JOUW COLLECTIE IN TOPVORM!

Zonlicht
Bewaar op een donkere plaats.
Uv zorgt voor het broos maken
van de textielvezels.

Stof
Gebruik een museumstofzuiger voor
het handmatig verwijderen van stof.
Werk met een kwast, een stofzuigmond
met borstel of een stofzuigmond met gaasje
omheen. Houd ook de kast stofvrij

Insecten
Vermijd warm en vochtig klimaat. Laat
geen ramen of deuren op een kier.
Houd de bewaarruimte proper. Niet eten
in de ruimte of planten laten staan.
Controleer object en ruimte regelmatig.
Tip: leg een wit blad op de bodem van de kast.
Bij aanwezigheid van insecten zullen er uitwerpselen op het blad te zien zijn. Of plak een
stukje dubbelzijdige tape op karton als plakval
voor kruipende insecten.

Schimmels
Vermijd warm en vochtig klimaat.
Draag handschoenen wanneer er
vermoeden is van schimmel (voor
eigen veiligheid en besmettingsgevaar).
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textiel

Verpakking
Vlak Textiel: (vb. tapijt, laken) rol
op in een zuurvrije rol, indien in
goede staat.
Kledij: ophangen aan opgedikte kapstok.
Zwaar gedecoreerd of zeer fragiel textiel: bewaar plat in lade of doos. Noteer
op verpakkingen steeds een inventarisnummer/beschrijving of plak er een foto
op van het object zodat onnodige manipulatie wordt vermeden.

Benodigdheden
Museumstofzuiger: uitleenbaar bij Erfgoedcel Land van Dendermonde of via
www.uitleendiensterfgoed.be
Kwasten: vb. maquillageborstels uit grootwarenhuis
Handschoenen: (katoen of ongepoederd nitril)
te koop via Provincie Oost-Vlaanderen
Dubbelzijdige kleefband: in doe-het-zelfzaak
Verpakkingsmateriaal: neem contact op met
de erfgoedcel

Verpakking
Dek het meubel af met een
hoes uit tyvek, ongebleekt baalkatoen of lakens uit 100% katoen.
Afdekhoes: tyvek te koop via Provincie
Oost-Vlaanderen. Goedkopere alternatieven zijn ongebleekt baalkatoen of
100% katoenen lakens, te koop in een
stoffenwinkel, of 100% polypropyleendoek, te koop in een doe-het-zelfzaak
(schildersafdeling)

Benodigdheden
Museumstofzuiger: uitleenbaar bij Erfgoedcel Land van Dendermonde of via
www.uitleendiensterfgoed.be
Kwasten: vb. maquillageborstels uit grootwarenhuis
Boenwas: kleurloze en vloeibare bijenwas te
koop in een doe-het-zelfzaak, of microcrystalline wax van het merk 'Renaissance wax'
Pluisvrije doek: microvezeldoek of doek uit
100% katoen te koop in een doe-het-zelfzaak
of grootwarenhuis.

Verpakking
Hang een schilderij niet aan een
buitenmuur om een microklimaat
te vermijden.

Benodigdheden
Museumstofzuiger: uitleenbaar bij Erfgoedcel Land van Dendermonde of via
www.uitleendiensterfgoed.be
Kwasten: vb. maquillageborstels uit grootwarenhuis
Handschoenen: (katoen of ongepoederd nitril)
te koop via Provincie Oost-Vlaanderen

Temperatuur
Bewaar foto's op een koele
en droge plaats.

Verpakking
Berg foto's op in een 'ademende' verpakking zoals een
zuurvrije doos of ongebufferd
zuurvrij papier. Gebruik geen pergamijn
(kristalpapier).
Voor een korte bewaring kan je foto's
stofvrij verpakken in transparante polyesterfolie. Zorg dat de folie bestaat uit
100% polyethyleen (PE), polypropyleen
(PP) of polyester (PS) en geen weekmakers of coatings bevat.
Gebruik nooit lijm op foto’s, maar houdt
ze op hun plaats door fotohoekjes te
maken uit zuurvrij karton.

Benodigdheden
Zuurvrije dozen en ongebufferd zuurvrij papier: te koop via Provincie OostVlaanderen
Polyesterfolie: folie van Melinex, Hostaphan en
Mylar, te koop via Provincie Oost-Vlaanderen.
Een goedkoper alternatief is landbouw/ moestuinfolie uit 100% polyester of polyethyleen, te
koop in een doe-het-zelfzaak
Museumstofzuiger: uitleenbaar bij Erfgoedcel
Land van Dendermonde of via www.uitleendiensterfgoed.be
Kwasten: vb. maquillageborstels
Handschoenen (katoen of ongepoederd nitril)
te koop via Provincie Oost-Vlaanderen
Dubbelzijdige kleefband: in doe-het-zelfzaak

Bijzonderheden
Bewaar zwart-wit- en kleurenfoto’s
apart. Kleurfoto's bevatten een andere chemische samenstelling. De samenstellingen kunnen kunnen chemische
processen opwekken die schade kunnen veroorzaken aan de beeldlaag.
Dia's haal je best uit het glas en bewaar je
apart. Tussen het glas en de dia kan er een microklimaat ontstaan die de dia kan aantasten.
Glasnegatieven bewaar je verticaal in mapjes
van zuurvrij papier op een koele en droge
plaats. Glasnegatieven zijn zeer fragiel. Draag
altijd handschoenen. Bij aantasting contacteer
je best een expert.

Temperatuur
Bewaar het object op een
koele en zeer droge plaats
(minder dan 30% relatieve
vochtigheid). Vermijd schommelingen in temperatuur of vochtigheidsgraad. Uit gevaar voor tinpest
bewaar je een object uit tin best niet
onder de 14°C.
Isoleer het object bij actieve corrosie (vaak is er groen tot blauwgroen
poeder te zien) van andere voorwerpen zonder corrosie en verplaats ze
in afwachting van restauratie naar
een afzonderlijke ruimte met een
lage relatieve vochtigheid (onder
30%). Contacteer een expert.

Verpakking
Verpak eerst in zuurvrij zijdepapier, nadien in een doorprikte
plastic folie of zak (uit 100% polyethyleen (PE), polyester of polypropyleen (PP) zonder coating) en dan in een
luchtdichte doos (vb. Curver, Tupperware,…) met vocht absorberende silicagelkorrels.

Benodigdheden
Producten van het poetsmerk
'Hagerty' zijn veilig om te gebruiken.
Handschoenen (katoen of ongepoederd
nitril): te koop via Provincie Oost-Vlaanderen
Polyesterfolie: folie van Melinex, Hostaphan en
Mylar, te koop via Provincie Oost-Vlaanderen.
Een goedkoper alternatief is landbouw/ moestuinfolie uit 100% polyester of polyethyleen, te
koop in een doe-het-zelfzaak
Zuurvrije dozen, zuurvrij zijdepapier en silicagel: te koop via Provincie Oost-Vlaanderen.
Pluisvrije doek: microvezeldoek of doek uit
100% katoen, in doe-het-zelf of grootwarenhuis
Luchtdichte doos: Tupperware of Curver, te
koop in grootwarenhuis.
Museumstofzuiger: uitleenbaar bij Erfgoedcel
Land van Dendermonde of via www.uitleendiensterfgoed.be
Kwasten: vb. maquillageborstels

Bijzonderheden
Zilver: in wol, vilt, rubber en verf zitten zwaveldampen die zilversulﬁde
veroorzaken. Zilversulﬁde is een oxidatiereactie die ontstaat door luchtvervuiling
waardoor er zich een grauwe zwarte laag op
het zilveren object vormt. Houd zilver dus weg
van wol, vilt, rubber en verf. Zilversulﬁde kan
weggepoetst worden, maar bij het poetsen slijt
de oppervlaktelaag weg. Poets het object dus
licht met een zilverpoetsdoek van het merk
‘Hagerty’.
Archeologisch metaal: Probeer de relatieve
vochtigheid zo laag mogelijk te houden door
het object te verpakken in een doorprikt gripzakje met sillicagel in een luchtdichte doos.
Raadpleeg een expert.

Temperatuur
Bewaar in een koele omgeving met een vochtigheidsgraad tussen 40-55%.
Streef naar een constante temperatuur en vochtigheidsgraad in de bewaarruimte.

Verpakking
Ventilatie is belangrijk bij kunststof. Kies daarom voor een verpakking die dampopen is, vb.
kartonnen doos.
Bewaar kunststof bij voorkeur niet te
dicht bij andere erfgoedobjecten.

Benodigdheden
Museumstofzuiger: uitleenbaar bij Erfgoedcel Land van Dendermonde of via
www.uitleendiensterfgoed.be
Kwasten: vb. maquillageborstels uit grootwarenhuis
Handschoenen (katoen of ongepoederd nitril):
te koop via Provincie Oost-Vlaanderen
Pluisvrije doek: microvezeldoek of doek uit
100% katoen, te koop in een doe-het-zelfzaak
of grootwarenhuis

Verpakking
Bewaar papier in zuurvrije omslagen en dozen, die bij voorkeur
staand bewaard worden. Grote
formaten bewaar je plat in een lade of
doos.

Benodigdheden
Zuurvrije dozen en ongebufferd zuurvrij papier: te koop via Provincie OostVlaanderen.
Museumstofzuiger: uitleenbaar bij Erfgoedcel
Land van Dendermonde of via www.uitleendiensterfgoed.be
Kwasten: vb. maquillageborstels uit grootwarenhuis
Handschoenen (katoen of ongepoederd nitril):
te koop via Provincie Oost-Vlaanderen

Verpakking
Grote objecten uit keramiek kan
je onverpakt in het depot bewaren. Kleinere objecten bewaar je
in een doos op maat. Scherven bewaar
je in een zak van Polyethyleen. Prik
kleine gaatjes in de zak om condens te
voorkomen.

Benodigdheden
Museumstofzuiger: uitleenbaar bij Erfgoedcel Land van Dendermonde of via
www.uitleendiensterfgoed.be
Kwasten: vb. maquillageborstels uit grootwarenhuis
Handschoenen (katoen of ongepoederd nitril):
te koop via Provincie Oost-Vlaanderen
Ethanol: te koop bij de apotheek
Gedestilleerd water: te koop bij een doe-hetzelfzaak (opgelet: geen gedemineraliseerd
water)
Gripzak uit polytheleen: te koop via Provincie
Oost-Vlaanderen of grootwarenhuis

Temperatuur
Droog en op kamertemperatuur bewaren.
Vermijd warmtebronnen.
Textiel dat te dicht ligt bij
een warmtebron kan uitdrogen en bijgevolg breken.
Was het textiel niet in de
wasmachine of gebruik geen
chemicaliën. Raadpleeg een expert.

Een fragiel kledingstuk
wordt bewaard in een
zuurvrije doos en opgevuld
met zuurvrij zijdepapier.
©Depotwijzer

Zonlicht
Vermijd direct zonlicht.

Stof
Gebruik een museumstofzuiger en
kwast om stof te verwijderen of stof af
met een droge pluisvrije doek.
Meubilair met schilder-of inlegwerk: stof niet af
met een doek om splinters en schilfers te
voorkomen. Gebruik een museumstofzuiger
met een gaas over de zuigmond.

Insecten
Houd het object stofvrij. Hierdoor vallen boorgaten van insecten sneller op.
Zijn er boorgaten? Als de randen scherp
zijn en er is boormeel te zien, dan zijn de gaten
recent. Is er vuil aan de randen, dan zijn het
oude uitvlieggaten. De verspreiding van insecten is het sterkst in lente en zomer.
Behandeling: Gebruik geen insecticide. Zet het
object in quarantaine om besmetting in de collectie te voorkomen. Raadpleeg een expert om
een anoxiebehandeling te starten.

Schimmels
Zorg voor genoeg ventilatie. Laat een afstand van
5 à 10 cm tussen objecten.
Vermijd een te hoge vochtigheid.
Bewaar hout nooit in plasticfolie.
Er kan condens optreden en hierdoor kan schimmel ontstaan.

Kristallen van een giftig
insecticide. (Zie bijzonderheden)
detail ©Peter Taeymans/IPARC, België

Zonlicht
Bewaar op een donkere plaats.
Uv zet de chemische afbraakreacties
op gang wat resulteert in het broos
worden van de textielvezel en de verﬂaag.
Vermijd direct zonlicht bij tentoonstellingen.
Een lange blootstelling aan uv kan het vernis
van het schilderij doen vergelen. Probeer het
vernis niet zelf te reinigen met huis-tuin-enkeukenmiddelen zoals vb. halve aardappel.
Vraag advies aan een expert.

Stof
Gebruik een museumstofzuiger en
zachte kwast om de lijst af te stoffen.
Let er op dat de stofzuigmond met gaas
bedekt is. Van het schilderij zelf blijf je best af.
De kans is groot dat er bij het afstoffen verfschilfers loskomen.
Gebruik handschoenen uit nitril of 100% katoen bij het hanteren van het schilderij.

Insecten
Vermijd warm en vochtig klimaat. Laat
geen ramen of deuren op een kier.
Houd de bewaarruimte proper. Niet eten
in de ruimte of planten laten staan. Controleer
object en ruimte regelmatig.
Controleer regelmatig op boorgaten van insecten. Bij aantasting zet je het object in quarantaine en raadpleeg je een expert.

Schimmels
Zorg dat er ruimte is voor ventilatie
tussen muur en schilderij.
Gebruik geen plasticfolie of noppenfolie om het schilderij voor een lange periode te
bewaren. Er kan condens optreden en hierdoor kan schimmel ontstaan.

Zonlicht
Stel niet bloot aan direct kunst- of
zonlicht.
Gebruik bij het tentoonstellen lampen
met een lage lichtsterkte (50-150 lux).

Stof
Gebruik handschoenen (katoen of nitril) om stof en vingerafdrukken te vermijden. Vuil en vetten blijven achter op
de fotolaag en zullen na verloop van tijd verkleuring doen ontstaan.
Gebruik een museumstofzuiger en een zachte
kwast om de foto van binnen naar buiten te
ontstoffen. Gebruik zeker geen vloeistoffen
om foto's te reinigen.

Insecten
Controleer voldoende op insecten. De
emulsielaag bij vele foto’s bevat gelatine, wat insecten aantrekt. Kleef een
stukje dubbelzijdige plakband op karton en leg
het in de bewaarruimte als plakval voor kruipende insecten.
Leg een foto met insectenaantasting in quarantaine en contacteer een expert.

Schimmels
Vermijd warm en vochtig klimaat.
Controleer regelmatig de vochtigheid.
Foto’s zijn zeer
gevoelig aan vocht. De ideale
bewaaromstandigheden zijn
35-50% relatieve vochtigheid
en 16-20°C.
Leg de foto met schimmelaantasting in quarantaine en contacteer
een expert.

Een foto verpakt in een 'four-ﬂap'
(zuurvrij papier met 4 ﬂappen) en een
zuurvrije doos. ©Fotomuseum, België

Zonlicht
Gebruik led verlichting en vermijd uv.
Let op met warme lichtstralen. Metaal
is een warmtegeleider. Het metaal zal
uitzetten en eventuele craquelures zullen
onder spanning komen te staan.

Stof
Hanteer nooit met de blote hand. Vingerafdrukken laten zuur achter dat zich
etst op het object. Gebruik handschoenen uit ongepoederd nitril of uit 100% katoen.
Gladde oppervlakten hou je stofvrij met een
droge, pluisvrije, katoenen doek.
Oppervlakten met reliëf kan je licht borstelen
met een zachte kwast en een museumstofzuiger.
Gebruik geen huis-,tuin-, en keuken poetsmiddelen op metalen objecten.

Insecten
Metaal is niet gevoelig voor insecten.

Schimmels
Metaal is minder gevoelig voor schimmel.

Aanslag op verzilverde
koperlegering.
©Anne-Cathérine Olbrechts

Temperatuur
Zorg voor een zo constant
mogelijke kamertemperatuur.
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hout
Temperatuur
Schilderijen bewaar je bij
voorkeur koel en droog.
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schilderijen

04
foto’s
05
metaal
Weekgemaakt
Polyvinylchloride
(PVC-P)
©Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed.

Zonlicht
Vermijd zoveel mogelijk uv-straling.
Uv zorgt dat kunststof uitdroogt waardoor er craquelures of ﬁjne rimpels op
het object ontstaan. Uv tast ook de kleur van
de oppervlakte aan en kan het doen vergelen.

Stof
Controleer het object regelmatig op
stof. Als je te lang wacht kan stof cementeren (verharden) op het object.
Gebruik een museumstofzuiger en kwast of
microvezeldoek om een object af te stoffen.
Draag handschoenen tijdens het hanteren van
het object. Sommige degraderende plastics
laten weekmakers los. Deze worden kleverig
en kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid.
Raadpleeg in dit geval een expert.

Zonlicht
Vermijd zoveel mogelijk uv-straling.
Papier dat bestaat uit mechanische en
chemische houtpulp zal vergelen en
bruine vlekken vertonen bij overmatige blootstelling aan uv.
Gebruik bij het tentoonstellen in vitrines vilten
lappen op het glas, die kunnen opgetild worden voor bezoekers.
Zorg voor ledverlichting, uv-werende folies op
de ramen of uv-werend glas.

Stof
Een zuurvrije doos beschermt tegen
stof, vuil, licht en uv-straling. Controleer om de 10 jaar met een pH-testpen
wanneer de buffering uitgewerkt is en de zuurvrije doos vervangen moet worden.
Gebruik een museumstofzuiger en zachte
kwast voor het verwijderen van oppervlaktevuil.
Verwijder onnodige accessoires die schade
kunnen berokkenen zoals paperclips, elastiekjes, nietjes,…

Zonlicht
Voorwerpen in een goede conditie zijn
niet erg lichtgevoelig en kunnen probleemloos tentoongesteld worden.

Stof
Hanteer zo weinig mogelijk omdat keramiek zeer breekbaar is. Afstoffen doe je
enkel als er stof aanwezig is.
Vermijd poetsproducten en microvezeldoeken. De
chemische stoffen in poetsproducten kunnen reageren op glazuurlagen en schade toebrengen. De vezels van microvezeldoeken kunnen vasthaken in het
ruwere oppervlak van het aardewerk of losse schilfers meenemen.
Gebruik lauw, gedestilleerd water met een druppeltje
neutraal detergent op een katoenen doek, enkel wanneer het echt nodig is. Droog af met een katoenen
doek. Doe dit niet bij ongeglazuurd aardewerk!
Gebruik een museumstofzuiger en zachte kwast voor
het ontstoffen van aardewerk zonder glazuurlaag.

Algemene tips

Insecten
Kunststof is niet gevoelig voor insecten.

Insecten
Houd de bewaarruimte proper. Niet
eten, geen planten laten staan.
Vul naden en kieren rond ramen, deuren, plinten,... die als broedplaatsen kunnen
dienen met silicone.
Controleer regelmatig op insecten. Insecten
voeden zich met de cellulose die in papier aanwezig is. Ook andere cellulosehoudende materialen zoals lijm, leder en hout, zijn een
voedingsbodem voor ongedierte. Raadpleeg
een expert wanneer er insecten in de collectie
voorkomen.
Controleer nieuwe aanwinsten altijd op aantasting. Als je sporen van insecten ziet, zet je het
object minimaal een week in quarantaine.

Insecten
Keramiek is minder gevoelig voor
insecten.

Schimmels
Zorg voor voldoende ventilatie.
Kunststof ademt onzichtbare en schadelijke dampen uit.
Houd objecten met schade apart. Degraderende plastics laten zure gassen vrij die andere
erfgoedobjecten schade kunnen toebrengen.
Contacteer een expert.
Probeer niet zelf schimmel te verwijderen met
solventen zoals aceton. Deze kunnen schade
toebrengen. Contacteer een expert.

Schimmels
Vermijd een vochtigheidsgraad boven
65%. Schimmels gedijen best in een
ruimte met een vochtigheidsgraad tussen 65-100%.
Raadpleeg een expert wanneer er schimmel in
de collectie voorkomt.
Draag altijd handschoenen wanneer er vermoeden is van schimmel (voor eigen veiligheid
en besmettingsgevaar).
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kunststof
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papier

Temperatuur
Bewaar op kamertemperatuur. De ideale vochtigheidsgraad is tussen
30-50%. Een te droge
omgeving kan er voor
zorgen dat het papier
broos wordt, een te
vochtige omgeving kan
schimmels veroorzaken.

Bijzonderheden
Vermijd reinigingsspuitbussen en
boenwas op basis van silicone. Deze
trekken stof aan. Gebruik kleurloze en
vloeibare bijenwas of microcrystalline wax van
het merk 'Renaissance wax'.
Een witte, glanzende, kristallen laag op het
hout? Het hout kan ooit behandeld zijn met
een insecticide dat DDT, Lindaan of pentachloorphenol bevat. Draag handschoenen en
raadpleeg een expert.

Bijzonderheden
Draag een schilderij steeds met
twee personen met zicht op de pigmentlaag.

Het droogreinigen
van een boek.
©DIVA – Museum voor
Edelsmeedkunst, Juwelen
en Diamant.

Schimmels
Zorg voor een normale
vochtigheidsgraad
tussen 40%-55%. In
een té vochtige omgeving
kunnen oude herstellingen
(lijmen en vulmaterialen)
beginnen loslaten.

Geglazuurd aardewerk
met afschilfering.
©N. Cleeren.

08
keramiek

Temperatuur
Houd een stabiele kampertemperatuur aan. Bij temperatuurschommelingen kunnen
oude glazuurlagen craqueleren en
op termijn verkleuren.

Plaats beschimmelde of geïnfecteerde objecten in quarantaine om verdere besmetting in de collectie te voorkomen en raadpleeg een expert • Behoud- en beheermateriaal zoals licht- en vochtigheidsmeters kunnen ontleend worden via de Vlaamse uitleendienst: www.uitleendiensterfgoed.be • In geval van schade kan de erfgoedcel doorverwijzen naar een expert
Neem bij alle vragen rond behoud en beheer contact op met Erfgoedcel Land van Dendermonde. Wij helpen u graag! • Meer informatie: Depotwijzer: https://www.depotwijzer.be • Verzeker de bewaring: https://faro.be/verzekerde-bewaring • Publicaties monumentenwacht: https://www.monumentenwacht.be/publicaties

Bijzonderheden
Glas reinig je met een doek en een
mengsel van 50% ethanol en 50% gedestilleerd water.

