwse 
burchten en kastelen, de latere vestingsteden, forten en kazematten tot de bunkers en de 
verdedigingswerken van de Atlantikwall uit de Tweede Wereldoorlog. Na de Tweede wereldoorlog 
zijn dergelijke statische verdedigingswerken niet meer gebouwd, omdat zij door de moderne 
bewapening, zoals lange afstandsraketten en kernwapens, geen nut meer hebben. 

Door de werkzaamheden van de Stichting Fort aan den Hoek van Holland en haar vrijwilligers kon 
het fort in 1987 haar deuren weer openen, nu als museum. 
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Opbouw van het fort 
3.1 Globale opbouw 
Voor een vereenvoudigde voorstelling is het fort op te delen in: 
® Een centraal- of escarpgebouw, voorzien van drie pantserkoepels gedragen door stenen torens 

op geheide fundering. 
® Een diepe, droge gracht met vier natte delen rondom het gehele escarpgebouw. 
® Een bomvrije buitenring of contrescarpgalerij , waarin het kazernegedeelte werd ondergebracht. 

Bijlage I geeft een plattegrond van het fort. Hierin zijn de belangrijkste plaatsen benoemd. Om de 
verschillende delen van het fort in het vervolg makkelijker te kunnen omschrijven is het fort 
ingedeeld in een aantal zones. In bijlage III hebben deze zones ieder een code gekregen. Verder heeft 
iedere ruimte ook een nummer, variërend van 1 tot 106. 

Figuur 1: Zicht op koepels A en B en de geweergalerij. 

Een drietal koepels (A, Ben C) is het enige dat van het fort te zien is in de directe omgeving. De rest 
van het fort bevindt zich onder het maaiveld. In deze koepels bevond zich het zware 
langeafstandsgeschut. De oorspronkelijke stalen koepels zijn door de Duitsers in de Tweede 
Wereldoorlog afgebroken en omgesmolten om als materiaal voor de wapenfabricage te dienen. 
Daarvoor in de plaats is een betonnen koepel gekomen. Twee plastic buizen in de vorm en grootte 
van een oorspronkelijke loop doen voorkomen dat potentiële vijanden die in de Noordzee dobberen 
nog steeds beschoten kunnen worden. Iets onder en om deze geschutskoepels ligt een geweergalerij 
die globaal boven de ruimtes 31, 32, 33, 34, 36, 37 en 7 doorloopt. Naast ruimte 8 en 32 bevindt 



zich een trap naar deze geweergalerij en de koepels. Een betere indruk van de opbouw kan 
verkregen worden met behulp van bijlage 11, waarin een opengewerkte isometrie wordt getoond. 

Via de zuidcaponnière of de noordcaponnière kan de buitenring bereikt worden. In deze buitenring 
bevonden zich de vertrekken voor de manschappen. Stapelbedden met matrassen gevuld met stro 
deden dienst als slaapplaats. Dit is nagebootst in kamer 18. Nu wordt deze ring voornamelijk voor 
opslag van goederen gebruikt. 

Fl{fuur 2: Trap die de bezoekers toegang geeft tot de droge 
fortgracht en de ingang. Aan de ünkerkant bevindt zich het 
escarpgebouw, aan de rechterzijde de buitenring. In het midden van 
de foto is de verbinding tussen deze twee delen van het fort te zien: 
de noordcaponnière. 

In het fort heerst er in de gangen en de verschillende kamers een bunkersfeer. Dit is natuurlijk niet 
verwonderlijk. De gangen zijn erg smal en afgezien van stroomkabels en verwarmingsbuizen is de 
aankleding van de ganzen erg karig. Daglicht komt er ook nauwelijks binnen. Voor alle aanwezige 
ramen hangen luiken. Licht komt ook binnen via de talrijke schietgaten. Deze zijn nu met enkel glas 
afgedicht. Direct zonlicht komt zelden binnen, omdat de ramen altijd wel in de schaduw liggen van 
een deel van het fort. 

Figuur 3: Een deel van de droge stadsgracht Aan de rechterkant is 
de buitenwand van het escarpgebouw te ûelL 

3.2 Wanden 
Het fort bestaat voor het grootste gedeelte uit metselwerk. Op de diverse plaatsen verschillen de 
wanden alleen in dikte (van 0,1 tot 3,5 m). De hoofddraagstructuur wordt gevormd door 1 m dikke 
wanden die op een h.o.h-afstand van 6 m staan. Tussen deze wanden draagt een betonnen 
draagboog van 1 m dik de bovenliggende laag grond. 

Het oorspronkelijke bestek gemaakt in 1882 en goedgekeurd op 19 mei van datzelfde jaar verteld 
duidelijk uit welk materiaal dit metselwerk diende te bestaan. Er wordt expliciet vermeld dat voor 
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de mortelbereiding zoet water moet worden gebruikt. Als mortelzand moet rivierzand worden 
gebruikt. Over de te gebruiken kalk zegt het bestek het volgende: 

"De k111k moet zijn Doomiksche waterk11lk, 3e soort, of - voor zooveel de Directie zal 
goedvinden - Westfaalsche waterk11lk uit de groeven van Beckum en Lengerich" (Fort, 
1882: 3) 

"Portlandscli' cement moest ook aan een aantal bepalingen voldoen: 

"a. de levering geschiedt in verzegelde vaten of zakken, vergezeld van bewijzen van 
herkomst, door den fabrikant afgegeven en moet minstens 6 weken, voor dat de 
cement verwerkt moet worden, ter keuring worden aangeboden. 
b. de cement moet langzaam bindend zijn, waardoor verstaan wordt, dat een koek, 
gevonnd uit mortel van enkel cement en water en ter dikte van 1,5 cM. met dun 
uitloopende randen op een glasplaat aangebracht, in de lucht verhardend, niet binnen 
een half uur weerstand biedt aan eene lichte drukking met den nagel. Gedurende deze 
verharding mag de mortel geen merkbare temperatuurverhooging vertonen. 
c. de cement moet voldoen aan de, door de Directie te nemen trekproeven met 
mortelstaafjes; als maatstaf daarbij geldt, dat staafjes, bestaande uit 3 gewichtsdeelen 
zuiver scherp zand, van door de Directie te bepalen korrel grootte, en 1 gewichtsdeel 
cement, na verharding gedurende 1 dag in de lucht en 27 dagen in het water, aan een 
trekkende kracht van minstens 8 Kg. per c. M2. Weerstand moeten kunnen bieden." 
(Fort, 1882: 3) 

3.3 Dakconstructie 
De dakconstructie is van forse omvang. Een reden daarvoor is de vereiste sterkte tijdens aanvallen 
van 'de vijand'. Een tweede reden is de benodigde sterkte om de gemiddeld 3 m dikke grondlaag die 
zich op de betondekking bevindt te kunnen dragen. Het dak bestaat op het grootste deel van de 
plaatsen uit een gekromde betonschaal van 1 m dik met daarop een laag grond van gemiddeld 3 m 
dikte. Er is verder geen waterkerende laag aanwezig. Regenwater kan hierdoor direct de beton laag 
intrekken. 

Uiteraard werden strenge eisen gesteld aan de gronddekking: 

"De gronddekking op het Escarpgebouw en de Contrescarpgebouwen, alsmede de 
aanaarding tegen die gebouwen tot op 3 M. van uit den achtersluitmuur gemeten, 
moeten uit zuiver zand bestaan, tot ontgraven van de door de Directie aantewijzen 
gedeelten van het bestaande stort, ten Noorden van den put. Met die gronddekking en 
aanaarding mag - tenzij de Directie een korteren tennijn toelate - eerst worden 
begonnen drie maanden na de voltooiing der metselwerken van het Escarpgebouw, en 
zes maanden na de voltooiing der metselwerken van de overige gebouwen. Zij moet 
geschieden in lagen, wekelijks niet hooger dan tot 0,5 M. dikte op te werken." (Fort, 
1882,2) 

Als de uiteindelijke dikte van de grondlaag bereikt is, moet de grondlaag beplant worden. Het 
grootste gedeelte moest worden beplant met helm (de afgegraven taluds en bovenvlakken van 
zandgronden) op een "door de Directie te bepalen tijdstip' (Fort, 1882, 3) . Andere gedeelten 
moesten worden bezaaid. 

Deze gronddekking ligt zoals gezegd op betonschalen " van beton B. T., waarvan de onderkanten de 
gedaante hebben van segment ge welven" (Fort, 1882: 9). Aan de bovenzijde zijn ze schuin afgevlakt 
om het regenwater in goede banen te leiden. 
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Figuur 4: Doorsnede als illustratie van de gebruikelijke constructieopbouw. 
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3.4 Regenbakken 
Rezenwater dat in deze zrondlaaz terechtkomt wordt via een inzenieus systeem afzevoerd. Op een 
aantal plaatsen in het fort zijn druipkokers inzemetseld. Rezenwater wordt door de kromminz van 
de betonschaal naar deze druipkokers zevoerd waarna het verder naar rezenbakken onder het fort 
wordt afzevoerd: de 35 aanwezize druipkokers staan in verbindinz met "gegoten ijzeren trechters 
en buizen, wegende te zamen 7600 Kg." (Fort, 1882: 8), die de verbindinz vormen met de 
rezenbakken. Als dit moet worden zebruikt, kan het water door middel van een pomp weer 
opzepompt worden. 

Ftguur 5: plaats van de regenbakken onder hetfort. 

De rezenbakken worden zevormd doof' een tweetal bozen zemaakt van vlakke klinkers. De zrootste 
bakken zijn 38,89 m lanz en 2,28 m breed. Op diverse plaatsen in het fort, voornamelijk in de 
zanzen, zijn putdeksels aanzebracht die handmatiz verwijderd kunnen worden. Zo kan in de 
rezenbakken zekeken worden. 

3.5 Verwarming en ventilatie 
Een verwarminzsinstallatie bezit het fort pas sinds het dienst doet als museum. Ruimte 6 doet dienst 
als installatieruimte. Twee leidinztakken worden door een oliezestookte verwarminzsinstallatie 
bevoorraad met warm water. Radiatoren moeten uiteindelijk de ruimtes verwarmen (fizuur 7) . 

Figuur 6: Leidingen ter plaatse van de kantine. 

Eén leidinztak voorziet het escarp,gebouw van warmte, de ander de buitenrinzen. In de loop der tijd 
is de installatie stukje bij bee~e aanzepast en uitzebreid, met als zevolz dat het leidinzverloop niet 
ideaal is, water in de leidinzen moet vaak een te lanze wez aflezzen. 
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Figuur 7: Radiatoren in de nieuw verwarmde 
buitenring. 

Er is er sprake van een natuurlijke ventilatie van het fort. Honderd jaar geleden, toen het fort nog als 
fOli gebruikt werd, was deze ventilatie waarschijnlijk niet voldoende om al de bewoners van het fort 
van schone lucht te voorzien. De kruitdampen, open vuren en waarschijnlijk ook de geur van de 
militairen zijn hiervoor de grootste oorzaken. In de huidige toestand is van al deze luchtvervuiling 
geen sprake. Het fort wordt ook niet meer door zoveel mensen bevolkt. 

Er is een ingewikkeld ventilatienetwerk aangelegd. 30 cm boven de gronddekking steken een aantal 
ventilatiebuizen uit. Aan de onderzijde zijn deze "ijzeraardbuizen, wijd 0,127 M." verbonden met 
een" ronde koker, wijd in middellijn 0,13 M., waarin aan te brengen een gegoten ijzeren bus en een 
vurenhouten stop met ijzeren ketting en kram" (Fort, 1882: 11). Bijna elke ruimte heeft minstens 
één rooster waarop zo'n leiding aansluit. 

Figuur 8: Loop van de leidingen en plaats van de radiatoren (R). 
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3.& MuseumindelIng 
Om het fort geschikt te maken voor het tentoonstellen van de diverse fort- en oorloggerelateerde 
objecten, zijn in het fort een aantal aanpassingen gedaan. Het oorspronkelijke interieur is totaal 
verdwenen (behalve op plaatsen waar dit juist getoond wordt als deel van het museum). 

In een museum zijn ruimtes met diverse functies aanwezig. Zo ook in het fort. Er zijn ruimtes in 
gebruik als: 
® tentoonstellingsruimte; 
® depot; 
® bar! kantine; 
® kantoor; 
® vergaderzaal; 
® opslagruimte; 
® drukkerij. 

Tentoonstellingsruimten nemen het grootste deel in beslag. Ze kunnen verdeeld worden In een 
aantal categorieën: 
® ruimten afgescheiden door een glasplaat, waarin taferelen uitgebeeld worden; 
® ruimten met daarin 'losse' vitrines; 
® ruimten met 'losse' objecten; 
® ruimten met foto's hangend aan de wand; 
® combinatie van voorgaande categorieën. 
De meeste ruimten zijn in te delen in de laatste categorie. 

Er zijn een drietal depots aanwezig: een textieldepot, waarin uniformen en dergelijke zijn 
opgeslagen, een wapendepot, waarin oude wapens en munitie is opgeslagen en een algemeen depot. 
Het textieldepot deed tot voor kort ook dienst als werkkamer van de collectiebeheerderl 

De huidige museumindeling doet wat rommelig aan. Kamers waarin de collectie wordt getoond 
worden afgewisseld met kantoorruimten of zelfs de drukkerij. De depots bevinden zich in 
willekeurige ruimten waar toevallig nog plek vrij is. 

Figuur 9: Poppen in een diorama verbeelden de laatste 
ministervergadering weer (gehouden in hetfort), voordat de Tweede 
Wereldoorlog een vlucht naar Engeland noodzakelijk maakte. 

Niet alleen de tentoonstelling is de moeite van het bekijken waard, maar het gebouw zelf natuurlijk 
ook. Voor de bezoekers is een route kriskras door het gehele fort uitgestippeld. Onder begeleiding 
van een rondleider kunnen groepjes van maximaal 15 personen deze route afgaan. Gevolg hiervan 
is dat tentoonstellingsobjecten verspreid over het fort staan opgesteld (het zwaartepunt ligt wel in 
het middelgedeelte). Voor ruimten uit de andere categorieën is dan alleen nog plek in de 
overgebleven kamers. Vooral de verschillende depotruimten liggen ver van elkaar. 
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Klimaat in een museum 
4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op de invloed van de temperatuur, relatieve vochtigheid, 
luchtverontreiniging en verlichting op het behoud van een museale inrichting. 

Vanuit het oogpunt van een object in een museum zou een perfect binnenklimaat de volgende ei
genschappen moeten hebben: 
® Geen wisselingen in RV; 
® 'Lage' temperatuur; 
® Donkerte; 
® Geen enkel niveau van luchtverontreiniging. 

Om dit te bewerkstelligen zou een koude, donkere, hermetisch afgesloten kamer gevuld met een 
inert gas op een gefixeerd niveau van relatieve vochtigheid voldoen (Ayres, 1992). Dit is uiteraard 
in een museum met zijn publieksfunctie niet haalbaar. Wel blijkt hier al uit dat er grenzen moeten 
worden gesteld aan de waarden voor luchttemperatuur, relatieve vochtigheid, verlichtingssterkte en 
luch tverontreiniging. 

In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op de effecten van deze factoren op verschillende materialen 
en zullen eisen die daaruit gedistilleerd zijn de revue passeren. Daarnaast zal aandacht besteed 
worden aan comforteisen voor zowel bezoekers als medewerkers van een museum. 

4.2 Vocht en luchtverontreiniging 

4.2.1 Relatieve vochtigheid 

GRENZEN AAN DE RELATIEVE VOCHTIGHEID 

Er zijn geen standaardwaarden voor het toegestane bereik van de relatieve vochtigheid die in alle 
musea worden aangehouden. Amerikaanse musea gaan uit van 50 %, Europese van 55-60 % en 
musea in koudere klimaten neigen naar 40-45 %. Eisen ontstaan vaker uit pragmatische redenen 
dan als uitkomst van wetenschappelijk onderzoek (Erhardt, 1994). De meeste waarden zijn dan ook 
ervaringsgetallen die in de praktijk hun waarde hebben bewezen. 

Voor elk materiaal gelden andere eisen. In tabel 1 (zie pagina 19) staan deze eisen voor diverse 
materialen. In de meeste musea zullen objecten gemaakt van verschillende materialen tentoonge
steld worden. Om deze objecten toch bij elkaar te kunnen plaatsen en te voorkomen dat in elke 
ruimte een afzonderlijke klimaat gerealiseerd moet worden, wordt gewerkt met een algemene eis 



voor de relatieve vochtigheid. In Nederland wordt in het geval van een gemengde collectie vaak 
gewerkt met een begrenzing van de RV tussen 48 en 55 % Qütte, 1994). Voor het fort is 45 tot 55 % 
als grens gesteld. 

VERKEERDE RELATIEVE VOCHTIGHEID 

Krimpen en zwellen 

De hoeveelheid vocht in een materiaal is in evenwicht met de relatieve vochtigheid van zijn omge
ving. Bij verhogen van deze RV zal om weer tot een evenwicht te komen het vochtgehalte in het 
materiaal toenemen. Het verband tussen de relatieve vochtigheid van de omgeving en de hoeveel
heid vocht in het materiaal kan weergegeven worden in een zogenaamde hygroscopische kromme. 
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Figuur 10: Hygroscopische kromme van vurenhout. 
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Een kenmerkende eigenschap van hygroscopische materialen is de uitgesproken hysteresis tussen 
bevochtiging en droging bij de relatie materiaalvochtgehalte als functie van de RV. Door het hygro
scopisch gedrag zullen organische materialen krimpen en zwellen als respectievelijk vocht wordt 
afgestaan aan de omgeving of juist wordt opgenomen. Indien in het materiaal door dit krimp- en 
zwelgedrag spanningen ontstaan kan kromtrekken of scheurvorming van het materiaaloptreden. 
De spanningen kunnen ontstaan, doordat vervorming (uitzetten of krimpen) van het materiaal 
wordt belemmerd door een beperkte bewegingsvrijheid opgelegd door een ander (minder uitzet
tend) materiaal, maar kan bijvoorbeeld ook optreden bij verschil in het vochtgehalte aan het opper
vlak en wat dieper in het materiaal (zie ook de volgende paragraaf). 
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Figuur 11: Vervorming van eiken- en grenenhout als functie van de 
relatieve vochtigheid, uitgezet voor de radiale en tangentiale richting 
(naarCamufo, 1998). 

Schimmelvorming 

Vocht in combinatie met warmte kan schimmelgroei veroorzaken. Voor het groeien van veel binnen 
voorkomende schimmels is een minimumtemperatuur nodig van 5 - 10°C. Sommige fungi kunnen 
echter zelfs groeien bij temperaturen onder het vriespunt. De optimale temperatuur voor schimmels 
ligt tussen 22 en 35°C (Ayerst, 1966/ Parasenko, 1967 en Carpenter, 1972). Schimmels tolereren 
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een maximum temperatuur van 35 tot wel 52°C, afhankelijk van de soort. De temperatuur die 
sporen doodt binnen 30 min is 60 - 62°C (Bravery, 1985/ Carpenter, 1972 en Gaudy, 1980). 

De relatieve vochtigheid van het oppervlak is echter van gorter belang voor de mate waarin schim
mels ontstaan en groeien. In het binnenmilieu voorkomende schimmels hebben een RV van tenmin
ste 62-65 % nodig om te kunnen groeien. In figuur 12 wordt de groeisnelheid van een schimmel
soort weergegeven. Te zien is dat echter pas vanaf ongeveer 80 % de groei echt op gang komt. Dicht 
bij 100 % neemt de groeisnelheid af naar nul. Bij volledige verzadiging is geen schimmelgroei mo
gelijk. 

Uit onderzoek is gebleken dat 'schimmeIgevoelige'materialen gedurende een maand vrij kunnen 
blijven van schimmelgroei als de RV gedurende die periode niet boven de 80 % uitkomt. Het deel 
van de tijd dat de RV boven de 80 % uitkomt gedeeld door de totale tijdsduur wordt de 'time of wet
ness' genoemd. Dit getal ligt dus tussen 0 en 1. Hoe lager de 'time of wetness' des te lager is de kans 
op schimmelgroei. 

Straling kan zowel een beperkende als een stimulerende invloed zijn op de groei van schimmels, 
afhankelijk van het aangeboden spectrum en de betrokken soort. Vooral het UV-gedeelte kan scha
delijk voor schimmels zijn (Gottlieb, 1978 en Panesenko, 1967). Veel fungi zijn in staat om tot ont
wikkeling te komen onder donkere omstandigheden, maar daglicht zal meestal voor een versnelling 
zorgen. 
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Figuur] 2: Groeisnelheid van een schimmelsoort (Aspergillus 
vers/color) als functie van de luchttemperatuur en relatieve vochtig
heid. De lijnen geven plekken met gelijke groe/snelheld aan, gege
ven In [mmldJlgj (naar Adan, 1994). 

Bestrijding van schimmelgroei is zeer moeilijk, vandaar dat een maximale RV van de lucht van 55 % 
wordt aanbevolen. Dit betekent voor het oppervlak een relatieve vochtigheid die altijd wel onder de 
80 % blijft. Er kunnen ook verkleuringen optreden door de afvalproducten van schimmels (Hofenk, 
1993). 

SCHOMMELINGEN IN RELATIEVE VOCHTIGHEID 

De RV moet dus binnen bepaalde grenzen blijven, maar ook binnen de gestelde eisen moet de RV 
stabiel zijn. Thomson zegt dit al in 1978 (Thomson,1978), maar geeft daarbij geen grenzen aan. In 
(Bachmann, 1992) worden de volgende grenzen gesteld: 
® 5 % per maand 
® 2°C per maand 
met als aanvulling dat geen verschil in dag- en nachttemperatuur gemaakt mag worden. Waarop 
deze eisen gebaseerd zijn wordt niet duidelijk. 

Hilbert baseert de volgende maximale waarden voor de schommelingen in temperatuur en relatieve 
vochtigheid op het in - en uitschakelen van de klimaatinstallatie en de daarmee gepaard gaande 
(kortstondige) over- en onderschrijdingen van de ingestelde waarden (Hilbert, 1996): 
® Temperatuur: ± 2 K 
® Relatieve vochtigheid: ± 2 % 
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Uiteindelijk wordt ervoor gekozen om in het fort de eisen voor de schommelingen in de RV aan te 
houden die worden aanbevolen door het Instituut Collectie Nederland: 
® Uurschommelingen maximaal 2 %; 
® Dagschommelingen maximaal 3 %. 

Aan temperatuurschommelingen (zie ook een volgende paragraaf) wordt ook een eis gesteld om de 
schommelingen in de RV te beperken: 
® Uurschommelingen maximaal 2°C; 
® Dagschommelingen maximaal 3°C. 

De fluctuaties van de bewaarcondities kunnen en moeten in het geval van nieuwbouw binnen de 
gestelde grenzen blijven. Voor bestaande bouw enl of renovaties worden de fluctuaties van de be
waarcondities mede bepaald door de bereikbare kwaliteit van de bewaarruimte (Vosteen, 1995). 

Objecten hebben tijd nodig om op een vochtigheidsverandering te reageren. Deze tijd kan gekarak
teriseerd worden door de hygrische halfwaardetijd (Michalski, 1992), een grootheid die de helft 
van de tijdsduur van een volledige aanpassing aan de vochtverandering aangeeft. Vochtfluctuaties 
die vele malen korter duren dan deze halfwaardetijd zullen niet van invloed zijn op het object. Klei
ne stukken van een object kunnen echter wel beïnvloed worden door deze schommelingen omdat 
voor deze delen een kortere halfwaardetijd kan gelden dan voor het object als geheel. 

Als een optredende spanning niet groot genoeg is om in één cyclus schade toe te brengen, dan kan 
er na meerdere cycli toch schade optreden. Historie van een object is dus belangrijk (hoeveel cycli al 
zijn doorlopen). 

4.2.2 Luchtverontreiniging 

DEPOSITIE 

De rol van luchtverontreiniging' in het corrosieproces wordt overwegend bepaald door de droge 
depositie van gassen en deeltjes (Dijkstra, 1993). 

Onder depositie wordt verstaan de verwijdering van verontreinigende aerosolen (kleine vloeibare of 
vaste deel ties) en gassen vanuit de lucht aan het grensvlak lucht-aardoppervlak, in het geval van 
natte depositie via neerslag (regen, hagel, sneeuw), in het geval van droge depositie zonder de tus
senkomst van neerslag (VROM, 1983). 

In de praktijk wordt vaak gewerkt met het begrip depositiesnelheid [mlsJ, zijnde het quotiënt van 
de flux van materiaal naar het aardoppervlak [mg/m 2s] en de concentratie [mg/m 3]. Als de ver
ontreiniging uiteindelijk terechtgekomen is op het oppervlak, zal er adsorptie, absorptiet of een 
chemische reactie aan het oppervlak plaatsvinden. 

In aanwezigheid van water kan een directe chemische reactie tussen het oppervlaktemateriaal en 
geadsorbeerd of geabsorbeerd gas optreden. Veelal zijn er verscheidene tussenstappen waarbij het 
gas in aanwezigheid van stofdeeltjes en reeds aanwezige corrosieproducten omgezet worden in 
agressieve verbindingen zoals bijvoorbeeld S02~H2S04 (Dijkstra, 1993). 

De hoeveelheid opgetreden schade wordt meestal gerelateerd aan jaargemiddelde concentraties. Ten 
onrechte wordt de schommeling in concentraties in de tijd hierin niet betrokken. 
Het zijn vaak de hoge piekconcentraties die in samenhang met meteorologische factoren (vooral 
neerslag) het corrosieproces op gang brengen. Dit is zeker van belang voor die materialen waarvoor 
drempelwaarden worden vermoed (Dijkstra, 1993). 

'In de lucht aanwezige bestanddelen, in een zodanige concentratie dat zij een schadelijke werking 
kunnen hebben op mens, dier, plant en materialen. 
t Absorptie: het opgezogen worden van een gas of vloeistof door een vaste stof, adsorptie: de binding 
(fysisch of chemisch) van een gas of vloeistof aan het oppervlak van een vaste stof. 
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Tabel 1 : Eisen aan klimaat en licht voor verschillende materialen en soorten voorwerpen In musea en natuurhistorische 
collecties (Jülte, 1994). 

Materiaal 

papier, aquarellen, textiel, 
kostuums, tapijten, be
hang, etsen, veren, was, 
tekeningen, ivoor, ge
schilderd leer, perkament, 
herbaria, droge zoölogi
sche collectie 
ongeverfd leer, hout, 
schilderijen op doek, 
paneelschilderingen, 
gepolychromeerd hout, 
Chinees lakwerk, been, 
beschilderd blik (ook 
speelgoed), rubber, fos
sielen8, skeletten, kalk
materiaaP 
metaal (ijzer, koper, lood, 
zink, ziver) 
tin 
edele metalen 
(geglazuurd) ceramiek, 
aardewerk, tegels, email, 
glas9 

stenen beelden 
mineralen, stenen 

Temperatuur! 

°C max. °Cmin. 

25 2 

25 2 

25 2 

25 14 
Geen eis geen eis 

25 2 

25 2 
22 16 

Relatieve voch-
tigheid2 

% 

52 ± 3 % 

52 ± 3 % 

minder dan 45 % 

minder dan 45 % 
geen elS 

zo constant mo-
gelijk5 

geen eis 
35 - 50 %7 

verlichtings- UV-gehalte 
sterkte 
lux micro-

Watt per 
lumen 

max. 50 max. 75 

max. 150 3 max. 75 3 

geen eis4 geen eis4 

geen eis4 geen eis4 
geen eis geen eis 

max. 300 max. 75 

zeen eis geen eis 
max. 50 of max. 75 

150 6 

vloeistofpreparaten 18 2 35 - 50 % max. 50 max. 75 
Algemeen: het chemisch milieu moet zo schoon mogelijk zijn. De concentraties van SOz en NOz dienen 
lager te zijn dan 10 microgram per m3 en de concentraties van vluchtige organische zuren, peroxy
radicalen en ozon dienen niet boven hun natuurlijke (achtergrond)waarde uit de komen. 
1: De aangegeven temperaturen zijn minimum- en maximumwaarden, indien er met variabele temperatu
ren wordt gewerkt. De variatie mag per 24 uur niet meer dan 3°C zijn. Indien een vaste temperatuur wordt 
gehandhaafd dan moet deze niet boven 18°C gekozen worden (bij voorkeur tussen 16 - 18°C met een 
variatie van maximaal IOC). 
2: Stel de RV in op een absolute ondergrens van 48 % en een absolute bovengrens van 55 %. De variatie 
in RV mag niet meer zijn dan 2 % per uur en 3 % per 24 uur. 
3: Bij geschilderde objecten, zoals etnografica, kunnen lagere maxima vereist zijn, afhankelijk van de 
aard van de pigmenten. 
4: Alleen voor blanke metalen gelden geen verlichtingseisen, voor zover geen verwarming door de 
lichtstraling optreedt. 
5: In keramiek en tegels kan onder invloed van vocht zouttransport en uitkristallisatie van volumineuze 
gehydrateerde zouten plaatsvinden waardoor afstoten van de glazuurlaag kan ontstaan. 
6: Afhankelijk van aanwezigheid van lichtgevoelige pigmenten of verbindingen. 
7: Afhankelijk van het mineraal en van mogelijke overgangen naar andere kristalstructuren en andere 
hoeveelheden kristalwater. 
8: De relatieve vochtigheid moet voor fossielen liever dicht bij 48 % worden gehouden dan hoger. 
9: Instabiel (ziek) glas (traanglas, glas met 'crizzling' , schilferend glas) moet bij streng constante 
klimaatomstandigheden worden bewaard (43 - 45 % RV en 18 ± IOC) in geklimatiseerde kasten. 
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CHLORIDEN 

In Nederland zijn chloriden in hoofdzaak afkomstig van verwaaiend zeezout (sea spray). Via natte 
depositie' kan chloride nog verder landinwaarts worden gebracht. Wegenzout is in de winter een 
belangrijke bron. De combinatie van het Nederlandse zeeklimaat en de concentratie van een chlori
denproducerende industrie aan de kust zorgt ervoor dat chloride één van de dominante factoren in 
de atmosferische corrosie van belangrijke materiaalgroepen (metalen, metaalbeschermingssyste
men, poreuze steenachtige materialen) is (Lanting, 1984). 
In figuur 13 (pagina 21) is de afname van de chloridedepositie naarmate de afstand tot de kust 
groter is. 

Om de volgende redenen kan chloride voor een versnelling van de aantasting van materialen zor
gen: 
® Door droge depositie van HN03 op met chloridenzouten verontreinigde oppervlakken kan het 

corrosieve HCl worden gevormd. 
® Chloride kan bijdragen tot de elektrochemische corrosie van metalen of bevordert het aan tas

tingproces door vorming van een elektrolytlaag bij relatief lage luchtvochtigheden (RV;;:: 60 %). 

SOz, NOx, 03 

Er zijn geen minimum concentraties SOz, NOx en 03 bekend uitgedrukt in ppm of mg/m3, waaron 
der geen gevaar zou zijn voor aantasting van objecten in depots (Hallebeek, 1993). Thomson geeft 
wel richtwaarden voor de concentratieniveaus van SOz en NOz (langeduurgemiddelden) (Thomson, 
1978): 

SOz: 10 ~g/m3 
NOz: 10 ~g/m3 
03: 0-2 ~g/m3 

STOF 

Stof kan de volgende effecten hebben op materialen: 
® vervuiling; 
® interactie tussen gasvormige luchtverontreiniging en afgezette of neergekomen deeltjes kan 

leiden tot de lokale vorming van corrosieve verbindingen; 
® deeltjes kunnen tevens als condensatiekemen fungeren en de tijd dat een voorwerp vochtig is, 

verlengen. 

Stof komt op twee manieren op een object terecht, horizontaal door tocht en beweging van mensen, 
vertikaal door de zwaartekracht. Stof hecht zich gemakkelijk aan ruwe oppervlakken. De aanwe
zigheid van een vochtfilm of hygroscopische verbindingen verhoogt de depositieflux. Oppervlakken 
die het meest te lijden hebben van vervuiling zijn steenachtige materialen, verfsystemen en glas. 
Tabel 2 geeft de invloeden van de belangrijkste parameters op de mate van vervuiling. 

, Natte depositie kan worden verdeeld in twee groepen, namelijk uitregenen (processen in een wolk) 
en uitwassen (processen onder een wolk). 
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Tabel 2: Factoren die de male van vervuiling beïnvloeden (naar Lanting, 1984: 7-2). 

Parameter Effect of proces 
Windsnelheid Impactie en turbulente depositie van deeltjes 
Rezenintensiteit Afspoelen van deeltjes 
Relatieve vochtizheid Verhoozde depositie van deeltjes, retentie van deeltjes1 

Concentratie stof Depositieflux 
Deeltjeszrootte Depositiesnelheidz 

Lich treflectie Vervuilinzcon trast3 

Kleefbaarheid Vasthouden van deeltjes 
Schimmels, alzen, wieren Verkleurinz 
1: Bij hoge RV neemt de depositiesnelheid toe door aangroeiing van de deeltjes door 
opneming van vocht. De deeltjes worden zo groter en zwaarder. 
2: Voor de grofstoffractie (diameter> 10 Ilm) zijn impactie en sedimentatie de belang
rijkste depositiemechanismen. Voor deeltjes in het accumulatiebereik (0,1 < diameter 
< 2 Ilm) speelt de zwaartekracht geen rol meer van betekenis. In deze fractie komen 
veel donkere deeltjes voor met een lage lichtreflectie. De depositiesnelheid is laag. 
Turbulente diffusie en impactie zijn de belangrijkste depositiemechanismen. 
De allerkleinste deeltjes (diameter < 0,1 Ilm) gedragen zich vrijwel als gassen. Door 
de Brownse beweging neemt de depositiesnelheid toe met afnemende deelt jes
diameter. Door hun geringe diameter dragen deze deeltjes echter nauwelijks bij tot de 
vervuiling. 
3: Vervuiling van een oppervlak wordt gedefinieerd als de verandering van de reflec
tie van het zichtbare licht. Voor transparante materialen is het vaak handiger de licht
transmissie als parameter te hanteren. Er is pas sprake van vervuiling indien de onder
linge afstand tussen de deeltj es een kritische waarde (ongeveer 10 tot 20 deeltjes
diameter) overschrijdt. Het contrast tussen de lichtreflectie van de deeltjes en dat van 
het materiaaloppervlak bepaalt dan de mate van perceptie van vervuiling. 

SO pmot[' 

Figuur 13: Jaargemiddelde chloridenconcentraties (JUnolIl) in neerslag ver
zameld in open neerslagvangers (droge + natte depositie). Tevens is aangege
ven de fractie van de tijd waarin de relatieve vochtigheid ~ 80 % is (Frantzen, 
1982). 
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4.3 Verlichting 

4.3.1 Introductie 

Met uitzondering van catastrofes zoals brand, overstromingen en fysieke krachten is licht de be
langrijkste oorzaak van schade (Bullock, 1999). 

hl 1888 werd het RusselJ and Abney rapport gepresenteerd, het eerste rapport dat op een weten
schappelijke wijze inging op de invloed van licht op de aantasting van museumobjecten. In dit rap
port staan een drietal opmerkingen die nu nog steeds actueel zijn (Hilbert, 1996): 
® Straling zorgt voor een temperatuurverhoging van het oppervlak en soms ook een chemische 

reactie; 
® Zowel de verlichtingssterkte als de tijdsduur zijn belangrijk. Bij verdubbelen van de verlich

tingssterkte en halvering van de tijdsduur zal dezelfde hoeveelheid schade optreden; 
® Vooral straling in het violette gedeelte zorgt voor schade; 

4.3.2 Beperking van UV-straling 

SCHADE GERELATEERD AAN GOLFLENGTE 

Schade is gerelateerd aan de golflengte. Elk organische substantie heeft een grensgolflengte, waar
boven geen schade zal ontstaan. Hoe kleiner de golflengte, des te energierijker is de straling en 
daarmee de potentiële schade. Dit volgt uit de relatie tussen de golflengte en de energie van een 
foton: de energie van 1 mol fotonen (6.1023 fotonen) is gelijk aan 1 19560fÀ. kj. Onder UV -straling 
wordt de straling met een golflengte kleiner dan 390 á 400 nm bedoeld . 

. Er is echter geen directe numerieke relatie tussen de schade(hoeveelheid) en de golflengte, omdat dit 
afhangt van de respons van ieder object op de kleur van de straling die hierop valt, het object zal 
niet alle golflengten absorberen en niet allemaal evenveel. Wel kunnen wat globale uitspraken ge
daan worden (Thomson, 1978): 
® Onder de omstandigheden dat een object wordt blootgesteld aan ongefilterd daglicht zal meer 

schade toegebracht worden door het kleine gedeelte aanwezige UV-straling dan door de rest 
van de straling. 

® Een erg kwetsbaar materiaal zal beschadigd worden door zichtbaar of UV-licht en aangezien de 
hoeveelheid zichtbare straling groter is, zal de grootste schade optreden door het zichtbare 
licht. 

® Een materiaal daarentegen dat op de lange duur goed tegen licht bestand is, zal beschermd zijn 
tegen het meeste van het zichtbare spectrum en zal vooral door het UV gedeelte veranderen. 

® Een kleurloos materiaal absorbeert erg weinig zichtbare straling, maar UV misschien des te 
meer en zal dus ook vooral door UV worden aangetast. 

FILTEREN 

Voor papieren voorwerpen geldt dat, indien het ultraviolette licht wordt weggefilterd, er ca. 60 % 
minder schade optreedt. UV-licht met een golflengte korter dan 300 nm wordt door normaal ven
sterglas nauwelijks doorgelaten, dus in het geval van zonlicht hebben UV -filters de taak golflengten 
tussen 300 en 400 nm weg te filteren. Er moet rekening gehouden worden met het feit dat gere
flecteerde straling (bijvoorbeeld licht aan de noordzijde van een gebouw) naar verhouding UV
rijker is dan directe zonnestraling. 75 microwatt per lumen is de grens voor het gehalte aan UV. 
Zonlicht bevat gemiddeld 400 ~W flm aan UV -straling. 

Ook kunstmatige lichtbronnen kunnen UV-licht bevatten. Gloeilampen hoeven niet gefilterd te 
worden, sommige TL-lampen daarentegen wel. 

Voor krantenpapier en vergelijkbare materialen zijn de ongefilterde daglichtwitte TL-lampen gun
stiger dan warm witte lampen, door de blauwe fluorescentiestof. 

Er zijn geen UV-filters van glas die de golflengten tussen 380 en 400 nm uit het (dag)licht kunnen 
filteren. UV -werende eigenschappen kunnen veranderen bij veroudering van de materialen. Dit 
geldt zowel voor folies als plaatmateriaal (Thomson, 1978). In (Hofenk, 1994) worden goede UV
werende materialen genoemd. In (Aydinli, 1995) worden filters van plexiglas, makrolon en acriliet 
aanbevolen. 
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4.3.3 Maximale verlichtingssterkte 

Een tweede stap na het elimineren van UV -straling is het beperken van de verlichtingssterkte. In 
tabel 1 staan voor diverse materialen maximaal toegestane niveaus van UV -straling. Tabel 3 geeft 
gewenste maximale waarden voor de verlichtingssterkte voor diverse materialen. Deze waarden 
worden aangeraden door o.a. de CIBSE Lighting Guide. 

De waarden in tabel 3 werden oorspronkelijk door Thomson geïntroduceerd (Thomson, 1961). 

Tabel 3: Aanbevolen maximale verlichtingssterkten voor diverse materialen of objecten (naar CulIIe, 1988). 

Materialen Aanbevolen maximale verlichtingssterkte 
Objecten ongevoelig voor licht, zoals metaal, 
steen, glas en keramiek, gebrandschilderd glas, 
juwelen, email 

Niet gelimiteerd, maar in de praktijk afhankelijk 
van de manier van tentoonstellen en eventuele 
warmteaccumulatie 

Schilderijen van olieverf en tempera, fresco's, 150 lux 
ongeverfd leer, hoorn, been, ivoor, hout, Oosters 
en Europees lakwerk 

Voor licht zeer gevoelige objecten, zoals textiel, 50 lux 
kostuums, aquarellen, tapijtwerk, drukwerk en 
tekeningen, postzegels, manuscripten, miniatu-
ren, schilderijen in muurverf, behang, gouache, 
geverfd leer, veel natuurhistorische voorwerpen 
(vooral huiden en botanische exemplaren) 

De vraag is of er gepoogd moet worden de verlichting aan de wijd geaccepteerde aanbevelingen 
voor maximale verlichtingssterkten in een museum, zoals voorgesteld door Thomson, aan te passen. 
Het is namelijk niet zo dat onder deze niveaus er geen sprake is van schade. De aanbevelingen van 
Thomson werden afgeleid uit niveaus van de verlichtingssterkte die nog net voldoende geacht wer
den voor de waarneming van details en het beoordelen van kleurverschillen door bezoekers en zijn 
niet gebaseerd op studies naar de mate van beschadiging van objecten door verlichting. Er wordt zo 
echter een compromis bereikt tussen het moeten belichten van de objecten en de wil de objecten zo 
goed mogelijk voor toekomstige generaties te bewaren. Het minimumniveau voor bezoekers wordt 
dus als maximumwaarde voor de objecten gehanteerd (Bulluck, 1999). 

Daarnaast zorgt een rigoureuze begrenzing van de verlichtingssterkte voor een beperking in de 
vrijheden van museumindeiers om de collectie met behulp van licht attractiever te maken. Om een 
object te laten opvallen dient er een minimale verhouding te zijn tussen de luminantie van de ach
tergrond en het object zelf. Een oplossing om deze verhouding toch te behalen zou dan kunnen zijn 
het verlichtingniveau van de omgeving van de objecten (de looproute) te verlagen. Echter er wordt 
gesteld in (CuttIe, 1988) dat juist lichte ruimten veel attractiever zijn voor de bezoeker en dat ten
toongestelde objecten dan beter tot hun recht komen. Vooral natuurlijk licht zorgt voor een verbe
tering van de attractiviteit, maar niet als het licht wordt gereduceerd tot de maximaal toegestane 
niveaus. Verlagen van het lichtniveau heeft ook als effect dat kleuren schijnbaar anders overkomen, 
dit effect treedt op voor verlichtingniveaus onder 50 lux. 

4.3.4 Expositietijd 

Hoe laag het verlichtingsniveau ook is, er zal na verloop van tijd toch schade aan het beschenen 
object optreden: 

"unless an object is totally non-responsive to light exposure for every incident 
photon there is a finite probability of permanent changè' (Cuttie, 1996). 

Bij een lage verlichtingssterkte zal het alleen langer duren. Eerder is al gesteld dat een twee maal zo 
grote verlichtingssterkte voor dezelfde schade zorgt in de helft van de tijdsduur'. Met andere woor
den verlichtingssterkte (E) vermenigvuldigd met de tijd (t) is constant bij gelijkblijvende schade . 

• In geval van verkleuring als schade zegt deze reprociteitswet niet dat bij een twee maal zo lange 
tijdsduur de verkleuring ook twee maal zo groot zal zijn. De mate van verkleuring neemt normaal 
gesproken af naarmate meer tij d is verstreken. 
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Het is niet voldoende om het verlichtingsniveau aan banden te leggen, ook de tijd dat een object 
belicht wordt is van belang om te worden beperkt. Hiervoor is al gesteld dat bij gelijkblijvend pro
duct van verlichtingssterkte en blootstellingstijd de schadehoeveelheid constant blijft. Het aantal 
luxuren is dus een goede maat voor de uiteindelijk te verwachten schade. Bepalen van de hoeveel
heid luxuren (lxh) kan op twee manieren (Bulluck, 1999): 
® Op vaste intervallen de verlichtingssterkte meten en deze waarden vermenigvuldigen met het 

tijdsinterval; 
® Met gebruikmaking van de 'Blue Wool standards', een 8-tal blauwgeverfde wollen monsters 

waarvan de snelheid van kleurvervaging bekend is. Door na verloop van tijd vervaagde mon
sters te vergelijken met niet-blootgestelde monsters kan uit gestandaardiseerde tabellen de 
waarde voor de blootstelling [bch] gevonden worden. 

Het is redelijk om een criterium aan te nemen voor conservering alleen maar in termen van maxi
male jaarlijkse expositieuren en niet voor de maximale lichtintensiteit. Henderson raadt een beper
king van de belichtingstijd tot 120.000 luxuren per jaar aan (zeker voor geverfd zijde, katoen en 
foto's), terwijl minder gevoelige materialen, zoals geverfde wol volgens hem tot het dubbele niveau 
mogen hebben (Henderson, 1991). 
De voor erg gevoelige objecten strengere waarden in tabel 4 zijn afgeleid uit eerdere aanbevelingen 
gedaan door IESNA en CIBSE (Fraia, 1997). Belangrijk om te vermelden is de nu strengere eis voor 
het UV aandeel in de verlichting in vergelijking met de eisen vermeld in tabel 1 (pagina 19) en 3 
(zie pagina 23). Als er meer UV wordt toegestaan dan zal het maximaal toegestane hoeveelheid 
luxuren kleiner zijn. In het geval van het fort zal er vooral sprake zijn van kunstlicht, dat zo geko
zen kan worden dat geen UV -straling aanwezig is. Aan de eis in tabel 4 is dan makkelijk te voldoen. 

Tabel 4: Aanbevolen maxima/e expositie-uren (Fraia, 1997). 

Zeer gevoelige objecten 
Minder gevoelige objecten 

Maximale expositie 
(luxuren/jaar) 
50.000 
500.000 

UV -straling 
(IlWatt/lumen) 
<10 
< 10 

In een artikel geschreven door medewerkers van het Victoria & Albert Museum in Engeland 
(Ashley-Smith, 1999) wordt een suggestie gedaan om de toelaatbare hoeveelheid luxuur uit te 
smeren over de totale levensduur van een object. Er wordt een zelfde indeling aangehouden als 
vermeld staat in tabel 3. 

Om de levensduur van een object te bepalen wordt uitgegaan van het begrip 'just noticeable fade', 
hier vertaald in net waarneembaar kleurverschil". Het artikel wordt ervan dat 10 net waarneembare 
kleurverschillen voor een onacceptabele verkleuring zorgen en dat 30 van deze net waarneembare 
kleurverschillen voor de totale verkleuring van een object zorgen. 

In tabel 5 wordt de maximale blootstellingstijd aan 50 lux weergegeven bij een bepaalde keuze van 
de tijd waarna een net waarneembaar kleurverschil mag optreden (bijvoorbeeld 100, 50 of 20 jaar), 
uitgezet tegen de gevoeligheid van een object. De gevoeligheid van een object is in de tabel weerge
geven volgens een ISO-normering (ISO standard R105), die uitgaat van een vergelijking met de Blue 
Wool standards (zie hiervoor). Voor lichtgevoelige objecten wordt klasse 2 aangehouden. 

Tabel 5: Maximale tijd per jaar dat een object per gevoeligheidsklasse blootgesteld mag worden aan 50 lux, weergegeven 
voor verschillende perioden waarna een net waarneembaar kleurverschil optreedL Er is uitgegaan van een jaarlijkse bloot
stelling van 3000 uur (naar Ashley-Smith, 1999). 

ISO klasse Een net waarneembaar kleurverschil treedt op na: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

200 jaar 
1 week 
2 weken 
6,5 weken 
18 weken 
1 jaar 
3,5 jaar 
10 jaar 
31 jaar 

100 jaar 
2 weken 
4 weken 
13 weken 
36 weken 
2 jaar 

ISO klasse IA: lichtgevoelige obj ecten; 

50 jaar 
4 weken 
8 weken 
26 weken 
72 weken 
4 jaar 

20 jaar 
10 weken 
20 weken 
65 weken 
3,5 jaar 

10 jaar 
20 weken 
40 weken 
2,5 jaar 

• De 'just noticeable fade'is in het bewuste artikel gedefinieerd volgens British Standard BS2662. 
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Klimaat in een museum 
4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op de invloed van de temperatuur, relatieve vochtigheid, 
luchtverontreiniging en verlichting op het behoud van een museale inrichting. 

Vanuit het oogpunt van een object in een museum zou een perfect binnenklimaat de volgende ei
genschappen moeten hebben: 
® Geen wisselingen in RV; 
® 'Lage' temperatuur; 
® Donkerte; 
® Geen enkel niveau van luchtverontreiniging. 

Om dit te bewerkstelligen zou een koude, donkere, hermetisch afgesloten kamer gevuld met een 
inert gas op een gefixeerd niveau van relatieve vochtigheid voldoen (Ayres, 1992). Dit is uiteraard 
in een museum met zijn publieksfunctie niet haalbaar. Wel blijkt hier al uit dat er grenzen moeten 
worden gesteld aan de waarden voor luchttemperatuur, relatieve vochtigheid, verlichtingssterkte en 
luchtverontreiniging. 

In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op de effecten van deze factoren op verschillende materialen 
en zullen eisen die daaruit gedistilleerd zijn de revue passeren. Daarnaast zal aandacht besteed 
worden aan comforteisen voor zowel bezoekers als medewerkers van een museum. 

4.2 Vocht en luchtverontreiniging 

4.2.1 Relatieve vochtigheid 

GRENZEN AAN DE RELATIEVE VOCHTIGHEID 

Er zijn geen standaardwaarden voor het toegestane bereik van de relatieve vochtigheid die in alle 
musea worden aangehouden. Amerikaanse musea gaan uit van 50 %, Europese van 55-60 % en 
musea in koudere klimaten neigen naar 40-45 %. Eisen ontstaan vaker uit pragmatische redenen 
dan als uitkomst van wetenschappelijk onderzoek (Erhardt, 1994). De meeste waarden zijn dan ook 
ervaringsgetallen die in de praktijk hun waarde hebben bewezen. 

Voor elk materiaal gelden andere eisen. In tabel 1 (zie pagina 19) staan deze eisen voor diverse 
materialen. In de meeste musea zullen objecten gemaakt van verschillende materialen tentoonge
steld worden. Om deze objecten toch bij elkaar te kunnen plaatsen en te voorkomen dat in elke 
ruimte een afzonderlijke klimaat gerealiseerd moet worden, wordt gewerkt met een algemene eis 



voor de relatieve vochtigheid. In Nederland wordt in het geval van een gemengde collectie vaak 
gewerkt met een begrenzing van de RV tussen 48 en 55 % (Jütte, 1994). Voor het fort is 45 tot 55 % 
als grens gesteld. 

VERKEERDE RELATIEVE VOCHTIGHEID 

Krimpen en zwellen 

De hoeveelheid vocht in een materiaal is in evenwicht met de relatieve vochtigheid van zijn omge
ving. Bij verhogen van deze RV zal om weer tot een evenwicht te komen het vochtgehalte in het 
materiaal toenemen. Het verband tussen de relatieve vochtigheid van de omgeving en de hoeveel
heid vocht in het materiaal kan weergegeven worden in een zogenaamde hygroscopische kromme. 
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Figuur 10: Hygroscopische kromme van vurenhout. 
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Een kenmerkende eigenschap van hygroscopische materialen is de uitgesproken hysteresis tussen 
bevochtiging en droging bij de relatie materiaalvochtgehalte als functie van de RV. Door het hygro
scopisch gedrag zullen organische materialen krimpen en zwellen als respectievelijk vocht wordt 
afgestaan aan de omgeving of juist wordt opgenomen. Indien in het materiaal door dit krimp- en 
zwelgedrag spanningen ontstaan kan kromtrekken of scheurvorming van het materiaaloptreden. 
De spanningen kunnen ontstaan, doordat vervorming (uitzetten of krimpen) van het materiaal 
wordt belemmerd door een beperkte bewegingsvrijheid opgelegd door een ander (minder uitzet
tend) materiaal, maar kan bijvoorbeeld ook optreden bij verschil in het vochtgehalte aan het opper
vlak en wat dieper in het materiaal (zie ook de volgende paragraaf). 
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Figuur / /: Vervorming van eiken- en grenenhout als functie van de 
relatieve vochtigheid, uitgezet voor de radiale en tangentiale richting 
(naarCamufo, /998). 

Schimmelvorming 

Vocht in combinatie met warmte kan schimmelgroei veroorzaken. Voor het groeien van veel binnen 
voorkomende schimmels is een minimumtemperatuur nodig van 5 - 10°C. Sommige fungi kunnen 
echter zelfs groeien bij temperaturen onder het vriespunt. De optimale temperatuur voor schimmels 
ligt tussen 22 en 35°C (Ayerst, 1966/ Parasenko, 1967 en Carpenter, 1972). Schimmels tolereren 
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een maximum temperatuur van 35 tot wel 52°C, afuankelijk van de soort. De temperatuur die 
sporen doodt binnen 30 min is 60 - 62°C (Bravery, 1985/ Carpenter, 1972 en Gaudy, 1980). 

De relatieve vochtigheid van het oppervlak is echter van gorter belang voor de mate waarin schim
mels ontstaan en groeien. In het binnenmilieu voorkomende schimmels hebben een RV van tenmin
ste 62-65 % nodig om te kunnen groeien. In figuur 12 wordt de groeisnelheid van een schimmel
soort weergegeven. Te zien is dat echter pas vanaf ongeveer 80 % de groei echt op gang komt. Dicht 
bij 100 % neemt de groeisnelheid af naar nul. Bij volledige verzadiging is geen schimmelgroei mo
gelijk. 

Uit onderzoek is gebleken dat 'schimmelgevoelige'materialen gedurende een maand vrij kunnen 
blijven van schimmelgroei als de RV gedurende die periode niet boven de 80 % uitkomt. Het deel 
van de tijd dat de RV boven de 80 % uitkomt gedeeld door de totale tijdsduur wordt de 'time of wet
ness' genoemd. Dit getal ligt dus tussen 0 en 1. Hoe lager de 'time of wetness' des te lager is de kans 
op schimmelgroei. 

Straling kan zowel een beperkende als een stimulerende invloed zijn op de groei van schimmels, 
afuankelijk van het aangeboden spectrum en de betrokken soort. Vooral het UV-gedeelte kan scha
delijk voor schimmels zijn (Gottlieb, 1978 en Panesenko, 1967). Veel fungi zijn in staat om tot ont
wikkeling te komen onder donkere omstandigheden, maar daglicht zal meestal voor een versnelling 
zorgen. 
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Figuur 11: Groeisnelheid Ilan een schimmelsoort (Aspergillus 
Ilersicolor) als functie Ilan de luchttemperatuur en relaûeve Ilochtig
heid. De lijnen gellen plekken met gelijke groeisnelheid aan, gege
Ilen in Imm/dag] (naar Adan, 1994). 

Bestrijding van schimmelgroei is zeer moeilijk, vandaar dat een maximale RV van de lucht van 55 % 
wordt aanbevolen. Dit betekent voor het oppervlak een relatieve vochtigheid die altijd wel onder de 
80 % blijft. Er kunnen ook verkleuringen optreden door de afvalproducten van schimmels (Hofenk, 
1993). 

SCHOMMELINGEN IN RELATIEVE VOCHTIGHEID 

De RV moet dus binnen bepaalde grenzen blijven, maar ook binnen de gestelde eisen moet de RV 
stabiel zijn. Thomson zegt dit al in 1978 (Thomson, 1978), maar geeft daarbij geen grenzen aan. In 
(Bachmann, 1992) worden de volgende grenzen gesteld: 
® 5 % per maand 
® 2°C per maand 
met als aanvulling dat geen verschil in dag- en nachttemperatuur gemaakt mag worden. Waarop 
deze eisen gebaseerd zijn wordt niet duidelijk. 

Hilbert baseert de volgende maximale waarden voor de schommelingen in temperatuur en relatieve 
vochtigheid op het in- en uitschakelen van de klimaatinstallatie en de daarmee gepaard gaande 
(kortstondige) over- en onderschrijdingen van de ingestelde waarden (HiIbert, 1996): 
® Temperatuur: ± 2 K 
® Relatieve vochtigheid: ± 2 % 
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Uiteindelijk wordt ervoor gekozen om in het fort de eisen voor de schommelingen in de RV aan te 
houden die worden aanbevolen door het Instituut Collectie Nederland: 
® Uurschommelingen maximaal 2 %; 
® Dagschommelingen maximaal 3 %. 

Aan temperatuurschommelingen (zie ook een volgende paragraaf) wordt ook een eis gesteld om de 
schommelingen in de RV te beperken: 
® Uurschommelingen maximaal 2°C; 
® Dagschommelingen maximaal 3°C. 

De fluctuaties van de bewaarcondities kunnen en moeten in het geval van nieuwbouw binnen de 
gestelde grenzen blijven. Voor bestaande bouw enl of renovaties worden de fluctuaties van de be
waarcondities mede bepaald door de bereikbare kwaliteit van de bewaarruimte (Vosteen, 1995). 

Objecten hebben tijd nodig om op een vochtigheidsverandering te reageren. Deze tijd kan gekarak
teriseerd worden door de hygrische halfwaardetijd (Michalski, 1992), een grootheid die de helft 
van de tijdsduur van een volledige aanpassing aan de vochtverandering aangeeft. Vochtfluctuaties 
die vele malen korter duren dan deze halfwaardetijd zullen niet van invloed zijn op het object. Klei
ne stukken van een object kunnen echter wel beïnvloed worden door deze schommelingen omdat 
voor deze delen een kortere halfwaardetijd kan gelden dan voor het object als geheel. 

Als een optredende spanning niet groot genoeg is om in één cyclus schade toe te brengen, dan kan 
er na meerdere cycli toch schade optreden. Historie van een object is dus belangrijk (hoeveel cycli al 
zijn doorlopen). 

4.2.2 Luchtverontreiniging 

DEPOSITIE 

De rol van luchtverontreiniging' in het corrosieproces wordt overwegend bepaald door de droge 
depositie van gassen en deeltjes (Dijkstra, 1993). 

Onder depositie wordt verstaan de verwijdering van verontreinigende aerosolen (kleine vloeibare of 
vaste deeltjes) en gassen vanuit de lucht aan het grensvlak lucht-aardoppervlak, in het geval van 
natte depositie via neerslag (regen, hagel, sneeuw), in het geval van droge depositie zonder de tus
senkomst van neerslag (VROM, 1983). 

In de praktijk wordt vaak gewerkt met het begrip depositiesnelheid [mis], zijnde het quotiënt van 
de flux van materiaal naar het aardoppervlak [mg/mZs] en de concentratie [mg/m3]. Als de ver
ontreiniging uiteindelijk terechtgekomen is op het oppervlak, zal er adsorptie, absorptie t of een 
chemische reactie aan het oppervlak plaatsvinden. 

In aanwezigheid van water kan een directe chemische reactie tussen het oppervlaktemateriaal en 
geadsorbeerd of geabsorbeerd gas optreden. Veelal zijn er verscheidene tussenstappen waarbij het 
gas in aanwezigheid van stofdeeltjes en reeds aanwezige corrosieproducten omgezet worden in 
agressieve verbindingen zoals bijvoorbeeld SOz~HzS04 (Dijkstra, 1993). 

De hoeveelheid opgetreden schade wordt meestal gerelateerd aan jaargemiddelde concentraties. Ten 
onrechte wordt de schommeling in concentraties in de tijd hierin niet betrokken. 
Het zijn vaak de hoge piekconcentraties die in samenhang met meteorologische factoren (vooral 
neerslag) het corrosieproces op gang brengen. Dit is zeker van belang voor die materialen waarvoor 
drempelwaarden worden vermoed (Dijkstra, 1993). 

-In de lucht aanwezige bestanddelen, in een zodanige concentratie dat zij een schadelijke werking 
kunnen hebben op mens, dier, plant en materialen. 
t Absorptie: het opgezogen worden van een gas of vloeistof door een vaste stof, adsorptie: de binding 
(fysisch of chemisch) van een gas of vloeistof aan het oppervlak van een vaste stof. 
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Tabel 1 : Eisen aan klimaat en licht voor verschillende materialen en soorten voorwerpen in musea en natuurhistorische 
collecties (Jütte, 1994). 

Materiaal 

papier, aquarellen, textiel, 
kostuums, tapijten, be
hang, etsen, veren, was, 
tekeningen, ivoor, ge
schilderd leer, perkament, 
herbaria, droge zoölogi
sche collectie 
ongeverfd leer, hout, 
schilderijen op doek, 
paneelschilderingen, 
gepolychromeerd hout, 
Chinees lakwerk, been, 
beschilderd blik (ook 
speelgoed), rubber, fos
sielen8, skeletten, kalk
materiaa!3 
metaal (ijzer, koper, lood, 
zink, ziver) 
tin 
edele metalen 
(zeglazuurd) ceramiek, 
aardewerk, tegels, email, 
glas9 

stenen beelden 
mineralen, stenen 

Temperatuur1 

oe max. oe min. 

25 2 

25 2 

25 2 

25 14 
Geen eis geen eis 

25 2 

25 2 
22 16 

Relatieve voch-
tigheidZ 

% 

52 ± 3% 

52 ± 3 % 

minder dan 45 % 

minder dan 45 % 
geen eis 

zo constant mo-
gelijk5 

geen eis 
35 - 50 %7 

verlichtings- UV-gehalte 
sterkte 
lux micro-

Watt per 
lumen 

max. 50 max. 75 

max. 150 3 max. 75 3 

geen eis4 geen eis4 

geen eis4 geen eis4 

geen eis geen elS 
max. 300 max. 75 

geen eis geen eis 
max. 50 of max. 75 

150 6 

vloeistofpreparaten 18 2 35 - 50 % max. 50 max. 75 
Algemeen: het chemisch milieu moet zo schoon mogelijk zijn. De concentraties van S02 en N02 dienen 
lager te zijn dan 10 microgram per m3 en de concentraties van vluchtige organische zuren, peroxy
radicalen en ozon dienen niet boven hun natuurlijke (achtergrond)waarde uit de komen. 
1: De aangegeven temperaturen zijn minimum- en maximumwaarden, indien er met variabele temperatu
ren wordt gewerkt. De variatie mag per 24 uur niet meer dan 3°C zijn. Indien een vaste temperatuur wordt 
gehandhaafd dan moet deze niet boven 18°C gekozen worden (bij voorkeur tussen 16 - 18°C met een 
variatie van maximaal IOC). 
2: Stel de RV in op een absolute ondergrens van 48 % en een absolute bovengrens van 55 %. De variatie 
in RV mag niet meer zijn dan 2 % per uur en 3 % per 24 uur. 
3: Bij geschilderde objecten, zoals etnografica, kunnen lagere maxima vereist zijn, afhankelijk van de 
aard van de pigmenten. 
4: Alleen voor blanke metalen gelden geen verlichtingseisen, voor zover geen verwarming door de 
lichtstraling optreedt. 
5: In keramiek en tegels kan onder invloed van vocht zouttransport en uitkristallisatie van volumineuze 
gehydrateerde zouten plaatsvinden waardoor afstoten van de glazuurlaag kan ontstaan. 
6: Afhankelijk van aanwezigheid van lichtgevoelige pigmenten of verbindingen. 
7: Afhankelijk van het mineraal en van mogelijke overgangen naar andere kristalstructuren en andere 
hoeveelheden kristalwater. 
8: De relatieve vochtigheid moet voor fossielen liever dicht bij 48 % worden gehouden dan hoger. 
9: Instabiel (ziek) glas (traanglas, glas met 'crizzling', schilferend glas) moet bij streng constante 
klimaatomstandigheden worden bewaard (43 - 45 % RV en 18 ± IOC) in geklimatiseerde kasten. 
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CHLORIDEN 

In Nederland zijn chloriden in hoofdzaak afkomstig van verwaaiend zeezout (sea spray). Via natte 
depositie' kan chloride nog verder landinwaarts worden gebracht. Wegenzout is in de winter een 
belangrijke bron. De combinatie van het Nederlandse zeeklimaat en de concentratie van een chlori
denproducerende industrie aan de kust zorgt ervoor dat chloride één van de dominante factoren in 
de atmosferische corrosie van belangrijke materiaalgroepen (metalen, metaalbeschermingssyste
men, poreuze steenachtige materialen) is (Lanting, 1984). 
In figuur 13 (pagina 21) is de afname van de chloridedepositie naarmate de afstand tot de kust 
groter is. 

Om de volgende redenen kan chloride voor een versnelling van de aantasting van materialen zor
gen: 
® Door droge depositie van HN03 op met chloridenzouten verontreinigde oppervlakken kan het 

corrosieve HCI worden gevormd. 
® Chloride kan bijdragen tot de elektrochemische corrosie van metalen of bevordert het aantas

tingproces door vorming van een elektrolytlaag bij relatief lage luchtvochtigheden (RV ~ 60 %). 

SOz, NOx, 03 

Er zijn geen minimum concentraties SOz, NOx en 03 bekend uitgedrukt in ppm of mg/m3, waaron
der geen gevaar zou zijn voor aantasting van objecten in depots (HaIIebeek, 1993). Thomson geeft 
wel richtwaarden voor de concentratieniveaus van SOz en NOz (langeduurgemiddelden) (Thomson, 
1978): 

SOz: 10 lig/m3 

NOz: 10 lig/m3 

03: 0-2 lig/m3 

STOF 

Stof kan de volgende effecten hebben op materialen: 
® vervuiling; 
® interactie tussen gasvormige luchtverontreiniging en afgezette of neergekomen deelijes kan 

leiden tot de lokale vorming van corrosieve verbindingen; 
® deeltjes kunnen tevens als condensatiekemen fungeren en de tijd dat een voorwerp vochtig is, 

verlengen. 

Stof komt op twee manieren op een object terecht, horizontaal door tocht en beweging van mensen, 
vertikaal door de zwaartekracht. Stof hecht zich gemakkelijk aan ruwe oppervlakken. De aanwe
zigheid van een vochtfilm of hygroscopische verbindingen verhoogt de depositieflux. Oppervlakken 
die het meest te lijden hebben van vervuiling zijn steenachtige materialen, verfsystemen en glas. 
Tabel 2 geeft de invloeden van de belangrijkste parameters op de mate van vervuiling. 

, Natte depositie kan worden verdeeld in twee groepen, namelijk uitregenen (processen in een wolk) 
en uitwassen (processen onder een wolk). 
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Tabel 2: Factoren die de mate van vervuiling beïnvloeden (naar Lanting, 1984: 7-2). 

Parameter Effect of proces 
Windsnelheid Impactie en turbulente depositie van deeltjes 
Regenintensiteit Afspoelen van deeltjes 
Relatieve vochtigheid Verhoogde depositie van deeltjes, retentie van deeltjes! 
Concentratie stof Depositieflux 
Deeltjesgrootte Depositiesnelheidz 
Lichtreflectie Vervuilingcontrast3 

Kleefbaarheid Vasthouden van deeltjes 
Schimmels, al&en, wieren Verkleuring 
1: Bij hoge RV neemt de depositiesnelheid toe door aangroeiing van de deeltjes door 
opneming van vocht. De deeltjes worden zo groter en zwaarder. 
2: Voor de grofstoffractie (diameter> 10 Ilm) zijn impactie en sedimentatie de belang
rijkste depositiemechanismen. Voor deeltjes in het accumulatiebereik (0,1 < diameter 
< 2 Ilm) speelt de zwaartekracht geen rol meer van betekenis. In deze fractie komen 
veel donkere deeltjes voor met een lage lichtreflectie. De depositiesnelheid is laag. 
Turbulente diffusie en impactie zijn de belangrijkste depositiemechanismen. 
De allerkleinste deeltjes (diameter < 0,1 Ilm) gedragen zich vrijwel als gassen. Door 
de Brownse beweging neemt de depositiesnelheid toe met afnemende deelt jes
diameter. Door hun geringe diameter dragen deze deeltjes echter nauwelijks bij tot de 
vervuiling. 
3: Vervuiling van een oppervlak wordt gedefinieerd als de verandering van de reflec
tie van het zichtbare licht. Voor transparante materialen is het vaak handiger de licht
transmissie als parameter te hanteren. Er is pas sprake van vervuiling indien de onder
linge afstand tussen de deeltjes een kritische waarde (ongeveer 10 tot 20 deeltjes
diameter) overschrijdt. Het contrast tussen de lichtreflectie van de deeltjes en dat van 
het materiaaloppervlak bepaalt dan de mate van perceptie van vervuiling. 

SOpmol.r' 

Figuur 13: Jaargemiddelde chloridenconcentraties (pmolll) in neerslag ver
zameld in open neerslagvangers (droge + natte depositie). Tevens is aangege
ven de fractie van de tijd waarin de relatieve vochtigheid :i! 80 % is (Frantzen, 
1982). 
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4.3 Verlichting 

4.3.1 Introductie 

Met uitzondering van catastrofes zoals brand, overstromingen en fysieke krachten is licht de be
langrijkste oorzaak van schade (Bullock, 1999). 

In 1888 werd het RusseJl and Abney rapport gepresenteerd, het eerste rapport dat op een weten
schappelijke wijze inging op de invloed van licht op de aantasting van museumobjecten. In dit rap
port staan een drietal opmerkingen die nu nog steeds actueel zijn (Hilbert, 1996): 
® Straling zorgt voor een temperatuurverhoging van het oppervlak en soms ook een chemische 

reactie; 
® Zowel de verlichtingssterkte als de tijdsduur zijn belangrijk. Bij verdubbelen van de verlich

tingssterkte en halvering van de tijdsduur zal dezelfde hoeveelheid schade optreden; 
® Vooral straling in het violette gedeelte zorgt voor schade; 

4.3.2 Beperking van UV-straling 

SCHADE GERELATEERD AAN GOLFLENGTE 

Schade is gerelateerd aan de golflengte. Elk organische substantie heeft een grensgolflengte, waar
boven geen schade zal ontstaan. Hoe kleiner de golflengte, des te energierijker is de straling en 
daarmee de potentiële schade. Dit volgt uit de relatie tussen de golflengte en de energie van een 
foton: de energie van 1 mol fotonen (6.1023 fotonen) is gelijk aan 119560fÀ kj. Onder UV-straling 
wordt de straling met een golflengte kleiner dan 390 á 400 nm bedoeld. 

Er is echter geen directe numerieke relatie tussen de schade(hoeveelheid) en de golflengte, omdat dit 
afhangt van de respons van ieder object op de kleur van de straling die hierop valt, het object zal 
niet alle golflengten absorberen en niet allemaal evenveel. Wel kunnen wat globale uitspraken ge
daan worden (Thomson, 1978): 
® Onder de omstandigheden dat een object wordt blootgesteld aan ongefilterd daglicht zal meer 

schade toegebracht worden door het kleine gedeelte aanwezige UV-straling dan door de rest 
van de straling. 

® Een erg kwetsbaar materiaal zal beschadigd worden door zichtbaar of UV-licht en aangezien de 
hoeveelheid zichtbare straling groter is, zal de grootste schade optreden door het zichtbare 
licht. 

® Een materiaal daarentegen dat op de lange duur goed tegen licht bestand is, zal beschermd zijn 
tegen het meeste van het zichtbare spectrum en zal vooral door het UV gedeelte veranderen. 

® Een kleurloos materiaal absorbeert erg weinig zichtbare straling, maar UV misschien des te 
meer en zal dus ook vooral door UV worden aangetast. 

FILTEREN 

Voor papieren voorwerpen geldt dat, indien het ultraviolette licht wordt weggefilterd, er ca. 60 % 
minder schade optreedt. UV-licht met een golflengte korter dan 300 nm wordt door normaal ven
sterglas nauwelijks doorgelaten, dus in het geval van zonlicht hebben UV -filters de taak golflengten 
tussen 300 en 400 nm weg te filteren. Er moet rekening gehouden worden met het feit dat gere
flecteerde straling (bijvoorbeeld licht aan de noordzijde van een gebouw) naar verhouding UV
rijker is dan directe zonnestraling. 75 microwatt per lumen is de grens voor het gehalte aan UV. 
Zonlicht bevat gemiddeld 400 )lW flm aan UV -straling. 

Ook kunstmatige lichtbronnen kunnen UV -lich t bevatten. Gloeilam pen hoeven niet gefilterd te 
worden, sommige TL-lampen daarentegen wel. 

Voor krantenpapier en vergelijkbare materialen zijn de ongefilterde daglichtwitte TL-lampen gun
stiger dan warm witte lampen, door de blauwe fluorescentiestof. 

Er zijn geen UV-filters van glas die de golflengten tussen 380 en 400 nm uit het (dag)licht kunnen 
filteren. UV-werende eigenschappen kunnen veranderen bij veroudering van de materialen. Dit 
geldt zowel voor folies als plaatmateriaal (Thomson, 1978). In (Hofenk, 1994) worden goede UV
werende materialen genoemd. In (Aydinli, 1995) worden filters van plexiglas, makrolon en acriliet 
aanbevolen. 
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4.3.3 Maximale verlichtingssterkte 

Een tweede stap na het elimineren van UV -stralinz is het beperken van de verlichtinzssterkte. In 
tabel 1 staan voor diverse materialen maximaal toezestane niveaus van UV-stralinz. Tabel 3 zeeft 
zewenste maximale waarden voor de verlichtinzssterkte voor diverse materialen. Deze waarden 
worden aanzeraden door o.a. de CIBSE Lizhtinz Guide. 

De waarden in tabel 3 werden oorspronkelijk door Thomson zeïntroduceerd (Thomson, 1961). 

Tabel 3: Aanbevolen maximale verlichtingssterkten voor diverse materialen of objecten (naar CuJtle, 1988). 

Materialen Aanbevolen maximale verlichtingssterkte 
Objecten onzevoeliz voor licht, zoals metaal, 
steen, zlas en keramiek, zebrandschilderd zlas, 
juwelen, email 

Niet zelimiteerd, maar in de praktijk afhankelijk 
van de manier van tentoonstellen en eventuele 
warmteaccumulatie 

Schilderijen van olieverf en tempera, fresco's, 150 lux 
onzeverfd leer, hoorn, been, ivoor, hout, Oosters 
en Europees lakwerk 

Voor licht zeer zevoelize objecten, zoals textiel, 50 lux 
kostuums, aquarellen, tapijtwerk, drukwerk en 
tekeninzen, postzezels, manuscripten, miniatu-
ren, schilderijen in muurverf, behanz, zouache, 
zeverfd leer, veel natuurhistorische voorwerpen 
(vooral huiden en botanische exemplaren) 

De vraaz is of er zepoozd moet worden de verlichtinz aan de wijd zeaccepteerde aanbevelinzen 
voor maximale verlichtinzssterkten in een museum, zoals voorzesteld door Thomson, aan te passen. 
Het is namelijk niet zo dat onder deze niveaus er zeen sprake is van schade. De aanbevelinzen van 
Thomson werden afzeleid uit niveaus van de verlichtinzssterkte die noz net voldoende zeacht wer
den voor de waarneminz van details en het beoordelen van kleurverschillen door bezoekers en zijn 
niet zebaseerd op studies naar de mate van beschadizinz van objecten door verlichtinz. Er wordt zo 
echter een compromis bereikt tussen het moeten belichten van de objecten en de wil de objecten zo 
zoed mozelijk voor toekomstize generaties te bewaren. Het minimumniveau voor bezoekers wordt 
dus als maximumwaarde voor de objecten zehanteerd (Bulluck, 1999). 

Daarnaast zorzt een rizoureuze bezrenzinz van de verlichtinzssterkte voor een beperking in de 
vrijheden van museumindeiers om de collectie met behulp van licht attractiever te maken. Om een 
object te laten opvallen dient er een minimale verhoudinz te zijn tussen de luminantie van de ach
terzrond en het object zelf. Een oplossinz om deze verhoudinz toch te behalen zou dan kunnen zijn 
het verlichtinzniveau van de omgevinz van de objecten (de looproute) te verlazen. Echter er wordt 
zesteld in (CuttIe, 1988) dat juist lichte ruimten veel attractiever zijn voor de bezoeker en dat ten
toonzestelde objecten dan beter tot hun recht komen. Vooral natuurlijk licht zorzt voor een verbe
terinz van de attractiviteit, maar niet als het licht wordt zereduceerd tot de maximaal toezestane 
niveaus. Verlazen van het lichtniveau heeft ook als effect dat kleuren schijnbaar anders overkomen, 
dit effect treedt op voor verlichtingniveaus onder 50 lux. 

4.3.4 Expositietijd 

Hoe laaz het verlichtinzsniveau ook is, er zal na verloop van tijd toch schade aan het beschenen 
object optreden: 

"unJess an object is totally non-responsive to light exposure for eve.ry incident 
photon th ere is a finite probabiJity of permanent change" (Cuttie, 1996). 

Bij een laze verlichtinzssterkte zal het alleen lanzer duren. Eerder is al zesteld dat een twee maal zo 
zrote verlichtinzssterkte voor dezelfde schade zorgt in de helft van de tijdsduur". Met andere woor
den verlichtinzssterkte (E) vermenizvuldiZd met de tijd (t) is constant bij zelijkblijvende schade . 

• In geval van verkleuring als schade zegt deze reprociteitswet niet dat bij een twee maal zo lange 
tijdsduur de verkleuring ook twee maal zo groot zal zijn. De mate van verkleuring neemt normaal 
gesproken af naarmate meer tijd is verstreken. 
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Het is niet voldoende om het verlichtingsniveau aan banden te leggen, ook de tijd dat een object 
belicht wordt is van belang om te worden beperkt. Hiervoor is al gesteld dat bij gelijkblijvend pro
duct van verlichtingssterkte en blootstellingstijd de schadehoeveelheid constant blijft. Het aantal 
luxuren is dus een goede maat voor de uiteindelijk te verwachten schade. Bepalen van de hoeveel
heid luxuren Oxh) kan op twee manieren (Bulluck, 1999): 
® Op vaste intervallen de verlichtingssterkte meten en deze waarden vermenigvuldigen met het 

tijdsinterval; 
® Met gebruikmaking van de 'Blue Wool standards', een 8-tal blauwgeverfde wollen monsters 

waarvan de snelheid van kleurvervaging bekend is. Door na verloop van tijd vervaagde mon
sters te vergelijken met niet-blootgestelde monsters kan uit gestandaardiseerde tabellen de 
waarde voor de blootstelling [IxhJ gevonden worden. 

Het is redelijk om een criterium aan te nemen voor conservering alleen maar in termen van maxi
male jaarlijkse expositie uren en niet voor de maximale lichtintensiteit. Henderson raadt een beper
king van de belichtingstijd tot 120.000 luxuren per jaar aan (zeker voor geverfd zijde, katoen en 
foto's), terwijl minder gevoelige materialen, zoals geverfde wol volgens hem tot het dubbele niveau 
mogen hebben (Henderson, 1991). 
De voor erg gevoelige objecten strengere waarden in tabel 4 zijn afgeleid uit eerdere aanbevelingen 
gedaan door IESNA en CIBSE (Fraia, 1997). Belangrijk om te vermelden is de nu strengere eis voor 
het UV aandeel in de verlichting in vergelijking met de eisen vermeld in tabel 1 (pagina 19) en 3 
(zie pagina 23). Als er meer UV wordt toegestaan dan zal het maximaal toegestane hoeveelheid 
luxuren kleiner zijn. In het geval van het fort zal er vooral sprake zijn van kunstlicht, dat zo geko
zen kan worden dat geen UV-straling aanwezig is. Aan de eis in tabel 4 is dan makkelijk te voldoen. 

Tabel 4: Aanbevolen maximale expositie-uren (Fraia, 1997). 

Zeer gevoelige objecten 
Minder gevoelige objecten 

Maximale expositie 
Ouxuren/jaar) 
50.000 
500.000 

UV -straling 
(f! Watt/lumen) 
<10 
< 10 

In een artikel geschreven door medewerkers van het Victoria & Albert Museum in Engeland 
(Ashley-Smith, 1999) wordt een suggestie gedaan om de toelaatbare hoeveelheid luxuur uit te 
smeren over de totale levensduur van een object. Er wordt een zelfde indeling aangehouden als 
vermeld staat in tabel 3. 

Om de levensduur van een object te bepalen wordt uitgegaan van het begrip 'just noticeable fade', 
hier vertaald in net waarneembaar kleurverschir. Het artikel wordt ervan dat 10 net waarneembare 
kleurverschillen voor een onacceptabele verkleuring zorgen en dat 30 van deze net waarneembare 
kleurverschillen voor de totale verkleuring van een object zorgen. 

In tabel 5 wordt de maximale blootstellingstijd aan 50 lux weergegeven bij een bepaalde keuze van 
de tijd waarna een net waarneembaar kleurverschil mag optreden (bijvoorbeeld 100,50 of 20 jaar), 
uitgezet tegen de gevoeligheid van een object. De gevoeligheid van een object is in de tabel weerge
geven volgens een ISO-normering (ISO standard RI05), die uitgaat van een vergelijking met de Blue 
Wool standards (zie hiervoor). Voor lichtgevoelige objecten wordt klasse 2 aangehouden. 

Tabel 5: Maximale tijd per jaar dat een object per gevoeligheidsklasse blootgesteld mag worden aan 50 lux, weergegeven 
voor verschillende perioden waarna een net waarneembaar kleurverschil optreedL Er Is uitgegaan van een jaarlijkse bloot
stelling van 3000 uur (naar Ashley-Smith, 1999). 

ISO klasse Een net waarneembaar kleurverschil treedt op na: 
200 jaar 100 jaar 

1 1 week 2 weken 
2 2 weken 4 weken 
3 6,5 weken 13 weken 
4 18 weken 36 weken 
5 1 jaar 2 jaar 
6 3,5 jaar 
7 10 jaar 
8 31 jaar 
ISO klasse 1-4: lichtgevoelige objecten; 

50 jaar 
4 weken 
8 weken 
26 weken 
72 weken 
4 jaar 

20 jaar 
10 weken 
ZO weken 
65 weken 
3,5 jaar 

10 jaar 
20 weken 
40 weken 
Z,5 jaar 

• De 'just noticeable fade'is in het bewuste artikel gedefinieerd volgens British Standard BS2662. 
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Uit tabel 5 kan gehaald worden dat 8 weken de maximale blootstellingstijd per jaar is voor lichtge
voelige objecten (klasse 2) bij 50 lux, indien na 50 jaar een net waarneembaar kleurverschil mag 
optreden. De totale levensduur van het bewuste object zou dan 500 (10 maar 50) jaar zijn. De keu
ze van de periode waarna een net waarneembaar kleurverschil optreedt is erg subjectief. Elk muse
um zal daar zijn eigen ideëen bij hebben. Het Victoria & Albert Museum koos voor de in het voor
beeld genoemde 50 jaar. Duidelijk is wel dat ook de blootstellingsperiode voorafgaand aan het ver
blijf in het museum meegenomen moet worden. 

Ook uit tabel 5 af te lezen is dat minder gevoelige objecten onbeperkt mogen worden blootgesteld 
aan 50 lux en volgens het artikel zelfs aan 150 lux. 

4.3.5 Harrison damage factor 

De in de vorige paragraaf vermelde aanbevelingen zijn nog steeds gebaseerd op praktijkwaarden. 
Een andere benadering gaat uit van de golflengte afhankelijke lichtgevoeligheid van materialen. Per 
materiaal zou dan het effect van een lichtbron in een getal kunnen worden uitgedrukt, zodat ver
schillende lichtbronnen vergeleken kunnen worden wat betreft de geschiktheid om het betreffende 
materiaal te mogen belichten. 

Harrison begon met een lichtgevoelig materiaal. Harrison stelde een 'relative damage factor' voor, 
geldend tussen 300 en 660 nm, berekend uit de schade veroorzaakt op papier van lage kwaliteit. 
Deze factor kan gebruikt worden om de relatieve effecten van UV en van de verschillende licht
bronnen te berekenen op museumobjecten. Deze factor heeft een hoge waarde voor het violette licht 
en een lage voor de grote golflengten (infrarood). 

Twee of meer lichtbronnen zijn nu met elkaar te vergelijken. De berekening gaat als volgt: verme
nigvuldig de energie van elke golflengteinterval (indien aanwezig voor de betreffende lichtbron) 
met de 'relative damage factor' voor die golflengte en sommeer over alle golflengten. Bij vergelijking 
van twee lichtbronnen moet wel de totale verlichtingssterkte gelijk zijn. In symbolen: 

(4.1) 

DÀ: damage index 
EÀ: golflengte afhankelijke verlichtingssterkte 
VÀ: Relatieve spectrale efficiëntie 

DÀ is alleen afhankelijk van het object, maar een lichtbron hoeft niet voor alle materialen even 
schadelijk te zijn. 

Als van elk materiaal bekend is wat de gevoeligheid is voor een bepaalde golflengte in het opvallen
de licht, kan de verlichting specifiek op dat object worden aangepast, zodanig dat in de gekozen 
verlichting de golflengten waarvoor het object erg gevoelig is niet aanwezig is. 

4.4 Temperatuur 
Vochtigheid, licht en luchtverontreiniging zijn belangrijker om te beheersen dan de temperatuur. 
De invloed van een temperatuurverandering op de hiervoor behandelde grootheden, zoals bijvoor
beeld een verandering in de RV, is vaak belangrijker dan de directe gevolgen. Er zijn vier directe 
gevolgen van een temperatuurverhoging: 
® Snelheid van chemische afbraakprocessen die geen licht nodig hebben gaan sneller; 
® Fysische processen gaan sneller, zoals bijvoorbeeld capillair vochttransport in een poreus ma

teriaal; 
® Uitzetting van materialen, maar de opzwelling door vochtopneming is vaak veel groter. 
® Biologische activiteit stijgt. 

Daarnaast zijn er nog indirecte gevolgen: 
® Een temperatuurverhoging zorgt voor uitdroging, behalve als de RV gelijk blijft; 
® Een temperatuurverhoging vergezeld van een uitdroging van een materiaal zal vervagen van 

kleuren verminderen; 
® Een temperatuurverhoging door stralingswarmte, zoals direct zonlicht of via een spotje zal 

uitdroging veroorzaken ook al blijft de RV van de ruimte constant. 
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Organische materialen zetten meer uit! krimpen meer, maar tolereren ook meer (Michalski, 1992). 
Pas als het materiaal belemmerd wordt in zijn lengteverandering zal er sprake zijn van schade (deze 
belemmering kan zich ook in het materiaal manifesteren). 

Voor chemische reacties geldt dat de snelheid van beschadiging (bijvoorbeeld een genormeerde 
verandering van kleur) gehalveerd wordt iedere keer dat de temperatuur wordt verlaagd met onge-
veer 5°C (Michalski, 1992). 

4.5 Materiaalaantasting 
Hieronder wordt voor een aantal materialen de invloeden die omgevingsfactoren hebben op de 
aantasting besproken. Deze materialen zijn te vinden in het fort, zowel als museumobject als deel 
van het fort zelf. De materialen zijn: 
® Staal: wapens, gebruiksartikelen, constructiedelen van het fort, onderzeeboot, delen van de 

geschutkoepel, etc.; 
® Lood: plakkaten aan de wanden in de geweergalerij; 
® Textiel: kostuums, uniformen, vlaggen, beddengoed; 
® Leer: uniformen, schoenen; 
® Papier/ boeken: naslagwerken over de oorlog; 
® Foto's: oorlogsfoto's; 
® Hout: wandbekleding, wapens, gebruiksartikelen, kasten, bedden; 

4.5.1 Staal 
Vocht heeft in combinatie met zuurstof een groot effect op de corrosie van staal. Zuurstof, elektro
nen en water vormen bij de elektrochemische reactie hydroxylionen, die op hun beurt met ijzerio
nen tot hydroxiden reageren. Dit aanvankelijk amorfe ijzerhydroxide kan worden omgezet in ver
schillende kristallijne ijzeroxiden. 

COz heeft een zeer geringe (positieve) invloed op de mate van atmosferische corrosie. Volgens 
(Evans, 1960) vermindert de aanwezigheid van koolzuur de aantasting enigszins. 03 vertraagt de 
corrosiesnelheid. 

Chloriden hebben een nadelig effect. Er wordt een hygroscopisch ijzerchloride gevormd, wat dan 
weer extra vocht aantrekt. Verder bevordert chloride de elektrolytvorming bij lage relatieve voch
tigheden. Ook zwavelzuur (HzS) zorgt voor een duidelijke aantasting van staal, gelukkig is de con 
centratie van dit gas over het algemeen erg laag (behalve in de buurt van bijvoorbeeld hoogovens of 
suikerfabrieken).In het geval van roestvast staal (RVS) veroorzaakt chloride interkristallijne corrosie 
en spanningscorrosie. 

Regenwater heeft een tweeslachtig effect. Enerzijds zorgt het voor het afspoelen van corrosiepro
ducten, anderzijds zorgt het voor een versnelling van de corrosie door aanwezigheid in het water 
van Cl-, H+ en S04Z-

SOz is zeer schadelijk voor staal. Er wordt hygroscopisch ijzersulfaat gevormd, net als sulfaatnesten. 
Ieder molecuul SOz dat in het corrosiesysteem treedt is in staat meerdere ijzermoleculen vrij te ma
ken. Dit proces treedt op in een galvanische cel (sulfaatnest) en is gekarakteriseerd door het feit dat 
bij anodische reactie met ijzer steeds weer zwavelzuur wordt teruggevormd dat opnieuw deelneemt 
aan het proces, totdat het zwavelzuur door de vorming van een onoplosbaar sulfaat is verbruikt. De 
corrosie van staal wordt onder invloed van SOz versneld. Echter bij roestvast staal heeft SOz een zeer 
geringe invloed. 

4.5.2 Lood 
Normaal gesproken is lood erg resistent tegen vele gassen en ook lucht, maar mechanische spannin
gen door elektrostatische ladingen, trillingen en erosie kunnen dit verminderen (Stambolov, 1985). 

Loden objecten bevatten vaak inhomogeniteiten. Metalen stoffen zoals koper, cadmium, antimoon 
en bismut spelen geen rol bij de corrosie van lood. De niet-metalen stoffen, vooral chloor, zwavel en 
silicium zijn erg corrosief voor lood, vanwege de vorming van wateroplosbare zouten. Vochtige 
lucht zorgt voor een langzaam transport van deze zouten naar het oppervlak, kleine doorgangen 
naar de delen onder het oppervlak achterlatend. Lucht en verontreinigingen kunnen daar dan ook 
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komen en oxidatie van het loodrooster, met als gevolg lood dat systematisch wordt omgezet in een 
loodcarbonaat (Stambolov, 1985). 

Loden objecten, die niet begraven zijn of in contact staan met hout (looizuur of azijnzuur bevattend 
hout, zoals eiken of teak) of gebluste kalk, behoeven geen speciale behandeling, aangezien er snel 
een beschermende grijze laag loodoxide gevormd wordt die het object beschermd tegen verdere 
aantasting. 
Als deze laag ook loodcarbonaten bevat, dan moet het object wel grondig schoongemaakt worden 
om verdere corrosie tegen te gaan. 
Oude lagen van celluloselak, hars of lijnzaadolie moeten worden verwijderd, omdat deze producten 
uit elkaar kunnen vallen, waarbij organische zuren, COz en waterstofperoxide vrij kunnen komen 
die het lood aantasten. 
Was en paraffine krijgen de voorkeur om als beschermingslaag te dienen. 

4.5.3 Textiel 
Textielvezels kunnen worden aangetast door de volgende parameters: 
• Zonlicht (foto-oxidatie); 
• Vocht (hydrolyse in zuur milieu); 
• SOz (oxidatieve afbraak en/ of zure hydrolyse); 
• NOz zure hydrolyse, vergeling); 
• 03 (depolimerisatie); 
• Stof (vervuiling, hydrolyse door zure aërosol deelt jes); 
• Micro-organismen (vervuiling en aantasting door schimmels). 
Textiel kan ook alleen verkleuren. Een verhoging van de relatieve vochtigheid, temperatuur of ver
lichtingssterkte zorgt voor een versnelling hiervan. Verder kan er zogenaamde 'gas-fading' en '0-
fading' optreden. Dit is een vervaging van de kleuren onder invloed van respectievelijk NOz en ozon 
(03). De laatste twee processen worden versneld in aanwezigheid van SOz. SOz alleen veroorzaakt 
geen verkleuring. 

4.5.4 Leer 

Het gemiddelde vochtgehalte in leer is 15 %. Een relatieve vochtigheid boven 75 % kan schimmel
groei en zwelling van de leervezels. Een te lage RV (beneden 25 %) kan krimpen van de buitenste 
laag veroorzaken. Temperatuur- en RV -schommelingen kan tot de totstandkoming van scheuren 
leiden. Een combinatie van droogte en hitte kan niet omkeerbare deformatie van de buitenste laag 
veroorzaken. 

Een temperatuur lager dan 12°C (voor langere duur) kan vetten aanwezig in het leer doen stollen 
en 'spew' op het oppervlak doen ontstaan. Hoge temperaturen kunnen tot uitdroging en verbrozing 
leiden. Waterschade leidt tot verdonkering en verharden van het oppervlak. 

Fotochemische aanvallen op leer zullen verbleking, verbrozing en zelfs omzetten van proteïnen in 
de buitenste laag. Absorptie van SOz leidt ook tot schade. Een chemische aantasting maakt leer ge
voeliger voor fysische schadeaanvallen. 

Schimmels kunnen worden aangetrokken door het vet en was op het oppervlak van het leer. De 
organische zuren en enzymen die door deze schimmels worden geproduceerd en afgezet op het 
oppervlak kunnen het oppervlak verbleken (Fredericks, 1997). 

Voor de conservering van leer wordt een constante temperatuur van niet meer dan 18°C aanbevo
len, maar een lagere temperatuur is aan te bevelen, zolang deze gepaard gaat met het beheersen van 
de luchtvochtigheid. De RV dient te liggen tussen 50 en 60 %, beter nog is 52 ±3 % (zie tabel 7). 

4.5.5 Papierl boeken 
In tabel 6 staan factoren vermeld die van invloed zijn op de aantasting van papier. Water zorgt 
uiteraard voor beschadiging van papier, maar ook een hoge relatieve vochtigheid kan indirect voor 
aantasting zorgen door het opnemen van SOz en NOz te vergemakkelijken. De zure hydrolyse van 
de cellulosevezel die dan optreedt zorgt ervoor dat het papier bros wordt en vergeeld. Verzuring van 
papier is te wijten aan (1) de oxidatie van cellulose door zuurstof, ozon en peroxiden, waarbij orga-
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nische zuren worden gevonden, (Z) de resten van zure chemicaliën gebruikt bij het pulpen van 
hout en (3) de absorptie van SOz en NOz, waarbij de aanwezigheid van metaalsporen de zuurvor
ming kan versnellen. 

Tabel 6: Factoren die een rol spelen bij de aantasting van papier (naar Lanting, 1984: 6-157). 

Parameter 
Licht 
Relatieve vochtigheid 
SOz 
NOz 
03 
Schimmels, etc. 

4.5.6 Foto's 

Effect of proces 
Foto-oxida tie 
Opneming S02 en NOz 
Zure hydrolyse van de cellulosevezel 
Zure hydrolyse van de cellulosevezel 
Oxidatieve afbraak 
Verkleuring en desradatie 

Er moet onderscheid gemaakt worden tussen zwart-wit foto's en kleurenfoto's. ANSI (American 
National Standards Institute) beveelt een opslagtemperatuur aan van ZOC. Ruim tien jaar eerder 
werd door onderzoekers van de Eastman Kodak Company resultaten gepubliceerd waaruit een 
tweetal opmerkingen over de bewaartemperatuur te lezen waren. Als eerste werd beschreven dat 
kleurenfoto's zonder gevaar kunnen worden opgeslagen bij temperaturen lager dan O°c. Het kan 
zelfs tot een temperatuur van -18°C. Als tweede toonden de gepubliceerde figuren een enorme 
vertraging van de snelheid van kleurvervaging bij -18°C ten opzichte van de snelheid bij kamer
temperatuur (een factor 103 verschil) (Stroebel, 1993). 
Voor de relatieve vochtigheid wordt een waarde van 30 % aanbevolen met een maximale schomme
ling hieromheen van 3 %. 

Zwart-wit foto's hoeven niet bij zo'n lage temperatuur bewaard te worden. Een temperatuur tussen 
15 en Z5°C is acceptabel. Een temperatuur boven 30°C mag nooit voorkomen, net zo min als dage
lijkse schommelingen groter dan 4°C. Voor de relatieve vochtigheid wordt een waarde van 30 tot 
50 % aanbevolen, hoger dan 60 % is uit den boze. Boven deze waarde kan schimmelvorming optre
den. 

De verlichtingssterkte vallend op een tentoongestelde foto mag het niveau van 50 lux niet over
schrijden. Foto's zijn in te delen bij de voor licht zeer gevoelige materialen. 

Waarnemingen in het fort van Judith Tegelaers (Berg, 1998) hebben laten zien dat de verlichtings
sterkte op diverse plaatsen hoger is dan de maximale waarde van 50 lux, ook bij aanwezigheid van 
(zwart-wit) foto's. In kamer 33 bijvoorbeeld hangt een groot aantal originele zwart-wit foto's van 
de plaats van de invasie van Normandië. De verlichtingssterkte op deze foto's is net laag genoeg, 
maar het is toch de vraag of de originele foto's daar dienen te hangen. Beter is het om deze foto's in 
een donkere ruimte op te slaan en kopieën aan de wand te hangen. Daarnaast valt er op de land
kaart die hangt in kamer Z zo'n 300 lux, is het licht van halogeenspotjes in kamer 37 te fel (Z50-
300 lux), valt er op de pop in de vitrine in kamer 41 te veel licht (I80 lux), maar spant de verlich
tingssterkte op de zeeman in een vitrine vlak bij de duikboot in de gang tussen koepel B en C de 
kroon met een waarde boven 500 lux. 

Ook foto's zijn gevoelig voor UV-straling. Door Judith Tegelaers zijn niveaus van de UV-straling 
gemeten en op diverse plaatsen komt de waarde boven de norm van 75 IlW flm uit. Verspreid over 
het fort hangen foto's, de kans is dus aanwezig dat veel van die foto's blootgesteld worden aan te 
hoge stralingsniveaus. In de eerder genoemde vitrine in kamer 41 werd zelfs een waarde van 400 
11 W flm gemeten r 

SOz, NOx, formaldehyde en ammoniak hebben nadelig effect op de houdbaarheid van foto- en 
filmmateriaal. Maximale aanbevolen niveaus (rapport in opdracht van WVC) (Hofenk, 1993): 
® SOz: 5 Ilgfm3 
® NOz: 5 Ilgfm3 
@ 03: Z Ilgfm3 
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4.5.7 (Geverfd) hout 

In tabel 7 op pagina 30 staan in het kort de parameters die een invloed hebben op de aantasting van 
(geverfd) hout. 
Omdat licht niet ver doordringt in het hout zijn de effecten van degradatie erg langzaam, slechts 5 à 
12 mm per eeuw, het effect is dus eigenlijk vooral van esthetische aard. UV-straling breekt de 
houtstof lignine af. Het vergrijzen van hout gebeurt onder invloed van kleurschimmels. Onder in
vloed van vocht kan het hout gaan verkleuren door uitlogen van de kleurende stoffen. 

Aantasting door S02 resulteert in cohesieverlies. Bij langere blootstelling kan dit ook verder dan 
alleen een dunne oppervlaktelaag aantasten. 

Het grootste gevaar voor de degradatie van hout is van biologisch van aard. Ook wanneer hout 
beschermd wordt door een verflaag kan degradatie optreden. Voor een schimmelaantasting van 
hout zijn de volgende voorwaarden nodig: 
® Er moet zuurstof aanwezig zijn; 
® Er moet een gunstige temperatuur heersen, beneden 20°C stopt de groei, maar blijft de schim

mel leven, boven de 60°C sterven schimmels. 
® In het hout moet een vochtgehalte heersen boven 20 % (komt globaal overeen met een RV van 

70 %). 

Tabel 7: Factoren die de duurzaamheid van (geverfd) hout beïnvloeden (naar Lanting, 1984: 6-103). 

Parameter 
Licht 

Vocht 

Temperatuur, vocht en micro
organismen 
Stof 
S02 

4.6 Comfort 

4.6.1 Comfortvergelijking 

hout 
Aantasting van oppervlak, ver
kleuring 
Zwelling en krimp 

houtrot 

Penetratie, verkleuring 
Zeer GerinG effect 

Geverfd hout 

Onthechting verf, blaar
vorming, afbladderen 
houtrot 

vuilaanhechting 
Zeer GerinG effect 

Thermisch comfort wordt in ISO 7730 omschreven als "that condition of mind which expresses 
satisfaction with the thermaI environmenf'. Erg veel verduidelijking geeft dit alleen niet. Voor een 
goed functioneren van het menselijk lichaam is het een vereiste dat het lichaam een temperatuur 
heeft van ongeveer 37°C. De netto warmteproductie van het lichaam en de warmteuitwisseling van 
het lichaam met de omgeving moeten ervoor zorgen dat de lichaamstemperatuur constant blijft. 

Het lichaam produceert warmte door oxidatie van voedingsstoffen. Deze warmte wordt het metabo
lisme genoemd. Naast het metabolisme speelt ook de uitwendige arbeid een rol. Dit is het gedeelte 
van het metabolisme dat niet bijdraagt aan de warmteafgifte. 

De mens zal zich behaaglijk warm voelen als hij/ zij de overtollige warmte niet aan de omgeving af 
kan staan, of onbehaaglijk koud als er teveel warmte aan de omgeving wordt verloren. Wanneer 
geen warmere of koudere omgeving geprefereerd wordt is er sprake van een thermisch behaaglijke 
situatie. 

Of iemand zich behaaglijk voelt hangt af van de volgende factoren: 
® Metabolisme; 
® Kleding; 
® Luchttemperatuur; 
® Gemiddelde stralingstemperatuur; 
® Luchtsnelheid; 
® Luchtvochtigheid. 

De laatste 4 grootheden kunnen worden gemeten in een praktijksituatie. Het metabolisme en het 
kledingsniveau moeten worden geschat uit tabellen. Zijn deze grootheden bekend dan kan een zo
genaamde comfortvergelijking ingevuld worden. De comfortvergelijking beschrijft de connectie 
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tussen de meetbare fysische parameters en de thermische neutrale situatie (niet te warm of te koud) 
van een gemiddeld persoon. In bijlage IV is deze comfortvergelijking, afgeleid door Fanger (Fanger, 
1970) weergegeven. Deze vergelijking is een hulpmiddel om te bepalen bij welke omgevingscondi
ties er sprake kan zijn van een thermisch behaaglijke situatie, door de vier genoemde fysische pa
rameters te meten. 

De vergelijking laat zien dat de temperatuur van de wanden die de persoon omhullen (in de vorm 
van een resulterende stralingstemperatuur) van grote invloed is op zijn thermische behaaglijkheid. 
Ook laat de vergelijking van Fanger zien dat de relatieve vochtigheid nauwelijks invloed heeft op 
het comfortniveau (binnen de grenzen 30 en 70 %). 

4.6.2 Metabolisme en kleding 

Het metabolisme is de motor van het menselijk lichaam. De hoeveelheid afgegeven energie hangt af 
van het activiteitenniveau. Deze energie wordt gemeten in Met, waarbij 1 Met gelijk is aan 58,15 W 
per m2 lichaamsoppervlak. Een gemiddeld volwassen persoon heeft een lichaamsoppervlak van 1,7 
m2 en deze persoon zal in het geval van thermisch comfort en een activiteitenniveau van 1 Met 
ongeveer 100 W warmte verliezen. 

Het activiteitenniveau is van invloed op het metabolisme en daarmee de behaaglijkheid van een 
persoon. In bijlage IV wordt een tabel gegeven met voor een aantal activiteiten het bijbehorende 
metabolisme. 

Kleding reduceert het warmteverlies via het lichaamsoppervlak. Kleding is ingedeeld op basis van 
het isolerend vermogen. De eenheid die daarvoor wordt gebruikt is cIo. 1 cIo komt overeen met 
0,155 m20e/W. Een naakt persoon heeft een cIo-waarde van 0 en een man in pak een cIo-waarde 
van 1,0. 

Als in een ruimte meerdere personen aanwezig zijn die allemaal andere kleding dragen en ver
schillende activiteiten uitvoeren is het moeilijk om voor iedereen in die ruimte een thermisch be
haaglijke situatie te creëren. Gelukkig is het mogelijk voor personen om hun eigen thermische 
comfort te optimaliseren door de kleding aan te passen, zoals bijvoorbeeld het aantrekken van een 
trui. 

4.6.3 Comfortschaal 

Om te bepalen of in een ruimte een goed klimaat gerealiseerd is zijn twee indices in het leven ge
roepen. De eerste, PMV (Predicted Mean Vote) is een 7 -punts behaaglijkheidsschaal die varieert van 
koud (-3) tot warm (+3). Het ideale is dus een PMV van o. Maar zelfs indien PMV = 0, dan nog 
zullen er ontevreden mensen zijn. Om het percentage ontevredenen te bepalen is de tweede index 
geïntroduceerd, de PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied). Manier van berekenen van deze indi
ces is weergegeven in bijlage IV. Uit de relatie tussen PMV en PPD volgt dat er nooit minder dan 5 % 
ontevredenen kunnen zijn. 

4.6.4 Lokale onbehaaglijkheden 

Hoewel een persoon zich behaaglijk voelt kan het toch zijn dat delen van het lichaam zich in condi
ties bevinden die tot onbehaaglijkheid leiden. Deze onbehaaglijkheden kunnen niet opgelost worden 
door de temperatuur te veranderen. Er kunnen 4 groepen van plaatselijke onbehaaglijkheid worden 
onderscheiden: 
1. Lokale convectieve koeling van het lichaam door tochtverschijnselen. Mensen zijn het gevoe

ligst voor tocht op onbedekte plaatsen van het lichaam (handen, gezicht). De hoeveelheid 
warmteverlies van de huid is afhankelijk van de gemiddelde luchtsnelheid, maar ook van de 
luchttemperatuur en de turbulentie in de lucht. fluctuaties met een frequentie van 0,5 Hz zijn 
het meest onbehaaglijk, terwijl frequenties boven 2 Hz niet meer gevoeld worden. In bijlage IV 
wordt een formule gegeven waarmee het percentage ontevredenen kan worden berekend als 
functie van de luchttemperatuur, gemiddelde luchtsnelheid, de standaard deviatie hiervan en 
de mate van turbulentie. Het komt erop neer dat bij een zelfde turbulentiegraad een hogere 
luchtsnelheid wordt toegestaan als ook de luchttemperatuur omhoog gaat. 

2. Stralingsasymmetrie. Er ontstaat een gevoel van onbehaaglijkheid indien het lichaam blootge
steld wordt aan een niet uniforme thermische straling. Experimenten hebben aangetoond dat 
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warme plafonds en koude ramen voor de grootste onbehaaglijkheden zorgen, terwijl koude 
plafonds en warme wanden de minste onbehaaglijke gevoelens oproepen. 

3. Vertikaalluchttemperatuurverschil. Het verticale luchttemperatuurverschil is gedefinieerd als 
het verschil tussen de luchttemperatuur op enkelniveau en dat op nekniveau. Dit verschil mag 
maximaal3°C zijn (er is dan een percentage van 5 % ontevredenen). 

4. Te koude of te warme vloer. Het warmteverlies van de voeten kan comfortproblemen opleveren. 
Dit warmteverlies hangt af van de vloertemperatuur, maar ook van de warmtegeleiding en 
warmtecapaciteit van het materiaal waarvan de vloer is gemaakt. Het vloermateriaal is in geval 
van schoeisel minder significant. ISO 7730 stelt in deze categorie de comforteisen in op een 
percentage ontevredenen van 10 %. Indien er 'normaal' schoeisel wordt gedragen kan een 
vloertemperatuur tussen 19 en 29°C als acceptabel worden gekenmerkt. 

4.6.5 Behaaglijk klimaat 

Indien het bestaande klimaat moet worden geëvalueerd, dan kunnen de volgende eisen worden 
geformuleerd (ISO 7730): 
® -0,5 < PMV < +0,5; 
® Minder dan 15 % ontevredenen als gevolg van tochtverschijnselen; 
® Verticale luchttemperatuurverschil tussen enkel en nek moet kleiner zijn dan 3°C. 
® Stralingsasymmetrie ten gevolge van koude ramen mag niet groter zijn dan 10°C; 
® Stralingsasymmetrie ten gevolge van een warm plafond mag niet groter zijn dan 5°C; 
® Oppervlaktetemperatuur van de vloer moet liggen tussen 19 en 29°C. 
® Relatieve vochtigheid moet liggen tussen 30 en 70 %. 

In bijlage IV zijn een aantal voorbeeldgrafieken weergegeven. In deze figuren is te zien wat de in
vloed van de variabelen is op het comfort. 

4.6.6 Waarden voor PMV en PPD in het fort 

Uit metingen en simulaties die in de komende hoofdstukken besproken worden kan een indruk 
verkregen worden van het comfort in het fort. De PMV en PPD zijn voor het meetjaar berekend. 
Hiervoor is een gemiddelde luchttemperatuur, een gemiddelde RV en gemiddelde oppervlaktetem
peraturen van de wanden, alle van het verwarmde gedeelte van het fort berekend met een compu
termodel dat besproken wordt in hoofdstuk 7 gebruikt. 

De PMV en PPD is berekend voor een veel voorkomende ruimte in het fort, zoals bijvoorbeeld kamer 
10 of 12 in het middengedeelte (zie bijlage 1), in het midden van de ruimte op een hoogte van 1,5 
m. Voor alle binnenwanden is dezelfde temperatuur aangehouden. Voor het metabolisme is een 
waarde van 58,2 W Imz aangenomen en voor de kledingsweerstand I cIo. Tabel 8 geeft waarden 
voor de PMV en PPD als functie van de luchtsnelheid, waarvan de waarde niet bekend is. 

Tobel8: Waarden voor PMV en PPD berekend voor verschillende waarden voor de luchtsnelheid. 

v = 0,2 mis v = 0.1 mis v = 0,05 mis 
Gemiddelde PMV -1,5 -1,3 -1,1 
Minimum PMV -2,3 -2,0 -1,7 
Maximum PMV -0.8 -0,6 -0,5 
Gemiddelde PPD 53% 40% 30% 
Minimum PPD 19 % 13 % 9% 
Maximum PPD 88% 75% 61 % 

Af te lezen valt dat de omstandigheden voor de mensen aan de koude kant zijn (PMV is negatief) en 
het aantal voorspelde ontevredenen hoog is, ook bij een lage luchtsnelheid. Doordat met gemiddel
den wordt gerekend zullen de resultaten in tabel 8 niet overal in het fort gelden. In hoofdstuk 6 
wordt uitvoering ingegaan op resultaten die uitgevoerde metingen hebben opgeleverd. Daaruit 
blijkt dat de temperatuur verre van homogeen is in het fort. Over de behaaglijkheid wordt in de 
praktijk niet geklaagd. Werknemers lijken zich dus goed aan te kunnen passen aan te koude om
standigheden door het dragen van andere kleding of zelfs nog door het plaatselijk verhogen van de 
luchttemperatuur door de radiator verder open te draaien. 
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In figuur 14 wordt het verloop van de PMV en PPD voor de bestaande situatie weergegeven, met 
dien verstande dat voor deze figuur een luchtsnelheid van 0.05 mis is aangenomen. Te zien is dat 
in de zomermaanden de PMV hoger is dan in de wintermaanden en dat er dan minder ontevrede
nen zijn. 

Om de waarden te 'controleren' is voor 2 februari 1999 de PMV berekend voor meetposities Vla, 
Vlb en II (zie bijlage XIII). Op die dag werden namelijk een aantal IR-oopnamen gemaakt (zie figu
ren 41 tlm 44 vanaf pagina 56), waaruit waarden voor de oppervlaktetemperatuur te halen zijn en 
daarmee de stralingstemperatuur te berekenen is. Tabel 9 geeft de verdere waarden voor de varia
belen. Uiteindelijk is de PMV voor meetpositie Vla en VIb te vergelijken met de hiervoor berekende 
gemiddelde waarde op 2 februari (zie figuur 14). Meetpositie II is een onverwarmde positie vandaar 
de erg lage PMV -waarde. 
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Figuur 14: PMV en PPD berekend voor de bestaande situatie In het fort MeliJbolisme is 58,1 Wlm l
, kledingsweerstand is 1 

clo, luchtsnelheid is 0,05 mis. 

Tabel 9: Aangehouden waarden voor de parameters benodigd om de PMV te berekenen op 1 februari 1999 voor meetpositIes 
11, VIa en VIb. 

parameter II VIa Vlb 
Luch ttem peratu ur 14°C 20,7°C 21,2 
Relatieve vochtigheid 67,1 41,5 40,9 
Vloertemperatuur 8,3 20°C 20°C 
Temperatuur binnenwanden 8,3 22,5°C 22,5°C 
Temperatuur buitenwanden 8,3 22,5°C 22,5°C 
Temperatuur plafond 8,3 23°C 23°C 
Luchtsnelheid 0,05 mis 0,05 mis 0,05 mis 
Metabolisme 1 Met 1 Met 1 Met 
Uitwenige arbeid OW OW OW 

PMV -3,8 -1 ,2 -1,1 
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4.7 Museale eisen vs. thermisch comfort 
In een museum is de behaaglijkheid van de bezoekers en medewerkers belangrijk. Het is echter niet 
zo dat objecten onder minder dan ideale omstandigheden tentoongesteld moeten worden vanwege 
de comforteisen van bezoekers (en medewerkers). 

Van de omgevingsparameters is de relatieve vochtigheid voor de meeste objecten het belangrijkste. 
Deze moet dan ook goed afgestemd zijn op deze objecten. Voor mensen is de relatieve vochtigheid 
nauwelijks van invloed op de mate van comfort. Bij een RV van 45 tot 55 % (eis voor een gemengde 
collectie) is er geen enkel probleem te verwachten. 

Voor museumobjecten geldt dat een 'zo laag mogelijke' temperatuur het beste is. De meeste mensen 
zijn tevreden te steIlen onder omstandigheden met een brede range van temperatuur. Zoals gezegd 
kunnen mensen door aanpassen van het kledingsniveau toch voor een comfortabele situatie zorgen. 

Het voorgaande geldt vooral voor bezoekers. Zij zijn diegenen die in dezelfde ruimte vertoeven als 
de objecten. Dit is echter maar voor een korte periode. Daarnaast kan gesteld worden dat indien 
toch sprake is van een thermisch oncomfortabele situatie dat in het kader van het bezichtigen van 
een fort als pluspunt kan worden gezien. In het fort heeft tijdens het militaire gebruik nooit een 
goed klimaat geheerst. Het fort als gebouw maakt deel uit van het museum en is zelf museumobject. 
Bezoekers die dit komen bezichtigen moeten dan niet in de watten gelegd worden (in ieder geval 
niet gedurende de gehele rondleiding). Bezoekers kunnen ook altijd hun jas aanhouden. 

Medewerkers hebben hun activiteiten in ruimtes die niet bedoeld zijn voor het tonen van museum
objecten, maar voor kantoorwerkzaamheden of als werkplaats dienst doen. In deze ruimten kan een 
klimaat gecreëerd worden onafhankelijk van de rest van het museum. 
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Analyse huidige situatie 
5.1 Inleiding 
Oplossen van problemen met een binnenklimaat kan niet voordat er iets over dat binnenklimaat 
bekend is. Zij kunnen beiden een bijdrage leveren aan de totstandkoming van een goede oplossing. 
Om uiteindelijk tot een oplossing te komen zal ook de oorzaak van de huidige problemen gevonden 
moeten worden om identieke problemen in de toekomst te voorkomen. 

In dit hoofdstuk worden de bestaande problemen geïnventariseerd. Van een aantal hiervan kan 
direct de oorzaak worden vastgesteld, voor anderen moet daarvoor vervolgonderzoek gepleegd 
worden. Dit onderzoek bestaat in dit geval uit metingen die besproken worden in het volgende 
hoofdstuk. 

5.2 Lekkages 
Op diverse plaatsen zijn kleine tot grote scheuren te constateren in het metselwerk en het beton. 
Sommige zijn het gevolg van zettingverschillen. Een gedeelte van het fort heeft een fundering op 
palen (alleen de onderbouwen van koepels A, B en C staan op een paalfundering) , de rest is op staal 
gefundeerd. Verder zijn er geen dilatatievoegen in het fort aanwezig. 

Figuur 15: Druipsporen die ontstaan zijn na het boren in een erg 
natte wand. 



Op de verdieping en de trappen naar de verdieping zijn veel scheuren en onregelmatigheden te 
vinden. Vocht loopt langzaam van het plafond via de wanden naar beneden. Zoutuitbloei en vor
ming van stalactieten zijn beide te zien (figuur 19 op pagina 38). 

Kwetsbare punten zijn verder het metselwerk rond een druipkoker. Als deze druipkoker verstopt 
raakt, of er ontstaan scheuren, dan zal het regenwater ook via de wand naar beneden stromen en 
niet alleen via de druipkoker en zal de wand daaromheen kletsnat worden (figuur 18, pagina 37). 
Op deze plaatsen is het niet verstandig in de wand te gaan boren als iets bevestigd moet worden. 
Regenwater zal dan erg snel via deze boorgaten zijn weg naar buiten weten te vinden. Vieze druip
sporen zijn dan het gevolg (figuur 15). 

5.3 Vollopen gang 
De onverwarmde buitenring heeft erg vaak blank gestaan. Dit is/ was het gevolg van een ondoor
dachte constructie van een aantal toegevoegde regenbassins in de gracht langs die gang. Op de 
eerste plaats zijn deze bakken te hoog geplaatst en ten tweede bestaan ze uit een te dun metselwerk-

Figuur 16: Situatie in de onverwarmde huitenring na overvwedige 
regenval 

wandje. Bij overvloedige regenval zal het waterpeil boven het peil van de vloer in de gang uitstijgen. 
Door foutjes en scheuren tussen de aansluiting van de vloer en wand, loopt de gang erg gemakkelijk 
vol met regenwater. Een pomp moet ervoor zorgen dat dit soort situaties in de toekomst niet vaak 
meer voorkomen. Gelukkig staat er in deze gang nog niets tentoongesteld! 

5.4 Problemen met loden plakkaten 
In de geweergalerij hangt bij elk schietgat een loden plakkaat, waarop aanwijzingen met betrekking 
tot de afstand en hoek waaronder geschoten moet worden. Zo hoefde dit bij een vijandige aanval 
niet steeds opnieuw bedacht te worden. In het erg vochtige klimaat van de geweergalerij hebben 
deze loden plakkaten en hun opschriften al erg veel schade geleden. De opschriften zijn vervaagd. 
De loden platen zijn aangetast. Zolang geen oplossing is bedacht moeten de platen worden verwij
derd en opgeslagen. 

Een laag lexaan (polycarbonaat) of melinex (polyester) tussen de wand en het plakkaat is niet vol
doende. Het vocht uit de wand is niet de enige reden van aantasting, maar juist de combinatie vocht 
met luchtverontreiniging en dan vooral het chloride. 

Het belangrijkste is dat het lood niet in aanraking komt met het chloride in de lucht, dat in combi
natie met vocht voor aantasting van het lood zorgt. Oplossing moet worden gezocht in het omhullen 
van de loden plakkaten. !n deze omhulling kan dan een microklimaat gecreëerd worden zonder 
luchtverontreiniging en met een relatieve vochtigheid beneden 45 %. Vanwege de grote tempera
tuurschommelingen (en dus RV-schommelingen) in de geweergalerij is het verstandig de platen op 
de begane grond in een omhulling tentoon te stellen. De RV mag ook weer niet te laag zijn, omdat 
dat niet zo goed is voor de verf op de plakkaten. 
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Een andere mogelijkheid kan zijn de omhulling te vullen met een inert gas, waardoor er geen zuur
stof meer is waarmee het lood kan oxideren. Een gas dat hiervoor bijvoorbeeld gebruikt zou kunnen 
worden is 'Ageless', onder andere beproefd door het Getty Conservation Institute (Dardes, 1995) Er 
moeten wel uitzetmogelijkheden zijn om het gas bewegingsvrijheid te gunnen bij uitzetten in geval 
van een temperatuurstijging. 

Figuur 17: Aangetast loden plakkaat op de verdieping in de 
geweergalerij. 

In zijn algemeenheid is het belangrijk dat een eventuele beschermende omhulling ook weer zonder 
schade aan de loden plakkaten te verwijderen is. 

5a5 Vitrine" diorama's 
In de meeste vitrines zijn geen problemen geconstateerd, omdat er na het constateren van schim
mels passende maatregelen zijn getroffen in de vorm van ventilatieopeningen. Op een aantal plaat
sen moet opgepast worden voor het te lang blootstellen van objecten aan een te hoge verlichtings
sterkte of UV -straling. Door aanpassing van de lichtbronnen en een roulatiesysteem is dit vrij ge
makkelijk op te lossen. 
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Figuur J 8: Druipkokers in verschillende staaL 

Niet alle diorama's worden even goed geventileerd. Sommige diorama's zijn volledig afgesloten van 
de rest van de ruimte, andere zijn voorzien van ventilatieroosters. Voorlopig kan gezegd worden, 
dat een geventileerde vitrine of diorama beter is voor de collectie dan een die afgesloten is. In 
hoofdstuk 8 wordt hier verder op ingegaan. Alleen in slecht geventileerde diorama's zijn proble
men gesignaleerd, zoals schimmelvorming op hout en lederen kledingstukken. Voorwaarde voor 
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een geventileerd diorama is natuurlijk dat de binnenlucht buiten dat diorama, waarmee geventi
leerd wordt, aan de eisen voldoet. Dit is vaak niet het geval. 

Figuur 19: Voorbeelden van zoutuitbloei te zien op de verdieping. 

Figuur 20: Aantasting van het pleisterwerk in de garderobe. 
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Figuur Zl: Links: zoutuitbloei als gevolg van vochttransport naar het oppervlak zorgt voor schade 
aan het oppervlak. Rechts: Vochtplekken en scheurvorming in een kamer in de nieuw verwarmde 
bui/enring. 
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Metingen 
6.1 Verdeling van de luchHemperatuur en relatieve vochtigheid in het 
fort 

6.1.1 Werkwijze 

Op drie tijdstippen in 1999 is een handmeting uitgevoerd om een globaal beeld te krijgen van de 
luchttemperatuurverdeling in het fort. In combinatie met een continue meting die hierna besproken 
wordt kan een goed beeld van de luchttemperatuurverdeling gedurende het jaar verkregen worden. 
De metingen hebben plaatsgevonden op: 
1. 26 januari; 
2. 21 april; 
3. 23 juli; 
alle rond een uur of een 's middags. Figuur 22, 23 en 24 (vanaf pagina 43) laten de temperatuur
verdeling zien als kleurenverloop. In figuur 25 is voor 23 juli het verloop van de relatieve vochtig
heid weergegeven. In bijlage VI zijn de gemeten getalswaarden terug te vinden. 

Bij de eerste twee metingen is alleen de temperatuur gemeten. Bij de laatste meting is ook de relatie
ve vochtigheid gemeten'. 

6.1.2 Opvallende resultaten 

ESCARPGEBOUW 

De gang bij de ingang is wat warmer dan de omringende ruimten. De grote verwarmingsleidingen 
die van en naar het ketelhuis en richting de koepels lopen zorgen hiervoor. 

In het middengedeelte is over het algemeen de temperatuur in april in vergelijking met januari 
omlaag gegaan: de thermostaat is verlaagd. Alleen rond koepel C is een omgekeerde situatie te zien. 
Ook in de buitenring is de gang naar het einde toe ietwat warmer dan in januari. 

• Het bepalen van de RV met de eerst gebruikte handmeter (Hygrotest testo 6400 van fabrikant 
Testoterm) is in de praktijk niet handig gebleken. De handmeter heeft te veel tijd nodig om een even
wicht te bereiken. Afgelezen waarden worden zo erg onbetrouwbaar. Bij de laatste meting is een an
dere handmeter gebruikt (Panametrics MC-P). In bijlage V kan verdere informatie over de handmeters 
worden nagelezen. 



Het gedeelte rond koepel A en ten zuiden daarvan (kamer 40-41, zie bijlage 1) is het warmste ge
deelte van het fort. Het is een gedeelte dat erg afgesloten is. Verder staan er een aantal grote radia
toren. Het gebied iets boven koepel B (op de plattegrond) daarentegen heeft een iets lagere tempe
ratuur. Hier staan geen radiatoren. De warmte moet van ver komen. 

BUITENRING 

In de buitenring is een duidelijk temperatuurverloop te zien. Naarmate de radiator verder van het 
ketelhuis staat, is de temperatuur hiervan lager. 

Dit geldt ook voor de nieuw verwarmde buitenring. Het effect van de plaatsing van nieuwe radia
toren in deze gang is zeer duidelijk. De temperatuur gaat nu omhoog van 9 - 11°C in januari naar 
21 - 23°C na plaatsing van de radiatoren. In de onverwarmde buitenring is het effect van de nieuw 
geplaatste radiatoren ook te zien. Tot ver in die gang is de temperatuur omhoog gegaan. 

Op de verdieping is het in koepel A warmer dan in koepel B, op de eerste plaats omdat het op de 
begane grond ook warmer is in koepel A, en op de tweede plaats omdat de verdiepingshoogte in 
koepel A lager is. Er is daar nog een extra verdieping. De warmte kan hier dus niet de hoogte in 
ontsnappen zoals in koepel B. 

LEIDINGEN 

Er zijn vrij veel lange leidingen aanwezig. Het ketelhuis ligt niet centraal. Het leidingverloop is in de 
loop der jaren er gekunsteld uit gaan zien (zie ook figuur 8 op pagina 12). Niet alle radiatoren zijn 
gelijk geplaatst. Aan het bestaande netwerk is steeds een stukje toegevoegd. Een gevolg hiervan is, 
dat het warme water een grote afstand moet afleggen naar de radiatoren. 

Er is maar één thermostaat. Als op de plek waar deze zich bevindt de temperatuur goed is, kunnen 
andere meer warmte behoevende ruimtes niet warmer gestookt worden. Knoppen op radiatoren 
kunnen naar believen aan of uitgezet worden door mensen die het te warm of te koud hebben. De 
radiator staat er echter ook om de collectie in goede staat te houden! Een niet verwachte tempera
tuurverandering kan funest zijn voor de aanwezige collectie. 

RELATIEVE VOCHTIGHEID 

Op 23 juli heerst in het gebied dat bestaat uit de schuine binnenring, binnenring noord en het deel 
van het middengedeelte ten noorden van de koepels, d.w.Z. kamers 23-37, een RV van rond de 
60 %. Ten zuiden van de koepels, kamers 40-48, heerst een hogere RV van rond de 70 %. Dit zou 
verklaard kunnen worden uit de lagere ventilatie van dit gedeelte van het fort. 

Ook in de onverwarmde buitenringen en op de (onverwarmde) verdieping heerst een RV van onge
veer 70 %. Hier zal de lage temperatuur de oorzaak van de hoge vochtigheid zijn. 

6.2 Continue meting van temperatuur en relatieve vochtigheid 

&.2.1 Werkwijze 

MEETPOSITIES 

Zoals al in de vorige paragraaf gemeld is niet alleen met een handmeter gewerkt. Op een dertiental 
plaatsen in het fort is gedurende een jaar een continu meting uitgevoerd. Dat is gebeurd met behulp 
van een II-tal thermohygrografen en een drietal elektronische thermohygrometers. Een beschrij -
ving van deze meetinstrumenten is te vinden in bijlage VII. Beide instrumenten meten de Ten RVais 
functie van de tijd. Uit deze waarden is vrij gemakkelijk het absoluut vochtgehalte te berekenen. In 
bijlage XIV is te zien waar de verschillende meetplaatsen in het fort te vinden zijn. 

TEMPERA TUURINSTELLING 

Op slechts één plek in het fort hangt een thermostaat. Deze hangt in kamer 34. Aan het begin van 
de meetperiode was deze thermostaat ingesteld op een temperatuur van 25°C tijdens openingstijden 
en 23°C gedurende de rest van de tijd. Er is met andere woorden een nachtverlaging ingesteld. 

Gedurende de meetperiode is deze instelling een aantal maal veranderd. Deze instelling is een aantal 
malen gewijzigd. In tabel 1 0 is dit samengevat. 
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Temperatuur [0C) 

• 9-< 11 
• 11-<13 
• 13-<15 
• 15-<17 
• 17-<19 
• 19-<2 1 
• 21-<23 
• 23-<25 
• 25-<27 

Figuur 22: LuchltemperaJuur gemeten op 26 januari 1999. 
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Temperatuur [0C] 

• 9-<11 
• 11-<13 
• 13-<15 
• 15-<17 
• 17-<19 
• 19-<21 
• 21-<23 
• 23-<25 
• 25-<27 

Figuur 23: Luchuemperatuur gemeten op 21 maart 1999. 
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Temperatuur [0C) 

• 9-< 11 
• 11-< 13 
• 13-< 15 
• 15-< 17 
• 17-<19 
• 19-<2 1 
• 21-<23 
• 23-<25 
• 25-<27 

Figuur 24: Luchttemperatuur gemeten op 23 juli 1999. 
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Relatieve vochtigheid [%l 

• 10-<20 
• 20-<30 
• 30-<40 
• 40-<50 
• 50-<60 
• 60-<70 
• 70-<80 
• 80-<90 
• 90-< \00 

Figuur 25: Rellllieve vochtigheid gemeten op 23 juli 1999. 
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Tabel 10: ThernwsUUlJinstelüngen gedurende de meetperiode. 

datum 
Vanaf 20 oktober 
Vanaf 10 december 
Vanaf 7 maart 
Vanaf 8 mei 

6.2.2 Resultaten 

ALGEMEEN 

Instelling (overdag I 's nachts) 
251 23°C 
23,81 21 ,3°C 
231 21°C 
201 19°C 

In bijlage IX staan de meetresultaten voor alle meetposities overzichtelijk op een rij. Daarnaast is 
voor aJle meetposities uit deze meetwaarden het absoluut vochtgehalte berekend. 

TEMPERATUUR 

Kijkend naar de resultaten, dan blijkt dat vlak bij de ruimte waarin zich de thermostaat bevindt, de 
ingestelde temperatuur niet gehaald wordt. Op andere plaatsen varieert de temperatuur afhankelijk 
van de plaats ten opzichte van de installatieruimte en de aanwezigheid van een radiator in de buurt. 
De temperatuur wordt lager naarmate de plaats in het fort verder verwijderd is van de installatie
ruimte. Ook zijn er (nog) ruimten die onverwarmd zijn, of indirect verwarmd worden via een aan 
grenzende ruimte. 
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nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt 
tijd (start is 20 okt) 

Figuur 26: Vergelijk van de thernwstaatinstelling met de werkelijk heersende temperatuur op drie plaatsen in de buurt van 
de tllermostaat: meetpositie UIJ (rood), meetpositie Vla (blauw), meetpositie Vlc (groen), instelling thermostaat overdag 
(bovenste zwarte lijn) en 's nachts (onderste zwarte lijn). 

Van de dag en nacht fluctuaties is niet altijd iets te merken. Het is de bedoeling dat er volgens de 
instelling nachtverlaging optreedt. Op het moment dat de dagtemperatuur echter niet boven die van 
de nachtelijke instelling uitkomt, vanwege een te geringe installatiecapaciteit of onvoldoende radi
atoren rondom de meetpositie, zal er van nachtverlaging geen sprake zijn. Ook 's nachts zal dan de 
ingestelde temperatuur niet gehaald worden. 

6.2.3 Vocht 

RELATIEVE VOCHTIGHEID 

De relatieve vochtigheid bevindt buiten het gehele jaar op hetzelfde niveau, zo ergens rond de 80 %. 
Dagelijkse en wekelijkse schommelingen rond dit niveau zijn echter erg groot. Binnen laat de rela
tieve vochtigheid wel een jaarschommeling zien. Vereenvoudigd is deze schommeling op te vatten 
als een sinus van één periode met een minimum in de buurt van begin februari en een maximum 
ergens in augustus. 

Deze schommeling ontstaat door de stabiliteit in de binnentemperatuur. In het fort wordt de tem
peratuur zo goed en zo kwaad op een constant niveau gehouden. Bij gelijkblijvend RV -niveau bui
ten maar lagere buitentemperatuur in de winter bevindt zich minder vocht (absoluut) in de bui
tenlucht dan in de zomer het geval zou zijn. Resultaat hiervan is dat bij gelijkblijvende binnentem
peratuur in de zomer een hogere relatieve vochtigheid in het fort heerst dan in de wintermaanden. 
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Figuur 27 laat voor een drietal posities met constante binnenluchttemperatuur het verloop zien van 
de relatieve vochtigheid. Figuur 28 laat de relatieve vochtigheid zien op twee meetposities waar juist 
de temperatuur varieert gedurende het jaar. De RV is dan erg constant. 

Schommelingen in de RV worden gedempt. De constructiedelen van het fort en het interieur staan 
vocht af en nemen het op in hun poging het eigen evenwichtsvochtgehalte zo constant mogelijk te 
houden. 

In de zomer zal de RV binnen niet veel afwijken van de RV buiten, zodat de lijnen voor de relatieve 
vochtigheid in de zomermaanden naar elkaar toe neigen. De RV blijkt buiten zo goed als altijd hoger 
dan binnen te zijn. 
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Figuur 27: Relatieve vochtigheid op positie lllb (rood), VIa (blauw) en VIc (groen) vergeleken met de relatieve vochtigheid 
buiten (zwart). 
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Figuur 28: Relatieve vochtigheid op meetpositie II (blauw) en XI (blauw) vergeleken met de relatieve vochtigheid buiten 
(zwart). 

VERSCHILLEN IN HET FORT 

Vochtproductie 

Niet overal in het fort heerst een zelfde relatieve vochtigheid. Uiteraard heeft de temperatuur hier 
mee te maken. Zoals eerder gezegd is er groot temperatuurverschil in het fort aanwezig, maar dit 
hoeft niet de enige reden te zijn. 

Op een bepaald tijdstip heerst er geen uniform absoluut vochtgehalte (x) in het fort. De volledige 
resultaten zijn te vinden in bijlage IX. Te zien is dat voor het grootste gedeelte van de tijd de lijnen 
'mooi' parallel aan elkaar lopen en elkaar nauwelijks kruisen. Lucht op een bepaalde plaats zal dus 
altijd meer (of minder) vocht bevatten dan een op andere plaats. Als voorbeeld (figuur 29) kunnen 
de resul taten van twee meetposities genomen worden: meetpositie IIIa (bunker 501, kamer 47) 
wordt vergeleken met meetpositie mf (kamer 29/31). In kamer 47 zal altijd meer vocht aanwezig 
zijn. Er kunnen twee oorzaken zijn: 
® Vochtproductie in deze ruimte is hoger; 
® Ventilatievoud is kleiner; 
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In ruimte 47 is het meest waarschijnlijk dat de ventilatie kleiner is dan in andere ruimten, omdat 
het een erg afgesloten ruimte is. In dezelfde figuur is te zien dat het absoluut vochtgehalte binnen 
hoger is dan buiten. De vochtbronnen, zoals wanden, meubilair en het regenbassin onder het fort, 
zorgen hiervoor. 
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Figuur 29: Absoluut vochtgehalte op meetposities lilA (rood) en 1I1j (rood). 

Evenwich tsvoch tgehalte 

De hoeveelheid vocht die zich in een bepaald materiaal bevindt hangt af van de relatieve vochtig
heid van zijn omgeving. Op het moment dat de temperatuur van de omgevingslucht stijgt, zal de 
relatieve vochtigheid bij gelijkblijvend absoluut vochtgehalte dalen. Het vochtgehalte in het materi
aal zal in de richting van de omgevingslucht gaan bewegen, omdat bij een lagere relatieve vochtig
heid een ander evenwichtsvochtgehalte hoort dat lager is dan het voorafgaande. 

Een uniform absoluut vochtgehalte over het gehele fort is in de praktijk dan ook erg onwaarschijn
lijk. Vocht dat vanuit de diverse vochtbronnen van en (wat blijkt dus) vooral naar de lucht wordt 
gezonden hebben invloed op het vochtgehalte in de lucht. Verspreiding van deze vochtbronnen is 
niet uniform over het fort. 

Ventilatie 

In het fort wordt gebruik gemaakt van natuurlijke ventilatie. Koude buitenlucht waarin zoals eerder 
besproken minder vocht zit dan in de 'oudere' binnenlucht wordt afhankelijk van de stand en sterkte 
van de wind op onbeheerste wijze binnengevoerd. Omdat gestookt wordt zal de RV van deze 
'nieuwe' lucht snel dalen. Het vocht in (bijvoorbeeld) de wanden zal het vochtgehalte weer op oud 
niveau terug proberen te brengen. 
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Figuur 30: Relatieve voc/uigheid op meetpositie XJ/b (rood) , vergeleken met de gemiddelde waarde in lretfort (blauw). 

Op plaatsen waar (nog) niet wordt verwarmd, vindt dit effect minder of juist omgekeerd plaats. Ter 
plaatse van de cel of op de verdieping in koepel B (meetpositie XIIb, figuur 30) is kijkend naar de 
meetresultaten te zien dat daar een RV heerst die beduidend hoger dan het gemiddelde is. In theorie 
worden de wanden steeds droger, totdat een evenwicht is bereikt. Regenwater kan echter vrijelijk 
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via het dak (bestaande uit een betonnen dakschaal van gemiddeld 1 m dik en een gronddekking van 
gemiddeld 3,5 m dik) naar binnen treden. Een vochtremmende laag is namelijk niet aanwezig. Ook 
zal ter plaatse van de druipkokers een vochtopeenhoping kunnen ontstaan indien er een lek naar de 
wand is. In de vochtlaag die zo op het oppervlak van de wanden ontstaat, heerst een RV van 100 %. 
Dit vocht zal dus altijd willen verdampen, het is een wateroppervlak dat nooit in evenwicht is met 
de lucht in zijn omgeving, met gevolg dat de RV toeneemt door verhoging van het vochtgehalte in 
de lucht. Daarnaast zal ook de lagere temperatuur voor de toename in de RV zorgen. 

Bij een temperatuurtoename en in eerste instantie gelijk blijvend absoluut vochtgehalte zal de RV 
afnemen. Vocht uit de wand zal naar de lucht transporteren, omdat er nu eenmaal meer vocht in 
warmere lucht past. De wand probeert een nieuw evenwicht te vinden. Bij een verhoging van de 
temperatuur zal het vochtgehalte uiteindelijk toch iets toenemen. Dit is echter niet voldoende om de 
RV te laten stijgen De invloed van buiten is door het gebruik van natuurlijke ventilatie erg belang
rijk. Het vochtgehalte kan niet zoals bij mechanische of gebalanceerde ventilatie beheerst worden 

6.3 Vergelijk met museale eisen 

6.3.1 Overzicht fort 

In hoofdstuk 4 is besproken welke waarden voor temperatuur en relatieve vochtigheid in een muse
um met een gemengde collectie het beste zijn. Voor de huidige situatie geldt jammer genoeg dat op 
de meeste van de 13 meetposities voor het grootste gedeelte van de tijd (d.w.z. 75 %) de waarden 
van vooral de relatieve vochtigheid niet binnen het gewenste gebied vallen, m.a.w. lager zijn dan 45 
% en hoger dan 55 %. In bijlage X zijn voor alle meetposities histogrammen voor de verdeling van 
temperatuur en relatieve vochtigheid gegeven. 

Het slechtst voor het stallen van museumobjecten zijn meetpositie XI (buitenring noordzijde, kamer 
90) en op de verdieping meetpositie XlIb (koepel B). Respectievelijk 2 en 1 % van de tijd bevindt de 
RV zich binnen aanvaardbare eisen (figuur 31) . Ook de on verwarmde buitenring (meetpositie 11, 
cel) kan in dit rijtje geplaatst worden. Hier is het percentage 'opgelopen tot 7 %. 

De 'goede' plekken bevinden zich in het middengedeelte. In dit gedeelte is het 25 - 40 % van de tijd 
mogelijk objecten tentoon te stellen. Wel opmerkelijk is dat voor deze posities geldt dat er nauwe
lijks lagere waarden dan 45 % voorkomen (figuur 33 op pagina 52) laat bijvoorbeeld de RV
verdeling voor positie Via). Niet dat het verwarmen per definitie voor een goede RV zorgt, ter plekke 
van meetpositie lIk bijvoorbeeld heerst ook een te hoge RV. 

In het geval van een versoepeling van de bovenste RV -grens zullen meer meetwaarden aan de eis 
voldoen. De histogrammen laten zien dat een strenge bovengrens van 55 % niet haalbaar is. 

60 . 

50 . 

_40 
~ 
(IJ 
Cl 

~ 30 

2 
(IJ 
0.

20 

10· . .. .. , 

o~~~--~~--~ 

. .... .. : ..... : ..... . :. .. 

o 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 
relatieve vochtlQheid H 

60 

50 · ··· · . 

........ 40 ... ,' . . . . . : . .. . , ' 

~ 
(IJ 
Cl 

l!! 30 

~ 
~20 

10 

o~~~--~~--~ 

o 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 
relatieve vochtiqheld [-J 

Figuur 31: Verdeling van de relatieve vochtigheid, weergegeven als een percentage van de meetperiode, voor de meetposities XI (links) en 
XIlb (rechts). 

In bijlage IX zijn figuren opgenomen waarin de relatieve vochtigheid is uitgezet tegen de tempera
tuur. In deze fizuren is per meetpositie een overzicht te zien van de spreiding van de waarden ge
durende het jaar en in welke periode van het jaar de meeste problemen te vinden zijn. Uit deze 
figuren is op te maken dat de temperatuur bijna altijd binnen de gestelde eisen blijft. De toegestane 
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temperatuurrange (Z-23°C) is breed genoeg. Vanwege de verwarming komt het alleen sporadisch 
voor dat de temperatuur boven de 23°C uitkomt. Twee voorbeeldgrafieken zijn hieronder te zien. 
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Figuur 32: Relatieve voclrtigheid uitgezet tegen de luchttemperatuur. Box geeft voor gemengde 
museak collectie gewenste binnenklimaat. 

In het geval van de relatieve vochtigheid komen te hoge en te lage waarden voor. In de maand sep
tember en begin oktober komen de hoogste relatieve vochtigheden voor op alle meetposities. De 
gunstigste waarden worden bereikt afhankelijk van de meetpositie in de maanden januari tot en met 
april. In de tussenliggende maanden ligt de RV tussen het minimum en het maximum in. Op de ene 
meetpositie levert dit dan nog steeds te hoge waarden op (bijvoorbeeld meetpositie XI: buitenring 
noordzijde, Hollandse Bakkerij), op de andere waarden juist binnen de gestelde marges (kamer 10 
en 12 binnenring noordzijde: Vla en VIb». 
In figuur 36 (pagina 53) wordt in een plattegrond per meetpositie aangegeven voor welk deel van 
de meetperiode (oktober 1998-oktober 1999) op de bewuste meetpositie relatieve vochtigheden 
heersten tussen 45 en 55 %. Deze percentages zijn niet hoopgevend. Het hoogste percentage is 
29 %. Indien de bovengrens versoepeld wordt tot 65 % dan gelden de percentages die tussen haakjes 
zijn weergegeven. Nu zijn de meeste posities voor 40 68 % van de tijd voor museale doeleinden 
geschikt. Op meetposities die slecht verwarmd zijn is dit percentage lager, maar ook een groot deel 
van het middengedeelte is voor minder dan de helft van de tijd geschikt voor het tentoonstellen van 
objecten. 
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6.3.2 Depots 

In de loop van 1999 is een begin gemaakt met de verhuizing van de aanwezige depotruimten naar 
de buitenring 'schuine zijde' (zie bijlage III voor een indeling van het fort). In (o.a.) de maand no
vember is in kamer 97 de temperatuur en relatieve vochtigheid gemeten (figuur 30). Naar deze 
ruimte is het textieldepot verhuisd. Naar aanleiding van de metingen kan worden gesteld dat de 
verhuizing naar deze ruimte niet zo verstandig is geweest. 
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Figuur 33: Verdeling van de relatieve vochtigheid, weergegeven als een percenUlge van de meetperiode, voor de meetposities lllc (links) 
en Vla (rechts). 
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Figuur 36: Luchttemperatuur in de karru!r!i 90 (rood) en 97 (blauw) gedurende de maand november 1999. 
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Figuur 35: Relatieve vochtigheid in de kamers 90 (rood) en 97 (blauw) gedurende de maand november 1999. 
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o 
Figuur 36: Gedeelte van de tijd dot op de aangegeven meetpositks relatieve vochtigheden heersen tussen 45 en 55 % en 
tussen haakjes 45 en 65 %. Getallen zijn procenten. 
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De metingen in kamer 97 zijn vergeleken met kamer 90 (meetpositie XI) om zo behalve over de 
resultaten in de maand november ook voorzichtig iets te zeggen over de rest van het jaar. De ruim
ten zijn vergelijkbaar. Verschil is dat in kamer 97 een radiator hangt en ter plaatse van meetpositie 
XI niet. 

10,---,---,---,---,---,---,---,---,---,---,---,---,---,---,---, 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 
tijd (dagen) 

Figuur 37: Absoluut voclttgeludre in de kamers 90 (rood) en 97 (blauw) gedurende de maand november 1999. 

Het verloop van de relatieve vochtigheid in kamer 90 en 97 is vergelijkbaar. Alle waarden in no
vember liggen boven 45 %. Het grootste deel van de meetperiode ligt de relatieve vochtigheid boven 
55 %, zowel in kamer 90 als 97 (figuren 38 en 39). De RV in kamer 97 is iets lager dan in kamer 
90. De schommelingen zijn ook groot. Wisselingen groter dan 5 % per dag zijn aan de orde. In ka
mer 97 lijkt de RV minder te fluctueren als gevolg van de aanwezige radiator. 

November is voor de meeste plaatsen in het fort een 'gemiddelde' maand, waarin niet de grootste 
problemen optreden wat betreft de RV. Voor kamer 97 belooft dat dus niet veel goeds voor de rest 
van het jaar. De waarde voor de rest van het jaar zullen vrij goed overeen komen met die van kamer 
90. En dus zal in deze ruimte ook ruim 80 % van de tijd een te hoge RV reersen. 

In het geval van kamer 97 is er een duidelijke dag en nachtschommeling te zien. Het verschil tussen 
de minimum- en maximumtemperatuur op een dag is vaak groter dan 2°C. Een enkele keer komt 
een verschil van 3°C per etmaal voor, geen gunstige situatie voor een opslagruimte. In kamer 97 is 
de temperatuur hoger dan in kamer 90, waar de temperatuur wel constanter is. Dit is het gevolg 
van een aanwezige radiator. Door het aan- en uitschakelen van deze radiator (of liever gezegd de 
installatie) ontstaan de grote verschillen tussen dag en nachttemperatuur. 
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Figuur 38: Verdeling van luchttemperatuur (links) en relatieve vochtigheid (rechts) gedurende de maand november 1999 in kamer 97. 
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Figuur 39: Verdeling van luchttemperatuur (links) en relatieve vochtigheid (rechts) voor de nuumd november 1999 in kamer 90 (meetpo
sitie XI). 

6.4 Metingen ter bepaling van ventilatievoud 
De hoeveelheid ventilatie in een gebouw beïnvloedt het binnenklimaat. Met behulp van een tracer
gasmeting kan het ventilatievoud bepaald worden. Dit is uitgevoerd voor de kantine (middenge
deelte, kamer 29), een ruimte met veel openingen naar andere ruimten, en het diorama in kamer 
41, een ruimte die alleen met een aantal ventilatieroosters in verbinding staat met de rest van kamer 
41. In de eerstgenoemde ruimte zijn twee metingen gedaan. Met de eerste werd gepoogd ook van de 
omringende ruimten een beeld te krijgen van het ventilatievoud, met de tweede meting werden 
verschillen in de ruimte zelf in kaart gebracht. Een meting in een 'afgesloten' diorama moest het 
verschil met een open ruimte laten zien. 

Bijlage XI geeft een verdere uitleg over de meting. In bijlage XI zijn ook de meetgegevens met de 
daaruit verkregen figuren weergegeven. Voor de afgesloten diorama werd een ventilatievoud van 
0,6 hol bepaald, voor de kantine was het ventilatievoud ongeveer 2 hol. Deze waarden zijn in strijd 
met de zeer geringe rookbeweging die werd geconstateerd tijdens een uitgevoerde rookproef in de 
kantine. De rook bleef hangen in het bovenste gedeelte van de ruimte onder het cilindervormige 
plafond. Hieruit kan de conclusie zijn dat luchtstromingen in het fort (in ieder geval in de kantine) 
erg gering zijn en niet kunnen tot een ventilatievoud van 2 h-I. Mogelijke verklaring is een veran
dering van de omstandigheden tijdens de rookproef, zoals een niet opgemerkte deur die gesloten 
was. 

Überhaupt moet afgevraagd worden of het voor beide ruimten bepaalde ventilatievoud daadwerke
lijk aangeeft of deze ruimten in die mate met buitenlucht worden geventileerd. Veel aannemelijker 
is dat de luchtstromen binnen het fort voor 'verversing' van de lucht zorgt en dat het werkelijke 
ventilatievoud veel lager ligt. Vanwege de ingewikkelde plattegrond van het fort en de vele mogelij 
ke luchtstroompatronen is het werkelijke ventilatievoud echter niet te bepalen. 

6.5 Bepaling van het vochtgehalte van de wanden 
Niet alle wanden zijn even vochtig. Het is makkelijk te concluderen dat als het water langs de wan 
den naar beneden stroomt het in de wand erg nat is. Maar als de wand aan het oppervlak erg droog 
aanvoelt is het moeilijker een snelle conclusie te trekken. Om hier toch wat meer over te weten te 
komen zijn een aantal boormonsters genomen. Er zijn 6 plaatsen uitgekozen. In bijlage XII worden 
verder achtergronden van de meting gegeven. Figuur 40 geeft de meetposities in de plattegrond 
weer. 

De vooraf opgestelde hypothese dat het vochtgehalte in de wanden zou oplopen naarmate in de 
ruimte minder gestookt wordt, blijkt te kloppen. Meetpositie 1 ligt in een gang langs de installatie
ruimte, meetpositie 2 ontvangt alleen warmte vanuit kamer 7 (op het tijdstip van meting) en meet
positie 3 krijgt eigenlijk geen warmte van aangrenzende ruimten. Deze drie posities achter elkaar 
zetten levert een toenemend rij~e op. Positie 4 steekt daar nog eens bovenuit, maar daar zijn ook 
problemen met regendoorslag vanuit de aangrenzende grondlaag aan de buitenzijde. 
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Een vergelijk van positie 5 met positie 6 lijkt te suggereren dat binnenwanden vochtiger zijn dan 
buitenwanden. Dit zou door het regenwater kunnen komen dat van boven via het dak de wanden 
bereikt. 
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Figuur 40: Posities waar één of meerdere boormonsters werden genomen. 

I 
i I I ' 
I 

i 

Uit een vergelijk van een meting laag bij de grond met een meting hoger in de wand kunnen geen 
zinnige uitspraken worden gedaan, het verschil is te klein. 

6.6 Meting van oppervlaktetemperatuur 
Uit infraroodopnamen gemaakt van het fort kunnen nuttige conclusies gehaald worden (zie ook 
paragraaf 4.6.6). Figuur 41 laat een buitenopname zien. De ventilatiepijpen op het dak zijn duide
lijk te onderscheiden en hebben door de warmere binnenlucht die naar buiten wordt gevoerd een 
hogere temperatuur dan de omgeving. Dunne betonnen platen onttrekken de geweergalerij aan het 
gezicht. Duidelijk waar te nemen is de dan verwachte warmere oppervlaktetemperatuur van deze 
platen. De raampjes in deze platen waren vroeger open. Nu zit hier enkel glas in. 

Figuur 41:Links) : Infrarood opname van koepel A en B en de geweergaJerij. Reellts) Infrarood opname het escarpgebouw, met op de 
voorgrond de wegangstrap noar de droge sUldsgrachL 

Er heerst een iets koudere oppervlaktetemperatuur op plaatsen waar zouten zich aan het oppervlak 
hebben afgezet. Een verandering in emissiecoëfficiënt op deze plekken zorgt voor een schijnbare 
verandering van de oppervlaktetemperatuur. Met deze afbeelding kan ook aangetoond worden dat 
het binnenklimaat nauwelijks invloed heeft op de buitenoppervlaktetemperatuur van de dikke ge
metselde wanden. De wand is namelijk 3,5 m (ongeveer) doorgetrokken om de grondlaag tegen te 
houden. De temperatuur op dit gedeelte is echter precies die van het onderste gedeelte, dat wel aan 
binnen grenst. 
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Binnen genomen foto's laten duidelijk zien dat de temperatuur stijgt naarmate het punt op de wand 
verder van de vloer is verwijderd. Het verschil kan oplopen tot wel 2°e. In figuur 44 is te zien dat 
de vloer op sommige plaatsen warmer is dan sommige hoger gelegen stukken van de wand. Een 
verklaring voor dit effect zal een vochtplek zijn of zelfs een waterplas. Op plaatsen waar nog niet 
wordt verwarmd zal er geen verloop zijn in de temperatuur (aan het oppervlak). Figuur 40 illu
streert dit. De wanden hebben een homogene temperatuur. 

Figuur 42: Infrarood opnmne van de ingang. 

Figuur 44 laat een hoofdleiding zien die aan de linkerwand is bevestigd. De linkerzijde is aan de 
bovenzijde iets warmer als gevolg hiervan. Figuur 44 laat ook de leiding zien die vanuit de installa
tieruimte naar de buitenring loopt. Nadat deze foto is genomen werd de leiding aan de linkerzijde 
van de foto gesplitst. Van daar loopt nu een tweede tak door naar kamer 7 en verder. Op deze foto is 
verder het verschil in oppervlaktetemperatuur te zien tussen de wand waarachter de installatie 
ruimte ligt en die iets verder onder de boog, waarachter een buitenruimte ligt. Binnen korte afstand 
van elkaar bevinden zich wanden met zeer uiteenlopende oppervlaktetemperaturen. 

Figuur 43: Links) Infrarood opname van de gang die loopt van de on verwarmde buitenring ric"ting de instalJatieruimte. Rec"ts) Infra
rood opname van een onverwarmde ruimte in de onverwarmde buitenring. 

Op de rechterwand in figuur 43 zijn een drietal warmere plekken te zien. Verklaring hiervoor is 
(nog) niet gevonden. 
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Figuur 44: Links) Infrarood opname van de noordcaponnière. De verwarmingsleidingen lopen van de inswllatieruimte achter de rech
ter wand naar de noordelijke buitenring. Rechts) Infrarood opname van de gang tussen het middengedeelte en de binnenring noord in 
de richting van de schuine binnenring. Linksboven zijn verwarmingsleidingen te ZÎeIL 
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Modelvorming en -validatie 
7.1 Inleiding 
Op basis van een al bestaand matlabmodel (WaVo) is een poging gedaan een model van het fort te 
maken dat overeenkomt met de situatie zoals die in de praktijk geldt wat betreft de binnenklimaat
omstandigheden. Een voldoende nauwkeurig model kan dan later als hulpmiddel voor voorspellin
gen worden gebruikt. Dit laatste wordt in een volgend hoofdstuk behandeld. 

7.2111eorle 

7.2.1 Warmte 

DE WARMTEBALANS 

In eerste instantie wordt gekeken naar een enkele ruimte die in contact staat met zijn omgeving. Het 
is noodzakelijk de verschillende termen in de warmtebalans te kennen, om de hoeveelheid energie 
te berekenen nodig om een ruimte te verwarmen of te koelen: 

(7.l) 

<1>,: warmteverlies; 
<1>.: opgeslagen warmte; 
<l>g: zonnewarmte, metabolisme van personen, warmte afkomstig van verlich

ting en andere apparatuur, etc.; 
<l>p: warmte geleverd door de klimaatinstallatie. 

Bekeken over een lagere periode zal de som van de in de constructie opslagen en afgegeven warmte 
nul zijn. De opgeslagen warmte (<1>,) heeft echter een grote invloed op <1>8' Het teveel aan warmte 
dat opgeslagen kan worden in de constructie verhoogt de hoeveel warmte die een ruimte 'aankan' 
zonder dat het te heet wordt. 



Voor de verschillende termen kunnen de volgende vereenvoudigde vergelijkingen gegeven worden. 

Warmteverlies: 

(7.2) 

L,ot: totale warmteverliescoëfficiënt = L, + Lv [WIK]; 
L, : transmissieverliescoëfficiënt [WIK}; 
Lv: ventilatieverliescoëfficiënt[W IK]; 
Ta: luchttemperatuur in de ruimte [K]; 
Te: buiteruuchttemperatuur [K]. 

Opgeslagen warmte: 

<I> = C dTa 
S dt 

(7.3) 

C: effectieve opslagcapaciteit [JIK]; 
t: tijd [s]. 

Wanntetoename: 

<I> g = <I> sol + <I> cg (7.4) 

<1>501: geabsorbeerde zonnestraling in de ruimte [W]; 
<llcg: warmteafgifte door personen en apparatuur [W]. 

In de praktijk zal de ruimtetemperatuur rechtstreeks door de convectiewarmte en indirect door de 
stralingswarmte worden beïnvloed. De laatste wordt geabsorbeerd door de constructie en zal dan 
pas langzaam aan de ruimtelucht worden afgestaan. 

HET TWEE TEMPERATUREN MODEL 

Er zal sprake zijn van zowel warmteoverdracht via straling als convectie. Om echter het convectieve 
gedeelte van de warmteoverdracht te kunnen bepalen zou eigenlijk het gehele stromingspatroon 
van de ruimte bekend moeten zijn, om op ieder moment en op iedere plaats de vrije en gedwongen 
convectieve effecten te berekenen. 

Om dit te omzeilen, wordt een verantwoorde vereenvoudiging toegepast. Er wordt uitgegaan van 
een luchttemperatuur die overal gelijk is of van een bekende temperatuurgradiënt samen met een
voudig te berekenen coëfficiënten. Als echter uitgegaan wordt van één temperatuur en de warmte
overdrachtscoëfficiënten voor straling en convectie worden bij elkaar opgeteld, dan zal er geen 
warmteopslag van bijvoorbeeld zonnewarmte kunnen optreden indien de temperatuur door de 
installatie constant gehouden wordt. Ook het voor het thermische comfort belangrijke verschil tus
sen lucht- en stralingstemperatuur is niet goed te maken. Vandaar dat in het gebruikte model uitge 
gaan wordt van een systeem met twee temperaturen. 

In eerste instantie wordt uitgegaan van een kamer met slechts één externe wand met een raam om
geven door ruimten met dezelfde thermische condities als de bekeken ruimte. Voor deze ruimte 
werden de volgende vereenvoudigingen aangehouden: 
® de wanden hebben allen dezelfde oppervlaktetemperatuur, alleen de oppervlaktetemperatuur 

van het glas is anders. De oppervlaktetemperaturen in een vertrek liggen normaal gesproken 
erg dicht bij elkaar, alleen de oppervlaktetemperatuur van eventueel aanwezig glas wijkt hier 
sterk vanaf; 

® de oppervlaktecoëfficiënten voor convectie- en stralingsuitwisseling zijn hetzelfde voor alle 
oppervlakken; 

® alle straling (kort- en langgolvig) wordt zodanig doorgegeven dat elk oppervlak per eenheid 
oppervlak evenveel absorbeert; 

® er is geen meubilair aanwezig; 
® stationaire benadering voor de transmissieverliezen. 
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De warmteuitwisseling tussen de drie delen van de opgesplitste ruimte (raam, wanden en ruimte
lucht) kan als volgt worden genoteerd, 

van de ruimtelucht (met T.J naar het raam (met Tl): 

(7.5) 

hev: warmteoverdrachtscoëfficiënt voor convectie [W/m2K]. 

Van de ruimtelucht naar de wanden (met Tz): 

(7.6) 

Van het raam naar de wanden: 

(7.7) 
Door transformatie van dit netwerk naar een ster ontstaat een model voor het binnenklimaat met 
twee temperaturen, warmtestroom van Tx naar de ramen (1) of naar de wanden (2), hier voor (1) 
weergegeven: 

(7.8) 

en de warmtestroom van de ruimtelucht naar Tx: 

<D12 = AI (hcvC1 + hcv)(Ta -TJ 
hr 

(7.9) 

Door deze aannamen is het mogelijk een temperatuur Tx te introduceren die samen met dezelfde 
temperatuur aan de andere zijde van de wand het warmtetransport door de wand regelt. Tx wordt 
de resulterende temperatuur genoemd. Tx hangt af van de luchttemperatuur (TJ, de oppervlakte
temperaturen (Tl en T2) en de straling (<I>r) (is het stralingsgedeelte van <l>g en <l>p). 

Het model kan gepresenteerd worden als een elektrisch analogon (naar Schellen, 1998) : 

Ty ... --
wand 

... -
wand 

T T T 
Figuur 44; Elektrisch analogon van het gebruikte model (naar Schellen, 1998). 

7.2.2 Hygrtsch model 

DIFfUSIE 

Diffusie in lucht 

Componenten diffunderen van plaatsen met een hoge partiële druk naar plaatsen waar de partiële 
druk geringer is. Dit treedt op als in een mengsel van verschillende gassen de totale druk op elke 
plaats hetzelfde is, maar de partiële drukken van de componenten niet overal even groot zijn. Als 
gevolg van de moleculaire bewegingen treedt een vereffening op van de partiële drukken. Stroming 
treedt op indien de totale druk niet overal even hoog is. 
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Diffusie van waterdamp in een waterdamp! luchtmengsel kan worden beschreven met behulp van 
de relatie: 

(7.l0) 

qd: waterdampstroomdichtheid [kg/m2s] 
81: waterdampgeleidingscoëfficiënt [sJ 
p: (partiële) waterdamp druk [Pa] 

Dampdiffusie in een materiaal 

In een poreus materiaal gaat deze relatie over in: 

8 
qd = __ I grad(p) 

j1 
(7.11) 

fl: diffusieweerstandsgetal [-], /llucht= 1 

Er is niet altijd een scherp verband tussen de porositeit van een materiaal en zijn fl-waarde. De 
waterdampgeleidingscoëfficiënt van een materiaal is te vergelijken met de À-waarde en wordt ge
definieerd als: 

8 
8 =_1 ~ qd =-8grad(p) (7.12) 

j1 

8: waterdampgeleidingscoëfficiënt van het materiaal 

Een hoger vochtgehalte leidt tot een hogere fl-waarde en dus tot een hogere 8-waarde. Vochttrans
port in één richting aannemend geldt nu de volgende relatie: 

q d = 8 P Ol - P 02 = POl - P 02 

d Z 
(7.13) 

Z: specifieke diffusieweerstand van een materiaal laag 

Indien waterkolommen niet met elkaar in verbinding staan, zou watertransport niet mogelijk mo
gen zijn. Het blijkt dat water uit wijde capillairen in nauwe capillairen kan belanden na relatief zeer 
lange tijd. Dit moet dus in dampvorm zijn gebeurd. Er is dus een dampdrukverschil, dat diffusie van 
waterdamp mogelijk maakt. 

Door Lord Kelvin Thomson is aangetoond dat in capillairen de capillairstraal bepalend is voor de 
waarde van de maximale dampspanning. In formulevorm: 

, I ( 20') P =P exp ---
rpRT 

(7.l4) 

pil: maximale dampspanning boven de meniscus van een capillair [pa] 
p': 'normale ' maximale dampspanning [Pa] 
cr: oppervlaktespanning [J/m2

] 

r: straal van het capillair [m] 
p: dichtheid [kg/m3

] 

R: gasconstante 
T: temperatuur [K] 

Hoe nauwer het capillair is, des te lager wordt de maximale dampspanning. 

Overgang lucht-oppervlak 

Voor de overgang lucht-oppervlak is een waterdampovergangscoëfficiënt (~) ingevoerd. Aan het 
oppervlak geldt dan: 

(7.15) 

~ -waarden zijn afhankelijk van de luchtsnelheid langs het oppervlak. 
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Voor de diffusieweerstand lucht op lucht zeldt nu: 

maar Zl '" Ze. Meestal wordt niet met Z maar met )ld zerekend: 

Z, =Zi +Zc +Ze 

Z=t=}Qd=1-; 

(7.16) 

(7.17) 

(7.18) 

)ld wordt vaak als Sd zenoteerd. Sd wordt de equivalente (waterdampdiffusie) luchtlaazdikte ze
noemd. 

Het transport van waterdamp door een spouw komt tot stand door de zecombineerde werkinz van 
convectie en zeieidinz. Dampstralinz bestaat niet. Zonder rekeninz te houden met convectie zeldt 
Z,pouw = 5,4·109·d [mi slo maar dit is echter te verwaarlozen ten opzichte van de Z-waarde van de 
zehele wand. Met andere woorden de diffusieweerstand van spouwen is te verwaarlozen en er is 
zeen dampspanninzsspronz over de spouw. 

HYGRISCH ANALOGON 

Ook voor het hyzrische model kan een elektrisch analozon zemaakt worden (fizuur 45) . 

wand 

T T T T 
Figuur 45: Hygrisch analogon (naar Schellen, 1998). 

In tezenstellinz tot warmteopslaz in de ruimtelucht is vochtopslaz in de ruimte lucht erz belanzrijk 
in het hyzrische model. Ook speelt de vochtopslaz in meubilair en hYZroscopische objecten een 
zrote rol. Er kan een massabalans worden opzesteld: 

dm 
Gin +Gp =GOU1 +

dl 

Gin: massastroom naar de ruimte [kg/sJ; 
Gout : de massastroom uit de ruimte [kg/s]; 
Gin - G out is de door ventilatie toegevoerde damp; 
Gp: de vochtproductie in de ruimte [kg/sJ; 
m: de hoeveelheid opgeslagen massa vocht in de ruimte [kg]. 

(7.19) 
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De opslag is afhankelijk van de relatieve vochtigheid en daarom is een temperatuurafhankelijke 
opslagcapaciteit geïntroduceerd, gedefinieerd volgend de volgende vergelijking: 

C dPva + dC f Pva = 'G + G +' G 
va dl dl ,4..,; ab p,4..,; xy 

(7.20) 

pva: dampddruk van de ruimte lucht [Pa]; 
Cva: opslagcapaciteit van de ruimte lucht: (0,62)-10-5·C';Cp [kg/m3

]; 

Cr: opslagcapaciteit van het meubilair: Cc = FtPsa~T reC)/Psal(Ta))C va [kg/m3
]; 

Gp: vochtproductie en bevochtiging [kg/sJ; 
Gxy: vochtstroom van de wanden [kg/sJ; 
Gab: vochtdstroom via luchtuitwisseling. 

De hoeveelheid vocht die via een eendimensionale vochtstroom door een homogene wand wordt 
gevoerd kan worden bepaald met de volgende vergelijking: 

(7.21) 

<1>: relatieve vochtigheid [-] ; 
Ba: dampgeleidingscoëfficiënt van lucht (1,8.10-8 s); 
IJ.: diffusieweerstandsgetal [-]; 
ç: (hygroscopische) vochtdifferentiecapaciteit = dw/d<l> [kg/m3

]; 

Overdrachtscoëfficiënten voor het hygrische model zijn te vergelijken met hi en he, de warmteover
drachtscoëfficiënten. Nu worden de dampoverdrachtscoëfficiënten ~i en ~c.[s/ml gebruikt: 
® ~i = 1,1·1O-s·hcv/cp; 

® ~e.= O,6Z·1O-5·hcv! Cp. 

Wanden dienen voor de vochtberekening opgedeeld te worden in kleinere gridcellen, omdat de 
kleinere snelheid van de vochtstroom ten opzichte van de temperatuurveranderingen anders zorgt 
voor een te kleine nauwkeurigheid. 

7.3 Invoer 

7.3.1 Algemeen 

Het programma WaVo is zoals gezegd een vereenvoudigd simulatieprogramma voor warmte-, 
vocht- en energieberekeningen. Het model is opgedeeld in een aantal deelfiles. In de hoofdfile wor
den de gegevens voor het betreffende project ingevoerd, zoals indeling in zones, de opbouw van de 
wanden, temperatuurinstellingen, e.d .. De overige files zijn files die de berekeningen uitvoeren. Ook 
hierin kunnen veranderingen aangebracht worden indien bijvoorbeeld een specifieke berekening 
moet worden toegevoegd, of de berekening op een bepaalde manier moet worden gemanipuleerd. 

Een gebouw kan opgedeeld worden in zones. Per zone kunnen klimaatinstellingen en gebruik vari
eren. Het aantal zones is beperkt tot drie. Ingesteld kan worden voor welke periode de berekening 
moet worden uitgevoerd. Ook kunnen de heersende klimaatgegevens worden ingevoerd. 

7.3.2 Invoer constnctle. 

Elk gebouw bestaat uit een aantal constructiedelen. In het model kan elk constructiedeel apart inge
voerd worden als een constructietype(nummer) . Elke constructie bestaat uit één of meer lagen met 
elk zijn specifieke eigenschappen. Een constructiedeel kan verschillen van een ander in: 
® materiaalgebruik en dus materiaaleigenschappen; 
® dikte en opbouw van de verschillende lagen; 
® verschil in overdrachtsweerstanden; 
® verschil in kleur, met als gevolg een andere absorptie- en/ of emissiefactor; 
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Elk constructietype bevat informatie over: 
® het aantal lagen; 
® de dikte van elke laag; 
® materiaaleigenschappen van de lagen: 

soortelijke massa 
warmtegeleidingscoëfficiënt; 
soortelijke warmte; 
emissiecoëfficiënt; 
dam pdiffusieweerstandsgetal; 
voc h tgehalte; 
waterdamppenetratiecoëfficiënt. 

® absorptie- en emissiecoëfficiënt van de buitenste laag; 
® warmteoverdrachtsweerstanden. 

Aan elke wand of constructiedeel in het gebouw wordt een constructietype(nummer) gehangen. 
Meerdere wanden kunnen dus van hetzelfde constructietype zijn. Voor iedere wand moet worden 
opgegeven in of welke zone of tussen welke zones deze zich bevindt en wat de oppervlakte van de 
wand is. Wanden kunnen ingedeeld worden in 4 categorieën: 
® buitenwanden; 
® wanden grenzend aan een zone met constante temperatuur; 
® wanden tussen ruimtes gelegen in dezelfde zone; 
® wanden tussen verschillende zones. 

Voor wanden die grenzen aan buitenomstandigheden zal de oriëntatie (zowel de hellingshoek als de 
azimut) bekend moeten zijn en het eventueel aanwezige glasoppervlak. 

7.3.3 Involr glglvlns Installatll 

Om een praktijksituatie zo goed mogelijk te simuleren zullen ook gegevens over de installatie be
kend moeten zijn. De volgende gegevens over de installatie kunnen worden ingevoerd: 
® maximale capaciteit van de verwarmingsinstallatie; 
® het totale installatierendement; 
® rendement warmteterugwinning; 
® soort temperatuur waarop geregeld wordt (lucht-, stralinzs- of comforttemperatuur); 
® convectiefactor van de verwarming (onderscheid te maken tussen radiatoren-, vloer- of lucht

verwarming) ; 

7.3.4 InVHr klimaatgIgevens 

Voor het buitenklimaat, op basis waarvan het binnenklimaat berekend wordt, is gebruik gemaakt 
van meetgegevens van de KNMI ter plaatse van de Bilt voor 1979. De gegevens die gebruikt worden 
zijn uurwaarden voor: 
® Diffuse zonnestraling op het horizontale vlak [W fm21; 
® Directe zonnestraling [W f mZ]; 
® Luchttemperatuur [OC1; 
® Bedekkingsgraad van de hemel door wolken ('cloud cover') [8 stappen van 0 tot 81; 
® Relatieve vochtigheid [%1. 

Voor de luchttemperatuur en relatieve vochtigheid zijn de referentiewaarden voor 1979 vervangen 
door waarden die buiten het fort zijn gemeten (zie bijlage X). 

7.3.5 HIt glbftllk 

Niet elke dag hoeft het gebruik van het gebouw hetzelfde te zijn. Niet altijd hoeft iemand bijvoor
beeld aanwezig te zijn. Activiteiten in het gebouw zouden per dag of zelfs gedurende de dag kunnen 
wisselen. 

In het model kunnen verschillende gebruiksfuncties opgegeven worden. In deze gebruiksfuncties 
staan gegevens die afhankelijk zijn van de gebruikers van het gebouw. Voor elke dag van de week 
en voor drie periodes per dag kan zo'n functie opgesteld worden. 
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Te variëren zijn de volgende gebruiksaspecten: 
® in welke mate gebruik wordt gemaakt van zonwering, in de vorm van een irradiantiedrempel 

waarboven de zonwering in gebruik wordt genomen; 
® ventilatievoud; 
® verhoogd ventilatievoud in geval van free cooling en de bijbehorende temperatuurdrempel 

waarboven dit ventilatievoud wordt gebruikt; 
® de gewenste binnentemperatuur bij verwarming; 
® tijdstippen waarop deze temperatuurinstellingen eventueel veranderen 
® temperatuurdrempel waarboven gekoeld zou moeten worden; 
® interne warmteproductie; 
® interne dampproductie; 
® drempel voor be- of ontvochtiging, in de vorm van een minimale en maximale relatieve voch

tigheid. 

7.3.6 Involr fort 

Het fort is verdeeld in drie zones. Zone 1 omvat de begane grond van het Escarpgebouw behalve de 
onverwarmde en nieuw verwarmde buitenrinz (IJ en IV). Zone 2 bestaat uit deze onverwarmde en 
nieuw verwarmde buitenrinz en zone 3 bestaat uit de totale verdieping. Volumes van de zones zijn: 
® zone 1:17400 m3; 

® zone 2: 1200 m3 ; 

® zone 3:175 m3 • 

Alleen zone 1 wordt direct verwarmd via radiatoren, zone 2 en 3 krijgen de warmte indirect via 
zone 1. Er is gerekend met een capaciteit van de installatie van 144000 W (voor zone 1, voor de 
andere zones is de capaciteit 0 W). Er wordt geregeld op de luchttemperatuur in zone 1. De volgen
de thermostaatinstellingen zijn toegepast (respectievelijk de instelling tussen 0:00 en 8:00 uur, 9:00 
en 17:00 uur en 18:00 tot 0:00 uur): 
1. vanaf 20 oktober: 23-25-23 °C; 
2. vanaf 10 december: 21,3-23,8-21,3 °C; 
3. vanaf 7 maart: 21-23-21 °C; 
4. vanaf 8 mei: 19-20-19 oe. 

Bij een te lage temperatuur wordt gestookt, bij een te hoge temperatuur wordt er niet gekoeld. Ook 
wordt er niet bevochtigd of ontvochtigd. Om de relatieve vochtigheid kloppend te krijgen met de 
praktijk is de interne dampproductie verhoogd met 6,4 gis in het geval van zone 1. In dit geval 
komt dit dan overeen met de vochtbronnen in het fort, zoals de vochtige wanden, het regenbassin 
onder het fort, de waterplassen op de grond, etc. 

Het ventilatievoud is gesteld op 0,5 hol voor alle zones op alle tijdstippen. Een deel van de ventilatie
verliezen zal niet direct naar buiten verdwijnen, maar eerst naar andere delen van het fort bewegen. 
Voor het model is er vanuit gegaan dat er alleen luchtstroming mogelijk is van een verwarmde naar 
een onverwarmde zone, dus alleen van zone 1 naar zone 2 én van zone 1 naar zone 3, en is een 
percentage van het ventilatievoud van zone 1. De aangehouden percentages zijn: 
® Zone 1-2: 65 %; 
® Zone 1-3: 15 %. 

Er zijn 9 gebruiksfuncties gedefinieerd, drie voor elke zone. Er is vanuit gegaan dat er maandag tot 
en met vrijdag hetzelfde gebeurt, zaterdag en zondag wijken af. 

Een completere omschrijving van de invoer in het model kan worden gevonden in tabel 11 en 12. 
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Tabel 11: Materiaalgegevens die als invoer voor het simu/atie11Wdel zijn gebruikt 

materiaal À p c E Jl S bv 
metselwerk hardgrauw 1,04 1900 840 0,9 24 6 1,5 
cementvloer 0,95 1800 840 0,9 90 120 3,4 
cementpleister 1,2 1900 840 0,9 14 20 3,5 
hardsteen 2,9 2750 840 0,9 29 0 0 
beton 1,86 2500 840 0,9 30 40 3,4 
gasbetonblokken 0,24 700 840 0,9 6 5 2,7 
eikenhout 0,17 800 1880 0,9 30 40 3,4 
houten bekleding 0,14 550 1880 0,9 16 80 6,6 
houten afwerkplaat met kunststof afwerking 0,15 555 600 0,9 610 0 0 
trespa 0,3 1420 1200 0,9 6 5 2,7 
vloerbedekking 0,06 330 1200 0,9 100 0 0 
tegels 1,2 2000 840 0,9 28 8 1,6 
grond 3 1650 840 0,9 2,5 0 0 

À: wanntegeleidingscoëfficiënt [W/mK] 
p: dichtheid [kg/m3

] 

c: soortelijke wannte [J/kgK] 
E: emissiefactor [-] 
11: diffusieweerstandsgetal [-] 
Ç,: vochtdifferentiecapaciteit [kg/m3

] 

bv : waterdamppenetratiecoëfficiënt [S312 Im] 

Tabel 12: Invoergegevens voor het simulatie11Wdel 

parameter waarde voor de bestaande situatie doorrekenen van varian 
ten 

luchtvolume: 
zone 1 
zone 2 
zone 3 

indeling in weekfuncties (totaal 9) 
functie 1 
functie 2 
functie 3 

indeling van de dag in periodes: 
periode 1 
periode 2 
periode 3 

maximale capaciteit van de ver
warmmg 

installatierendement 

warmteterugwinning 

temperatuur waarop geregeld 
wordt 

instelling thermostaat 
(periode 1/ 2 / 3) 

Interne warmte productie 

17400 m3 

1200 m3 

175 m 3 

maandag-vrijdag 
zaterdag 

zondag 

0:00 - 9:00 uur 
9:00 - 17:00 uur 

17:00 - 00:00 uur 

141 kW 

72% 

geen warmteterugwinning 

luchttemperatuur 

aanvang: 23/ 25/ 23°e 
vanaf 10 dec.: 21,3/23,8/21,3°e 

vanaf 7 maart: 21/ 23/ 21 oe 
vanaf 8 mei: 19/ 20/ 19°e 

1) onbeperkt 

2) gehele jaar 
19120/19°e 

3) gehele jaar 
19/19/19°e 

4) gehele jaar 
20/20/20oe 
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parameter waarde voor de bestaande situatie doorrekenen van varian
ten 

zone 1 
zone 2 
zone 3 

Interne dampproductie 

convectiefactor interne warmte
productie 

convectiefactor voor zoninstraling 
van het vertrek 

convectiefactor verwarming 

ventilatievoud 
zone 1 
zone 2 
zone 3 

percentage van de ventilatielucht 
dat van zone 1 via zone 2 naar 
buiten verdwijnt 

percentage van de ventilatielucht 
dat van zone 1 via zone 3 naar 
buiten verdwijnt 

zonwermg 

klimaatgegevens 

7.4 Uitvoer 

650W 
220W 

OW 

6,4 g/ s 

0,5 

0,2 

0,8 

0,6 h-I 

0,5 h- I 

0,35 k l 

65% 

15 % 

geen zonwermg 

Referentiejaar 1979 en gemeten 
waarden voor de luchttempera

tuur en relatieve vochtigheid 

5) 2,5 h-I 

Ieder uur wordt voor alle zones in het gebouw een groot aantal variabelen berekend op basis van de 
waarden van het voorgaande uur (voor de vochtberekeningen wordt de tijdstap van een uur nog 
eens verdeeld in kleinere stapjes om voor een voldoende nauwkeurigheid te zorgen), die opgeslagen 
worden in een uitvoerfile die opgeslagen kan worden. In deze file staan waarden van de volgende 
variabelen opgeslagen: 
® luchttemperatuur; 
® comforttemperatuur; 
® fictieve temperatuur voor transmissieverliezen CT J; 
® uurlijks energieverbruik; 
® ventilatieverliezen; 
® binnengekomen zonnestraling; 
® transmissieverliezen; 
® interne warmteproductie; 
® interne dampproductie; 
® gemiddelde oppervlaktetemperatuur wanden; 
® buitentemperatuur; 
® netto lang,g,olvig stralingsverlies; 
® vloertemperatuur; 
® relatieve vochtigheid binnenlucht; 
® gemiddelde relatieve vochtigheid wanden; 
® latente warmte van bevochtigen/ ontvochtigen. 
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7.5 Validatie 

7.5.1 Op twee nlveaul 

Validatie van een simulatiemodel bestaat uit twee stappen. Het model zal vergeleken moeten worden 
met een krachtig, bestaand model waarvan bekend is dat uitgebreid is getest op zijn nauwkeurig
heid en betrouwbaarheid met betrekking tot de resultaten. Gelukkig werd deze validatie op pro
grammaniveau al eerder uitgevoerd. In (Driessen, 1987) wordt de validatie van het programma 
ELAN, een aanzet tot het huidige programma WaVo, besproken. Sindsdien is het programma alleen 
nog maar verbeterd. 

Als duideljjk is, dat de resultaten van het ontwikkelde programma betrouwbaar genoeg zijn, kunnen 
resultaten van een simulatie van het fort vergeleken worden met resultaten van metingen uitge
voerd in het fort. Na eventuele bijstelling van het model, zodat de resultaten daarna goed overeen
komen met de werkelijkheid, zal er meer vertrouwen zijn in voorspellingen die met het model wor
den gedaan met betrekking tot voorgestelde verbeteringen. 

7.5.2 Waagfactoren 

De metingen die als vergelijkingsmateriaal worden gebruikt zijn de continue temperatuur- en rela
tieve vochtigheidsmetingen die al eerder aan de orde kwamen. Daarnaast kan het berekende en 
werkelijke energiegebruik vergeleken worden. Er zijn in dit geval wel een aantal problemen aan 
verbonden. 

Zoals gezegd bestaan de resultaten van de berekening uit waarden van diverse voor zone 1 tot en 
met zone 3 gemiddelde parameters. Per uur worden er dus bijvoorbeeld drie gemiddelde tempera
turen van de binnenlucht bepaald (voor zone 1, zone 2 en zone 3). Het fort bestaat uit iets meer dan 
100 kamers. Om een goed vergelijk te kunnen maken moet eigenlijk in elke ruimte gemeten wor
den. Dit is natuurlijk ondoenlijk. Er wordt slechts op 13 plaatsen gemeten, waarvan vooraf gesteld 
was dat ze een goede afspiegeling van het gehele fort waren. 13 meetwaarden zullen dus met 3 
gemiddelde rekenwaarden vergeleken moeten worden. 

Dit is opgelost door weegfactoren te introduceren. De waarde van de luchttemperatuur (of relatieve 
vochtigheid) die gemeten wordt op een positie zal binnen een bepaalde afstand van die meetpositie 
hetzelfde blijven of slechts een beperkte afwijking hebben. Na het bekijken van de meetresultaten 
van de continue metingen, maar ook van de drie handmetingen, is het fort verdeeld in gebieden 
waarin een gelijksoortig binnenklimaat heerst. Het fort is ingedeeld in 13 gebieden. In elk gebied 
bevindt zich één meetpositie. Elke meetpositie representeert dus een deelgebied van het fort. Het 
bijbehorende oppervlak (of eigenlijk volume, maar er is gemakshalve van een gelijke plafondhoogte 
uitgegaan) kan zo als weegfactor dienen als het vergeleken wordt met het totale vloeroppervlak van 
het fort. Figuur 45 geeft de uiteindelijk ontstane weging grafisch weer. 
Uit deze figuur blijkt meteen dat voor zone 1 er een erg goede weging kan plaatsvinden over het 
gebied. Voor zone 2 en 3 ligt dat wat moeilijker. In die zones liggen er maar weinig meetposities. Bij 
de bespreking van de resultaten in een komende paragraaf zal dan ook blijken dat de resultaten van 
de simulatie in het geval van zone 2 en 3 niet zo goed overeen komen met de gemiddelde waarden 
voor deze zones, maar dat hoeft dus niet veel te zeggen over de correctheid van de simulatieresulta
ten. 

Gedurende de meetperiade zijn er dingen veranderd in het fort. Zo zijn er extra radiatoren ge
plaatst. Dit is meegenomen in de bepaling van de weegfactoren. Deze zijn dus afhankelijk van het 
meettijdstip. 
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• Figuur 45: Verdeling van het/ort in deeloppervlakken die elk gekoppeld zijn aan een nu!etpositie. 

70 



7.5.3 Verbetering van modellnvHr. 

Natuurlijk zal bij de eerste pogingen het resultaat niet naar wens zijn. De invoer is dan nog niet 
nauwkeurig genoeg. Voor veel invoercategorieën geldt ook dat te weinig informatie beschikbaar is 
en zal met behulp van trial and error een goede waarde moeten worden gezocht. De simulatiere
sultaten kunnen dus passend gemaakt worden door te spelen met de invoer. Er zijn een aantal cate
gorieën waarmee dit gedaan kan worden (er vanuitgaande dat de wanden goed zijn ingevoerd) : 
@) interne warmteproductie: verhogen of verlagen hiervan heeft invloed op de temperatuur in de 

zone. 
@) interne dampproductie: verhogen hiervan levert een verhoging van de relatieve vochtigheid op 

(en visa versa). 
@) luchtstroming tussen de verschillende zones: hiermee kan de invloed van de ene zone op de 

andere zone worden vergroot of verkleind, wat verandering in zowel temperatuur als relatieve 
vochtigheid met zich meebrengt. 

@) ventilatievoud: bepaalt het warmte- en vochtverlies door ventilatie. Dit heeft ook invloed op 
zowel temperatuur als relatieve vochtigheid. 

@) materiaaleigenschappen: de eigenschappen van droge materialen zijn ingevoerd. Als ze nat 
worden veranderen deze eigenschappen. Dit is niet in het model verwerkt. Handmatig veran
deren van de eigenschappen is dan de oplossing. 

Verder treedt er een inslingereffect op. De beginwaarden zullen niet met de meetresultaten van die 
periode overeenkomen, omdat zich nog een evenwicht moet instellen, wat in de praktijksituatie 
natuurlijk allang is gebeurd. Het fort heeft daar 100 jaar de tijd voor gehad. Onduidelijk is hoelang 
dit effect duurt. Voor de verschillende zones lijkt steeds een andere inslingertijd te gelden. Dit zou 
ook goed mogelijk kunnen zijn, omdat niet in alle zones een gelijke verhouding tussen het luchtvo
lume en de constructiemassa aanwezig is: 

Tabel13: Verhouding tussen het luchtvolume en de nI1lssa van de constructiede/en in de drie zones. 

Zone Verhouding Vlucht! nIcon. 1r 

1 0,22 
2 0,31 
3 0,04 

In de huidige praktijksituatie is er sprake van verwarming alleen in zone 1. De andere zones wor
den indirect verwarmd via de tussenwanden en de aanwezige luchtstromen tussen de zones. 

Omdat de verwarmde zone invloed heeft op de andere zones is met het bijstellen van het model 
begonnen bij zone 1. Er is vanuit gegaan dat zones 2 en 3 geen invloed hebben op het klimaat van 
zone 1, vanwege het feit dat warmtetransport steeds van de warme naar de koude ruimte gaat en 
zone 1 dus steeds warmer is dan zone 2 of zone 3. Na voldoende bijstelling van zone 1 is verder 
gegaan met zone 2 en 3. Dit kon gelijktijdig omdat zij nergens aan elkaar grenzen. 

7.5.4 Vergelijking van berekende en gesimuleerde waarden 

TEMPERATUUR EN RELATIEVE VOCHTIGHEID 

Resultaten van de vergelijking zijn te vinden in figuur 46 en 47. In deze figuren staan steeds twee 
lijnen. De rode lijn geeft het simulatieresultaat weer. De blauwe lijn geeft het gemiddelde meetre
sultaat voor de betreffende zone. Hoe beter de twee lijnen overeen komen, des te beter is het simula
tiemodel geschikt om voorspellingen te doen. In de figuren is te zien dat vooral voor zone 1 de si
mulatie erg goed overeenkomt met de gemiddelde meetwaarden. Al eerder werd verteld dat in deze 
zone zich de meeste meetposities bevinden en zo dus een betere afspiegeling vormen van het bin
nenklimaat dan dat voor zone 2 en 3 het geval is. Vooral in de zomermaanden wordt het verschil 
tussen meetwaarden en simulatiewaarden groter. 
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ENERGIEGEBRUIK 

Verschil tussen praktijk en simulatie 

Indien een voldoende nauwkeurig resultaat is verkregen, kan het energiegebruik getoetst worden 
aan de praktijk. Dit levert echter twee totaal afwijkende waarden op. Het blijkt dat het berekende 
energiegebruik 4 maal hoger is dan in de praktijk het geval is. In figuur 48 wordt het olieverbruik 
van de installatie vanaf juli 1997 getoond'. In de periode overeenkomend met de simulatie periode 
wordt ongeveer 42000 liter olie verbruikt. Bij een aangenomen installatierendement van 72 % en 
een verbrandingswaarde van de olie van 42,5 MJ/kz zal de verbruikte olie 3,0.105 kWh aan 
warmte opleveren. De benodigde hoeveelheid energie berekend met de simulatie is 1,2.106 kWh. 
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Figuur 46: Gemiddelde meetwaarden (blauwe lijn) voor de luchttemperatuur vergeleken 11121 simulatiewaarden (rode lijn) . 

• In de figuur is voor het werkelijke olieverbruik de hoeveelheid bijgevulde olie tegen het tijdstip 
waarop dit gebeurde uitgezet. Deze hoeveelheid olie wordt in de daaropvolgende periode verbruikt. 
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Verwarmen in de praktijk gebruikt echter niet zoals in de simulatie. In het geval van de simulatie 
wordt het fort (of in ieder geval zone 1) gelijkmatig verwarmd, totdat de ingestelde temperatuur is 
bereikt. De luchttemperatuur is dus overal gelijk. In de praktijk zal de temperatuur alleen op de 
plaats van de thermostaat de 'goede' temperatuur heersen. Een groot luchtvolume wordt dus niet 
voldoende opgewarmd. Dit zal een verschil in energiegebruik opleveren. 
In figuur 50 is voor alle meetposities het aantal uren dat voldaan wordt aan de temperatuurinstel
Iingen uitgezet. Te zien is dat op meetpositie IIIb, IIIf en Vla deze instellingen het vaakst worden 
gehaald. 
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Figuur 47: Gemiddelde meetwaarden (blauwe lijn) voor de relatieve vochtigheid vergeleken met simulatiewaarden (rode 
lijn). 

Deze meetposities liggen in het warmste gedeelte van het fort en het dichtst bij de locatie van de 
thermostaat. Met deze figuur wordt bewezen dat de instellingen op een groot aantal plaatsen erg 
weinig gehaald worden in vergelijking met plaatsen dichtbij de thermostaat (of op deze plaats zeiO. 
Voor de handmeting (zie paragraaf 6.0 kan hetzelfde gedaan worden. Op de drie meetdata heeft 
het grootste gedeelte van het verwarmde gedeelte een lagere temperatuur dan kamer 34 (plaats 
thermostaat). Daarnaast is voor de thermostaat een plaats dichtbij het plafond gekozen. Op deze 
plaats zal het warmer zijn dan op werkhoogte. Figuur 50 geeft dit grafisch weer. 

73 



14000 . 

12000 :. .. , . . 

110000 : 

<I> 

5 8000 : 

j 
(5 

6000 :. 

4000 •.. .. 

2000 

o 
jul sep nov jan mrt mei jul sep nov Jan mrt mei jul sep nov 

tlid [maandenl 

Figuur 48: Rood) Oüeverbruik van de verwarmingsinstaOatie in de 
periode juli 1997 tot november 1999. Blauw) (Ju de simulatie vol
gend olieverbruik gesommeerd per maand. 

60 

Z 
~ 50 
Cl) 

..0 

'ê40 
0 
~ 
:; 
230 
~ 
Cl) 
a. 
E 20 
2 
<I> 
ëii 
c 10 CD 
~ 
CD 
Cl 

0 
11 lila Ilib Ilic Ilid IIle 1111 Vla Vlb Vlc XI XllaXllb 

meetpositie 

Figuur 49: Percentage van de tijd dat op een meetpositie de lucht
temperatuur gelijk of hoger was dan de ingestelde themwsliUlltem
peratuur. 

HAND BEREKENING 

Een andere reden voor het te hoge energiegebruik zou een te hoog aangenomen ventilatievoud kun
nen zijn, ware het niet dat het aandeel van het ventilatieverlies ten opzichte van het transmissiever
lies voor de simulatie erg laag is. Er is een simpele handberekening uitgevoerd om te beoordelen of 
dit wel juist is. Het jaar is opgedeeld in delen van 1000 uur. Voor elk deel is het transmissie- en 
ventilatieverlies berekend. Voor het temperatuurverschil is de buitentemperatuur minus de met de 
simulatie berekende gemiddelde binnenluchttemperatuur voor zone 1 gebruikt. Voor het transmis
sieverlies door de vloer is een constante temperatuur van 100 e aan de buitenzijde aangehouden. In 
tabel 14 worden de berekeningsresultaten samengevat. Uiteindelijk blijkt dat het ventilatieverlies 
ten opzichte van het ventilatieverlies erg klein is en dus niet de oorzaak kan zijn van het te hoge 
energiegebruik. 

74 



o 
Figuur 50: Deel van hetfort dat dezelfde of hogere temperatuur heeft als kamer 34 (kamer met themwstaat). Rood) 26 
januar4 blauw) 21 aprü, groen) 23 juli. 
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Het totaal transmissieverlies' is berekend met: 

Q/rans = [UbuAbu(~i - TbJ + Uv/~/(~i -10)]· 1 (7.22) 

Het totaal ventilatieverlies is berekend met: 

pc 
Q --nV(T. -T. )·1 

vent - 3600 bi hu 
(7.23) 

Ubu: gemiddelde U-waarde buitenwanden (0,87 W Im2K); 
Uvl: gemiddelde U-waarde vloerdelen (3,1 W/mzK); 
Abu: oppervlak buitenwanden (6100 m2); 
Avl: oppervlak vloer (5500 m2); 
Tbi: gemiddelde binnentemperatuur IOC]; 
Tbu: gemiddelde buitentemperatuur IOC]; 
t: tijd [uren]; 
pc: 1200 JI m 3K. 
n: ventilatievoud [h·I ]; 

V: luchtvolume (17400 m3]. 

Uitgegaan is van een ventilatievoud van 1 hol. Makkelijk te zien is dat het aandeel van het ventila
tieverlies alleen maar kleiner wordt bij verkleinen van dit ventilatievoud. 

Tabel14: Vergelijk lussen transmissie- en ventilatieverlies. 

Periode [uur] Tbu [OC] Tbi [OCl Totaal transmissieverlies Totaal ventilatieverlies 
[kWhj·104 (kWh]· 104 

0-1000 14,8 19,9 19,3 2,96 
1000-2000 15,1 19,7 18,7 2,67 
2000-3000 12,4 17,8 15,9 3,13 
3000-4000 7,4 17,5 18,1 6,09 
4000-5000 6,7 17,6 18,5 6,32 
5000-6000 5,4 18,9 22,0 7,83 
6000-7000 8,3 19,3 21,4 6,38 
7000-8000 11,2 19,4 20,1 4,76 
8000-8760 15 19,4 13,6 1,90 

totaal 167,6 42,1 

• Sterk vereenvoudigde fonnules voor het transmissie- en ventilatieverlies zijn alleen in deze context 
geldig. 
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8 

Effecten van mogelijke aanpas
singen 
8.1 Verwarmen 

8.1.1 Aanpall8n van da temparatuur 

In hoofdstuk 6 en in bijlage VI wordt de verdeling van de temperatuur en RV in het fort gegeven 
voor 23 juli 1999. Deze dag kan gebruikt worden om een effect van temperatuurverandering in een 
periode van het jaar dat er veel vochtproblemen ontstaan te illustreren. 

Voor elke meetpositie is het absoluut vochtgehalte berekend uit de meetwaarden (zie bijlage XI). Er 
wordt nu vanuit gegaan dat bij verandering van de temperatuur geen verandering in het absoluut 
vochtgehalte optreedt. Als nu het fort egaal verwarmd zou worden tot een temperatuur van 20°C, 
dan zal voor de verdeling van de relatieve vochtigheid het beeld ontstaan volgens figuur 52. Het 
blijkt dat het egaliseren van de temperatuur niet overal gunstig is. Op plaatsen die zo warmer wor
den zal de RV omlaag gaan, maar plaatsen die koeler worden in vergelijking met de bestaande situ
atie zullen juist een hogere RV krijgen, voor museumobjecten dus minder gunstig. In geval van 
verder verlagen van de temperatuur naar 19°C zal het effect nog verder optreden. 
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Figuur 51: Berekende waarden voor de relatieve vochtigheid (gemiddelde dagwaarden) in zone 1 voor de bestaande situatie 
(rode lijn) en in het geval dat de verwarmingscapaciteit zodanig groot is dat de thermostaatinstellingen bereikt worden 
(blauwe lijn). 



o 
Figuur 52: Berekende RV-waarden bij een constante temperatuur in hetfort van 20"C. De waarden werden berekend met 
absolute vochtgehalten voor 23 juli 1999. 
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Ook met het besproken simulatiemodel is een effect van de verandering van de thermostaatinstel
lingen bekeken. Als eerste werd bekeken wat het RV -verloop zou worden als daadwerkelijk de 
thermostaatinstellingen bereikt worden in het fort. Figuur 5 I laat dit verloop zien, net als dat voor 
de bestaande situatie. Het aantal gunstige waarden tussen 45 % en 65 % neemt af ten koste van 
meer lagere RV-waarden. 

Met het besproken simulatiemodel is een effect van de verandering van de thermostaatinstellingen 
bekeken. In plaats van de vier maal veranderde instellingen werd bekeken wat een constante tem
peratuur van 20°C voor effect heeft op het verloop van de relatieve vochtigheid en voor in het geval 
van de huidige verwarmingsinstallatie en voor een vergrootte installatie (onbeperkt). In het eerste 
geval verandert er zoals gezegd niets aan het verloop van de RV. In het tweede geval wel. Er zijn nu 
meer waarden onder 45 %. Dit gaat te koste van de waarden tussen 45 en 65 % die kleiner worden. 
Verder verlagen van de luchttemperatuur naar 19°C zorgt ervoor dat meer hogere RV -waarden 
voorkomen (zie figuur 53). 
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Figuur 53: Spreiding van de berekende relatieve vochtigheid in zone 1 in het geval van een ingestelde temperatuur van 20"C (links) en 
19"C (rechts) bij een oneindige installatiecapaciteit. 

8.1.2 Vergroten Installatlecapacltalt 

EFFECT OP DE RELATIEVE VOCHTIGHEID 

Vooral in de zomermaanden is er een probleem met te hoge relatieve vochtigheden. Een vergroting 
van de verwarmingscapaciteit in deze probleemperiode is echter geen oplossing. De relatieve voch
tigheid blijft gelijk, omdat de huidige installatie voor deze maanden al voldoende capaciteit heeft en 
de binnentemperatuur dus gelijk blijft. Natuurlijk wordt het fort niet egaal verwarmd en op plaat
sen die wel profiteren van een vergrote verwarmingscapaciteit zal er wel een verlaging van de RV 
optreden. In de overige maanden zal de RV wel afnemen (zie figuur 51). 

PERCENTAGE GESCHIKTE RV-WAARDEN 

In figuur 57 wordt de relatieve vochtigheid gegeven voor de simulatie van de bestaande situatie. 
Indien voor de strenge eis voor de RV gekozen wordt, d.w.z. alleen waarden tussen 45 en 55 % ge
oorloofd zijn, dan voldoet het binnenklimaat voor zone 1 voor ongeveer 32 % van de tijd. Als de 
bovengrens wordt opgeschoven naar 65 % neemt dit percentage toe tot 61 %. Daarnaast is nog 
belangrijker dat de meeste 'slechte' waarden boven 65 % liggen. 

Omdat bij vergroten van de installatie de luchttemperatuur verandert, zal de spreiding van de RV 
ook veranderen. In figuur 56 wordt de spreiding van de RV in dit geval gegeven. In vergelijking met 
de bestaande situatie heerst er vaker een lagere RV, er is een grotere spreiding van de RV. De RV ligt 
minder vaak in het gewenste gebied. Vergroten van de installatiecapaciteit heeft dus een negatief 
effect van het vergroten van het aandeel van de waarden tussen 45 en 65 %. 

EFFECT OP HET ENERGIEGEBRUIK 

Uit de eerder besproken metingen is gebleken dat de met de thermostaat ingestelde temperaturen 
niet gehaald werden (zie hoofdstuk 6 en 7). Met behulp van het model besproken in hoofdstuk 7 is 
bepaald hoeveel energie extra nodig zou zijn om de instellingen wel te halen. Opgemerkt dient te 
worden dat het berekende energiegebruik voor het bekeken jaar ongeveer 4 maal zo hoog uitvalt als 
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de praktijkwaarde (zie hiervoor hoofdstuk 7). De resultaten met betrekkinz tot het energiegebruik 
moeten daarom met enige voorzichtigheid bekeken worden. 

In figuur 54 is de energie die per uur gebruikt wordt uitgezet voor de simulatieperiode. In deze 
figuur wordt een vergelijk gemaakt tussen de bestaande situatie en een situatie waarin uitgegaan is 
van oneindig grote installatiecapaciteit. Om in de maanden oktober tot mei aan de temperatuurin
stellingen te voldoen is duidelijk een groter energieverbruik nodig, wat met de huidige installatie 
niet haalbaar is. In de zomermaanden wanneer de instellingen ook door de bestaande installatie 
gehaald worden is er uiteraard geen verschil in energiegebruik. 
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Figuur 54: Uurlijks energiegebruik (gemiddelde dagwaarden) van de huidige verwarmingsinstallatie (rode lijn) vergeleken 
met een installatie met een vergrootte verwarmingscapaciteit 

De ingesteld temperatuur was in de beginmaanden van de metingen ook erg hoog (gemiddeld zo'n 
23°C). Gesimuleerd is ook of bij een verlaging van de ingestelde temperatuur naar 19°C (voor de 
gehele meet periode) nog steeds een grotere capaciteit van de installatie nodig is. In figuur 55 is te 
zien dat bij gebruik van de huidige installatie toch een tekort aan capaciteit aanwezig is. In de zo
mermaanden verandert er uiteraard bijna niets. 
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Figuur 55: Energiegebruik voor vier doorgerekende varianten. A) 
bestaande situatie, B) als bestaand, maar met oneindige instaUatie
capaciteit, C) als B, maar een constante, ingestelde temperatuur van 
20"C, D) als B, maar een constante, ingestelde temperatuur 
van19"C. 
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8.1.3 lachtYartaglng 

Om onnodige temperatuurschommelingen te voorkomen zal de nachtverlaginz dienen te verdwij
nen. In hoofdstuk 6 werd verteld dat in de bestaande situatie alleen van nachtverlaging sprake was 
op de spaarzame momenten dat overdag de ingestelde temperatuur werd bereikt. In de bestaande 
situatie zal door nachtverlaging dan ook geen energie bespaard worden. 

De grote verschillen in temperatuur in het fort kunnen mogelijk verkleind worden door de thermo
staat te verplaatsen naar een (nu nog) koudere ruimte. Als in deze ruimte voldoende verwarmd 
wordt kan in warmere ruimten de radiator bijgesteld worden, zodanig dat overal dezelfde tempe
ratuur zal heersen. Hiervoor is al gesteld dat dit meer energie zal gaan kosten. 

Daarnaast zou het verstandig zijn de temperatuur in ruimten waarin kostbare objecten staan ten
toongesteld of opgeslagen ten beheersen met een in die ruimte hangende thermostaat. Aangezien de 
relatieve vochtigheid het belangrijkste is om te beheersen is een hygrostaat beter. 

8.2 Vantllatlamogall)khaden 

8.2.1 Effect op da temparatuur 

Bij een beperkte installatiecapaciteit zoals in de bestaande situatie zal in de maanden oktober tot half 
mei de temperatuur fors dalen in geval van een verhoogd ventilatievoud (bijvoorbeeld Z,5 i.p.v. 0,6 
h-I). In de zomermaanden heeft de installatie nog capaciteit over om nog steeds de ingestelde lucht
temperatuur te bereiken. 
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Figuur 56: Berekende waarden voor luchttemperatuur (gemiddelde dagwaarden) voor de bestaande situatie (rode lijn) 
vergeleken met de situatie dat het ventilatievoud is verhoogd (van 0,6 h-I naar 2,5 hO', blauwe lijn), ter illustratie van het 
effect van een verhoogd ventilatievoud en het vergroten van de schommelingen die daarmee gepaard gaan. 

8.2.2 Effect op da relatlave vochtigheid 

In het geval van een beperkte installatiecapaciteit moet onderscheid worden gemaakt tussen zone 1 
en zone Z/ 3. 
Zone 1: in de maanden oktober tot half mei zal de relatieve vochtigheid ietwat toenemen. In de zo
mermaanden daalt de RV juist. Met andere woorden de jaarlijkse RV -schommeling neemt af. Dit is 
gunstig voor de museale collectie. De spreiding van de RV in zone 1 laat een smallere verdeling van 
de RV zien als er meer wordt geventileerd. 
Jammer genoeg vermeerderen de korter durende schommelingen (dagelijkse schommelingen) in de 
winter. Ventileren met voorgeconditioneerde lucht is een oplossing, maar alleen in geval van me
chanische ventilatie mogelijk. 
Zone Z/ 3: in de onverwarmde gedeelten neemt de RV bij vergroten van het ventilatievoud af ge
durende het gehele jaar, in de zomer alleen meer. De kortdurende schommelingen worden groter. 
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Bij vergroten van de verwarmingsinstallatie zal er in de zomer t.o.v. de hiervoor geschetste situatie 
niet veel veranderen, omdat de temperatuur dan gelijk blijft. In de winter verandert de temperatuur 
wel (deze stijgt) en daarmee daalt de RV, een verhoogd ventilatievoud zal daar alleen in meewerken. 
In dit geval zal de binnenlucht worden gemengd met instromende buitenlucht met een hoger abso
luut vochtgehalte. Nu zal dus een verlaging van het absoluut vochtgehalte de oorzaak van RV
verlaging zijn. 
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Figuur 57: Berekende waarden voor de rel.il1ieve vochtigheid (gemiddelck dagwaarden) voor de bestaande situatie (rode lijn) 
en de situatie dat het ventilatievoud verhoogd is (van 0,6 h-l naar 2,5 h-I, blauwe lijn). 

Bij gelijkblijvende (constante) temperatuur in het fort zal bij verhoging van het ventilatievoud een 
grotere spreiding van de RV ontstaan_ De relatieve vochtigheid binnen gaat de relatieve vochtigheid 
buiten meer volgen en de schommelingen zullen groter worden. Figuur 59 laat dit effect zien. 
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Figuur 58: Spreiding van de relatieve vochtigheid in zone 1 voor de 
bestaanck situatie met een verhoogd ventUatievoud van 2,5 h-I. 
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Figuur 59: Spreiding van de relatieve vochtigheid in het geval van een constante binnentemperatuur van 20"C en een ventilatievoud van 
0,6 h-I (links) en 2,5 h-I (rechJs). 
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8.2.3 Vochtigheid yan de wanden 

De temperatuur van de lucht is hoger dan de temperatuur van de binnenwanden, die op zijn beurt 
weer hoger is dan de temperatuur van de buitenwanden. Dit verschil is in de winter groter. Over 
het algemeen is de RV van de wanden hoger dan die van de lucht. De RV van de wanden kan hoger 
zijn dan 1, omdat in het model het capillair vochttransport niet wordt meegenomen. Alle waarden 
boven 1 kunnen als 1 worden aangenomen. 

Buitenwanden hebben een iets hogere RV dan de binnenwanden (dit heeft met de gemiddelde tem
peratuur te maken). Dit verschil is in zone 2 en 3 ongeveer gelijk, in zone 1 kleiner. Daarentegen is 
het verschil in RV van de buitenwanden en de lucht het grootst in zone 1 en 2. In zone 3 is het ver
schil zeer gering. 

Indien de luchttemperatuur wordt verhoogd zal de relatieve vochtigheid van de wand afnemen, 
alleen minder dan de relatieve vochtigheid van de lucht afneemt, omdat de temperatuur van de 
wanden minder toeneemt dan de temperatuur van de lucht. Het verschil tussen deze twee wordt dus 
groter, net zoals het verschil voor de temperatuur groter wordt. 

Vaak wordt een relatieve vochtigheid nabij een oppervlak hoger dan 80 % aangenomen als 'grens' 
voor het ontstaan van condensatie op dat oppervlak, wat bijvoorbeeld schimmelgroei kan veroorza
ken. Op andere oppervlakken, zoals van de tentoongestelde objecten, in dezelfde ruimte zal het RV
niveau ongeveer hetzelfde zijn. Het simulatiemodel berekent dat 18 % van de tijd binnenwanden 
een RV aan het oppervlak hebben van 80 % of meer (gemiddelde voor alle binnenwanden samen). 
Bij een constante temperatuur van 20°C is dit percentage 16 %, bij 19°C 22 %. 

Verhogen van het ventilatievoud heeft meer effect. Verhogen van het ventilatievoud naar 2,5 h- 1 (is 
0,6 h-1) levert een halvering van de percentages op, respectievelijk 9,6 en 9 % van de tijd hebben de 
oppervlakken van de binnenwanden een RV hoger dan 80 %. 

8.2.4 Effect op het energiegebruik 

Indien het ventilatievoud verhoogd wordt van 0,6 naar 2,5 h-1 kost het meer energie om de tempe
ratuurinstellingen te handhaven. Deze toename komt volledig voor rekening van de zomermaan
den, vanwege de dan nog aanwezige extra installatiecapaciteit. In de winter zat de installatie al aan 
zijn top, vandaar ook de optredende temperatuurdaling. 
Uitgaande van een onbeperkte installatiecapaciteit is goed te zien hoeveel energie er nodig is om 
werkelijk de ingestelde temperatuur in het gehele fort te halen. Bij een verhoogd ventilatievoud is er 
in vergelijking met de bestaande situatie ongeveer 50 % extra nodigl 

8.3 Indeling fort 
Zonder iets aan de aanwezige problemen te doen kan ook voor een verbeterd binnen klimaat voor de 
museumobjecten worden gezorgd. Objecten kunnen namelijk verplaatst worden van slechte plek
ken in het fort naar goede plekken. 

In figuur 36 op pagina 52 staat aangegeven voor welk deel van de meetperiode de meetpositie ge
schikt bleek om er iets tentoon te stellen. Voor geen enkele meetpositie is dit een erg hoog percenta
ge. Met behulp van deze figuur kan een indeling gemaakt worden van het fort. Het tentoonstellen 
van objecten moet niet gebeuren in de onverwarmde buitenring, maar ook niet in de schuine bui
tenring of de buitenring noord. Ook al wordt hier verwarmd, er zijn toch veel hoger waarden voor 
de RV gemeten. Ook in het middengedeelte zijn plaatsen aan te wijzen die niet zo geschikt zijn om 
kostbare objecten te tonen. Kamers 40 ti m 47 worden zodanig slecht geventileerd dat ook hier veel 
hoge RV -waarden zijn gemeten. 

De schuine binnenring en binnenring noord (Ven VI) zijn plekken die beter geschikt zijn, vooral 
vanwege de beter ventilatie. Ook hier is het percentage gunstige waarden niet erg hoog (zo rond de 
50 % ligt tussen 45 en 65 %) , maar het aandeel hoge(re) waarden voor de relatieve vochtigheid is 
niet zo hoog. Indien dus verder niets aan het binnenklimaat wordt veranderd, dan is de maatregel 
om de tentoonstellingsobjecten vooral hier te plaatsen een goede. Het geringe oppervlak van dit 
gebied zal echter verhinderen dat alle objecten hier geplaatst kunnen worden. Daarnaast zijn er 
nogal wat ingebouwde diorama's in het fort aanwezig die a) niet verplaatst kunnen worden en b) 
betrekking hebben op de positie in het fort waar ze geplaatst zijn. 
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8.4 Ontvochtlgen 

8.4.1 Cantrale Instaliltia 

Uit de voorgaande paragrafen is gebleken dat zowel het aanpassen van de temperatuur als het ver
hogen ven het ventilatievoud niet voldoende zijn om het binnenklimaat in het fort te verbeteren. 
Deze twee maatregelen zullen moeten worden gecombineerd met een derde maatregel: ontvochti
gen (en bevochtigen). 

Om het vochtgehalte van de binnenlucht te beheersen zal een klimaatinstallatie nodig zijn. Eén 
centrale klimaatinstallatie die het klimaat van het gehele fort regelt is ideaal in veel musea, maar om 
een aantal redenen niet in het fort: 
® De nieuwe klimaatinstallatie moet op een centrale plaats liggen, net zoals de huidige verwar

mingsinstallatie eigenlijk centraler moet liggen om het fort gelijkmatiger te kunnen verwarmen 
en om de leidingen relatief kort te kunnen houden. In het geval dat gekozen wordt voor twee 
installatieruimten zijn de twee caponnières misschien een optie. De moeilijk te verwarmen lan
ge buitenringen zijn dan niet zo'n probleem meer. De afstand die het water af moet leggen tot 
het eindpunt van de leiding halveert. 

® De aan te leggen leidingen zijn groot van afmeting, omdat het luchtleidingen zijn. Voor deze 
leidingen is geen ruimte: plafondhoogte is klein en doorboren van wanden is vanwege het mo
numentale karakter van het fort niet wenselijk. 

® Het binnenklimaat in een gebouw met een plattegrond zoals het fort is erg moeilijk te beheersen 
met een centrale klimaatinstallatie. Dat blijkt ook al uit de inhomogene temperatuurverdeling. 
Elke ruime staat in (open) verbinding met één of meerdere andere ruimten. Luchtstromingen in 
het fort kunnen voor ongewenste effecten zorgen. Elke ruimte zal apart geregeld moeten wor
den met vele leidingen tot gevolg. 

Een splitsing van de huidige installatieruimte in twee afzonderlijke ruimten is een optie om iets te 
doen aan de opgesomde problemen. Indien werkelijk aan een vergroting van de verwarmingscapa
citeit wordt gedacht is het plaatsen van een tweede ketel in bijvoorbeeld een deel van de zuidcapon
nière beter dan het vergroten van de bestaande ketel. 

8.4.2 Plaatselijk ontvochtlgan 

ACTIEVE KLIMATISERING 

Een oplossing die al deze nadelen of beperkingen niet heeft is een losse plaatselijke regeling van het 
binnenklimaat voor elke ruimte met losse units, of in ieder geval voor de probleemruimten. Nu kan 
heel gemakkelijk worden ingegrepen in veranderingen van het klimaat die zich op één plaats voor
doen. Het is ook veel makkelijker te bepalen wat de capaciteit van een ontvochtigingsunit moet zijn 
en om deze uiteindelijk in te regelen. 

Niet alle ruimten behoeven een strakke regeling van het binnenklimaat en dan met name wat betreft 
de relatieve vochtigheid. Alleen ruimten waar objecten tentoongesteld staan komen hiervoor in 
aanmerking. Maar aangezien de meeste objecten in vitrines of diorama's tentoongesteld staan is het 
logisch om deze vitrines en diorama's te gaan klimatiseren en niet de omringende ruimte. In de 
omringende ruimte zal het klimaat geschikt moeten zijn voor bezoekers en medewerkers van het 
museum. Dit is nu ook al het geval. 

In het geval van diorama's kan het klimatiseren actief of passief. In het eerste geval wordt een kleine 
klimaatinstallatie in de vitrine ingebouwd. In het tweede geval wordt met hygroscopische materia
len gepoogd het relatieve vochtgehalte op het gewenste peil te houden. Voorwaarden zijn dan wel 
dat de vitrine volledig afgesloten is en dat er geen vochtbron in de vitrine aanwezig is. 

CAPACITEIT ONTVOCHTIGER 

In figuur 60 worden een aantal grafieken gegeven waarmee een schatting gemaakt kan worden 
voor de capaciteit van een ontvochtiger. Deze capaciteit hangt af van het volume van het diorama, 
de mate van ventileren, de heersende temperatuur en het verschil tussen de relatieve vochtigheid 
buiten het diorama en de gewenste relatieve vochtigheid erbinnen. Vandaar dat al deze factoren als 
variabel in de grafieken aanwezig zijn. 
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Figuur 60: Capaciteit van de ontvochtiger als functie van het luchtvolu11U!, het ventilatievoud, de temperatuur en het verschil tussen de 
RV buiten het diorama en de gewenste RV erbinnen. Er is uitgegaan van een gewenste RV in het diorama van 50 %. l1R V is de verlaging 
van de RV die door de ontvochtiger nwet worden gerealiseerd. 

VENTILATIE VAN DIORAMA'S 

Een kleinere luchtuitwisse1ing tussen vitrine en zijn omgeving zorgt ervoor dat stabiliteit van de RV 
beter gehandhaafd blijft voor beperkte schommelingen in de temperatuur. Ook zorgt het ervoor dat 
er veel minder buffermateriaal nodig is, dat ook nog eens langer meegaat. 

De meeste diorama's in het fort voldoen aan beide eisen niet. Ze staan in open verbinding met de 
ruimte waarin ze zich bevinden en de dragende wanden van het fort die deel uitmaken van het 
diorama staan vocht af aan de lucht in het diorama waardoor de relatieve vochtigheid in het diora
ma hoger wordt dan in de omringende ruimte. 
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Dat de diorama's in open verbinding staan met de omringende ruimte is in de bestaande situatie een 
goede zaak. Dit zorgt voor de broodnodige ventilatie die de vochtopeenhoping, die ontstaat door het 
vocht dat afgegeven wordt door de wanden, te verwijderen. 

Bij ventilatie tussen het publieksgedeelte en het dioramagedeelte zal er niet automatisch sprake zijn 
van een afnemend absoluut vochtgehalte in het diorama. Het absoluut vochtgehalte zal afhankelijk 
van het niveau in het publieksgedeelte stijgen of dalen. Als het niveau in het publieksgedeelte hoger 
is, dan zal het stijgen in het diorama en visa versa, de lucht zal een evenwicht proberen te bereiken. 
Het absoluut vochtgehalte in de andere ruimtes speelt ook een rol. Bij constante temperatuur zal de 
RV een gelijk verloop vertonen als dat van het absoluut vochtgehalte. 

Waarschijnlijk zal het in de praktijk zo zijn dat het fort en de publieksgedeelten een lager absoluut 
vochtgehalte hebben dan de diorama's, omdat daar de ventilatie lager is: er zijn meer luchtbewegin
gen tussen de diverse ruimtes dan tussen een ruimte en het diorama daarin. Het absoluut vochtge
halte is buiten lager dan binnen, dus lijkt het dat meer ventileren het vochtgehalte zal verlagen. 

In het diorama zal een gelijke dampproductie plaatshebben als in de rest van het fort bij gelijke 
wandoppervlakken (als de wanden even als belangrijkste vochtleveranciers worden beschouwd). 
Wegens een geringer ventilatievoud blijft er meer vocht in het diorama hangen, wat in andere, 
openere ruimtes weggevoerd wordt door de luchtstromingen. De temperatuur daarentegen zal zich 
sneller instellen en is niet afhankelijk van het vochtverhaal. 

Als er geen extra dampproductie in het diorama is, dan zal het absoluut vochtgehalte dat van de rest 
van het fort achterna lopen, afhankelijk van de mate van ventilatie. 

8.4.3 Palllnl kllmatl.rlng 

Het is mogelijk om de hygroscopische werking van materialen te benutten door deze materialen een 
deel van het teveel aan vocht in de lucht op te laten nemen. Om de schommelingen in de relatieve 
vochtigheid te verkleinen moet een materiaal een aantal specifieke eigenschappen hebben: 
® hoge capaciteit om water op te nemen of af te staan; 
® een groot oppervlak om een snelle reactie op een verandering in de RV te bewerkstelligen; 
® het mag geen schade leiden tijdens het opnemen/ afstaan van water; 
® het moet droog aanvoelen, zelfs bij hoge vochtgehalten; 
® het moet makkelijk conditioneerbaar zijn. 
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Figuur 61: Hygroscopische krolnnum voor 5 adsorptiemllterialen. 

Figuur 61 laat voor een aantal veel gebruikte adsorptiematerialen de hygroscopische krommen zien. 
Uit deze figuur is af te lezen dat silicagel bij relatieve vochtigheden boven 40 % de grootste capaci
teit heeft om vocht op te nemen. Daarnaast loopt de kromme in het gebied van gewenste RV's voor 
een gemengde museumcollectie het steilst, waadoor snel een kleine verandering in de RV tenietge
daan kan worden. Uit figuur 62 blijkt dat silicagel erg snel een hoeveelheid vocht kan opnemen 
(bijna 40 % van het eigen gewicht) . Dit heeft onder andere te maken met het grote buitenoppervlak 
dat tussen de 500 en 700 m2 per gram silicagel bedraagt. Ook een voordeel van silicagel is dat de 
vochtcapaciteit van silicagel temperatuuronafhankelijk kan worden aangenomen voor normale 
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binnentemperaturen « 25°C). Voor de omstandigheden in het fort lijkt silicagel het beste adsorp
tiemateriaal te zijn. 

Nog steeds blijft de vraag hoeveel adsorptie materiaal nu nodig is. Thomson houdt een waarde van 
20 kg geconditioneerde silicagel aan per m3 vertrek. Hij zegt hierover: "If this recommendation is 
followed, the RH inside (00.) can be maintained in the range of 35 - 65 % RH even during very dry or 
very humid conditions' (Thomson, 1977). Over de maximale schommelingen van de relatieve 
vochtigheid bij gebruik van silicagel wordt geen uitspraak gedaan. 
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Figuur 62: Wateradsorptie van 5 adsorptiematerialen alsfunctie van 
de tijd 

Een criterium dat ook voor andere materialen dan silicagel kan worden gebruikt, is opgesteld door 
de Department of Defense van de Verenigde Staten, die een grote expertise opgebouwd heeft bij het 
klimatiseren van voedsel- en medicijntransporten in oorlogstijd. In de richtlijn MIL-D-3464E wordt 
een methode beschreven voor de bepaling van de hoeveelheid benodigd adsorptie materiaal in 
transportverpakkingen: 
1. De eerste stap is het onderscheid tussen een flexible (plastic zak) of een starre verpakking 

(container) . 
2. De tweede stap is het bepalen van het oppervlak van het verpakkingsmateriaal in geval van een 

flexibele verpakking of het \uchtvolume in geval van een starre verpakking; 
3. Het aantal benodigde units adsorptie materiaal kan worden bepaaldmet de volgende formules: 

aantal units = 16,65 . A voor flexibele verpakkingen 
(8.1) 

aantal units = 40,28 . V voor starre verpakkingen 

Een unit is gedefinieerd als "the amount of desiccant that wiIl adsorb at least 3 g of water vapor at 
20 % relative humidity and at least 6 g of water at 40 % relative humidity at 77 oF (25°C)". Voor 
silicagel en molecular sieve (synthetisch zeoliet) is een unit gelijk aan 28 gram, voor day 33 gram. 
Dit is eenvoudig uit figuur 61 te bepalen. Ter vergelijking is een tweetal hygroscopische krommen 
van hout gegeven in figuur 63. Er kan afgelezen worden dat een unit dan overeenkomt met onge
veer 75 g. 

De waarden berekend met bovenstaande formule zijn lager dan de aanbeveling gedaan door 
Thomson. Reden hiervoor zou kunnen zijn dat het gaat om transportverpakkingen en uitgegaan 
wordt van een korte periode. In een museum is juist sprake van langere perioden. Het lijkt verstan
dig toch een waarde van 20 kg per m3 luchtvolume aan te houden. 

Silicagel kan echter alleen in niet al te grote ruimten worden toegepast. Ruimten met een volume 
van 4-5 m3 zijn al te groot (Guichen, 1981). De luchtbewegingen in de vitrine zijn dan nooit vol
doende om alle lucht in contact te brengen met het silicagel. Jammer genoeg zijn vele diorama's in 
het fort veel groter. Daarnaast worden alleen de 'snelle' schommelingen (dagelijkse schommelingen) 
gereduceerd, langlopende schommelingen (de jaarfluctuatie) niet. Dus ondanks de aanwezigheid 
van silicagel zal b\j constante temperatuur in de ruimte de RV stijgen in de zomermaanden. 
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Naar aanleiding van onderzoek van het Victoria & Albert Museum te London werd geconcludeerd 
dat "silicagel is really not worth the trouble, time and expense in purchasing, preparing and hand
ling it and in designing and building showcases to accomodate it" (Ashley, 1984). Want het is niet 
alleen een kwestie van het toevoegen van silicagel aan een vitrine, ook de vitrine moet zodanig aan
gepast worden dat vochtbronnen verdwenen zijn en dat de vitrine luchtdicht is afgesloten en geen 
ventilatie meer mogelijk is. 
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Figuur 63: Hygroscopische kromme van A) hout (Camufo, 1998) en 
B) beukenhout 

8.4.4 Elan aan diorama'. 

Belangrijk bij het bouwen van een vitrine of diorama is het gebruik van niet-hygroscopische mate
rialen voor de constructie. Daarnaast mogen de materialen geen schadelijke stoffen uitscheiden. 
Gebruik bijvoorbeeld geen houten maar een metalen constructie. 

Het materiaal van de transparante delen is ook van belang. Ook al moet de verlichting buiten de 
vitrine worden geplaatst, toch bestaat er een gevaar van opwarming in de vitrine, vooral als de 
transparante delen niet geheel transparant zijn voor IR-straling. Glas is dat bijvoorbeeld niet. Ge
bruik daarom geen glas, maar bijvoorbeeld plexiglas, polycarbonaat, polyethyleen of polypropyleen. 
Ook deze materialen laten niet alle IR-straling door, maar wel meer dan glas dat doet (Camufo, 
1998). 

Zorg ervoor dat de vitrine luchtdicht is. Een vitrine of diorama is nooit geheel luchtdicht te krijgen. 
Geconditioneerd silicagel is daarom altijd aan te raden. Zorg ervoor dat het silicagel zodanig in de 
vitrine wordt toegepast dat het makkelijk te verwisselen is op het moment dat de bufferende wer
king van het silicagel is uitgewerkt. 

Let erop dat de temperatuur in de vitrine niet veel lager is dan daarbuiten. Een lagere oppervlakte
temperatuur van de transparante delen wu voor condensatie kunnen zorgen en daarmee het zicht 
op de objecten in de vitrine kunnen ontnemen. In het geval van objecten van een hygroscopisch 
materiaal, zoals bijvoorbeeld hout, wordt een stijging van de RV wel wat tenietgedaan. 
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Conclusie en aanbevelingen 
9.1 Conclusies 

9.1.1 Fort ongeschikt als museum 

In het fort zijn maar weinig plaatsen te vinden waar het binnenklimaat, en dan vooral het niveau 
van de relatieve vochtigheid, zodanig is dat er museale objecten tentoongesteld kunnen worden. 
Meestal is het te vochtig in het fort, niet alleen op koudere plekken, maar ook op de warmste plek in 
het fort. 

Het plaatselijk bewerkstelligen van een microklimaat is eigenlijk de enige mogelijkheid om het ge
hele jaar gunstige omstandigheden te scheppen voor de museumobjecten. Veranderen van de 
luchttemperatuur is geen optie die voor het gehele fort werkt, op een aantal plaatsen zal juist het 
tegenovergestelde gebeuren van wat beoogd werd, namelijk verhoging van de relatieve vochtigheid 
in plaats van verlaging. Verhoging van het ventilatievoud heeft als bijwerking dat bij gelijkblijvende 
luchttemperatuur de spreiding van de waarden voor de relatieve vochtigheid toeneemt, terwijl juist 
een versmalling van de verdeling was bedoeld. Ook zullen de kortstondige pieken vergroot worden. 

Constructiedelen van het fort, zoals de wanden en het plafond, zijn een vochtbron. Daarom moeten 
diorama's zodanig gebouwd worden, dat geen enkel deel van de fortconstructie deel uitmaakt van 
de diorama-opbouw. Dan zal er geen vochtbron in het diorama aanwezig zijn, behalve dan dat 
hygroscopische materialen, die tentoongesteld worden, als vochtbron aangemerkt kunnen worden. 

Ervan uitgaand dat een diorama goed ontworpen is, moet het mogelijk zijn het microklimaat passief 
met de hulp van hygroscopische materialen, zoals bijvoorbeeld silicagel, te regelen (indien het vo
lume van het diorama tenminste beperkt blijft tot maximaa15m3). Voorwaarden zijn dat het venti
latievoud zo klein mogelijk is en de temperatuur niet te veel varieert. Gelukkig voldoet het huidige 
temperatuurverloop op de meeste plaatsen in fort hier wel aan. Er moet wel rekening gehouden 
worden met de kans op een enorme verhoging van de relatieve vochtigheid bij plotseling uitvallen 
van de verwarming. 

Een betere oplossing is het inbouwen van een ontvochtiger in de diorama's en vitrines. In dit geval is 
de temperatuur niet meer van groot belang. Daarnaast kan deze oplossing ook gebruikt worden 
voor diorama's groter dan 5 m3, in tegenstelling tot de passieve oplossing. In hoofdstuk 8 wordt 
ingegaan op de capaciteit van de ontvochtiger. 

In de bestaande diorama's is een vochtbron aanwezig in de vorm van de fortconstructie (bijvoor
beeld de gemetselde wanden) Om vochtopeenhoping in het diorama te voorkomen is dan juist een 
goede ventilatie nodig. 



Bij een plaatselijke conditionering van het klimaat is het niet meer nodig om voor de relatieve voch
tigheid buiten de vitrines een strenge eis van 45 tot 55 of 65 % aan te houden. Het niveau van de RV 
in de bestaande situatie is prima voor bezoekers en medewerkers en ook voor het behoud van het 
fort zal dit niet veel invloed hebben. 

9.1.2 Depots 

Wat voor het fort in het algemeen geldt is ook van toepassing op de depots in het bijzonder. Ook 
hier moet dus een plaatselijke oplossing uikomst bieden. Het zou de kwaliteit van de nieuwe depots 
ten goede komen indien in deze ruimten een thermostaat zou hangen. Daarnaast is een ontvochti
gingsunit in de depots geen overbodige luxe. 

Het verplaatsen van depotruimte naar buitenring was trouwens geen verstandig besluit. Indien de 
ruimte niet beter wordt afgesloten van het buitenklimaat zullen de schommelingen in de relatieve 
vochtigheid onaanvaardbaar blijven en zal deze een te hoog niveau hebben. Luchtlekkage van de 
buitengevel, die voor ongewenste indringing van buitenlucht zorgt, moet verminderd worden. Het 
verloop van de relatieve vochtigheid zal vooral voor een depotruimte constanter moeten. In een 
depot moeten objecten zodanig geconserveerd worden, dat geen beschadiging optreedt. Dit in te
genstelling tot de objecten in het tentoonstellingsgedeelte, die vooral goed te bezichtigen moeten 
zijn, en waar een compromis is bereikt met het beperken van eventueel optredende schade. 

9.1.3 Verwarmingsinstallatie 

De huidige installatiecapaciteit is te gering om in het fort de gewenste temperatuur in te stellen. De 
installatiecapaciteit zal daarom uitgebreid moeten worden. Daarnaast is één thermostaat niet vol
doende om enige homogeniteit in de temperatuurverdeling te krijgen, tenminste niet als deze op de 
huidige plaats hangt. Verplaatsen van de thermostaat naar een (nu nog) koudere plaats zorgt ervoor 
dat in het gehele forteen temperatuur bereikt kan worden die minstens gelijk is aan de ingesteld 
temperatuur. Met behulp van thermostatische radiatorkranen kunnen de radiatoren zodanig bijge
steld worden dat een egale temperatuur in het fort wordt gerealiseerd. Dit is ook belangrijk indien 
werkelijk voor een passieve oplossing wordt gekozen in het geval van de diorama's en vitrines. 

Leidingen lopen niet altijd via de kortste weg naar de radiatoren en zijn erg lang waardoor ze hun 
warmte al voor het grootste gedeelte kwijt zijn, voordat ze de beoogde radiator bereikt hebben. De 
leidingloop kan aangepast worden, maar ook over de plaats van de huidige verwarmingsinstallatie 
moet nagedacht worden. Nu bevindt deze zich in een ruimte die niet zo centraal ligt. Daarnaast is 
het beter om een tweede installatie te plaatsen waarmee de benodigde capaciteit wordt gehaald. 
Deze kan het best aan de andere zijde van het fort worden geplaatst, misschien ergens in de zuid
caponnière. Hiermee wordt meteen bereikt dat de moeilijk te verwarmen buitenring via twee kanten 
met leidingen benaderd kan worden, waardoor de afstand van een leiding halveert. Vooral voor de 
zopas verplaatste depots zal dit een verbetering opleveren. 

9.2 Aanbevelingen 
Naar aanleiding van de conclusies kan een aantal aanbevelingen worden gegeven die hieronder 
opgesomd worden: 
® De verwarmingsinstallatie moet uitgebreid worden met een tweede installatie in een ruimte die 

ten opzichte van de bestaande installatieruimte aan de andere kant van het fort ligt, bijvoor
beeld in de zuidcaponnière. 

® De nachtverlaging moet opgeheven worden. 
® Zorg voor een constante luchttemperatuur in het museumgedeelte van 19 à zooe. 
® De leidingen zouden zo verlegd kunnen worden dat het water een kortere weg hoeft af te leg

gen naar de radiatoren. 
® Er dienen meerdere ruimtes van een thermostaat te worden voorzien. In ieder geval dient één 

thermostaat in een (nu nog) koude ruimte geplaatst moeten worden. 
® Thermostatische radiatorknop pen op de radiatoren moeten zorgen voor een betere afregeling 

van de radiatoren. Er zijn thermostaatknoppen op de markt die beveiligd kunnen worden tegen 
ongewenste verstelling. 

® De buitengevel van de depots moet beter geïsoleerd worden en luchtdichter gemaakt worden. 
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Indien dit niet gebeurt kunnen de depots het best naar het middengedeelte terugverplaatst wor
den, waar een beter binnenklimaat gerealiseerd kan worden. 



® Alle bestaande diorama's moeten goed mogelijk geventileerd worden om vochtopeenhoping te 
voorkomen. 

® Bij het ontwerpen en bouwen van nieuwe diorama's moet erop gelet worden dat geen delen van 
de fortconstructie (de gemetselde wanden, vloer en plafond) wordt opgenomen in de diorama
constructie. Gebruik bijvoorbeeld een metalen frame met transparante delen van plexiglas. Pa
ragraaf 8.4.3 geeft een uitgebreidere uitleg. 

® Toekomstige diorama's en vitrines waarin geen vochtbronnen aanwezig zijn moeten zo min 
mogelijk geventileerd worden. 

® De relatieve vochtigheid in toekomstige diorama's en vitrines kan op twee wijzen geregeld 
worden: 

Op passieve wijze met behulp van een hygroscopisch adsorptiemateriaal, zoals silicagel. 
Hierbij is van groot belang dat de temperatuur in het diorama zo constant mogelijk gehou
den wordt. Het temperatuurverloop zoals dat in de bestaande situatie in het fort gemeten is 
voldoet hier aan. Er is een risico van een te hoge relatieve vochtigheid als de verwarming 
om welke reden dan ook uitvalt. Daarnaast is deze oplossing alleen te gebruiken bij de 
kleinere vitrines Ouchtinhoud kleiner dan 5 m3). 

Met behulp van een ingebouwde ontvochtiger. Dit is duurder, maar deze oplossing is niet 
zo afhankelijk van de luchttemperatuur en ook te gebruiken voor de grotere diorama's. 

® Een plaatselijke beheersing van de relatieve vochtigheid zorgt ervoor dat de relatieve vochtig
heid makkelijk tussen 45 en 55 % gehouden moet kunnen worden. Buiten de vitrines en diora
ma's kan deze eis dan losgelaten worden. 

® Er moeten zoveel mogelijk objecten in geklimatiseerde vitrines en diorama's tentoongesteld 
worden. Indien een object, om wat voor reden dan ook, niet in een vitrine of diorama tentoon
gesteld kan worden, moet het op een plaats met een grote luchtstroming getoond worden. Zo'n 
plaats is bijvoorbeeld de binnenring noord of het eerste stuk van de schuine binnenring dat 
daaraan grenst. De schuine en noordelijke buitenring zijn (nog) niet geschikt vanwege de mati
ge verwarming en grote contact met het buitenklimaat. 

® De meest gevoelige objecten zijn die gemaakt van textiel, leer en papier. Toon deze objecten 
sowieso in een vitrine. 

® Blijf de temperatuur en relatieve vochtigheid in de vitrines en diorama's monitoren. 
® Het zou goed zijn indien ter plaatse de beste oplossing voor het klimatiseren van een diorama of 

vitrine wordt onderzocht. Maak bijvoorbeeld een drietal gelijke diorama's, sluit ze alle drie 
kierdicht af en probeer de volgende oplossingen: 

Geheel lege diorama; 
Diorama met een hoeveelheid geconditioneerd silicagel bepaald met de formule 20 kglm3 

luchtvolume; 
Diorama met ingebouwde ontvochtiger. 

® Toon kopieën van foto's en niet de originelen! Bewaar de originelen met inachtneming van de 
aanwijzingen gegeven in paragraaf. 

® Let op de verlichtingssterkte. In eerste instantie kunnen de maximale waarden vermeld in tabel 
3 (pagina 23) worden aangehouden. 

® Houdt na inventarisatie van de aanwezige objecten en hun verlichtingseis bij aan hoeveel 
luxuur de objecten blootstaan. Tabel 4 (pagina 24) geeft een richtlijn voor het maximaal toege
stane aantalluxuur. De mogelijkheid bestaat ook om de blootstellingseis uit te smeren over de 
totale levensduur van een object. Dit geeft meer flexibiliteit aan de collectiebelichting. Paragraaf 
4.3.4 geeft hier aanwijzingen voor. 

® Plaats de verlichting buiten de vitrine of diorama en gebruik bijvoorbeeld plexiglas voor de 
transparante delen van de vitrine of diorama om onnodige opwarming te voorkomen. 

® Een mogelijkheid is nog om de verlichting te schakelen met de aanwezigheid van publiek. Dit 
kan een aanzienlijke vermindering van de blootstelling aan licht betekenen. 

® De loden platen moeten worden 'ingepakt'. Alleen een laag lexaan of melinex tussen de wanden 
en de loden plakkaten is niet voldoende vanwege het chloride in de lucht. 
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Symbolenlijst 

Pi: 1,1.10-5. hcvl Cp; 

Pe: 0,62·1O-S·hcv/cp; 

0: waterdamp geleidingscoëfficiënt van het materiaal; 
oa: waterdampgeleidingscoëfficiënt van lucht (1,8.10-8 s); 
Ol: waterdampgeleidingscoëfficiënt van lucht (1,8.10-8 s); 
E: emÎssiefactor [-]; 
A: golflengte [nm]; 
A: warmtegeleidingscoëfficiënt [W/mK]; 
11: diffusieweerstandsgetal [-], I1lucht= 1 ; 
s: (hygroscopische) vochtdifferentiecapaciteit = dw/d<l> [kg/m3

]; 

p: dichtheid [kg/m3
]; 

0': oppervlaktespanning [11m2
]; 

<lV warmte geleverd door de klimaatinstallatie; 
<Ps: opgeslagen warmte; 
<Psol: geabsorbeerde zonnestraling in de ruimte [W]; 
<Peg: warmteafgifte door personen en apparatuur [W]; 
<Pg: zonnewarmte, metabolisme van personen, warmte afkomstig van verlichting en 

andere apparatuur, etc.; 
<PI: warmteverlies; 
Abu: oppervlak buitenwanden rmZ]; 
Avl: oppervlak vloer rmZ]; 
bv: waterdamppenetratiecoëfficiënt [S3/2 /m]; 
c: soortelijke warmte [l/kgK]; 
C: effectieve opslagcapaciteit [lIK]; 
Cr: opslagcapaciteit van het meubilair: Cr= FtPsat(Trer)/Psat(Ta))Cva [kg/m3

]; 

Cva: opslagcapaciteit van de ruimtelucht: (O,62)·IO-5·C.lcp [kg/m3
]; 

DÀ: damage index [-]; 
Pi: dampoverdrachtscoëfficiënt voor het binnenoppervlak [slm]; 
Pe: dampoverdrachtscoëfficiënt voor het buitenoppervlak [slm]; 
E: verlichtingssterkte [lux); 
EÀ: golflengte afhankelijke verlichtingssterkte [lux]; 
Gab: vochtdstroom via luchtuitwisseling [kg/sj; 
Gin: massastroom naar de ruimte [kg/sj; 
Gout : de massa stroom uit de ruimte [kg/sj; 



Gp: de vochtproductie in de ruimte [kg/sJ; 
Gp: vochtproductie en bevochtiging [kg/sJ; 
Gxy: vochtstroom van de wanden [kg/sJ; 
hev: wannteoverdrachtscoëfficiënt voor convectie [W/m2K]; 
Lt: transmissieverliescoëfficiënt [W 1K1; 
Ltot: totale wannteverIiescoëfficiënt = Lt + Lv [WIK]; 
Lv: ventilatieverliescoëfficiënt[W IK]; 
m: de hoeveelheid opgeslagen massa vocht in de ruimte [kg]; 
M: metabolisme [Met.); 
n: ventilatievoud [h-I); 
n: ven tilatievoud [h -1); 

p': 'nonnaIe' maximale dampspanning [Pa]; 
p": maximale dampspanning boven de meniscus van een capillair [Pa]; 
p: (partiële) waterdampdruk [Pa]; 
PMV: Predicted Mean Vote [-I; 
PPD: Predicted Percentage of Dissatisfied [%); 
Pva: dampddruk van de ruimtelucht [Pa]; 
qd: waterdampstroomdichtheid [kg/m2s]; 
R: gasconstante; 
r: straal van het capillair Cm]; 
RV: relatieve vochtigheid [%) behalve waar aangegeven; 
Sd: equivalente (waterdampdiffusie) luchtlaagdikte rml; 
t: tijd; 
T: temperatuur IOC) behalve waar aangegeven; 
Ta: luchttemperatuur in de ruimte [K]; 
Tbi: gemiddelde binnentemperatuur IOC); 
Tbu: gemiddelde buitentemperatuur [OCI; 
Te: buitenluchttemperatuur [K]; 
Ubu: gemiddelde U-waarde buitenwanden [W Im2KI; 
Uvl: gemiddelde U-waarde vloerdelen [W Im2K); 
v: luchtsnelheid; 
V: luchtvolume [m3); 

Vi.: Relatieve spectrale efficiëntie; 
Z: specifieke diffusieweerstand van een materiaallaag_ 
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Plattegrond van het fort 
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Zuid caponnière------' 
KoepelC------------------------------~ 

Dnllike~------------------------------~ 

rIll' 

Droge t~~~==================================~ ____________ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Koepel B"': 
Ruimte met thermo<:t<lM------------------------------' 

KoepeIA-------------------------------------------------------------------------l 
Gepantserde geweergalerij ---------------------------------------------------------------------t----' 
Installatieruimte ---=--------------------------------------------------------------------------t---------' 
Noordcaponnière -----------------------------------------------~.;~~--------' 

Figuur 64: Plattegrond van hetfort. 

Begane grond 

Verdieping 1 

Verdieping 2 



Isometrie van het fort 



Figuur 65: Opengewerkte isometrie. 

'----- Noord caponnière 

'-_:~~~::::::::::::::::_-::-=Gronddekking Ingang 
'--------------------Koepel A 

>------------------------Betonschaal 

'--__ -'=~~~_ -_ -_ -_ -_ -_-_ -_ -_ -_ -_ -_ -_-_ -_ -_ -_ -_ -_ -_-_ -_ -_ -_ -_-_ -~_ -_ -_ -_ -_-__ -~~~=_=_=_=_=_=_=_=_~= Droge fortgracht 

'--___ -------------------------------t====-========-----------------------~======KoepeIB r 
________________________ -===========KoepeIC 

Zuid caponnière 



III -- --.., 

Indeling to rt 



I: 
11: 
111: 
IV: 
V: 
VI: 
VU: 
VIII: 
IX: 
X: 
XI: 
XII: 

zuidcaponière 
buiten ring onverwarmd 
middengedeelte 
buitenring nieuw verwarmd 
binnenring schuin 
binnenring noord 
kamer 7 
installatieruimte 
noordcaponière 
buitenring schuin 
buitenring noord 
verdieping 

Figuur 66: Indeling van "et/ort. 
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Comfortvergelijkingen 
Comfortvergelijkinz volzens ranzer (ranzer, 1972): 

Waarin: 
M - W = H + Ec + Cres + Eres (IV. l) 

A r 4 - 4] H = ê(J_r fel L(tc/ + 273) - (tr + 273) + fe,hc(tel - ta) (lV.2) 
ADu 

tel = tsk - Ic/k1fe,l(tc/ + 273t - (lr + 273t J- Ic/feA(tc/ - ta) (IV.3) 

k, = ê(J~ = 39,6 .10-9 (!V.4) 
ADu 

2,38(tc/-ta)0.25 voor2,38(tc/-ta)0.25 > 12,1~ 

h 
__ 12,1~ voor 2,38(tc/ - ta)0.25 ~ 12,1~ 

c 2,38(tc' _ tJO.25 voor 2,38(tc/ - (
0

)°,25 > 12,1~ 
(IV.5) 

12,1~ voor 2,38(tc/ - (
0

)°.25 ~ 12,1~ 

hc.eq = 2,38(tc/ - teq )0.25 (IV.6) 

fel =[ 1,00+ 1,29Ic/ voor Ic/ < 0,078 m2~g/w (IV.7) 

1,05 + 0,645Ic' voor Iel ~ 0,078 m C / W 

Isk = 35,7 - 0,028(M - W) (IV.8) 

Cres = 0,0014M(34- la) (lV.9) 

Ec = 3,05 .10-3 [5733 - 6,99(M - W) - pJ+ 0,42(M - W -58,15) (IV.lO) 

Eres = 1,72 .10-5 M(5867 - Pa) (IV.ll) 



Predicted mean vote: 

PMV = (0,303e-Q,036M + 0,028)[(M - W) - H - Ec - Cres - Eres] (IV.12) 

Predicted percentage of dissatisfied: 

PPD = 100 - 95e-(0,03353PMV 4 +0,2179PMV 2
) (IV.13) 

ADu: huidoppervlak van een naakt persoon volgens de DuBois-formule [m2
]; 

Ar: effectiefstralingsoppervlak van een lichaam [m2
]; 

eres: convectieve warmteuitwisseling via de ademhaling [W/m2
]; 

E: verdampingswarmte aan het huidoppervlak [W/m2
]; 

Ee: verdampingswarmte aan het huidoppervlak indien een persoon een thermisch neu-
traal gevoel heeft [W/m2

]; 

Eres verdampingswarmte via de ademhaling [W/m2
]; 

fel: factor voor het kledingoppervlak [-]; 
he: convectieve warmteoverdrachtscoëfficiënt [W/m2K]; 
hc,eq : convectieve warmteoverdrachtscoëfficiënt wanneer luchtsnelheid in ruimte gelijk is 
aan 0 [W/m2K]. 
hr: warmteoverdrachtscoëfficiënt voor straling [W/m2K]; 
H: warmteverlies van het lichaam door convectie, straling en geleiding [W/m2

]; 

Iel: kledingisolatie [m2KfW]; 
M: Niveau van metabolisme [W/m2

]; 

P a: partiële waterdamp druk in lucht [Pa]; 
ta: luchttemperatuur (0C]; 
teo: comforttemperatuur [0C]; 
tel: oppervlaktetemperatuur van de kleding [0C]; 
teq: equivalente temperatuur [0C]; 
10: operatieve temperatuur [0C]; 
1,.: gemiddelde stralingstemperatuur [0C]; 
t.k: gemiddelde huidtemperatuur [0C]; 
Va: lokale luchtsnelheid [mis]; 
W: Effectieve mechamische vermogen [W/m2

]; 

€: emmissiecoëfficiënt van het lichaamsoppervlak [-]; 
cr: constante van Stefan-Boltzmann (5,67' 10'8) [W/m2K4

], 

Draught Rate vergelijking: 

DR = (34 - ta)(va - 0,05)°,62(37 SD + 3,14) (IV.l4) 
ta: luchttemperatuur [0C]; 
Va: lokale luchtsnelheid [mis]; 
SD: standaard deviatie van de luchtsnelheid [mis]; 
DR: Tochtgraad [%]. 

Op de volgende twee pagina's wordt als voorbeeld een aantal figuren bepaald met bovenstaande 
vergelijkingen getoond. De figuren zijn gemaakt op basis van figuren uit (ranger, 1972), Na deze 
grafieken volgen twee tabellen met getalswaarden voor kledingsweerstanden en metabolisme be
horende bij bepaalde activiteiten. 
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Figuur 67: Comfortlijnen als functie van luchttemperatuur en natte bol temperatuur voor normaal geklede persoen (links) 
en warm geklede personen (rechts) voor drie verschillende activiteitenniveaus. De relatieve snelheid' wordt gevarieerd: A) 
1,5 mis, B) 0,5 mis, C) 0,2 mis en D) <fl,1 mis (naar Fanger, 1972) . 

• Relatieve snelheid: de snelheid die bij een stilzittende persoon voor een zelfde convectieve warmte
overdrachtscoëfficiënt zorgt als bij beweging wordt ervaren. 
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Figuur 68: Comfor/lijnen als functie van de luchttemperatuur en gemiddelde stralingstemperatuur voor licht gek/ede men
sen (links) en normaal gek/ede mensen (rechts) voor drie verschillende activiteitenniveaus. Getallen in de grafreken geven de 
relaûeve snelheid weer in {m/sl (naar Fanger, 1972). 
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Tabel 15: Kledingsweerswnden (Fanger, 1972). 

Kledingsstuk 
Naakt 
Korte broek 
T-shirt 
Shirt met lanze mouwen 
Lichte bloes met lanze mouwen 
Lanze broek 
Lichte jurk 
Knierok 
Dikke trui 
Winterjurk met lanze mouwen 
Standaard kantoorkledinz 
Tropische kledinz (korte broek, shirt met korte mouwen, dunne sokken 
en sandalen) 
Lichte zomerkledinz (Ianze lichtzekleurde broek, shirt met korte mou
wen) 
Overall 
Vest 
Lichte zomerjas 
Jack 
Parka 
Jas 

Tabel 16; Metabolisme behorende bij diverse activiteiten (Fanger, 1972). 

Kledingsweerstand [cio] 

° 0,06 
0,09 
0,12 
0,15 
0,25 
0,25 
0,25 
0,37 
0,4 
1,0 
0,3-0,4 

0,5 

0,28 
0,13 
0,25 
0,35 
0,7 
0,6 

activiteit Metabolisme [W Im 2 ] Metabolisme [Met] 
Slapen 
Rustiz zitten 
Rustiz staan 

Lichte staande activiteit 
Normale staande activiteit 
Kantoorwerkzaamheden 

Lopen, 2 km/h 
Lopen, 5 km/h 

Autorijden 

Rijden met een kruiwazen vol metselstenen 

45 
58 
70 

93 
116 
70 

110 
200 

80 

275 

0,8 
1,0 
1,2 

1,6 
2,0 
1,2 

1,9 
3,4 

1,4 

4,7 

113 



114 



Gegevens handmeiers 
HYGROTEST TESTOTERM 6400 

Indicatiebereik temperatuur 
Meetbereik temperatuur 
Resolutie 
Nauwkeurigheid 

Indicatiebereik relatieve vochtigheid 
Meetbereik relatieve vochtigheid 
Resolutie 
Nauwkeurigheid 

-199,9 tot + 199,9 
-199,9 tot + 199,9 
O,l°C 
± 0,15°C ± 1 digit (PtlOO 1/2 DIN) 

0-100 % 
5-98 % 
0,1 % 
± 2 % ± 1 digit bij 23°C 

PANAMETRlCS MC-P DRAAGBARE HYGROMETER 

Meetbereik temperatuur: 
Nauwkeurigheid 

Meetbereik relatieve vochtigheid 
Nauwkeurigheid 

0- 100 % 
± 2 % na kalibratie (geldig tussen 5 en 95 % RV) 



116 



VI 

Handmeting: getalswaarden voor 
temperatuur- en relatieve 
vochtigheid 

In hoofdstuk 6 zijn de resultaten van een drietal handmetingen als kleurverloop weergegeven. Een 
kleurenverloop kan soms wat bedrieglijk zijn. Vandaar dat in deze bijlage de oorspronkelijk 
gemeten waarden zijn weergegeven in een plattegrond van het fort. 

Ongeveer op de plaats waar de getalswaarden zijn geplaatst is een meting gedaan van de 
temperatuur (en relatieve vochtigheid in het geval van de laatste meting). De metingen zijn steeds 
rond 1 uur 's middags uitgevoerd. 

In het geval van de temperatuur is er niet afgerond. De waarde op het display van de handmeter is 
genoteerd. In het geval van de relatieve vochtigheid is op gehele procenten afgerond. Een grotere 
nauwkeurigheid was niet te bereiken en is in het geval van een dergelijke handmeting ook 
misplaatst. 

Om een kleurenverloop te maken is tussen de meetposities geïnterpoleerd. In de werkelijkheid hoeft 
het echter niet zo te zijn dat de waarde ook daadwerkelijk tussen de voor interpolatie gebruikte 
waarden in te liggen, de waarde zou ook een hogere of lagere waarde kunnen zijn. Ook dit is in het 
kader van deze handmeting niet van belang. Het gaat om het totaalbeeld. 



Q 
Figuur 69: Luchttemperatuur gemeten op 26 januari /999. 
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o 
Figuur 70: Luchttemperatuur gemeten op 21 april 1999. 
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o 
Figuur 71; Luchttemperatuur gemeten op 23 juli 1999. 
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o 
Figuur 72: Relatieve vochtigheid gemeten op 23 juli 1999. 
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Q 
Figuur 73: Absoluut vochtgehalte herkend uit de waarden voor de IIIchttemperatuur en reÛltieve vochtigheid gemeten op 23 
;uli 1999. 
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Gegevens thermohygrografen en 
thermohygrometers 
THERMOHYGROGRAAF: THIES CLIMA 

Temperatuur 
Meetbereik 
Meetnauwkeurigheid 

Relatieve vochtigheid 
Meetbereik 
Meetnauwkeurigheid 

-20 tot +60°C 
± O,SoC 

O-IDO % 

±3% 

De thermohygrograaf kan 31 dagen continu meten, voordat het papier verwisseld moet worden. 

THERMOHYGROMETER: TECH INNOVATORS LTD ESCORT JUNIOR 

Meetbereik 
Temperatuur 
Relatieve vochtigheid 

Nauwkeurigheid (gecertificeerd) 
Temperatuur 
Relatieve vochtigheid 

-20 tot +60°C 
0-100 % 

Data wordt elke uur 1 maal weggeschreven tot een maximum van 2000 metingen. 
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Kalibratie van thermohygrografen 
VIII.1 Inleiding 
Thermohygrografen en -meters dienen voor gebruik te worden gecontroleerd op hun afwijking ten 
opzichte van de werkelijk heersende waarden voor temperatuur en relatieve vochtigheid. Deze 
controle zal zowel vooraf als na de praktijkmetingen gedaan moeten worden. 
Praktijkomstandigheden kunnen er namelijk voor zorgen dat de afwijking van de 'werkelijke' 
waarden na verloop van tijd kan veranderen. 

De kalibratiemetingen zijn gedaan in een klimaatkast. Dit is een ruimte, waarin de temperatuur en 
relatieve vochtigheid kunnen worden ingesteld. 

VIII.2 Meetobjecten 
De gecontroleerde thermohygrografen zijn van het type "Thies Clima'. Het zijn maandschrijvers met 
een bereik van -zo tot +60°C voor de temperatuur en 0 tot 100 % voor de relatieve vochtigheid. 

De thermohygrografen zijn genummerd volgens tabel 1Z. 

Tabel 17: Codering van de gebruikte thermohygrografen en de plaats in hetfort 

code 
KTH0100Z 
KTHOI003 
KTHOlO04 
KTH 0 1005 
KTH 0 1 006 
KTH01009 
KTHOlO13 
KTH01015 
KTH01028 
KTH01038 
KTH01614 

me etpos i tie 
Verdieping, koepel B (XIIb) 
J\t1iddengedeelte, kamer 41 (IIIb) 
Buiten (XX) 
Middengedeelte, kamer 29/ 31 (eetzaal, IlIt) 1 

Middengedeelte, kamer 26 (wapenkamer, lIIe)2 
Middengedeelte, gang tussen koepel B en C (IIIe) 
Binnenring noordzijde, kamer Z (Vlc) 
Middengedeelte, kamer 47 (IIIa) 
Binnenring noordzijde, kamer 12 (bar, Vla) 
Binnenring noordzijde, kamer 10 (Vlb) 
Buitenrinz noordzijde, kamer 90 (Hollandse bakkerij, XI) 

1: Verplaatst op 15 december van kamer 31 naar 29. 
2: Op 7 september 1999 is deze thermohygrograafverplaatst naar buitenring schuine zijde, kamer 97. 



VIII.3 Procedure 
De opzet van de kalibratiemeting is, dat er een klimaat gecreëerd wordt dat gedurende een aantal 
uren constant is. Het is dan mogelijk om de waarden van de luchttemperatuur en relatieve 
vochtigheid, geregistreerd door de geteste thermohygrografen, te vergelijken met waarden gemeten 
met referentiemeters. De referentiemeters geven een temperatuur of relatieve vochtigheid aan, 
waarvan bekend is wat de fout is t.o.v. de 'werkelijk' heersende waarden. Een afwijking van deze 
referentiewaarden is een maat voor de betrouwbaarheid van de thermohygrografen. 

De volgende middelen zijn bij de metingen gebruikt: 

f(jimaatkast 
WElS Klimaatkast 
Instalatie-identificatienummer Tl Z 14-ZZZ-1909Z 
(SB ZZ/160/40) 

Laptop 
Toshiba T4600C, 
met de volgende programma's: 

Dauwpuntsmeter: 
Michell type S3000 
KHOOIOOI (ZZ898) 
sensornummer: 140 H1140 

Thermometer 
PtlOO 
KT000560 

Data/agger 
Grant 1 ZOO Series 
Squirrel meter/ losser 
KQI008 
type 1 Z04 serial no. 1 Z04-00395 

Klimaatkast 

-Weistechnik Win1.06 SBZX 
-Escort for Windows 1.18.01 
-Squirrel Spreadsheat Transfer 1990 Grant Instruments Ltd. 

PtlOO •••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•••••• • ••••••••• ~ .. _D_a_uwp_un_t_sm_e_te_r ____ .. 1 ........... . 

•................• 

... 
N alle en droge bol 
lhcDllol11clcr 

y 

..... L_a_Pt_op _______ .... ~·· ........ 1 L. _D_a_ta_lo_gge_r _____ ..... 9:::: ............ ... 
Figuur 74: Schakeling van de gebruikte apparaten. 
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Natte en droge bol thermometer' 
Ultrakust Hygrophyl 5670 
KTH 0 1 005 
sensor: 
Ultrakust Hygrophyl G 14 5 5 
(0708) 
verbindingskabel: 1 

Multimeter 
3468A Multimeter 
Hewlett Packard 2295B 
KEOOI035 

Verbindingssnoer tussen Pt I 00 en datalogger 
106 

In de klimaatkast bevinden zich de thermohygrografen, de PtlOO en de dauwpuntssensor. De Pt100 
is direct verbonden met de datalogger, de dauwpuntssensor en de RV-sensor staan via de meters 
daarmee in verbinding. Om dit verduidelijken geeft figuur 74 de schakeling van de verschillende 
apparaten. 

VIII.4 Metingen 

Omdat niet alle 24 thermohygrografen tegelijk kunnen worden gekalibreerd, is de meting in vier 
delen opgesplitst. 

VIII.4.1 Kalibratiemeting ,óóraf, deel 1 

In het eerste deel van de kalibratiemeting voorafgaand aan de metingen in het fort wordt van de 
volgende thermohygrografen de afwijking ten opzichte van de referentiewaarden bepaald: 

KTH01002 
KTH01005 
KTHOI009 
KTH01015 
KTH01038 
KTH01614 

De door te lopen cyclus is voor dit deel van de kalibratiemeting met de hand ingesteld volgens tabel 
13. 

Tabel 18: Doorlopen cyclus van kalibratiemeting vooraf, deel 1. 
Cyclusperiode 
1 
2 
3 
4 

ingestelde temperatuur [aC) 
10 
20 
20 
10 

ingestelde RV [%) 
50 
50 
90 
90 

Naar aanleiding van deze eerste meting kunnen een aantal opmerkingen worden gemaakt: 
1. Gestart met loggen iets na het in- en aanzetten van de thermohygrografen. Om de 5 minuten 

wordt data weggeschreven. 
2. De Ultrakust heeft zeer veel tijd nodig om van hoge naar lage RV te gaan. Van laag naar hoog 

gaat veel sneller. De waarde van de Ultrakust is hoger dan de waarde aangegeven op de 
klimaatkast. De Ultrakust houdt het ook niet de gehele sessie vol, omdat het kousje na verloop 
van tijd te droog wordt. De verkregen waarden zijn dan ook niet echt betrouwbaar. 

3. Er bestaat een verschil tussen de waarde op de display van de dauwpuntsmeter en de display 
van de datalogger (DPM = logger + 0,4°C, na omrekening) . Het bereik van de dauwpuntsmeter 

• De natte en droge bol thennometer (Ultrakust) werd gebruikt om de dauwpuntsmeter te controleren 
die wel eens erg afwijkende waarden liet zien. De Ultrakust is alleen voorafgaande aan de metingen in 
het fort gebruikt. 
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is -50 tot +50°C. Het uitgangssignaal bestemd voor de logger gaat van 0 tot 1 V. Omrekenen 
van Volt naar temperatuur gaat via: 

T = 100V -50 

Correctie = -0,3 - 0,002(100V - 50) 

(VIII. 1) 

(VIII. 3) 

Er moet echter een correctiefactor toegepast worden om tot de 'werkelijke' 
dauwpuntstemperatuur te komen (Cappon, 1997a): 

Gezochte waarde = 100 V - 50 + Correctie (VIII. 2) 
De onzekerheid in deze correctie is 0,4°C. 

4. De luchttemperatuur wordt via de logger rechtstreeks in °C afgelezen. Dit blijkt achteraf heel 
wat onnauwkeuriger te zijn dan aflezen in Ohm'. Het blijkt dat de waarden nu ongeveer 2°C te 
hoog worden afgelezen. Voor dit verschil moet worden gecorrigeerd. De correctie is bepaald 
aan de hand van een extra meting. De klimaatkast wordt ingesteld op een aantal constante 
temperaturen. De waarde van de temperatuur gemeten met de PtlOO wordt eerst afgelezen in 
Ohm op de multimeter (via een vierdraads-verbinding) en daarna in °C op de logger. Met de 
volgende formule uit het ijkrapport (Cappon, 1997b)) kan de weerstandswaarde omgerekend 

T = -2,45712 + 2,36400R + 7,407 ·10-4 R2 (VIII.4) 
worden: 
Het verschil tussen de twee waarden kan bij de verschillende ingestelde temperaturen uitgezet 
worden in een grafiek. M.b.V. Excel is een exponentiele vergelijking door deze punten 
berekend. Deze lijn wordt gebruikt om bij elke temperatuur de correctiefactor te berekenen: 
Deze vergelijking is bepaald met de in tabel 14 vermelde waarden. 

I1T = 1 7912eo,oo89T , 
Tabel 19: Gebruikte waarden voor het bepalen van de luchtemperatuur-correctie. 
Instelling Afgelezen op Afgelezen op 
Klimaatkast [OCI Multimeter [Ql Datalogger [OCI 

5 102,6 6,5 
10 104,6 11,6 
10 104,56 11,5 
15 106,53 16,5 
15 106,57 16,7 
20 108,56 21,9 
20 108,53 21,8 
25 110,57 26,9 
25 110,52 26,8 
30 112,53 32,0 
30 112,57 32,1 

VIII.4.2 Kallbratlamatlng 166raf, daal 2 

In het tweede deel worden de resterende meters getest: 
KTH 0 1 003 
KTH 0 1004 
KTH 0 1 006 
KTHOI013 
KTH01028 

(VIII. 5) 

De doorlopen cyclus is nu via een computer geregeld. De instellingen zijn hetzelfde als voor deel 1. 

VIII.4.3 Kallbratlamatlng na afloop, daal 1 

Na afloop van de metingen in het fort zijn de thermohygrografen opnieuw gecontroleerd. In het 
eerste deel is dat gebeurd voor de volgende meters: 

KTH 0 1 003 KTHOI015 
KTHOI005 KTH 0 1028 
KTHOI009 

•• Voor de metingen achteraf is een andere PtlOO gebruikt, waarmee dit effect niet meer optrad. 
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KTHOlO13 
Bij de twee kalibratiesessies na afloop van de metingen in het fort is steeds een cyclus doorlopen die 
met de hand is ingesteld. De instellingen voor deel 1 en 2 waren gelijk aan die van de voorgaande 
kalibratiemetingen. 

VIII.4.4 Kallbratlamatlng na afloop, daal 2 

In deel twee zijn de laatste meters gekalibreerd: 
KTHOlO02 
KTH 0 1004 
KTHOI006 
KTH01038 
KTH01614 

VIII.5 Resultatenl conclusies 
Alle thermohygrografen geven globaal de goede waarde aan. De thermohygrografen worden niet 
bijgesteld. Na bijstelling zou weer een testmetinz moeten worden uitgevoerd. Het is de bedoeling dat 
via een correctiefactor de goede waarde van temperatuur en RV wordt berekend. Voor elke 
thermohyzrozraaf zal de correctie formule dus anders zijn. Hierna is van alle thermohygrografen de 
gemeten kalibratiecurve gegeven. Hieruit is voor elke thermohygrograaf een correctieformule voor 
temperatuur en RV bepaald (tabel 15). 

Tabe/ZO: Correctiefactoren voor de thermohygrografen. 

thermohygrograaf correctiefactor vooraf correctiefactor na aflooQ 
temperatuur relatieve temperatuur relatieve 

lOCI vochtigheid [%] lOCI vochtigheid [%] 

KTHOlO02 + 0,5 - 4 + 0,2 + 12 
KTH 0 1003 -0 - 5 - 0 -11 
KTHOlO04 + 0,5 - 5 - 1,8 + 60 
KTHOlO05 - 0 - 3 + 0,2 - 5 
KTHOlO06 + 0,7 - 4 - 2 - 3 
KTH 0 1009 -° - 5 - 2,3 -10 
KTHOlO13 - 0,5 - 2 - 0,7 - 5 
KTHOI015 + 0,5 - 6 - 2,2 -. 7,5 
KTH01028 + 1,0 - 8,5 + 0,3 - 3 
KTH01038 + 0,5 - 5 - 1,9 -8 
KTH01614 -0 - 2 - Oz8 -4 

Daarna zijn in een aantal figuren de ongecorrigeerde gemeten waarden in het fort samen met de 
gecorrigeerde waarden getoond. Met de verandering van de correctiefactor is op twee manieren 
mee omgesprongen. Indien er een plotselinge verandering in het verloop van de meetwaarden te 
zien was, is ervan uitgegaan dat op dat moment de verandering van de afwijking heeft 
plaatsgevonden (zie bijvoorbeeld KTH01004). In de overige gevallen is uitgegaan van een lineair 
verloop in de tijd tussen de correctiefactor vooraf en na afloop. 

Voor al de thermohygrografen geldt dan dat een nauwkeurigheid kan worden bereikt van ± 0,5°C 
en ± 2 % RV. De RV -waarden hebben dus een grotere onnauwkeurigheid (dit ook gezien de wat 
minder betrouwbare referentie waarden van de RV). 
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Figuur 75: KTHO J 002, verdieping koepel B. Links: referenJiewoorden (blauwe lijn) en met thermohygrograaf gemeten waarden. Rechts: 
gecorrigeerde (blauwe lijn) en ongecorrigeerde woorden (rode lijn) gemeten in hetfort. 
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Figuur 76: KTHOJOO3, middengedeelJe, kamer 4J. Links: referentiewaarden (bÜUlwe lijn) en met thermohygrograaf gemeten waarden. 
Rechts: gecorrigeerde (blauwe lijn) en ongecorrigeerde waarden (rode lijn) gemeten in het fort. 
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Figuur 77: KTHOJOO4, buiten. Links: referenJiewoorden (blauwe lijn) en met thermohygrograaf gemeten waarden. Rechts: 
gecorrigeerde (blauwe lijn) en ongecorrigeerde waarden (rode lijn) gemeten in hetfort. 
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Figuur 78: KTH0100S, middengedeelte, kamer 29/31 (eetzaal). Links: referentiewaarden (blauwe lijn) en met thermohygrograaf 
gemeten waarden. Rechts: gecorrigeerde (blauwe lijn) en ongecorrigeerde waarden (rode lijn) gemeten in het fort. 
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Figuur 79: KTH01006, middengedeelte, kamer 26 (wapenkamer). Links: referentiewaarden (blauwe lijn) en met tltermohygrograaf 
gemeten waarden. Rechts: gecorrigeerde (blauwe lijn) en ongecorrigeerde waarden (rode lijn) gemeten in het fort. 
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Figuur 80: KTH01009, middengedeelte, gang tussen koepel Ben C Links: referentiewaarden (blauwe lijn) en met thermohygrograaf 
Kemeten waarden. Rechts: KecorriKeerde (blauwe lijn) en onKecorriKeerde waarden (rode lijn) Kemeten in het fort. 
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Figuur 81: KTHOIO 13, binnen ring noordT.ijde, kamer 2. Links: referentiewaarden (blauwe lijn) en met thermohygrograaf gemeten 
waarden, Rechts: gecorrigeerde (blauwe lijn) en ongecorrigeerde waarden (rode lijn) gemeten in het fort. 
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Figuur 82: K11I01015, middengedeelte, kmaer 47. Links: referentiewaarden (blauwe lijn) en met thermohygrograaf gemeten waarden. 
Rechts: gecorrigeerde (blauwe lijn) en ongecorrigeerde waarden (rode lijn) gemeten in het fort. 
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Figuur 83: KTHOI028, binnenring noordT.ijde, kamer 12 (bar), Links: referentiewaarden (blauwe lijn) en met thermohygrograaf gemeten 
waarden, Rechts: gecorrigeerde (blauwe lijn) en ongecorrigeerde waarden (rode lijn) gemeten in hetfort. 

132 



24~. • • ~ 25. ~~ c: 

l::bfl .•. ' · . · · i~ E~m~ 
8~" " ,~ 10 - ·~-~ 
o 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okI 

l'OOH ... i ! rm l'OOI! I~ ~ 80 . . ........ . . .. . . . , .. ... •.. . .. . ,. . ... . . .• . . . . ,. . . . . ... ... . ~ BO . .. .. . .. . .. .. . .•... •.. . ... ..... ... . . . 
CJ) _ :: :: : : :: CJ) : : : : : : : 
. .= 60 · ·· .,. . . . . . . ... . . :;::: 60 · ··· ··· ·· ·· · ··· · ···· ·········· ·_·· - .... . . ! ,,_j·rTT·"··~ ~.. . . .• .. .....• i "~_. ' :. ' . •. -.....•.... -•...........•... _ .~ .. 
. !!! 20 .. ... , .. .. , . . .. . . . .: . . . .. : .,. . . . . .. , . . . . . , . . . .!!! 20 .. , ... . .. ... _ . •. .. . . - . .. . .... . . .. . . . .. .. . 

~ 0 . . . • , . . • . ~ 0 . . . ' . . . . 
~ 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 lBOO 2000 ~ nov dec Jan feb mrt apr mei Jun Jul augsep okI 

lijd [min] lijd (start is 20 ok1) 

Figuur 84: KTH01038, binnenring noordzijde, kamer 10 (tex/ie/depot). Links: referentiewaarden (blauwe lijn) en met thermohygrograaf 
gemeten waarden. Rechts: gecorrigeerde (blauwe lijn) en ongecorrigeerde waarden (rode lijn) gemeten in hetfort. 
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Figuur 85: KTH01614, buitenring noordzijde, kamer 90 (Hollandse bakkerij)_ Links: referentiewaarden (blauwe lijn) en met 
thermohygrograaf gemeten waarden. Rechts: gecorrigeerde (blauwe lijn) en ongecorrigeerde waarden (rode lijn) gemeten in het fort. 
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IX .. . 

Meetresultaten van 
thermohygrografen en 
thermohygrometers 



MEETRESULTATEN 
LUCHTTEMPERATUUR, RELATIEVE VOClITIGHEID EN ABSOLUUT VOCHTGEHALTE ALS FUNCTIE 
VAN DE TIJD VOOR MEETPOSmES IIIA, mB EN mc 
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Figuur 86: Luchttemperatuur, relatieve vochtigheid en absoluut vochtgehalte voor meetpositie nfa (rood), meetpositie Illb 
(blauw) en meetpositie fIlc (groen). 
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MEETRESULTATEN 
RELATIEVE VOCHTIGHEID UITGEZET TEGEN DE LUCHTIEMPERATUUR VOOR MEETPOSmES lIlA, 
IIIB EN me. 
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Figuur 87: RelaJieve vochtigheid uiJgezet tegen de 
luchttemperaJuur. Box geeft voor gemengde museale collectie 
eewenste binnen klimaat. 
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MEETRESULTATEN 
LUCHTIEMPERATUUR, RELATIEVE VOClITIGHEID EN ABSOLUUT VOCHTGEHALTE ALS FUNCTIE 
VAN DE TUD VOOR MEETPOSmES IIID, IIIE, IllF 
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Figuur 88: Luchttemperatuur, relatieve vochtigheid en absoluut vochtgehalte voor mee/positie /lId (rood), meetpositie /lle 
(blauw) en meetpositie IIlf (groen). 
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ME1ïRESULTATEN 
RELATIEVE VOCHTIGHEID UITGEZET TEGEN DE LUCHTIEMPERATUUR VOOR MEETPOSmES IIID, 
HIE EN HIF. 
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Figuur 89:Re/atieve vochtigheid uitgezet tegen de luchttemperatuur. 
Box geeft voor gemengde museale collectie gewenste binnenklimaaL 
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MEITRESULTATEN 
LUCHTIEMPERATUUR, RELATIEVE VOCHTIGHEID EN ABSOLUUT VOCHTGEHALTE ALS f1JNCTIE 
VAN DE TijD VOOR MEETPOSfTIES VIA, VlB EN VlC. 
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Figuur 90: Luchttemperatuur, relatieve vochtigheid en absoluut vochtgehalte voor meetpositie Vla (rood), meetpositie Vlb 
(blouw) en meetpositie IIlc (groen). 
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MEETRESULTATEN 
RELATIEVE VOCHTIGHEID UITGEZET TEGEN DE LUCHTI'EMPERATUUR VOOR MEETPOSmES VIA, 
VIB ENVIC 
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Figuur 91: Relatieve vochtigheid uitgezet tegen de luchttemperatuur. 
Box geeft voor gemengde museale coUectie gewenste binnenklimaaL 
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MEETRESULTATEN 
LUCHTIEMPERATIJUR, RELATIEVE VOCHTIGHEID EN ABSOLUUT VOCHTGEHALTE ALS f1.JNCTIE 
VAN DE TijD VOOR MEETPOSITIES 11 EN Xl 
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Figuur 92: Luchttemperatuur, relatieve vochtigheid en absoluut vochtgehalte voor meetpositie 1J (rood) en meetpositie Xl 
(blauw). 
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MEETRESULTATEN 
RELATIEVE VOCHTIGHEID UITGEZET TEGEN DE LUCHTTEMPERA1UUR VOOR MEETPOSITIES 11 
EN XI. 
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Figuur 93: Relatieve vochtigheid uitgezet legen de luchllemperatuur. 
Box geeft voor gemengde museale collectie gewenste binnen klimaat. 
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MEETRESULTATEN 
LUCHTIEMPERATIJUR, RELATIEVE VOClfTIGHEID EN ABSOLUUT VOCHTGEHALTE ALS f1JNCTIE 
VAN DE TijD VOOR MEETPOSfTIES XllA EN XIIB 
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Figuur 94: Luchttemperatuur, relatieve vochtigheid en absoluut vochtgehalJe voor meetpositie Xl/a (rood) en meetpositie 
Xl/b (blauw). 
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MEETRESULTATEN 
RELATIEVE VOCHTIGHEID UITGEZET TEGEN DE LUCHTIEMPERATUUR VOOR MEETPOSmES 
XIIA, EN XlIB. 
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Figuur 95: Relatieve vochtigheid uitgezet tegen de luchttemperatuur. 
Box geeft voor gemengde museale collectie gewenste binnenklimaaL 
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MEETRESULTATEN 
TEMPERATUUR, RELATIEVE VOCHTIGHEID EN ABSOLUUT VOCHTGEHALTE ALS FUNCI1E VAN DE 
TijD VOOR MEETPOSmES XX. 
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MEETRESULTATEN 
RELATIEVE VOCHTIGHEID UITGEZIT TEGEN DE LUCHTfEMPERATUUR VOOR MEETPOSITIE XX 
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Figuur 97: Relatieve vochtigheid uitgezet legen de luchttemperatuur. 
Box geeft voor gemengde museale collectie gewenste binnenklimaat. 
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de luchttemperatuur en relatieve vochtigheid weergeven. Elke staaf geeft het gedeelte van de tijd 
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Figuur 99: Verdeling van de luchttemperatuur (linker kolom) en relatieve vochtigheid (rechter kolom) weergegeven als percentage van 
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Figuur 101: Verdeling van de temperatuur (linker kolom) en relatieve vochtigheid (rechter kolom) weergegeven als percentage van de 
totale meetperiode. 
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XI 

Achtergronden bij de 
ventilatiemeting 
11.1 Theorie 
Ventilatie speelt een grote rol. Lucht van buiten bevat relatief veel vocht. Het vochtgehalte in een 
ruimte is evenredig met de vochtproductie en omgekeerd evenredig met het volumedebiet. Meer 
ventileren heeft dus een lager absoluut vochtgehalte tot gevolg: 

G 
àx=~ (XI. I) 

Pa 

V volumedebiet [m3/s] 
x: toe- of afname van het absoluut vochtgehalte (kglkg] 
G: vochtproductie [kg] 
Pa: dichtheid van lucht [kg/m3

] 

t: tijd [sj 

Lucht in Bunker 501 (meetpositie IIIA, middengedeelte kamer 47) bevat veel meer vocht. Een 
verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de ventilatiecapaciteit in deze ruimte van dusdanig laag 
niveau is, dat vocht langer de tijd krijgt om naar de 'oude' lucht te bewegen, waardoor het nieuwe 
evenwicht verder genaderd is. 

Een indruk van het ventilatievoud kan verkregen worden door het uitvoeren van een 
ventilatiemeting. Het principe van zo'n meting is het meten van de concentratieafname van een 
tracergas . In een ruimte wordt een hoeveelheid tracergas vrijgelaten. In die ruimte wordt de 
concentratie van dit gas in de lucht gemeten. Dit gebeurt op vastgestelde tijdstippen. Als dan de 
concentratie op een tijdstip wordt uitgezet tegen de tijd die verstreken was na aanvang van de proef, 
zal een e-macht het resultaat zijn. Hieruit kan het ventilatievoud worden bepaald. Er geldt namelijk 
dat de afname van de gasconcentratie gelijk is, aan het verschil tussen wat er per tijdseenheid de 
ruimte binnenkomt en wat eruit gaat. In de vorm van een vergelijking komt dit neer op: 

(XI.2) 

V: volumedebiet [m3/min] 
m: massa tracergas = C(V [kg] 
t: tijd [min] 
ei: concentratie van het tracergas in de binnenkomende lucht (kg/m3

] 

C: concentratie van het tracergas in de al aanwezige lucht [kg/m3
] 



Verder invullen en het tijdsinterval naar nul laten naderen levert de volgende differentiaal 
vergelijking op: 

dV 
- + Cn = C;n (XL3) 
dl 

Omdat de afname gemeten wordt nadat de kraan van de gasfels is dichtgedraaid, kan in vergelijking 
5.3 het rechterlid op nul gesteld worden. De zo overgebleven eerste orde homogene 
differentiaalvergelijking is eenvoudig op te lossen door als oplossing: 

C = eJ.t (XI.4) 
te kiezen. Invullen van deze oplossing leidt ertoe dat À gelijk is aan n. Uit de bepaling van het 
functievoorschrift van de lijn door de meetwaarden is dus erg makkelijk een waarde voor het 
ventilatievoud te destilleren. 

XI.2 Metingen 
METING 1 

Het gas is vrijgelaten in de kantine (middengedeelte, ruimte 29). In die ruimte werd eerst een 
toename en daarna een afname van de concentratie aan SF6 gemeten. Op de posities aangegeven in 
figuur 102 is de concentratie SF6 gemeten: één positie in de ruimte waarin het gas is vrijgelaten en 
de andere vijf in omringende ruimten. Figuur 103 laat de uiteindelijk gemeten afname van de 
concentratie zien. In tabel 21 zijn de bijbehorende waarden voor het ventilatievoud gegeven. 
Opgepast moet wel worden voor luchtstromen die het gas weer terug naar de oorspronkelijke 
ruimte voeren en die het resultaat negatief beïnvloeden. Dit zou het effect van meerder pieken in de 
concentratie kunnen verklaren. 

Figuur 102: Meetposities voor meting 1. 

Tabel 21: Gemeten ventilatievoud op de 6 meetposities van meting 1. 

Meetpositie 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
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Ventilatievoud lh-IJ 
2,3 
3,2 
1,6 
1,5 
0,6 
2,1 
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Figuur 103: Meetwaarden en berekende e-macht voor meetposities 1 tlm 6 van meting 1. 

METING 2 

Om de verschillen in de kantine zelf in kaart te brengen is nogmaals gas losgelaten in kamer 29 
(kantine). Nu is op 6 posities in deze ruimte de afname van de concentratie SF6 gemeten op 
verschillende hoogtes. Figuur 104 geeft hiervan een overzicht. Uiteindelijk is een gemiddelde 
waarde voor de bepaalde ventilatievouden 2,1 h-I. Dit komt goed overeen met meetpositie 1 tijdens 
de eerste meting. 
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Het lijkt erop dat dicht bij de vloer minder geventileerd wordt dan hoger in de ruimte. Daarnaast 
kan opgemerkt worden dat vlak bij het plafond een iets hoger ventilatievoud is gemeten dan in het 
gebied tussen 1,6 m en 2,8 m. Een voorzichtige conclusie zou kunnen zijn dat vlak onder het 
plafond meer geventileerd wordt en vlak boven de vloer minder dan in de rest van de ruimte waar 
het gemeten ventilatievoud constant lijkt te zijn over de hoogte. Een lager ventilatievoud vlak boven 
de vloer is logisch, omdat een snelheidsprofiel naarmate een oppervlak dichter genaderd wordt naar 
nul gaat. Het is des te vreemder dat vlak onder het plafond juist meer geventileerd wordt. Een 
verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de TL-verlichting lucht opwarmt en deze een 
snelheidsverhoging meegeeft naar boven. De extra luchtwerveling die hierdoor ontstaat zou voor 
een snellere afname van de concentratie SF6 kunnen leiden. 

~~ 3 m 6 

2.5 m 3 
~ 1 2,8 m 

• 
4~ 5 1,6 m 

0,6 m 4 • 

• 2 0, 15 m 

B 

Figuur 104: A) Meetposities voor meting 2 in platJegrond B) Positie van de 6 meetposities ten opzichte van de vloer. 

De temperatuurstratificatie over de hoogte is in de kantine bepaald op twee posities, een aan de 
noordzijde (meetpositie 6), de andere aan de zuidzijde (meetpositie 1) van de ruimte. In tabel 22 
zijn hiervan de resultaten samengevat. 

Tabel 22: Temperatuurstratificatie in kamer 29/30. 

Meethoogte rml Verschil ten opzichte van 
temperatuur op 1 m hoogte [Oe]. 

0,5 
1 
1,5 
2 
Z,5 
3 

Meetpositie 1 Meetpositie 6 

° 
° 0,1 

0,2 
0,3 
0,5 

-0,1 

° 0,1 
0,2 
0,3 
0,7 

Uit deze resultaten blijkt dat een grotere temperatuursprong optreedt tussen 2,5 en 3 m in 
vergelijking met de andere temperatuursprongen. Voor meetpositie 6 is deze nog hoger dan 
meetpositie 1. Op de plaats van meetpositie 6 was de TL-verlichting aan, op positie 1 niet. Dit zou 
het verschil in de waarde voor het ventilatievoud kunnen verklaren. Het effect van de verlichting 
beperkt zich tot een smalle band onder het plafond, de rest van de temperatuursprongen zijn gelijk. 
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Figuur 105: Meetwaarden en berekende e-macht voor meetposities I tlm 6van meting 2. 

METING 3 

Ook ter plaatse van meetpositie mb (middengedeelte, kamer 41) is een ventilatiemeting gedaan. In 
vergelijking met de kantine is de diorama in kamer 41 een erg afgesloten ruimte: het diorama is 
slechts met een tweetal ventilatie roostert jes verbonden met de rest van ruimte 41. In dit geval is 
slechts op één positie de concentratieafname gemeten, vanwege het formaat van de ruimte. 

Voor deze ruimte is uiteindelijk een ventilatievoud van 0,66 hot bepaald. In figuur 106 zijn de 
gemeten concentratie niveaus weergegeven met de daardoor getrokken exponentiële functie. Het 
bepalen van À is een gevoelige aangelegenheid. Iets verschuiven van de gekozen lijn kan het 
ventilatievoud plots met 6 vermenigvuldigen. 
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Figuur 106: Meetwaarden en berekende e-l1Ulcht voor meting 3. 
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XII 

Achtergronden bij het nemen van 
boormonsters 
Figuur 107 toont de plaatsten waar een boormonster van het metselwerk is genomen. Op een aantal 
plaatsen zijn meerdere monsters genomen. Een 1 of twee achter het plaatsnummer geeft aan of het 
monster meteen aan het oppervlak (1) of juist het monster is dat daarna uit hetzelfde gat gehaald is 
(2) wat ongeveer 5 cm dieper is genomen. Een H geeft aan dat het op ongeveer 1,5 m hoogte is 
genomen, een L geeft aan dat het monster bij de vloer is genomen op ongeveer 30 cm hoogte. 

Tijdens het nemen van de boormonsters is metselgruis opgevangen en in plastic flesjes gedaan. Deze 
flesjes zijn later gewogen. Nadat de flesjes in geopende toestand in een oven hebben gestaan zijn ze 
nogmaals gewogen, totdat geen verandering in het gewicht kon worden geconstateerd. Uit deze 
gegevens en met de van tevoren bepaalde massa van de flesjes kan het vochtpercentage van het 
metselgruis worden bepaald. Deze staan vermeld in tabel 23. 

Ter controle zijn ook nog twee flesjes gevuld met water, om te controleren of er geen vocht uit de 
flesjes ontsnapte. Deze gegevens staan ook in de tabel (A en B). Er ontsnapt dus wel degelijk vocht 
uit de flesjes, maar dit is toch wel te verwaarlozen ten opzichte van de hoeveelheid vocht die zich in 
het gruis bevindt. Ook zal uit een flesje volledig gevuld met water sneller vocht ontsnappen dan uit 
een flesje gevuld met metselgruis waarin het vocht opgesloten zit. 

Figuur 107: Posities van genomen boonnonsters. 



Het vochtgehalte ligt ver uit elkaar. Verwacht werd dat wanden vochtiger zijn naarmate verder van 
het oppervlak gemeten wordt. Dit klopt voor meetpositie 1 en 6. Het percentage 1.2 is hoger dan dat 
van 1.1 , idem 6.1 en 6.2. Het is een raadsel waarom dat bij positie 2H en3 juist het omgekeerde is, 
dit zijn wel juist twee buitenwanden. 

Tabel23: Vochtpercentages in de genomen boormonsters. 

plaats Massa lege Massa nat Massa nat Massa droog 
t1esjes [g] metselgruis metselgruis metselgruis 

en t1esje [g] [g] en t1esje [g] 
1.1 22,24 37,39 15,15 37,36 
1.2 22,34 29,18 6,84 29,14 
2.1L 22,6 33,18 10,58 32,91 
2.1H 22,37 39,19 16,82 38,84 
2.2H 22,45 31,97 9,52 31,86 
3.1 22,47 36,29 13,82 35,51 
3.2 22,24 32,88 10,64 32,58 
4.1 22,42 32,26 9,84 30,82 
5.1 22,3 33,78 11,48 33,52 
6.1 22,48 31,64 9,16 30,48 
6.2 22,2 30,57 8,37 29,4 

A 22,26 122,47 10,21 122,09 
B 22,48 120,8 98,32 120,41 

Figuur 108: Gemeten vochtpercentages voor de 6 meetposities. Zie tabel 23 voor meer 
informatie. 
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Massa droog Percentage 
metselgruis gruis [%] 
[g] 
15,12 0,2 
6,8 0,6 
10,31 2,6 
16,47 2,1 
9,41 1,2 
13,04 5,6 
10,34 2,8 
8,4 14,6 
11,22 2,3 
8,0 12,7 
7,2 14,0 

99,83 (0,4) 
97,93 (0,4) 



Posities van thermohygrografen 
en thermohygrometers in het fort 
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Figuur 109: Posities van thermohygrografen en thermohygrometers. 


