Taxandria museum Turnhout,
onderzoek naar het binnenklimaat
Master Project 1

Student:
Studentnummer:
Datum:
Begeleiders:
Versie:

Rinka van Dommelen
0570861
Juni 2010
Dr. Ir. Henk Schellen
Ir. Marco Martens
3.0

Voorwoord
Na het afronden van mijn Bachelor (2004-2007) ben ik in januari 2008 begonnen met mijn eerste Masterproject binnen bouwfysica; warmte en vocht. Dit
project is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Turnhout en is onderdeel
van het promotieonderzoek van ir. Marco Martens over het binnenklimaat
van musea.
Helaas is er een stagnatie opgetreden: in mei 2008 heb ik een ongeval
gehad, met een whiplash en een hersenbeschadiging tot gevolg, waardoor ik
het eerste jaar hierop volgend geen voortgang heb geboekt. Verdere gevolgen
zijn dat ik tot nog toe weinig achter de computer kan werken.
Dit is ook de reden dat ik dit verslag oorspronkelijk volledig met de hand
geschreven heb en uiteindelijk hulp heb gehad bij het verwerken tot een digitaal verslag.
Ik wil dr.ir. Henk Schellen en ir. Marco Martens bedanken voor hun flexibiliteit ten aanzien van het project. Ze hebben mij de mogelijkheid gegeven
om een deel van de simulaties te vervangen door literatuuronderzoek.
Verder wil ik Patrick Hanckmann bedanken voor het helpen bij het omzetten tot een digitaal verslag. Ook wil ik het museumpersoneel bedanken
voor hun behulpzaamheid, met name Maria Wouters. Maar mijn grootste
dank gaat uit naar ir. Marco Martens, die gedurende 2,5 jaar mij altijd is
blijven motiveren en heeft geholpen met het aanleveren van de afbeeldingen.
Rinka van Dommelen
Eindhoven, 10 juni, 2010

i

Samenvatting
Dit verslag presenteert de resultaten van het onderzoek over het binnenklimaat van het Taxandria museum. Dit omvat onder andere het in kaart brengen van probleemplekken, en adviseren welk binnenklimaat, hoe het beste
gehandhaafd kan worden.
Voor dit onderzoek is informatie verzameld over de bouwkundige staat
van het gebouw, gebruik van het gebouw, en de installaties. Door middel van
gesprekken en een vragenlijst zijn de huidige problemen in kaart gebracht.
De belangrijkste problemen zijn een vochtige noordwand en een vochtige kelder.
Door middel van literatuuronderzoek zijn accurate richtlijnen opgesteld
voor het Taxandria museum. Dit literatuuronderzoek heeft betrekking op
de interactie tussen mens, collectie en klimaat. Tevens worden er vanuit de
literatuur verschillende verbeteringsvoorstellen gedaan.
Door middel van verschillende soorten metingen wordt het binnenklimaat
geëvalueerd en probleemplekken bepaald. Deze probleemplekken zijn onder
andere gebruikt voor het bepalen van meetlocaties in het museum. De ruimtes worden met elkaar en per seizoen vergeleken en naar aanleiding hiervan
wordt het gebouw in binnenklimaatzones verdeeld. Deze verdeling is zodanig
opgesteld dat ruimtes in een zone vrijwel gelijk reageren op klimaatveranderingen.
Om meer inzicht in de reacties van het gebouw op het binnenklimaat te
krijgen, wordt een simulatie in Matlab uitgevoerd. Met deze simulatie kan
gekeken worden hoe het gebouw op verschillende omstandigheden reageert.
Bij het aanhouden van een seizoenschommeling van de relatieve vochtigheid van +5% in de zomer, en -10% in de winter, voldoet het Taxandria
museum grotendeels aan de gestelde richtlijnen van ASHRAE B.
iii

Summary
This report presents the researchresults of the indoorclimate of the Taxandria
museum. This includes a study to identify problemareas, and to formulate
an advice about which climate, how to maintain.
For this study, information is collected about structural condition, use
of the building, and climate-installations. Through discussions and use of a
questionnaire, the current problems are identified. The main problems are
the humid north side, and a humid basement.
Through literature review, accurate guidelines are set. This review concerns visitors, collection and climate, as well as the interaction between them.
Also, proposals are made for improvement based on literature review.
The indoorclimate is evaluated by various types of measurement, and
problems are specified. The location of these problems are also used to determine permanent measurement locations through the museum.
Using these measurements, rooms are compared with their surroundings
and compared per season. Using this information, the building is divided
into ‘zones’. Spaces in a zone react similar to climate changes.
To gain more knowledge about the way climate influences the building, a
simulation in Matlab is written. This simulation can predict how the building reacts on different circumstances.
Taxandria museum in general meets the guidelines set by ASHRAE B.
This is, if a seasonal variation of +5% relative humidity is used in the summer,
and -10% relative humidity in the winter.
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Hoofdstuk 1
Inleiding
1.1

Probleemstelling

De laatste tientallen jaren is er steeds meer aandacht voor het behoud en
beheer van musea. Waar dit jaren geleden nog werd overgelaten aan de interesse van de museumbeheerder, komen er nu steeds meer (inter)nationale
richtlijnen. Duidelijk is geworden dat de constantheid van temperatuur en
relatieve vochtigheid van grote invloed is op de museumcollectie en gebouwen, en dat extreme hoge of lage waarden in relatieve vochtigheid vermeden
dienen te worden in verband met schimmelgroei dan wel scheurvorming.
In het Taxandria museum in Turnhout treden verschillende klimatologische problemen op met betrekking tot comfort en vocht. De noordgevel is zo
vochtig dat er op plaatsen condens op de binnengevel ontstaat. Zo is er aan
de noordzijde van de zolder vochtig en zacht stucwerk en is deze in de kelder
vochtig en beschadigd.

1.2

Aanleiding van het onderzoek

Bij de gemeente Turnhout speelt de interesse hoe het met het binnenklimaat
van drie van hun musea is gesteld: Taxandria museum, Museum van de speelkaart, en Begijnenhof museum. Deze drie musea zijn onderdeel van TRAM
41. Dit bundelt de Turnhoutse stedelijke musea en het Stadsarchief. Samen vertellen ze het historisch verhaal van de regio aan de hand van talrijke
activiteiten en tentoonstellingen [1]. Specifiek voor het Taxandria museum
speelden klachten die te maken hebben met een vochtige noordgevel.

1

(a) Zolder

(b) Kelder

Figuur 1.1: Beschadigd stucwerk

Dit onderzoek naar het binnenklimaat is onderdeel van het promotie onderzoek over het binnenklimaat van musea, van ir. Marco Martens. Door
middel van het onderzoek willen we inzicht krijgen in het binnenklimaat van
musea in Vlaanderen en Nederland. Dit rapport gaat specifiek over het oudste nog bestaande burgergebouw van de stad, het Taxandria museum: een
museum over het leven van deze streek.

1.3

Doelstelling

Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van het binnenklimaat
van het Taxandria museum; het in kaart brengen van probleemplekken, en
adviseren welk binnenklimaat, hoe het beste gehandhaafd kan worden.

1.4

Onderzoeksvragen

De volgende drie onderzoeksvragen zijn gedefinieerd voor dit onderzoek:
1. Hoe is het verloop van de temperatuur en relatieve vochtigheid in de
ruimtes?
(a) verloop over de diverse oriëntaties
(b) verloop over de hoogte
2

(c) verloop over de seizoenen
2. Kunnen de belangen van onder andere de collectie en de bezoeker leiden
tot een aangename situatie voor beide?
3. Welke aanbevelingen kunnen er gedaan worden om het binnenklimaat
te verbeteren en te handhaven?

1.5

Leeswijzer

In hoofdstuk 1 wordt het onderzoek geı̈ntroduceerd. Hier worden onder andere de onderzoeksvragen beschreven. Hoofdstuk 2 beschrijft de huidige
problemen binnen het Taxandria museum. Hoofdstuk 3 beschrijft een literatuurstudie die betrekking heeft op de interactie tussen mens, collectie
en klimaat. Ook vindt u in dit hoofdstuk een onderzoek naar verbeteringsvoorstellen ten behoeve van het binnenklimaat in musea. In hoofdstuk 4
worden de verschillende soorten metingen besproken om het binnenklimaat
te kunnen evalueren. Aan de hand van enkele van deze evaluaties worden
de ”probleemplekken” bepaald. Hoofdstuk 5 bevat een vergelijking van de
verschillende gemeten ruimtes in verschillende seizoenen. Hoofdstuk 6 beschrijft de simulatie waarmee kan worden geëvalueerd hoe het gebouw op
verschillende omstandigheden reageert. Tot slot vindt u in hoofdstuk 7 het
uiteindelijke doel, de conclusies, hoe het binnenklimaat in het Taxandria museum te verbeteren is.
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Hoofdstuk 2
Taxandria museum Turnhout
2.1

Locatie

Het Taxandria museum bevindt zich in Turnhout. Turnhout is de hoofdstad
van de streek “de Kempen”. De Kempen ligt in de provincie Antwerpen in
het noorden van België. Het Taxandria museum is een van de drie musea in
Turnhout van TRAM 41.

2.2

Historie

Het Taxandria museum, ook wel bekend als “het Huis metten Thoren”, is in
1570 gebouwd. Het is het oudste nog bestaande burgergebouw van de stad
Turnhout.
Het museum heeft niet altijd zijn huidige vorm gekend. Van de 16e tot
halverwege de 18e eeuw bestond alleen de oostvleugel van het gebouw, de
voorzijde (figuur 2.1 blauwe deel). In 1737 kreeg het stenen gebouw zijn huidige vorm, door aan de westzijde, de achterkant, de westvleugel te bouwen
(figuur 2.1 rode deel). De laatste wijziging aan het Taxandria museum is de
glazen entreekoepel, die aan het eind van de 20e eeuw is aangebouwd (figuur
2.1 groene deel) [2].

2.3

Collectie

Het Taxandria museum bezit een zeer gevarieerde collectie die alles te maken
heeft met de streek De Kempen. Deze, voornamelijk museale, gebruiksobjec5

Figuur 2.1: Opbouw Taxandria museum

ten laten zowel de geschiedenis van de Kempen als de geschiedenis van haar
inwoners zien.
De gebruiksobjecten variëren van aardewerk urnen uit 1600 voor Christus, tot kledij en kant uit de 20e eeuw. Ook het authentieke interieur geven
goed weer hoe het gebouw in de loop der tijd werd bewoond en gebruikt [4].
Deze samenkomst van alles wat in de Kempen gemaakt, gebruikt en gevonden is, resulteert in een enorme variatie van materialen.

2.4

Huidige status

Van het Taxandria museum is een inventarisatie gemaakt, die de huidige situatie samenvat.
Om te kunnen begrijpen hoe het gebouw op het buitenklimaat reageert, is
het van belang om te inventariseren hoe het gebouw, bouwkundig en installatietechnisch in elkaar zit, en hoe en wanneer het museum gebruikt wordt.

2.4.1

Bouwkundig

Het Taxandria museum is in verschillende eeuwen gebouwd. Hierdoor heeft
het museum verschillende bouwstijlen.

6

(a)

(b)

(c)

Figuur 2.2: Interieur Taxandria

Figuur 2.3: Taxandria achterzijde
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Wanden
De wanden van de oostgevel (voorkant) stammen uit de 16e eeuw en de
westgevel uit de 18e eeuw. Ze bestaan uit 400mm metselwerk. De gehele
zuidgevel, met uitzondering an de zolder verdieping, is in de tweede helft van
de jaren 90 vervangen door een spauwmuur. Deze zuidgevel is eı̈mpregneerd
met Siloxanen; een vochtwerend product.

Ramen
Alle ramen in het Taxandria museum waren oorspronkelijk van enkelglas.
Tijdens restauratiewerkzaamheden aan het begin van de 21e eeuw zijn bij
alle ramen op de begane grond, en een aantal ramen op de eerste verdieping,
binnenzetramen geplaatst van dubbelglas.
Tussen het oorspronkelijke glas en het binnenzetraam is geen condensatie
waarneembaar.

Vloeren
De vloeren zijn opgebouwd uit een houten balklaagconstructie zonder isolatie. De vloer van de begane grond is een uitzondering op deze regel. Aan het
begin van de 21e eeuw heeft de vloer van de begane grond te maken gehad
met zwam, ofwel schimmelgroei. Om verdere aantasting tegen te gaan is de
grond onder de vloer tot 1m diepte afgegraven en is de vloer geı̈mpregneerd.
De vloer is hiern geı̈soleerd en is er vloerverwarming aangebracht.

Figuur 2.4: Vloercontructie

8

Dak
Het ongeı̈soleerde dak bestaat uit een houten kapconstructie van gordingen
en spanten, afgewerkt met een houten dakbeschot met keramische dakpannen.

Figuur 2.5: Dakconstructie met luchtverwarming

2.4.2

Klimaatinstallaties

De klimaatinstallaties in het Taxandria museum bevatten verwarmingsinstallaties en ontvochtigers. Het verwarmen vindt plaats door middel van radiatoren op de begane grond en de eerste verdieping. De begane grond wordt
ook verwarmd door vloerverwarming. Er is alleen natuurlijke ventilatie. De
zolder wordt alleen in de winter verwarmd; dit gebeurt door een luchtverwarmingssysteem die zorgt voor een constante temperatuur van 23◦ C.
De noordzijde van het museum is de meest vochtige kant. Doordat de
zon de muur niet direct verwarmt, kan het vocht dat in de muur trekt niet
voldoende verdampen. Het vocht levert hier dan ook problemen op. Op de
begane grond en de eerste verdieping zijn, in de ruimtes grenzend aan de
noordzijde, ontvochtigers geplaatst. Tijdens regenachtige perioden worden
deze ontvochtigers met een inhoud van 28 liter eenmaal per week geleegd.
Ze staan afgesteld op een relatieve vochtigheid van 55%. De ontvochtigers
maken een hinderlijke zoemend geluid, wat ook in de aangrenzende ruimtes
hoorbaar is, zie ook bijlage B. Opmerkelijk is dat in de metingen van de
relatievevochtigheid geen verschil is waar te nemen tussen ruimten met en
zonder ontvochtiger.
De zogenaamde “koud licht” verlichtinginstallaties in de vitrines op de
eerste verdieping zijn ook het vermelden waard. Deze voorkomen dat objec9

ten aan stralingswarmte worden blootgesteld op het moment dat ze verlicht
worden.

Figuur 2.6: luchtverwarming zolder

Figuur 2.7: Ontvochtiger eerste verdieping

2.4.3

Gebruik

Openingstijden en bezoekersaantallen hebben onder andere invloed op het
museum en de collectie. Tijdens de openingstijden worden de ruimten verwarmd en verlicht. Verder zijn de bezoekers een bron van warmte en vocht.
In principe is het museum geopend van dinsdag tot en met zondag. Dinsdag tot en met zaterdag is het Taxandria museum geopend van 14.00 tot
17.00 uur en op zondag van 11.00 tot 17.00 uur.
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Groepen komen langs op afspraak en bestaan uit maximaal 20 personen;
dit in verband met de verstaanbaarheid van de gids en de grootte van de
ruimtes. Benauwdheid werd alleen geconstateerd in de noordkelder die momenteel niet in gebruik is. Vooral van maart tot en met juni komen veel
groepen langs.
Bezoekersaantallen variëren tussen de 5000 en 8000 per jaar. Een museumbezoek duurt gemiddeld een uur.

11
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Hoofdstuk 3
Literatuuranalyse
3.1

Binnenklimaat

Bij het bepalen van het meest gunstige binnenklimaat zijn er veel tegenstrijdige belangen. Zowel mens, gebouw als collectie hebben andere klimaat
idealen; ook verschillen deze idealen van persoon tot persoon en van collectiestuk tot collectiestuk.
De relatieve vochtigheid en temperatuur beschrijven voor een belangrijk
deel het heersende klimaat.

Temperatuur (T)
De temperatuur is de maat voor warmte en kou. Natuurkundig gezien is
het een maat voor de gemiddelde beweging van moleculen. Bij een hogere
temperatuur neemt de snelheid van die bewegingen toe en hebben de moleculen meer bewegingsruimten nodig. Met uitzondering van water zorgt deze
toename ervoor dat het volume van een materiaal, gas of vloeistof toeneemt
waardoor deze uitzet [19]. Warme lucht heeft hierdoor een lagere dichtheid
dan koelere lucht [3]. Temperaturen worden in dit verslag in graden Celcius
(◦ C) gegeven. Temperatuurverschillen in Kelvin (K).

Absoluut vochtgehalte (AV)
Het absoluut vochtgehalte is de massa waterdamp per kilogram droge lucht
[3].
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Relatieve vochtigheid (RV)
De relatieve vochtigheid is de verhouding tussen het optredende waterdamp
gehalte en het bij dezelfde temperatuur horende maximale waterdamp gehalte, uitgedrukt in procenten (%) [3].
Bij 100% relatieve vochtigheid is de lucht verzadigd en kan geen water(damp) meer opnemen. Het vocht wat hierna aan de lucht wordt toegevoegd, condenseert. Een voorbeeld hiervan is “stoom blazen” op een koude
winterdag.
Bij een theoretische 0% relatieve vochtigheid bevat de lucht geen waterdamp. De relatieve vochtigheid is afhankelijk van zowel het absoluut vochtgehalte als de temperatuur.

Temperatuur en relatieve vochtigheid (T&RV)
Opgewarmde lucht kan meer vocht bevatten, zoals af te lezen in figuur 3.1.
Wanneer de lucht afkoelt, zal deze minder waterdamp kunnen bevatten, overtollig waterdamp condenseert. Hier dient in gebouwen rekening mee gehouden te worden. Voor meer informatie zie bijlage A.
In de winter is de temperatuur buiten een stuk lager dan de temperatuur binnen, de binnenlucht kan hierdoor meer vocht bevatten. Bij koude
buitenwanden en ramen kan de lucht minder vocht bevatten, de relatieve
vochtigheid zal hier een stuk hoger zijn, deze hoge vochtigheden zorgen voor
schimmelgroei kans (RV > 80%) of condensatie aan de binnenkant van de
buitenwand.
Niet alleen het gebouw merkt de invloed van het buitenklimaat. Zodra
het buiten kouder wordt, zal de binnenlucht verwarmd worden voor het comfort van de bezoeker. Het absoluut vochtgehalte is binnen en buiten vrijwel
gelijk, dit is met alle kieren van oude panden bijna niet tegen te gaan. De
koude lucht, met een laag absoluut vochtgehalte, wordt verwarmd. In de
winter zal de relatieve vochtigheid daardoor binnen een stuk lager zijn dan
in de zomer [5].
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Figuur 3.1: Mollier diagram.

3.1.1

Mens en klimaat

Lange tijd werden musea benaderd vanuit humanistisch standpunt, met de
mens centraal. Museumstukken werden daar geplaatst waar ze het best in
de routing van de bezoeker pasten, en in de winter werd de temperatuur
van de verwarming voor de bezoeker flink omhoog geschroefd. Behoud van
waardevolle stukken werd overgelaten aan medewerkers van het museum.
Het is duidelijk dat bezoekers een belangrijke rol in het museum vervullen, maar sinds schadegevallen steeds meer in relatie met het binnenklimaat
werden gezien, is er meer aandacht voor de invloed van het binnenklimaat
op de collectie gekomen. De mens kan zich kleden op zomerse en winterse
omstandigheden. Voor museumstukken is dat een stuk lastiger, ze kunnen
er in ieder geval niet zelf op anticiperen.
Wat betreft de relatieve vochtigheid heeft de mens een groot comfortbereik. Dit bereik is van ongeveer 30%-70% relatieve vochtigheid. In de
praktijk zal het hier zelden van afwijken. Echter de temperatuur, waarbij
een gemiddeld persoon zich comfortabel voelt, ligt rond de 20◦ C. Naast de
temperatuur is ook de luchtsnelheid van invloed op de gevoelstemperatuur.
Hierbij geldt: hoe groter de luchtsnelheid, hoe lager de gevoelstemperatuur
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(zie figuur 3.2)[3].

Figuur 3.2: Comfort temperatuur en luchtsnelheid

3.1.2

Collectie en klimaat

Het “gedrag” van de museumcollectie is afhankelijk van de factoren temperatuur en relatieve vochtigheid. Hierbij moet worden opgemerkt dat voor de
collectie niet de temperatuur maar juist de relatieve vochtigheid leidend is.
In deze paragraaf wordt besproken welke richtlijnen voor het binnenklimaat
gehanteerd kunnen worden om schade door verschillen in temperatuur en
relatieve vochtigheid te voorkomen.
In Nederland worden voor museale collecties in het algemeen de richtlijnen
van Instituut Collectie Nederland (ICN) aangehouden. Internationaal wordt
vaak de norm van ASHRAE aangehouden. ASHRAE onderscheidt 5 klassen
AA, A, B, C, en D. Hierbij zijn AA en A bedoeld voor nieuw gebouwde musea
waar strenge klimaateisen gehandhaafd kunnen worden. Klasse D voorkomt
slechts condensatie en schimmelvorming [6]. Klasse B zou wellicht voor het
Taxandria museum haalbaar moeten zijn, met een temperatuur tussen de
15◦ C en 25◦ C en een relatieve vochtigheid tussen de 40% en 60%. In de
winter mag de temperatuur en de relatieve vochtigheid verlaagd worden en
in de zomer mag deze oplopen tot maximaal 30◦ C [6].
Dit zijn globale richtlijnen voor een gemengde collectie, ieder materiaal
heeft immers andere ideale omstandigheden, en elk materiaal reageert anders
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op schommelingen in de temperatuur en relatieve vochtigheid.

Relatieve vochtigheid en materialen
Veranderingen in relatieve vochtigheid zorgen ervoor dat materialen vocht
gaan opnemen of afstaan om weer in een evenwichtssituatie te komen. Hierdoor is de relatieve vochtigheid over het algemeen bepalend voor de staat
van objecten. De relatieve vochtigheid heeft altijd gevolgen voor dan wel
uitdroging, dan wel kans op schimmelvorming.
Planten en dieren bestaan voor een groot deel uit water. Objecten die
bestaan uit organische materialen zijn hierdoor gevoelig voor wisselende vochtigheidsgraden. Bij een dalende relatieve vochtigheid staan organische materialen vocht af, en bij een stijgende relatieve vochtigheid nemen ze vocht op
om weer in een evenwichtssituatie te komen [18]. Het zorgt er bovendien voor
dat materialen gaan uitzetten en krimpen. Vooral voor objecten bestaande
uit verschillende materialen is dit een punt van aandacht. Verschillende materialen hebben verschillende uitzettingscoëfficiënten. Wanneer materialen
met verschillende uitzettingscoëfficiënten aan elkaar zijn bevestigd, kan dit
voor verbuiging of zelfs breuk zorgen [18].
De tijd die nodis is om weer in de evenwichtssituatie te komen is onder
andere afhankelijk van de grootte van het object. Bij een houten beeld ter
grootte van een persoon kan het enkele maanden duren, bij een papieren vel
of textiel enkele minuten [18].
Temperatuur en materialen
Veranderingen in temperatuur zorgen voor veranderingen in relatieve vochtigheid. Ook hier zijn temperatuurveranderingen en dus krimp en uitzetting
een punt van aandacht.
Vooral snelle temperatuursfluctuaties vormen een risico. Het materiaal
kan de snelle vervorming in krimp of uitzetting niet volgen. Soms kan zelfs
de elasticiteit op den duur verdwijnen en wordt materiaal bros. Een breuk is
dan vaak onvermijdelijk [12]. Trage veranderingen zijn daarentegen wel opvangbaar, de spanning kan langzaam oplopen en het materiaal zal een nieuw
evenwicht zoeken.
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Tenslotte heeft de temperatuur nog invloed op de reactiesnelheid van chemische en biologische processen. Bij een hogere temperatuur neemt de reactiesnelheid van diverse processen toe. Ook schimmels en zwammen groeien
sneller bij hogere temperaturen van zo’n 20 - 30 C [9].
Een hoge temperatuur, een hoge relatieve vochtigheid en een voedingsbodem geven kans op schimmelgroei (zie schimmelgroeicurve, 3.1). De benodigde temperatuur en relatieve vochtigheid is afhankelijk van de “voedingsbodem”. Zo is er bij kleren en textiel al een kans op schimmelgroei vanaf
65%-75%, andere bacteriën gedijen pas bij een lange periode boven de 90%
[17]. Over het algemeen geldt dat bij een relatieve vochtigheid van boven de
70% de kans op schimmelgroei aanwezig is. Deze grens dient daarom niet
overschreden te worden [18].
Ook op steen en metalen heeft de relatieve vochtigheid invloed. Een hoge
relatieve vochtigheid zorgt voor, respectievelijk, zoutuitbloei of roest [18].
Voor natuurlijke materialen geldt: Hoe hoger de relatieve vochtigheid,
hoe kleiner de kans op beschadigingen maar hoe groter de kans op schimmelvorming. Als grens dient voor deze groep een relatieve vochtigheid van 40%
- 70% aangehouden te worden [18].
Voor metalen geldt: Hoe droger hoe beter, maar niet boven de 40% - 45%
relatieve vochtigheid. Voor minder waardevolle objecten is dit maximaal 55%
relatieve vochtigheid [18].

3.2

Mogelijke verbeteringen voor het binnenklimaat

Om mogelijke aanpassingen te onderbouwen zijn andere onderzochte musea
bekeken en vergeleken met het Taxandria museum in Turnhout.
Het huidige binnenklimaat in het Taxandria museum is redelijk gelijkmatig. Ook de collectie is momenteel niet per materiaal of museale waarde
ingedeeld. De mogelijke verbetervoorstellen zullen dan ook in principe voor
het hele museum bekeken worden.
Zo worden verbetervoorstellen in kasteel Keukenhof [19], Muiderslot [16],
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Kasteel Amerongen [15], Museum Gevangenpoort [7], Nederlands scheepvaartmuseum [8] en de Eerste Kamer [10] vergeleken met eventuele toepasbaarheid in het Taxandria museum. De volgende mogelijke aanpassingen zijn
hieruit bekeken.
• hygrostatisch verwarmen ([16, 19])
• verwarmen en be- en ontvochtigen ([16, 19]
• bouwkundige aanpassingen ([16, 19])
• bufferend materiaal, infiltratie, vitrines, en zonwering ([10, 15])

3.2.1

Hygrostatisch verwarmen

Hygrostatisch verwarmen is een oud Brits concept voor het verwarmen van
openbare landhuizen. De relatieve vochtigheid is hier in principe leidend
boven de temperatuur. Zo worden hoge relatieve vochtigheden voorkomen
door te verwarmen en lage relatieve vochtigheden voorkomen door minder
(of niet) te verwarmen. Ook wordt de optie in kasteel Muiderslot aanbevolen
om afwisselend hygrostatisch te verwarmen, en te verwarmen voor comfort.
Voor de energie- en stookkosten is hygrostatisch verwarmen een interessante optie. Er hoeft minder verwarmd te worden in de winter door lage
binnentemperaturen. In kasteel Muiderslot wordt de optie aanbevolen om
afwisselend hygrostatisch te verwarmen en te verwarmen voor het comfort
[16].

3.2.2

Verwarmen met be- en ontvochtigen

Vanwege het comfort van de bezoeker wordt een minimale temperatuur aangehouden van 20◦ C. Door deze minimumtemperatuur zal er in de winter
verwarmd en bevochtigd moeten worden.
Bijkomend nadeel is het legen en vullen van de be- en ontvochtigers.
Wanneer dit wordt vergeten werkt de bevochtiger niet meer. Of, in een erger
geval, bij een ontvochtiger loopt de bak met geëxtracteerd water over.
Zowel verwarmen als het be- en ontvochtigen kost energie. Deze optie
kost dan ook meer energie (geld) dan het hygrostatisch verwarmen.
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3.2.3

Bouwkundige aanpassingen

Dubbelglas
De mogelijke energiebesparing bij het toepassen van dubbelglas, wordt vergeleken met de besparing in Kasteel Keukenhof. Voor het Kasteel Keukenhof
is het energieverbruik uitgerekend voor de huidige situatie (enkelglas) en met
dubbelglas beglazing. Gezien het Taxandria museum een vergelijkbare hoeveelheid glasoppervlakte heeft, is deze energiebesparing representatief voor
het Taxandria museum. De besparing voor het Keukenhof is echter minder
dan 1%.

Dak- of zoldervloer isolatie
Een tweede isolatie optie is het isoleren van het dak of, als variant hierop, het
isoleren van de zoldervloer. Het voordeel van de laatste optie is dat de isolatie
relatief makkelijk boven op de zoldervloer is aan te brengen. Consequentie
is dat de zolder zo koud blijft dat deze niet (in de winter) open gesteld kan
worden voor publiek. Bovendien wordt bij blijvend gebruik van de zolder de
detaillering van de zoldervloer weer een stuk lastiger. Bij het isoleren van
de binnenkant van het dak zal een deel van de identiteit de dakconstructie
verloren gaan.
Bij de isolatie van de zoldervloer dalen de energiekosten in het Kasteel
Keukenhof met ongeveer 10%. De isolatie van het dak zal een besparing in
dezelfde orde van grootte teweeg brengen [19].

Isolatie van de muren
De isolatie van de muren is een lastigere opgaven. Gezien het bouwjaar
van het Taxandria museum is er in de muur geen spouw aanwezig om extra
na-isolatie in aan te brengen. De isolatie dient daardoor buiten of binnen
aangebracht te worden.
De buitenzijde zal bij een oud monumentaal pand als deze totaal de identiteit van het gebouw veranderen, en is daardoor uitgesloten. Het isoleren
aan de binnenkant geeft complexe aansluitingen.
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Plaatselijk isolatie achter objecten
Plaatselijke maatregelen kunnen genomen worden waar objecten, met name
schilderijen, met een groot temperatuur verschil te maken hebben tussen
voor- en achterzijde. Door de isolatie tussen de buitenmuur en het object te
vergroten is het temperatuur verschil van het object zelf kleiner.

Bufferend materiaal
Materialen met een bufferwerking (hygroscopische materialen), zoals pleisterwerk en ook boeken, zorgen door hun vocht regulerende capaciteit voor een
constantere relatieve vochtigheid [15, 14]. Ook metselwerk heeft een buffer
werking op de lange termijn. Zo staat een brede muur, die in de zomer ook
door de zon wordt opgewarmd, deze warmte in de winter geleidelijk af. De
koele muur zorgt er in de zomer voor dat er minder gekoeld hoeft te worden.
Zowel in de winter als in de zomer vermindert de benodigde energie om de
gewenste temperatuur te behouden.

Infiltratie en ventilatie
De constantheid van het binnenklimaat wordt niet alleen door bufferende
materialen bepaald maar ook door ongewenste ventilatie, ook wel infiltratie
genoemd. Zo zorgt een harde wind buiten voor meer infiltratie van buitenlucht naar binnen en andersom. Ook het openen van ramen en deuren
vergroot de fluctuaties van het binnenklimaat.
Extreme hoge temperaturen kunnen in de zomer deels worden teruggedrongen door ’s nachts ventilatie met de buitenlucht toe te passen. De invloed
hiervan overdag is echter minimaal door de grote infiltratie. Bij een ventilatievoud van 3h−1 is er overdag nog een verschil van 2K merkbaar. Bij een
ventilatievoud van 6h−1 is dat nog maar 1K [10].

Vitrines
Een zeer constant binnenklimaat is te verkrijgen door het bovengenoemde
te combineren in een vitrine. De kleine, afgesloten, inhoud van een vitrine
zorgt in combinatie met hygroscopische materialen ervoor dat de inhoud snel
in de evenwichtssituatie is [17].
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Figuur 3.3: Vitrine op de begane grond

Binnen- en buiten zonwering
Wanneer het zonlicht via ramen de ruimte verwarmd, kan binnenzonwering
een gunstig effect hebben op het binnenklimaat. De binnenzonwering weren
zowel de warmte alsook het daglicht, wat voor lichtgevoelige objecten een
gunstige bijkomstigheid is. De kans bestaat is wel dat door gebrek aan daglicht meer kunstverlichting nodig is, die weer een warmtebron is.
zonwering kan binnen of buiten geplaatst worden. Binnen blijft de hitte
tussen het raam en de binnenzonwering hangen, de warmte komt dan nog
wel het gebouw binnen. Buitenzonwering benvloeden echter de identiteit van
het gebouw.

3.3

Richtlijnen uit de literatuur

De interactie tussen klimaat, collectie en de mens is in de vorige paragrafen
beschreven. Met deze informatie wordt het optimum tussen het comfort van
de mens en het comfort van de collectie bepaald.
In het tweede deel van dit hoofdstuk werd de reactie van andere vergelijkbare gebouwen op verschillende maatregelen bekeken. In tabel 7.1
(overzichtslijst maatregelen) is een overzicht gegeven van mogelijke verbeteringsvoorstellen, met bijbehorende positieve effecten en de consequenties
per maatregel.
Voor het comfort van de bezoeker is een comfortabele temperatuur noodzakelijk en voor het belang van de collectie is een constante relatieve vochtigheid aan te raden. Theoretisch gezien is dit realiseerbaar door te verwarmen
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in combinatie met be- en ontvochtigen. Echter door de vele infiltratie met
buiten is dit niet realiseerbaar en zal dit tot een hoog energieverbruik leiden,
en dus hogere kosten.
Een constant en comfortabel binnenklimaat in het Taxandria museum is
te realiseren door een hogere relatieve vochtigheid in de zomer aan te houden en deze gedurende 6 maanden te laten zakken naar een lagere relatieve
vochtigheid in de winter. Zo blijven de schommelingen per dag en zelf per
maand minimaal. Dit leidt tot de volgende richtlijnen waarbij de relatieve
vochtigheid leidend is boven de temperatuur:
• RV zomer 55% ± 10%
• RV winter 40% ± 10%
Dit is gelijk aan de richtlijn van AHRAE B met een seizoenschommeling
van +5% in de zomer en -10% in de winter [6].
In noodsituaties wanneer de relatieve vochtigheid onder de 30% komt of
boven de 80% in de zomer kunnen, in verband met schimmelgroei, be- en
ontvochtigers met een grotere capaciteit dan de huidige ingezet worden.
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Hoofdstuk 4
Metingen
Om het heersende binnenklimaat in het Taxandria museum goed te kunnen
inventariseren, zijn er naast het in kaart brengen van de bouwkundige aspecten drie soorten metingen gedaan: temperatuur en relatieve vochtigheid
(via T&RV sensoren, zie figuur 4.1), ventilatievoud, en thermografieën. De
eerste is gedurende een periode van 21 maanden gemeten, de anderen zijn
eenmalige metingen.

4.1

Temperatuur en relatieve vochtigheid

In het Taxandria museum is van 13 maart 2008 tot 10 december 2009 gemeten aan de temperatuur (◦ C) en relatieve vochtigheid (%). Hiervoor zijn
17 sensoren gebruikt waarvan er 1 buiten en 16 binnen zijn geplaatst. De
temperatuur en relatieve vochtigheid worden gemeten met 1 T&RV sensor.
Voor de plaatsing van de sensoren zie de figuren 4.3 (a,b,c,d).
Met 16 sensoren is, over alle 4 de verdiepingen, kelder, begane grond, eerste verdieping en de zolder, de luchttemperatuur en de bijbehorende relatieve
vochtigheid gemeten. In combinatie met deze sensoren is ook op 7 locaties
de temperatuur van oppervlaktes gemeten. Deze oppervlakken zijn over het
algemeen gemeten in verband met het risico op condensatie dat ze hebben.
Het bepalen van deze plaatsen is gedaan met behulp van thermografieën (zie
paragraaf 4.2).
De sensor buiten meet de temperatuur, de relatieve vochtigheid van het
buitenklimaat en het opvallend zonlicht (in mV). Deze metingen zijn verricht
om opvallend warme (temperatuur en zonlicht) en opvallend vochtige dagen
(regen) te kunnen verklaren. Bovendien worden, voor het simuleren van
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het gebouw, de klimaatgegevens (temperatuur en relatieve vochtigheid) uit
Eindhoven gebruikt. Met de buitensensoren in Turnhout kunnen de eventuele verschillen tussen het klimaat in Turnhout en Eindhoven bepaald worden
en daarmee mogelijke verschillen in de simulatie verklaard.
De sensoren verrichtten elke drie minuten een meting. Elke tien minuten
worden deze gegevens opgeslagen in het basisstation. Het basisstation bevindt zich in de personeelskantine van het Taxandria museum.
In het basisstation bevindt zich een sim-kaart. Tweemaal per dag wordt
via een gsm-verbinding contact gelegd met het basisstation en worden de
meetgegevens naar Eindhoven verzonden.
De locatie van de ruimte wordt aangeduid in Noord-Oost, Oost, ZuidOost, Zuid-West, en Noord-West, zie figuur 4.2. Zie voor meer details over
de meetopstelling bijlage C.

Figuur 4.1: Meet apparatuur, T&RV sensoren

Figuur 4.2: Orientatie van de ruimtes
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(a) Kelder

(b) Begane grond

(c) Verdieping 1

(d) Zolder

Figuur 4.3: Plaatsing van de sensoren
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4.2

Infrarood thermografie

Een infrarood thermogram is een afbeelding genomen met een infrarood camera. Hiermee wordt de temperatuur van oppervlakten zichtbaar.
Op 20 februari 2008 zijn infrarood thermografieën gemaakt. Het was een
bewolkte dag met een temperatuur van rond de 10◦ C.
Bij deze opnamen worden koude, mogelijk kritieke, oppervlakken zichtbaar. Bij deze koude temperaturen is de relatieve vochtigheid hoger, er is
daardoor meer kans op condensatie of schimmel. De infrarood thermografieën
maken het verschil in temperatuur zichtbaar en daarmee ook het verschil in
relatieve vochtigheid.
Op enkele van deze kritieke plekken zijn oppervlaktesensoren geplakt (zie
paragraaf 4.1). De resultaten van de infraroodopnamen worden besproken in
de klimaatbeoordeling in 5.2.

4.3

Ventilatievoud

Het ventilatievoud is het aantal keren per uur dat de ruimtelucht wordt ververst met een hoeveelheid lucht die gelijk is aan het volume van de ruimte.
Het is van belang het ventilatievoud van een ruimte te weten, deze heeft
namelijk invloed op onderlinge relaties tussen de ruimten en de invloed van
het buitenklimaat. De ventilatievoud is dan ook een van de grootheden die
in de simulatie worden ingevoerd. De voornaamste reden voor het uitvoeren
van de ventilatievoudmeting is het controleren van enkele van deze ingevoerde
waarden.
Tijdens de ventilatievoudmeting, uitgevoerd tussen beide kelders en bovenliggende begane grond wordt gebruik gemaakt van het tracergas SF6.
Aan de hand van dit tracergas, dat door de bestaande luchtstromen wordt
verspreid, wordt de verandering van SF6 gemeten. SF6 gas bevond zich voor
de meting niet in de ruimten, er was dus geen constante concentratie van
SF6 aanwezig. De verandering van SF6 gas wordt omgerekend naar het ventilatievoud via de volgende formule:
C(t) = C(0) × e−t×n
• n = ventilatievoud [h−1 ]
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• t = meettijd [h]
• C(t) = concentratie op tijdstip t [ppm]
• C(0) = concentratie op tijdstip t = 0 [ppm]
In paragraaf 5.3 worden de resultaten van de ventilatievoud besproken.
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Hoofdstuk 5
Binnenklimaat beoordeling
5.1

Klimaat evaluatie kaart

Het toetsen en analyseren van gemeten waarden kan via een klimaat evaluatie kaart (KEK). De KEK [20] is een mollier diagram (zie paragraaf 3.1 en
bijlage A) waarin de gestelde klimaatrichtlijnen kunnen worden weergegeven.
In het Taxandria museum zijn de richtlijnen gesteld op ASHRAE B met een
seizoenschommeling voor de relatieve vochtigheid, 45% < RV zomer < 65%,
30% < RV winter < 50%, en 10◦ C < T < 25◦ C.
Het mollierdiagram wordt door het intekenen van deze richtlijnen verdeeld
in 9 vlakken (zie figuur 5.1 vlakken KEK) koud en warm, droog en vochtig,
en goed. Wanneer ook de gemeten waarden in de KEK worden ingevuld,
geeft de KEK aan hoeveel procent van de meetwaarden aan de ingevoerde
klimaatrichtlijn voldoen, ofwel binnen het kader “goed” vallen; en hoeveel
procent in een van de andere kaders valt. Deze waarden worden zowel voor
het gehele jaar als per seizoen weergegeven.
Ook kan een schimmelgroeicurve in de KEK worden weergegeven. Wanneer de meetwaarden deze curve, van rond de 80% RV, langere tijd overschrijden, is er kans op schimmelvorming aanwezig.
Een voorbeeld van een analyse via een KEK is te vinden in figuur 5.2.
Zoals ook uit de gesprekken met de museummedewerkers bleek, is de noordkelder in bijna 50% van alle metingen te vochtig (vlak 6 in de KEK). Ook de
schimmelgroeicurve is zichtbaar in deze KEK; geruime tijd liggen de meetwaarden in het schimmelgebied, oplopend tot 19 dagen aaneengesloten. Om
schimmelvorming in deze ruimte tegen tegaan, zal het klimaat hier moeten
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Figuur 5.1: Negen-vlakken structuur van de klimaat evaluatie kaart

veranderen.
In figuur 5.2(a) is de KEK van een noord-oost ruimte op de begane grond
weergegeven. Ondanks dat de gehele noordgevel als vochtig wordt beschouwd
(uit gesprekken met medewerkers), voldoet deze ruimte (vrijwel) het hele jaar
aan de gestelde richtlijnen van ASHRAE B. De oppervlaktetemperatuur is
vertraagd en is iets koeler dan de temperatuur in de ruimte. Het scheelt echter
maar enkele graden met de binnentemperatuur. De relatieve vochtigheid
nabij het wandoppervlakte komt dan ook niet boven de schimmelgroeicurve
van ongeveer 80% uit. Zelfs bij de koude oppervlakken, zoals bij de kieren
en kozijnen van de entreedeur, is de vochtigheid onder de 80% doordat het
absoluutvochtgehalte vrijwel gelijk is aan die van buiten.

5.2

Infrarood thermografie

De infrarood opnamen zijn gemaakt op 20 februari 2008 met een infrarood
camera, FLIR, therma CAM S65 HS. Hieronder worden enkele opvallende
opnamen besproken.
In het oostelijke deel van het museum, zijn de temperatuurverschillen van
de oppervlakken groot, onder andere veroorzaakt door kieren. Deze temperatuurverschillen zorgen voor verschil in temperatuur van de objecten die
tegen de muur zijn geplaatst. Dit kan tot schade leiden.
Op de infrarood thermografiëen van de begane grond en de eerste verdieping (zie de figuren 5.3 (a) en (b)) is te zien dat de achterwand en het kozijn
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(a) begane grond

(b) kelder noord

Figuur 5.2: KEK analyse
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van de grote deur, relatief koud zijn (zie figuur 5.3 (a) en (b)). De objecten
ondervinden hier echter geen schade van, ze hebben geheel dezelfde temperatuur doordat ze op enige afstand van de muur zijn geplaatst. Bij extreem
lage temperaturenz zoals bij de randen van de deur, kan bij een groot temperatuurverschil met binnen condens op het kozijn ontstaan (zie paragraaf 3.1).
Naast de constante temperatuur van de objecten en het kleine temperatuurverschil over de hoogte, zijn de lampen zichtbaar. Deze veroorzaken
plaatselijk zeer hoge temperaturen. Dit is duidelijk herkenbaar in figuur 5.3
(c) aan de licht gele vlakken boven de lampen die door hun hoge temperatuur
wit zijn in dit figuur.

5.3

Ventilatievoud

In oktober 2008 zijn twee ventilatievoudmetingen uitgevoerd tussen beide
kelders en de begane grondvloer. Tijdens de metingen waren er geen bezoekers aanwezig.
De eerste meting is gemeten onder de heersende omstandigheden. Tijdens
de tweede meting is de nooduitgang in de noordkelder geopend.

1.
2.
3.
4.
5.

Meting 1
Voorin noord kelder
Achterin noord kelder
Zuid kelder
Begane grond

Meting 2
Voorin noord kelder
Achterin noord kelder
Zuid kelder
Begane grond
Nooduitgang noord kelder

Tabel 5.1: Meetlocaties Taxandria museum

Het bepalen van het ventilatievoud gebeurt aan de hand van de methoden
zoals die beschreven staan in paragraaf 5.3. In figuur 5.4 zijn in blauw de
gemeten waarden weergegeven. Startwaarde van de concentratie C(0) en de
ventilatievoud, n, worden zo gevarieerd dat de berekende C(t) overeenkomt
met de gemeten waarden (weergegeven in rood).
Opvallend is dat alleen bij de tweede meting een duidelijke toe- en afname
van SF6 gas op de begane grond is waar te nemen. Met de nooduitgang open
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(a) Beganegrond

(b) 1e verdieping

(c) Zolder

Figuur 5.3: Infrarood thermografie
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Figuur 5.4: Meting 2 Begane grond, met n = 2,1 en C(0) = 1,53

stroomt er dus meer lucht vanuit de noord kelder de begane grond in. Dit
kan een positief effect hebben op de vochtigheid in de kelder.
In de noord kelder verloopt, zowel tijdens de eerste- als de tweede meting,
de SF6 afname gelijk. Dit is opvallend omdat bij de tweede meting voorin
de kelder een hogere luchtsnelheid werd waargenomen. Er wordt dus sneller
SF6 afgevoerd maar ook aangevoerd van achter uit de kelder. De resultaten
zijn bijgevoegd in bijlage C.

5.4

Vergelijking van de ruimtes.

Om inzicht te krijgen in het warmte- en vochttransport worden verschillende
ruimten met elkaar vergeleken. In figuur 5.5 is een vergelijking van de oostelijke ruimten over de hoogte, gedurende de maanden maart en april. De
temperatuur op de begane grond is met ongeveer 21◦ C het warmst, de zolder
met ongeveer 15◦ C het koelst. De eerste verdieping zit daar qua temperatuur
tussen. Het absoluut vochtgehalte blijft over de hoogte gelijk, maar door het
temperatuurverschil ontstaat er een verschil in relatieve vochtigheid over de
hoogte.
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Figuur 5.6 is een vergelijking van de verschillende ruimten op één verdieping, de begane grondvloer. In deze vergelijking over een heel jaar, april 2008
- april 2009, lopen de temperatuur en de relatieve vochtigheid vrijwel gelijk.
Hieruit volgt dat ook het absoluut vochtgehalte over deze ruimten gelijk is.
De meting in de vitrine op de begane grond oostelijke ruimte laat een
ander, constanter, verloop in relatieve vochtigheid en absoluut vochtgehalte
zien. Door de relatief kleine inhoud zijn de objecten in de vitrine sneller in
een evenwichtssituatie bij veranderingen in vochtigheid.

Figuur 5.5: Metingen oostelijke ruimtes over de hoogte
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Figuur 5.6: Metingen begane grond

Figuur 5.7: Vitrine op de begane grond
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Hoofdstuk 6
Simulatie
Om te kunnen beoordelen en voorspellen hoe het Taxandria museum op zowel
buitenklimaat als bouwkunde aanpassingen reageert, wordt een simulatiemodel geschreven met HAMbase. Hambase, Heat, Air, Moisture, Building and
Systems Engineering, is een simulatieprogramma geschreven in Matlab voor
het berekenen van warmte- en vochttransport [11].
In dit project wordt deze simulatie gebruikt voor het analyseren van het
binnenklimaat.

6.1

Zones

Om de simulatie overzichtelijk en eenvoudiger te kunnen invoeren, wordt
gekeken welke ruimtes gelijk op klimaatwisselingen reageren. Deze ruimtes
worden bij elkaar genomen en als één zone gesimuleerd.
In paragraaf 5.4 zijn ruimtes met elkaar vergeleken in een grafiek. Door
meer van deze ruimtes over een langere periode met elkaar te vergelijken,
kunnen zones bepaald worden. Dit gebeurt aan de hand van een kleurcode
voor de gemiddelde temperatuur of relatieve vochtigheid gedurende de maand
april 2008. Zie 6.1 (a) en (b), de gestreepte kleuren geven de verwachte waarden aan, deze ruimtes zijn niet doorgemeten.
Aan de kleurcodes is te zien dat elke verdieping vrijwel van gelijke kleuren
is voorzien. Ook de ruimtes op één verdieping reageren, onder andere door
de open structuur van het museum, ongeveer gelijk op klimaatwisselingen.
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In fig 6.1 (c) is de verdeling van de zones vastgesteld.

6.2

Validatie

Om de betrouwbaarheid van de simulatie te onderbouwen is het van belang
enkele gemeten- en gesimuleerde waarden te vergelijken en eventuele verschillen te verklaren.

6.2.1

Buitentemperatuur

Een van die belangrijke vergelijkingen is de vergelijking van de buitentemperatuur.
De buitentemperatuur in Turnhout, de temperatuur die werkelijk van invloed is op het Taxandria museum, is gemeten via sensoren op het dak van
het museum. Deze sensoren hebben een betrouwbaarheid van ongeveer 80%
- 90%, echter tussen de 10% en 90% relatieve vochtigheid hebben ze een
nauwkeurigheid van ± 1,5%.
De temperatuur gebruikt voor de simulatie is de temperatuur in Eindhoven, gemeten door het KNMI.
Opvallend aan de vergelijking van metingen is het vrijwel altijd aanwezige
verschil in relatieve vochtigheid van 10%. De vochtigheid gemeten door het
KNMI in Eindhoven ligt hoger. Dit verschil is deels toe te schijven aan de
betrouwbaarheid van de sensoren in Turnhout. Bovendien is het op Eindhoven Airport over het algemeen, afgelezen uit de metingen, koeler dan in
Turnhout centrum. Enkele malen per maand loopt dit temperatuurverschil
op tot 2K of 3K.
Inzoomend op de winter is te zien dat begin januari de temperatuur in
Eindhoven tot 5K lager was dan in Turnhout. Dit grootste temperatuurverschil is waarschijnlijk te wijten aan een plaatselijk kouder weer-front in
Eindhoven waarbij er over een langere periode sneeuw lag in Eindhoven.
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(a) Gemiddelde T

(b) Gemiddelde RV

(c) Zones

Figuur 6.1: April 2008
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Figuur 6.2: Vergelijking buitentemperatuur KNMI Eindhoven Airport met meting Turnhout Centrum (heel jaar)
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6.2.2

Validatie per zones

In bijlage E zijn de simulaties van alle 6 de zones in vergelijking met de
gemeten waarden opgenomen. Vergeleken zijn temperatuur, relatieve vochtigheid en absoluut vochtgehalte per seizoen van april 2008 tot april 2009.
Opvallende resultaten worden hieronder besproken.

Begane grond vergelijking van de meting met sensor T-6899 begane grond-oost, en zone 2
De grafieken waarin de simulatieresultaten en de metingen worden vergeleken
staan in bijlage E in de figuren E.2 tot en met E.5. In de winter, gedurende
de dagen met een temperatuur onder de -10◦ C, daalt de relatieve vochtigheid
tot onder de 30%, zie figuur E.4. De temperatuur schommeling tussen dag
en nacht lopen in de zomer op tot 4K, zie figuur E.2. In de simulatie is deze
schommeling kleiner en blijft het in de zomer wat koeler dan in de werkelijkheid. Waarschijnlijk komt er meer warmte via zonlicht binnen dan in de
simulatie is aangenomen. De verschillen tussen simulatie en meting lopen op
tot 1 a 2K.
Het absoluut vochtgehalte van de simulatie en de meting lopen gelijk.
Echter het temperatuurverschil tussen de simulatie en de meting in de zomer
zorgt ook voor een verschil in relatieve vochtigheid.
Eerste verdieping vergelijking van de meting met sensor T861 1e
verdieping-oost, en zone 3
De grafieken waarin de simulatieresultaten en de metingen worden vergeleken
staan in bijlage E in de figuren E.6 tot en met E.9. Tijdens de koude periodes
in de winter wordt zichtbaar dat de capaciteit van de verwarming beperkt is.
Wanneer het museum in deze koude dagen elke dag geopend is, is de binnen
temperatuur rond de 18◦ C in plaats van de gebruikelijke 21◦ C, zie figuur 6.3.
Deze lagere temperatuur voorkomt extreem lage relatieve vochtigheid. Het
effect van de beperkte capaciteit is hiermee positief. Wanneer het museum
enkele dagen gesloten is, bijvoorbeeld rond kerst en oud en nieuw, duurt het
ruim een week voordat de verdieping weer op de temperatuur van 18◦ C is.
Dit heeft eerder een positief dan een negatief effect in verband met de relatieve vochtigheid.
In deze periode tussen kerst en oud en nieuw, is een verschil tussen de
relatieve vochtigheid van de simulatie en de meting waar te nemen van bijna
43

Figuur 6.3: Simulatie 1e Verdieping (winter)

10%. Dit is te wijten aan de koudere temperaturen op Eindhoven Airport
dan in Turnhout Centrum, zie figuur 6.4.
In de zomermaanden stijgt de temperatuur meerdere malen boven de
25◦ C, zie de figuren E.6 en E.7. De eerste verdieping is hiermee enkele graden warmer dan de begane grond. Dit is te verklaren door de open structuur
van het museum waardoor warmte via het trappenhuis omhoog stijgt.
De relatieve vochtigheid uit de simulatie verloopt in de zomer minder
grillig en ligt iets hoger dan de gemeten relatieve vochtigheid. De hogere
relatieve vochtigheid is te wijten aan de lager uitgevallen gesimuleerde temperatuur, de invloed van zonnewarmte wordt in de simulatie onderschat. Het
minder grillige verloop van de relatieve vochtigheid komt deels door het kleiner dag/nacht verschil in temperatuur in de simulatie. Het ventilatievoud
kan hier ook van invloed zijn, wellicht is deze groter dan de gemeten waarden in het najaar. Het is aannemelijk dat er bijvoorbeeld een raam wordt
opengezet in de zomermaanden.
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Figuur 6.4: Vergelijking buitentemperatuur KNMI Eindhoven Airport met meting Turnhout Centrum (winter)

Zolder vergelijking van de meting met sensor T865 zolder zuidoost, en zone 4
De grafieken waarin de simulatieresultaten en de metingen worden vergeleken staan in bijlage E in de figuren E.10 tot en met E.13. Opvallend aan
de zolder zijn de hoge temperaturen in de zomer, weinig isolatie en weinig
thermische massa, en hoge temperaturen in de winter, door de warm ingestelde luchtverwarming. In beide seizoenen komt de temperatuur regelmatig
boven de 25◦ C uit, zie ook figuur 6.5. In de maanden april en oktober daalt
de temperatuur juist tot rond de 15◦ C.
Het verschil tussen de simulatie en de metingen is de constantheid van de
relatieve vochtigheid. Deze verloopt het hele jaar in de simulatie constanter.
Dit kan duiden op een te laag ingestelde ventilatievoud voor de zolder.

45

Figuur 6.5: Simulatie zolder (winter)

Noord kelder vergelijking van de meting met sensor T6914 kelder
noord, en zone 5
De grafieken waarin de simulatieresultaten en de metingen worden vergeleken staan in bijlage E in de figuren E.14 tot en met E.17. Opvallend aan de
noord kelder is de gelijkblijvende temperatuur het hele jaar door van rond de
20◦ C, zie figuur 6.6. De gesimuleerde waarden lopen hier wat grilliger doorheen, met meer schommeling. Dit kan er op duiden dat er meer bufferend
materiaal aanwezig is dan in de simulatie is aangenomen, door bijvoorbeeld
het pleisterwerk in de kelder.
De relatieve vochtigheid is in de zomer rond of boven de 80%; bij een
temperatuur van 20◦ C geeft dit schimmelgevaar.
Een opvallend verschil in absoluut vochtgehalte is te zien eind juli en begin augustus. Dit vochtverschil tussen simulatie en meting is ook zichtbaar
in de zuid kelder en in mindere mate ook op de begane grond. Dit duidt
waarschijnlijk op een paar flinke stortbuien in Eindhoven.
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Figuur 6.6: Simulatie kelder noord (winter)
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Zuid kelder vergelijking van de meting met sensor T6916 kelder
zuid, en zone 6
De grafieken waarin de simulatieresultaten en de metingen worden vergeleken
staan in bijlage E in de figuren E.18 tot en met E.21. De lampen aan het
plafond zorgen voor grote temperatuurverschillen, oplopend tot 5K per dag,
zie figuur 6.7. De sensoren zijn hier tussen de lampen geplaatst waardoor de
temperatuur schommelingen ter plaatse van de objecten kleiner kunnen zijn.
In beide kelders verloopt het absoluut vochtgehalte, buiten het stookseizoen om, grilliger dan bij de metingen. De (vloer-) verwarming lijkt hier voor
meer luchtstroming te zorgen.

Figuur 6.7: Simulatie kelder zuid (zomer)
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Figuur 6.8: Kelder zuid
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Hoofdstuk 7
Conclusies
7.1

Mogelijke verbetervoorstellen

In deze paragraaf worden de belangrijkste verbetervoorstellen omschreven.
De lijst van verbetervoorstellen die door de literatuur wordt voorgesteld zijn
te vinden in tabel 7.1.

Hygrostatisch verwarmen
Als door middel van hygrostatisch verwarmen dient te worden voldaan aan
ASHRAE B zonder seizoensschommeling zou de temperatuur in ruimtes als
de zolder in de winter tot oncomfortabele temperaturen rond het vriespunt
moeten zakken.
De optie om afwisselend hygrostatisch te verwarmen, en te verwarmen
voor comfort is interessant wanneer er zelden bezoekers aanwezig zijn. Echter voor het Taxandria museum, waar door het gehele jaar bezoekers zijn, is
dit geen optie in verband met de vele fluctuaties in temperatuur en relatieve
vochtigheid per dag die zouden ontstaan door deze omschakeling.
De achterliggende gedachte van het hygrostatisch verwarmen, waarbij de
relatieve vochtigheid leidend is boven de temperatuur in extreme situaties, is
wel meegenomen in richtlijnen voor het Taxandria museum door middel van
een seizoensschommeling in de relatieve vochtigheid aan te brengen.

51

Verwarmen met be- en ontvochtigen
Voor het Taxandria museum is dit scenario niet realiseerbaar door de vele
kieren en tochtgaten in het gebouw. Door deze hoge infiltratie van lucht,
blijft de buitenlucht zo snel het gebouw binnenkomen dat be- of ontvochtigers het niet kunnen bijbenen.
Bovendien is er een vochtrisico in een oud pand als het Taxandria museum. Bij de relatief koude wanden ontstaan hoge relatieve vochtigheden,
die (zeker bij bevochtigen) voor condens kunnen zorgen. Het is aan te raden
enkel te be- en ontvochtigen in noodsituaties, waarbij de relatieve vochtigheid onder de 30% of boven de 80% uitkomt. Verder is het aan te raden om
voor de collectie be- en ontvochtigers te gebruiken van een grotere capaciteit
dan de huidige en gedurende deze perioden extra alert te zijn om ramen en
deuren zo veel mogelijk gesloten te houden.

Dubbelglas
Een deel van het Taxandria museum al is voorzien van extra binnenzetramen,
hierdoor zal de energiebesparing bij het Taxandria museum nog geringer zijn.

Dak- of zoldervloerisolatie
Het is de vraag of het waard is de investering te maken voor het isoleren van
het dak of de zoldervloer. Bovendien heeft deze vorm van isolatie het nadeel
dat de identiteit van het gebouw of de kapconstructie verloren kan gaan.

Plaatselijke isolatie achter objecten
Om het temperatuursverschil die objecten ondervinden te verkleinen kan
plaatselijk isolatie achter objecten aangebracht worden. In het Taxandria
museum zijn om deze reden de schilderijen op enige afstand van de buitenmuren gehangen.

Infiltratie en ventilatie
Extra ventilatie kan toegepast worden om extreme temperaturen te voorkomen. Het effect hiervan overdag hangt af van de ventilatievoud van de
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ruimte. De ventilatievoud van de zolder, de ruimte waar extra ventilatie het
meest gewenst is, is onbekend. De ventilatievoud van de begane grond is wel
bekend, deze is 2h−1 .
Hygrostatisch verwarmen
Be-/ontvochtigen

positief
constante RV
comfortabele T

Isolatie
Isolatie
Isolatie
Isolatie
Isolatie

minder koudebrug
ID hetzelfde
minder koudebrug
direct tegen dakbeschot
snel aan te brengen

muur buiten
muur binnen
dak buiten
dak binnen
zoldervloer

Iso achter schilderij
Dubbelglas

eenvoudig
<1% energie besparen

Vitrine
Extra ventilatie
(< T zomer)
Binnenzonwering

T&RV snel in evenwicht
geen extra kosten

Buitenzonwering

hitte weren

hitte weren

negatief
onaangenaam koud
energiekosten
legen/vullen afhankelijk van
het aantal bezoekers
vochtrisico mobiele ontvochtigers
ID gebouw
complexe aansluiting
aansluiting lastig (dakgoot)
ID kapconstructie
<10% besparen
energiekosten
lastig bij blijvend gebruik zolder
extra koude muur + bijbehorende T
alleen nog mogelijk op 1e
verdieping
relatief kleine ruimte
veel infiltratie overdag
1-2◦ C ∆T bij 3h−1 & 6h−1
weert licht
hitte tussen glas en zonwering
weert licht
ID gebouw

Tabel 7.1: Mogelijke verbeter voorstellen
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7.2

Beantwoorden van de onderzoeksvragen

1. Hoe is het verloop van de temperatuur en relatieve vochtigheid in de ruimtes?
(a) Verloop over de diverse oriëntaties
Ondanks de vochtige noordmuur zijn de temperatuur en de relatieve vochtigheid in de ruimtes met verschillende oriëntaties (Noord/zuid) vrijwel gelijk.
(b) Verloop over de hoogte
Het absoluut vochtgehalte over de hoogte is gelijk, dit duidt op
een goede luchtmenging door het museum. Echter het temperatuurverschil over de hoogte zorgt voor een verschil in relatieve
vochtigheid.
(c) Verloop over de seizoenen
In de winter bij matige- tot strenge vorst daalt de relatieve vochtigheid binnen tot onder de 30%. In de zomermaanden loopt de
temperatuur op tot 25◦ C, op zolder zelfs tot 30◦ C.
2. Kunnen de belangen van onder andere collectie en bezoeker
leiden tot een aangename situatie voor beide?
Door een seizoensschommeling in de relatieve vochtigheid en dus in de
temperatuur aan te brengen, wordt voor zowel de collectie een constant
klimaat als voor de bezoeker het comfort gewaarborgd.
Door het verlagen van de relatieve vochtigheid in de winter hoeft de
temperatuur minder ver te dalen om aan deze richtlijnen te voldoen.
Bij strenge vorst zal de temperatuur tot maximaal 16◦ C moeten dalen,
in alle andere gevallen is de temperatuur minimaal 18◦ C voor het comfort van de bezoeker.
Door in de zomer de relatieve vochtigheid te verhogen kan de temperatuur lager komen te ligger voor het comfort van de bezoeker.
De ruimtes voldoen door deze seizoensschommeling sneller aan de richtlijnen. Tevens ondervinden, door de trage wisselingen van de relatieve
vochtigheid door de seizoenen heen, de objecten hier geen schade van.
3. Welke aanbevelingen kunnen er gedaan worden om het binnenklimaat te verbeteren en te handhaven?
Door te be- en ontvochtigen in noodsituaties, RV < 30% of RV > 80%,
ontstaan er geen extreme relatieve vochtigheden.
Geluk bij een ongeluk is dat door een aantal omstandigheden, onder
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andere lage capaciteit van de verwarming, het klimaat helemaal niet
slecht is. Toch zijn er nog enkele aanbevelingen.
• Door te be- en ontvochtigen in noodsituaties, RV<30% of RV>80%,
met een grotere capaciteit ontstaan er geen extreme realtieve vochtigheden. Lage relatieve vochtigheden van onder de 30% ontstaan
bij strenge vorst, bij temperaturen onder de -10◦C. Relatieve vochtigheden boven de 80% komen met uitzondering van de noord kelder vrijwel nergens voor.
• Objecten waarvoor de gestelde relatieve vochtigheid richtlijnen teveel schommelen, kwetsbare objecten, dienen in vitrines geplaatst
te worden.
• Het uitbreiden van de koud licht verlichtinginsttallaties, met name
in de zuid kelder, zodat objecten niet aan stralingswarmte worden
blootgesteld.
• In de zomer wordt extra ventilatie, eventueel nachtventilatie, in
ieder geval op zolder aanbevolen zodat de temperatuur tot minder
extreme temperaturen leidt.
• De directie heeft besloten wegens vochtproblemen de noord kelder buiten gebruik te stellen, mijn advies is om deze ook in de
toekomst niet te gebruiken.

55

56

Bronnen
[1] http://www.tram41.be.
[2] http://www.turnhout.be/taxandriamuseum.
[3] Bouwfysisch ontwerpen 1.
[4] Gids van het taxandria museum, turnhout. TRAM 41, 1996. Gids1996.
[5] De omgeving met museale collectie. 1997.
[6] ASHRAE handbook HVAC Applications. American Society of Heating,
Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc., 2007.
[7] Museum Gevangenpoort. Technische Universiteit Eindhoven, 2007.
[8] Nederlands scheepvaart museum. Technische Universiteit Eindhoven,
2007.
[9] W. Davidts. Bouwen voor de kunst? A&S/books, 2006.
[10] Janneke de Weert. Eerste kamer, onderzoek naar het binnenklimaat.
Technische Universiteit Eindhoven, 2005.
[11] M.H. de Wit. Heat Air and Moisture model for building and systems
evaluation. HAMbase.
[12] B.A.H.G. Jutte. Passieve conservering; klimaat en licht. 1994.
[13] M.H.J. Martens and H.L. Schellen. Rapportage binnenklimaat Turnhoutse musea. Technische Universiteit Eindhoven, 2009.
[14] Sherelyn Ogden. Temperature, relative humidity, light, and air quality:
Basic guidelines for preservation. Minesota Historical Society, 2002.
[15] M.T.P. Ritmeijer. Kasteel Amerongen, onderzoek naar het binnenklimaat. Technische Universiteit Eindhoven, 2007.
57

[16] Mirjam Roth. Muiderslot, onderzoek naar het binnenklimaat. Technische
Universiteit Eindhoven, 2007.
[17] Engr. Nimfa Rubias-Maravilla. Handeling and packing of museum objects. 2001.
[18] G. Thompson. The museum Evironment. Butterworths, 1978.
[19] M. van Harten. Kasteel Keukenhof: Een onderzoek naar het binnenklimaat. Technische Universiteit Eindhoven, 2008.
[20] Ir.ing. A.W.M. van Schijndel, ir. M.H.J. Martens, and dr.ir. H.L. Schellen. Introductie van de klimaat evaluatie kaart. 12 2006.

58

Bijlage A
Mollier diagram
Wanneer temperatuur en relatieve vochtigheid gemeten zijn, kan uitgerekend worden wat het absolute vochtgehalte is. Dit is de hoeveelheid vocht
(in grammen) die zich in 1 kilogram droge lucht bevindt en heeft als eenheid
g/kg. Het verband tussen temperatuur, relatieve vochtigeheid en absoluut
vochtgehalte is weergegeven in het Mollier diagram, zie figuur A.1.
Op de verticale as is de temperatuur weergegeven en op de horizontale
as het absolute vochtgehalte. Aan de curve is te zien dat bij een hogere
temperatuur zich meer vocht in de lucht kan bevinden. De maximale hoeveelheid vocht wordt 100% relatieve vochtigheid genoemd (de rode lijn). Het
gebied links van deze rode lijn wordt in gelijke stukken verdeeld in dit geval in stukken van 10% relatieve vochtigheid. Rechts van dit gebied kunnen
geen waarden liggen; er vindt condensatie van vocht plaats wanneer er te
veel vocht in de lucht aanwezig is. Dit manifesteert zich als waterdruppels
en/of mist [13].
In het Mollier diagram is te zien dat bij een temperatuur van 5◦ C en een
relatieve vochtigheid van 90% er een absoluut vochtgehalte is van bijna 5g/kg.
Wanneer deze lucht wordt opgewarmd, verandert de temperatuur maar blijft
het absoluut vochtgehalte gelijk. Wanneer deze lucht wordt opgewarmd tot
20◦ C is de relatieve vochtigheid nog maar 35%. Deze warme lucht kan meer
vocht bevatten. Door het toevoegen van vocht aan de lucht, door middel van
bevochtigers of bezoekers die vocht meebrengen stijgt de relatieve vochtigheid
en ook het absoluut vochtgehalte. Wanneer deze lucht afkoelt in de buurt van
een koud oppervlak (absoluut vochtgehalte blijft gelijk), kan deze lucht op het
oppervlak gaan condenseren; de lucht kan de 100% relatieve vochtigheidslijn
niet overschrijden. Zie de schuine pijl naar beneden in het figuur A.1. In dit
figuur zal ongeveer 2g/kg lucht condenseren.
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Figuur A.1: Mollier diagram
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Bijlage B
Vragenlijst
Vragenlijst aan:
• Maria Wouters, verantwoordelijke Taxandria Museum
• Els van Nueten, musea verantwoordelijke in Turnhout

Comfort
• In welke ruimtes vindt u het niet prettig verblijven?
Op de zolder is het in de zomer erg warm,, en gedurende het voor- en
najaar koud.
• In welke ruimtes is het vochtig?
In de ruimtes met een noordelijke orintatie, hier staan ook ontvochtigers. In de noord kelder staat vocht op de muur, deze is daarom
momenteel buiten gebruik.
• Het sanitair is vochtig.
• Is het benauwd in de deze ruimtes?
In de noord kelder is het te benauwd om bezoekers te ontvangen.
• Wordt het zoemen van de ontvochtigers als hinderlijk ervaren?
Ja, zelfs in aangrenzende ruimtes.

Collectie
• Wordt de collectie regelmatig geı̈nspecteerd op de huidige
staat door bijvoorbeeld een erfgoed inspectie?
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Alleen de gebouwen zelf worden één maal per jaar door de monumentenzorg geı̈nspecteerd.
• Zijn er, na plaatsing in het museum, onderdelen van de collectie gerestaureerd?
Ja, dit is meestal door degradatie van de objecten door de jaren heen.
Er zijn ook meer direct klimaat gerelateerde schades. Zo worden geregeld houten objecten, waar de verf van is losgelaten, hersteld.
• Zijn er stukken zichtbaar aangetast door het heersende klimaat (bv. door vocht- of krimpschade)?
Het wandkleed tegen de noordgevel is vochtig, en verfloslating.
• Wat zou er voor de collectie moeten veranderen aan het klimaat?
Er zouden meer bufferende kasten of vitrines moeten komen, en koud
licht verlichting (onder andere op de zolder).
• Wat mag er voor de collectie niet veranderen?
Meer (dag)licht op de collectie is niet gewenst.

Constructie
• Is de gehele begane grondvloer voorzien van een spouwmuur?
Bodima heeft de zuidgevel, die oorspronkelijk geen spouwmuur bevat
(en dat nu op de zolderverdieping nog steeds niet bevat), geı̈mpregneerd
met een vochtwerend product, namelijk Siloxanen.

Installatie
• Heeft u de luchtbehandelinginstallatie op de bovenste verdieping (zolder) ooit gebruikt voor verwarmen?
Ja
• Wanneer wordt deze verwarming gebruikt?
Winter
• Weet u waardoor deze verwarming geregeld wordt, temperatuur of relatieve vochtigheid?
Temperatuur

62

• Waar zit de sensor voor deze verwarming?
onbekend
• Weet u hoeveel lucht er wordt ingeblazen?
onbekend
• Heeft u de luchtbehandeling installatie op de bovenste verdieping (zolder) ooit gebruikt voor koeling?
Nee
• Hoe vaak leegt u de ontvochtigers?
Om de dag in vochtige perioden, een maal per maand in droge perioden.
• Hoeveel liter water kan er in de bakken?
28 liter
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Bijlage C
Meetopstelling
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Figuur C.1: Meetopstelling
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Bijlage D
Ventilatievoud
Ventilatievoudmetingen met de gebruikte ventilatievoud (n) en startwaarden
van de concentratie C(0) . In het blauw zijn de gemeten waarden afgebeeld.
De berekende waarden staan in rood en/of oranje.

Figuur D.1: Meting 1 Kelder Noord voor, met n = 2,15 en C(0) = 8

67

Figuur D.2: Meting 1 Kelder Noord achter, met n = 2,1 en C(0) = 16

Figuur D.3: Meting 1 Kelder Zuid, met n = 4,2 en C(0) = 6 (rode lijn), met n
= 2 en C(0) = 3,4 (oranje lijn)
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Figuur D.4: Meting 1 Begane grond, met n = 2 en C(0) = 2

Figuur D.5: Meting 2 Kelder Noord voor, met n = 3 en C(0) = 1,8
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Figuur D.6: Meting 2 Kelder Noord achter, met n = 2,9 en C(0) = 5

Figuur D.7: Meting 2 Kelder Zuid, met n = 4,3 en C(0) = 3
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Figuur D.8: Meting 2 Begane grond, met n = 2,1 en C(0) = 1,53

Figuur D.9: Meting 2 Kelder Noord Nooduitgang, met n = 1,6 en C(0) = 1
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Bijlage E
Vergelijking van de simulatie
van de gemeten waarden per
seizoen

Figuur E.1: Glazen aanbouw, november tot januari
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Figuur E.2: Begane grond, april tot juli
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Figuur E.3: Begane grond, juli tot september

Figuur E.4: Begane grond, november tot januari
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Figuur E.5: Begane grond, februari tot april

Figuur E.6: 1e verdieping, april tot juli
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Figuur E.7: 1e verdieping, juli tot september

Figuur E.8: 1e verdieping, november tot januari
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Figuur E.9: 1e verdieping, februari tot april
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Figuur E.10: Zolder, april tot juli
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Figuur E.11: Zolder, juli tot september

Figuur E.12: Zolder, november tot januari
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Figuur E.13: Zolder, februari tot april

Figuur E.14: Kelder Noord, april tot juli
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Figuur E.15: Kelder Noord, juli tot september

Figuur E.16: Kelder Noord, november tot januari
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Figuur E.17: Kelder Noord, februari tot april

Figuur E.18: Kelder Zuid, april tot juli
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Figuur E.19: Kelder Zuid, juli tot september

Figuur E.20: Kelder Zuid, november tot januari
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Figuur E.21: Kelder Zuid, februari tot april
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