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in monumentale 
woonhuizen

Als zonlicht direct naar binnen valt zijn er twee belangrijke schadelijke processen. 
Materialen die niet lichtvast zijn zullen verkleuren. Alle oppervlakken zullen 
opwarmen waardoor de temperatuur binnen oploopt. Mede door deze opwarming 
zullen hygroscopische materialen uitdrogen.

Luchtstromen bij het trapgat – van wisselende temperatuur en vochtigheid – hebben 
tot schade aan de plafondafwerking geleid.
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Inleiding

Het comfort van een bewoond monument wordt in belangrijke 
mate bepaald door warmte, vocht en luchtcirculatie. De bewoners 
moeten zich behaaglijk voelen, maar warmte en vocht kunnen 
soms ook leiden tot schade aan het interieur. 

Deze brochure gaat in op het binnenklimaat – de temperatuur, het 
vochtgehalte in huis – en op de factoren die dat klimaat bepalen. 
De brochure is bedoeld om meer inzicht te geven in deze materie. 
Ook is het een hulpmiddel om de huidige situatie en de risico’s 
voor een interieur in kaart te brengen en daar eventueel iets aan  
te veranderen. 

Het binnenklimaat is vaak al met kleine, relatief eenvoudige 
ingrepen te verbeteren. Een monumentaal interieur is met een 
beetje moeite en discipline te behouden. Behalve aan de losse 
inrichting, zoals gordijnen, meubelen, schilderijen of verzame-
lingen, moet er bij interieur ook gedacht worden aan de vaste 
afwerking: lambriseringen, vloeren en plafonds.

Achter in deze brochure zijn praktische tips opgenomen om het 
binnenklimaat te verbeteren. Een vergelijkbare brochure is 
verkrijgbaar over het binnenklimaat in kerken (Klimaatbeheersing in 
monumentale kerken, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016). 

Wat wordt bedoeld met binnenklimaat?
Met binnenklimaat wordt vooral bedoeld: de temperatuur en de 
relatieve luchtvochtigheid van de lucht binnenshuis. Die twee staan 
niet los van elkaar. Warme lucht kan namelijk meer waterdamp 
bevatten dan koude lucht. Koelt de warme lucht af tot voorbij de 
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maximale verzadiging, dan slaat het vocht uit de lucht neer in de 
vorm van condensatie. Doordat warme lucht veel vocht kan 
bevatten, werkt die als een droge spons: droge, warme lucht trekt 
vocht aan en droogt de omgeving uit. Als de lucht in beweging is, 
gaat de uitdroging nog sneller doordat met vocht verzadigde lucht 
telkens wordt vervangen door nieuwe, droge lucht. 

Hoe komt het binnenklimaat tot stand?
Het binnenklimaat begint bij het buitenklimaat, dus de tempe-
ratuur en de vochtigheid van de lucht die het huis omringt. De 
buitenschil (de muren, het dak en de onderste vloer) beschermt 
het interieur van het huis tegen het buitenklimaat. De mate waarin 
dit lukt, wordt bepaald door de warmte- en luchtuitwisseling. 

Zo kan lucht via kieren en openingen in de buitenschil, bijvoor-
beeld raamaansluitingen, van buiten naar binnen lekken (infil-
treren) en andersom (exfiltreren). De buitenlucht – met een 
bepaalde temperatuur en vochtigheidsgraad – mengt zich met  
de binnenlucht waardoor de temperatuur en vochtigheidsgraad 
binnenshuis verandert. Door de luchtuitwisseling wordt het 
binnen kouder of warmer én natter of droger, want de lucht neemt 
warmte én vocht mee naar binnen of naar buiten. Luchtuit-
wisseling kan ook bewust tot stand worden gebracht door het 
openen van ramen of ventilatieroosters. 

Warmte-uitwisseling tussen binnen en buiten is afhankelijk van de 
thermische isolatiewaarde van de schil. Een hogere isolatiewaarde 
betekent minder warmte-uitwisseling. Zo heeft hout een vrij hoge 
isolatiewaarde, baksteen een redelijke en enkel glas een lage 

Achter de gestucte koepel bevinden zich buitenramen. Bij het raam achter de globe 
zijn de buitenluiken tijdelijk verwijderd en hierdoor koelt de koepel af bij lage 
buitentemperatuur (paarsige kleur). Tegelijkertijd schijnt de zon tegen de achterzijde 
van de koepel die daardoor plaatselijk wordt opgewarmd (gele kleur). Het gevolg is 
een onwenselijk temperatuurverloop dat tot spanningen in het stucwerk kan leiden. 

isolatiewaarde. Isolatielagen tellen bij elkaar op, zodat een houten 
binnenluik dat de lucht tussen glas en luik ‘stilzet’ de isolatie-
waarde sterk verhoogt. Vooral ’s winters leidt een lage isolatie-
waarde tot weglekkende warmte en tot een koud oppervlak aan 
de binnenzijde van de buitenschil. Doordat warme lucht opstijgt, 
kan vooral via het dak ’s winters veel warmte wegstromen. In de 
zomer warmt het interieur juist op door straling van invallend 
zonlicht via de ramen en door warmtetoetreding via daken en 
wanden die door de zon en buitenlucht zijn opgewarmd. 

De luchtvochtigheid en de luchttemperatuur binnenshuis worden 
dus beïnvloed door het buitenklimaat. Maar ook binnenshuis zijn 
er vocht- en warmtebronnen én vocht- en warmteputten. Zo zijn 
radiatoren of haarden een bewust gebruikte warmtebron, maar er 
zijn ook andere, onbedoelde warmtebronnen zoals (keuken-)
apparaten en mens en dier. Mens en dier zijn eveneens vocht-
bronnen net als planten en bloemen, drogend wasgoed, natte 
jassen en paraplu’s, bad- en keukenactiviteiten of daartoe 
bestemde luchtbevochtigers. Ongewilde en soms ongekende 
vochtbronnen zijn lekkages, verdamping uit natte muren, onder-
gelopen kelders of kruipruimten. Warmte kan uit de lucht 
verdwijnen door opwarming van koude voorwerpen of koude 
muren. Vocht kan uit de lucht verdwijnen door condensatie of via 
vochtopname door droge, hygroscopische voorwerpen in het 
interieur of door daartoe bestemde vochtvangers. 

Relatieve luchtvochtigheid

De hoeveelheid waterdamp die zich in de lucht bevindt ten 
opzichte van de maximale hoeveelheid waterdamp wordt de 
relatieve luchtvochtigheid (RV) genoemd. Een waarde van 
100% wijst op de maximale hoeveelheid waterdamp: de lucht 
is dan verzadigd. Hoe warmer lucht is des te meer waterdamp 
die maximaal kan bevatten. Lucht van 20OC kan per kubieke 
meter (m3) lucht maximaal bijna 20 gram waterdamp dragen. 
Als de luchttemperatuur 12OC is, dan is dit maximum nog geen 
12 gram. 
Bij een relatieve luchtvochtigheid van 50% bevat de lucht de 
helft van de maximale hoeveelheid waterdamp. Wanneer 
lucht van 20OC en een RV van 50% afkoelt tot 12OC zal de RV 
vanzelf tot zo’n 90% stijgen, omdat de lucht bij deze lage 
temperatuur minder waterdamp kan bevatten. Als de lucht-
vochtigheid relatief laag is, trekt de lucht vocht aan uit een 
vochtiger omgeving. Materialen van het interieur drogen dan 
uit. Als de luchtvochtigheid relatief hoog is, bevochtigt de 
lucht de drogere omgeving. In dat geval zullen de materialen 
van het interieur in de koelste situatie in principe bevochtigd 
worden omdat de lucht dan een RV van 90% heeft.
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NO

Z W

1: slapen / baden / hobby

0: wonen

-1: opslag

2: opslag

Het oude deel van het gebouw, dat aan 
het water ligt, hee dikke muren. De 
schouw wordt vooral ’s avonds nog 
gebruikt. De ramen tochten enigszins. De 
buitenluiken worden nauwelijks 
gebruikt. Onder het oude gedeelte 
bevindt zich een kelder met gewelven.

Aan het nieuwe bouwdeel is 
een serre toegevoegd; die 
warmt in de zomer op. De 
keuken is geïsoleerd en 
voorzien van dubbelglas.

Onder de ramen op de 
begane grond en eerste 
verdieping zijn cv-radiatoren 
geplaatst. Die worden tot 
maximaal 15    C gestookt.

De zolder is niet geïsoleerd en onver-
warmd.  Er zijn lekkages op de grens van 
het oude en nieuwe deel.
Op de zolder is het huisarchief opgesla-
gen en er worden enkele meubels 
bewaard.

’s Zomers worden kleine groepen 
bezoekers rondgeleid in het oude deel. 
De collectie bestaat uit antieke meubels 
en familieportre�en. Enkele voorwerpen 
zijn in vitrines te zien. 

In de kelder ligt de wijnvoorraad. Op de 
wanden is zoutuitbloei zichtbaar.

In de zomer wordt de hobbykamer 
gebruikt, in de winter niet. ’s Winters 
wordt vooral in de eetkeuken en de 
zithoek van het nieuwe gedeelte geleefd.

o

Gebruik en behoud

Een voorbeeldhuis in kaart gebracht op vier plattegronden van de verdiepingen.
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Situatie van pand en interieur

Het binnenklimaat is voor bewoners van een monumentaal pand 
in twee opzichten belangrijk: menselijk comfort én behoud van 
het gebouw en het interieur. Om te kunnen beoordelen of de 
huidige situatie tegemoet komt aan de eisen vanuit beide invals-
hoeken moet de situatie eerst inzichtelijk worden gemaakt. 

Uw huis in kaart brengen
Om een overzicht van de huidige situatie te krijgen, kan het handig 
zijn om die letterlijk ‘in kaart’ te brengen door op een plattegrond 
in te tekenen wat de fysieke toestand is en hoe het huis in gebruik 
is, zoals bij het voorbeeldhuis op p. 3. De volgende onderwerpen 
zijn van belang: de kenmerken van het huis, de gebruiks- en 
behoudsfunctie en de manieren waarop u actief het binnen-
klimaat beïnvloedt.

Kenmerken van het huis
Een aantal kenmerken van het huis heeft veel invloed op het 
binnenklimaat. Denk aan de ligging en de oriëntatie die bijvoor-
beeld de zoninval, de windbelasting en de kans op optrekkend 
vocht bepalen. De dikte en het bouwmateriaal van de muren, de 
maat van de ramen en het type kap zijn belangrijk voor de 
snelheid waarmee het binnenklimaat reageert op wisselingen van 
het buitenklimaat. Ook de aanwezigheid van binnen- en/of 
buitenluiken, aangebrachte thermische isolatie of dubbele 
beglazing beïnvloedt de klimaathuishouding in sterke mate.  
Wat betreft de staat van het onderhoud zijn lekkages en kierende 
ramen en deuren van belang. Typerende effecten hiervan zijn: het 
binnendringen van buitenlucht en weglekken van binnenlucht 
door kieren, warmtelekken door de slechtst geïsoleerde opper-
vlakken, vochtputten door condensatie op enkel glas of op lokaal 

koude muren, vochtbronnen door lekkende of overlopende 
dakgoten, verschoven dakpannen of optrekkend vocht in muren, 
lokale opwarming door invallend zonlicht, lokale opwarming door 
dunne daken of (glas)wanden. Kortom, waar en wanneer kunt u 
welke invloed van het buitenklimaat op het binnenklimaat in uw 
huis verwachten?

Gebruiks- en behoudsfunctie
Ook gaat het om de manier waarop u het huis wilt tonen en 
gebruiken. Naast de woonfunctie ontvangt u wellicht bezoekers 
voor rondleidingen of evenementen. Of heeft u een bibliotheek, 
prentencollectie of bijzondere behangsels waarvan het behoud 
bepaalde eisen stelt. Vanouds kennen veel huizen een verschil in 
‘zomer’- en ‘winter’-gebruik, vooral met het oog op het woon-
comfort in de winter. Het huis wordt dan in zones opgedeeld, 
bijvoorbeeld met een warm te houden zitkamer en met slaap-
vertrekken waarvoor een ander klimaat wordt geaccepteerd. 
Wanneer het huis ’s winters geheel of gedeeltelijk onbewoond is, 
speelt wooncomfort sowieso minder mee. De eisen voor het 
behoud van de collectie zijn in dat geval doorslaggevend en deze 
hangen af van de aard van de collectie. Kortom, waar en wanneer 
stellen het gebruik en het behoud eisen aan het binnenklimaat?

Beïnvloeding van het binnenklimaat
Daarnaast gaat het om de manier waarop het binnenklimaat actief 
wordt beïnvloed. Hoe is de verwarming geregeld? Denk aan 
radiatoren en de plaats waar ze zijn opgesteld, aan de tempera-
tuurregeling (handmatig, tijdklok, thermostaat of hygrostaat),  
aan haarden en andere lokale bijverwarming. Zijn er andere, 
onbedoelde warmtebronnen zoals een fornuis of (veel) menselijke 
aanwezigheid? Op welke manier zijn ruimten geventileerd? Denk 
aan dakopeningen, muur- en raamroosters (al dan niet met 
schuifjes), ventilatoren, ramen en (binnen)deuren die open en 
dicht kunnen. Wanneer voert u bij ventilatie koude of warme en 
droge of natte lucht af – of juist aan? Kortom, wanneer, waar en 
op welke manier regelt u actief het binnenklimaat in uw huis? 

Zichtbaar maken van het onzichtbare
Doordat de temperatuur en vochtigheidsgraad onzichtbaar zijn,  
is het lastig om grip te krijgen op hun gezamenlijke uitwerking op 
het binnenklimaat in uw huis. Gelukkig zijn er wel signalen die iets 
vertellen over de toestand van het binnenklimaat. 

Vocht- en schimmelplekken maken bijvoorbeeld een achter-
liggend probleem van te hoge vochtigheid duidelijk. Condens op 
ramen is meteen zichtbaar. Condens op of in muren en kozijnen is 
vaak pas op termijn te ruiken of te zien door de gevolgen: 
schimmel, houtrot, loslatend behang en in ernstige gevallen 
vorstschade aan bak- of natuursteen. Ook objecten die tegen 
koude muren staan of hangen, ondervinden de gevolgen van 
lokaal hoge vochtigheid: schimmel, vochtkringen, kromtrekken.

Een RV-meter uit circa 1980. Dit type vochtigheidsmeter moet regelmatig geijkt 
worden om een vals gevoel van veiligheid te voorkomen. In dit geval geeft de meter 
juist ten onrechte een bijzonder hoog RV-gehalte weer – zoals duidelijk werd toen de 
stand eens was vergeleken met die van een geijkte digitale RV-meter.  
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CASUS 1 
De Wildenborch in Vorden

De kern van het huidige huis Wildenborch wordt gevormd door de 
restanten van een veertiende-eeuwse toegangspoort naar een 
 – inmiddels verdwenen – kasteel. De kern bestaat uit zware 
muren, pilasters en gemetselde kruisgewelven. Aan weerszijden 
zijn in de late achttiende eeuw twee ondiepe vleugels gebouwd 
met een rij kamers waarvan de deuropeningen in elkaars ver-
lengde liggen (enfilade). Een van de vleugels is in de jaren 1930 
uitgebreid met dienstvertrekken. In de negentiende eeuw is aan 
de voorzijde een neoromaanse toren toegevoegd en aan de 
achterzijde een achtkantige tuinkamer. Afgezien van de toren (die 
een plat dak heeft) en de tuinkamer (met tentdak) is het huis 
voorzien van steile schilddaken. 

De inboedel, waaronder veel familieportretten, is deels overgeërfd 
sinds de vader van de dichter Staring het huis in de 18de eeuw 
kocht. Deels is het ingebracht door de huidige generatie die het 
huis in 2005 betrok. De beide achttiende-eeuwse vleugels bevat-
ten onder andere bijzondere kamerhoge betimmeringen uit de 
Lodewijk XVI-periode, een houten cassettenplafond en een 
bibliotheek. Het huis wordt bewoond door een echtpaar.

Door de grote thermische massa van het zware metselwerk is in 
het oudste deel van het huis vermoedelijk een stabiel klimaat.  
De lange achtergevel is op het zuiden gericht. Door die oriëntatie 
en de lange, ondiepe vorm is er in de zomermaanden veel zonbe-
lasting. De schilddaken zijn thermisch geïsoleerd bij een renovatie 
in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Alle kamers hebben 
radiatoren en sommige een (nauwelijks gebruikte) open haard. 
Een deel van de ramen en deuren is in de afgelopen jaren voorzien 
van thermisch isolerende beglazing. Ook zijn verscheidene deuren, 
ramen en kozijnen vervangen en is veel hang- en sluitwerk ver-
nieuwd. De meeste ramen en deuren aan de zuidzijde hebben 
buitenluiken en zonneschermen. Een deel van de ramen heeft 
binnenluiken. Veel objecten hebben een gemiddeld tot hoge 
gevoeligheid voor het binnenklimaat.

Bewoner Evert-Kees van de 
Plassche: 
‘De ouders van mijn vrouw Jennine, 
die hier sinds 1972 woonden, 
hebben het dak laten isoleren. En 
wij hebben een renovatie uitgevoerd 
kort voordat we in 2005 in het huis 
trokken. 

Het blijft altijd zoeken naar een 
evenwicht tussen woongenot en 
kosten. Stoken is kostbaar. Maar we 
willen niet “binnenshuis kamperen”. 

We nemen die kosten voor lief omdat we geen koud huis willen. In het 
oude gedeelte van het huis staan de thermostaatknoppen van de 
radiatoren op 20OC, en ’s nachts op 17. Het heeft geen zin om  
’s nachts de temperatuur verder te verlagen, want het duurt een paar uur 
voor het huis afkoelt, maar ook weer uren voordat het ’s morgens is 
opgewarmd.

In de tuinkamer hebben we geen binnenluiken, maar wel in de oudere 
zijvleugels. Alleen gebruiken we die bijna nooit, want het is te veel werk 
om ze steeds open of dicht te doen. Ze overdag dichthouden is trouwens 
allemachtig ongezellig, maar als het stevig vriest doen we het wel. En als 
de logeerkamer niet gebruikt wordt, blijven de luiken daar dicht tegen de 
zon. Eén buitenluik, daar bij de vleugel, houden we altijd gesloten sinds 
de pianostemmer ons dat aangeraden heeft. 

Aan de zonzijde hebben we bij alle ramen elektrisch bedienbare 
zonneschermen. We merken dat het gemak van de bediening het gebruik 
stimuleert. Mijn schoonouders gebruikten hun handbediende zonneschermen 
nauwelijks, gewoon omdat het te zwaar was. Wel hielden zij altijd de luiken 
dicht. Bij warm weer zaten zij in de zware kern, onder de kruisgewelven, waar 
het koel blijft. In de herfst blijft het daar juist langer warm.

De tochtrollen hebben we net weggehaald, nu het voorjaar in aantocht is. 
Verder doen we eigenlijk niets aan het binnenklimaat. Hier in de tuin-
kamer staat wel een metertje voor de vochtigheid maar we zijn er niet 
dagelijks mee bezig. Vochtproblemen kent het huis niet. Wekelijks doen 
we de tuindeuren open, als er schoongemaakt wordt. We denken dat dat 
’s winters helpt om vochtproblemen te voorkomen. 

Sommige ramen en deuren hebben we laten vervangen en ze zijn meteen 
voorzien van isolatieglas. In de eetkamer, waar dat overal is gebeurd, 
hoefde van de ene op de andere dag de verwarming niet meer aan. Eerst 
werd het er nooit warmer dan 17OC, maar dat thermisch glas heeft een 
ongelofelijke verandering teweeggebracht. 

We zijn nu net op zoek gegaan naar een duurzame energievoorziening. 
Met eenvoudige maatregelen hopen we de hoge gasrekening naar 
beneden te krijgen. En we sparen voor meer thermisch glas, die van het 
type zonder lelijke blauwe glans.’

Jennine en Evert-Kees van de Plassche-Staring in De Wildenborch in Vorden.
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De achterkant van een schilderij kan vochtig aanvoelen en kasten 
kunnen muf ruiken als ze worden opengedaan. Lokale vervuiling 
van wand of plafond kan al in een vroeg stadium op een 
warmte lek of koudebrug wijzen met een condensrisico. 

Een te lage relatieve luchtvochtigheid is te merken aan stug en 
krakerig materiaal. Door droogte bros geworden papier, leer,  
hout of textiel scheurt of breekt makkelijk. Loslatende schilfers en 
vezels dragen bij aan stofvorming. Parketvloeren, paneeldeuren, 
de zijwanden van een kast, houten lambriseringen en paneelschil-
derijen krimpen waardoor kieren of barsten ontstaan. Te droge 
lucht is ook slecht voor de gezondheid van mens en dier. Droge 
slijmvliezen van keel en neus, een droge huid en pijnlijke, tranende 
ogen kunnen ook signalen zijn van te lage luchtvochtigheid. 

Als u de signalen vóór wilt zijn, kan het verstandig zijn om het 
klimaat te meten met behulp van moderne digitale klimaatdata-
loggers. Koudebruggen, variaties in thermische isolatiewaarde, 
warmtelekken en warmtebronnen kunt u opsporen met digitale 
infraroodthermometers. Luchtstromen in huis worden zichtbaar 
door een rooksliert te volgen, een wollen draadje of strookje dun 
papier voor een spleet te houden, naar de richting van een 
kaarsvlam te kijken of op te letten waar de geuren uit de keuken of 
van de haard naar toe drijven. 

Het beste klimaat voor uw interieur

Het gebruik en de aard van het interieur stellen eisen aan het 
binnenklimaat. Bij het in kaart brengen van de situatie kwamen de 
gebruikseisen al even aan bod: die voor het wooncomfort en die 
voor het behoud van de afwerking en inrichting van het huis. Om te 
kunnen beoordelen of de huidige klimaatsituatie in uw huis verbe-
tering behoeft, is het van belang om wat meer in detail naar de 
aard van uw interieur te kijken en om bij uzelf na te gaan welke 
eisen u aan wooncomfort stelt. Uit onderzoek blijkt dat de meeste 
mensen zich comfortabel voelen bij een binnentemperatuur tussen 
19OC (’s winters) en 26OC (’s zomers), met een relatieve luchtvoch-
tigheid tussen 30 en 80%. Bezoekers die ’s winters worden rond-
geleid met hun buitenkleding aan accepteren over het algemeen 
een lagere temperatuur. Uiteraard zijn er individuele verschillen en 
maakt de aard van iemands bezigheden ook veel uit.

De gevoeligheid voor klimaatomstandigheden hangt vooral af van 
het type materiaal en van de constructie. Hygroscopische mate-
rialen lopen een risico omdat ze vocht uit de lucht opnemen (en 
dan zwellen) en er weer aan afstaan (en dan krimpen). 

Voorbeelden zijn organische materialen zoals hout, papier, leer en 
textiel. Ook sommige kunststoffen en poreus anorganisch mate-
riaal zoals baksteen of marmer kunnen hygroscopisch zijn. 
Hygroscopische materialen kunnen onder invloed van droge lucht 
zo droog en bros worden dat ze vatbaar zijn voor breuk, zelfs 
onder hun eigen gewicht. Dat geldt bijvoorbeeld voor textiel en 
papier, maar ook voor de lijm in houtverbindingen of boekbin-
dingen en voor de ondergrond van veel olieverfschilderijen. 
Constructies die uit meer lagen bestaan (zoals gefineerd hout) zijn 
extra gevoelig, omdat elke laag anders reageert op schomme-
lingen in het binnenklimaat en de lagen zich daardoor gaandeweg 
van elkaar loswerken. 

Veel collecties laten de gevolgen zien van een onjuist klimaat in 
het verleden. Bekende verschijnselen zijn scheuren in een houten 
paneel, craquelures in schilderijen, barsten in ivoor of been, 
vervorming van papier of leer, en opstaande afwerkingslagen.  
Als deze schade zich bij een object of afwerking al heeft gemani-
festeerd dan hoeft bij gelijkblijvende klimaatomstandigheden niet 
voor veel nieuwe schade te worden gevreesd. Wel kan de insta-
biele situatie die is ontstaan makkelijk leiden tot vervolgschade bij 
optillen, stoten of afstoffen. Denk aan opstaand fineer of losge-
raakte verfschilfers. Als eerdere schade is gerestaureerd, dan staat 
de investering in de restauratie op het spel wanneer het object 
opnieuw aan ongunstige klimaatomstandigheden wordt bloot-
gesteld. Overigens is het verstandig losgeraakte delen goed te 
bewaren zodat die later weer kunnen worden teruggeplaatst. 

In deze lade zijn losgeraakte stukjes verzameld en bewaard voor de restaurator.  
Doe ze het liefst in een envelop of zakje met een foto van het object of met de 
beschrijving van de herkomst op een label. 
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Klimaatgevoeligheid van materialen

Objecten en afwerkingen zijn gemaakt van verschillende 
materialen en met verschillende constructies. Elk materiaal en 
elke constructie is op een unieke manier gevoelig voor de 
relatieve luchtvochtigheid. Er worden drie schadeprocessen 
onderscheiden:
• een te hoge relatieve luchtvochtigheid waardoor opper-

vlakken beschimmelen;
• een te lage relatieve luchtvochtigheid waardoor hygro-

scopische materialen uitdrogen;
• een te veel fluctuerende relatieve luchtvochtigheid 

waardoor materialen en constructies vervormen en soms 
zelfs scheuren. 

Voorbeelden van materialen die bijzonder gevoelig zijn voor 
een te hoge relatieve luchtvochtigheid: alle materialen waarin 
dierlijke lijm is verwerkt, zoals papieren behang en boek-
banden. Verder kunnen alle organische hygroscopische 
materialen met schimmel bedekt raken. Materialen die 
kunnen uitdrogen zijn bijvoorbeeld boeken, schilderijen, 
houten meubelen, opgespannen papierbehang en textiel. 
Constructies die gevoelig zijn voor schommelingen in de 
relatieve luchtvochtigheid zijn onder andere gefineerd 
houtwerk, oude lijm- of afwerkingslagen, inlegwerk, papieren 
behang, schilderijen op paneel en op doek.

Herken een onjuist binnenklimaat

In hoeverre in uw situatie sprake is van een onjuist binnenklimaat, 
is aan diverse signalen te merken. 

Koudeproblemen voor het interieur
Warmtelekken (ook wel: koudebruggen) zijn in extreme gevallen 
herkenbaar aan schimmelplekken of aan lokaal sterke vervuiling. 
Schimmel kan makkelijk ontstaan daar waar door sterke lokale 
afkoeling van de lucht de relatieve luchtvochtigheid regelmatig 
hoger is dan 65%. Dat is al snel het geval in een hoek tussen twee 
buitenmuren of op een ongeïsoleerd gedeelte van een wand, raam 
of dak. Lokale vervuiling ontstaat doordat meegevoerde stof-
deeltjes worden afgezet op de koude plekken. Ook vóór er 
problemen ontstaan, kunt u warmtelekken herkennen door 
oppervlaktetemperaturen te meten en onderling te vergelijken. 

Vochtproblemen voor het interieur
Een warmtelek via een raam met enkel glas en zonder luiken kan  
’s winters zo groot zijn dat vochtige lucht tegen het glas conden-
seert en als water langs het glas naar beneden loopt. Aan de 

onderzijde van het raam kan houtrot ontstaan als het verfwerk 
niet in orde is. Ook slecht sluitende binnenluiken kunnen tot 
condensvorming op de ramen leiden. 

Een lokaal vochtig klimaat ontstaat ook snel in stilstaande lucht 
achter een schilderij of een meubel tegen een koude muur.  
Deze kunnen dan kromtrekken of scheuren óf ze vertonen verf-
verlies, vochtvlekken of -kringen, witte plekken in de vernis of 
zelfs schimmelplekken. Voor het zover is, is de muffe geur van 
stilstaande, vochtige lucht vaak al achter de voorwerpen te ruiken.  
De achterzijde kan klam aanvoelen.

Ook zoutuitbloei kan een signaal zijn van klimaatproblemen. 
Zoutuitbloei ontstaat als vocht van optrekkende of doorslaande 
muren aan het oppervlak verdampt en de opgeloste, door het 
vocht meegevoerde zouten daar uitkristalliseren. Stucwerk wordt 
van de muur gedrukt door de zoutkristallen. Op baksteen of 
sommige typen natuursteen ontstaan witte vlekken en op den 
duur verbrokkelt het oppervlak. Door de hygroscopische werking 
van het zout en/of door vochtcondensatie op de muren wordt 
zoutuitbloei vaak een terugkerend verschijnsel. Ook lekkages 
kunnen zichtbaar worden door zoutuitbloei. 

Warmte- en droogteproblemen voor het interieur
’s Zomers kunnen ruimten te veel opwarmen waardoor voor-
werpen en afwerkingen te droog worden. Afwerkingen met was 
worden plakkerig door de warmte, lijmverbindingen raken los 
door de droogte en warmte. Hout krimpt en kan dan barsten. Leer, 
papier en textiel worden bros en scheuren sneller. Minder 
zichtbaar op korte termijn is dat de natuurlijke veroudering van 
materiaal enorm wordt versneld. 

Smalle zakjes van textiel, niet al te stijf gevuld met metselzand, voegen zich goed naar 
de vormen van het raam en sluiten spleten tochtdicht af. Hier zijn ze gebruikt aan de 
bovenzijde van een schuifraam. 
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CASUS 2 
Het Huys ten Donck in Ridderkerk

Huys ten Donck is gebouwd in 1746 en is het hoofdhuis van de 
gelijknamige buitenplaats. Het is een breed en ondiep bakstenen 
herenhuis met een lage begane grond, een hoofdverdieping, een 
lage topverdieping en een zolder met mansardekap en dak-
kapellen. Het is gebouwd op zand waardoor er geen noemens-
waardige problemen zijn met natte muren. De langste gevels zijn 
op het noorden en zuiden georiënteerd en hebben negen ramen 
per verdieping. Er is daardoor veel lichtinval die door de geringe 
diepte van het huis tot achter in de kamers doordringt. Dat geeft 
een wisselende lokale opwarming. 

Er wordt verwarmd met radiatoren en ’s winters stoken de 
 bewoners vaak bij met open haarden in een of twee van de 
dagelijks gebruikte vertrekken. Aan de koude noordgevel zijn 
problemen te verwachten door afkoeling van de warme binnen-
lucht tegen koudere wanden en achter de meubels en schilderijen 
waar de lucht stilstaat. Binnenwanden zijn rondom betimmerd en 
de vensters van enkel glas zijn voorzien van binnenluiken op de 
begane grond en de hoofdverdieping. De binnenluiken worden  
’s nachts gesloten en de meeste zijn overdag alleen bij het gebruik 
van een ruimte geopend. De wanden zijn hiermee redelijk goed 
geïsoleerd. 

Recent zijn de ramen van de dakkapellen van isolerend glas 
voorzien en de ramen op de topverdieping van achterzetbegla-
zing. Het huis heeft daardoor een (min of meer) ‘warme muts’ 
gekregen die warmtelekken via de plafonds en het dak tegengaat. 
De verwarmingsinstallatie is verduurzaamd door het gebruik van 
een lucht-warmtepomp als energiebron. Metingen moeten nog 
uitwijzen welke invloed dat heeft op het binnenklimaat. 

Het huis is bewoond door een gezin met jonge kinderen en de 
kamers op de begane grond en hoofdverdieping worden gebruikt 
voor rondleidingen en ontvangsten. Hoogtepunten van het 
historisch waardevolle interieur zijn de spectaculaire rococo 
wandbetimmeringen, stucplafonds en deuren met houtsnijwerk. 
Verder zijn er fraaie gefineerde meubels, portretten op paneel en 
doek, en geschilderde behangsels. De objecten hebben een 
gemiddeld tot hoge gevoeligheid voor het binnenklimaat. 

Bewoonster Catharina Groeninx van Zoelen:
‘Hier in huis gebruiken we een aantal ruimten dagelijks, en andere niet.  
Ik wil dat mensen zich welkom voelen als ze spontaan langskomen en 
daarbij horen warme vertrekken. Daarom wordt er ’s winters continu en 
overal gestookt, wat niet wil zeggen dat het ook overal warm 
wordt. Beneden in de eetkamer branden vrijwel altijd – en zeker bij 
ontvangsten – de open haard en kaarsen. Die voegen warmte toe, dat 
scheelt best veel. 

Het huis ligt zo dat twee van de stijlkamers veel zoninval hebben. Met een 
beetje zon in de ontvangstzaal merk je meteen dat het warmer wordt, ook 
in de winter. Toch voelt het nooit als een broeikas. Er zijn geen radiatoren, 
maar wel een schacht waaruit warme lucht komt. En juist hier is het 
klimaat heel stabiel. Het is daardoor de meest prettige ruimte. 

Aan de voorkant, op het noorden, koelt het huis sneller af als je niet 
stookt. Het timpaan op de voorgevel slaat groen uit. Maar of dat nu door 
vocht komt, of door de bomen? Precies in de hoek tussen de noord- en 
oostgevel is het meeste warmteverlies, dat is met een warmtecamera 
vastgesteld. Binnen merken we niet per se dat het aan de noordkant 
natter is. Twee achterglasschilderingen hebben schade, maar dat kan ook 
een andere reden hebben. Zelf heb ik nooit gemerkt dat het ergens in huis 
vochtig voelt. Het is eerder droog, dat merk ik bij het ademhalen. We 
meten het niet. Ik weet overigens ook niet hoe je dat zou kunnen 
veranderen. 

Op de tweede verdieping, waar de kinderen slapen, blijven de radiatoren 
vaak koud. Bij een beetje koude helpt de stijgende warmte, terwijl het 
beneden warm genoeg blijft. Maar dat helpt niet als het écht koud wordt, 
bij vijf graden vorst. Dan gebeurt er iets in huis waardoor je het heel 
moeilijk warm krijgt. Heel fascinerend. Gelukkig hebben we een groot 
fornuis in de keuken. De warmte verspreidt zich van daar door het hele 
huis. Ik denk dat er veel luchtcirculatie is. Je merkt dat ook op de overloop 
van de tweede verdieping: daar ruik je wat er beneden gekookt is. 

Het is opmerkelijk hoe goed het binnenklimaat is. Door de stenen vloer in 
de gang beneden is het ’s zomers koel genoeg. In de eetkamer doen we de 
tuindeuren open en dan is het daar ook prima. Ook na 270 jaar valt er 
niets uit elkaar, al zit er hier en daar een houtscheur. Er zijn geen grote 
vochtophopingen. Het grootste probleem zijn nog de lekkages van het 
dak. Bij regen en wind zie en hoor ik het water soms letterlijk naar binnen 
stromen. En als de dakgoot verstopt is met bladeren, dan aarzel ik niet 
om die vanuit een van de dakkapellen met een bezem weg te schuiven. 

Behalve dat – en de verwarming bijvullen – doen we niet veel aan het 
klimaat. Wel houden we de binnendeuren gesloten en elke avond gaan de 
luiken dicht. Zo blijven de luiken in orde en het is ook goed voor de 
veiligheid. Verder halen we bij vragen en problemen altijd mensen in huis 
die verstand van zaken hebben. Ik woon hier nu zo’n tien jaar permanent 
en alle informatie is nog steeds welkom.’

Bewoonster Catharina Groeninx van Zoelen in Huys ten Donck in Ridderkerk.
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Over het algemeen is een wat lagere temperatuur dan ook beter 
voor het behoud van het interieur. Zelfs voor de behaaglijkheid van 
de mens kan het ’s zomers te warm worden, maar in de meeste 
situaties ontstaat het grootste comfortprobleem in de winter.

Behaaglijkheidsproblemen 
Tocht en koudeval verstoren de behaaglijkheid sterk. Tocht is een 
signaal van slecht sluitende ramen of deuren, of van het 
‘ontsnappen’ van warme lucht naar boven. Er wordt dan nieuwe, 
koude lucht over de vloer aangetrokken. Koudeval ontstaat bij een 
hoog raam of koude muur als de warme lucht bovenaan afkoelt en 
daarna langs de wand of het raam naar beneden stroomt. 

Een wat lagere temperatuur is overigens niet alleen beter voor het 
interieur, maar ook voor de gezondheid van de bewoners. De 
algemene kamertemperatuur wordt als (te) laag ervaren als 
iemand lange tijd stilzit, onvoldoende winterkleding draagt of 
invloed van temperatuurverschillen nabij een koude wand ervaart. 
Overigens zijn er grote individuele verschillen en voelt de ene 
mens zich sneller onbehaaglijk dan de ander. 

Effecten van onjuist binnenklimaat

Als de lucht in huis te droog of te nat is, of te veel en te grote 
fluctuaties van vochtigheidsgraad en/of temperatuur kent, 
dan veroorzaakt dat in veel gevallen schade. Een binnentem-
peratuur onder het vriespunt kan tot vorstschade leiden, 
terwijl een te hoge temperatuur vaak leidt tot een lage 
relatieve luchtvochtigheid en daarmee tot uitdroging. Een te 
hoge luchtvochtigheid kan rot en schimmel tot gevolg hebben 
en een te lage luchtvochtigheid maakt voorwerpen gevoelig 
voor breuk en scheuren. Dat geldt voor de afwerking en 
inrichting van het huis, maar ook voor de constructie van een 
huis. Denk bijvoorbeeld aan de kap, het metselwerk, vloeren, 
balken, deuren, ramen en kozijnen die aangetast kunnen 
raken als resultaat van een verkeerd binnenklimaat. Ook voor 
de behaaglijkheid en de gezondheid van de bewoners is een 
juist binnenklimaat van groot belang.

De grootste risico’s op een rij

Als u zich realiseert welke eisen aan het klimaat worden gesteld 
door de aard en het gebruik van het interieur en als u weet aan 
welke signalen een onjuist binnenklimaat herkenbaar is, is de 
volgende stap nodig: een inventarisatie van de grootste risico’s 
voor het interieur. Die risico’s zijn het grootst als een waardevolle, 
klimaatgevoelige inrichting of afwerking zich op plaatsen bevindt 
met de grootste kans op onjuist binnenklimaat.

Bewoners van drie monumentale woonhuizen hebben in inter-
views in deze brochure verteld over hún zoektocht naar de juiste 
balans tussen wooncomfort en het behoud van hun huis en 
interieur. Hoewel voor elk huis de prioriteiten anders liggen, zijn er 
ook overeenkomsten en algemene punten die voor u wellicht 
herkenbaar zijn. Voor het voorbeeldhuis zijn de belangrijkste 
risico’s voor de begane grond opgesomd in de tekening op p. 10. 

Als u uw huis zelf in kaart brengt – met de belangrijkste 
kenmerken, gebruiks- en behoudseisen, en actieve beïnvloeding 
van het klimaat – dan is dit een handig hulpmiddel om risico’s te 
lokaliseren. Welke stappen kunt u het best zetten?

1. Kopieer of schets een plattegrond van het huis (zie voorbeeld 
op p. 3). Zorg dat u ook de windrichtingen erbij tekent in 
verband met de zon en de wind. Laagstaande zon uit het oosten 
en westen komt dieper in het huis, de hoge zon uit het zuiden 
schijnt ’s zomers in de warmste uren van de dag. In Nederland is 
de westenwind vaak nat en en de oostenwind koud.

2. Geef aan welke plaatsen in het huis ’s winters vaak koud zijn: 
ongeïsoleerde ramen, buitenmuren en daken en andere warm-
telekken zoals tochtende deuren en ramen of een trapgat 
waardoor de warmte verdwijnt.

3. Geef aan welke plekken vochtiger zijn dan elders door lekkages, 
optrekkend vocht of condensvorming op koude oppervlakken. 

4. Geef aan waar zomers veel zoninval is (dit kan in de loop van de 
dag veranderen) en welke ruimten het makkelijkst opwarmen.

5. Teken de warmtebronnen, zoals radiatoren, open haard, fornuis.
6. Teken andere ‘klimaatbeïnvloeders’, zoals een bevochtigings- of 

ontvochtigingsapparaat, ventilatieroosters en ramen en deuren.

Als u op deze manier het huis heeft geïnventariseerd, kijkt u 
vervolgens naar de afwerking en inrichting en naar het gebruik 
door de bewoners. Waar bevinden zich de waardevolste inrichting 
en afwerkingen in uw interieur? Waar de klimaatgevoeligste? 
Welke minimumeisen worden ’s zomers en ’s winters door de 
mens gesteld en voor welke ruimten? Hoe verhouden zich die tot 
de koude, vochtige en zonnige plekken in het interieur (punten 2 
tot en met 4 van het stappenplan)? 

In veel monumentale woonhuizen zijn de belangrijkste klimaat-
risico’s voor de afwerking en inrichting:
• uitdroging als de afwerking en inrichting ’s zomers wordt opge-

warmd of zich ’s winters in verwarmde ruimten zonder bevoch-
tiging bevindt (vaak gevolgd door fysieke schade zoals scheuren 
en loslatende onderdelen);

• schimmel als de afwerking en inrichting op te vochtige plekken 
staat. Vaak zijn dit ook koude plekken omdat daar de relatieve 
luchtvochtigheid het makkelijkste stijgt;

• vochtschade waar de lucht achter de afwerking of inrichting 
(schilderijen, kasten) stil blijft staan en lokaal kouder wordt dan 
lucht elders in de ruimte;
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• vraat- en rotschade (vooral van hout) als insecten, schimmels en 
ontbinding door hoge vochtigheid worden gefaciliteerd. 

Tenzij uw interieur bijzonder klimaatgevoelige afwerkingen en 
inrichting kent (zie kader ‘Klimaatgevoeligheid van materialen’,  
op p. 7) zal een relatieve luchtvochtigheid tussen 30 (’s winters) en 
70% (’s zomers) meestal niet al te veel risico’s veroorzaken. Voor 
objecten die gevoelig zijn voor uitdroging is een ondergrens van 
30 à 40% relatieve luchtvochtigheid wenselijk. Bij een langdurige 

relatieve luchtvochtigheid van 65% of hoger ontstaat een groot 
risico op schimmels, houtrot en verhoogde activiteit van 
houtworm. De invloed van kortdurende uitschieters is beperkt.  
Als het interieur klimaatgevoeliger is dan gemiddeld – of als u 
door de hoge waarde van het interieur minder risico wilt lopen –  
is het aanbevelingswaardig om een bandbreedte van 40 tot 60% 
relatieve luchtvochtigheid na te streven. In een monumentaal 
pand is het in de praktijk vaak lastig om dit voor het hele huis te 
realiseren.

NZ

O

W

De portre�en in de gang hangen tegen een 
zware binnenmuur (met een stabiele 
temperatuur). Door het trapgat is er 
voldoende circulatie. Er is nauwelijks 
opwarming door de zon. De radiatoren 
staan ’s winters op 15   C. Weinig risico! De 
lekkage van de middelste dakgoot kan 
echter doorsijpelen tot in de binnenmuur.

De kast staat tegen een buitenmuur op het 
noordoosten. Die is koud en soms nat door 
optrekkend vocht uit de na�e kelder. 
Tijdens de winters is er een risico op 
vochtproblemen achter de kast, zeker als 
daar onvoldoende ventilatie is.
Door de kierende ramen in ltreert ’s winters 
droge lucht die door de radiatoren wordt 
opgewarmd. ’s Winters bestaat er risico op 
uitdroging.

De serre op het zuidoosten en de ruimte 
daarachter warmen snel op. ’s Zomers is er 
een risico op uitdroging van afwerking en 
inrichting. Door isolatie, dubbelglas en 
goede kierdichting hoe� er ’s winters niet 
zoveel gestookt te worden en is er minder 
risico op uitdroging dan in het oude 
gedeelte.

o

Enkele klimaatrisico’s

De grootste klimaatrisico’s in het voorbeeldhuis van p. 3.
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CASUS 3 
Nieuwe Herengracht 99 in Amsterdam

Dit grachtenpand uit de late 
zeventiende eeuw heeft een 
breed en diep hoofdhuis met 
ernaast een smalle lage aanbouw 
uit de achttiende eeuw. Het 
hoofdhuis heeft vier bouwlagen 
met drie dwarskappen boven een 
souterrain, de aanbouw heeft 
twee lagen met een plat dak. Het 
bovenste deel van de bouwmuur 
staat vrij van de buurpanden. Aan 
de achterzijde ligt een lange, 

smalle uitbouw met een eigen langskap. De buitenschil van het huis 
heeft door de complexe vormen van het bouw volume een groot 
oppervlak zodat er veel warmteverlies mogelijk is. 

De voorgevel met drie grote, hoge ramen per verdieping is op het 
zuidoosten gericht en heeft veel zoninval. Achter deze gevel ligt op 
de eerste verdieping de hoge, brede pronkzaal. De achtergevel en 
de smalle uitbouw hebben hoge ramen op het westen en het 
noordwesten. Deze gevels krijgen geen directe zon. Hier zijn  
’s zomers problemen te verwachten met vochtigheid door afkoe-
ling van de warme lucht tegen de koudere wanden. 

Het huis is in appartementen verdeeld met een gemeenschap-
pelijke gang en trappenhuis. Bij die verbouwing zijn de daken aan 
de binnenzijde geïsoleerd en de meeste ramen aan de achterzijde 
kregen achterzetbeglazing. Ook werd een bestaande gemeen-
schappelijke centrale verwarming met lagetemperatuurradiatoren 
enigszins aangepast. De watertemperatuur van de installatie 
wordt afgeleid van de buitentemperatuur. Enkele appartementen 
hebben bovendien een open haard. Sommige ramen zijn voorzien 
van binnenluiken, die de bewoners naar eigen inzicht gebruiken. 
De gemeenschappelijke ruimten worden ’s winters tot 15OC 
verwarmd. Voor de appartementen staat de regeling overdag op 
20OC ingesteld en dat kan per woonruimte naar boven of beneden 
worden bijgesteld met een thermostaatkraan per radiator. 

Hoewel de grote plafond- en wandschilderingen in 1922 zijn 
verdwenen, is de afwerking van de pronkzaal nog steeds van een 
bijzondere kwaliteit. Ook elders in het huis zijn fraaie, authentieke 
stucplafonds, vloeren, deuren, schouwen, trappen en houten 
betimmeringen. Ze hebben een gemiddelde tot hoge gevoeligheid 
voor het binnenklimaat. 

Bewoner Emile van Kreveld:
‘In dit huis werkte in de achttiende eeuw zeven man personeel. Ik denk 
dat ze ’s winters hun handen vol hadden aan de schouwen, om die in elke 
kamer brandend te houden. Ook nu is het nog een hele klus om de 
warmtehuishouding in orde te krijgen. Aan de tuinzijde is het huis koel  

en vochtig, aan de voorzijde is dat minder. Dit huis heeft drie dagen nodig 
om in evenwicht te komen als de buitentemperatuur verandert. Daarom 
zijn de tussenseizoenen het lastigst, met dat kwakkelweer.

Iedereen vergeet het, maar tochtbestrijding is het meest wezenlijke wat je 
moet doen in een monument als dit. Toen wij hier kwamen wonen, raakte 
het huis 40% van de warmte die er in werd gestopt kwijt door tocht. Nu 
zijn alle deuren en ramen van tochtstrips voorzien, ook de binnendeuren 
naar de koudere gang. Zo nodig knip ik die strips op maat, en na een paar 
jaar vervang ik ze als ze zijn versleten. Op de vensterbanken en ook boven 
op de schuiframen liggen lange, slappe zandzakjes. Het trekgat van de 
haard gaat dicht als die niet brandt. Zo voorkom je dat de warmte wordt 
afgevoerd door te veel luchtcirculatie. Overigens blijft er in zo’n huis als 
dit altijd genoeg ventilatie over. 

Er is indertijd een berekening gemaakt van de warmtestromen door het 
hele pand om de juiste capaciteit van de radiatoren te bepalen. De 
cv-leidingen zijn geïsoleerd in de loopruimten die we nauwelijks 
verwarmen. Het is wel een gegoochel geweest om tot een evenwichts-
toestand van het gebouw te komen, maar gelukkig helpt mijn 
achtergrond als docent thermodynamica. 

Aan de achterzijde was het huis ’s winters onvoldoende warm te krijgen, 
dus daar hebben we achterzetramen geplaatst. Dat is goed als warmte-
isolatie, maar ook prima tegen tocht, inbraak en verkeersgeluid. Als je 
niet te verwend bent, kom je nagenoeg zonder ingrijpen de winter door. 
Twee kleine boorgaatjes onder in het raamhout zorgen ervoor dat de 
opgesloten lucht wordt ververst met buitenlucht. Periodiek schroeven we 
ze los om het glas schoon te maken. 

’s Zomers is het achterhuis gevoelig voor schimmel, vooral op de begane 
grond. Als de krant niet meer kraakt weet je dat het daar te vochtig is. 
Omdat ’s zomers de hoofdverwarming uitstaat, hangt in het achterhuis 
een kleine gaskachel om de temperatuur omhoog en de relatieve 
vochtigheid dus omlaag te krijgen. 

Over het algemeen is het hier denk ik niet te droog, maar we hebben 
weleens een harde knal gehoord toen er een droogtescheur ontstond in 
een balk of vloer. Alleen als er bij aanhoudende vorst veel droge lucht 
binnenkomt is er een risico. Maar wanneer komt dat nu voor, hier midden 
in de stad?’

Bewoner Emile van Kreveld in zijn huis aan de Nieuwe Herengracht 99 in 
Amsterdam.
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Maatregelen ter verbetering

Hoewel elk huis zijn eigen kenmerken heeft – en dus meer of 
minder gevoelig is voor bepaalde problemen – heeft elk seizoen 
kenmerkende risico’s met bijbehorende maatregelen. Kennis van 
de situatie ten aanzien van uw interieur helpt om te besluiten of 
het nodig is om een deskundige in te roepen. Ook zijn er maat-
regelen die u zelf kunt nemen. Denk ook aan de bestaande 
klimaatbeïnvloeders (punten 5 en 6 van het stappenplan).

Maatregelen die u zelf kunt nemen
U kunt zelf veel doen door de pieken en dalen van de seizoens-
cyclus af te zwakken en het interieur te beschermen tegen 
klimaatinvloed. Zorg dat u bekend bent met de klimaatinvloeden 
op het huis door de conditie van afwerking en inrichting periodiek 
te controleren.

Eigen maatregelen voor de zomerperiode
• Voorkom opwarming door invallende zonnestraling aan de 

zonnige zijde te verminderen met behulp van zonwering.  
Draai in de loop van de dag met de zon mee bij het openen of 
sluiten van buiten- of binnenluiken, zonneschermen of 
zonnegordijnen.

• Overweeg bomen te planten om opwarming door zonnestraling 
op gevels en ramen te voorkomen. Soms hebben vroeger om 
die reden leibomen voor een huis gestaan.

• Voorkom opwarming door objecten buiten het bereik van 
invallende zonnestraling plaatsen (zomer- en winteropstelling 
maken). Zonnestraling veroorzaakt behalve opwarming en 
uitdroging ook verkleuring, verbleking en versnelde degradatie 
voor de meest gebruikte materialen van de inrichting zoals 
textiel en hout. 

Winter
Sluit gordijnen en luiken, overweeg isolatie van koude 
oppervlakken. Vergroot de behaaglijkheid bij lage kamer-
temperatuur door tocht te voorkomen, warme kleding te 
dragen en/of een lokaal straalpaneel te gebruiken. Bevochtig 
zo nodig de binnenlucht. Overweeg bijzonder kwetsbare 
objecten in een onverwarmde ruimte te plaatsen. Wees alert 
op condensvorming en schimmel in koude hoeken en 
ruimten en bij warmtelekken. Ventileer stille hoekjes en de 
ruimte tussen objecten en koude muren met binnenlucht.

Zomer
Houd het huis koel door zoninval en opwarming van muren te 
vermijden. Houd de ramen en buitendeuren dicht tijdens de 
warme uren overdag. Denk aan zonwering en aan schaduwrijke 
bomen voor het huis. Voorkom lokale uitdroging door directe 
zonnestraling; probeer objecten buiten het bereik van  zoninval 
te houden. Wees alert op condensvorming op zware, koudblij-
vende muren en gewelven. Ventileer ’s nachts met koele 
buitenlucht om warmte en vochtigheid af te voeren.

Algemene tips

Herfst
Zomerlucht die opgesloten raakt in 
een kast, koer, doos of in een 
weinig gebruikte kleine kamer kan 
bij afnemende binnentemperatuur 
tot condensatie en schimmel 
leiden. Ventileer deze ruimten met 
buitenlucht aan het begin van de 
herfst op een frisse dag.

Lente 
Als het huis nog koud is maar de 
buitentemperatuur al begint op 
te lopen, vormt ventilatie met 
buitenlucht een risico. Het vocht 
uit de warme buitenlucht 
condenseert op koude muren. 
Vermijd ventilatie met buiten-
lucht totdat het huis zelf ook 
opgewarmd is.
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• Bescherm gericht. Kunnen bijzonder gevoelige objecten 
(tijdelijk) elders worden opgesteld? Objecten die lastig 
verplaatsbaar zijn, kunnen worden afgeschermd van zonne-
straling. Denk aan gordijntjes bij vitrines, witte doeken over een 
bank of beschermende hoezen over stoelzittingen.

• Voer warmte en vocht bewust af. ’s Zomers kan het beste met 
koele buitenlucht worden geventileerd: op een koele dag of 
tijdens de koelere perioden in de ochtend of ‘s nachts.

• Wees alert op condensatie op relatief koude oppervlakken.  
Zware constructies zoals dikke muren of kolommen, keldermuren 
en gemetselde gewelven blijven soms de hele zomer koud. 

• Ontvochtig te vochtige ruimten. Het hoge vochtgehalte van de 
warme buitenlucht veroorzaakt condensatie op koelere binnen-
oppervlakken wanneer die lucht naar binnen stroomt.

Ontvochtiging

Vochtige microklimaten kunnen worden voorkomen door 
luchtbewegingen te bevorderen. Door afstandhouders achter 
een schilderij, door het geregeld openen en sluiten van 
binnendeuren en het naar voren plaatsen van meubels bij  
een buitenmuur voorkomt u dat vochtige lucht achter 
bijvoorbeeld kasten, openstaande deuren, staande klokken, 
prenten of schilderijen ‘gevangen’ blijft in een zogenaamd 
microklimaat. Vocht kan ook actief worden afgevoerd door 
vochtvangers in vochtige afgesloten ruimten te plaatsen (en 
die tijdig te vervangen). ’s Winters helpt het om vochtige 
ruimten te ventileren met koudere, droge buitenlucht. 
Verdampt water wordt door de luchtverplaatsing afgevoerd 
en de toegevoerde, droge lucht onttrekt vocht aan de 
afwerking en inrichting. De vochtigheid en de temperatuur 
van de buiten lucht kan eventueel worden gemeten met een 
datalogger.

Eigen maatregelen voor de winterperiode
• Binnen- en/of buitenluiken bij koude gesloten houden. Dit geldt 

ook voor gordijnen. U kunt ook speciale thermisch isolerende 
gordijnen ophangen (eventueel achter de gewone gordijnen).

• Isoleer de grootste warmtelekken. Ramen met enkel glas kunt u 
isoleren door binnenzetbeglazing. De ruimte tussen de twee 
glaspanelen lichtjes ventileren met buitenlucht (via kieren of 
een brede sleuf of openingen boven en onder). 

• Vermijd tocht door strips aan te brengen en kieren rondom 
ramen en deuren af te dichten. Zandzakjes zijn heel geschikt 
voor horizontale kieren. 

• Voorkom opwaartse warmtestromen door binnendeuren te 
sluiten en/of gordijnen rond een trap of trapgat te plaatsen. Een 
straalpaneeltje dat achterstevoren in het trapgat is gemonteerd 
vermindert de opwaartse trek. Sluit het trekgat van de haard als 
die niet in gebruik is. 

• Beperk verwarming tot enkele verblijfsruimten, doe truien aan 
in (de rest van het) huis. Een lage binnentemperatuur 
vermindert het risico voor de afwerking en de inrichting en is 
bovendien gezond voor mens en dier.

• Verwarm gericht. Een straalpaneel is lokaal effectief zonder dat 
de gehele ruimte opgewarmd hoeft te worden. Vrijwaar 
afwerking en inrichting wel van stralingswarmte of hete 
luchtstromen.

• Ventileer stille hoekjes en koude ruimten achter objecten. 
Creëer afstand tussen een koude wand en de achterzijde van het 
object, bijvoorbeeld door schilderijen iets van de koude muur te 
houden met afstandhouders. Plaats kasten naar voren, op een 
kleine afstand van de wand.

• Verminder risico’s door de meest klimaatgevoelige voorwerpen 
te verplaatsen naar een onverwarmde, vorstvrije ruimte (waar 
weinig kans op uitdroging is) of naar een geklimatiseerde kast 
of vitrine. Schilderijen kunnen van een klimaatdoos worden 
voorzien. 

• Bevochtig te droge ruimten. Verwarmde ruimten lopen  
’s winters het grootste risico op droge lucht die de afwerking en 
de inrichting uitdroogt. Dit effect wordt groter door tocht.

Bevochtiging

Voor de beeldvorming: in een kamer van 60 m2 (bijvoorbeeld 
6 x 10 meter) en 3 meter hoog (dus 180 m3) moet bij een 
kamertemperatuur van 20OC minstens 650 ml water 
verdampen om de luchtvochtigheid van 30 naar 40% RV te 
laten stijgen. Als de afwerking en de inrichting vocht kunnen 
opnemen dan kan er een veelvoud van dit volume water 
nodig zijn om het gewenste effect te bereiken. Benut de 
vochtbronnen die er zijn: laat was binnen drogen, geef 
planten veel water, ventileer slaapkamers ’s ochtends met 
binnenlucht, ventileer keuken en verblijfsruimten ’s avonds 
met binnenlucht. Bij nat, regenachtig weer het hele huis 
ventileren met buitenlucht. Per ruimte de ramen en deuren 
enkele minuten openzetten heeft vaak al veel effect.  
De vochtigheid en de temperatuur van de buitenlucht kan 
eventueel worden gemeten met een datalogger. Als de 
afwerking en de inrichting zo droog zijn dat ze het vocht uit 
de lucht absorberen, dan daalt de luchtvochtigheid weer 
geleidelijk en is herhaaldelijke toevoer van vocht nodig. 
Overweeg de aanschaf van een stoomapparaat of andere 
luchtbevochtiger. 
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Periodieke controle

Om in de gaten te houden of de afwerking en inrichting geen 
schade ondervinden door het klimaat is het raadzaam om 
periodiek een rondje door het huis te maken om de toestand 
te bekijken en te vergelijken met de vorige keer. Dat kan 
bijvoorbeeld twee- of driejaarlijks, of jaarlijks roulerend in 
een gedeelte van het huis. Muffe lucht en klam aanvoelende 
oppervlakken zijn indicaties van hoge luchtvochtigheid.  
Bros aanvoelend en knisperend materiaal vormt een indicatie 
van lage luchtvochtigheid. Maak gedetailleerde foto’s ter 
vergelijking voor de volgende ronde (zo weet u of de toestand 
stabiel blijft of niet). Let op: 
• corrosie van metaal;
• doorlopende scheuren en loszittende delen in houtwerk;
• houtrot; 
• kromgetrokken of gebarsten hout;
• schimmel achter meubels of schilderijen aan buitenmuren; 
• schimmel in gesloten ruimten zoals kasten of in ‘dode 

hoeken’;
• loszittende verf, ook op schilderijen;
• vochtkringen, door vocht bobbelend of verkleurd materiaal.
Dit type aantasting is vaak het gevolg van ongunstige lokale 
klimaatomstandigheden. Verplaats het voorwerp zo mogelijk 
van de ongunstige locatie en/of roep de hulp van een 
deskundige in om verdere schade te voorkomen.

Ook kunt u onmiddellijk het klimaat volgen met klimaatdata-
loggers of met behulp van hygrometers die u op kritische 
plekken hangt en waarvan u periodiek de luchtvochtigheid 
(meestal als relatieve luchtvochtigheid weergegeven), de 
temperatuur en de datum noteert. Wanneer u die gegevens 
weet te duiden, houdt u beter zicht op de klimaatrisico’s. Ook 
kunt u met deze informatie een deskundige om advies vragen.

Maatregelen met de hulp van een deskundige
• Bouwkundig onderhoud aan de schil plegen: lekkages, 

optrekkend vocht of doorslaande muren, slecht sluitende ramen 
en deuren aanpakken. 

• Interne lekkages van aan- en afvoer- of cv-leidingen aanpakken.
• Luiken geschikt voor gebruik maken of verdwenen luiken 

terugbrengen.
• Thermisch isoleren van tussenvloeren, kruipruimten en/of  

het dak.
• Schade die aan de afwerking of de inrichting is ontstaan, laten 

consolideren (stabiliseren) of restaureren.
• Een klimaatdoos laten aanbrengen of een klimaatvitrine laten 

plaatsen en instellen.
• Urgente schadegevallen (zoals schimmeluitbraak, lekkages/

waterschade, actieve scheurvorming of kwetsbare loszittende 
verf of loszittend fineer) met spoed laten behandelen.
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