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Binnencondities in het Muiderslot Voorwoord 

Voorwoord 

Voor het afsluitende project van de Masteropleiding Physics of the Built 
Environment van de faculteit Bouwkunde van de TU/e ben ik op zoek gegaan 
naar een interessante externe opdracht, om alvast een beeld te krijgen van 
de bouwfysische werkpraktijk. Ik kwam via een kennis in contact met de unit 
Bouwfysica van de Rijksgebouwendienst (Rgd) in Den Haag. Hier werd sinds 
een paar maanden 9ewerkt aan een project waarbij extra onderzoek 
interessant zou zijn voor alle projecten over het binnenklimaat in 
monumentale gebouwen. Het betreffende gebouw, het Muiderslot, en de 
inhoud van de opdracht spraken me meteen aan. Na een positief overleg met 
de TU/e heb ik vervolgens besloten van de problemen rond dit prachtige 
gebouw mijn afstudeeronderzoek te maken. 

Na de keuze om bij de Rgd af te studeren op een onderzoek naar het 
binnenklimaat van het Muiderslot kon ik vrijwel meteen aan de slag. Al in de 
eerste week moest er meetapparatuur in het slot geplaatst worden. Het werd 
me dus meteen duidelijk dat men in de praktijk vaak niet kan wachten tot het 
juiste moment, maar dat er door tijd en geld soms direct actie ondernomen 
moet worden. Verder heb ik me door het afstuderen bij de Rgd gerealiseerd 
dat een goede communicatie in een projectteam essentieel is voor een goed 
resultaat. Een nadeel van een extern afstudeerproject zijn de vele betrokken 
partijen. Omdat ik niet officieel deel uitmaakte van het projectteam van het 
Muiderslot, had ik aanvankelijk het gevoel slechts dingen te toetsen die door 
anderen werden bedacht. Maar dit veranderde gaandeweg en uiteindelijk vind 
ik dat ik toch mijn eigen onderzoek heb uitgevoerd. Ik denk een wezenlijke 
bijdrage te hebben geleverd aan het Muiderslot-project en aan inzicht in 
gelijksoortige projecten. Ik ben dan ook erg tevreden over het eindresultaat. 

Bij het werken op het kantoor van de Rgd in Den Haag waren de collega's van 
de unit Bouwfysica altijd in voor een praatje of discussie. Ook kon ik bij hen 
terecht met vragen en ik wil daarom de hele unit bedanken voor een leuke en 
leerzame tijd. Herman Eijdems was mijn directe begeleider van de Rgd. 
Ondanks zijn drukke agenda hield hij bij besprekingen de grote lijn van het 
project in de gaten en wist me regelmatig met een verse blik naar het 
onderzoek te laten kijken. Hiervoor wil ik Herman hartelijk bedanken. 

De andere leden van mijn afstudeerbegeleidingscommissie zijn alle drie 
werkzaam op de TU/e. Bij hen kon ik ook altijd aankloppen met vragen, al 
vergat ik zelf soms wel eens van welke onderzoeksgedeeltes ze (nog) niet op 
de hoogte waren. Henk, Jas en Marco, ik heb prettig met jullie samengewerkt 
en waardeer de tijd en moeite die jullie genomen hebben voor alle 
besprekingen. Bedankt voor de goede begeleiding en jullie kritische blikken. 

Ook de mensen van het Muiderslot hebben regelmatig de tijd gevonden om 
mijn vragen te beantwoorden of me in het slot binnen te laten. Ik hoop dat 
mijn onderzoek aan hun verwachtingen voldoet en bijdraagt aan de kennis 
hoe men het slot goed kan gebruiken mét behoud van collectie en gebouw. 

Mirjam Den Haag, januari 2007 
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Summary 

'Het Muiderslot' is an important Dutch national monument and has been used as 
a museum since the sixties. Unfortunately, damaged collection items have been 
found during inspectations in 2003 and 2004. Mould growth was discovered on 
several spots. At that time, a reconstruction of the castie had been planned 
already. This was a great opportunity to imprave the indoor elimate for 
preservation of the building and the collection items, without affeding the 
building too much. 

To be able to evaluate the indoor elimate conditions in 'het Muiderslot' boundary 
conditions that arose from a literature research were set. These boundaries 
represent preferred conditions and prevent large risks at damage to the 
colledion and the building. The conditions make sure the indoor conditions are 
healthy for visitors as well. 

Measurements and simulation models show indoor elimate conditions for all four 
seasons with normal use of the castle. It appears to be very humid in summer. 
This is caused by a large number of visitors; in summer season the castie is 
open every day. In winter, especially during the heating period, the relative 
humidity is very low because of the room temperature set point of about 20°C. 
Therefore, the preferred boundary conditions are seldom reached; in winter 
period only 25% of the time, in summer period 49% of the total period. 

The first step of the reconstructions of 'het Muiderslot' consists of creating fire 
compartments in the building and insulating the floor of the attics. 'Promatect' 
slabs, a vapour resistant layer, rock wool and a new waoden top floor are added 
to the old attic floor. The other fire protecting adjustments influence the air 
exchange between the rooms of the castle. However, this air exchange will not 
be considered in the simulation models. There is not enough information to do 
this accurately. The adjusted simulation model of the situation after the 
adaptations to the attic floor shows that the 'Ridderzaal' and the 'Wapenkamer' 
are slightly warmer than before. The heat can be better conducted because of he 
insulated floor of the attic above the 'Wapenkamer'. But at the attic the elimate 
conditions seem more like the elimate conditions outside. 

The next step of the research concerns stationary calculations. They show that, 
in order to prevent damage at the so-called 'critica! points' in the castle, 
attention has to be paid at two aspects. Paintings should be placed at a sufficient 
distance from an outside wall; at least at a distance of 20 mm. Applying an 
insulating backside will prevent damage by mould growth as well. Secondly, the 
relative humidity in the 'Kapel' is important. A value that is higher than 65% 
results in a large risk of internal condensation in the adjusted new roof. (The 
original waoden roof is extended with a vapour resistant layer, insulation and a 
water resistant layer.) 

The second step of the reconstructions is applying a controlled air ventilation 
system. The basic principle is to ventilate as much as possible to imprave the 
relative humidity, but only when the conditions of the ventilation air from the 
attic are suitable. The main purpose of the controlled air ventilation system is 
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preserving the building and the collection items. However, there are times at 
which the comfort of the visitors is (temporarily) more important. The system 
therefore has two different setting combinations; 'preservation' and 'comfort'. 
The air temperature is the main factor at the 'comfort' settings. At 'preservation' 
settings the relative humidity is controlled first. Several simulations of the 
controlled air ventilation system show a need of different settings for the 
summer and winter season to achieve the best results. 

With the starting points of the research the best results in winter are reached 
when applying a lower heating set point and a control of the amount of 
ventilation capacity. During 69% of the total winter period the boundary 
conditions are reached, but 28% of the time it is still too dry in the 'Ridderzaal'. 
The daily fluctuations in relative humidity are higher than wanted. The ventilator 
does not always have to work at full capacity, but there are moments when the 
conditions are not suitable for ventilating as well. 

In the summer period the indoor elimate conditions will reach the preferred 
boundary conditions during 83% of the total time. In spring it will be too dry 
sometimes, in the middle of summer it will be too hot in the 'Ridderzaal'. The 
maximum relative humidity fluctuations (10% per day) are exceeded 6% of the 
time. The ventilator will work a large part of the period. This results in a good air 
quality, especially because there are many visitors in summer and a good air 
filter is used. 

The controlled air ventilation system cannot ensure that the indoor elimate 
conditions do not exceed the boundaries. But ventilating with outdoor air in 
stead of with air from the attics is not an improvement. A further reduced 
heating set point in the coldest part of winter will most likely have a positive 
effect on indoor conditions. However, in spring and autumn the heating set point 
must not change to prevent high relative humidity values. An adjustment to the 
deviation of the year in a summer and a winter season therefore has to be 
considered. In spite of this, simulation results show that the boundary conditions 
cannot be reached without (de)humidification. Mobile equipment is preferred 
over adding (de)humidification sections to the ventilators. 

To ensure an optimal result from the controlled air ventilation system, a building 
should be well insulated or consist of a heavy structure. There should be few 
infiltration and the rooms should preferably have a high vapour capacity. To 
preserve the building and the collection items it is advisable to open the building 
for visitor in summer only. In this way the heating and ventilation can work 
humidistatical in winter period. 
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Samenvatting 

Het Muiderslot is een belangrijk rijksmonument en wordt sinds de jaren '60 van 
de vorige eeuw gebruikt als museum. Helaas zijn er in 2003 en 2004 bij 
inspecties schades aan de collectie-items aangetroffen; op verschillende plekken 
is er schimmel geconstateerd. Toentertijd was er reeds een verbouwing gepland 
om de routing voor de kasteelbezoekers te verbeteren. Dit was dus tevens een 
goede mogelijkheid om met behulp van weinig ingrijpende maatregelen het 
binnenklimaat voor behoud van gebouw en collectie te verbeteren. 

Om de optredende binnencondities te beoordelen, is uit literatuurbronnen een 
toetsingskader voor het binnenklimaat in het Muiderslot vastgesteld. Deze 
gewenste condities voorkomen grote risico's op schade aan collectie en gebouw 
en zorgen voor gezornde condities voor de bezoekers. 

Uit metingen en simulaties zijn de binnencondities in het slot in alle vier de 
seizoenen en bij normaal gebruik voorspeld. In de zomer blijkt het in de 
vertrekken van het slot relatief erg vochtig. Dit wordt veroorzaakt door het vele 
bezoek; in de zomerperiode is het slot namelijk elke dag geopend. In de 
winterperiode, en dan vooral in het stookseizoen, is de relatieve luchtvochtigheid 
erg laag, omdat er gestookt wordt tot een luchttemperatuur van ongeveer 20°C. 
Deze verwarmingsinstellingen en de grote bezoekersaantallen zorgen er voor dat 
de gewenste condities uit het toetsingskader in de winterperiode 75%, en in de 
zomer 51% van de gehele periode over- of onderschreden worden. 

De eerste stap van de bouwfysische aanpassingen aan het slot bestond uit het 
creëren van brandcompartimenten en het thermisch isoleren van de vloer van de 
zolders. Aan de bestaande houten zoldervloer werden Promatect-platen, een 
dampremmende folie, steenwol en een nieuwe houten vloer toegevoegd. De 
overige maatregelen voor de brandcompartimentering hebben alleen invloed op 
de luchtuitwisseling tussen de vertrekken, maar deze luchtuitwisseling kan 
wegens het ontbreken van gegevens niet in het model worden meegenomen. 
Het aangepaste simulatiemodel ná de aanpassing van de zoldervloer laat zien 
dat het in de Ridderzaal en Wapenkamer iets warmer wordt. De warmte wordt 
door de thermische isolatie namelijk beter vastgehouden. Op de zolders lijken de 
condities juist meer op de buitencondities vanwege de verminderde invloed van 
de relatief warme Wapenkamer. 

In een volgende stap van het onderzoek is uit stationaire berekeningen gebleken 
dat er in de nieuwe situatie op twee aspecten gelet moet worden om schade ter 
plaatse van de zogenaamde kritieke punten te voorkomen. Schilderijen moeten 
op voldoende afstand van een koude buitenwand worden opgehangen; de 
afstand tot de wand dient 20 mm of groter te zijn. Het aanbrengen van een 
isolerende achterkant zal aantasting van het schilderij door schimmelgroei 
voorkomen. Tweede aandachtspunt is de relatieve luchtvochtigheid in de Kapel. 
Het dak van deze ruimte, een houten tongewelf, is bij de verbouwing eveneens 
voorzien van een dampremmende folie, thermische isolatie en een waterkerende 
folie. Als de binnencondities in de Kapel in een koude periode boven de 65% 
relatieve luchtvochtigheid uitkomen, is er een grote kans op inwendige 
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condensatie in de plafondconstructie en dat zou vochtschade tot gevolg kunnen 
hebben. 

Een tweede aspect van de verbouwing is het aanbrengen van een geregeld 
ventilatiesysteem. Het basisprincipe van de regeling is zoveel mogelijk ventileren 
om de relatieve luchtvochtigheid te controleren, maar alleen als de 
zolderluchtcondities hier geschikt voor zijn. Het belangrijkste doel van de 
regeling is het behoud van collectie en gebouw, maar er zijn ook gelegenheden 
waarop het comfort van de bezoekers (tijdelijk) belangrijker is. Het regelsysteem 
heeft daarom een stand voor 'behoud' en een stand voor 'comfort'. Bij 'comfort' 
speelt de luchttemperatuur een belangrjjke rol, bij 'behoud' wordt er alleen op 
relatieve luchtvochtigheid geregeld. Verschillende simulatievarianten van de 
ventilatieregeling laten zien dat er tevens een verschil in instellingen voor de 
zomer- en winterperiode nodig is voor een optimaal resultaat. 

Met de uitgangpunten uit het onderzoek geeft een debietregeling van de 
ventilatie in combinatie met een 5°C lagere stooklijn in de winterperiode de 
beste resultaten. Gedurende 69% van de totale periode wordt aan het 
toetsingskader voldaan, 28% van de tijd is het ondanks het verlagen van de 
stooklijn nog te droog in de Ridderzaal. Ook de dagelijkse fluctuaties zijn hoger 
dan gewenst. De ventilator zal niet altijd op volle toeren hoeven te draaien, 
maar er zijn ook momenten waarop de condities voor ventilatie ongeschikt zijn. 

In de zomerperiode voldoen de binnencondities met de ventilatieregeling uit het 
Simulink-model gedurende 83% van de gehele periode aan het toetsingskader. 
In de lente zal het soms nog te droog zijn, hartje zomer juist te warm in de 
Ridderzaal. Gedurende 6% van de tijd wordt nog wel de maximale relatieve 
luchtvochtigheidsfluctuatie (10% per dag) overschreden. De ventilator zal erg 
vaak ingeschakeld zijn en dit is, zeker ten tijde van veel bezoek, erg gunstig 
voor de luchtkwaliteit, mede doordat er een goed filter voor de aanzuiglucht 
wordt toegepast. 

Met de huidige ventilatieregeling zullen de gewenste binnencondities uit het 
toetsingskader in de museale ruimtes van het Muiderslot niet behaald worden. 
Als extra maatregel is het ventileren met buitenlucht in plaats van lucht van 
zolder geen goede oplossing. Wél zorgt het verder verlagen van de stooklijn in 
de koudste periode van de winter waarschijnlijk voor gunstige binnencondities. 
Maar in de herfst en lente is het juist ongunstig om de stooklijn nog verder te 
verlagen. De periode-indeling tussen zomer- en winterseizoen dient daarom 
wellicht aangepast te worden. Desondanks geven de simulati•es de indruk dat het 
toetsingskader zonder be- of ontvochtiging niet gehaald kan worden. Mobiele 
apparaten hebben in dat geval de voorkeur boven het toevoegen van be- of 
ontvochtigingssectie aan de luchtbehandelingskasten op zolder. 

Voor het optimaal presteren van een geregeld ventilatiesysteem zou een gebouw 
massief en/of goed geïsoleerd moeten zijn, weinig infiltratie dienen te hebben en 
zouden de ruimtes liefst een hoge mate van vochtbuffering als eigenschap 
hebben. Voor het behoud van gebouw en collectie is het bovendien zeer gunstig 
het gebouw alleen in de zomer open te stellen voor publiek, zodat de 
verwarming en ventilatie in de winter op hygrostatische basis kunnen werken. 
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Binnencondities in het Muiderslot 1) Inleiding en projectomschrijving 

ll Inleiding en projectomschrijving 

In dit hoofdstuk worden als eerste de aanleiding en de afbakening van het 
onderzoek beschreven. Naast de probleem- en doelstelling worden vervolgens 
deelvragen geformuleerd, die in dit rapport beantwoord zullen worden. Onder 
het kopje maatschappelijke relevantie wordt ingegaan op de meerwaarde van 
het afstudeerproject voor de bouwfysische praktijk. En tot besluit wordt 
uiteengezet hoe de deelonderzoeken worden aangepakt en wat de afbakening 
van deze onderdelen is. 

1.1) Aanleiding en probleemstelling 

Het Muiderslot is een eeuwenoud gebouw dat in de Nederlandse (cultuur-) 
geschiedenis erg belangrijk is geweest. Zoals alle rijksmonumenten valt het slot 
onder beheer van de Rijksgebouwendienst (Rgd). Om het Muiderslot nog beter 
tot zijn recht te laten komen en het publiek optimaal van het slot te kunnen 
laten genieten, is er vanaf begin 2005 door de Rgd een verbouwing gepland. Het 
doel was de routing door het slot te optimaliseren en zo veel mogelijk ruimtes 
open te stellen voor het publiek. (Stichting Rijksmuseum Muiderslot 2003) 

Het Muiderslot is naast een cultuurhistorisch rijksmonument tevens een 
rijksmuseum. Helaas maakte onderzoek van de Erfgoedinspectie (Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) duidelijk dat de omstandigheden voor de 
collectie niet optimaal zijn. Er zijn verschillende schades aan de collectiestukken 
geconstateerd; er is driemaal een uitbraak van schimmelgroei vastgesteld (Meul 
en De Boer 2004). De geplande verbouwing was dus tevens een goede 
mogelijkheid om de binnencondities in de museale vertrekken van het slot te 
verbeteren. Hierbij waren de belangrijkste uitgangspunten om zo min mogelijk in 
te grijpen in het gebouw en het slot niet zichtbaar aan te tasten. Het Muiderslot 
zelf is immers het belangrijkste erfgoed. 

De unit Bouwfysica van de Rgd was bij de verbouwing van het slot 
verantwoordelijk voor het bouwfysische advies. Omdat er meer monumentale 
gebouwen met soortgelijke problemen in het beheer van de Rgd zijn, was extra 
onderzoek naar veranderingen in het kasteelklimaat als gevolg van aanpassingen 
interessant. Doorgaans is er binnen een project namelijk weinig ruimte voor 
uitgebreid onderzoek. Ook was de voorgestelde oplossing, het verbeteren van 
het binnenklimaat door middel van ventileren, nog nauwelijks in de praktijk 
toegepast. Meer onderzoek zal bijdragen aan de kennis hierover en in andere 
projecten van pas kunnen komen. 

De probleemsteUing van dit afstudeeronderzoek luidt als volgt: 

Welke verbeteringen van de binnencondities kunnen met behulp van 
de beperkte bouwkundige aanpassingen en ventilatieregeling in het 
Muiderslot behaald worden? 
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1.2) Doelstelling en onderzoeksvragen 

De doelen van het afstudeeronderzoek volgen uit de probleemstelling en zijn in 
het volgende kader samengevat. 

Het door meten en modelleren inzichtelijk maken van de 
binnencondities in het slot vóór de verbouwing en het toetsen van 
deze binnencondities aan het gewenste binnenklimaat. 

Het modelleren van de binnencondities ná de verbouwing in het slot, 
het aantonen en toetsen van de effecten van een ventilatieregeling en 
van eventuele extra aanpassingen op het binnenklimaat in het slot. 

De volgende deelvragen betreffen delen van het onderzoek en leiden samen tot 
de beantwoording van de doelstelling. 

Wat is de opbouw van het gebouw, waaruit bestaat de collectie en op 
welke wijze wordt het Muiderslot gebruikt? 

Wat is het toetsingskader voor het binnenklimaat in het Muiderslot? 

Wat zijn de binnencondities vóór de verbouwing en hoe verhouden 
deze zich tot het gewenste binnenklimaat? 

Welke effecten hebben de u itgevoerde bouwkund ige maatrege len op 
de binnencondities in het slot? 

Welke regelstrategieën van het ventilatiesysteem geven de grootste 
verbeteringen van de binnencondities in het Muiderslot? 

Welke verbetering van het binnenklimaat kan een venti latieregel
systeem in combinatie met de bouwkundige aanpassingen behalen? 

Zijn er nog extra maatregelen nodig om de gewenste binnencondities 
te behalen en wat zijn de effecten van deze maatregelen? 

Welke eigenschappen dient een gebouw te bezitten om met een zelfde 
ventilatiesysteem als in het Muiderslot een grote verbetering van de 
binnencondities te behalen? 

1.3) Maatschappelijke relevantie 

De belangrijkste twee doelen van het Rijksgebouwendienst-project van het 
Muiderslot zijn; beter aan de bezichtigingwensen van de bezoekers voldoen en 
de omstandigheden van de collectie verbeteren. Het Muiderslot is echter niet het 
enige monumentale gebouw dat te maken heeft met veel bezoekers in 
combinatie met een waardevolle collectie. Veel gebouwen worden momenteel 
anders gebruikt dan waar ze oorspronkelijk voor ontworpen zijn. De optredende 
problemen in het Muiderslot zijn dan ook niet uniek. 

pagina 12 Mirjam Peters 



Binnencondities in het Muiderslot 1) Inleiding en projectomschrijving 

Dit onderzoek hoopt ten eerste bij te dragen aan de inzichten in binnencondities 
in monumentale gebouwen met een museumfunctie. Doordat er een uitgebreid 
traject van meten en modelleren is gevolgd, is er bij dergelijke projecten in de 
toekomst minder inspanning nodig om tot een zelfde inzicht te komen. Het 
bestaande simulatiemodel kan bijvoorbeeld aangepast worden aan de 
eigenschappen van het te onderzoeken gebouw. Indien een gebouw wat 
bouwkundige opbouw en gebruik betreft erg op het Muiderslot lijkt, kan voor een 
'indicatie van het binnenklimaat wellicht worden volstaan met enkele metingen. 

Ten tweede zal het onderzoek bijdragen aan kennis over het toepassen van een 
door regelstrategi,eën gestuurd ventilatiesysteem. Een dergelijk systeem wordt in 
Nederland, voor zover bekend, niet toegepast. Mede dankzij de uitgebreide 
simulaties zal aan het eind van het onderzoek een uitspraak worden gedaan 
onder welke omstandigheden een dergelijk systeem een voldoende positief effect 
op het binnenklimaat kan behalen. 

1.4) Aanpak 

De doelstelling en de onderzoeksvragen uit paragraaf 1.2 bestaan uit twee 
delen; de binnencondities vóór en ná de aanpassingen in het slot. In het rapport 
wordt een iets afwijkende indeling aangehouden, namelijk aan de hand van de 
gebruikte methode. Eerst worden de metingen en meetresultaten besproken. 
Vervolgens het HAMBASE-model, waarmee het binnenklimaat van het slot is 
gesimuleerd. En tot slot volgt het Simulink-model, waarmee de ventilatieregeling 
aan het Muiderslot-model is toegevoegd. Hieraan voorafgaand wordt in twee 
hoofdstukken extra informatie over het Muiderslot en over het samengestelde 
toetsingskader van het binnenklimaat behandeld. 

Om inzicht te krijgen in de opbouw van het gebouw, is er in het begin van het 
afstudeerproject een bouwkundige en installatietechnische analyse van het 
Muiderslot uitgevoerd. Eveneens hebben verschillende bezoeken aan het slot de 
kennis over het gebouw, het gebruik en de collectie vergroot. Daarnaast is er 
door medewerkers van het Muiderslot informatie over het gebruik en de 
aanwezige collectie ter beschikking gesteld. 

Door het uitvoeren van een literatuuronderzoek is vervolgens bestudeerd wat 
algemene b'innenconditie-richtlijnen zijn voor behoud van een (monumentaal) 
gebouw, voor behoud van museale objecten, en voor een comfortabel en gezond 
binnenklimaat. Uit de gevonden waarden is voor de specifieke situatie van het 
Muiderslot een toetsingkader voor de binnencondities vastgesteld. Dit zal als 
referentiekader di'enen voor de resultaten van het gemeten en gesimuleerde 
binnen klimaat. 

Ter beoordeling van het binnenklimaat in het Muiderslot zijn er meetgegevens 
verzameld van de zomer en het najaar van 2005. Om een volledig beeld van het 
binnenklimaat gedurende het gehele jaar te krijgen, is er in het programma 
HAMBASE een simulatiemodel opgesteld. Door dit model met behulp van de 
metingen in het slot te verfijnen, is het verloop van het binnenklimaat 
gedurende het gehele jaar of voor elk willekeurig (klimaat)jaar te voorspellen. 
Uit de metingen en de simulaties volgen dus binnencondities van het 
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binnenklimaat vóór de verbouwing van het Muiderslot. Een vergelijking met het 
vastgestelde toetsingskader geeft een beoordeling van deze binnencondities. Tot 
besluit van hoofdstuk 5 wordt het HAMBASE-model aangepast aan de situatie ná 
de verbouwing van het slot. Dit levert een nieuw binnenklimaat op. 

Als intermezzo wordt, nu de bouwfysische gevolgen van de (bouwkundige) 
verbouwing bekend zijn, getoetst of er schades aan het gebouw zullen optreden. 
Er worden zogenaamde kritieke punten benoemd; plaatsen in het slot waar 
mogelijk problemen op zullen treden. Voor deze punten wordt berekend of er 
schimmelgroei of condensatie zal plaatsvinden. Ook wordt onderzocht bij welke 
ruimtecondities de grens voor aantasting op het kritieke punt bereikt wordt. 
Eventueel dient het toetsingskader voor een bepaalde ruimte aangepast te 
worden om schades ter plaatse van de kritieke punten te voorkomen. 

Het tweede onderdeel van de verbouwing was het aanbrengen van een 
ventilatiesysteem in het slot. Om de effecten van dit systeem inclusief mogelijke 
instellingen te voorspellen, is een tweede simulatiemodel opgesteld, ditmaal met 
het programma Simulink. Dit model is aan het bestaande HAMBASE-model te 
koppelen. Het HAMBASE-model berekent het binnenklimaat van het Muiderslot 
onder invloed van het weer en het gebruik, en het Simulink-model representeert 
het ventilatiesysteem inclusief regeling in het slot. Omdat het ventilatiesysteem 
in het slot nog maar een korte tijd in werking is, worden met behulp van 
Simulink verschillende soorten instellingen getoetst. Als eerste wordt gekeken 
naar de verschillende effecten op het binnenklimaat binnen de marges van het 
ontworpen systeem. 

Wellicht is het niet mogelijk het gewenste binnenklimaat uit het toetsingskader 
met dit systeem te halen. In hoofdstuk 8 worden daarom uitbreidingen of 
aanvullingen voorgesteld. Met behulp van de simulatiemodellen worden de 
effecten van deze extra aanpassingen getoetst. Eveneens wordt aangegeven wat 
de gevolgen van onjuist gebruik van het slot zullen zijn. En tot slot van het 
hoofdstuk wordt voorspeld wat de toepasbaarheid van het ventilatiesysteem in 
andere gebouwen kan zijn. 

Na de conclusies over de te behalen verbetering van de binnencondities, eindigt 
het rapport met aanbevelingen voor het beheer en gebruik van het slot. Tevens 
worden onderwerpen voor vervolgonderzoek voorgesteld. 
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21 Analyse Muiderslot 

Voor een goed inzicht in de (on)mogelijkheden bij de verbouwing en de gevolgen 
van aanpassingen aan het sl'ot, is kennis over het slot en het gebr,uik onmisbaar. 
In dit tweede hoofdstuk wordt daarom dieper ingegaan op de verschillende 
aspecten van het Muiderslot. In vijf paragrafen worden de historie van het 
gebouw, de bouwkundige opbouw, de aanwezige klimaatinstallaties, het gebruik 
en de museumcollectie besproken. In Bijlage A is aanvullende informatie te 
vinden; plattegronden, installatiekenmerken, een schematische weergave van de 
nieuw ontworpen routes en een overzicht van de collectie-items. 

2.1) Geschiedenis 

Graaf Floris de Vijfde stichtte het Muiderslot in 1283. Men is het er echter niet 
over eens of Floris V een nieuw kasteel liet bouwen of dat er toen al een gebouw 
op die plek stond. Het Muiderslot is in de loop der tijd meerdere malen verbouwd 
en werd een belangrijke schakel in het Hollandse defensiestelsel (Cremers en 
Cremers 2002). In 1577 wordt het kasteel bijvoorbeeld geschikt gemaakt voor 
moderne oorlogsvoering door de aanleg van wallen. (Rijksgebouwendienst g.d. a) 

In 1609 wordt Pieter Corneliszoon Hooft benoemd tot slotvoogd en drost van 
Muiden. De dichter, toneel- en historieschrijver woont vervolgens tot zijn dood 
op het slot. Het door hem gestichte cultuurgezelschap, dat pas in de 19e eeuw de 
Muiderkring genoemd werd, kwam regelmatig bijeen op het Muiderslot (Speelman 
2006). Figuur 2.1 laat een afbeelding van een schilderij van Jan Kruseman over 
de Muiderkring zien. Dit schilderij wordt in de Ridderzaal van het Muiderslot 
tentoongesteld. 

Figuur 2.1 - JA Kruseman, 'Neêrlandse Dicht'ren rei , vereenigd bij den ridder Hooft, op het slot te 

Muiden', 1852 [A] V.l.n.r. Jacob Cats, Constantijn Huygens, Laurens Reael, Anna Roemer Visscher, 

Pieter Corneliszoon Hooft, Joost van den Vondel , Pieter Roemer Visscher, Maria Tesselschade, 

Caspar Barlaeus en Daniel Heinsius. Smits-Veldt (1998, p.284-285) stelt dat het Kruseman ging om 

"een statische, historisch verantwoorde uitbeelding van belangrijke zeventiende-eeuwse dichters en 

geleerden ten huize van Hooft." Onder andere door religieuze verschillen behoorden sommigen van de 

afgebeelde personen namelijk niet tot de directe kring van Hooft. 
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In de 19e eeuw raakt het slot ernstig in verval en in 1825 wordt het zelfs ter 
afbraak aangeboden. Gelukkig werd dit door direct ingrijpen van de koning 
voorkomen (Speelman 2006). Pas later werd het slot tweemaal ingrijpend 
gerestaureerd, namelijk rond 1900 en rond 1960. Na deze laatste restauratie is 
het kasteel tevens ingericht als museum. In de zalen en vertrekken van het 
Muiderslot is nu onder andere een collectie schilderijen, meubelen en 
voorwerpen uit de tijd van P.C. Hooft aanwezig. (Rijksgebouwendienst g.d. a) 

Het Muiderslot is een rijksmonument van de eerste categorie en eigendom van 
de Rijksgebouwendienst. De benaming 'eerste categorie' houdt in dat het 
gebouw van buitengewoon cultuurhistorisch belang is en niet mag worden 
verkocht (Rijksgebouwendienst g.d. b). Het slot is tevens onderdeel van het 
beschermde stadsgezicht van Muiden. (Rijksgebouwendienst g.d. a) 

2.2) Bouwkundige analyse 

2.2.1) Indeling 

Het Muiderslot is een van de meest gave voorbeelden van een middeleeuwse 
vierkante burcht in Nederland (Wennips 2003). Figuur 2.2 links en figuur 2.3 laten 
zien dat het slot een rechthoekig grondplan heeft met vier uitspringende ronde 
torens op de hoeken. Boven de entreepoort in de zuidoostelijke wand bevindt 
zich bovendien een vierkante toren. Aan de binnenzijde van de noordwestelijke 
muur is het 'Hoge Huys' gebouwd, dit is op figuur 2.2 rechts aan de linkerkant te 
zien. Dit gedeelte van het slot heeft twee verdiepingen en een zolder. 
Waarschijnlijk pas op een later tijdstip zijn er tegen de noordoostelijke wand 
eveneens twee verdiepingen met vertrekken gebouwd. De zuidwestelijke en een 
deel van zuidoostelijke wand bestaan alleen uit muren, welke beloopbaar zijn. 
Dit worden de open weergangen genoemd. De Zuidertoren bevindt zich tussen 
deze twee open weergangen en staat los van alle vertrekken van het slot. Deze 
toren is met een eigen opgang vanaf de binnenplaats te bereiken. 

Figuur 2.2- Exterieur van het Muiderslot (links) en binnenplaats met overdekte ingang (rechts) [A] 
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Ridderzaal 
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Slotkeuken Bisschops
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Figuur 2.3- Plattegrond van de Beletage van het Muiderslot, niveau +Y:. 

2) Analyse Muiderslot 

Het slot is omgeven door een gracht en verdedigingswerken en gebouwd op een 
strategische plek aan de monding van de Utrechtse Vecht in het IJsselmeer. De 
ligging van het Muiderslot is op de oude kaart in figuur 2.4 aangegeven. 

)\u.id.cr 'L 8. l\ d. 

7'olde.r 

Figuur 2.4 - Oude kaart van Muiden met de ligging van het Muiderslot [A] 
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De kelder van het slot bevindt zich op niveau - 112 en is vanaf de binnenplaats 
met trapjes te bereiken. Op niveau + V2 zijn de belangrijkste vertrekken van het 
slot te vinden. Deze verdieping wordt ook wel de Beletage genoemd. De 
belangrijkste ingang van het slot geeft door middel van een trap met overdekt 
bordes toegang tot deze Beletage, zoals op figuur 2.2 rechts en figuur 2.3 
afgebeeld. 

2.2.2) Gevels en wanden 

De buitenwanden van het slot bestaan uit massief baksteen waarvan de dikte 
varieert van circa 200 tot 1600 mm. In veel vertrekken zijn deze wanden aan de 
binnenzijde afgewerkt met kalkpleister. Aan de buitenzijde is op sommige 
plekken nog metselwerk met het waarschijnlijk oorspronkelijke patroon va'n 
donkere stenen te zien. Doordat het Muiderslot vaak is gerestaureerd, bestaat de 
schil uit veel verschillende baksteensoorten. 

De binnenwanden zijn net als de buitenwanden van massief baksteen en hebben 
een dikte variërend van ongeveer 300 tot 1200 mm. Ook deze wanden zijn bijna 
overal voorzien van kalkpleister. De deuren in het slot zijn van hout en vaak 
sluiten ze niet goed af. Enkele nieuwe deuren zijn van gehard glas, bijvoorbeeld 
de deur tussen de Wapenkamer en de Overdekte Weergang. 

Vooral in de vertrekken op de Beletage zijn er haarden die al tijden niet meer 
gebruikt worden. De kanalen hiervan lopen door de (scheidings)wanden recht 
omhoog naar schoorstenen op de daken. 

2.2.3) Gevelopeningen 

Op de hogere verdiepingen en in de torens zijn veel onbeglaasde schietgaten 
aanwezig. Deze zijn vaak met luiken afgesloten, maar door de kieren die daarbij 
ontstaan hebben die ruimtes vaak een hoog ventilatievoud. 

Figuur 2.5 - Ramen in de Ridderzaal op de Beletage (links) [A] en een van de te openen glas-in-lood 

ramen met luik aan de buitenzijde (rechts) [B] 
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Op de Beletage hebben de vertrekken veel ramen, die vaak ook relatief groot 
zijn en uit meerdere delen bestaan. Een voorbeeld is de Ridderzaal in figuur 2.5 
links. De ruiten van het slot zijn allemaal van enkel glas en bestaan bijna overal 
uit glas-in-lood. Dit glas is in houten kozi1nen geplaatst, maar op enkele plaatsen 
zijn er stenen kozijnen toegepast. Verschillende ramen of raamdelen zijn af te 
sluiten met luiken, zie de foto rechts in figuur 2.5. 

2.2.4) Vloeren en daken 

De vloeren van de Beletage zijn opgebouwd uit plavuizen van ongeveer 200 bij 
200 millimeter, gelegd in slakkenbeton op de stenen kruisgewelven van de 
kelder. Alleen de Ridderzaal· en het Cuyperskabinet hebben geen plavuizenvloer, 
maar een vloer van marmer, zoa'ls op figuur 2.6 l'inks is afgebeeld. Bij de laatste 
grote verbouwing in de jaren '60 is er in de vloeren van de Beletage 
vloerverwarming aangebracht. 

De vloeren van de eerste etage, de etage boven de Beletage, bestaan uit 
plavuizen op een houten balkenvloer. Op de tweede etage zijn er echter geen 
plavuizen op de vloeren aangebracht. Deze vloer, die enkel uit houten delen 
bestaat, bevat dan ook erg veel kieren. Tijdens de afgelopen verbouwing is deze 
vloer aan de zijde van de zolders luchtdicht, thermisch isolerend en brandwerend 
gemaakt. Dit wordt in subparaglraaf 2.2.5 behandeld. In figuur 2.6 is rechts te 
zien hoe de plavuizenvloer en het houten plafond van de Wapenkamer eruit zien. 

De vloer van de derde verdieping is een simpele houten vliering. In de torens 
zijn de vloeren eveneens opgebouwd uit houten balken. Ook de Kapel heeft een 
houten vloer en als dak is er een houten tongewelf toegepast. 

Figuur 2.6 - Links het interieur van de Ridderzaal met marmeren vloer, rechts de Wapenzaal met 

plavuizen vloer, elektrische verlichting en houten vloer erboven [C] 

De daken van het slot hebben verschillende hoogtes en vormen. De Westertoren 
heeft het hoogste dak en het bouwvolume dat tegen de noordoost wand ·is 
geplaatst het laagste. In figuur 2.3 links is goed te zien dat het dak van de 
Oostertoren afwijkt van de andere torendaken. Het dak van deze toren valt 
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namelijk binnen de kantelen. Alle torens hebben een spits dak, bestaande uit 
een houten kapconstructie afgewerkt met leien op een houten beschot (figuur 
2. 7). Alleen het dak van de Poorttoren heeft een rechthoekige basis, net als de 
toren zelf. De twee volumes aan de noordwest- en noordoostwand hebben 
zadeldaken met dezelfde opbouw als de torendaken. Op verschillende plaatsen 
zijn er in de daken dakraampjes aanwezig. Ook steken schoorstenen en 
scheidingswanden door de daken heen, zoals afgebeeld in figuur 2. 7 rechts. 

Figuur 2.7 - Houten kapconstructie (links) [A] en de leien daken van het slot met dakraampjes en 

schoorstenen (rechts) [C] 

2.2.5) Aanpassingen 

Er zijn tijdens de verbouwing van begin 2006 veel aspecten aangepast in het 
Muiderslot, maar slechts een klein gedeelte van deze aanpassingen heeft grote 
bouwfysische gevolgen. 

De vloer van de zolder (niveau 3112) is brandwerend gemaakt, thermisch 
geïsoleerd en voorzien van een dampdichte laag. De afbeeldingen in figuur 2.8 
geven de locatie en de nieuwe opbouw van deze vloer schematisch weer. In het 
werk is overigens geconstateerd dat bij een deel van de zoldervloer (van ruimte 
2.08 op de plattegronden in Bijlage Al) naast een dampdichte laag ook een 
dampopen en waterkerende laag is aangebracht aan de bovenzijde van de 
steenwol. 

Met het isoleren van de vloer wordt de luchtuitwisseling en het warmtetransport 
door transmissie tussen de vertrekken op de eerste verdieping (Wapenkamer en 
Slaapkamer) en de bovengelegen zolders sterk verminderd. Op deze wijze is er 
minder invloed van het buitenklimaat op de binnencondities. De Wapenkamer en 
Slaapkamer zijn zelf niet verwarmd, maar de onderliggende Ridderzaal, en 
Prinsenkamer wel. In de twee onverwarmde ruimtes wordt door de thermisch 
geïsoleerde vloer de warmte, die van de onderliggende vertrekken ontvangen 
wordt, beter vastgehouden. De zolders krij gen op hun beurt ook minder warmte 
van de Wapenkamer en Slaapkamer. Op zolder zal dan ook een klimaat heersen 
dat sterk op het buitenklimaat lijkt. 
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nieuwe houten vloerdelen 
100 mm steenwol 
PE dampdichte folie 
15 mm Promateet 
bestaande houten 

vloerdelen 
bestaande houten 

dwarsbalken 

Figuur 2.8- Locatie van de aangepaste zoldervloer (links) en de schematische opbouw (rechts) 

Het dak van de Kapel is op dezelfde wijze als bij de zolders thermisch geïsoleerd 
en luchtdicht gemaakt. Ook de Kapel houdt zo beter de warmte vast en het 
binnenklimaat heeft minder invloeden van de (buiten)ruimte boven de Kapel. 

Er is tevens een brandcompartimentering in het slot aangebracht waarbij onder 
andere de vloer van de zolder als brandscheiding dient. Door het aanbrengen 
van de Promateet platen zouden deze zoldervloeren nu een WBDBO (weerstand 
tegen branddoorslag en brandoverslag) van 60 minuten moeten hebben. Ook 
deuren zijn op sommige plekken brandscheidingen en zijn daardoor doorgaans 
gesloten. Dit heeft minder luchtuitwisseling tussen vertrekken tot gevolg. Het 
dak van de Kapel dient overigens niet als brandscheiding en in de opbouw 
ontbreekt de laag Promateet dan ook. 

2.3) Installatietechnische analyse 

2.3.1) Oude klimaatinstallaties 

Er bevinden zich weinig klimaatinstallaties in het slot. De in de jaren '60 
aangelegde vloerverwarming werd aanvankelijk met behulp van een olieketel 
gestookt. Toen recent het Kassagebouw en het Poortgebouw werden gebouwd, 
respectievelijk verbouwd, is deze olieketel verwijderd. De vloerverwarming is nu 
aangesloten op een nieuwe CV-installatie, net als de radiatoren in de Winkel en 
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de Taveerne (niveau -112). Wél hebben de vloerverwarming en de radiatoren een 
aparte regeling en zijn los van elkaar aan te sturen . De capaciteit van de 
vloerverwarming op de Beletage wordt geschat op ongeveer 60 W/m 2

• Door het 
maken van infraroodopnamen werd echter duidelijk dat de buizen van de 
vloerverwarming niet regelmatig hun warmte afgeven (zie figuur 2.9). Ook zijn 
er merkbare verschillen in warmteafgifte per ruimte terwijl de verwarming vol 
aan staat en niet per ruimte te regelen is. 

Figuur 2.9 - Infraroodopnamen van de vloer van de Ridderzaal (boven) en de Bisschopskamer (onder), 

deze laten duidelijk zien dat de vloerverwarming de vloer niet gelijkmatig verwarmt. In beide ruimtes 

bedraagt het temperatuurverschil ongeveer 3"C. In de Ridderzaal maakt de vergelijking met de foto 

rechts duidelijk dat de relatief koude plekken op de vloer door 'weerspiegeling' veroorzaakt worden [D] 

In het depot op de tweede verdieping is een tweetal ontvochtigers geplaatst. 
Maar het binnenklimaat voldeed desalniettemin niet aan richt l'ijnen voor het 
bewaren/opslaan van museale objecten. De ruimte za l in de toekomst dan ook 
niet meer als depot gebruikt worden. 

Vanwege vochtproblemen was er vóór de huidige verbouwing tevens een 
mobiele ontvochtiger in de P.C. Hooftkamer aanwezig. Deze werkte echter soms 
dagen achtereen niet omdat men vergat de lekbak regelmatig te legen. 
Aanvankelijk dacht men dat de vochtproblemen veroorzaakt werden door een 
lekkende goot. De P.C. Hooft werkkamer bevindt zich namelijk in de 
Oostertoren, waar het dak binnen de kantelen valt. Bij een lek zou het 
regenwater, dat zich in de goot verzamelt, direct in de wand zakken. Door 
vochtmetingen van proefmonsters is echter aangetoond dat het vochtgehalte in 
het metselwerk van de P.C. Hooft werkkamer op verschillende hoogtes ongeveer 
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even hoog is. Het vocht lijkt dus niet (alleen) van boven te komen. (Verboven 
2005) 

Er zijn geen andere noemenswaardige klimaatinstallaties in het slot. Wat 
verlichting betreft is er alleen in de gebruikte vertrekken in de kelder, in de 
Wapenkamer en op de Loopzolder naar de Poorttoren elektrische vedichting 
aanwezig. 

2.3.2) Aanvullende klimaatinstallaties 

Het bij de verbouwing aangebrachte ventilatiesysteem is een compromis tussen 
voorzieningen om het binnenklimaat zo goed mogelijk te controleren en om zo 
min mogelijk zware ingrepen in het monumentale gebouw te doen. Er is ervoor 
gekozen een ventilatiesysteem aan te brengen dat lucht inblaast via bestaande 
schoorsteenkanalen. De lucht wordt van de zolders aangezogen en in vijf ruimtes 
ingeblazen. Door de overdruk die zo ontstaat, zal' de lucht via kieren en 
openingen de ruimtes verlaten. Wanneer de ventilatoren ingeschakeld zijn, is er 
op deze wijze alleen gecontroleerde invloed van de lucht die door de ventilatoren 
wordt aangezogen en is de invloed van infiltratie te verwaarlozen. (Kerklaan en 
Booms 2006, p.9) 

Op de hogere verdiepingen van het slot zijn voor de ventilatie vijf 
luchtbehandelingskasten aangebracht. In figuur 2.10 en in plattegronden in 
Bijlage A2 is de precieze plaatsing aangegeven. Deze ventilatoren zorgen voor 
de luchtinblaas van de Ridderzaal, Prinsenkamer, Slotkeuken, Bisschopskamer 
en de P.C. Hooft werkkamer. Dit zijn de vertrekken waarin zich de belangrijkste 
museale objecten bevinden of waarvan het binnenkl'imaat door bezoekers veel 
beïnvloed wordt. De ruimtes zijn allen onderdeel van de gidsenroute (zie 
paragraaf 2.4.3). (Kerklaan en Booms 2006, p.9) 

Omdat de Ridderzaal een groot volume heeft en er regelmatig feesten, concerten 
en dergelijke gehouden worden, is de ventilatorcapaciteit voor deze ruimte 
groter dan voor de andere ruimtes. Voor de Prinsenkamer, Slotkeuken, 
Bisschopskamer en de P.C. Hooft werkkamer hebben de ventilatoren een 
maximaal debiet van 800 m3/h (0,22 m3/s), voor de Ridderzaal is dit 2200 m3/h 
(0,61 m3/s). Dit debiet is berekend op een ventilatie van 35 m3/h per persoon. 
Voor de Ridderzaal komt dit neer op 62 personen, voor de andere ruimtes op 22 
personen. Het debiet van de ventilator is overigens in trappen op toeren te 
regelen. (Kerklaan en Booms 2006, p.10-12) 
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2 LBK's: 
800 en 2200 ml/h 

Prinsenkamer 

Binnencondities in het Muiderslot 

1 LBK: 
800 ml/h 

PC Hooft werkkamer 

Bisschopska mer 

Figuur 2.10 - Plaatsing van de luchtbehandelingskasten ten behoeve van ventilatie van de Ridderzaal, 

Prinsenkamer, Slotkeuken, Bisschopskameren de P.C. Hooft werkkamer 

De vijf luchtbehandelingskasten bestaan naast een ventilator uit een filter en een 
elektrische voorverwarmingssectie. Het filter is een zogenaamd zakkenfilter met 
filterkwaliteit EU7 (volgens de ASHRAE-verkleuringstest) en heeft een 
vangstpercentage van 85%. Een filter van deze kwaliteit wordt ook vaak in 
kantoorgebouwen toegepast. Het wordt een fijnfilter genoemd en verwijdert 
deeltjes zoals stof en roet uit de aangezogen (zolder)lucht. Gassen en dampen, 
sporen en schimmelsporen worden echter niet effectief uit de lucht verwijderd. 
(ISSO 1990, p.9) (S8R en ISSO 2001, p. 82010-49 en 82010-57) 
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De voorverwarmingselementen hebben een capaciteit van 5 kW. Een 
uitzondering is de verwarmingssectie in de luchtbehandelingskast voor de 
Ridderzaal, deze heeft een capaciteit van 24 kW. De voorverwarmers kunnen 
gebruikt worden om koude lucht van zolder op te warmen voordat deze 
ingeblazen wordt. De luchtbehandelingskasten zijn zó opgesteld dat ze later 
uitgebreid zouden kunnen worden met een be- en/of ontvochtigingssectie. Op de 
mogelijke gevaren van het toevoegen van be- of ontvochtigingssecties wordt 
later teruggekomen. (Kerklaan en Booms 2006, p.1 0-12) 

Figuur 2.11 - Links een luchtbehandelingskast op zolder voor de ventilatie van de Ridderzaal, rechts 

het uitblaasrooster in de Slotkeuken [E] 

De ventilatiekanalen zijn van verzinkt staal en voorzien van motorgestuurde 
brandk.leppen. Deze kleppen zorgen er tevens voor dat er geen tocht optreedt 
als de ventilatoren uitgeschakeld zij n. Op de zolders zijn de ventilatiekanalen 
geïsoleerd om warmteverlies te voorkomen. Ter plaatse van de 
uitblaasopeningen in de haarden zijn aluminium roosters aangebracht (zie figuur 
2.11 rechts). De technische details van de klimaatinstallatie zijn in Bijlage A2 op 
een rijtjle gezet. (Kerklaan en Booms 2006, p.12-13) 

In de Ridderzaal, Prinsenkamer, Slotkeuken, Bisschopskamer en de P.C. Hooft 
werkkamer zijn sensoren aangebracht die de ruimtecondities meten. In elk van 
deze mimtes bevinden zich een gecombineerde luchttemperatuur- en relatieve 
luchtvochtigheidsensor en een luchtkwaliteitsensor. Deze laatste sensor meet het 
C02-gehalte (koolstofdioxide) van de ruimtel!ucht als indicatie voor de 
luchtkwaliteit. De luchtkwaliteit is voornamelijk voor de bezoekers van het slot 
van belang. Voor het behoud van gebouw en museale objecten is de waarde en 
de constantheid van de relatieve luchtvochtigheid bepalend. Op de zolders zijn 
alleen temperatuur- en relatieve luchtvochtigheidsensoren aangebracht om de 
condities van de inblaaslucht te meten. De buitencondities worden eveneens 
gemeten, maar dit gebeurt met het reeds bestaande weerstation op het dak van 
het Poortgebouw. ( Kerklaan en Booms 2006, p.18-22) 

De gemeten ruimtecondities worden aan regelcriteria getoetst om te bepalen of 
ventileren een positief effect op de binnencondities zal hebben. Indien ventileren 
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gewenst is, worden de ventilatoren vanuit het gebouwbeheerssysteem (GBS) 
aangestuurd. In hoofdstuk 7 wordt dieper ingegaan op de regelstrategie van het 
ventilatiesysteem. 

2.4) Gebruik 

2.4.1) Dagelijks gebruik 

Het Muiderslot is in de eerste plaats een museum en ontvangt dagelijks 
schoolklassen, binnen- en buitenlandse toeristen en andere belangstellenden . In 
de zomerperiode van 1 april tot en met 31 oktober is het slot elke dag geopend. 
Doordeweeks is het van 10:00u tot 17:00u te bezoeken en 1in het weekend van 
12:00u tot 18:00u. In de winterperiode van 1 november tot en met 31 maart is 
het slot alleen in het weekend te bezichtigen. Figuur 2.12 geeft een overzicht 
van de gemiddelde dagelijkse bezoekersaantallen van 2004 en 2005. Voor de 
belasting van het binnenkltimaat is ook de verblijfsduur van de bezoekers erg 
belangrijk. Hier wordt later op teruggekomen. 

De rondleidingen door het slot worden verzorgd door gidsen. Voor verschillende 
groepen zoals schoolklassen en buitenlandse toeristen zijn er aangepaste 
rondleidingen. Een deel van het Muiderslot is ook zonder rondleiding te 
bezichtigen, zie paragraaf 2.4.3. 

Gemiddelde dagelijkse bezoekersaantallen per maand in 2004 
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Gemiddelde dagelijkse bezoekersaantallen per maand in 2005 
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Figuur 2.12 - Staafdiagrammen van de gemiddelde bezoekersaantallen in 2004 (boven) en 2005 

(onder). Het gemiddeld bezoekersaantal per dag in het weekend (blauw) en voor doordeweeks (oranje) 
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2.4.2) Speciale activiteiten 

Regelmatig vinden er in het Muiderslot bruiloften plaats. Vaak wordt hiervoor de 
Ridderzaal gebruikt, zowel voor de ceremonie als voor de receptie of het feest. 
Ook bij andere bijeenkomsten zoals (zaken)diners, borrels en vergaderingen 
wordt regelmatig de Ridderzaal gebruikt. Tevens vinden er regelmatig concerten 
plaats en bij speciale gelegenheden of themadagen worden er ook 
theaterstukken opgevoerd. De binnenplaats is in de zomer soms ook decor van 
theateruitvoeringen. 

2.4.3) Nieuwe routing 

Om de bezoekers het kasteel beter te kunnen laten ontdekken en ervaren, is er 
bij de verbouwing van december 2005 tot april 2006 een nieuwe routing 
aangebracht. Er zijn drie hoofdroutes waarvan er één alleen onder leiding van 
een gids bezocht kan worden. Deze P.C. Hooft gidsroute voert langs de 
belangrijkste (museale) vertrekken van het Muiderslot. Dit zijn 
achtereenvolgens: de woonkamer van P.C. Hooft, de Bisschopskamer, de 
Slotkeuken, de Ridderzaal, het Cuyperskabinet en de Prinsenkamer. Bijna alle 
andere vertrekken zijn vrij te bezichtigen. De afbeelding links in figuur 2.13 met 
bijhorende toelichting geeft alle routes en de te bezicht,igen vertrekken weer. In 
Bijlage A3 is een overzicht van de ruimtes per route opgenomen. 
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nr. Ruimte 

1 Trappenhuis Oostertoren 

1~ 
2 Overloop 

4e verdieping 3 Kapelaanskamer 

i I (prenten) 
4 Kapel (filmzaal) 

I' 5 P.C. Hooft werkkamer . I 

19 ~ ~~ 
6 Loopzolder 
7 Herautenkamer 

j-<t> .3e verdieping 8 Controlekamer 

<P (Poorttoren) 
9 Open weergang 

I 10 Loopbrug 
I 11 Open weergang 

12 luidertoren 
2e verdieping 13 Nok luidertoren 

14 Portiersloge in 
7 

I S1.RI '~ NOUIE luidertoren I 15 Kerker 

4
1 

16 Trappenhuis Westertoren 
17 Floris V kamer 

1 e verd ieping 18 Nok Westertoren 
19 Kap Westertoren 
20 Hoge torenkamer 
21 Voorzolder 
22 Slaapkamer 

(Kiedingkamer) 
beletage 23 Wapenkamer (Ervarium) 

30 
24 Overdekte weergang 
25 Ridderslag 

(Noordertoren) 
26 Trap 

binnenplaats 27 Winkel 
28 Garderobe 
29 Toiletten 
30 P.C. Hooft woonkamer 

0(.1111_ 
31 Bisschopskamer 

kelder (Eetzaal) 
32 Slotkeuken 

0 33 Cuyperskabinet 
34 Ridderzaal 
35 Prinsenkamer 

Figuur 2.13 - Links de routes en rechts de te bezichtigen vertrekken in het Muiderslot 

2.5) Collectie 

Het Muiderslot is een uniek middeleeuws kasteel met een hoge cultuurhistorische 
waarde. Het kasteel zelf is dan ook het topstuk van rijksmuseum het Muiderslot. 
Uit onderzoek van de Museumvereniging (de MuseumMonitor, eerste helft van 
2003) is gebleken dat 91% van de bezoekers voor het kasteel als geheel komt 
en niet voor een speciale activiteit. Door het slot voor het overgrote deel open te 
stellen voor het publiek kunnen de bezoekers het Muiderslot zelf onderzoeken en 
ervaren. (Stichting Rijksmuseum Muiderslot 2003) 

De collectie van het Muiderslot omvat schilderijen, meubels, 
gebruiksvoorwerpen, wapens en wapenuitrustingen. Het grootste gedeelte stamt 
uit de 17e eeuw of heeft deze periode als onderwerp. Een deel van de collectie is 
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in bruikleen van het Rijksmuseum en van andere musea zoals het Legermuseum 
te Delft. In figuur 2.14 is een glimp van de collectie in de Prinsenkamer en in de 
Ridderzaal te zien. 

Figuur 2.14 - Links haard met keukenvoorwerpen en op de achtergrond een kast in de Prinsenkamer 

[F], rechts schilderij, betaaltafel en boek in de Ridderzaal (A] 

Het meest kwetsbare gedeelte van de collectie bevindt zich in de vertrekken die 
aHeen onder begeleiding van een gids kunnen worden bezocht. De gids draagt 
zorg voor het sluiten van deuren en ramen en let op het gedrag van de 
bezoekers. Ook wordt door de rondleidingen het aantal bezoekers per keer 
beperkt en verspreid over de dag. Deze eenvoudige gebruiksmaatregelen zullen 
de schommeHngen in de binnencondities verminderen en dat is gunstig voor de 
museale objecten. De gidsroute voert met name door de vertrekken op de 
Beletage. Op deze etage is na de verbouwing tevens een betere 
klimaatbeheersing mogelijk. 

In de tabellen 2.1 en 2.2 wordt een globaal overzicht van de collectie per ruimte 
gegeven met een indicatie van de kwetsbaarheid en waarde van deze objecten. 
Deze indicatie is in overleg met de assistent conservator van het slot tot stand 
gekomen. Het is opvallend dat de gevoeligheid van de objecten in de P.C. Hooft 
woonkamer, Jachtkamer en Kapel hoog is, terwijl in die ruimtes niet geforceerd 
geventileerd wordt en er dus geen kUmaatbeheersing plaatsvindt. 

In Bijlage A4 is een uitgebreider overzicht van de collectie te vinden met details 
van een groot deel van de collectie-items. 
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Tabel 2.1 en figuur 2.15 - Globaal overzicht van collectiestukken in de ruimtes op de Beletage en 

eerste verdieping van het Muiderslot De nummers van de ruimtes corresponderen met de nummers in 

figuur 2.1'5. Rood vertegenwoordigt een hoge waardeen/of gevoeligheid van de objecten in de ruimte, 

oranje een matige, en de met geel gemarkeerde ruimte herbergt alleen objecten met een lage waarde 

en/of gevoeligheid 

ruimte 

1 
Prinsen
kamer 

2 
Ridderzaal 

3 
Cuypers
kabinet 

belangrijkste museale 
objecten 

schilderijen, meubelen en 
gebruiks-voorwerpen, met 

name uit de 17e eeuw 

schilderijen, meubelen en 
gebruiks-voorwerpen, met 

name uit de 17e eeuw 

wapens en meubelen 

4 schilderijen, meubelen en 
Slotkeuken gebruiksvoorwerpen uit de 

16e tot 18e eeuw 

5 17e eeuwse schilderijen, 
Bisschops- meubelen en 

kamer gebruiksvoorwer~en 

6 17e eeuwse schilderijen en 
Woonkamer meubelen 
P.C. Hooft 

7 kist uit 15e eeuw 
Floris-
kamer 

8 wapens en wapenuitrusting 
Wapen- uit 16e tot 20e eeuw in 
kamer vitrine 

9 schilderijen en 
Jacht- wapenuitrusting 
kamer 

10 schilderijen uit 18e tot 20e 
Ka~el eeuw 

11 17e eeuwse schilderijen, 
Werkkamer meubelen en 
P.C. Hooft gebruiksvoorwer~en 

12 kisten uit 14e en 15e eeuw 
Kapelaans-

kamer 

Een deel van de collectie is extra behandeld om degradatie tegen te gaan of te 
verminderen. Enkele voorbeelden: textiel is gerestaureerd, (giet)ijzeren objecten 
behandeld met was en leren voorwerpen geïmpregneerd. Ook staan veel van de 
meubelstukken op vlondertjes om stootschade te voorkomen. 
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Een gedeelte van de schilderijen is ter bescherming voorzien van 
MicroKlimaatDozen (MKD'en) of alleen een isolerende achter- of voorkant. Deze 
klimaatkasten zijn de in de periode 1998 tot 2005 aangebracht bij de schilderijen 
die in bruikleen zijn van het Rijksmuseum. Dit zijn zowel schilderijen op doek als 
op paneel en geschilderd in de 16e tot 20e eeuw. Door het aanbrengen van een 
MKD wordt de invloed van het ruimteklimaat op het schilderij verminderd. Het 
schilderij wordt luchtdicht afgesloten met behulp van een glasplaat, een 
(kunststof) achterkant en aluminiumtape. De precieze opbouw van een 
klimaatkast is in figuur 2.16 schematisch weergegeven. Doordat een klein 
luchtvolume is ingesloten, wordt er snel een vochtevenwicht met het doek of het 
paneel bereikt. De schommelingen in relatieve luchtvochtigheid worden op deze 
wijze verminderd; de klimaatkast functioneert als een buffer. (Instituut Collectie 
Nederland 2004) 

kunststof kanaalplaat 
(luchtdicht getapet) 

vulblokjes 

schilderij 
oplegvilt 

geharde glasplaat 

Figuur 2.16 - Microklimaatdoos, ontwikkeld door het Instituut Collectie Nederland 

Naast de genoemde collectie is er in het Muiderslot voor kinderen veel te zien en 
te doen. In de Wapenkamer bevindt zich bijvoorbeeld een spel waarbij twee 
kinderen rijdend op een houten paard een virtueel steekspel kunnen doen. In de 
Slaapkamer kunnen mensen in 17e eeuwse kleding op de foto en in de 
Poorttoren geeft het computerspel de indruk dat je allerlei objecten door de 
mezekouwen de loopbrug op gooit om indringers te verjagen. Deze spel-objecten 
zijn niet gevoelig voor het binnenklimaat en staan dan ook in ruimtes waar de 
condities nauwelijks te beïnvloeden zijn. 
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3) Literatuuronderzoek binnenklimaatrichtlijnen 

In dirt afstudeeronderzoek zijn drie hoofdcomponenten te onderscheiden, 
namelijk het gebouw zelf, de museale objlecten in het Muiderslot en de 
bezoekers. In de volgende drie paragrafen komen van elk van deze 
componenten richtlijnen aan bod om schade, degradatie en/of ongezonde en 
oncomfortabele omstandigheden te voorkomen. In paragraaf 3.4 worden 
verschillende relevante richtl,ijnen van alle drie de componenten gecombineerd 
en wordt een speciaal toetsingskader voor het binnenklimaat in het Muiderslot 
vastgesteld. 

3.1) Voorkomen van degradatie van (monumentale) gebouwen 

In oude gebouwen en monumenten komen vaak schades als gevolg van vocht 
voor. Er zijn ruwweg twee soorten vochtproblemen te onderscheiden; 
vochtproblemen door regenwater en/of lekkages én vochtproblemen door een 
hoge relatieve luchtvochtigheid of zelfs condensatie. Voor de bouwfysica zijn de 
problemen door een hoge relatieve luchtvochtigheid en condensatie het meest 
interessant. Die problemen zijn namelijk een direct gevolg van het 
binnenklimaat, terwijl vochtproblemen door lekkages vaak met relatief simpele 
bouwkundige aanpassingen verholpen kunnen worden. Het optreden van een 
hoge relatieve luchtvochtigheid op of in (scheidings-) constructies heeft in de 
praktijk regelmatig schimmelgroei tot gevolg. Het zwaartepunt bij het onderzoek 
naar richtlijnen voor het voorkomen van gebouwschades ligt daarom bij research 
naar grenswaarden voor het optreden van schimmelgroei. Ook wordt kort 
gekeken naar richtlijnen waarbij behoud van zowel monument als interieur als 
uitgangspunt dient. 

3.1.1) Schimmelgroei 

Adan (1994, p.196-197) trekt in zijn proefschrift de conclusie dat in gebouwen de 
beschikbaarheid van water of vocht de enige factor is om schimmelgroei te 
kunnen beheersen of controleren . De meeste schimmels die binnenshuis 
voorkomen, groeien namelijk al bij relatieve luchtvochtigheden die onder de 
verzadigingsgrens liggen. Volgens Adan (1994, p.40) zijn binnenoppervlakken 
onder statische condities vrij van schimmelgroei te houden indien de relatieve 
luchtvochtigheid onder de 80% blijft. Deze waarde is gebaseerd op een 
blootstelling gedurende 3 weken en met een temperatuur van 25°C. Deze 
relatieve luchtvochtigheidgrens van 80% is overigens afhankelijk van de 
temperatuur en blootstellingsduur. 

Traditionee·l wordt voor schimmelgroei aan een oppervlak een strenge relatieve 
vochtigheidgrens van 70% aangehouden . Ook in het artikel Condensation part 2 : 
The remedies (1986, p.69) wordt een relatieve vochtigheid van 70% aan het 
oppervlak als een vellige grens beschouwd. In datzelfde artikel wordt niettemin 
beweerd dat de groei van schimmels onder een relatieve vochtigheid van 80% 
niet erg actief is. Daarnaast stelt de American Society for Heating, Refrigerating 
and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE 2003, p.21.1-21.4) vast dat de nauwe 
eisen overdreven zijn. Wil er binnen een week aan een oppervlak schimme•l 
optreden, dan moet de relatieve vochtigheid aan dat oppervlak in die periode 
85% of hoger zijn. Maar tegelijkertijd is er onderscheid in de relatieve 
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vochtigheidsrichtlijnen voor verschillende objecten en materialen. De enige 
generalisatie die kan worden gemaakt, is dat een relatieve vochtigheid aan het 
oppervlak van meer dan 75% potentieel gevaarlijk is. 

In artikel 3.27 van het Bouwbesluit (Bouwbesluit 2003) wordt een eis gebruikt om 
een groot risico op schimmelgroei te voorkomen; de binnenoppervlakte
temperatuurfactor. In NEN-norm 2778 (Nederlands Normalisatie-instituut 2004) is 
beschreven hoe deze factor voor een ontwerp berekend moet worden. De 
genormaliseerde binnenoppervlaktetemperatuurfactor is gedefinieerd als: 

T . 
f 

_ opp,mm 
N-

T; -Te 
fN = 

T opp,min = 

T; = 

Te= 

genonnaliseerde binnenoppervlaktetemperatuurfactor [ -] 

laagste temperatuur op het binnenoppervlak [0 C] 
binnenluchttemperatuur van 18 oe 
buitenluchttemperatuur van 0 oe 

(1) 

De Bouwbesluit-eis voor gebouwen met een bijeenkomstfunctie zoals het 
Muiderslot is fN > 0,5. Dit komt dit neer op een minimale 
binnenoppervlaktetemperatuur van goc bij de genormaliseerde binnen- en 
buitencondities. Adan (1994, p.198) beveelt in zijn onderzoek naar schimmelgroei 
voor Nederlandse binnenklimaten echter een binnenoppervlakte
temperatuurfactor van minimaal 0,73 aan. In de meeste gevallen is deze waarde 
niet haalbaar zonder de scheidingsconstructie te isoleren. 

3.1.2) Monument en interieur 

In andere onderzoeken heeft men zich toegespitst op het behoud van 
monumentale gebouwen. Hierbij gelden de gestelde eisen vaak niet alleen voor 
het gebouw maar ook voor het interieur. Een voorbeeld is het proefschrift van 
Schellen (2002) genaamd 'Heating manurnental churches'. Hierin worden 
adviesgrenswaarden gegeven om schade aan kerkgebouw en interieur te 
voorkomen In tabel 3.1 zijn de belangrijkste aanbevelingen voor behoud 
weergegeven. 

Tabel 3.1 -Aanbevelingen voor het behoud van monumentale kerken en interieur 

parameter ondergrens bovengrens 

luchttemperatuur binnen [ 0 C] 12 ... 19 

basis temperatuur [ 0 C] 5 8 .. . 10 

relatieve luchtvochtigheid [%] 45 ... 50 60 ... 75 

dagelijkse RV verandering [%] 10 

jaarlijkse RV verandering [%] 30 

Naar: Schellen 2002, p. 5.93 

In de aanbevelingen van Schellen (2002, p.5.93-5.95) geldt de laagste waarde van 
de bovengrens van de luchttemperatuur voor extreme buitencondities. De 
hoogste waarde van deze bovengrens is ingesteld opdat de relatieve 
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luchtvochtigheid binnen niet te laag wordt. Schellen gebruikt de term 'primary 
temperature' om de basistemperatuur in een kerk aan te duiden. Het instellen 
van een dergeli)ke basistemperatuur heeft drie voordelen: het voorkomt dat de 
oppervlaktetemperatuur onder de dauwpuntstemperatuur komt, het versnelt het 
verwarmen van de kerk en het thermisch comfort wordt verhoogd door hogere 
oppervlaktetemperaturen. Bij de relatieve luchtvochtigheid is de ondergrens 
ingesteld om krimp te voorkomen en de bovengrens om het risico van 
schimmelvorming te minimaliseren. Tot slot zijn de dagelijkse en jaarlijkse 
fluctuaties in relatieve luchtvochtigheid begrensd om grote hygrothermische 
schommelingen in materialen en objecten te verminderen. 

3.2) Voorkomen van degradatie van museale objecten 

Eisen of richtlijnen voor de binnencondities van musea of expositieruimtes 
hebben vaak verschillende varianten. De gewenste binnencondities kunnen 
namelijk verschillen per samenstelfing van de collectie, maar ook per klasse; de 
mate van conservering. De hoogste klasse betekent in de meeste richtlijnen de 
beste conservering voor museale objecten, maar deze klasse is lang niet altijd 
haalbaar. Zeker bij oude gebouwen die pas later dienst gaan doen als museum is 
het vaak onmogelijk een goed museaal klimaat te creëren zonder ingrijpende 
aanpassingen aan het gebouw te doen. In tabel 3.2 worden daarom, naast de 
gebruikelijke binnenklimaateis voor musea van Jütte (1994), binnenklimaateisen 
opgesomd die voor bestaande gebouwen redelijkerwijs haalbaar zijn. In de 
literatuur worden deze minder strenge richtlijnen vaak aangeduid met 'richtlijnen 
voor beperkte of minimale conservering'. 

Tabel 3.2 - Aanbevolen binnenklimaatrichtlijn van het ICN, Instituut Collectie Nederland, en 

verschillende binnenklimaatrichtlijnen voor expositieruimtes in bestaande gebouwen en/of voor 

beperkte conservering van museale objecten 

*** 

**** 

T [°C] .dTd•p RV [%] .dRVmf!nd 

Jütte/ICN * 2- 2S 3 48- ss 3 

ASHRAE e** < 2S 2S- 7S 

Thomson 2*** RV RV 40- 70 

Rgd 2**** 14- 26 40-60 

eer min.***** 20- 2S 1 s 38- ss 3 s 
Aanbevolen klimaatomstandigheden voor verschillende materialen en soorten voorwerpen, o.a. 

papier, textiel, etsen en schilderijen (Jütte, p.38-39) 

ASHRAE klimaatklasse C: hoge risico's voorkomen (ASHRAE 2003, p.21 .8) 

Thomson klimaatklasse 2: ergste risico's uitsluiten (Thomson 1986, p.269) 

Rgd Delta plan Cultuurbehoud klimaatklasse 2: redelijke conservering (Rijksgebouwendienst 

1994, geciteerd in Hazebroek 2002, p.15) 

Canadian Conservalion lnstitute, minimum acceptabele condities (Lafontaine 1981, pp.2) 

In hoofdstuk 21 van het ASHRAE handboek (ASHRAE 2003, p.21.8) worden voor 
verschillende klassen van klimaatcontrole dezelfde uitgangswaarden 
(temperatuur en relatieve luchtvochtigheid) aangehouden, maar met 
verschillende marges per klasse. De grenswaarden voor ASHRAE klasse C 
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hebben tot doel grote risico's te voorkomen voor de meeste soorten museale 
objecten. Met name de relatieve luchtvochtigheid is hierbij van belang. 

Thomson (1986, p.268-269) heeft zijn binnenklimaatrichtlijnen voor musea 
ingedeeld in twee klassen. Klasse 1 is een uitstekend museumklimaat en klasse 
2 een klimaat dat bedoeld is om de ergste risico's aan de collectie en het gebouw 
uit te sluiten, terwijl kosten en grote aanpassingen geminimaliseerd worden. In 
deze tweede klasse is de temperatuur ondergeschikt aan de relatieve 
luchtvochtigheid, maar moet wel redelijk constant zijn. Desondanks zijn er geen 
eisen voor de maximale fluctuatie per dag gegeven. In musea die gehuisvest zijn 
in oude panden dient de relatieve luchtvochtigheid volgens Thomson tussen de 
40 en 70% te blijven. 

In het kader van het Deltaplan Cultuurbehoud heeft de Rgd drie adviesrichtlijnen 
opgesteld; voor de luchtkwaliteit in expositieruimten, in museumdepots en in 
archieven. Hierin worden de prestaties en de kwaliteit van de toe te passen 
installaties beschreven, met als doel de realisatie van een verantwoord 
binnenklimaat voor de conservering van museale objecten. Hoewel de 
adviesrichtlijn voor expositieruimtes (Rgd 1994, geciteerd in Hazebroek 2002) officieel 
nooit verder is gekomen dan een 'conceptversie' worden de eisen van 
klimaatklasse 2, redelijke conservering van een gemengde collectie, toch 
genoemd in deze paragraaf. Ten eerste omdat de richtlijnen van het Deltaplan 
bij de Rgd intern nog steeds worden gebruikt. En ten tweede omdat de richtlijn 
naast relatieve luchtvochtigheidsgrenzen ook 9renzen stelt voor de temperatuur 
in de ruimte. 

Ook Lafontaine (1981, p.2) geeft naast eisen aan de relatieve luchtvochtigheid 
richtlijnen voor de ruimtetemperatuur. In zijn publicatie voor het Canadian 
Conservation Institute (CCI) wordt een onderscheid gemaakt tussen optimale 
binnenklimaatwaarden en minimale eisen die gesteld worden aan een museum 
met een gemengde collectie. Om grote schommelingen te voorkomen, bevatten 
deze richtlijnen bovendien grenswaarden voor de dagelijkse variatie in 
luchttemperatuur en voor de dagelijkse en maandelijkse fluctuatie van de 
relatieve luchtvochtigheid. 

Uit de richtlijnen bli1jkt een zelfde volgorde van belangrijkheid voor de 
binnencondities .. De constantheid van de relatieve luchtvochtigheid is voor het 
behoud van objecten het meest van belang, daarna de constantheid van de 
luchttemperatuur. Vervolgens volgt de waarde van de relatieve luchtvochtigheid 
en als laatste de waarde van de luchttemperatuur. 

Tot slot moet nog vermeld worden dat ook museale objecten, net als 
(constructie)oppervlakken, te maken hebben met kans op schimmelgroei. 
Wanneer een oppervlak van een object gedurende langere tijd een relatieve 
vochtigheid van circa 80% of hoger heeft, is er een groot risico op 
schimmelgroei. 
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3.3) Gezonde en comfortabele condities voor personen 

In een museum moet het binnenklimaat in eerste instantie niet schadelijk zijn 
voor de gezondheid van de bezoekers en gebruikers van het gebouw. In de 
tweede plaats is het van belang dat het binnenklimaat voldoende comfortabel is. 
Dit onderscheid tussen gezondheid en comfort wordt ook in de literatuur 
aangetroffen. Enerzijds dient het gezondheidsrisico ten gevolge van de 
binnenluchtcondities geminimaliseerd te worden. Anderzijds dient de lucht fris en 
aangenaam te zijn; er dient voldoende geventileerd te worden voor een goede 
luchtkwaliteit. 

3. 3.1) Minimaliseren gezondheidsrisico 

Om het minimaliseren van het gezondheidsrisico te waarborgen, heeft het 
11.1inisterie van Sociale Zaken en Werkg,elegenheid maximaal aanvaardbare 
concentraties van gassen en stoffen in de lucht vastgesteld, ook wel MAC
waarden genoemd. Voor kool(stof)dioxide, ofwel C02, is de MAC-waarde 5000 
parts per million (ppm) (SER 2006). Dit is een tijdgewogen gemiddelde, 
gebaseerd op een dagelijkse aanwezigheid op de werkplek van 8 uur. Boven 
deze gemiddelde waarde van de C02-concentratie wordt het gezondheidsrisico 
groter. 

Ook ter beoordeling van de luchtkwaliteit wordt in de praktijk vaak de C02-

concentratie getoetst. Maar de concentratie is in dit geval slechts een indicator 
voor de mate van ventilatie in een ruimte. Het RIVM rapport 'Gezondheidkundige 
advieswaarden binnenmilieu' (RIVM 2004, p.49) geeft aan dat er boven een C02-

concentratie van 1200 ppm (parts per million) klachten op kunnen treden van 
stank, benauwdheid, concentratiestoornissen en moeheid. Verder wordt in het 
rapport een absoluut minimale verse luchttoevoer van 25 m3 per uur per 
persoon geadviseerd. 

In de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR-CR 1752 (Nederlands Normalisatie-instituut 
1999) is de maximale C02-concentratie ter indicatie van de luchtkwaliteit in drie 
klassen ingedeeld; klasse B is een gemiddelde situatie, klasse A stelt iets hogere 
eisen en klasse C iets lagere. Voor het Muiderslot is klasse C van toepassing. Als 
personen de enige C02-bron in de ruimte vormen, bedraagt de maximale 
concentratie 1190 ppm boven de concentratie buiten. Deze buitenconcentratie 
C02 is momenteel ongeveer 380 ppm. 

Een derde literatuurbron, de conceptversie van de norm EN 15251:2005 
(Nederlands Normalisatie-instituut 2005) stelt de waarde van de maximale 
concentratie in klasse C op 800 ppm boven het niveau buiten. Dit geldt expliciet 
voor 'demand controlled ventilation', vraaggestuurde ventilatie. Het 
ventilatiesysteem in het Muiderslot kan als vraaggestuurd bestempeld worden, 
omdat er niet meer dan nodig geventileerd wordt en de ventilatie afhankelijk is 
van het gebruik van het slot. 

Het is belangrijk te vermelden dat C02 alleen een goede indicator is voor de 
concentratie van stoffen die door de mens geproduceerd worden. Ook is de 
waargenomen binnenluchtkwaliteit geen universele maat voor schadelijke 
gezondheidseffecten, niet alle gevaarlijke stoffen kunnen immers waargenomen 
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worden. De C02-concentratie blijft dus een indicatie en géén toetsingscriterium 
voor luchtkwaliteit. 

3.3.2) Comfort 

Thermische behaaglijkheid is een belangrijk onderdeel van comfort. Er zijn twee 
soorten factoren die de kwaliteit van het thermisch binnernklimaat beïnvloeden; 
omgevingsgebonden en persoonsgebonden factoren. Omgevingsgebonden 
factoren zijn de lucht- en de stralingstemperatuur, de luchtsnelheid en de 
relatieve luchtvochtigheid. Onder de persoonsgebonden factoren worden het 
metabolisme (de hoeveelheid energie die geproduceerd wordt door het 
verrichten van spierarbeid) en de kledingweerstand verstaan. Vooral de 
omgevingsgebonden factoren kunnen door bouwfysische maatregelen beïnvloed 
worden. Van de persoonsgebonden factoren is alleen de kledingweerstand 
enigszins te beïnvloeden, bijvoorbeeld door het al dan niet stimuleren van het 
dragen van jassen. 

In een RIVM rapport (2004, p.23) wordt gesteld dat men in het algemeen 
temperaturen tussen de 18 en 25 graden Celsius comfortabel vindt. Daarentegen 
wordt toe- of afname van de relatieve luchtvochtigheid door de mens pas 
waargenomen wanneer de RV onder de 30% of boven de 70% komt (van Leth 

2006, p.23-25). Een andere factor die bij comfort een belangrijke rol speelt, is de 
luchtsnelheid of tocht in een ruimte. 

Onderzoek door Brager et al. (1996, p.181) heeft aangetoond dat thermische 
behaaglijkheid ook afhangt van de persoonlijke verwachtingen en de recente 
thermische geschiedenis. Voor het Muiderslot geldt bijvoorbeeld dat men van 
een kasteel verwacht dat het er in de herfst en winter flink tocht en minder 
warm is dan in een woonhuis. De comforteisen zullen daarom in een kasteel ook 
niet de hoogste prioriteit hebben. 

3.4) Vaststellen toetsingskader binnencondities Muiderslot 

In de inleiding van dit hoofdstuk werd reeds genoemd dat er in het onderzoek 
naar het binnenklimaat in het Muiderslot drie componenten te onderscheiden 
zijn. Daarom wordt het toetsingskader voor de binnencondities samengesteld uit 
de richtlijnen van deze drie componenten; het is een combinat,ie van eisen voor 
behoud van het gebouw, behoud van de museale objecten, en voor een gezond 
en comfortabel binnenklimaat. 

3.4.1) Prioriteiten 

Per component zijn de binnenklimaatrichtlijnen soms zeer verschillend. Voor het 
comfort van de museumbezoekers ligt de temperatuur bijvoorbeeld liefst rond de 
20°C en in de winter levert dit zonder extra maatregelen normaliter lage 
relatieve luchtvochtigheden op. Voor het behoud van museale objecten dient de 
relatieve luchtvochtigheid echter niet té laag te zijn in verband het optreden van 
krimp. Er moet in een dergelijk geval dus een keuze gemaakt worden of de 
relatieve luchtvochtigheid (voor het behoud van de objecten) óf de 
luchttemperatuur (voor thermisch comfort van de bezoekers) het belangrijkste 
is. Om een gefundeerde keuze voor het toetsingskader te kunnen maken, wordt 
eerst vastgesteld wat de hiërarchie van de componenten is. 
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Het Muiderslot is een belangrijk rijksmonument en onder andere beroemd omdat 
het middeleeuwse slot zo goed bewaard is gebleven. Het behoud van het 
gebouw heeft dan ook de hoogste prioriteit en dit behoud was tevens het 
belangrijkste doel van de renovatie. Net als het gebouw zelf zijn ook de museale 
objecten van cultuurhistorisch belang. De collectie is namelijk sterk verbonden 
met het slot. Het geheel vormt een ensemble en de collectie zou zonder het slot 
een lagere waarde hebben. Het behoud van de objecten komt daarom als 
tweede in de hiërarchie. Vanwege de cultuurhistorische waarde is het erg 
belangrijk dat de mensen het gebouw en de collectie kunnen bezoeken en 
ontdekken. Echter, indien het bezoek van grote aantallen toeristen ten koste 
gaat van de condities van het slot en de schilderijen, zal het gebruik van het slot 
aangepast moeten worden. Het gebruik, met daaraan gekoppeld de gezondheid 
en het comfort van de bezoekers, is daarom ondergeschikt aan het behoud van 
gebouw en collectie. Dit wil uiteraard niet zeggen dat er aan de gezondheid en 
het comfort geen aandacht wordt besteed, zie subparagraaf 3.4.3. 

3.4.2) Toetsingskader 

Het toetsingskader in tabel 3.3 is gebaseerd op bovenstaande hiërarchie. Het 
behoud van het Muiderslot als gebouw komt op de eerste plaats, op de tweede 
plaats dient het binnenklimaat geen degradaties aan de museale objecten te 
veroorzaken en tot slot moet het binnenklimaat voor de bezoekers gezond en 
comfortabel zijn. De relatieve luchtvochtigheidsrichtlijnen zijn vanwege deze 
prioriteiten belangrijker dan de eisen aan de luchttemperatuur en de C02-

concentratie 

Tabel 3.3- Toetsingskader voor de ruimtecondities in het Muiderslot, gebaseerd op eisen voor behoud 

van gebouw, museale objecten en voor een gezond gebruik 

relatieve lucht
vochtigheid 

[%] 

grens
waarden 

maximale variatie 
per dag 

binnencondities in 40- 65 10 
het Muiderslot 

* 1190 + 380 (gemiddelde C02-concentratie buiten) = 1570 ppm 

Relatieve luchtvochtigheid 

lucht
temperatuur 

[oC] 

grens
waarden 

5-25 

col
concentratie 

[ppm] 

maximale 
waarde 

1570* 

De grenzen voor de relatieve luchtvochtigheid in het slot volgen uit de eisen voor 
behoud van gebouw en collectie. De bovengrens van de relatieve 
lluchtvochtigheid van 65% is zó gekozen dat er nog een marge is tot aan de 
schimmelgrens (een relatieve luchtvochtigheid aan het oppervlak van ongeveer 
80%). Er is namelijk een verschil tussen de relatieve luchtvochtigheid in de 
ruimte en de relatieve vochtigheid aan een oppervlak. Over het algemeen is de 
relatieve vochtigheid aan een oppervlak hoger dan in de ruimte, omdat de 
oppervlaktetemperatuur op de betreffende plek lager is. Hierop wordt in 
hoofdstuk 6 teruggekomen aan de hand van berekeningen van speciale plaatsen 
in het Muiderslot. Het is overigens niet zo dat de relatieve luchtvochtigheid in de 
ruimte nooit boven de 65% mag komen. Zolang de overschrijdingen kort van 
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duur zijn, is de kans op schimmelgroei aan een oppervlak nog steeds klein. 
Condities in een ruimte fluctueren namelijk sterker dan oppervlaktecondities. 

De bovengrens van 65% relatieve luchtvochtigheid is naast schimmelgroei 
eveneens gebaseerd op de binnenklimaatrichtlijnen voor gematigde 
museumcondities· in tabel 3.2. Voor de museale objecten is een constante 
relatieve luchtvochtigheid in de ruimte erg belangrijk. De onder- en 
bovengrenzen van museumcondities zijn vaak ingesteld ter vermindering van de 
kans op krimp, respectievelijk schimmelgroei. Ook de ondergrens van de 
relatieve luchtvochtigheid volgt dus deels uit museumklimaatrichtlijnen voor 
gematigde conservering van museale objecten. 

Voor museale objecten kunnen schommelingen in relatieve luchtvochtigheid erg 
schadelijk zijn. Strenge eisen, waarin de relatieve luchtvochtigheid bijvoorbeeld 
slechts 3% per dag mag fluctueren, zijn in een oud gebouw als het slot en met 
hoge bezoekersaantallen in de meeste gevallen moeilijk haalbaar zonder erg 
grote ingrepen te doen. De richtlijn is daarom gesteld op een variatie van 10% 
per dag, deze waarde volgt mede uit het proefschrift van Schellen (2002, p.5.93). 

Luchttemperatuur 
Voor behoud van museale objecten is de hoogte van de temperatuur niet de 
belangrijkste richtlijn, maar uit de museumklimaatrichtlijnen in tabel 3.2 blijkt 
wel dat de temperatuur in de ruimte liefst niet te hoog wordt. Ook vanwege 
comfort voor de bezoekers dient de ruimtetemperatuur niet te veel op te lopen. 
De bovenste grenswaarde van 25°C hoeft echter niet als heel streng beschouwd 
te worden. Zolang de overschrijdingen niet structureel van aard zijn, mag het 
best een aantal uren per jaar warmer zijn dan 25°C. Dit hangt ook samen met 
het buitenklimaat. Als het bijvoorbeeld buiten 32°C is, hoeft het binnen niet 
lager dan 25°C te zijn. De verwachtingen en recente thermische geschiedenis 
van gebruikers uit het onderzoek van Brager et al. (1996) zorgen er dus voor dat 
de richtlijnen voor comfort niet heel strikt opgevat hoeven te worden. 

col-concentratie 
Naast het thermische comfort is ook de gezondheid van de bezoekers en 
gebruikers van belang. De C02-grenswaarde van 1570 ppm is daarom eveneens 
in het toetsingskader opgenomen. Deze waarde volgt uit de laagste klasse in de 
Nederlandse praktijkrichtlijn NPR-CR 1752 (Nederlands Normalisatie-instituut 2005) 
en geldt voor een situatie waarbij personen de enige bron van koolstofdioxide 
vormen. 

3.4.3) Kanttekeningen 

Het vastgestelde toetsingskader geldt voor de ruimtes in het slot waar zich 
gevoelige museale objecten bevinden, zoals aangegeven in de tabellen 2.1 en 
2.2 (in paragraaf 2.5). In de ruimtes met minder waardevolle en gevoelige 
collectiestukken mogen de eisen in beperkte mate over- of onderschreden 
worden. De ruimtes waarin zich geen gevoelige objecten bevinden hoeven 
slechts aan de minimale eisen ter voorkoming van schade aan het gebouw te 
voldoen. Met andere woorden: in deze ruimtes is een ander toetsingskader van 
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toepassing, waarbij een bovengrens van de relatieve luchtvochtigheid van 75% 
aangehouden kan worden. 

Het toetsingskader uit tabe ll 3.3 is gebaseerd op de hiërarchie van gebouw, 
collectie en gebruik op de lange termijn, maar op korte termijn liggen de 
prioriteiten anders. Dit heeft te maken met de snelheid waarop degradaties 
plaats zullen vinden. Het duurt langer tot er onder vochtige omstandigheden 
schimmelgroei op een koud wanddeel optreedt, dan tot een persoon flauwvalt als 
hij in een ruimte komt met een zeer slechte luchtkwaliteit. Met andere woorden: 
die bezoekers zijn veel gevoeliger voor ongunstige omstandigheden dan het slot 
of de schi llderijen. Op de korte termijn is de hiërarchie daarom omgedraaid: 
gezondheid van bezoekers, voorkomen van schades aan museale objecten en 
voorkomen van gebouwschades. 

Het behoud van museale objecten komt op de korte termijn op een tweede 
plaats, vóór behoud van het gebouw. Dit komt doordat bijvoorbeeld schilderijen 
eerder worden aangetast dan een bakstenen wand. Schimmelgroei treedt 
namelijk op na ruwweg drie weken, maar gebouwschades zullen zich pas na 
ongeveer een seizoen voordoen, omdat vocht bijvoorbeeld langzaam in 
constructies doordringt. 

Deze omgekeerde hiërarchie op de korte termijn heeft geen gevolgen voor het 
toetsingkader, maar alleen voor de instellingen van de ventilatieregeling. Hier 
wordt paragraaf 7.1 op teruggekomen 
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4 l Meten binnencondities vóór verbouwing 

In het begin van het afstudeerproject was de verbouwing van het Muiderslot nog 
niet gestart. Het was daarom mogelijk gedurende een paar maanden de 
binnencondities van het slot vóór de verbouwing te meten. 

Het doel van de metingen in het Muiderslot is tweeledig. Enerzijds geven de 
metingen inzicht in het gedrag van het slot als gevolg van veranderingen buiten 
en veranderingen binnen (het buitenklimaat respectievelijk het gebruik van een 
ruimte). Hierbij geldt dat hoe langer de meetperiode, hoe completer dit inzicht in 
het gebouw. Anderzijds is het mogelijk om de simulatieresultaten uit hoofdstuk 5 
met de gemeten binnencondities te vergelijken om de nauwkeurigheid van het 
model te bepalen. 

4.1) Specificaties en plaatsing dataloggers 

Al in de eerste week van het afstudeertraject zijn op zes plekken in het 
Muiderslot dataloggers geplaatst. Deze dataloggers bevatten een 
(lucht)temperatuur- en relatieve luchtvochtigheidsensor en kunnen de gemeten 
gegevens opslaan. De gebruikte loggers zijn van het merk ATAL, een voorbeeld 
van een datalogger is in figuur 4.1 links afgebeeld. De specificaties zijn in Bijlage 
B1 te vinden en de belangrijkste kenmerken van de sensoren in de loggers zijn 
in tabel 4.1 samengevat. 

Tabel4.1- Overzicht van de belangrijkste kenmerken van de sensoren in de gebruikte AT AL-loggers 

temperatuursensor relatieve 

I uchtvochtigheidsensor 

omschrijving RTD PtlOOO sensor capacitieve RV sensor 

bereik -20 tot 70 oe 0 tot 100% 

resolutie 0,1 oe 0,1% 

nauwkeurigheid ± 0,4 oe ± 2,5% 

(bij RV van 5 tot 95%) 

reactietijd t63* 120 sec. 15 sec. 

• De reactietijd totdat 63% van de uiteindelijke stand/waarde is bereikt. 

De loggers zijn in de Ridderzaal, Slotkeuken, P.C. Hooft werkkamer, 
Wapenkamer, op zolder en buiten geplaatst. Figuur 4.1 rechts laat zien waar 
deze ruimtes zich in het slot bevinden. 
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4e verdieping 

3e verdieping 

2e verdieping 

le verdieping 

beletage 

binnenplaats 

kelder 

Figuur 4.1 - ATAL logger ATV-11 (links) [G] met de ruimtes waar de dataloggers geplaatst zijn (rechts) 

Vanwege het beperkte aantal loggers was het nodig een gegronde ruimtekeuze 
te maken. De Ridderzaal is de belangrijkste ruimte in het slot en heeft een 
wisselend gebruik. Omdat hier tevens de meest waardevolle museale objecten 
tentoongesteld worden, verdient het binnenklimaat van deze ruimte de meeste 
aandacht. De Slotkeuken ligt op dezelfde verdieping als de Ridderzaal, maar 
heeft een andere oriëntatie. Ook wordt deze ruimte nauwelijks voor andere 
activiteiten dan de rondleidingen gebruikt. Het is dus interessant de 
binnenklimaatverschillen met de Ridderzaal te bekijken. De P.C. Hooft 
werkkamer is het derde vertrek met een museale functie dat door de 
rondleidingen bezocht wordt. Het is een kleine ruimte waar in het verleden 
vochtproblemen zijn geconstateerd. Het monitoren van het binnenklimaat is hier 
dus ook van belang. De vierde meetruimte, de Wapenkamer, ligt direct boven de 
Ridderzaal. Boven de Wapenkamer bevindt zich de zolder, waar eveneens een 
logger is geplaatst. Bij een rondgang door het slot is duidelijk merkbaar dat de 
condities in deze drie ruimtes erg van elkaar verschillen: de Ridderzaal is 
verwarmd en hier komen veel bezoekers, de Wapenkamer is niet verwarmd 
maar wordt wel veel bezocht en de zolder is onverwarmd en hier komen geen 
bezoekers. Door in deze drie ruimtes te meten en de binnencondities te 
vergelijken, wordt een beeld verkregen van het effect van de verschillende 
invloeden en de warmte-uitwisseling tussen de ruimtes onderling. 

pagina 44 Mirjam Peters 



Binnencondities in het Muiderslot 5) Modelleren binnencondities 

Het was ook noodzakelijk om naast de binnencondities de buitencondities te 
meten. Ten eerste om te onderzoeken in hoeverre de buitencondities bij het 
Muiderslot overeen komen met de gegevens van het KNMI-station te De Bilt. In 
het simulatiemodel dat in hoofdstuk 5 wordt besproken, wordt namelijk met het 
klimaat van het KI\IMI te De Bilt gerekend. Ten tweede zijn de buitencondities 
gemeten om deze direct ter beschikking te hebben. Voornamelijk voor de 
zolderruimtes was het van belang de binnencondities direct te kunnen 
vergelijken met het buitenklimaat, omdat het zolderklimaat is hier sterk 
afhankelijk van is. 

De plaatsing van een logger bepaalt mede de nauwkeurigheid van de meting van 
de luchttemperatuur en relatieve luchtvochtigheid in een ruimte. De 
luchttemperatuur zal over de hoogte van de ruimte verschillen, want warme 
lucht stijgt op. Nabij koude oppervlakken zal, de luchttemperatuur juist iets lager 
dan het gemiddelde zijn. De relatieve luchtvochtigheid is afhankelijk van de 
temperatuur en het absolute vochtgehalte van de lucht (ook wel 
waterdampgehalte genoemd). Bij temperatuurverschillen treden er dus ook 
verschillen in relatieve luchtvochtigheid op als het absolute vochtgehalte overal 
hetzelfde is. 

Bij relatief kleine bronnen en een spreiding van deze bronnen over de ruimte is 
de gemeten waarde in het geometrische middenpunt van een vertrek een goede 
benadering van de gemiddelde luchttemperatuur en relatieve luchtvochtigheid 
(over de ruimte). Omdat het Muiderslot een museumfunctie heeft en er ook 
regelmatig andere activiteiten plaatsvinden, dient er bij de plaatsing echter 
reken,ing gehouden te worden met de bezoekers. De loggers zijn daarom zoveel 
mogelijk uit het zicht en buiten het bereik van de bezoekers geplaatst. De 
precieze pl1aatsing van de loggers is in plattegronden weergegeven en bijgevoegd 
in Bijlage B2. 

Hoewel de positionering van de loggers dus niet de precieze gemiddelde 
temperatuur en re latieve luchtvochtigheid van de ruimte oplevert, betekent het 
niet dat de meetresultaten niet representatief zijn. Ten eerste moet er sowieso al 
rekening gehouden worden met de meetonnauwkeurigheid van de loggers uit 
tabel 4.1. En ten tweede bevatten de simulatieresultaten van het verloop van de 
binnencondities ook onnauwkeurigheden, onder andere door aannames. Voor het 
'fine-tunen' van het simulatiemodel zijn het verloop en de reactie op 
buitenklimaatveranderingen belangrijker dan een exact zelfde waarde van de 
binnencondities. 

4.2) IMeetperiodes en bijzonderheden 

De metingen zijn gestart op vrijdag 14 oktober 2005 en wegens de verbouwing 
op 5 januari 2006 beëindigd. Eind december 2005 vonden er echter al steeds 
meer werkzaamheden in het slot plaats, zoals het inpakken en verhuizen van de 
collectie. De laatste twee weken van het jaar zijn dus niet meer representatief 
voor de normale situatie. De gegevens van deze laatste twee weken zijn daarom 
ook niet meegenomen in de grafieken in de volgende paragraaf. 
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In de grafieken met meetresultaten zijn ook metingen opgenomen die door 
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV zijn uitgevoerd. Vóór de start van 
het afstudeeronderzoek zijn er namelijk in opdracht van de Rgd reeds 
binnenklimaatmetingen in het Muiderslot verricht. Dit betreft de periode van 5 
augustus tot en met 2 september 2005. Hoewel door het bureau Cauberg
Huygen met andere loggers en op niet (exact) dezelfde plekken in het slot is 
gemeten, zijn de gegevens toch in dezelfde grafieken geplaatst. Dit geeft een 
completer beeld van het binnenklimaat in de betreffende ruimtes. 

Zoals eerder genoemd zijn ook de buitencondities met een logger gemeten. Deze 
meetresultaten geven echter niet het exacte buitenklimaat weer. De 
belangrijkste reden hiervoor is de plaatsing van de betreffende logger, namelijk 
bij een dakraampje, onder een loden dakrandafwerking. Deze beschutte plek, in 
combinatie met het lood, zorgt ervoor dat de temperatuur die de logger 
registreert, afwijkt van de werkelijke buitentemperatuur. Een vergelijking met 
buitencondities van het KNMI heeft dit ook aangetoond. Tevens zijn er kleine 
verschillen in het waterdampgehalte. Naast het verschil in plaats (Muiden of De 
Bilt) en omgevings- en bebouwingsverschillen, is de plaatsing van de logger zelf 
de belangrijkste oorzaak. De verschillen liggen vooral in de pieken en dalen, de 
gemiddelde waarden en het verloop van de buitencondities komen goed overeen. 
In Bijlage B3 zijn de vergelijkingen tussen de gemeten warden en die van het 
KNMI te De Bilt in grafieken weergegeven. 

Hoewel het KNMI buitenklimaat niet ter plaatse van het slot is gemeten, verdient 
het toch de voorkeur om deze condities te gebruiken als 'het buitenklimaat'. Er is 
door het KNMI met nauwkeurigere apparatuur gemeten en de meetresultaten 
bevatten geen afwijkingen. Omdat is gebleken dat de zelf gemeten 
buitencondities bij het Muiderslot alleen in minima en maxima afwijken, kunnen 
deze meetresultaten wel goed gebruikt worden indien het klimaat te De Bilt 
(nog) niet beschikbaar is. In alle meetgrafieken wordt overigens aangegeven 
welk buitenklimaat wordt getoond. 

4.3) Meetresultaten 

4.3.1) Meetresultaten Ridderzaal 

De figuren 4.2 tot en met 4.5 geven de meetresultaten van de Ridderzaal in de 
periode van 5 augustus 2005 tot 19 december 2005. De grafiek van het gemeten 
temperatuurverloop in de Ridderzaal, figuur 4.2, laat zien dat deze ruimte door 
middel van verwarming warm gehouden wordt in de stookperiode. In de eerste 
meetperiode in augustus volgt de binnentemperatuur het buitenklimaat en is het 
binnen over het algemeen warmer dan buiten. Maar wanneer de 
buitentemperatuur snelt stijgt, warmt het in het kasteel minder snel op en is de 
temperatuur buiten hoger dan binnen. In de tweede meetperiode, van midden 
oktober tot midden december, reageert de binnentemperatuur nog maar zwak 
op het buitenklimaat. Het is door de vloerverwarming warm in de Ridderzaal, 
maar de temperatuur fluctueert nog steeds redelijk veel, tot ongeveer 4°C per 
dag. 
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Luchttemperatuur in Ridderzaal vergeleken met bezoekersaantal 
30 . . . . . . . . ' . 

Figuur 4.2 - Gemeten luchttemperatuur in de Ridderzaal van 5 augustus tot 19 december 2005 

vergeleken met het aantal bezoekers uitgezet tegen de tijd 

De vergelijking met het aantal bezoekers maakt duidelijk dat grote aantallen 
bezoekers een pllotselinge sprong in de binnentemperatuur veroorzaken. 
Overigens is er vanaf 1 november geen dagelijks bezoek voor de rondleidingen 
meer, maar alleen in de weekenden. 

Omdat er in de Ridderzaal geen be- of ontvochtiging plaatsvindt, is er een 
duidelijk verband tussen het absolute vochtgehalte binnen en buiten. Het 
absolute vochtgehalte wordt ook wel waterdampgehalte genoemd. Zoals in 
figuur 4.3 is weergegeven, ligt het gemeten vochtgehalte in de Ridderzaal 
gedurende de beschouwde periode over het algemeen iets boven het 
vochtgehalte buiten. De binnenlucht bevat gemiddeld meer vocht dan de 
buitenlucht. De vergelijking met het aantal bezoekers in de Ridderzaal verklaart 
de pieken in het vochtgehalte, deze worden veroorzaakt door grote groepen 
bezoek. Mensen geven namelijk vocht af door hun ademhaling, door te 
transpireren, maar bijvoorbeeld ook door natte jassen. 
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Waterdampgehalte in Ridderzaal vergeleken met bezoekersaantal 
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Figuur 4.3 - Gemeten absolute vochtgehalte of waterdampgehalte in de Ridderzaal van 5 augustus tot 

19 december 2005 vergeleken met het aantal bezoekers uitgezet tegen de tijd 

Gemeten waterdampgehalte in Ridderzaal vergeleken met buiten 
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Figuur 4.4- Waterdampgehalte in de Ridderzaal in de periode van 20 oktober tot 19 november. Het 

gemeten waterdampgehalte (de rode lijn) stijgt minder snel dan het waterdampgehalte binnen en na 30 

oktober daalt het waterdampgehalte binnen ook langzamer dan buiten 

Naast de aanwezigheid van interne bronnen heeft de mate van vochtbuffering 
eveneens invloed op het waterdampgehalte. Het slot heeft met zijn massieve 
bakstenen wanden een relatief grote vochtcapaciteit en zal dus niet zo snel 
drogen of vochtig worden. Dit effect is in figuur 4.4 zichtbaar voor de periode 
van 20 oktober tot 19 november 2005. De stijging van het waterdampgehalte in 
de Ridderzaal verloopt langzamer dan de stijging buiten. Ditzelfde geldt voor een 
daling van het waterdampgehalte. 
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De relatieve luchtvochtigheid is een combinatie tussen het waterdampgehalte en 
de luchttemperatuur. Het geeft aan hoeveel procent van de maximale 
vochthoeveelheid de lucht bij de heersende temperatuur bevat. Bij een hoge 
temperatuur kan lucht meer waterdamp bevatten. Dit wi l zeggen dat bió een 
constant waterdampgehalte en een stijgende temperatuur de relatieve 
luchtvochtigheid daalt. Dit is de reden dat de gemeten relatieve luchtvochtigheid 
in de Ridderzaal in de tweede meetperiode veel lager is dan buiten. Verder laat 
figuur 4.5 zien dat de schommelingen in de relatieve luchtvochtigheid erg groot 
kunnen zijn. Uit de vergelijking met het bezoekersaantal volgt dat bij grote of 
langdurige bezoeken de stijging van het waterdampgehalte meer effect heeft op 
de relatieve luchtvochtigheid dan de stijging van de luchttemperatuur. Het 
verloop van de relatieve luchtvochtigheid vertoont op deze momenten namelijk 
duidelijke pieken. 

Relatieve luchtvochtigheid in Ridderzaalvergeleken met bezoekersaantal 
. • .. ...... .' .. .. .. , . .. , . .... .. .... . . .. ........ " 175 
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Figuur 4.5 - Gemeten relatieve luchtvochtigheid in de Ridderzaal van 5 augustus tot 19 december 

2005 vergeleken met het aantal bezoekers uitgezet tegen de tijd 

4.3.2) Meetresultaten overige ruimtes 

Naast de meetresultaten van de condities in de Ridderzaal als gevolg van de 
bezoekers, is er ook gekeken naar de verhoudingen tussen drie boven elkaar 
gelegen ruimtes. Het gaat om de Ridderzaal, de Wapenkamer en de zolder boven 
de Wapenkamer. In figuur 4.6 tot en met 4.8 zijn de gemeten luchttemperatuur, 
het waterdampgehalte en de relatieve luchtvochtigheid van deze drie ruimtes 
met elkaar én met de buitencondities vergeleken. In Bijlage B3 zijn de resultaten 
van de temperatuur, het waterdampgehalte en de relatieve luchtvochtigheid per 
ruimte weergegeven. 

Uit de metingen blij kt dat in het stookseizoen, het tweede gedeelte van de 
grafiek in figuur 4.6, het temperatuurverschil tussen de drie ruimtes groot is. De 
zolder is onverwarmd en de ruimtetemperaturen liggen hier net iets boven de 
temperaturen buiten. Het verloop volgt het buitenklimaat, maar de dagelijkse 
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schommelingen zij n iets minder groot. De Wapenkamer wordt niet direct 
gestookt maar ontvangt warmte vanuit de onderliggende Ridderzaal en van de 
bezoekers in de ruimte zelf. De temperatuur volgt het buitenklimaat, maar is 
enkele graden verhoogd door de extra 'bronnen'. De fluctuaties zijn in de 
Wapenkamer minder groot dan in de Ridderzaal, omdat er hier geen 
bijeenkomsten gehouden worden waarbij veel mensen voor een langere tijd in 
de ruimte verblijven. 

30 

0 - T Ridderzoel gemeten 
- T Wapenkamer gemeten 
- T Zolder gemeten 
- T bulten KN~I De Bilt 

Gemeten temper<!ltuur in Muiderslot vergeleken met buiten 

ii1;os 11;os 2 1/08 3 1/08 10/09 20/09 3o/o9 10110 20110 30/10 09/ 11 
Datum ( dd/mm] 

19/11 29/11 09/12 19/ 12 

Figuur 4.6 - Meetresultaten van de luchttemperatuur in drie boven elkaar gelegen ruimtes: de 

Ridderzaal, de Wapenkamer en de zolder 

In figuur 4. 7 is te zien dat de verschillen in meetresultaten van het 
waterdampgehalte tussen de drie ruimtes klein zijn. Het waterdampgehalte op 
zolder lijkt het meeste op het waterdampgehalte buiten. De zolder heeft 
namelijk een hoog ventilatievoud en er bevinden zich geen vochtbronnen. In de 
Wapenkamer ligt het waterdampgehalte soms iets hoger dan op zolder en in de 
Ridderzaal is het structureel vochtiger met hogere pieken. De vochtbronnen 
bevinden zich namelij1k in deze twee ruimtes en vergeleken met de zolder wordt 
het vocht hier minder snel afgevoerd vanwege een lager ventilatievoud. De vloer 
tussen de Wapenkamer en de zolder erboven bestaat uit houten delen en heeft 
veel kieren. Dit is de reden dat het vocht in de Wapenkamer minder goed blijft 
hangen dan in de Ridderzaal en het waterdampgehalte dus beduidend lager is. 
In de Wapenkamer is er tevens minder vochtbuffering dan in de Ridderzaal, 
onder andere doordat de wanden dunner en ongepleisterd zijn. 

pagina 50 Mirjam Peters 



Binnencondities in het Muiderslot 5) Modelleren binnencondities 

Gemeten waterdampgehalte in Muiderslot vergeleken met buiten 
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Figuur 4.7 - Meetresultaten van het waterdampgehalte in drie boven elkaar gelegen ruimtes: de 

Ridderzaal, de Wapenkamer en de zolder 
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Gemeten relatieve luchtvochtigheid in Muiderslot vergeleken met buiten 
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Figuur 4.8- Meetresultaten van de relatieve luchtvochtigheid in drie boven elkaar gelegen ruimtes: de 

Ridderzaal, de Wapenkamer en de zolder 

Aangezien de ruimtetemperaturen, in tegenstelling tot de waterdampgehaltes, 
erg veel van elkaar verschillen, is het evident dat ook de relatieve 
luchtvochtigheden van de Ridderzaal, Wapenkamer en zolder erg uiteenlopen. 
Het omgekeerde verband tussen temperatuur en relatieve luchtvochtigheid volgt 
uit de figuren 4.6 en 4.8. De condities op zolder lijken het meeste op het 
buitenklimaat en in de Ridderzaal wijken de binnencondities het meeste af. 
Omdat er in deze laatste ruimte in de koudere periode vee ll gestookt wordt, is de 
relatieve luchtvochtigheid bijvoorbeeld erg laag. Verder valt op dat de dagelijkse 
schommelingen buiten veel groter zijn dan in de gemeten ruimtes. 
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Sl Modelleren binnencondities 

Voor een goed inzicht in het binnenklimaat van een gebouw is het niet voldoende 
slechts een periode van een paar maanden te beschouwen. Elk seizoen heeft zijn 
eigen effect op een gebouw en het is daarom belangrijk een heel jaar te 
onderzoeken. Helaas was het bij het Mu i1derslot-project niet mogelijk om de 
binnencondities van een volledig jaar te meten. Daarom is er een simulatiemodel 
gemaakt dat de condities in het slot voor een heel jaar kan voorspellen. De 
meetresultaten zijn gebruikt om het model te evalueren. Het is met een 
gevalideerd model ook mogelijk verschillende scenario's of gebruikssituaties te 
simuleren. Daarnaast dient het gemodelleerde binnenklimaat tevens als 
uitgangspunt voor het uitwerken van het tweede gedeelte van de doelstelling; 
het voorspellen van het binnenklimaat ná de verbouwing. 

5.1) Opbouw simulatiemodel HAMBASE 

5.1.1) Inleiding HAMBASE 

Het model van het Muiderslot is gemaakt met het programma HAMBASE. Deze 
afkorting staat voor Heat, Air and Moisture, Building And Systems Engineering 
tooi. Het simulatieprogramma bestaat uit een verzameling van bestanden (m
files) die draaien onder Matlab (de Wit 2006). HAMBASE is een model voor de 
warmte- en vochtstromen tussen verschillende zones in een gebouw. Met het 
model kunnen onder andere binnenluchttemperaturen, relatieve 
luchtvochtigheden en het energieverbruik voor verwarming, koeling, be- en 
ontvochtiging per ruimte worden bepaald. 

Het betreffende gebouw wordt eerst in zones opgedeeld. Deze zones bestaan uit 
ruimtes met dezelfde eigenschappen, zoals oriëntatie, gebruik en installatie. 
Vervolgens worden de volgende parameters aan de zones gekoppeld: 

de oppervlakte van interne wanden, vloeren, buitenwanden en daken 
de oppervlakte, oriëntatie en helling van beglazing en externe 
scheidingsconstructies 

Met behulp van profielen worden per zone onder andere de volgende parameters 
bepaald: 

interne warmte- en vochtbronnen 
ventilatievoud 
maximale en minimale setpoints voor temperatuur en relatieve 
luchtvochtigheid 
irradiantie-grenswaarde voor gebruik van zonwering 
convectiefactoren 
hygroscopische capaciteit van meubels 

Voor elke zone en elke dag van de week kan een ander profiel worden 
toegekend. In een profiel zijn voor de bovenstaande parameters per uur de 
waardes aan te passen om het gebruik en het instal llatieregime in te voeren. Ook 
kunnen in het model de capaciteiten van de klimaatinstallaties ingevoerd 
worden. Er wordt tevens een buitenklimaatfile aan het bestand gekoppeld. 
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Matlab berekent aan de hand van deze invoer de warmte- en vochtstromen in 
het gebouwmodel en geeft als output per zone: 

de totale warmte- en koellast 
piekwaarden voor verwarming en koeling 
uurlijkse luchttemperatuurwaarden 
uurlijkse relatieve luchtvochtigheidswaarden 
temperatuursoverschrijdingswaarden 

Er is een belangrijke reden waarom er specifiek voor dit simulatiemodel is 
gekozen. HAMBASE is een van de weinige modellen waar een ander programma 
aan gekoppeld kan worden dat installatietechnische regelingen toevoegt, omdat 
het model in de Matlab 'taal' geschreven is. Het programma Simulink is 
eveneens een Matlab programma en via een koppelbestand kan de regeltechniek 
van een Simulink-model het HAMBASE-gebouwmodel aansturen. Voor het 
tweede gedeelte van het afstudeeronderzoek, dat in hoofdstuk 7 behandeld 
wordt, is dit een zeer groot voordeel. 

5.1 .2) Model van het Muiderslot 

Voor de simulatie van het binnenklimaat is niet het hele Muiderslot 
gemodelleerd. Ten eerste omdat dit een ingewikkeld en erg onoverzichtelijk 
model zou opleveren. Ten tweede zou het model veel moeilijker te evalueren zijn 
vanwege de grote hoeveelheid parameters. Een model van het complete slot zou 
ook weinig meerwaarde hebben ten opzichte van een model van de belangrijkste 
ruimtes. Alleen voor vertrekken met een museale collectie en/of bezoekers is het 
van belang het binnenklimaat aan de gewenste condities te toetsen. Er is 
daarom gekozen om de vijf belangrijke, boven elkaar gelegen ruimtes in het 
Muiderslot met het HAMBASE-model te modelleren; de Taveerne, de Ridderzaal, 
de Personeelskeuken, de Wapenkamer en de Zolder inclusief vliering. Figuur 5.1 
laat zien waar deze ruimtes zich precies bevinden en wat hun volumes zijn. 

In het HAMBASE-model zijn het jaar, de startdatum en de duur van de simulatie 
te variëren. Als calculatieperiode is in het Muiderslot-model voor een complete 
winter- en een complete zomerperiode gekozen. Deze twee periodes omvatten 
samen een volledig jaar. Het klimaatjaar 2004/2005 dient als uitgangpunt. 

Bij een simulatiemodel moet altijd rekening gehouden worden met een 
inslingerperiode. In het model van het slot is deze inslingerperiode 30 dagen 
lang. Bij een massief gebouw als het Muiderslot heeft de simulatie deze tijd 
nodig om stabiele resultaten te geven. 

In HAMBASE is het mogelijk belemmeringen in te voeren om beschaduwing te 
simuleren. Dit is in het model van het Muiderslot om twee redenen buiten 
beschouwing gelaten. Ten eerste staat het slot redelijk vrij. Het is door water 
omgeven en er staan geen bomen of gebouwen vlak naast het slot. Alleen voor 
de gevels die grenzen aan de binnenplaats geeft het kasteel zelf eventuele 
schaduw indien de zon laag aan de hemel staat. De tweede reden waarom 
beschaduwing niet in het model is meegenomen, is vanwege een beschouwing 
van de uiterste waarden. Het is van belang te weten tussen welke waarden 
(temperatuur en vochtigheid) het binnenklimaat in het slot zal blijven. 
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Bovendien staat de zon vaak hoog genoeg om de zuidelijk georiënteerde gevels 
aan de binnenplaats in zijn geheel aan te stralen. 

4e verdieping 

3e verdieping 

2e verdieping 

le verdieping 

beletage 

binnenplaats 

kelder 

Zonevolumes 

1 -Taveerne: 299 m3 

2 - Ridderzaal: 559 m3 

3- P-keuken: 114m3 

4 - Wapenkamer: 468 m3 

5 - Zolder: 571 m3 

N 

wC\~o 
\ 
z 

Figuur 5.1 -Zones in het Muiderslot voor het HAMBASE-model met bijbehorende volumes 

Bij een ander onderdeel van het HAMBASE-model, het toekennen van de juiste 
constructietypes, zijn eveneens enkele aannames gedaan. De vloer van de 
Taveerne is gemodelleerd als grenzend aan een constante temperatuur van tien 
graden Celsius. Daarnaast zijn de wanden die grenzen aan zones die niet in het 
HAtJIBASE-model voorkomen als adiabatische wanden in het model opgenomen. 
Er wordt dus verondersteld dat de ruimtes uit het model grenzen aan ruimtes 
met dezelfde gemiddelde luchttemperatuur en relatieve luchtvochtigheid. 

Het bezoek en gebruik van het slot verschillen per seizoen. De openingstijden, 
en daarmee samenhangend de interne bronnen in de vertrekken, zijn in de 
zomer anders dan in de winter. Ook de hoeveelheid bezoekers wijkt af. In het 
model zijn de bezoekersaantallen gebaseerd op gemiddelde cijfers uit 2004 en 
2005. Andere instellingen per zone, zoals ventilatievoud en installatie-setpoints, 
zijn voor beide seizoenen gelijk. 
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Tabel 5.1 geeft een beknopt overzicht van de invoergegevens voor het HAMBASE 
model. Voor de gemiddelde zomersituatie is als voorbeeld in Bijlage Cl een 
complete uitdraai van de invoer weergegeven. 

Tabel5.1- De belangrijkste invoerparameters van het HAMBASE-model van vijf ruimtes in het slot 

eigenschap/ parameter 

calculatieperiode 

winterperiode: 

zomerperiode: 

constructie 

voorbeeld buitenwand 

(van binnen naar buiten): 

voorbeeld vloer tussen 

Ridderzaal en Wapenkamer 

(van onder naar boven): 

enkel glas: 

profielen 

profiel voor Taveerne 

(zone 1), zaterdag: 
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Uaa~ maand, dag, aantal 

dagen] 

uaar, maand, dag, aantal 

dagen] 

invoer 

warmteoverdrachtscoëfficiënt 

binnen [m2K/W] 

1 • constructielaag 

2" constructielaag 

3" constructielaag 

warmteoverdrachtscoëfficiënt 

buiten [m2K/W] 

absorptiecoëfficiënt 

zonnestraling [-] 

emissiecoëfficiënt langgolvige 

straling[-] 

warmteoverdrachtscoëfficiënt 

Ridderzaal-zijde [m2K/W] 

1" constructielaag 

2" constructielaag 

3" constructielaag 

warmteoverdrachtscoëfficiënt 

Wapenkamer-zijde [m2K/W] 

absorptiecoëfficiënt 

zonnestraling [-] 

emissiecoëfficiënt langgolvige 

straling [-] 

warmtedoorgangscoëfficiënt 

[W/m2K] 

convectiefactor [-] 

zontoetredingsfactor [-] 

begintijden van dagdelen [uur] 

ventilatievouden [-] 

interne warmtebronnen [W] 

[2004, 10, 01, 182] 

incl. 30 dagen inslingertijd 

[2005, 03, 01, 245] 

incl. 30 dagen inslingertijd 

~= 0,13 

0,01 m kalkpleister 

1,10 m rood metselwerk 

0,01 m kalkpleister 

Re= 0,04 

ab= 0,26 

eb= 0,9 

~= 0,10 

0,03 m houten balken 

0,01 m beton 

0,01 m plavuizen 

Re= 0,10 

ab= 0,6 

eb= 0,9 

Uglas= 5,7 

CFr= 0.01 

ZTA= 0,80 

[0, 10, 13, 17] 

[0,5, 0,5, 0,5, 0,5] 

[0, 0, 3120, 0] 

(100 W p.p., gecorrigeerd voor 
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profiel voor Ridderzaal 

(zone 2), zaterdag: 

profiel voor P-keuken 

(zone 3), zaterdag: 

profiel voor Wapenkamer 

(zone 4 ), zaterdag: 

profiel voor Zolder 

(zone 5), zaterdag : 

installatiecapaciteiten 

Taveerne (zone 1) 

Ridderzaal (zone 2) 

P-keuken (zone 3) 

Wapenkamer (zone 4) 

Zolder (zone 5) 

convectiefactoren en 

_'rrloisture starage factor' 

Taveerne (zone 1) 

Ridderzaal (zone 2) 

P-keuken (zone 3) 

Wapenkamer (zone 4) 

Zolder (zone 5) 

Mirjam Peters 

interne vochtbronnen [kg/s] 

temperatuursetpoint 

voor verwarming [°C] 

begintijden van dagdelen [uur] 

ventilatievouden [-] 

interne warmtebronnen [W] 

interne vochtbronnen [kg/s] 

temperatuursetpoint 

voor verwarming [°C] 

begintijden van dagdelen [uur] 

ventilatievouden [-] 

interne warmtebronnen [W] 

interne vochtbronnen [kg/s] 

temperatuursetpoint 

voor verwarming [°C] 

begintijden van dagdelen uur] 

ventilatievouden [-] 

interne warmtebronnen [W] 

5) Modelleren binnencondities 

tijdsduur van bezoek) 

[0, 0, 0,000404, 0] 

[20, 20, 20, 20] 

[0, 10, 13, 17] 

[0,5, 0,5, 0,5, 0,5] 

[0, 0, 9360, 0] 

(100 W p.p., gecorrigeerd voor 

tijdsduur van bezoek) 

[0, 0, 0,001211, 0] 

[20, 20, 20, 20] 

[0, 10, 13, 17] 

[0,5, 0,5, 0,5, 0,5] 

[0, 0, 150, 0] 

(lp. a 150 W, constant) 

[0, 0, 0,0000194, 0] 

[20, 20, 20, 20] 

[0, 10, 13, 17] 

[0,6, 0,6, 0,6, 0,6] 

[0, 0, 9360, 0] 

(100 W p.p., gecorrigeerd voor 

tijdsduur van bezoek) 

interne vochtbronnen [kg/s] [0, 0, 0,001211, 0] 

begintijden van dagdelen [uur] [0, 10, 13, 17] 

ventilatievouden [-] 

interne warmtebronnen [W] 

interne vochtbronnen [kg/s] 

[verwarming [W], koeling [W], 

bevochtiging [kg/s], 

ontvochtiging [kg/s]] 

idem 

idem 

idem 

idem 

[ convectiefactor van 

verwarming [-], 'moisture 

storage factor' van 

inrichting/meubels [-] ] 

idem 

idem 

idem 

idem 

[1,0, 1,0, 1,0, 1,0] 

[0, 0, 0, 0] 

[0, 0, 0, 0] 

[1500, 0, 0, 0] 

[6060, 0, 0, 0] 

[1320, 0, 0, 0] 

[0, 0, 0, 0] 

[0, 0, 0, 0] 

[0,8, 1,0] 

[0,5, 0,8] 

[0,5, 0,8] 

[0,8, 0,5] 

[0,8, 0,5] 
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5.2) VergeUjking met meetresultaten 

De resultaten van het model zijn vergeleken met de meetresultaten uit paragraaf 
4.3 om te controleren of het HAMBASE-model gemiddelde temperaturen en 
relatieve luchtvochtigheden berekent die goed met de werkelijkheid 
overeenkomen. Hiervoor zijn twee korte periodes gekozen waarvan betrouwbare 
meetresultaten en gegevens, zoals het aantal bezoekers, beschikbaar zijn. Het 
gaat om de periode van dinsdag 1 tot vrijdag 4 november en de periode van 
donderdag 24 november tot donderdag 1 december 2005. De onzekerheden en 
de aspecten die per situatie kunnen verschillen zijn het verwarmingssetpoint en 
het ventilatievoud. Dit zijn de factoren die in het HAMBASE-model aangepast 
kunnen worden om een zo nauwkeurig mogelijke voorspelling van het 
binnenklimaat te verkrijgen. 

Er zijn enkele onzekerheden betreffende de genoemde twee factoren. Er is uit 
verschillende bezoeken aan het slot gebleken dat de vloerverwarming niet altijd 
en niet in alle ruimtes dezelfde temperatuur afgeeft. Alleen een geschatte 
maximale capaciteit van ongeveer 60 W/m2 is bekend. Verder is het 
ventilatievoud, in dit geval de mate van natuurlijke ventilatie of infiltratie, 
afhankelijk van verschillende variabelen, waaronder de wind en of de deuren en 
ramen (vaak) geopend zijn. Dat wil zeggen dat er bijvoorbeeld een hoger 
ventilatievoud ingevoerd dient te worden als er veel bezoek in de Ridderzaal 
komt. Eveneens hebben de zolders een hoger ventilatievoud als het buiten hard 
waait. 

De periode van 1 tot 4 november valt midden in de week en er waren dus geen 
rondleidingen in het slot. Wel stond de verwarming constant aan. Voor deze 
periode is als eerste onderzocht of het model goede binnencondities kan 
voorspellen. Bij het vergelijken van de meetresultaten met de 
simulatieresultaten is telkens naar de luchttemperatuur, het waterdampgehalte 
en de relatieve luchtvochtigheid in de Ridderzaal, Wapenkamer en op zolder 
gekeken. Deze ruimtes liggen boven elkaar en de binnencondities worden door 
de andere ruimtes duidelijk beïnvloed. Een aandachtspunt bij deze periode is dat 
de logger in de Wapenkamer op de grond heeft gelegen, in plaats van op een 
kast. Hierdoor zijn er afwijkende condities gemeten ten opzichte van de 
gemiddelde ruimtecondities. 

Er is bij de vergelijking met de meetresultaten gestart met het instellen van het 
vermogen van de verwarming in de Ridderzaal, opdat de hoogte van de 
temperatuur grotendeels overeenkomt met de meetwaarden. Vervolgens zijn de 
ventilatievouden voor alle drie de ruimtes gevarieerd. Deze ventilatievouden 
hebben voornamelijk effect op de mate waarin de binnencondities (de 
schommelingen van) het buitenklimaat volgen. Door het verwarmingsvermogen 
en de ventilatievouden te variëren, wordt geprobeerd één situatie te vinden 
waarin de meetresultaten voor alle drie de zones goed overeenkomen met de 
gemodelleerde binnenklimaatwaarden. Dit blijkt het geval als de verwarming een 
vermogen van 18 W/m2 levert en de ventilatievouden van de Ridderzaal, 
Wapenkamer en zolder respectievelijk 0,5 0,6 en 1,0 per uur zijn. In deze 
situatie valt het op dat de gemodelleerde temperatuurschommelingen in de 
Ridderzaal groter zijn dan in werkelijkheid. Dit zou er op kunnen duiden dat de 
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grote thermische massa van het slot in het simulatiemodel niet voldoende 
meegenomen wordt. Tevens zou de warmteproductie per persoon (100 W, 
gecorrigeerd voor de tijdsduur dat men in de ruimte is) te hoog kunnen zijn 
geschat. Er zijn regelmatig ook afwijkingen in temperatuur en vochtgehalte door 
de harde wind, vooral op zolder. Op deze momenten is er door de wind een 
groter ventilatievoud en zijn er voor de zoldercondities meer invloeden van het 
buitenklimaat. 

Er is een tweede periode onderzocht om te onderzoeken of het model ook in een 
andere situatie met dezelfde instellingen de binnencondities goed benadert. Van 
24 november tot 1 december 2005 zijn er in het weekend rondleidingen in het 
slot geweest, in tegenstelling tot in de eerste beschouwde periode. Omdat het 
hier om een andere periode gaat, waar,in het buiten kouder was, wordt hier 
alleen het vermogen van de verwarming aangepast. Het blijkt dat in deze 
periode de maximale capaciteit van 60 W/m2 benut werd. Met dezelfde 
ventilatievouden als in de voorgaande periode blijken de meetresultaten goed 
overeen te komen met de gesimuleerde binnencondities. Het effect van gebruik 
van het slot wordt dus door het model eveneens goed voorspeld. Ook in deze 
periode zi1jn er afwijkingen als er buiten een harde wind staat. Tevens lijkt 
voornamelijk in de Ridderzaal de temperatuurstijging bij een bezoek in het 
modell te groot ten opzichte van de werkelijkheid. Dit zou wederom veroorzaakt 
kunnen worden door de beperkte verdiscontering van thermische massa of een 
te grote warmteproductie per persoon in het model. 

Tot slot bleek uit de vergelijkingen met de meetresultaten van de tweede 
periode dat er onverwacht een constante vochtbron in de Ridderzaal aanwezig 
was. Bij navragen werd duidelijk dat deze bron een bevochtiger was die tijdelijk 
in de zaal was geplaatst. Na het invoeren van deze extra bron kwamen de 
simulatieresultaten uitstekend overeen met de gemeten waarden. 

Figuur 5.2 tot en met 5.4 laten voor de tweede periode de vergelijking tussen 
gemeten en gesimuleerde temperaturen in de Wapenkamer na het vergelijken 
met de metingen zien. Er is slechts één verschil tussen de gemodelleerde en 
gemeten waarden. Het ventilatievoud is in het model als constant aangenomen 
terwijl in werkelijkheid de windsnelheid buiten, en dus het ventilatievoud, erg 
kan variëren. Op vrijdag 25 november zijn de gevolgen van de harde wind dan 
ook duidelijk zichtbaar in de meetresultaten. 
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Validatie simulatieresultaten luchttemperatuur in Wapenkamer 

0 

--stmuleberesultaten HAMBASE-model 
-2 --meetresuiteten 

--gemeten buitencondlties 
- 4 L_ __ _J ____ _J ____ ~----~----~----~-----L ____ _L ____ _L ____ ~----~----~----~--~ 

do 24 nov vr 25 nov za 26 nov zo 27 nov ms 28 nov d1 29 nov wo 30 nov do 1 dec 
Dag en tiJdStip 

Figuur 5.2 -Vergelijking tussen de gemeten en gemodelleerde luchttemperatuur in de Wapenkamer in 

de periode van 24 november tot 1 december 2005 

Validatie simulatieresultaten waterdampgehalte in Wapenkamer 

3 

--simula tieresultaten 1-i.AMBASE-model 
--meetresultaten 
--gemeten bultencondities 

do~4~n~o~v---L--~~----~--~~~--~--z-o~2~7-n-ov--~---m-a~278-n-ov---L--~d~i 2~9~n-o-v--~--.-o~30~n-o-v--~--~d_JO ldec 
Dag en tljdotlp 

Figuur 5.3 - Vergelijking tussen het gemeten en gemodelleerde waterdampgehalte in de Wapenkamer 

in de periode van 24 november tot 1 december 2005 
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Validatie simulatieresultaten relatieve luchtvochtigheid in Wapenkamer 
100 .. .... .. . .. · ·· ····· -· · 

90 

80 ..... ... , .. ..... .. i . 

20 

!0 

Figuur 5.4 - Vergelijking tussen de gemeten en gemodelleerde relatieve luchtvochtigheid in de 

Wapenkamer in de periode van 24 november tot 1 december 2005 

De grafieken van de temperatuur, het waterdampgehalte en de relatieve 
luchtvochtigheid van alle drie de ruimtes en voor beide periodes zijn in Bijlage 
C2 weergegeven. Hierin zijn ook beknopt de kenmerken van de periodes en de 
conclusies van de vergelijking met de meetresultaten opgenomen. 

5.3) Simulatieresultaten vóór verbouwing 

Na de vergelijking met de meetresultaten wordt verondersteld dat het 
HAMBASE-model alle gebruikssituaties goed kan voorspellen. Er kunnen nu dus 
verschillende scenario's gemodelleerd worden door de gebruiksaspecten aan te 
passen. Op deze wijze worden de effecten van bijvoorbeeld normale en hoge 
bezoekersaantallen op het binnenklimaat bepaald. Als scenario's worden 
situaties gekozen die redelijkerwijs in het slot voor kunnen komen. Het 
combineren van de resultaten van deze verschillende scenario's leidt vervolgens 
tot de bandbreedte van het binnenklimaat in het Muiderslot vóór de verbouwing. 

5.3.1) Scenario's 

De laagste waarden van de luchttemperatuur en het waterdampgehalte in het 
slot treden op bij een situatie waarin het slot niet gebruikt wordt voor 
rondleidingen. En de luchttemperatuur en de absolute vochtigheid zullen juist 
erg stijgen bij een drukke bezetting van het slot, met zowel veel rondleidingen 
als speciale activiteiten. Er zijn daarom drie scenario's gesimuleerd om te 
onderzoeken binnen welke grenzen de binnencondities zullen blijven. 

Omdat de frequentie van de rondleidingen in de zomerperiode anders is dan in 
de winterperiode, worden deze twee periodes los van elkaar gesimuleerd. Ook de 
verwarmingssetpoints wijken af. De simulatiescenario's a en b geven voor de 
zomer- en winterperiode de onder- en bovengrenzen van de luchttemperatuur en 
het waterdampgehalte aan (scenario w_a, z_a, w_b en z_b in tabel 5.2). De 
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gemiddelde scenario's (w_g en z_g) corresponderen met normaal gebruik zoals 
geconstateerd in het afgelopen jaar. Samen leveren de scenario's voor de 
bandbreedtes van het binnenklimaat in de winter- en zomerperiode op. De 
werkelijk optredende condities zullen zich, indien er in het gebruik van het slot 
geen grote afwijkingen optreden, tussen deze grenswaarden van de temperatuur 
en relatieve luchtvochtigheid bevinden. 

In de winterperiode geven de verschillen in het aantal bezoekers slechts een 
kleine verandering in de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. De reden is 
de verwarming; deze verwarmt de ruimte tot het setpoint indien de capaciteit 
toereikend is. Als uiterste scenario's zijn in de winter daarom 
verwarmingssetpoints van 18 en 20°C gekozen met respectievelijk een normaal 
bezoekersaantal en een groot aantal bezoekers inclusief avondactiviteiten in de 
weekenden. 

In de zomerperiode is juist het gebruik van het slot de factor die de grootste 
verschillen veroorzaakt. De uiterste simulatiescenario's zijn daarom gekozen met 
grote bezoekersaantallen elke dag plus twee avondactiviteiten enerzijds en 
anderzijds alleen in de weekenden een normaal bezoekersaantal plus nauwelijks 
activiteit doordeweeks. De gemiddelde zomersituatie houdt een normaal 
dagelijks bezoek in. De verwarming is in het a-scenario ingeschakeld met een 
setpoint van 15°C om lage binnentemperaturen in delen van de lente en herfst 
te voorkomen . 

Alle kenmerken van de scenario's, de verwarmingsinstellingen en het gebruik, 
zijn in tabel 5.2 samengevat. De winter- en zomerscenario's zijn alle zes 
gemodelleerd uitgaande van exact hetzelfde model. Alleen de aspecten uit tabel 
5.2 zijn telkens aangepast. 
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Tabel 5.2- Verschillen tussen de scenario's in winter- en zomerperiode 

winter-

periode 

1 nov. 

t/m 

31 mrt. 

zomer
periode 

1 apr. 

t/m 31 

okt. 

scenario w a 

scenario w b 

gemiddeld 

scenario za 

scenario z b 

gemiddeld 

verwarming gebruik 

rondleidingen speciaal 

60 W/m 2
, 20°C druk, alleen in 50 man in 

weekenden Ridderzaal op za. 

en zo.avond 

60 W/m 2
, 18°C normaal, alleen in geen 

weekenden 

60 W/m 2
, 20°C normaal, alleen in geen 

weekenden 

60 W/m 2
, 15°C druk, elke dag 50 man in 

Ridderzaal op za. 

en zo.avond 

uitgeschakeld normaal, alleen in geen 

weekenden 

60 W/m 2
, 15°C normaal, elke dag geen 

5.3.2) Kenmerken binnencondities vóór verbouwing 

De binnencondities die uit de simulatiescenario's volgen, zijn in vier grafieken in 
de figuren 5.5 tot en met 5.8 samengevoegd. In het klimaatjaar 2004/2005 
zullen de werkelijke binnencondities zich in het aangegeven gebied hebben 
bevonden, tenzij er afwijkend gedrag heeft plaatsgevonden. De scenario's geven 
namelijk uiterste waarden aan; de grenswaarden van gemiddelde 
luchttemperatuur en relatieve luchtvochtigheid. 
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25 

-10 

Weeknummer (november 2004 t/m maart 2005) 

Figuur 5.5 - Drie scenario's van de winterperiode in de Ridderzaal, deze geven samen de bandbreedte 

van de temperatuur in de Ridderzaal weer 

Temperatuur in Ridderzaal! in zomerperiode- bandbreedte uit scenario's 

-10 --T scenario A 
--T scenario gem. 
--T scenario B 

14 15 16 17 18 19 20 21 

Figuur 5.6- Drie scenario's van de zomerperiode in de Ridderzaal , deze geven samen de bandbreedte 

van de temperatuur in de Ridderzaal weer 
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10 --Rv scenario A 
--Rv scenario B 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Weeknummer (november 2004 t/m maart 2005) 

Figuur 5.7- Drie scenario's van de winterperiode in de Ridderzaal, deze geven samen de bandbreedte 

van de relatieve luchtvochtigheid in de Ridderzaal weer 

100 

! 70 

"0 
;; 
'8, 60 ., 
-5 
~ 50 

-5 
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20 

Relatieve luchtvochtigheid in Ridderzaal in zomerperiode - bandbreedte uit scenario's 

10 --Rv scenano A 
--RV scenario B 
--Rv scenario gem. 

OU-~~~~~L_~~~~~~--~L_~U-~_L~~--~L_~_L~~~~~L_~~ 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
Weeknummer (april t/m oktober 2005) 

Figuur 5.8 - Drie scenario's van de winterperiode in de Ridderzaal, deze geven samen de bandbreedte 

van de relatieve luchtvochtigheid in de Ridderzaal weer 

De luchttemperatuur in de Ridderzaal heeft in de winterperiode grenswaarden 
van 13 en 23°C en in de zomerperiode van 10°C en 32°C. (Het valt op dat de 
ondergrens van de temperatuur in de zomer lager ligt dan in de winter. Dit komt 
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doordat in één scenario de verwarming in de zomerperiode uitgeschakeld is en 
het in het begin van deze periode nog erg koud kan zijn buiten.) Voor de 
relatieve luchtvochtigheid zijn deze grenswaarden respectievelijk 19% en 77% 
en 42 en 100%. 

De gemiddelde scenario's van de zomer- en winterperiode geven aan hoe de 
condities in het slot met normaal gebruik zouden zijn. Een vergelijking van deze 
condities met het vastgestelde toetsingskader (uit paragraaf 3.4.2) maakt in één 
oogopslag zichtbaar in welke mate het gewenste klimaat behaald wordt en bij 
welk aspect de meeste verbetering nodig is. In de Klimaat Evaluatie Kaarten 
(KEK) in de figuren 5.9 en 5.10 zijn het gemiddelde winter- en zomerscenario 
tegen het toetsingskader uitgezet. 

De Klimaat Evaluatie Kaart is ontwikkeld door de onderzoeksgroep Bouwfysica 
van Monumenten van de faculteit Bouwkunde van de TU/e en als webapplicatie 
beschikbaar via de site: http://www.monumenten.bwk.tue.nl. 

Winter- gemiddeld scenario in Ridderzaal 
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Figuur 5.9 - Klimaat Evaluatie Kaart van het gemiddelde scenario van de Ridderzaal in de 

winterperiode 

Uit de Klimaat Evaluatie Kaarten met simulatieresultaten blijkt dat de 
gemiddelde scenario's niet voldoen aan de gewenste binnencondities. In de 
winter is de relatieve luchtvochtigheid 75% van de tijd lager dan de ondergrens 
van het toetsingskader. De temperatuur is daarentegen gedurende de gehele 
winterperiode niet te hoog of te laag. Dit is ook juist de reden dat de relatieve 
luchtvochtigheid zo laag wordt; er wordt flink gestookt om de temperatuur hoog 
te houden. Het gevolg hiervan is dat er in de winter, wanneer het buiten het 
koudst is, slechts 15% van de tijd de gewenste binnencondities gehaald worden. 
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De fluctuaties in re'latieve luchtvochtigheid zijn soms erg groot, maar slechts 2% 
van de tijd (3 dagen) groter dan 10% per dag. 

Zomer - gemiddeld scenario in Ridderzaal 
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Figuur 5.10 - Klimaat Evaluatie Kaart van het gemiddelde scenario van de Ridderzaal in de 

zomerperiode 

In de zomer valt de relatieve luchtvochtigheid een redelijk gedeelte van de totale 
tijd binnen het toetsingskader, namelijk 49%. Er zijn echter ook momenten dat 
het te vochtig is. In de herfstperiode is het bijvoorbeeld bijna altijd te nat, terwijl 
in de lente 75% van de tijd de gewenste waarden behaald worden. De fluctuaties 
in relatieve luchtvochtigheid zijn 8% van de tijd (ongeveer 17 dagen) groter dan 
10% per dag. De luchttemperatuur in de Ridderzaal voldoet beter aan het 
toetsingskader. Desondanks loopt de temperatuur in de zomer regelmatig op tot 
boven de 25°C. Over de gehele periode gezien gebeurt dit 3% van de tijd 
(ongeveer 6,5 dag). 

Het is duidelijk dat de condities in de winterperiode de meeste verbetering 
behoeven. De relatieve luchtvochtigheid is regelmatig erg laag en dit zal op de 
lange termijn schades aan de museale objecten veroorzaken. Met name krimp 
speelt bij deze lage relatieve luchtvochtigheidswaarden een rol. In de zomer is er 
juist kans op schimmelgroei indien de relatieve luchtvochtigheid op oppervlakken 
gedurende een langere tijd boven de 80% is. 

Ook voor de Wapenkamer is het gemiddelde scenario in een KEK met het 
toetsingskader vergeleken. In de Wapenkamer bevinden zich minder museale 
objecten dan in de Ridderzaal en de objecten zi·jn tevens minder gevoelig voor 
condities die buiten het toetsingskader vallen. Een dergelijke toetsing geeft 
echter wel een goed beeld van de binnenkUmaatverschillen met de Ridderzaal. 
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De KEK'en van de Wapenkamer zijn daarom in Bijlage C3 opgenomen. De 
wintercondities zijn in de Wapenkamer een stuk beter dan in de Ridderzaal. Dit 
komt doordat er in die ruimte niet gestookt wordt. In de zomerperiode zijn de 
verschillen met de Ridderzaal daarom ook veel kleiner dan in de winterperiode. 

Tot slot van deze paragraaf worden in figuur 5.11 tot en met 5.14 de 
meetresultaten uit hoofdstuk 4 vergeleken met de gemodelleerde bandbreedtes 
van het klimaat. In de getoonde winterperiode van figuur 5.11 en 5.12 blijken de 
werkelijk optredende luchttemperatuur en relatieve luchtvochtigheid in de 
Ridderzaal regelmatig buiten de bandbreedte te liggen. De oorzaak hiervan is 
bekend; dit zijn omstandigheden die niet in de simulatiescenario's zijn 
opgenomen. Een belangrijk voorbeeld is een defecte vloerverwarming, dit is in 
week 46 en in week 50 het geval geweest. 
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Vergelijking gemeten temperatuur in Ridderzaal met bandbreedte simulatievariante n 
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-T scenarioA 
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Weeknummer ( 1 november t/m 20 december 2005) 

Figuur 5.11 - Vergelijking van de luchttemperatuur uit de meetresultaten met de gemodelleerde 

bandbreedte van de luchttemperatuur in de Ridderzaal van 1 november tot en met 20 december 2005 

(in de laatste week van deze periode zijn de verhuisactiviteiten reeds gestart) 
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Vergelijking gemeten RV in Ridderzaal met bandbreedte simulatievarianten 

20 

- RV scenario A 
10 RV scenario B 

RV scenario gem. 
--RV meetresultaten 

0-------------------------------
45 46 47 48 49 50 51 52 

Weeknummer ( 1 november t/m 20 december 2005) 

Figuur 5.12 - Vergelijking van de relatieve luchtvochtigheid uit de meetresultaten met de 

gemodelleerde bandbreedte van de relatieve luchtvochtigheid in de Ridderzaal van 1 november tot en 

met 20 december 2005 (in de laatste week van deze periode zijn de verhuisactiviteiten reeds gestart) 

In figuur 5.13 en 5.14 is een zelfde vergelijking gemaakt, maar nu voor een 
periode buiten het stookseizoen. De meetresultaten van de luchttemperatuur in 
de Ridderzaal liggen bijna exact binnen de bandbreedte uit het HAMBASE-model. 
Omdat de verwarming niet ingeschakeld is, is het gebruik van de ruimte de 
enige factor die een verschil tussen meetresultaten en gemodelleerd 
binnenklimaat kan opleveren. Met andere woorden: de Ridderzaal bl i1jkt in de 
betreffende periode nauwelijks anders gebruikt dan in de scenario's van het 
model is aangenomen. 
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Figuur 5.13 - Vergelijking van de luchttemperatuur uit de meetresultaten met de gemodelleerde 

bandbreedte van de luchttemperatuur in de Ridderzaal van 1 augustus tot en met 4 september 2005 

~ 

! 
"0 
li 
.c. 
OI 
'P .c. 
" Q 

50 ~ .c. 
" .: 
" 40 > 

" 'P 
111 
li 30 0:: 

20 

10 

0 
31 
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Figuur 5.14 - Vergelijking van de relatieve luchtvochtigheid uit de meetresultaten met de 

gemodelleerde bandbreedte van de RV in de Ridderzaal van 1 augustus tot en met 4 september 2005 
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5.4) Simulatieresultaten ná verbouwing 

Een groot voordeel van een goed voorspellend simulatiemodel is de mogelijkheid 
tot het simuleren van varianten. Tijdens het afstudeeronderzoek heeft er een 
verbouwing van het Muiderslot plaatsgevonden. Daarom werd de situatie ná de 
verbouwing de tweede simulatievariant, naast de oude situatie van het slot. 

5.4.1) Veranderingen bij verbouwing 

Het model uit de voorgaande paragrafen wordt aangepast aan de hand van de 
uitgevoerde bouwkundige aanpassingen. Zoals reeds beschreven in subparagraaf 
2.2.5 zijn er maar weinig werkzaamheden verricht die directe bouwfysische 
gevolgen hebben. De grootste bouwfysische verandering in de zones van het 
HAMBASE-model is het isolerend, luchtdicht en brandwerend maken van de 
zoldervloer. Dit is dan ook de enige aanpassing aan de invoer van het HAt-JIBASE
model. Het aanbrengen van overige brandscheidingen is een tweede 
verandering. Dit is uitgevoerd door deuren van brandwerend materiaal te 
voorzien en kieren te dichten. In het HAMBASE-model is er echter geen 
luchtuitwisseling tussen zones gemodelleerd, omdat er vanwege het ontbreken 
van metingen geen redelijke aannames van deze luchtuitwisseling te doen zijn. 
Op de gevolgen van het ontbreken van de veranderde luchtuitwisseling in het 
model wordt later (paragraaf 5.4.2) teruggekomen. 

Om een goede vergelijking tussen de situatie vóór en ná de bouwkundige 
verbouwing te maken, is er afgezien van de aanpassing in het HAMBASE-model 
qua verwarming- en gebruikinstellingen niks veranderd. Op deze wijze wordt 
onderzocht in hoeverre de bandbreedtes enkel door de bouwkundige 
aanpassingen verschuiven. 

Tabel 5.3 geeft de invoerparameters van de zoldervloer vóór en ná de 
verbouwing. Dit is zoals gezegd de enige verandering in het HAMBASE-modeL 

Tabel 5.3 - Invoer van HAMBASE-model voor zoldervloer vóór en ná de verbouwing. R; en Re in 

m2KJW, d in m, en ab en eb zonder eenheid 

oude model 

nieuwe model 

Mirjam Peters 

invoer zoldervloer 

[Ri, dl,matl, d2,mat2, enz., Re, ab, eb] 

[0.10, 0.03, 502, 0.02, 501, 0.10, 0.6, 0.9] 

S02;: naaldhout 

SOl;: hardhout 

[0.10, 0.01, SOl, O.OlS, 666, 0.001, 603, 

0 .10, 410, 0.01, 2, 0.02, S08, 0.10, 0.6, 0.9] 

SOl;: hardhout 

666;: Promateet (zelf aangemaakt) 

603;: dampremmende laag 

410;: steenwol 

2;: zwak geventileerde spouw 

S08;: multiplex/triplex 
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5.4.2) Resultaten scenario's ná verbouwing 

De grafieken in de figuren 5.15 tot en met 5.18 tonen de bandbreedtes van de 
binnencondities met alleen de bouwkundige aanpassingen in het slot, in 
vergelijking met het model vóór de verbouwing. Dit geeft een indicatie van de 
bijdrage van de bouwkundige aanpassingen aan de uiteindelijke verbetering van 
het binnenklimaat. De bandbreedtes zijn op dezelfde wijze samengesteld als bij 
de variant vóór de verbouwing. 
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Figuur 5.15- In kleur de drie scenario's van de winterperiode in de Ridderzaal, deze geven samen de 

bandbreedte van de temperatuur in de Ridderzaal ná de verbouwing weer. Op de achtergrond in het 

grijs de bandbreedte van het binnenklimaat vóór de verbouwing ter vergelijking 
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Relatieve luchtvochtigheid in Ridderzaal in winterperiode - vergelijking scenario's vóór en ná verbouwing 
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Figuur 5.16 - In kleur de drie scenario's van de winterperiode in de Ridderzaal, deze geven samen de 

bandbreedte van de relatieve luchtvochtigheid in de Ridderzaal ná de verbouwing weer. Op de 

achtergrond in het grijs de bandbreedte van het binnenklimaat vóór de verbouwing ter vergelijking 

Temperatuur in Ridderzaal in zomerperiode- vergelijking scenario's vóór en ná verbouwing 
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Figuur 5.17 - In kleur de drie scenario's van de zomerperiode in de Ridderzaal, deze geven samen de 

bandbreedte van de temperatuur in de Ridderzaal ná de verbouwing weer. Op de achtergrond in het 

grijs de bandbreedte van het binnenklimaat vóór de verbouwing ter vergelijking 
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Relatieve luchtvochtigheid in Ridderzaal in zomerperiode- vergelijking scenario's vóór en nä verbouwing 
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Figuur 5.18 - In kleur de drie scenario's van de zomerperiode in de Ridderzaal, deze geven samen de 

bandbreedte van de temperatuur in de Ridderzaal ná de verbouwing weer. Op de achtergrond in het 

grijs de bandbreedte van het binnenklimaat vóór de verbouwing ter vergelijking 

De bandbreedtes van het binnenklimaat ná verbouwing verschillen wem1g van 
het binnenklimaat in het slot vóór de verbouwing. Er is alleen in de winter een 
kleine verandering in temperatuur en relatieve luchtvochtigheid zichtbaar. De 
ondergrens van de temperatuur verschuift ongeveer 1 °( omhoog, voor de 
relatieve luchtvochtigheid is dit een lichte daling van ongeveer 4%. 

De kleine temperatuurverhoging treedt op omdat de warmte door de geïsoleerde 
en luchtdichte zoldervloer beter vastgehouden wordt. In de Wapenkamer is dit 
effect daarom ook groter dan in de Ridderzaal. Dit is in figuur 5.19 zichtbaar 
gemaakt door voor een korte periode de verschillen met de situatie vóór de 
verbouwing voor de Ridderzaal, Wapenkamer en Zolder in één figuur te plaatsen. 
Hieruit wordt duidelijk dat de gemiddelde binnentemperaturen in de Ridderzaal 
en Wapenkamer stijgen, terwijl de gemiddelde temperatuur op zolder licht daalt 
ten opzichte van vóór de verbouwing. De zoldercondities gaan meer op de 
buitencondities lijken, omdat de invloed van de eronder gelegen warme 
Wapenkamer kleiner wordt. 

Bij de relatieve luchtvochtigheid in figuur 5.20 is het omgekeerde zichtbaar; in 
de Ridderzaal en Wapenkamer is het relatief droger dan vóór de verbouwing, op 
zolder is het juist vochtiger. De relatieve luchtvochtigheidsveranderingen worden 
in dit geval veroorzaakt door de temperatuurveranderingen, het 
waterdampgehalte blijft bij gelijkblijvend gebruik vóór en ná de verbouwing 
gelijk. Overigens treden in de zomer dezelfde verschijnselen op, maar de 
groottes van de veranderingen zijn veel kleiner. 
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Temperatuur in winterperiode - vergelijking model' vóór verbouwing met model ná verbouwing 
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Figuur 5.19 - Vergelijking tussen de binnentemperaturen volgens de gemiddelde scenario's van het 

simulatiemodel vóór en ná de bouwkundige aanpassingen in het slot voor een periode van 2 weken in 

februari 

Relatieve luchtvochtigheid in winterperiode - vergelijking model vóór verbouwing met model ná verbouwing 
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Figuur 5.20 - Vergelijking tussen de relatieve luchtvochtigheden binnen volgens de gemiddelde 

scenario's van het simulatiemodel vóór en ná de bouwkundige aanpassingen in het slot voor een 

periode van 2 weken in februari 
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De resultaten wekken de indruk dat de bouwkundige aanpassingen een negatief 
effect hebben op het binnenklimaat. In de winter wordt het bij gelijkblijvend 
gebruik immers warmer en relatief droger. Maar bij een dergelijke conclusie 
wordt de verandering in luchtuitwisseling tussen binnen en buiten en tussen de 
vertrekken onderling over het hoofd gezien. In het model is dit ook niet 
meegenomen. Bovendien zijn de bouwkundige aanpassingen nooit als losse 
maatregel ontworpen. Het aanbrengen van een luchtdichte en isolerende laag 
zorgt voor minder invloed van de buitenlucht door infiltratie en transmissie. 
Wanneer er vervolgens geventileerd wordt door lucht in te blazen (en er dus 
overdruk ontstaat) is er alleen invloed van deze gestuurde ventilatie. Het is dus 
aannemelijk dat er wel verbeteringen in het binnenklimaat op zullen treden als 
er naast de bouwkundige aanpassingen tevens geregelde ventllatie in het slot zal 
plaatsvinden. Dit wordt in hoofdstuk 7 verder onderzocht. 
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6l Intermezzo - Toetsing schades kritieke ounten 

In een monument dat (deels) als museum gebruikt wordt, kunnen problemen 
optreden als gevolg van het gebruik of van bouwkundige veranderingen aan het 
gebouw. Specifiek voor het Muiderslot geldt dat door de verbouwing de condities 
in de vertrekken veranderen. Met kritieke punten worden de punten in het slot 
bedoeld waar bouwfysische problemen op kunnen treden als gevolg van deze 
veranderingen. 

In dit hoofdstuk worden aan de hand van de mogelijke problemen de drie 
belangrijkste kritieke punten in het Muiderslot beschreven; het binnenoppervlak 
van een buitenwand achter een schilderij, de nieuwe zoldervloer en het nieuwe 
dak van de Kapel. Uit gesprekken met ervaringsdeskundigen kwam naar voren 
dat deze plekken extra aandacht behoeven, omdat op soortgelijke plaatsen in 
andere monumenten regelmatig schade aangetroffen is. Een voorbeeld hiervan 
is het ontstaan van koudebruggen bij na-isolatie. 

Er wordt in dit hoofdstuk met behulp van berekeningen onderzocht onder welke 
omstandigheden er op de kritieke punten problemen zullen optreden en of dit 
gevolgen zal hebben voor het behoud van de collectie en van het slot. Aan het 
einde van het hoofdstuk wo·rdt aangegeven of het toetsingskader voor bepaalde 
m imtes in het slot bijgesteld moet worden om de beschreven problemen te 
voorkomen. 

6.1) Binnenoppervlak van buitenwand achter schilderij 

Er treedt in de praktijk vaak schimmelgroei op achter grote schilderijen die dicht 
tegen een buitenwand hangen. Bij controles van de Erfgoedinspectie is in het 
Muiderslot al drie maal vastgesteld dat er schimmelgroei op de wand achter een 
schilderij en op de achterkant van het schilderij zelf voorkwam (Meul en De Boer 
2004). Door de extra isolatie van het schilderij en de kleine 'spouw' tussen wand 
en schilderij blijft het wandoppervlak midden achter het schilderij bij lage 
buitentemperaturen kouder dan de rest van de wand. In combinatie met een 
hoog waterdampgehalte van de lucht kan dit voor plaatselijk hoge relatieve 
luchtvochtigheden zorgen. Voorwaarde is dan wel dat het schilderij grote 
afmetingen heeft en dicht tegen de wand hangt. Afhankelijk van de 
luchtstromingen in de ruimte zal een grote spouw tussen wand en schilderij 
namelijk relatief goed kunnen ventileren en dat vermindert de isolerende 
werking. De oppervlaktetemperatuur achter het schilderij zal in dat geval weinig 
afwijken van de oppervlaktetemperatuur van de rest van de buitenwand. 

In het Muiderslot is het gevaar voor schimmelgroei achter schilderijen die tegen 
een buitenwand hangen in de Ridderzaal het grootst. In deze ruimte hangen in 
de eerste plaats de meeste (grote) schilderijen. En ten tweede heerst er in de 
Ridderzaal vaker dan in andere ruimtes een hoge temperatuur en een hoger 
waterdampgehalte. De vele rondleidingen en andere, soms langdurende, 
activiteiten in deze ruimte zijn hiervan de oorzaken. Maar bij de genoemde 
inspectie zijn er op schilderijen in de Slaapkamer en de Jachtkamer ook 
schimmels aangetroffen. 
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Bij het berekenen of simuleren is, naast de grootte van het schilderij en de 
afstand tot de wand, de (buiten)wanddikte erg belangrijk. Een dikke wand heeft 
namelijk veel thermische massa en zorgt daarmee voor een vertraging van het 
doordringen van temperatuurschommelingen naar het binnenoppervlak. Een 
voorbeeld: na een koude periode zal het bij een dikke wand langer duren totdat 
een hogere buitentemperatuur een hogere oppervlaktetemperatuur tot gevolg 
heeft. De wand achter het schilderij is aanvankelijk dus nog relatief koud. Als het 
binnen vochtiger wordt, bijvoorbeeld door bezoekers of onder invloed van het 
buitenklimaat, is er een grote kans dat er op het koude wandgedeelte condens 
zal optreden. Bij een langdurige relatieve luchtvochtigheid van 80% (aan het 
oppervlak) is er op deze plek een grote kans op schimmelvorming. 

De (thermische) dynamiek van de buitenwand is een belangrijke factor voor de 
voorspelling of er onder bepaalde omstandigheden condens of schimmelgroei 
achter een schilderij zal optreden. Het is daarom moeilijk dit met een 
eenvoudige berekening aan te tonen. En het uitvoeren van een dynamische 
simulatie voert voor dit onderzoek te ver. Er worden in deze paragraaf daarom 
alleen enkele aanbevelingen gedaan waarmee de kans op schimmelvorming 
achter schilderijen verkleind kan worden. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op 
de drie componenten van warmtetransport; straling, convectie en geleiding. 
Figuur 6.1 laat deze als functie van de spouwbreedte zien. Hierbij moet worden 
opgemerkt dat de grafiek geldt voor een traditionele verticale spouw. Er is 
aangenomen dat de eigenschappen van een spouw tussen wand en schilderij 
hier grotendeels mee overeenkomen. 
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~ 
"C 
(1) 6 ..c " -..c 
.~ 
"C 
E 
0 4 0 .... -(/) 
(1) -E .... 
<a 2 
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\ 
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Cd+CV+r 

r 

cv - cd 

50 100 150 

spouwbreedte [mm] 

warmtetransport door : 

r::: straling 
cv ::: convectie 
cd::: geleidihg 

Figuur 6.1 - Indicatie van de warmtestroomdichtheid bij 1 K temperatuurverschil tussen de 

spouwbladen in een traditionele verticale spouw als functie van de spouwbreedte [H] 

Een warmtestroomdichtheid van ongeveer 6 W/m2K (cd+cv+r in de grafiek) 
correspondeert met een warmtedoorgangscoëfficiënt van 0,17 m2K/W. Volgens 
de grafiek mag vanaf een spouw met een breedte van 40 mm met deze waarde 
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gerekend worden. In NEN-EN-ISO 6946 (Nederlands Normalisatie-instituut 1997) is 
echter vermeld dat voor een engeventileerde spouw van 10 mm een 
warmtedoorgangscoëfficiënt van 0,17 m2K/W mag worden aangehouden en voor 
bredere spouwen een waarde van 0,18 m2K/W. 

Een beschermende achterkant zorgt voor extra isolatie van het schilderij. Dit 
heeft zowel voor- als nadelen. Door de extra isolatie zal de wand achter het 
schilderij iets kouder worden. Een lagere temperatuur betekent dat er reeds met 
een lager waterdampgehalte een relatieve luchtvochtigheid van 80% wordt 
behaald. Er zal dus eerder schimmelgroei op de wand plaats kunnen vinden dan 
onder dezelfde omstandigheden zónder isolerende achterkant. Een voordeel is 
dat het schilderij zelf door de extra isolatie iets warmer blijft en er daar dus een 
kleinere kans op schimmelgroei is. Tevens kan de stralingscomponent van 
warmtetransport door de isolerende achterkant verkleind worden. Er moet dan 
voor een materiaal met een lage emissiecoëfficiënt gekozen worden, 
bijvoorbeeld aluminium(folie). De verminderde straling heeft eveneens een 
grotere warmteweerstand van de spouw tot gevolg. Overigens is in de praktijk 
de emissiefactor moeilijk laag te houden, vooral vervuiling van het materiaal 
zorgt voor een oplopende factor. (Bakker 1998) 

Het toepassen van een grotere spouw tussen wand en schilderij kan ook voor 
extra isolatie zorgen. Maar zoals eerder gezegd kan dit tevens tot meer ventilatie 
van de spouw tussen wand en schilderij leiden. Figuur 6.1 laat zien dat de 
convectieve component van het warmtetransport bij een bredere spouw iets 
toeneemt. De stralingscomponent blijkt onafhankelijk van de spouwbreedte. Wel 
moet hier opgemerkt worden dat het schilderij niet dezelfde hoogte heeft als het 
binnenspouwblad van een spouw. Een bredere spouw heeft mogelijk dus toch 
een grotere stralingscomponent tot gevolg door de grotere afstand tussen wand 
en schilderij. 

Een combinatie tussen een beschermende achterkant en een relatief grote 
afstand tussen wand en schilder.ij geeft het beste resultaat. De kans op 
schimmelvorming op de achterkant van het schilderij is op deze wijze erg klein. 
En als er sprake is van luchtstroming langs de wand, zal het wandoppervlak 
achter het schilderij minder kou dl worden. Voor de afstand van het schilderij tot 
de wand wordt een minimale waarde van 20 millimeter aanbevolen. Deze 
minimale afstand volgt uit het feit dat de warmteweerstand van een spouw van 
20 mm of groter volgens NEN-EN-ISO 6946 (Nederlands Normalisatie-instituut 1997) 
een constante waarde heeft van 0,18 m2 K/W. 

6.2) Geïsoleerde zoldervloer 

De zoldervloer is voorzien van een dampremmende folie, brandwerend gemaakt 
met een laag Promateet en thermisch geïsoleerd. Deze veranderingen in de 
scheidingsconstructie tussen de Wapenkamer en de zolder kunnen mogelijk 
inwendige condensatie veroorzaken. In de winterperiode is de zolder namelijk 
erg koud en de Wapenkamer relatief warm en vochtig. Ondanks de 
dampremmende laag zal er toch altijd een kleine hoeveelheid vocht uit de 
Wapenkamer via luchtlekken in de constructie gebracht worden. Dit kan op het 
koudste scheidingsvlak in de constructie condenseren. 
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In figuur 6.2 is bij de opbouw van de zoldervloer aangegeven uit welke 
materiaallagen de constructie bestaat en wat de eigenschappen van deze lagen 
zijn. De warmtegeleidingscoëfficiënt À [W/mK] is een indicatie voor de mate van 
warmtetransport door transmissie. Het dampdiffusieweerstandsgetal IJ [-] geeft 
aan in hoeverre damp tegengehouden wordt. Uit deze eigenschappen kunnen de 
warmteweerstanden en de j.Jd-waarden berekend worden. Deze waarden zijn 
nodig om het inwendige temperatuur- en dampspanningsverloop te bepalen. De 
totale warmteweerstand lucht-op-lucht bedraagt 3,3 m2K/W en de cumulatieve 
j.Jd-waarde van de gehele constructie is 7,0 m. De dampremmer heeft van de 
constructielagen de grootste j.Jd-waarde en de isolatielaag levert de grootste 
bijdrage aan de warmteweerstand. 

d A J.l 
T en RVzotder [m] [W/mK] [-] 

,J houten 
vloerdelen 0,020 0,20 15 

lucht 0,010 R=0,17* 1 

steenwol 0,100 0,04 1,5 

dampdichte 
folie 0,0001 0,17 65000 

Promateet 0,015 0,29 3 
houten 0,010 0,17 1** 

vloerdelen 
houten balken 

T en RVwapenkamer 

RI op I = 3,3 m2K/W 
1Jdcumulatief = 7,0 m 

Figuur 6.2 - Schematische verticale doorsnede van de zoldervloer met rechts de gebruikte materialen 

en materiaaleigenschappen: dikte d in meter, warmtegeleidingscoëfficiënt A in W/mK en het 

dampdiffusie-weerstandsgetal IJ zonder eenheid 

Voor een engeventileerde spouw van 10 mm wordt volgens NEN-EN-ISO 6946 een 

warmteweerstand van 0,17 m2KIW aangehouden (Nederlands Normalisatie-instituut 1997) 
•• Voor de houten vloerdelen van de bestaande vloer is een IJ-waarde van 1 aangenomen, omdat 

er erg veel kieren tussen deze planken zitten. Er is dus geen extra dampdiffusieweerstand dan die van 

de lucht. 

Via een warmtebalans zijn de oppervlaktetemperaturen op de scheidingsvlakken 
van de constructielagen berekend. De uitgangspunten zijn de temperaturen in de 
Wapenkamer en op zolder die volgen uit de basisvariant van de Simulink
simulatie mét ventilatie. Dit is de meest waarschijnlijke situatie indien de nieuwe 
installatie in het slot in gebruik genomen is. In paragraaf 7.2 wordt uitgebreid 
ingegaan op het simulatiemodel inclusief ventilatie in de vertrekken van het slot. 

Figuur 6.3 en 6.4 geven aan wat deze uitgangswaarden zijn; welke combinaties 
van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid in de Wapenkamer en op Zolder 
voorkomen in de winter. Hiervoor is een periode gekozen waarin de 
buitentemperatuur onder de 6°C ligt. Inwendige condensatie zal namelijk alleen 
optreden als het buiten erg koud en binnen warm en vochtig is. 
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Omdat de condities op zolder relatief snel fluctueren, is er met gemiddelde 
luchttemperaturen gerekend in plaats van met waarden uit momentopnamen. 
Voor de relatieve luchtvochtigheid is een waarde van iets boven het gemiddelde 
aangehouden, om zo van een iets slechtere situatie dan gemiddeld uit te gaan. 
De gemiddelde condities zijn bepaald over een periode van twee weken. Een 
zelfde periode wordt ook gebruikt bij de genormeerde berekening van de 
binnenoppervlaktetemperatuurfactor in NEN 2778 (Nederlands Normalisatie-instituut 
2004 ). In deze norm wordt een tweewekelijks gemiddelde van de 
buitentemperatuur als uitgangspunt genomen, omdat snelle schommelingen niet 
tot het binnenoppervlak doordringen. Tevens gaat het bij schimmelgroei om de 
condities die gedurende langere tijd voorkomen en de binnen
oppervlaktetemperatuurfactor is juist ingesteld om schimmelgroei te voorkomen. 

De uitgangswaarden van gemiddelde temperatuur en relatieve luchtvochtigheid 
op zolder zijn 0°C en 85%. Voor de Wapenkamer zijn verschillende combinaties 
onderzocht, namelijk: 8°C en 40%, 9°C en 45% en l2°C en 50%. In de figuren 
6.3 en 6.4 zijn deze condities met een rode cirkel aangegeven. 

15 

10 

-5 

-10 

0 

Condities op Zolder in koude periode in winter 

3 0% 40% 50% 60o/o 

.. . : .. ... ... .......... .. ..- .... . 

(§.:) Relatieve luchtvochtigheld [%] 
• Wintercondities 

.. ·..... . . . . . . . . .. . . . ... . . . . . .. . O Weekgemiddelden wintercondities 

5 10 
Waterdampgehalte [g/kg] 

15 

Figuur 6.3 - Mollierdiagram van de combinaties van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid in de 

koude winterperiode (met buitentemperaturen onder de 6°C) op Zolder. Deze waarden volgen uit een 

simulatie van de nieuwe situatie in het slot inclusief ventilatie (basisvariant, beschreven in paragraaf 

7.2) 
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Condities in Wapenkamer in koude periode in winter 
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Figuur 6.4 - Mollierdiagram van de combinaties van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid in de 

koude winterperiode (met buitentemperaturen onder de 5•c) in de Wapenkamer. Deze waarden volgen 

uit een simulatie van de nieuwe situatie in het slot inclusief ventilatie {basisvariant, beschreven in 

paragraaf 7.2) 

Met de oppervlaktetemperaturen op de scheidingsvlakken, de j..Jd-waarden van 
de verschillende constructielagen en de ruimtecondities aan beide zijden van de 
vloer, is een Glaser-diagram te tekenen. Een dergelijk diagram geeft een 
indicatie of er bij bepaalde condities inwendige condensatie in de zoldervloer op 
zal treden. Er zijn hiervoor twee verschillende varianten onderzocht, beide met 
dezelfde zolder- en Wapenkamercondities. De dampdichte laag heeft hierbij 
enerzijds een dampdiffusieweerstandsgetal (IJ) van 65000 en anderzijds een 
werking van slechts 10%, dus een IJ-waarde van 6500. Van deze laatste situatie 
is in Bijlage Dl een voorbeeld van de berekeningen opgenomen. 

Bij een perfect aansluitende dampdichte laag, dus als deze laag aan de randen 
met tape is afgeplakt en geen beschadigingen of gaatjes heeft, heeft de 
dampremmer een dampdiffusieweerstandsgetal van 65000. Uit de berekeningen 
blijkt dat er in dat geval in geen enkele situatie kans op inwendige condensatie 
is. De dampdichte laag werkt zó goed dat het vocht uit de Wapenkamer 
nauwelijks bij de koudste laag, de onderkant van de houten vloerdelen, kan 
komen. 

Het is echter zeer waarschijnlijk dat de dampdichte laag niet zó netjes is 
aangebracht dat deze in de praktijk de maximale dampremming behaalt. Bij een 
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bezoek aan het slot tijdens de bouw is tevens geconstateerd dat er geen tape is 
gebruikt voor een goed sluitende afwerking. Bovendien is de folie rondom de 
spanten die op de zoldervloer rusten aangebracht en bevindt er zich een 
( ongeïsoleerde) kabelgoot over bijna de gehele lengte van de zolder. Een tweede 
rekenvariant is daarom uitgevoerd met een dampdichte folie die slechts een 
werking van 10% heeft. Het dampdiffusieweerstandsgetal IJ is nu dus 6500. 
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Figuur 6.5 - Mollierdiagram van condities in de Wapenkamer in de nieuwe situatie inclusief ventilatie 

met in oranje de combinaties van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid waarbij inwendige 

condensatie optreedt in de zoldervloer. In deze situatie is gerekend met een folie met een verminderde 

dampremming vanwege een slechte afwerking ; de ~-waarde van de folie bedraagt 6500 

In figuur 6.5 zijn met oranje de condities aangegeven waarbij inwendige 
condensatie op zal treden bij een verminderde werking van de dampdichte laag 
in de zoldervloer. Een Glaser-diagram is een goede methode om te onderzoeken 
op welke plek deze condensatie op zal treden. Figuur 6.6 laat een dergelijk 
diagram zien voor de situatie met een luchttemperatuur van 9°C en een 
relatieve luchtvochtigheid van 85% in de Wapenkamer. Verticaal zijn de 
cumulatieve 1Jd-waarden [m] van de constructielagen uitgezet, horizontaal is de 
dampspanning P [Pa] weergegeven. 

De ora!lje verzadigingsdampspanningslijn wordt bepaald door de maximale 
dampspanning bij de berekende oppervlaktetemperaturen op de 
scheidingsvlakken van de materiaallagen. De blauwe lijn van de werkelijke 
dampspanning volgt uit de ruimtetemperaturen aan beide zijden van de 
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constructie. Het verloop hiervan is lineair over de constructie, omdat de 
dampstroomdichtheid in de constructie overal gelijk is; het quotiënt 8P/1Jd is 
voor elke laag hetzelfde. De werkel 'ijk optredende dampdruk verloopt alléén via 
deze lijn indien de waarden nergens boven de waarden van de 
verzadigingsdampdruklijn uitkomen. Condensatie vindt plaats als de 
verzadigingsdampspanningslijn overschreden wordt. Het treedt altijd op, op de 
plek waar het verschil tussen dampdruk zónder condensatie en de 
verzadigingsdampspanning maximaal is. In dit geval is dit aan de onderzijde van 
de houten (dek)vloer van de zolder. De lijn van de werkelijk optredende 
dampspanning zal een knik vertonen als er op een laag condensatie optreedt. (de 
Wit 1995) 

Zolder 

nieuwe houten delen 
(l-Id= 0,30) 

luchtspouw 
(l-Id = 0,01) 

steenwol 
(l-Id = 0,15) 

PE dampdichte folie 
(l-Id = 0,65) 

Promateet 
(l-Id = 0,05) 

oude houten vloer 
(l-Id = 0,01) 

Wapenkamer 

-- = Pv [Pa] 
- = Psat [Pa] 

1,1 

0,9 

0,7 ,...... 
E ...... 

" • = 
0,5 E 

0,3 

0,1 

I 1---....--.~__,..&----,.--...----.----,----+ -0 I 1 

t 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 

dampdruk [Pa] 

Figuur 6.6 - Glaserdiagram van de zoldervloer met condities in de Wapenkamer g•c en 85% en op 

zolder o•c en 85%. In oranje de verzadigingsdampspanningslijn, in het blauw de 'werkelijke' 

dampspanning. Condensatie treedt op aan de onderzijde van de nieuwe houten zoldervloer, daar 

kruisen de dampspanningslijnen 

Het is duidelijk dat er pas inwendige condensatie op zal treden indien het in de 
Wapenkamer een stuk vochtiger is dan onder normale omstandigheden. Bij een 
gemiddelde ruimtetemperatuur van 9°C zal de relatieve luchtvochtigheid met 
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meer dan 40% moeten stijgen, wil er vocht condenseren, zie figuur 6.5. Dit 
komt overeen met een vochttoename van 2,9 g vocht per kg droge lucht. Bij 9°C 
en een relatieve luchtvochtigheid van 45% bevat de lucht ongeveer 3,2 g/kg 
droge lucht. Bovendien zal de:ze condensatie alleen op kunnen treden als het 
buiten, en dus op zolder, erg koud is. Dit is sl'echts enkele maanden van het jaar 
het geval. Het condensatievocht kan er in de overige maanden van het jaar 
gemakkelijk weer uit verdampen. De houten vloer is immers redelijk dampopen; 
de vloer heeft een ~-waarde van 15. 

In de zomerperiode zijn er ook potentiële problemen voor de zoldervloer. Een 
kasteel heeft door zijn grote massa een bufferende werking. Dit betekent 
bijvoorbeeld dat de binnentemperatuur in de zomer minder snel zal stijgen, 
omdat de warmte eerst in de massieve wanden en vloeren wordt opgeslagen. Er 
is daarom tevens onderzocht of er kans is op zomercondensatie. 
Zomercondensatie treedt op wanneer het in een ruimte relatief koud en buiten 
juist warm en vochtig is. Het is als het ware een omgekeerde situatie van de 
winter. Uit simulaties en metingen blijkt echter dat het in de Wapenkamer (de 
ruimte direct onder de zoldervloer) in de zomer niet koel blijft. Het is hier juist 
bijna altijd warmer dan op zolder. De reden hiervoor is dat er in de Wapenkamer 
veel ramen zijn. De buitenwanden zijn minder dik dan bijvoorbeeld in de 
Ridderzaal en juist in de zomer zijn er erg veel bezoekers. Er is dus geen kans 
op zomercondensatie in de zoldervloeren. 

Zowel voor de zomer- als voor de winterperiode blijkt het niet noodzakelijk het 
toetsingskader voor de binnencondities in de Wapenkamer bij te stellen. Er is, 
zelfs alleen als de dampremmer niet goed is aangebracht, alléén in hartje winter 
een erg kleine kans op inwendige condensatie. 

6.3) Geïsoleerde Kapeldak 

Ook het dak van de Kapel is tijdens de verbouwing geïsoleerd en voorzien van 
een dampdichte laag. Er is hier echter geen sprake van een brandscheiding. Wél 
is er aan de bovenzijde een waterkerende, dampdoorlatende folie aangebracht. 
Deze folie voorkomt dat de isolatie nat wordt als gevolg van waterdoorslag door 
het dak. Omdat de dampdichte folie tussen de dakspanten (zie figuur 6.8) is 
aangebracht, is de aansluiting waarschijnlijk niet overal even zorgvuldig 
afgewerkt. Om deze reden is ook in deze berekening uitgegaan van een 
dampdiffusieweerstandsgetal van 6500 in plaats van 65000. De waterkerende 
laag aan de bovenzijde heeft ondanks zijn relatieve dampopenheid een ~-waarde 
van 5000. De schematische opbouw van het dak is in figuur 6. 7 weergegeven. 
De oude situatie en het houten plafond van de Kapel zijn in figuur 6.8 te zien. 
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Binnencondities in het Muiderslot 

waterkerende laag 

... 
[-] 

5000 

60 mm steenwol 1,5 
PE dampdichte folie 6500 

houten plafondlatten 10* 

R; op I = 2,3 m2K/W 
!Jdcumulatief = 2,2 m 

Figuur 6.7 - Schematische horizontale doorsnede van de opbouw van het kapeldak en de 

dampdiffusie-eigenschappen van de materiaallagen 

Ook hier zijn er kleine kieren tussen de plafondlatten waar te nemen en wordt dus aangenomen 

dat dampremming van de houten latten verminderd is 

Figuur 6.8 - Links het oude dak van de Kapel gezien vanuit de ruimte erboven, rechts het houten 

plafond [I] 

De Kapel is niet in het HAMBASE simulatiemodel meegenomen en het 
binnenklimaat is dus niet direct met het model te voorspellen. Maar aan de hand 
van metingen van vóór de verbouwing van het slot is voor het binnenklimaat 
toch een prognose te geven. Ditzelfde geldt voor de ruimte boven de Kapel, dit is 
een soort zolder. Het binnenklimaat is hier dan ook vergelij kbaar met het 
binnenklimaat op de zolders uit het simulatiemodel. 

Wanneer dezelfde condities als in paragraaf 6.2 als randvoorwaarden voor de 
berekening (zie Bijlage D2) worden gebruikt, treedt ook hetzelfde beeld op: er 
zal pas inwendige condensatie plaatsvinden als het in de Kapel erg vochtig wordt 
en het buiten heel koud is. Figuur 6. 9 laat zien wat het verschil is tussen 
normaliter optredende (geschatte) binnencondities en de binnencondities waarbij 
inwendige condensatie optreedt. De met rood aangegeven waarden zijn gelijk 
aan de binnencondities van de Wapenkamer, maar dan in de situatie zónder 
ventilatie. De Kapel is immers vergeliJkbaar met de Wapenkamer, maar er 
bestaat geen mogelijkheid tot geforceerd ventileren. 
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Ook in deze ruimte zal dus alleen inwendige condensatie op kunnen treden 
indien er een grote vochtbron in de ruimte aanwezig is. Mochten deze condities 
zich voordoen, dan zal er zich condens vormen aan de bovenzijde van de 
steenwol, onder de waterkerende laag. Dit betekent dat de condens niet zomaar 
weer uit de constructie kan verdampen. Áls er zich condens voordoet, heeft het 
dus meer gevolgen dan in het geval van de zoldervloer. Natte steenwol heeft 
bijvoorbeeld een verminderde isolerende werking. En bij veel condensatievocht 
zou dit door de dampdichte laag op het houten plafond terecht kunnen komen. 
Uit figuur 6. 9 blijkt dat 65% een veilige bovengrens van de relatieve 
luchtvochtigheid in de ruimte is om inwendige condens te voorkomen. 

Geschatte condities in Kapel in koude periode in winter 

30% 4Óo/o 50% 60% 

15 

10 .; .. ···· ······ · ······ .. .. .... . 

-5 

~Relatieve luchtvochtigheid [o/o] 
Wintercondities 

-10 o Weekgemiddelden wintercondities . 

0 5 10 15 
Waterdampgehalte [g/kg] 

Figuur 6.9 - Mollierdiagram' van de geschatte condities in de Kapel met in oranje de combinaties van 

temperatuur en relatieve luchtvochtigheid waarbij inwendige condensatie optreedt in de dakconstructie 

van de Kapel. In rood zijn de rekenwaarden van de optredende condities aangegeven. 

6.4) Bijstellen toetsingskader 

Er is geen reden tot het bijstellen van het toetsingskader in de ruimtes van het 
slot. Met de richtlijnen uit het toetsingskader uit paragraaf 3.4.2 zullen er met 
normaal gebruik geen schades op de kritieke punten optreden. Wél moet er gelet 
worden op de manier van ophangen van de schilderijen tegen een koude 
buitenwand. Aanbevolen wordt een isolerende achterkant toe te passen, indien 
het betreffende schilderij nog niet voorzien is van een MicroKiimaatDoos. En de 
afstand van het schilderij tot de buitenwand dient minimaal 20 mm te zijn. 
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In de Kapel moet in de koude periode de relatieve luchtvochtigheid in de gaten 
gehouden worden. Een waarde van 65% is hierbij een veilige bovengrens ter 
voorkoming van inwendige condensatieproblemen. 
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7) Modelleren binnencondities mét ventilatieregeling 

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet welke verbeteringen van het binnenklimaat 
behaald kunnen worden met het totale pakket van maatregelen in het 
Muiderslot. Na het bepalen van de effecten van enkel de bouwkundige 
aanpassingen in paragraaf 5.4, wordt nu met een tweede simulatiemodel 
onderzocht welk effect de werking van de ventilatie-installatie op het 
temperatuur- en relatieve luchtvochtigheidverloop in het slot heeft. 

Het feitelijke ontwerp van de installatie en alle installatiecomponenten is geen 
onderdeel van het afstudeerproject. De installatie is door het ontwerpteam van 
de Rgd samengesteld en door Technisch Bureau Massier BV in het slot 
aangebracht en geprogrammeerd. De wijze waarop de installatie wordt geregeld, 
is bepalend voor het effect op het binnenklimaat in de ruimtes van het slot. De 
ventilatieregeling geeft namelijk aan wanneer, hoe lang en op welk vermogen de 
installatie ingeschakeld wordt. De binnenklimaateffecten van de installatie 
kunnen afhankelijk van de instellingen erg verschillen. De (optimale) 
regelinginstellingen zijn, in tegenstelling tot het ontwerp van de 
installatiecomponenten, dus wél een belangrijk onderdeel van het 
afstudeerproject. Deze instellingen worden daarom in deze paragraaf uitgebreid 
toegelicht. Het doel van dit deelonderwerp van het onderzoek is het bepalen van 
de regelinstellingen die binnen de mogelijkheden de beste resultaten op het 
binnenklimaat geven. 

7.1) Opbouw en werking Simulink-model 

7.1.1) Ventilatieregeling Muiderslot 

De luchtbehandelingskasten op de zolders van het Muiderslot bestaan alleen uit 
ventilatoren en verwarmingssecties, er zijn géén mogelijkheden voor be- of 
ontvochtiging. In paragraaf 2.3.2 en Bijlage A2 zijn de details van de installatie 
en haar componenten te vinden. Omdat de grootste problemen de hoogte van de 
relatieve luchtvochtigheid betreffen, zal er door zolderlucht in te blazen be- of 
ontvochtiging plaats moeten vinden. Het basisconcept van de regeling is: 

Zo veel mogelijk ventileren op momenten dat de condities van de 
aanzuiglucht van zolder geschikt zijn om de binnencondities (met 
name de relatieve luchtvochtigheid) in de meest gebruikte ruimtes 
van het slot te verbeteren. 

Bij het modelleren van de installatieregeling is uitgegaan van een aantal 
veronderstellingen: 

De ingeblazen lucht wordt door overdruk via kieren en openingen naar 
andere ruimtes en naar buiten gedrongen. 
De ingeblazen lucht mengt zich snel en volledig met de ruimtelucht. 
De temperatuur- en relatieve luchtvochtigheidssensoren meten de 
gemiddelde ruimtecondities (paragraaf 4.1). 
De gewenste binnenconditiewaarden worden aangegeven in het 
toetsingskader dat in paragraaf 3.4.2 is vastgesteld. 
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De verwarming wordt niet in de regeling van het ventilatiesysteem 
opgenomen, maar heeft een aparte regeling die licht seizoensafhankelijk 
is. 

Voor het behoud zijn er per projectonderdeel (het gebouw, de museale objecten 
en de gezondheid van bezoekers) verschillende factoren van belang. Voor het 
Muiderslot als gebouw zijn de relatieve luchtvochtigheid en de 
binnentemperatuur belangrijke aspecten waarmee degradaties voorkomen 
kunnen worden. Voor de museale objecten in het slot is de relatieve 
luchtvochtigheid de bepalende factor. En voor de gezondheid van de bezoekers 
is in de eerste plaats de C02-concentratie een goede indicator. 

Het is van wezenlijk belang dat de bezoekers en gebruikers van het slot geen 
gezondheidsklachten krijgen. Daarom dient in de ventilatieregeling de C02-

concentratie als eerste getoetst te worden. Als de C02-concentratie de 
grenswaarde van 1570 parts per million uit het toetsingskader overschrijdt, moet 
er geventileerd worden om de luchtkwaliteit te verbeteren en te voorkomen dat 
er gezondheidsklachten op zullen treden. 

Indien het C02-gehalte aan de eisen voldoet, wordt gecontroleerd of ook de 
relatieve luchtvochtigheid in de ruimtes binnen de grenzen van het 
toetsingskader valt. Sterke schommelingen of te hoge of lage RV-waarden 
kunnen immers al op relatief korte termijn schadelijk zijn voor museale objecten 
zoals schilderijen. Wanneer de relatieve luchtvochtigheid niet aan de eisen 
voldoet, wordt nagegaan of de condities op de zolders geschikt zijn om mee te 
ventileren. Pas als de lucht ter plaatse van de aanzuiging op de zolders de juiste 
condities heeft, wordt de ventilator ingeschakeld. 

Het hangt van de condities binnen en op zolder af of de aanzuiglucht geschikt is 
om mee te ventileren, in het bijzonder van het absoluut vochtgehalte (ook wel 
waterdampgeha lte genoemd). Indien de relatieve luchtvochtigheid in een ruimte 
bijvoorbeeld de bovengrens overschrijdt, moet er binnen ontvochtigd of 
verwarmd worden. Het eerstgenoemde is alleen mogelijk ilndien de lucht op 
zolder een lager absoluut vochtgehalte heeft dan de betreffende ruimte. Het 
waterdampgehalte is dus de bepalende factor of er geventileerd kan worden om 
de relatieve luchtvochtigheid te regelen. 

Als de relatieve luchtvochtigheid in het slot aan de waarden van het 
toetsingskader voldoet, kan er nog temperatuuroptimalisering plaatsvinden. De 
temperatuur in een ruimte is namelijk doorslaggevend voor het comfort van de 
gebruikers. IVlaar ook voor behoud van de collectie zijn er temperatuurrichtlijnen. 
Er zijn twee mogelijkheden om de temperatuur te veranderen; namelijk het 
ventileren met zolderlucht óf ventileren met voorverwarmde lucht als de 
zolderlucht niet de gewenste temperatuur heeft. 

De genoemde regelstrategieën zijn niet in elke gebruikssituatie gelijk. Bij een 
bruiloft of receptie dient er bijvoorbeeld meer aandacht aan comfort geschonken 
te worden. Voor de duur van deze ontvangst wordt dan het ventilatiesysteem op 
de stand 'comfort' gezet. Als er geen ontvangst is, waarbij mensen gedurende 
langere tijd in het slot verblijven, heeft het behoud van de museale objecten en 
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het gebouw duidelijk voorrang boven comfort. Bi.j deze gebruikssituaties wordt 
op het GBS in de stand 'behoud' ingeschakeld. 

De regelstrategieën voor behoud worden in onderstaande tabel samengevat en 
zijn in figuur 7.1 schematisch weergegeven. Bij sommige combinaties van 
zolder- en binnencondities zijn er geen acties mogelijk om de binnencondities te 
verbeteren. Dit komt door het ontbreken van koeling en be- en ontvochtiging. 
De grenswaarden in de kolom 'condities binnen' volgen uit het toetsingskader 
dat in paragraaf 3.4 is samengesteld. 

Tabel 7.1 - Overzicht van de regelingen van het toegepaste ventilatiesysteem in het Muiderslot De 

vetgedrukte nummers (1 Urn 8) corresponderen met de omkaderde nummers in de flowchart van figuur 

7.1 

condities toevoerlucht + bijbehorende acties 
volgorde condities bi,nnen 

C02,tpeyosr < C02,bjnnen 

1 e02 > 1570 ppm ventileren n.v.t.* 

Xsoevoer < Xbtnnen Xsaeyoer > Xbtngep 

2 RV > 65% 1: ventileren 2: verwarmd ventileren 

2 RV < 40 °/o 3: geen actie 4: ventileren 

T toeyoer < T biggen T toeyoer > T bjgnen 

3 T > 25 oe 5: ventileren 6: geen actie 

3 T < 5 oe 7: verwarmd ventileren 8: ventileren 
De C02-concentratie (koolstofdioxide) zal op zolder nooit hoger zijn dan in de ruimtes die zijn 

aangesloten op de ventilator. Het basis C02-gehalte is overal ongeveer gelijk, maar in de ruimtes van 

het Muiderslot zijn de bezoekers en gebruikers C02-bronnen 

Bovenstaande regeling staat zoals gezegd volledig in dienst van het behoud van 
objecten en gebouw. Bij het regelen van de relatieve luchtvochtigheid wordt 
immers geen rekening gehouden met de binnentemperatuur. Wanneer de 
relatieve luchtvochtigheid boven de 65% komt, zal er, als de buitencondities 
ongeschikt zijn, worden geventileerd met verwarmde lucht. Dit zou tot hoge 
binnentemperaturen kunnen leiden, maar is noodzakelijk om de relatieve 
luchtvochtigheid te kunnen verlagen. In de regeling uit tabel 7.1 wordt alleen de 
temperatuur geregeld als aan de richtlijnen van relatieve luchtvochtigheid wordt 
voldaan. En dan nog zijn de temperatuurgrenswaarden toegespitst op behoud 
van objecten, de luchttemperatuur mag in het slot tot 5 oe dalen. Wanneer het 
systeem op de stand 'comfort' staat, zal de temperatuur een belangrijkere rol 
spelen, de ondergrens ligt in dat geval hoger, namelijk 15°C. 

De regelstrategieën van het ventilatiesysteem zijn ook op een schematische 
wijze in een flowchart weergegeven, zie figuur 7 .1. Alleen de toetsing op het 
C02-gehalte is in dit schema niet meegenomen. Reden van het ontbreken van de 
C02-toetsing is dat er uit het HAMBASE-model, dat als basis van de regeling 
dient, niet direct C02-gehaltes voor de verschillende zones volgen. Via een 
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andere weg kan ecl1ter gemakkelijk worden gesimuleerd wat het effect is van 
ventilleren ter verbetering van de luchtkwaliteit, ongeacht de status van de 
binnenluchtcondities. In paragraaf 8.1 zal dit effect dan ook aangetoond worden. 
Overigens zal er in werkelijkheid in de ventilatieregeling in het Muiderslot wél 
een regeling op C02··concentratie worden opgenomen. 

T en RV buiten 

START 

ve.ntJietor 
aan 

X w !der (uil T en RV) T zol der 

Figuur 7.1 - Schematische weergave van de ventilatie regelstrategieën in het Simulink-model in de 

stand 'behoud'. N.B. de toetsing van het C02-gehalte is niet meegenomen omdat C02-concentraties 

niet direct uit HAMBASE volgen 

In figuur E1.2 in Bijlage El is in een flowchart weergegeven hoe de regeling er 
bij de stand 'comfort' uit zal zien. In de rest van dit hoofdstuk zal verder 
gerekend worden met een ventilatiesysteem dat puur op behoud regelt. 

7.1.2) Simulink-model ventilatieregeling 

De eigenschappen van het geregelde ventilatiesysteem zijn omgezet in een 
simulatiemodel dat de werking en effecten op het binnenklimaat kan voorspellen. 
Hiervoor is het programma Simulink gebruikt, dit is een onderdeel van het 
Matlab pakket. Eerder is in paragraaf 5.1.1 al vermeld dat juist het HAMBASE
model is gekozen voor het voorspellen van het gedrag van ruimtes in het 
Muiderslot, omdat een koppeling met Simulink mogelijk is voor het simuleren 
van de installatie. 

Het Simulink-model van de installatieregeling is in afbeelding 7.2 weergegeven. 
De verschillende onderdelen worden met A t/m G aangeduid en hebben elk hun 
eigen functie. In Bijlage E2 zijn ook de Simulink-schematiseringen van deze 
onderdelen weergegeven. In de rest van deze subparagraaf zullen deze 
onderdelen kort worden toegelicht. 
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Figuur 7.2- Model van de regeling van de ventilatie in Simulink 

A - Verwarming 
Van de gesimuleerde zones zijn er drie uitgerust met een verwarming. In de 
Taveerne (zone 1) bevinden zich radiatoren en in de Ridderzaal en 
Personeelskeuken (zone 2 en 3) is er vloerverwarming. De verwarming zal niet 
door de installatieregeling worden aangestuurd, maar is toch in het Simulink
model opgenomen. Reden hiervoor is de werking van de koppeling tussen 
Simulink en HAMBASE. Door deze twee modellen te koppelen worden namelijk 
enkele installatie-instellingen uit het HAMBASE-model vervangen door invoer 
vanuit Simulink, in dit geval de capaciteit van de verwarming. De verwarming 
voor de drie zones is daarom in Simulink gemodelleerd, maar met een aparte 
regeling. Uitgangspunt hierbij is een stooklijn die licht seizoensafhankelijk is, 
namelijk 19 ,5°C ± 1,5°C. Verder wordt aangenomen dat de verwarming constant 
is ingeschakeld en dat de maximale capaciteit afhankelijk is van het 
vloeroppervlak. De vertraging van de vloerverwarming is niet in het model 
verwerkt. Maar doordat de verwarming continue aanstaat, levert dit weinig 
verschil op met de werkelijkheid. Er hoeft immers moet elke dag opgestookt te 
worden en juist bij het opstoken is de vertraging van de vloerverwarming het 
beste merkbaar. 

Hoewel het een vereenvoudigde verwarmingsregeling betreft, hebben 
vergelijkingen tussen metingen en simulaties aangetoond dat de resultaten 
voldoende overeenkomsten vertonen. 

B- HAMBASE-model 
In de Simulink-simulatie vertegenwoordigt het HAMBASE-model de vijf zones in 
het Muiderslot (zie paragraaf 5.1.2). De HAMBASE-output van 
ruimtetemperaturen en -relatieve luchtvochtigheden wordt door het Simulink
model gebruikt en in de regeling verwerkt tot een nieuwe input voor het 
HAMBASE-model. De uitgangssituatie bestaat uit de gemiddelde HAMBASE 
variant van de winterperiode van november 2004 tot en met maart 2005 én van 
de zomerperiode van april tot november 2005. Zoals eerder vermeld zijn er 
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verder geen veranderingen aan het model gedaan, zodat de effecten van de 
ventilatieregeling direct duidelijk zijn. 

C - Berekenen absoluut vochtgehalte 
Het waterdampgehalte dat in de toetsing van de regelcriteria gebruikt wordt, 
wordt via onderstaande formules berekend: 

p = 611 co,ons.r -o,ooo2sst.r2 +o,oooooo7H3 > [Pa] 
sa/ 

p = 611 co,os29.r -o.ooo2sst.r2 +0,00000440H3 > [Pa] 
sat 

Pv = P,at · (RV + 100) [Pa] (2) t/m (5) 

x- 0•
622

. P.. ·1000 [gl ] -
1 
O 1325 _ p /kg droge lucht 

V 

D - Bepalen bandbreedtes voor instellingen ventilator en heater 
Om te voorkomen dat de ventilator voortdurend in- en uitschakelt als de 
relatieve luchtvochtigheid rond de grenzen van 65% of 40% schommelt, is er 
een bandbreedte voor deze setpoints ingesteld. Dit houdt in dat bij een stijgende 
relatieve luchtvochtigheid de installatie al vóór de werkelijke grenswaarde 
inschakelt en pas uitschakelt indien de gewenste waarde onderschreden is. Voor 
de bovengrens zijn de relatieve luchtvochtigheidsetpoints voor in- en 
uitschakelen 62% en 60% en voor de ondergrens respectievelijk 43 en 45%. 
Figuur 7.3 maakt duidelijk hoe het principe van de bandbreedte-setpoints werkt. 

65% 

62°/o 

60°/o -~---lllf....--------
1 f RVbinnen 
1 

Ventilator uit ( =0) of aan ( = 1) afhankelijk van RV waarden 

RV uit 

toetsings-

45°/o kader 

43°/o 
40% 

1 

} Ventilator 
0 

Figuur 7.3 - Schematische voorstelling van de bandbreedtes van de instellingen voor de relatieve 

luchtvochtigheid . Bij de bovengrens wordt de ventilator ingeschakeld bij 62% en gaat weer uit bij 60% 

relatieve luchtvochtigheid, bij de ondergrens is dit respectievelijk 43% en 45% 

E - Regelinstellingen 
Via een Matlab-file wordt de regelstrategie uit het schema in figuur 7.1 in het 
Simulink-model geprogrammeerd. De input voor deze regeling bestaat uit: 
RVbinnen: de relatieve luchtvochtigheid binnen, van de betreffende ruimte 
Tbinnen: de luchttemperatuur binnen, van de betreffende ruimte 
Tzotder: de luchttemperatuur op zolder, dus van de aanzuiglucht 
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Xbinnen: het waterdampgehalte binnen, van de betreffende ruimte 
Xzolder: het waterdampgehalte op zolder, dus van de aanzuiglucht 
Vb: het setpoint voor de bovengrens van de relatieve luchtvochtigheid 
V0 : het setpoint voor de ondergrens van de relatieve luchtvochtigheid 

De regeling stuurt de ventilator en de elektrische voorverwarmer aan. Het 
output-signaal bestaat dan ook uit twee getallen. Voor de ventilator wordt het 
ventilatiedebiet gegeven, het maximale debiet is 0,61 m3/s voor de Ridderzaal. 
Voor de heater wordt aangegeven of deze in- of uitgeschakeld is, signaal 1 of 0. 
De programmeercodes van de Matlab-regelfunctie zijn in tabel 7.3 weergegeven. 

In de Matlab-functie worden alle regelingen uit tabel 7.1 uitgevoerd, met 
uitzondering van de regelingen waarbij geen actie mogelijk is. De regelingen 5 
tot en met 8 (zie de flowchart in figuur 7.1) gelden alleen als aan de gewenste 
relatieve luchtvochtigheidswaarden wordt voldaan. Maar in de Matlab 
regelfunctie is, in plaats van de RV tussen de 40% en 65%, de voorwaarde RV 
tussen de 45% en 60% opgenomen. Dit is gedaan om te voorkomen dat de 
relatieve luchtvochtigheid door het regelen van de temperatuur meteen weer 
buiten de grenzen van het toetsingskader valt. 

F - Ventilator 
De ventilator wordt aangestuurd door de output van de Matlab-file. Een positieve 
ventilator-output zorgt via een berekening voor een warmte- en vochtstroom als 
gevolg van het verschil tussen de inblaaslucht en de ruimtelucht Omdat het niet 
mogelijk is om via het Simulink-model de ventilatievouden in het HAMBASE
model aan te passen aan de mate van ventilatie, worden de gevolgen van het 
ventileren in omgerekende vorm aan het HAMBASE model toegevoerd. 
Onderstaande formules geven deze berekeningen weer. 

Q[W] = b.T. p.c. V 
b,.T = T zolder , inblaas - Tbinnen [KJ 

Pluchr • cluchr = 1200 [1n,3 K] 

V= 0,61 [m/s] 

g[kYs] = (M · p ·V)+ 1000 

LU:' =X zolder, inblaas -X binnen [?{g] 

(6) en (7) 

De ventilator levert meteen zijn maximale vermogen van 0,61 m3/s (voor de 
Ridderzaal) indien deze ingeschakeld wordt. Er is dus geen vertraging of 
debietregeling in het model opgenomen. 

De heater of (voor)verwarmingssectie wordt eveneens aangestuurd door de 
output van de regeling. Wanneer ingeschakeld, wordt de grootte van de 
warmtestroom [W] bepaald door de gewenste inblaastemperatuur. Deze 
inblaastemperatuur is 10°C hoger dan de ruimteluchttemperatuur en heeft een 
maximum van 35°C. Ook bij de voorverwarmer is aangenomen dat deze direct 
aangaat en het gewenste vermogen meteen levert. 
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G - Terugkoppeling warmte- en vochtstroom 
De berekende warmte- en vochtstromen (in W en kg/s) worden teruggekoppeld 
en in de betreffende zone als input aan het HAMBASE-model toegekend. Van de 
vijf zones uit het simulatiemodel wordt alleen in de Ridderzaal (zone 2) 
ingeblazen. De terugkoppeling vindt dus alleen naar deze zone plaats. 

7.1.3) Regelinstellingen 

Onderstaande tabel vat de Simulink-instellingen van de basissituatie van de 
ventilatieregeling samen. Deze basissituatie is gebaseerd op een gemiddeld 
gebruik van de ruimtes in het slot. Het dient als uitgangspunt voor de 
vergelijking van de effecten van andere simulatievarianten in paragraaf 5.4.2. 

Tabel 7.2 - Overzicht van instellingen van de basisvariant van het Simulink-model van de 

ventilatieregeling in het Muiderslot 

onderdeel 

A verwarming in zone 1, 2 en 
3 

B HAMBASE-model van 5 
zones in het Muiderslot 

C berekening 
waterdampgehalte 

Ridderzaal en Zolder 

D instellen bandbreedte-
setpoints ventilator 

E regelstrategieën 

F ventilator en voorver-
warmingssectie 

instellingen 

stooklijn sinusvorm 19,5°C ±1,5°C; 
19,5° in okt. en apr., 21°C in jan. en 18°C in juli 

HAMBASE-model met 5 zones, normaal gebruik; 
in winter alleen in weekend rondleidingen, in zomer 

elke dag open voor bezoekers 

via formule, aan de hand van binnentemperatuur en 
relatieve luchtvochtigheid 

bovengrens-bandbreedte: 62 en 60% 
ondergrens-bandbreedte: 43 en 45% 

Zie figuur 7.3 

volgens tabel 7.3, ventilator en voorverwarmer worden 
aangestuurd 

indien ingeschakeld (maximale) ventilatiecapaciteit 
van 0,61 m3/s (2200 m3/h) 

voorverwarmer (maximale) capaciteit van 24 kW met 
inblaastemperatuurbegrenzing (max. 35°C) 

omrekening van ventilatie naar warmte- en 
vochtstroom via formule aan de hand van verschillen 
in temperatuur en waterdampgehalte tussen inblaas

en ruimtelucht 

G terugkoppeling warmte- en naar zone 2, Ridderzaal, waar de ventilatie plaatsvindt 
vochtstroom 
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Tabel 7.3- Overzicht van genummerde regelingen uit de Matlab regelfunctie 

nr.van toetsing output Matlab-code 
regeling y= [ventilator( debiet); 

heater] 

1 RV>65% en Xzolder<Xbinnen ventilator if Vb*>O Sr. Xz5<Xz2 
aan :t=[0,61i0] 

2 RV>65°/o, Xzolder>Xbinnen ventilator elseif Vb>O Sr. Xz5>Xz2 
en heater :t=[Oil]** 

3 RV<40% en X~21!;ls:c<Xbinns:o geen actie :t=[OiO] 

4 RV <40% en Xzolder> X binnen ventilator elseif Vo*>O Sr. Xz5>Xz2 
aan y=[0,61;0] 

5 45%<RV<60%, T>25°C ventilator elseif RVz2>45 8r. RVz2<60 Sr. 
en Tzolder<T binnen aan Tz2>25 Sr. Tz5<Tz2 

:t=[0,61i0] 

6 45%<RV<60%, T>25°C geen actie y=[O;O] 
enT 

7 45%<RV<60%, ventilator elseif RVz2>45 Sr. RVz2<60 8r. 
Tbinnen<5°C en en heater Tz2<S Sr. Tz5<Tz2 
Tzoldec<T bjpnep aan :t=[O;l] 

8 45%<RV<60%, ventilator elseif RVz2>45 8r. RVz2<60 Sr. 
Tbinnen<5°C en aan Tz2<S Sr. Tz5>Tz2 
T ~~l~iir> T ~i~Hliiitl y=[0 161iOJ 

Het signaal V>O wordt gegeven als de condities binnen de bandbreedte-setpoints vallen. Bij Vb 

is dit de bovengrens, bij Va de ondergrens van de relatieve luchtvochtigheid 

Om de warmte van de voorverwarmer te verspreiden, is ventilatie nodig, maar toch is in de 

output van Matlab bij verwarmd ventileren geen ventilatiedebiet voor de ventilator aangegeven. Dit is 

het gevolg van de manier van omrekenen van ventilatie naar warmte- en vochtstroom. In Bijlage E2 

wordt dit verder toegelicht 

Ter controle van de regeling uit de voorgaande tabel is op een periode van twee 
weken ingezoomd. In figuur 7.4 zijn de effecten van het ventileren in de periode 
van 19 december tot 2 januari te zien. 

In de weergegeven periode in de grafiek is de relatieve luchtvochtigheid 
regelmatig te laag. Om dit met ventileren te kunnen verbeteren, moet het 
waterdampgehalte van de ventilatielucht hoger zijn dan het waterdampgehalte 
van de binnenlucht. De groene lijn in de onderste grafiek geeft het verschil 
tussen deze twee waterdampgehaltes aan. Wanneer het verschil in 
waterdampgehalte positief is, is het op zolder absoluut vochtiger dan in de 
Ridderzaal. Het is dan ook duidelijk te zien dat de ventilator op dát moment pas 
inschakelt. De relatieve luchtvochtigheid stijgt dan tot 45% en de temperatuur 
daalt door het ventileren met koude lucht. 
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Figuur 7.4- Voorbeeld van de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid in de Ridderzaal gedurende 

twee weken in de winterperiode vergeleken met gewenste condities. Tevens is het verschil in 

waterdampgehalte tussen zolder en binnen aangegeven, evenals de inschakeling van de ventilator 

Er zijn twee redenen waarom de voorverwarmer in deze periode niet wordt 
gebruikt. Ten eerste wordt de relatieve luchtvochtigheid door verwarmen lager 
(bij een gelijkblijvend waterdampgehalte) en in deze periode moet de relatieve 
luchtvochtigheid juist verhoogd worden. Ten tweede is het niet nodig te 
temperatuur bij te stellen, deze valt immers de gehele periode binnen de 
bandbreedte van het toetsingskader. 

Op sommige momenten is er geen mogelijkheid om de binnencondities met de 
aanwezige installaties te verbeteren. De relatieve luchtvochtigheid wordt 
bijvoorbeeld op 21 december zelfs lager dan 25%. Wanneer er wél ten gunste 
van het binnenklimaat geventl11eerd kan worden, gebeurt dit twee maal voor een 
periode van ongeveer 12 uur. Op een aantal andere momenten zijn de 
ventilatieperiodes veel korter. 

7.2) Simulatieresultaten nieuwe situatie mét ventilatie 

7.2.1) Basisvariant 

De figuren 7.5 en 7.6 laten de resultaten van de basisvariant van het Simulink 
model zien voor de winter- en zomerperiode. De luchttemperatuur en relatieve 
luchtvochtigheid in de Ridderzaal zijn in één grafiek uitgezet en vergeleken met 
de luchttemperatuur en relatieve luchtvochtigheid ná de verbouwing (dus zónder 
ventilatie). De lichtgekleurde gebieden duiden de bandbreedtes van het 
toetsingkader aan. Tevens is voor de gehele periode in de onderste grafiek 
aangegeven wanneer de ventilator en/of de voorverwarmer zijn ingeschakeld. 
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De groene lijn geeft het waterdampgehalteverschil tussen de zolder en de 
Ridderzaal weer. 
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~ Waterdampgehalteverschil en inschakelen van ventilator in Ridderzaal (basisvariant winter) 
~ 2 

Figuur 7.5 - Boven de wintercondities in de Ridderzaal uit de basisvariant van het Simulink-model, 

vergeleken met de simulatieresultaten van de situatie ná de verbouwing (zonder ventilatie) en met de 

gewenste waarden. Onder een indicatie van het verschil in waterdampgehalte en wanneer en hoe lang 

de ventilator ingeschakeld is 

Ten opzichte van de basisvariant is er met behulp van ventilatie in de 
winterperiode slechts een kleine verbetering te halen. De relatieve 
luchtvochtigheid heeft nog steeds erg lage waarden. Aan de onderste grafiek in 
figuur 7.5 is tevens te zien dat het waterdampgehalte sterk schommelt en de 
ventilator daardoor niet altijd (voor een langere periode achtereen) ingeschakeld 
is. De temperatuur daalt telkens sterk indien de ventilator wel gebruikt kan 
worden om de relatieve luchtvochtigheid te verhogen . 

Figuur 7.6 laat de effecten op de binnencondities zien die met de basisvariant in 
de zomerperiode te behalen zijn. In deze periode is het vooral door het gebruik 
van de voorverwarmingssectie mogelijk om de hoge relatieve luchtvochtigheden, 
die zonder ventilatie in de Ridderzaal voorkwamen, te verlagen. Ondanks dat het 
binnen al redelijk warm is, wordt de bovengrens van de temperatuurbandbreedte 
niet vaak overschreden. Bovendien is het op deze momenten buiten ook erg 
warm en zal een hoge binnentemperatuur dus niet als zeer onaangenaam 
ervaren worden. 
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Figuur 7.6 - Boven de zomercondities in de Ridderzaal uit de basisvariant van het Simulink-model 

vergeleken met de simulatieresultaten van de situatie ná de verbouwing (zonder ventilatie) en met de 

gewenste waarden van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. Onder een indicatie van het verschil 

in waterdampgehalte en wanneer en hoe lang de ventilator en de heater ingeschakeld zijn 

Een weergave in een Klimaat Evaluatie Kaart (KEK) in figuur 7. 7 maakt meteen 
duidelijk dat slechts 68% van de tijd aan het gewenste toetsingskader wordt 
voldaan. In de winter (met blauw aangeduid) is het te droog en in de zomer 
(met rood aangegeven) soms te warm of te vochtig. Met name in de winter 
vallen de weekgemiddelden (aangegeven met blauwe cirkels) buiten het 
toetsingskader, dit duidt erop dat de condities gedurende 'langere tijd 
voorkomen. 

Naast de overschrijding van de grenswaarden wordt in de KEK ook aangegeven 
wat de fluctuaties per uur of per dag zijn. Dit is in de histogrammen aan de 
rechterkant voor de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid af te lezen. Voor 
de museale objecten is het van groot belang om deze fluctuaties te beperken. 
Maar de gestelde grens van maximaal 10% relatieve 
luchtvochtigheidsverandering per dag wordt maarliefst 9% van de tijd 
overschreden (dit zijn 33 volledige dagen). Dit percentage is alleen in de zomer 
duidelijk lager, in de andere seizoenen gaat het dus om een structureel 
probleem. 
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Figuur 7.7- Resultaten van de binnencondities in de Ridderzaal bij de basisvariant van het Simulink

model over een geheel jaar. In het blauwe kader in de grafiek het toetsingskader uit paragraaf 3.4.2 en 

rechts histogrammen met de overschrijding van de maximale fluctuaties per uur en per dag. Tevens 

wordt de totale verdeling van de condities gegeven 

Met het simulatiemodel inclusief de ventilatie-installatie zijn enkele instellingen 
en setpoints van de ventilatieregeling in het Muiderslot gevarieerd. Hiermee 
wordt onderzocht wat de verschillen in resultaten zijn en welke maatregel het 
beste effect op het binnenklimaat heeft. Er blijkt soms een groot verschil te zijn 
tussen de effecten op de zomer- of wintercondities. In de volgende 
subparagrafen zijn daarom drie situaties als voorbeeld gekozen. De Klimaat 
Evaluatie Kaarten van alle Simulink-varianten zijn in Bijlage E3 te zien. 

7.2.2) Variant seizoensbandbreedtes 

Uit tests van het Simulink-model is gebleken dat het instellen van bandbreedtes 
als setpoint een positief effect heeft op het regelen van de relatieve 
luchtvochtigheid. Er is echter ook naar voren gekomen dat er regelmatig 
periodes zijn dat er niet geventileerd kan worden vanwege het verschil in 
waterdampgehalte met de aanzuiglucht. Om te voorkomen dat de relatieve 
luchtvochtigheid in de winter in een dergelijke periode meteen tot onder de 
ondergrens daalt, wordt het 'switch off point' van het bandbreedte setpoint naar 
boven bijgesteld. De ventilator zal nu ingeschakeld blijven tot de 60% relatieve 
luchtvochtigheid is gehaald, mits het waterdampgehalteverschil dit toellaat. 
Hetzelfde geldt voor de zomerperiode. Dan wordt het 'switch off point' juist lager 
omdat de relatieve luchtvochtigheld over het algemeen te hoog is. Indien 
mogel ijk zal de ventilator dan blijven werken tot de 45% relatieve 
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luchtvochtigheid is gehaald. De resultaten van de simulatie met deze instellingen 
in de winter zijn in figuur 7.8 vergeleken met de resultaten van de basisvariant. 
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Figuur 7.8 - Resultaten van de simulatievariant met seizoensgebonden bandbreedtesetpoints 

vergeleken met de basisvariant. Het 'switch off point' van de ventilator is in deze winterperiode 

verhoogd van 45% naar 60% 

Het is opvallend dat de (waterdampgehalte)condities vaak gunstig zijn, zodat de 
ventilator door kan werken tot de 60% relatieve luchtvochtig:heid is behaald. Een 
vergelijking met figuur 7.5 geeft duidelijk weer dat de ventilator gedurende 
langere periodes ingeschakeld is. Door deze langere ventilatieperiodes wordt de 
temperatuur in de Ridderzaal regelmatig lager dan bij de basisvariant. 

Verder is het opmerkelijk dat de relatieve luchtvochtigheid in de periodes zonder 
ventilatiemogelijkheid daalt tot een waarde die net zo laag is als in de 
basissituati·e. Het idee van het i·nstellen van de seizoensbandbreedte, nameHjk 
het compenseren van de ongunstige periodes, blijkt dus niet op deze manier te 
werken. Sterker nog, deze variant lijkt weinig verbetering te halen boven de 
basisvariant; de resultaten hebben eenzelfde ondergrens van de relatieve 
luchtvochtigheid tot gevolg, de binnentemperaturen zijn lager en er treden 
tevens snellere fluctuaties in relatieve luchtvochtig·heid op. Wél is het zo dat de 
relatieve luchtvochtigheid in deze variant vaker aan het toetsingskader voldoet 
(58% ten opzichte van 45% in de basisvariant, zie Bijlage E3), maar gaat 
duidelijk ten koste van de fluctuaties per dag en van de temperatuur. 

Dezelfde variant levert voor de zomerperiode een lichte verslechtering op. De 
ventilator is vaker en langer ingeschakeld en het is binnen warmer doordat de 
heater vaker ingeschakeld is. Anderzijds daalt de bovengrens van de relatieve 
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luchtvochtigheid licht, met ongeveer 5%. Met name door de hogere 
binnentemperaturen is het percentage van de tijd dat aan de eisen van het 
toetsingskader wordt voldaan lager dan in de basisvariant, namelijk 77% voor de 
zomer (ten opzichte van 83%). De relatieve luchtvochtigheidsfluctuaties per dag 
stijgen zelfs met 6%. 

7.2.3) Variant debietregeling 

In het basismodel wordt de ventilator altijd meteen met de maximale capaciteit 
ingeschakeld. Een tweede onderzoeksvariant betreft daarom een regeling van 
het ventilatiedebiet. Indien de relatieve luchtvochtigheid slechts 5% buiten het 
toetsingskader valt, hoeft er niet direct met maximale capaciteit geventileerd te 
worden. Dit levert immers ook snelle veranderingen op, zowel in relatieve 
luchtvochtigheid als in luchttemperatuur. In die gevallen wordt slechts 25% van 
het debiet gebruikt, dus 0,15 m3/s of 550 m3/h. Buiten deze 5% over- of 
onderschrijding is de afwijking zó groot dat wel de volle capaciteit benut moet 
worden om de relatieve luchtvochtigheid weer binnen de gewenste grenzen te 
krijgen. Momenteel wordt er in het Muiderslot overigens een soortgelijke 
instelling getest. Bij een afwijking is het GBS zó ingesteld dat er met 25% van 
de capaciteit geventileerd wordt, indien de ongewenste condities langer 
aanhouden, wordt er elke 20 minuten met trappen van 25% opgetoerd. 
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Figuur 7.9 - Resultaten van de simulatievariant met een debietregeling voor de ventilator vergeleken 

met de basisvariant. Pas buiten het kader van 35% tot 70% werkt de ventilator op volle toeren, binnen 

het donkerdere blauwe vlak op 25%, dat wil zeggen met een debiet van 0,15 m3/s (550 m3/h) 

Figuur 7.9 laat zien dat dit voor de zomerperiode nauwelijks zichtbare verschillen 
met de basisvariant oplevert. Het toetsingkader wordt 4% van de gehele periode 
vaker overschreden, maar de fluctuaties in relatieve luchtvochtigheid groter dan 
10% dalen met 1%. Dit wil zeggen dat er met het gebruik van een capaciteit van 
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ongeveer 25% hetzelfde resultaat behaald kan worden. Met het oog op 
energieverbruik en elektriciteitskosten heeft deze variant dus de voorkeur boven 
de basisvariant. 

In de winterperiode zijn de verschillen met de basisvariant groter (zie Bijlage 
E3). Door het toepassen van debietregeling daalt het percentage van de tijd dat 
de condities aan het toetsingskader voldoen met 10% naar slechts 35% van de 
totale periode. Maar aan de andere kant zijn er veel minder fluctuaties; de 
overschrijding van de maximale relatieve luchtvochtigheidsfluctuaties is nu 5% 
ten opzichte van 11% in de basisvariant. Wellicht is het in combinatie met een 
andere instelling voor het binnenklimaat dus toch gunstiger om ook in de 
winterperiode deze debietregeling toe te passen. Hier wordt verderop in dit 
hoofdstuk op teruggekomen. 

7.2.4) Variant verlagen stooklijn 

Er zijn naast ventileren geen andere voorzieningen waarmee de relatieve 
luchtvochtigheid in de winterperiode verhoogd kan worden. De instelling van de 
vloerverwarming is de reden dat het zo droog wordt in de Ridderzaal. Het 
verlagen van de stooklijn is daarom de enige mogelijkheid om de condities in de 
Ridderzaal met de beschikbare middelen te verbeteren. Een lagere temperatuur 
betekent immers (bij een gelijk waterdampgehalte) een hogere relatieve 
luchtvochtigheid. Figuur 7.10 laat zien wat de simulatieresultaten zijn van een 
stooklijn die 5°C is verlaagd naar 14,5 ±1,5°C. 

Vergelijking wintercondities in Ridderzaal bij Simulink variant 3: stooklijn lager 
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Figuur 7.10 - Resultaten van de simulatievariant met een stooklijn die 5•c is verlaagd vergeleken met 

de basisvariant 

In de winterperiode is er met de lagere temperatuur minder vaak ventilatie 
nodig. Er zijn minder onderschrijdingen van de gewenste relatieve 
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luchtvochtigheid en er worden ook minder lage waarden bereikt. Het percentage 
van de tijd waarin aan het toetsingskader voldaan wordt, is ten opzichte van de 
basisvariant met 30% gestegen tot 75%. De temperatuur wordt tijdens het 
ventileren lager dan de basistemperatuur van de stooklijn, maar de grootte van 
de temperatuurfluctuaties neemt licht af. Het percentage overschrijdingen van 
de fluctuatie van de relatieve luchtvochtigheid per dag is in de variant met de 
lagere stooklijn 2% hoger. 

Door het gebruik van de voorverwarmingssectie in de zomerperiode is het 
probleem van té hoge relatieve luchtvochtigheden aanmerkelijk verbeterd. In 
deze periode treedt de grootste afwijking van het toetsingskader daarom nu in 
de lente op. Voor deze periode is het erg gunstig om de stooklijn te verlagen. 
Met dit lagere verwarmingssetpoint wordt het in de lente niet meer te droog. 
Maar voornamelijk in de herfst pakt deze instelling nadeliger uit dan de 
basisvariant; In de Ridderzaal wordt de relatieve luchtvochtigheid bij een lagere 
stooklijn in de herfst te hoog en ook de dagelijkse fluctuaties stijgen met 10%. 

De resultaten laten zien dat er per seizoen grote verschillen tussen de effecten 
van de varianten zijn. De winterinstelling van het ventilatiesysteem zal dus voor 
een optimaal resultaat moeten verschillen van de zomerinstelling. Bovendien is 
het wellicht wenselijk de grenzen van de winter- en zomerperiode te verleggen. 
Dit zou bijvoorbeeld voor de herfst gunstiger kunnen zijn. 

Het is duidelijk dat in de winter de verwarming lager ingesteld dient te worden 
om de relatieve luchtvochtigheid te verbeteren. Een regeling met 
seizoensbandbreedtes levert zowel voor- als nadelen op voor de binnencondities, 
het zelfde geldt voor een debietregeling. Tot besluit van dit hoofdstuk is daarom 
getoetst welke combinatie van instellingen voor de zomer- en winterperiode het 
beste resultaat hebben op de binnencondities. In paragraaf 7.3 worden deze 
resultaten toegelicht. 

7 .3) Beoordeling binnencondities mét ventilatieregeling 

Tests met combinaties van verschillende instellingsvarianten van het Simulink
model hebben duidelijk gemaakt welke combinaties van instellingen de beste 
resultaten opleveren. In de vorige paragraaf is bovendien reeds naar voren 
gekomen dat voor een optimaal resultaat de instellingen per periode dienen te 
verschillen. In onderstaande tabel worden de beste combinaties van instellingen 
voor de winter- en zomerperiode weergegeven. Daarna volgen in figuur 7.11 tot 
en met 7.14 de binnencondities in de Ridderzaal met deze optimale instellingen. 

Tabel 7.4- Overzicht van de instellingcombinaties voor de grootste verbetering op de binnencondities 

verwarmings- seizoensband- debietregeling 
stooklijn breedtes 

winterperiode 14,5°C ± 1,5°C nee ja 

zomerperiode 19,5°C ± 1,5°C nee nee 
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De beoordeling van de binnencondities in de Ridderzaal ná de verbouwing en 
inclusief de door regelstrategieën aangestuurde ventilatie in de winterperiode: 

De verlaging van de verwarmingsstooklijn levert een grote verbetering 
van de relatieve luchtvochtigheid op. 
Zonder aanpassingen voldoet het binnenklimaat slechts 25% van de 
gehele winterperiode aan de eisen van het toetsingskader, in de nieuwe 
situatie met ventilatie is dit 69% van de tijd in de Ridderzaal. 
De binnencondities in de Ridderzaal voldoen een deel van de 
winterperiode niet aan de eisen van het toetsingskader voor het 
Muiderslot; 28% van de tijd is het te droog en 2% te vochtig (in de 
lente). 
De dagelijkse relatieve luchtvochtigheidsfluctuaties zijn in de Ridderzaal 
nog 6% van de tijd hoger dan de maximale variatie van 10% per dag. Dit 
is een periode van 9 vol ~ edige dagen, ten opzichte van de totale periode 
van 152 dagen. 
Alleen als er geventileerd wordt, zijn er grote temperatuurschommelingen 
in de ruimte, de variatie is echter nooit groter dan 5°C per dag. 
Bovendien wordt het nooit kouder dan l0°C binnen, de 
temperatuurwaarden voldoen dus wel aan het toetsingskader. 
De ventilator is lang niet elke dag 'ingeschakeld, met name midden in de 
winter hoeft er regelmatig voor langer periodes niet geventileerd te 
worden om de relatieve luchtvochtigheid te sturen. 
Slechts af en toe hoeft de ventilator op volle toeren te draaien. 
Helaas zijn er ook momenten dat het niet mogelijk is het binnenklimaat 
door ventUeren te verbeteren. 
Het gebruik van de voorverwarmingssectie zorgt ervoor dat er in de 
herfst en lente niet te vochtig wordt. 

Voor de zomer is een zelfde toetsing van de binnencondities uitgevoerd. De 
res·ultaten van de simulatie zijn in figuur 7.13 en 7.14 op de volgende bladzijde 
te zien. De conclusies zijn: 

Ten opzichte van de situatie vóór de verbouwing is de bovengrens van de 
relatieve luchtvochtigheid tot wel 15% lager geworden. Deze verbetering 
van de relatieve luchtvochtigheid wordt met name door het ventileren 
met voorverwarmde lucht behaald. 
Nu wordt gedurende 83% van de gehele zomerperiode aan de eisen van 
het toetsingskader voldaan, voorheen was dilt slechts 49% van de tijd. 
Het is slechts 2% van de tijd (4 dagen) te vochtig in de Ridderzaal. Ook is 
het soms te droog (8%, met name in de lente) of te warm (6%, met 
name in de zomer). 
De fluctuaties in de relatieve luchtvochtigheid zijn 6% van de periode (13 
volledige dagen) groter dan de gewenste 10% relati·eve 
luchtvochtigheidsverandering per dag. 
De ventilator is een groot deel van de tijd ingeschakeld. Hoewel er geen 
grote verbetering op de relatieve luchtvochtigheid wordt gehaald, zorgt 
dit wél voor een goede luchtkwaliteit. In de zomerperiode zijn er namelijk 
erg veel bezoekers en er wordt een goed luchtfilter gebruikt om de 
inblaaslucht te filteren. 
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Dezelfde varianten van optimale instellingen kunnen gesimuleerd worden voor 
situaties waarin er veel en erg weinig bezoekers in het slot komen. Op deze 
wijze is goed te zien hoe de bandbreedte van het nieuwe binnenklimaat zich tot 
het oude binnenklimaat van vóór de verbouwing verhoudt. In de hierna volgende 
grafieken, figuur 7.15 tot en met 7.18, zijn deze bandbreedtes weergegeven. 

De scenario's volgen uit simulaties met dezelfde HAMBASE-varianten als in 
paragraaf 5.3. Er zijn echter twee verschillen doordat de optimale Simulink
instellingen ook de stooklij n van de verwarming betreffen. De simulatiescenario's 
van het HAMBASE-model (uit paragraaf 5.3) hadden in de winterperiode een 
verwarmingssetpoint van 20°C of 18°C. Voor de zomerperiode was dit een 
setpoint van 15°C of een uitgeschakelde verwarming. In de nieuwe situatie, 
inclusief de ventilatieregeling, is de verwarmingsstooklijn in de winter juist rond 
de 15°C en in de zomer rond de 20°C, zie tabel 7.5. Bij het vergelijken van de 
bandbreedtes (de hierna volgende figuren vergeleken met figuur 5.5 tot en met 
5.8) moet dit versch il dus meegenomen worden. Overigens zijn de twee 
gemiddelde scenario's reeds in figuren 7.11 en 7.13 weergegeven. 

Tabel 7.5- Overzicht van de kenmerken van de simulatiescenario's in de figuren 7.15 tot en met 7 .18. 

Alleen de verwarmingsinstellingen verschillen van tabel 5.2 

verwarming gebruik 

rondleidingen speciaal 

scenario a stooklijn: druk, alleen in 50 man op za. en 

winter- I 14,5°(±1,5°( weekenden zo.avond 

periode 

1 nov. scenario b stooklijn: normaal, alleen in geen 

t/m 12,5°(±1,5°( weekenden 

31 mrt. 

gemiddeld stooklijn: normaal, alleen in geen 

14,5°(±1,5°( weekenden 
l 

scenario a l stooklijn: druk, elke dag 50 man op za. en 

zomer- 19,5°(±1,5°( zo. avond 

periode 

1 apr. scenario b uitgeschakeld normaal, alleen in geen 

t/m weekenden 

31 okt. 

gemiddeld stooklijn: normaal, elke dag geen 

14,5°(±1,5°( 
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Bandbreedte van condities in Ridderzaal bij optimale Simulink-instellingen in winterperiode 
35 

30 

25 

20 

0 

T toetsingskader 
- - Tbulten 
--T scenarto A 
--T scenario B 

T gemiddeld 

-5 . . .. ... 

-10 

31/10 10/11 20/11 30/11 10/12 20/12 30/12 09/01 19/01 29/01 08/02 18/02 28/02 10/03 20/03 30/03 
Datum [dd/mm] 
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ventilatieregeling 
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Bandbreedte van condities in Ridderzaal bij optimale Simulink-instellingen in zomerperiode 
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Figuur 7.17 - Drie scenario's van de zomerperiode in de Ridderzaal, deze geven samen de 

bandbreedte van de luchttemperatuur weer in de situatie met optimale instellingen van de 

ventilatieregeling 
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Figuur 7.18 - Drie scenario's van de zomerperiode in de Ridderzaal, deze geven samen de 
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De vergelijking met de bandbreedte van de condities vóór de verbouwing (figuur 
5.5 tot en met 5.8) laat enkele duidelijke verschillen zien. Zoals gezegd is de 
temperatuur in de winterperiode lager door de verandering van de stooklijn. 
Maar de bandbreedte, het verschil tussen de laagste en hoogste waarde van de 
simulatiescenario's, is met ventilatieregeling even groot. Dit geldt echter niet 
voor de relatieve luchtvochtigheid; de bandbreedte wordt ongeveer 6% kleiner 
door het gebruik van de ventilatieregeling. In de zomerperiode is er nauwelijks 
verschil tussen de bandbreedtes van de temperatuur. Maar met de 
ventilatieregeling wordt ook in de zomerperiode de bandbreedte van de relatieve 
luchtvochtigheid ongeveer 6% kleiner. 

Uit deze bandbreedteverschillen kan dus geconcludeerd worden dat de regeling 
een positieve invloed heeft op de relatieve luchtvochtigheid in het slot en dat er 
nauwelijks iets veranderd aan het temperatuurverloop. 
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Sl Discussie 

In de voorgaande hoofdstukken bleek telkens dat het gebruik en beheer van het 
slot in belangrijke mate het binnenklimaat beïnvloeden. Veel bezoek zorgt voor 
grote interne warmte- en vochtbronnen en de hoogte van de stooklijn van de 
verwarming is bepalend voor de relatieve luchtvochtigheidswaarden in het 
stookseizoen. Daarom wordt er in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk 
ingegaan op de gevolgen van ongunstig gebruik of beheer van het slot en de 
gevolgen voor het binnenklimaat. 

In het vorige hoofdstuk is tevens geconcludeerd dat er met het ventilatiesysteem 
in het slot concrete verbeteringen van de binnencondities te behalen zijn, maar 
dat er niet aan de richtlijnen van het toetsingskader kan worden voldaan. In de 
tweede paragraaf worden daarom voorstellen gedaan voor extra maatregelen 
waarmee wél het binnenklimaat van het toetsingskader kan worden gehaald. 

Naast de gevolgen van de extra maatregelen is het voor soortgelijke projecten 
erg belangrijk te weten in hoeverre de aanpassingen aan het slot ook in andere 
gebouwen succesvol zullen zijn. Dit wordt in de laatste paragraaf van het 
hoofdstuk behandeld. 

8.1) Gevolgen van specifiek gebruik en beheer 

8.1.1) Geforceerd ventileren om C02-concentratie te verlagen 

Een kortdurende CO:rmeting in het Muiderslot heeft aangetoond aan dat de C02-
concentratie regelmatig tot waarden boven de 1500 ppm oploopt (Verboven 2005). 
Dit gebeurt vooral indien er voor langere tijd bezoekers in het slot zijn, 
bijvoorbeeld bij een bruiloft in de Ridderzaal. In het toetsingskader uit paragraaf 
3.4.2 heeft de C02-concentratie, een indicatie voor de luchtkwaliteit, de hoogste 
prioriteit. Maar omdat de C02-concentratie niet in de simulatiemodellen is 
meegenomen, wordt hierna via een andere wijze gesimuleerd wat de gevolgen 
zijn van het ventileren om de luchtkwaliteit te verbeteren. Er is gesimuleerd wat 
de gevolgen zijn van het plotseling langdurig ventileren als de buitencondities 
ongeschikt zijn. Figuur 8.1 en 8.2 laten de binnencondities zien die met deze 
langdurige ventilatie in de Ridderzaal optreden. Ter vergelijking zijn in figuur 8.1 
ook de waarden behorende bij de optimale ventilatie-situatie aangegeven. 

Het is meteen duidelijk dat het ventileren met ongunstige zoldercondities in 
vergelijking met de optimale situatie een groot verschil in binnencondities geeft. 
In de winterperiode die in de grafiek wordt aangegeven, zorgt de 
temperatuurverlaging voor een verhoging van de relatieve luchtvochtigheid. De 
ondergrens van 5°C wordt zelfs bereikt en de relatieve luchtvochtigheid stijgt tot 
boven de grenswaarde van 65%. Dit is een potentieel gevaar, omdat in de 
winterperiode de oppervlakken erg koud kunnen zijn en er dus een grote kans op 
schimmelvorming is. Bovendien maakt de Klimaat Evaluatie Kaart in figuur 8.2 
duidelijk dat de overschrijding van de relatieve luchtvochtigheidsfluctuaties per 
dag toeneemt van 6% (optimale situatie), naar maarliefst 17% van de tijd. Tot 
slot wordt er in dit geval tevens vee l meer elektriciteit verbruikt. De ventilator is 
voor een lange periode ingeschakeld, maar ook de voorverwarmer is vaker in 
gebruik om de relatieve luchtvochtigheid te verlëlgen. 
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Figuur 8.2 - Klimaat Evaluatie Kaart van de binnencondities in de Ridderzaal bij geforceerd ventileren 
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In de zomer zijn de verschillen tussen de binnen- en zoldertemperatuur minder 
groot. Maar bij een groot verschil in waterdampgehalte tussen binnen en de 
lucht op zolder, kan geforceerd ventileren toch grote gevolgen hebben voor de 
relatieve luchtvochtigheid. Vooral ook omdat in de zomerperiode de relatieve 
luchtvochtigheid toch al aan de hoge kant is. 

Het langdurig ventileren ter verbetering van het C02-gehalte levert dus in veel 
gevallen verslechterde binnencondities op en moet dus zoveel mogelijk 
vermeden worden. Bij de rondleidingen zijn de bezoekers relatief kort in de 
ruimtes van het Muiderslot. Wei Hcht kan de C02-concentratiegrens in de stand 
'behoud' dan ook hoger dan de gestelde 1570 ppm zijn. Dan zou er minder vaak 
geventileerd hoeven te worden als de zolderluchtcondities eigenlijk ongeschikt 
zijn voor ventilatie. Deze instelling van de C02 -grenswaarde kan het beste 
proefondervindelijk vastgesteld worden. 

In de stand 'comfort' is het belangrijker dat de C02-concentratie beperkt wordt. 
De bezoekers zijn in dit geval namelijk gedurende meerdere uren in het slot. 
Maar zodra een bijeenkomt afgelopen is, is het voor de binnencondities beter als 
de stand 'behoud' weer ingeschakeld wordt. Uiteraard moet er wel gelet worden 
op snelle fluctuaties. Ook dit kan het beste proefondervindelijk in het slot worden 
vastgesteld. 

8.1.2) Openen van ramen en deuren 

Bij hoge temperaturen of benauwde omstandigheden gebeurt het regelmatig dat 
er in het slot ramen open gezet worden. Ook komt het voor dat er tijdens 
rondleidingen of ontvangsten deuren open staan. Dit zorgt voor een hoger 
ventilatievoud, dus meer invloed van de buitencondities op het binnenklimaat. 
Indien de ventilatie ingeschakeld is, is er een verkleind effect van de 
ventilatielucht, omdat deze via de openingen gemakkelijk de ruimte kan 
verlaten. 

De gevolgen van extra infiltratie door openstaande deuren en ramen zijn middels 
een simulatie onderzocht. In deze simulatie is aangenomen dat het 
ventilatievoud in de Ridderzaal tijdens de openingstijden 1,0 h.1 in plaats van 0,5 
h.1 is. De resultaten voor de zomerperiode zijn in de Klimaat Evaluatie Kaart in 
figuur 8.3 weergegeven. 

Het grootste verschil met de optimale situatie uit figuur 7.14 zit in de dagelijkse 
fluctuaties van de relatieve luchtvochtigheid. Met open ramen en deuren is de 
overschrijding van de maximale dagelij kse fluctuatie 17%, in de optimale 
situatie was dit 6%. be relatieve luchtvochtigheid schommelt in deze 
gebruikssituatie dus vaker en dit is ongunstig voor de museale objecten. Het is 
duidelijk beter om de ventilatie van de ruimtes door het ventilatiesysteem te 
laten regelen en niet zelf ramen open te gaan zetten. Bij de rondleidingen moet 
er tevens op gelet worden dat de deuren telkens gesloten worden. 
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Figuur 8.3 - Klimaat Evaluatie Kaart van de zomerperiode in de Ridderzaal bij een verhoogd 

ventilatievoud tijdens de openingstijden als gevolg van openstaande deuren en ramen 

8.1.3) Verwarming op comforttemperatuur 

Uit eerdere simulatieresultaten is al gebleken dat een hoge stooklijn in de winter 
tot zeer lage relatieve luchtvochtigheden leidt. In paragraaf 7 .2.4 is aangetoond 
dat het verlagen van de stooklijn met 5°C een relatieve 
luchtvochtigheidsverhoging tot 15% tot gevolg heeft. Het is dus van belang de 
verwarming op een lage stooklijn te houden om lage relatieve luchtvochtigheden 
te voorkomen. Bij langdurige ontvangsten, zoals recepties en diners, kan er 
tijdelijk b'jverwarmd worden, bijvoorbeeld door te ventileren met verwarmde 
lucht. Dit dient echter wel geleidelijk te gebeuren om grote schommelingen te 
voorkomen. 

8.2) Aanvullende maatregelen 

In de winterperiode is het met de meest optimale installatie-instellingen nog 
steeds gedurende 24% van de totale periode te droog in de Ridderzaal. Er zal, 
bij gelijkblijvende binnentemperaturen, dus extra vochttoevoer moeten komen 
om de relatieve luchtvochtigheid verder te verhogen. Wellicht is dit mogelijk 
door met buitenlucht te ventileren, in plaats van met lucht van zolder. Deze 
lucht is weliswaar kouder dan de zolderlucht, maar buiten schommelt het 
waterdampgehalte sneller dan op zolder. Ook is het verschil met het 
waterdampgehalte in de Ridderzaal groter. Er zijn hierdoor iets vaker of 
gedurende langere tijd geschikte momenten om te ventileren. De grafiek in 
figuur 8.4 laat voor binnencondities van de Ridderzaal de verschillen zien tussen 
het ventileren met zolderlucht en met buitenlucht. 
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Figuur 8.4 - Resultaten van de Ridderzaal-condities bij de optimale instellingen (paragraaf 7.3) 

aangevuld met ventilatie met buitenlucht in plaats van lucht van zolder, vergeleken met simulatievariant 

die voor de winterperiode de beste binnencondities oplevert 

Een vergel i1jking van de Klimaat Evaluatie Kaart in figuur 8.5 met die in figuur 
7.12 (de optimale situatie geventileerd met zolderlucht) laten zien dat er slechts 
een kleine verbetering te behalen is. Als er geschikte condities zijn om te 
ventileren, dan bereikt de relatieve liuchtvochtigheid sneller de gewenste 
waarden. Over de gehelle periode gezien is het dus minder vaak te droog in de 
Ridderzaal, gedurende 23% van de tijd in vergelijking met 28% zonder deze 
aanpassing. Er worden echter nog steeds erg lage relatieve luchtvochtigheden 
behaald. Ook zijn de dagelijkse relatieve luchtvochtigheidsveranderingen boven 
de 10% licht toegenomen van 6% van de tijd naar 8% van de tijd. 

In de zomer heeft het ventileren met buitenlucht slechts kleine verschillen met 
de optimale situatie tot gevolg. Er zijn alleen incidentele verschillen te 
ontdekken. Het toepassen van ventileren met buitenlucht is dus niet de 
oplossing voor verdere verbetering van de relatieve luchtvochtig<heid in de 
zomer. Hierbij komt nog dat er voor deze aanpassing een flinke investering 
nodig is en de luchtkanalen op bepaalde plaatsen door het dak zullen moeten 
steken. 

Mirjam Peters pagina 117 



8) Discussie Binnencondities in het Muiderslot 

0 

" ., 
0> 
e 
0 

20 

10 

Extra aanpassing- ventileren met buitenlucht 

,.....,: v .. -.. 
0~ 0 ~ 0~ 

33 % ! 7 % 0% 

0%. ~,. 0~ 

un.e~er~ 

0% ~% 0% 

: : 0% 71i% 24% 

- Sc~Wnme~groelclive 0 % p % 0 % 

0 -week--* Lenteweel<~ 
~ Zoonor woel<~ 

....... +. l'ierf".weel<~ ...... . 
Hertst:verdeint,J 

0% 0% 0% 

10 'lóo Îl ló 2 % 

........... 0,,_ \'% .. .0 "'···· 

10 15 20 25 

Bs•Toelorogskoder".,_.sl:t 
SpeCifiek Vochtgehalte (glkg( 

rrinT•SOC maxT•250C 
rTin RV • 40 %RV max RV •6S%RV 

AT • NaN °CA..I 
/#I.V•NaN%RVA..I 

Figuur 8.5- Klimaat Evaluatie Kaart van de binnencondities van de Ridderzaal in de winterperiode. De 

optimale variant uit paragraaf 7.3 is gewijzigd door in plaats van met lucht van zolder nu met 

buitenlucht te ventileren 

Voor verbeteringen in de winterperiode zijn er na het ventileren met buitenlucht 
in plaats van lucht van zolder nog twee mogelijkheden over. Ten eerste kan de 
binnentemperatuur nog verder verlaagd worden, waardoor de relatieve 
luchtvochtigheid zal stijgen. De winterperiode zal dan wel korter moeten zijn dan 
voorheen in de simulaties is aangenomen. In de tussenseizoenen zullen er 
anders door de lage binnentemperaturen te hoge relatieve luchtvochtigheden 
optreden. In figuur 8.6 zijn voor de oude, volledige winterperiode de 
binnencondities in de Ridderzaal te zien waarbij de stooklijn is omgekeerd. Dit 
houdt in dat het setpoint van de verwarming nu midden in de winter (december 
en januari) het laagste is, namelijk 13°C. 

In figuur 8. 7 zijn de resultaten in een Klimaat Evaluatie Kaart weergegeven. Het 
blijkt dat deze verandering gunstige gevolgen heeft. In de herfst en lente 
verandert er weinig omdat de afwijking ten opzichte van de oude stooklijn erg 
klein is. Maar hartje winter ligt het verwarmingssetpoint nu 3°C lager en 
hierdoor wordt de relatieve luchtvochtigheid hoger. Er wordt nu 83% van de tijd 
aan het toetsingkader voldaan, in de optimale situatie was dit 69% van de 
gehele periode. De overschrijding van de dagelijkse relatieve 
luchtvochtigheidsverandering verandert niet. 
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Figuur 8.7- Klimaat Evaluatie Kaart van de binnencondities in de Ridderzaal indien de stooklijn van de 

verwarming is omgekeerd zodat het setpoint middenin de winter het laagste is, namelijk 13•c 
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Een tweede mogelijkheid is het aanvullen van de installatie met een bevochtiger. 
Dit kan uitgevoerd worden door de luchtbehandelingskast met een 
bevochtigingssectie uit te breiden, maar het is ook mogelijk een mobiele 
bevochtiger in de ruimte waar het het hardste nodig is te plaatsen. Het voordeel 
van deze laatste optie is dat er dan geen 'vochtbron' op zolder hoeft te komen. 
Hiermee wordt een risico op lekkage vermeden. Het is wél een groot nadeel dat 
deze mobiele bevochtiger duidelijk niet in het interieur van het slot thuishoort. 
Ook is het altijd riskant om vocht in een monumentaal pand in te brengen, onder 
andere omdat het extra vocht op koude oppervlakken of in constructies tot hoge 
relatieve luchtvochtigheden en wellicht tot schimmels kan leiden. Het toepassen 
van een bevochtiger is dus een uiterst redmiddel en dient alleen toegepast te 
worden als de relatieve luchtvochtigheid extreem laag wordt, bijvoorbeeld onder 
de 30%. Juist op deze momenten is het ook erg koud buiten en moet 
oppervlaktecondensatie dus in de gaten gehouden worden. 

In de zomerperiode zijn de bezoekers de belangrijkste vochtbronnen. Door het 
bezoekersaantal te beperken zal het dus minder vochtig worden in het slot. Dit 
gaat echter ten koste van de inkomsten van het Muiderslot. Een andere 
oplossing is het plaatsen van ontvochtigers. Ook dit is op twee manieren 
mogelijk; enerzijds het uitbreiden van de luchtbehandeling zodat er met droge 
lucht ingeblazen kan worden, en anderzijds het (tijdelijk) plaatsten van mobiele 
ontvochtigers. Voor het toevoegen van een ontvochtigingssectie aan de 
luchtbehandelingskasten op de zolders geldt hetzelfde nadeel als eerder 
genoemd bij de bevochtigingssectie; door het ontvochtigen van de lucht zal er 
zich in de entvochtiger vocht verzamelen en hiermee stijgt de kans op 
vochtschade bij een defect. Ook de mobiele entvochtiger heeft nadelen. Het 
apparaat is redelijk groot en past niet 'binnen het interieur van het slot. 
Bovendien moet er handmatig worden bijgehouden of het reservoir geleegd 
moet worden. Het is bekend dat dit in het slot voorheen vaak vergeten werd en 
bij een vol reservoir schakelt de entvochtiger automatisch uit. Verder kan het 
onttrekken van vocht aan de ruimtelucht een vochtstroom van buiten naar 
binnen tot gevolg hebben. Omdat er in het slot door ventilatie echter regelmatig 
sprake is van overdruk, is dit probleem hier waarschijnlijk niet aan de orde. Bij 
een goed beheer kleven er dus geen grote nadelen aan het gebruik van mobiele 
entvochtigers om de relatieve luchtvochtigheid in de zomer te verlagen. 

Onderstaande tabel 8.1 geeft de potentieel succesvolle extra aanpassingen weer. 

Tabel 8.1 - Extra maatregelen om het binnenklimaat aan het toetsingskader te laten voldoen 

winter 

zomer 

minder 

bezoekers 

V 

lagere 

stooklijn 

v* 

bevochtigen ontvochtigen 

mobiel bij LBK mobiel bij LBK 

V evt. 

V evt. 
De verlaging van de stooklijn dient gepaard te gaan met een verkorting van de winterperiode 

voor deze instellingen. Alleen onder échte winteromstandigheden wordt er voordeel behaald uit het 

verlagen van de stooklijn. In de lente en herfst zal de relatieve luchtvochtigheid juist té hoog worden . 
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Tot slot kan nog vermeld worden dat het verhogen van de vochtcapaciteit van de 
ruimtes in het Muiderslot een positief effect zou kunnen hebben op de relatieve 
luchtvochtigheden. Fluctuaties zouden bijvoorbeeld sterk verminderd kunnen 
worden. Speciaal pleisterwerk voor de binnenwandafwerking is een van de 
materialen die voor een hogere vochtbuffering kunnen zorgen. Ook materialen 
zoals papier hebben deze eigenschappen. In verschillende monumenten is ook 
gebleken dat vertrekken waar zich veel boeken bevinden een erg stabiel 
binnenklimaat hebben. Dergelijke maatregelen moeten uiteraard wel in het 
Muiderslot passen. Bovendien is er dan eerst meer onderzoek nodig naar de 
precieze werking en de effecten op het binnenklimaat. 

8.3) Toepasbaarheid in andere gebouwen 

Het onderzoek naar de veranderingen van het binnenklimaat als gevolg van de 
aanpassingen zorgt voor nieuwe inzichten in de werking van het 
ventilatiesysteem in het Muiderslot. Maar tegelijkertijd wordt er via deze weg 
ook meer bekend over de algemene toepassing van een dergelijk systeem in 
soortgelijke gebouwen. 

Uit de vorige paragraaf is gebleken waar de knelpunten zitten om met het 
systeem in het Muiderslot de condities van het toetsingskader te halen. De 
relatieve luchtvochtigheid is in de winter te laag en in de zomerperiode te hoog. 
De (warmte- en) vochtstromen die door het ventileren veroorzaakt worden, zijn 
niet groot genoeg om de slechte binnencondities te compenseren. Er zijn in het 
slot dus extra middelen nodig om het vochtgehalte in de winter te verhogen en 
in de zomer te verlagen. Er is reeds genoemd dat het vergoten van de 
vochtcapaciteit een oplossing kan zijn. 

Gebouwen met een massieve constructie en met in de belangrijkste ruimtes een 
grote vochtcapaciteit zijn dus in potentie geschikt om door middel van slim 
geregelde ventilatie het binnenklimaat te verbeteren. Bibliotheekruimtes, maar 
ook vertrekken met veel poreuze materialen zoals pleisterwerk, hebben een 
hoge vochtcapaciteit. Voorwaarde is wel dat er weinig infiltratie is, de invloed 
van buiten is liefst minimaal. 

Deze vochtbuffering zal in veel gevallen niet afdoende zijn. Om met ventileren 
goede resultaten te behalen, moeten er in de winter buiten regelmatig hogere 
waterdampgehaltes voorkomen dan het waterdampgehalte in de te 
conditioneren ruimte. Voor de zomer geldt het omgekeerde; dan dient het 
waterdampgehalte buiten lager dan binnen te zijn, omdat de relatieve 
luchtvochtigheid in die periode juist verlaagd moet worden. Bezoekers zijn in 
monumenten vaak een van de weinige vochtbronnen. Een gebouw waar alleen in 
de zomerperiode bezoekers komen en dat in de winter gesloten is, is het meest 
gunstig voor toepassing van het ventilatiesysteem. 

In de zomer is het door de bezoekers in het gebouw vochtiger (en warmer) dan 
buiten. Als het zó vochtig is dat de relatieve luchtvochtigheid te hoog wordt, is er 
vrijwel altijd kans om dit met ventileren te verlagen. Bovendien is het voor het 
comfort en de gezondheid van de bezoekers sowieso nodig om de te ventileren 
voor een goede luchtkwaliteit. Kortom: in de zomerperiode kunnen de negatieve 
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effecten van de bezoekers door het systeem verminderd worden en wordt zo 
tóch het beste resultaat behaald. 

Een gebouw dat in de winter niet toegankelijk is voor het publiek heeft door het 
lage vochtgehalte binnen meer mogelijkheid tot het verbeteren van de 
binnencondities. Hoewel de relatieve luchtvochtigheid door een lager 
waterdampgehalte zal dalen, is het ook mogelijk deze te verhogen met een laag 
verwarmingssetpoint. Omdat er geen bezoekers in het slot zijn, kan de 
verwarming in de winterperiode volledig in dienst staan van het regelen van de 
relatieve luchtvochtigheid. Er is geen comfort-eis en de binnentemperatuur mag 
gerust tot onder de 10°C dalen om een geschikte relatieve luchtvochtigheid te 
bewerkstelligen. In engelse landhuizen, die vaak een hygrostatische verwarming 
hebben, wordt dit concept bijna altijd toegepast; de huizen zijn in de 
winterperiode niet toegankelijk voor publiek. Een derde voordeel is dat er zonder 
bezoekers ook niet geventileerd hoeft te worden voor een betere l.uchtkwaliteit. 
De C02-productie en andere vervuilende invloeden van de bezoekers ontbreken 
immers. 

In tabel 8.2 worden alle aspecten van het gebouw en het gebruik behandeld die 
vereist zijn om goede resultaten te halen met het ventilatiesysteem dat 
gebaseerd is op geregeld ventileren. 

Tabel 8.2- Overzicht van de gebouw- en gebruikseigenschappen die vereist zijn voor goede effecten 

van het ventilatiesysteem op het binnenklimaat 

gebouw- of 
gebrui ksaspeeten 

constructie 

infiltratie 

vochtbuffering 

bezoekers 

verwarming 
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voorwaarde voor goede werking van het 
ventilatiesysteem 

zwaar, massieve wanden of geïsoleerd 

zo min mogelijk, weinig kieren etc. 

zoveel mogelijk 

geen bezoekers in de winterperiode, wél in de 

zomerperiode 

in de winter volledig hygrostatisch geregeld, of ten minste 

met een lage stooklijn 

in de zomerperiode alleen in de tussenseizoenen 

verwarming nodig 
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91 Conclusies en aanbevelingen 

In het eerste hoofdstuk van deze rapportage zijn de probleemstelling (zie 
onderstaand kader) en de daaruit volgende deelvragen vastgesteld. 

Welke verbeteringen van de binnencondities kunnen met behulp van 
de beperkte bouwkundige aanpassingen en ventilatieregeling in het 
Muiderslot behaald worden? 

In de rest van het rapport is vervolgens in verschillende stappen antwoord 
gevonden op deze onderzoeksvragen en hiermee zijn de doelstellingen van het 
onderzoek gehaald. In de eerste paragraaf van dit afsluitende hoofdstuk worden 
de antwoorden op de deelvragen en de probleemstelling gegeven. Daarna volgen 
aanbevelingen voor een goed en gunstig gebruik van het Muiderslot. Het 
hoofdstuk en het onderzoek eindigen met aanbevelingen voor verder onderzoek 
rond dit onderwerp. 

9.1) Conclusies afstudeeronderzoek 

In drie gedeeltes worden de deelvragen die in de inleiding geformuleerd zijn 
behandeld; het binnenklimaat vóór verbouwing, het binnenklimaat ná de 
verbouwing inclusief de ventilatieregeling, en het binnenklimaat als gevolg van 
extra aanpassingen in het slot en mogelijke toepassing in andere gebouwen. 
Hierbij moet telkens in acht worden genomen dat de conclusies gelden voor de 
simulaties met de in het rapport genoemde uitgangspunten en het 
veronderstelde gebruik van het slot. 

9.1.1) Binnenklimaat vóór de verbouwing 

Na het meten en modelleren van het binnenklimaat in het Muiderslot in de oude 
situatie, dus vóór de verbouwing, kunnen de volgende conclusies getrokken 
worden: 

De temperatuur in de Ridderzaal, de belangrijkste ruimte van het slot, ligt 
bij normaal gebruik (gebaseerd op het gebruik in 2004 en 2005) in de 
winterperiode tussen de 13 en 23°C en in de zomerperiode tussen de 10 
en 32°C. 
Bij de relatieve luchtvochtigheid zijn deze bandbreedtes respectievelijk 19 
en 77% voor de winterperiode en 42 en 100% voor de zomerperiode. 

Het HAMBASE-model gaat onder andere uit van een normaal gebruik en 
ventilatievouden van 0,5 (Ridderzaal), 0,6 (Wapenkamer) en 1,0 h- 1 

(zolder). Een vergelijking met het gewenste binnenklimaat uit het 
toetsingskader leert dat bij genoemde instellingen in de winter slechts 
25% van de tijd aan de eis voldaan zal worden voldaan en in de 
zomerperiode 49% van de gehele periode. In de winter is het te droog en 
in de zomer te vochtig en soms te warm. 
Het model voorspelt wem1g dagelijkse fluctuaties in relatieve 
luchtvochtigheid die groter zijn dan de maximale 10% per dag. In de 
winterperiode gebeurt dit slechts 2% van de tijd, in de zomer is dit 8%. 
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Het stookgedrag is de voornaamste boosdoener van de slechte condities 
in de Ridderzaal in de winterperiode. 
De reden voor de hoge relatieve luchtvochtigheid in de Ridderzaal in de 
zomerperiode is het hoge aantal bezoekers en de hoge vochtigheid 
buiten. 

9.1.2) Binnenklimaat met aanpassingen 

Het aangepaste en uitgebreide simulatie-model van de condities in het slot 
verschaft de volgende inzichten in het nieuwe binnenklimaat ná de verbouwing 
en mét de ventilatie in het slot: 

De bouwkundige aanpassingen alléén hebben waarschijnlijk slechts een 
kleine verandering van de binnencondities tot gevolg. De Ridderzaal en 
Wapenkamer worden iets warmer en op zolder gaan de condities nóg 
meer op buiten lijken. Deze verandering lijkt niet gunstig, maar 
veranderingen in luchtuitwisseling tussen buiten en de vertrekken 
onderling is hierin niet meegenomen. 

Er is met de inzichten uit eenvoudige berekeningen geen reden om het 
toetsingskader bij te stellen vanwege mogelijke problemen op de kritieke 
punten. Wél dienen schilderijen een isolerende achterkant te hebben en 
minstens 20 mm van een buitenwand af te hangen. En in de Kapel moet 
de relatieve luchtvochtigheid in de gaten gehouden worden. 

Met het ventilatiesysteem blijken er met de uitgangspunten uit het 
onderzoek goede verbeteringen van het binnenklimaat te behalen, maar 
de condities zullen niet aan het toetsingskader kunnen voldoen. 
In de winterperiode zorgen de optimale ventilatie-instellingen voor een 
binnenklimaat dat 69% van de tijd aan het toetsingskader voldoet. 28% 
van de tijd is het te droog en 2% te vochtig. De relatieve luchtvochtig
heidsfluctuaties overstijgen 6% van de tijd de maximale 10% per dag. 
De grootste veranderingen worden in de winter behaald door de 
verwarming lager in te stellen (bijvoorbeeld 5°C lager). Voor de optimale 
ventilatie-instellingen wordt deze verlaagde stooklijn gecombineerd met 
een debietregeling bij het ventilatiesysteem. 
Uit het Simulink-model blijkt dat er in de winterperiode regelmatig 
mogelijkheden zullen zijn om met geregelde ventilatie voordelen te 
behalen. Hierbij hoeft de ventilator vaak niet eens op volle toeren te 
draaien. Helaas zal het juist op de tijdstippen dat het hard nodig is 
vanwege ongunstige verschillen in waterdampgehalte binnen en op zolder 
ook regelmatig niet mogelijk zijn om te ventileren. 
In de zomerperiode geven de optimale ventilatie-instellingen uit het 
Simulink-model binnencondities die 83% van de tijd binnen de grenzen 
van het toetsingskader liggen. Slechts 2% van de tijd is het in de 
Ridderzaal te vochtig. Ook zijn er 6% van de gehele periode dagelijkse 
relatieve luchtvochtigheidsschommelingen die de 10% overschrijden. 
Ondanks dat er vaak mogelijkheden zijn tot ventileren, zijn de 
verbeteringen op de relatieve luchtvochtigheid in de zomerperiode niet 
heel groot. Wél zal dit ten goede komen van de luchtkwaliteit in het slot. 
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9.1.3) Extra aanpassingen en toepassing in andere gebouwen 

De grenswaarden van het toetsingskader worden met de best mogelijke 
ventilatie-regelinstellingen bij de genoemde uitgangspunten in het Simulink
model nog overschreden. Er zijn daarom enkele aanvullende maatregelen 
onderzocht. De verwachte effecten van deze maatregelen zijn: 

Door te ventileren met buitenlucht in plaats van met lucht van zolder zijn 
er alleen in de winterperiode kleine verbeteringen te behalen. De 
dagelijkse fluctuaties in de relatieve luchtvochtigheid nemen echter toe. 
In de zomerperiode is het verschil door ventileren met buitenlucht erg 
klein . Dit is dus geen structurele oplossing en het zou bovendien ook een 
ingrijpende maatregel zijn voor het slot. 
Om hartje winter de relatieve luchtvochtigheid te verhogen, dient de 
stooklijn van de verwarming in deze tijd het laagst te zijn. Indien de 
stooklijn omgedraaid wordt, verandert er in de 'tussenseizoenen' 
nauwelijks iets, maar daalt het setpoint van de verwarming midden in de 
winter. Dit zorgt voor betere binnencondities; in een aangepast Simulink
model wordt in deze situatie 83% van de tijd aan het toetsingskader 
voldaan (in het model met de meest optimale instellingen was dit 69%). 
De dagelijkse fluctuaties van de relatieve luchtvochtigheid veranderen 
niet en de verandering van het verloop van de stooklijn lijkt dus een 
goede oplossing voor de winterperiode. 
Als de binnencondities in het slot exact aan het gestelde toetsingskader 
moeten voldoen, zijn er met de huidige inzichten toch be- en 
ontvochtigers nodig. Mobiele apparaten ontsieren het interieur, maar 
brengen minder risico met zich mee dan het toevoegen van be- of 
ontvochtigingssecties aan de bestaande luchtbehandelingskasten. Bij het 
toevoeren van vocht aan de ruimtelucht dient wel extra aandacht te 
worden besteed, onder andere aan oppervlaktecondensatie. 

Aan de hand van de gevonden resultaten kan geconcludeerd worden dat 
de beste resultaten met de ventilatieregeling gehaald zullen worden in 
gebouwen die (deels) aan de volgende eisen voldoen: een massieve of 
goed geïsoleerde constructie, weinig infiltratie en veel vochtbuffering in 
de ruimtes. Wat gebruik betreft zouden de beste condities voor behoud 
van gebouw en collectie gehaald kunnen worden als het gebouw in de 
winter gesloten is. Dan kan er in de winterperiode hygrostatische 
verwarming toegepast worden. 

9.2) Aanbevelingen voor Muiderslot 

Uit het onderzoek zijn verschillende (gebruiks)aspecten naar voren gekomen die 
bij kunnen dragen aan het realiseren van een beter binnenklimaat en het 
voorkomen van schades. Hieronder worden deze aspecten in aanbevelingen voor 
het lilluiderslot vertaald: 

In de winter dient de stooklijn van de verwarming laag te zijn, 
bijvoorbeeld 15°C of zelfs lager. 
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Schilderijen die tegen buitenwanden aanhangen dienen voorzien te zijn 
van een isolerende achterkant en op ten minste 20 mm van de wand te 
hangen. 
Omdat de ventilatieregeling de ventilatie op de gunstigste wijze stuurt, 
moeten ramen en deuren gesloten blijven. Het werkt averechts om een 
raam te openen ter verbetering van het binnenklimaat Het is ook van 
belang dat het luik naar zolder zoveel mogelijk dicht blijft, de vloer 
waarin het luik zich bevindt is immers een thermisch isolerende laag. 
De regeling van de ventilatie dient zoveel mogelijk op de stand 'behoud' 
ingesteld te zijn. Alleen als het echt niet anders kan, kan de 'comfort' 
stand voor korte tijd ingeschakeld worden. 
In de belangrijkste museale ruimtes dienen mobiele be- en ontvochtigers, 
indien aanwezig, regelmatig gecontroleerd te worden. 
In de ruimtes waar nu geen ventilatie plaatsvindt, maar toch collectie 
aanwezig is, dient het binnenklimaat in de gaten gehouden te worden. 
Een voorbeeld is de P.C. Hooft woonkamer. 

9.3) Aanbevelingen voor verder onderzoek 

De volgende aspecten zijn interessant voor vervolgonderzoek: 

De gevoeligheid van schilderijen in een MicroKlimaatDoos bij 
veranderingen van de condities in een ruimte. 
De prioriteiten van eisen voor behoud van gebouw en collectie bij het 
vaststellen van een toetsingskader voor monumentale gebouwen met een 
museale collectie. 
De verdiscontering van thermische massa in het HAMBASE-model. 
Rekenmethodes voor het bepalen van het verband tussen ruimtecondities 
en condities op kritieke punten. 
Verfijning van het Simulink-model van de geregelde ventilatie. 
Bijvoorbeeld het toevoegen van een waarheidsgetrouwe 
verwarmingsregeling en het toepassen van een begrenzing van de 
relatieve luchtvochtigheidsfluctuaties in de regeling. 
Vergelijking tussen de voorspelde werking van de ventilatieregeling en de 
resultaten uit de praktijk. 
Gevolgen van afwijkend gebruik van het slot in combinatie met een 
verfijnde ventilatieregeling. 
De effecten van het wisselen van stand ('behoud' of 'comfort') en het 
verzorgen van een geleidelijke overgang om fluctuaties te voorkomen. 
De effecten van het toepassen van vochtbufferend pleisterwerk of 
gelijksoortige maatregelen. 
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