
 

 
 

        
Is uw gebouw 

een open  
constructie?

 

Volg de stappen, ont-dek uw gebouwtype  en kom erachter  hoe u uw rijtuig(en)het beste behoudt!

 Start hier!

Is de  
constructie  

 afsluitbaar?

 
 

 
        

 Is uw gebouw  
 luchtdicht  

 afgesloten? 

 
 

   
 Is uw gebouw  
 geïsoleerd?

 

 
  

Heeft uw  
gebouw een  

 bezoekersfunctie?
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PREVENTIEVE  
CONSERVERINGSWIJZER 
                                Voor hippomobiele collecties

 

KLASSE 1 

- Probeer de open zijdes zoveel mogelijk 
af te sluiten ter preventie van diefstal en 
fysieke schades. Dit kan daarnaast ook 
bijdragen aan een stabieler klimaat. 
- Reinig uw object(en) 1x per maand. 
Doe dit droog, dus zonder schoon-
maakmiddelen of water! Enkel stofvrij 
maken is voldoende.
- Voer maandelijks een visuele check 
uit op ongedierte. Plaats eventueel 
plakvallen om te monitoren wat voor 
ongedierte er voorkomt. Voor bestrij-
ding of behandeling raadpleeg een 
specialist voor advies (zie onderstaande 
gegevens).
- Leg de conditie van uw collectie eens 
per half jaar vast. Noteer schadebeel-
den, controleer op losse onderdelen 
en kijk of uw object achteruit is gegaan 
t.a.v. een half jaar daarvoor. Is dit het 
geval, vraag om advies van een profes-
sional.
- Plaats uw collectie gunstig zodat het 
geen direct zonlicht opvangt.
- Draai de wielen van uw rijtuig(en) één 
keer per half jaar, 90 graden met de 
klok mee. Zo wordt de druk op de wie-
len verdeeld en blijven ze beter intact. 
Doe dit alleen wanneer uw rijtuig niet té 
instabiel is. Beoordeel dit zelf of vraag 
een specialist.
- Grotere investering: sluit uw opslag af 
zodat vocht niet makkelijk binnenkomt 
en het klimaat beter beheersbaar is, 
maar zorg wel voor goede luchtventi-
latie.

KLASSE 2

- Sluit kieren en gaten zoveel mogelijk af 
tegen ongedierte.
- Houd verlichting zoveel mogelijk uit, dit 
voorkomt grote schade!
- Reinig uw object(en) 1x per maand. 
Doe dit droog, dus zonder schoonmaak-
middelen of water! Enkel stofvrij maken is 
voldoende.
- Maak het gebouw 1x per maand stof-
vrij. 
- Voer maandelijks een visuele check uit 
op ongedierte. Plaats eventueel plakval-
len om te monitoren wat voor ongedierte 
er voorkomt. Voor bestreiding of behan-
deling raadpleeg een specialist voor 
advies (zie onderstaande gegevens).
- Leg de conditie van uw collectie eens 
per half jaar vast. Noteer schadebeel-
den, controleer op losse onderdelen 
en kijk of uw object achteruit is gegaan 
t.a.v. een half jaar daarvoor. Is dit het 
geval, vraag om advies van een profes-
sional.
- Plaats brandblussers in het gebouw op 
een bereikbare plek.
- Draai de wielen van uw rijtuig(en) één 
keer per half jaar, 90 graden met de klok 
mee. Zo wordt de druk op de wielen 
verdeeld en blijven ze beter intact. Doe 
dit alleen wanneer uw rijtuig niet té in-
stabiel is. Beoordeel dit zelf of vraag een 
specialist.
- Grotere investering: isoleer uw gebouw, 
dit draagt bij aan een stabieler klimaat.

KLASSE 3

- Sluit kieren en gaten zoveel mogelijk af 
tegen ongedierte.
- Houd verlichting zoveel mogelijk uit, dit 
voorkomt grote schade!
- Reinig uw object(en) 1x per maand. 
Doe dit droog, dus zonder schoonmaak-
middelen of water! Enkel stofvrij maken is 
voldoende.
- Maak het gebouw 1x per maand stof-
vrij. 
- Voer maandelijks een visuele check uit 
op ongedierte. Plaats eventueel plakval-
len om te monitoren wat voor ongedierte 
er voorkomt. Voor bestreiding of behan-
deling raadpleeg een specialist voor 
advies (zie onderstaande gegevens).
- Leg de conditie van uw collectie eens 
per half jaar vast. Noteer schadebeel-
den, controleer op losse onderdelen 
en kijk of uw object achteruit is gegaan 
t.a.v. een half jaar daarvoor. Is dit het 
geval, vraag om advies van een profes-
sional.
- Plaats brandblussers in het gebouw op 
een bereikbare plek.
- Draai de wielen van uw rijtuig(en) één 
keer per half jaar, 90 graden met de klok 
mee. Zo wordt de druk op de wielen 
verdeeld en blijven ze beter intact. Doe 
dit alleen wanneer uw rijtuig niet té in-
stabiel is. Beoordeel dit zelf of vraag een 
specialist.
- Monitor het klimaat door middel van 
dataloggers en streef naar een lucht-
vochtigheid (RH) tussen de 60-65% en 
een temperatuur (T) van +- 18 graden C. 
(streef naar ASHRAE klimaat-klasse B)  -> 
zie hiervoor: http://www.depotwijzer.be/
klimaatklassen

KLASSE 4

- Houd deuren zo veel mogelijk gesloten.
- Houd verlichting zoveel mogelijk uit, dit 
voorkomt grote schade!
- Reinig uw object(en) 1x per maand. Doe 
dit droog, dus zonder schoonmaakmid-
delen of water! Enkel stofvrij maken is 
voldoende.
- Maak het gebouw 1x per maand stofvrij. 
- Voer maandelijks een visuele check uit 
op ongedierte. Plaats eventueel plakval-
len om te monitoren wat voor ongedierte 
er voorkomt. Voor bestreiding of behan-
deling raadpleeg een specialist voor 
advies (zie onderstaande gegevens).
- Leg de conditie van uw collectie eens 
per half jaar vast. Noteer schadebeelden, 
controleer op losse onderdelen en kijk of 
uw object achteruit is gegaan t.a.v. een 
half jaar daarvoor. Is dit het geval, vraag 
om advies van een professional.
- Plaats brandblussers in het gebouw op 
een bereikbare plek.
- Draai de wielen van uw rijtuig(en) één 
keer per half jaar, 90 graden met de klok 
mee. Zo wordt de druk op de wielen ver-
deeld en blijven ze beter intact. Doe dit al-
leen wanneer uw rijtuig niet té instabiel is. 
Beoordeel dit zelf of vraag een specialist.
- Monitor het klimaat door middel van da-
taloggers en streef naar een luchtvochtig-
heid (RH) tussen de 60-65% en een tempe-
ratuur (T) van +- 18 graden C. 
(streef naar ASHRAE klimaat-klasse A1) ->
zie hiervoor: http://www.depotwijzer.be/
klimaatklassen

KLASSE 5
 
- Maak het gebouw 1x per maand 
stofvrij. 
- Voer maandelijks een visuele check 
uit op ongedierte. Plaats plakvallen en 
monitor wat voor ongedierte er voor-
komt. Wanneer nodig, behandel uw 
object(en).
- Leg de conditie van uw collectie eens 
per half jaar vast. Noteer schadebeel-
den, controleer op losse onderdelen 
en kijk of uw object achteruit is gegaan 
t.a.v. een half jaar daarvoor. Bij zichtbare 
achteruitgang neem extra maatregelen.
- Zorg dat brandblussers nooit worden 
geblokkeerd door een object.
- Draai de wielen van uw rijtuig(en) één 
keer per half jaar, 90 graden met de klok 
mee. Zo wordt de druk op de wielen ver-
deeld en blijven ze beter intact. Doe dit 
alleen wanneer uw rijtuig niet té instabiel 
is. Beoordeel dit zelf of vraag een specia-
list (zie onderstaande gegevens).
- Monitor het klimaat met dataloggers 
en streef naar een luchtvochtigheid (RH) 
tussen de 60-65% en een temperatuur (T) 
van +- 18 graden C. 
(streef naar ASHRAE klimaat-klasse AA) ->
zie hiervoor: http://www.depotwijzer.be/
klimaatklassen
- Plaats koordjes voor objecten en be-
perk het aantal bezoekers in de ruimte, 
dit voorkomt fysieke schade aan de 
collectie. Vermijd evenementen rondom 
uw collectie en tref anders extra maatre-
gelen.

KLASSE 6
 
- Maak het gebouw 1x per maand 
stofvrij. 
- Voer maandelijks een visuele check 
uit op ongedierte. Plaats eventueel 
plakvallen om te monitoren wat voor 
ongedierte er voorkomt. Wanneer no-
dig, behandel uw object(en).
- Leg de conditie van uw collectie eens 
per half jaar vast. Noteer schadebeel-
den, controleer op losse onderdelen 
en kijk of uw object achteruit is ge-
gaan t.a.v. een half jaar daarvoor. Bij 
zichtbare achteruitgang neem extra 
maatregelen.
- Zorg dat brandblussers nooit worden 
geblokkeerd door objecten of collectie.
- Draai de wielen van uw rijtuig(en) één 
keer per half jaar, 90 graden met de 
klok mee. Zo wordt de druk op de wie-
len verdeeld en blijven ze beter intact. 
Doe dit alleen wanneer uw rijtuig niet té 
instabiel is. Beoordeel dit zelf of vraag 
een specialist.
- Monitor het klimaat door middel van 
dataloggers en streef naar een lucht-
vochtigheid (RH) tussen de 60-65% en 
een temperatuur (T) van +- 18 graden 
C. (streef naar ASHRAE klimaat-klasse 
AA) http://www.depotwijzer.be/kli-
maatklassen
- Fotografeer uw colllectie en noteer 
belangrijke informatie en objectgege-
vens. (het liefst digitaal)

 
De bovenstaande klassen zijn gebaseerd op de ASHRAE-gebouwklassen. 
Deze conserveringswijzer is tot stand gekomen in het kader van een afstudeerproject aan de Reinwardt Academie in Amsterdam, in samenwerking met Stichting Hippomobiel Erfgoed.                         Iris van den Heuvel - Erfgoedspecialist, contact: +31 (0)6 380 140 23, irisvandenheuvel@outlook.com 


