
 

 

 

 
MEETPLAN 
 

Dit plan is gebaseerd op de richtlijnen in de brochure ‘Meten van het binnenklimaat. Waarom, waar?’ van 

het Instituut Collectie Nederland (zie www.depotwijzer.be/binnenklimaat-meten).  

DOEL 

Context / Aanleiding 
Metingen wezen uit dat er in het museum grote 

klimaatschommelingen en vocht aanwezig zijn, met zichtbare 

zoutuitbloei in de vloer van de Romaanse zaal tot gevolg. 

Doel van de meetcampagne 

Een nieuwe digitale meetcampagne over het hele museum wil het 

probleem beter in kaart brengen. Op basis daarvan kunnen 

maatregelen geformuleerd worden om het klimaat beter onder 

controle te houden en te optimaliseren voor de bewaring van 

erfgoed. 

ALGEMENE INFORMATIE 

Locatie Museum De Hofstadt, kelderverdieping oud stadhuis 

Omgeving: stadscentrum, bestraat plein 

Aard van de collectie Diverse historische collectie: schilderijen, beeldhouwwerk, zilverwerk, 

meubels… 

Huidige klimaateisen op deze 
locatie 
(kopieer indien meerdere zones) 

 Er zijn nog geen klimaateisen op maat van de collectie opgesteld. 

Gebruikte richtlijnen  

Huidige klimaatbeheersing op 
deze locatie 
(verwarmen, koelen, ventileren, 
ontvochtigen en/of 
bevochtigen) 

1 Type: Verwarming (*) 

Instelling (dag/nacht): nog na te gaan 

2 Type: Ventilatie-unit (°) 

Instelling (dag/nacht): nog na te gaan 

Budget € 2.500,00 

Periode april 2019 – april 2020 

Medewerkers Elise Verhaegen 

Externe hulp Tine Hermans, erfgoedconsulent Departement Cultuur, Jeugd en 

Media/adviseur FARO 

Andere nuttige info / 



 

 

AANPAK 

Wat meet je? temperatuur – RV – AV(1) – lux – uv – materiaalvochtgehalte – luchtkwaliteit – 

fijn stof 

Waar meet je? 

Buitenklimaat: ja/neen 

 Plaatsing meter: / 

 

Grondplan van de ruimte(s) met plaatsing van de meters: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duid hierop ook vaste klimaatinvloeden in de ruimte aan, zoals buitenmuren, 

ramen, verwarming, uitblaaspunten HVAC, …): 

  buitenmuur 

  vloerverwarming 

  ventilatietoevoer           ventilatieafvoer 

1: in muurnis 

2: rechts op schouwmantel 

3: op sokkel achter Sint-Jorisbeeld 

4: achter voorzetwand, op stenen verhoog langs brandblusser 

5: achter voorzetwand, op de vloer 

Hoe meet je? 

1 Toestelnummer: 0408-00477 (POV 173) 

Type: Hanwell ML4106 RHT 

Laatste ijking/regeneratie: 08-06-2018 

Batterij in gebruik sinds: 3-04-2019 

Start metingen: 3-04-2019 12:00 

Einde metingen: 14-07-2020 

Meetinterval: 00:15 

 
1 AV = absolute luchtvochtigheid, m.a.w. de hoeveelheid waterdamp in de lucht. Als je metingen van 
temperatuur en RV hebt, kan je de AV ook berekenen zonder metingen. 
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Geheugen vol op: 9-11-2020 

Opmerking: batterij-indicatie werkt niet meer, geen streepjes ondanks 

nieuwe batterij. 

2 Toestelnummer: 1110-01342 (POV 192) 

Type: Hanwell ML4106 RHT 

Laatste ijking/regeneratie: 8-06-2018 

Batterij in gebruik sinds: oktober 2018 

Start metingen: 03-04-2019 12:00 

Einde metingen: 14-07-2020 

Meetinterval: 00:15 

Geheugen vol op: 9-11-2020 

3 Toestelnummer: 1110-01370 (POV 195) 

Type: Hanwell ML4106 RHT 

Laatste ijking/regeneratie: 8-06-2018 

Batterij in gebruik sinds: 3-04-2019 

Start metingen: 03-04-2019 12:00 

Einde metingen: 14-07-2020 

Meetinterval: 00:15 

Geheugen vol op: 9-11-2020 

4 Toestelnummer: 0808-00470 (POV 171) 

Type: Hanwell ML4106 RHT 

Laatste ijking/regeneratie: 8-06-2018 

Batterij in gebruik sinds: 3-04-2019 

Start metingen: 03-04-2019 12:00 

Einde metingen: 14-07-2020 

Meetinterval: 00:15 

Geheugen vol op: 9-11-2020 

5 Toestelnummer: 0408-00467 (POV 169) 

Type: Hanwell ML4106 RHT 

Laatste ijking/regeneratie: 8-06-2018 

Batterij in gebruik sinds: 3-04-2019 

Start metingen: 03-04-2019 12:00 

Einde metingen: 14-07-2020 

Meetinterval: 00:15 

Geheugen vol op: 9-11-2020 

Opmerking: batterij-indicatie werkt niet meer, geen streepjes ondanks 

nieuwe batterij. 

 

In de romaanse zaal en de Van der Lindenzaal zijn ook analoge hygrometers 

aanwezig. 

 



 

 

LOGBOEK 

Mogelijke klimaatinvloeden (koud, warm, nat of droog) gedurende de meetperiode: 

Datum Vaststelling Vastgesteld door 

1-15 juni 2019 Onweerachtig weer, veel regen Tine Hermans 

18 juni 2019 Uitlezing dataloggers – tijdelijk verplaatst Tine Hermans 

18 november 2019 
Plaatsing en ingebruikname nieuwe ontvochtigers in 

Romaanse en schilderijenzaal (Van der Linden) 
Elise Verhaegen 

28 januari 2020 Uitlezing dataloggers – tijdelijk verplaatst Tine Hermans 

14 juli 2020 
Wegnemen dataloggers en vervanging door nieuw 

aangekochte eigen toestellen 
Elise Verhaegen 

 

Metingen 

 Naam originele bestanden:  

Uitlezing op 18 juni 2019: 

o MuseumDeHofstadt_logger1_0408-00477_20190618.rl8 

o MuseumDeHofstadt_logger2_1110-01342_20190618.rl8 

o MuseumDeHofstadt_logger3_1110-01370_20190618.rl8 

o MuseumDeHofstadt_logger4_0808-00470_20190618.rl8 

o MuseumDeHofstadt_logger5_0408-00467_20190618.rl8 

Uitlezing op 28 januari 2020 

o MuseumDeHofstadt_logger1_0408-00477_20200128.rl8 

o MuseumDeHofstadt_logger2_1110-01342_20200128.rl8 

o MuseumDeHofstadt_logger3_1110-01370_20200128.rl8 

o MuseumDeHofstadt_logger4_0808-00470_20200128.rl8 

o MuseumDeHofstadt_logger5_0408-00467_20200128.rl8 

Uitlezing na het einde van de metingen 

o MuseumDeHofstadt_logger1_0408-00477_20200714.rl8 

o MuseumDeHofstadt_logger2_1110-01342_20200714.rl8 

o MuseumDeHofstadt_logger3_1110-01370_20200714.rl8 

o MuseumDeHofstadt_logger4_0808-00470_20200714.rl8 

o MuseumDeHofstadt_logger5_0408-00467_20200714.rl8 

 Opslaglocatie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Locatie back-up: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 


