9 juni 2015

Plan van Aanpak
Deelcollectie KristalunieKen
In opdracht van: Discovery Center Continium

Geschreven door: Esther Peeters

Inhoudsopgave
Beschrijving collectie ......................................................................................................... 2
KristalunieKen .............................................................................................................. 2
Doelstelling................................................................................................................... 3
Traject KristalunieKen ....................................................................................................... 4
Transport ..................................................................................................................... 4
Registratie .................................................................................................................... 4
Schoonmaak ................................................................................................................ 4
Nummeren ................................................................................................................... 5
Fotografie ..................................................................................................................... 5
Inrichtingsstudie en opslag ........................................................................................ 6
Flowchart: beschrijving van het werkproces ................................................................ 9
Tijdsplanning (uitgaand van stappen in flowchart) ..................................................... 14
Begroting ....................................................................................................................... 15
Samenvatting ................................................................................................................. 16
Bronvermelding............................................................................................................... 17
BIJLAGE I: Schadefactoren ............................................................................................ 18
BIJLAGE II: Voorblad Adlib ............................................................................................. 19
BIJLAGE III: Toelichting uren in begroting (uitgaand van stappen in flowchart) .................. 20

1

Beschrijving collectie
Voor u ligt een plan van aanpak en begroting voor een project dat ik op mijn werkplek, het Discovery
Center Continium in Kerkrade, wil gaan uitvoeren.
Om eerst een algemene beschrijving te geven, de afdeling Collectie & Erfgoed (C&E) beheert binnen
het Continium vijf collecties:






Steenkolenmijnbouw
Maastrichts Glas en Kristal
Maastrichts aardewerk
Techniek van het Huishouden
Stoommachines en motoren

De deelcollectie van de collectie Maastrichts Glas en Kristal, die ik voor het project heb uitgekozen, is
de collectie KristalunieKen. Deze zijn tussen 1960 en 1972 ontworpen door de ontwerper Max
Verboeket. Hij was in dienst bij de Kristalunie in Maastricht.

KristalunieKen

KristalunieKen hebben deze naam gekregen omdat elk object, uitgaand van het ontwerp van Verboeket
door de glasblazer uit de hand gevormd werd. Er werd dus niet een mal gemaakt waarin het glas
gegoten werd. Elk KristalunieK is samengesteld uit helder kristalglas met banen van gekleurd
kristalglas.
Alle pas vervaardigde objecten ondergingen een strenge kwaliteitscontrole. Alleen de goedgekeurde
objecten werden genummerd en gesigneerd met de naam Max Verboeket. De ongesigneerde
exemplaren werden als tweede keus verkocht. De KristalunieKen in de collectie van het Continium zijn
zowel gesigneerd als ongesigneerd.
Een deel van de in totaal 28 KristalunieKen staat tentoongesteld in de Hall of Fame (vaste presentatie).
De collectie is onlangs aangevuld, waardoor we nu 28 objecten in ons bestand hebben. Twee personen
hebben enkele vazen uit hun collectie of verzameling aan ons verkocht.
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De deelcollectie KristalunieKen van het Continium bestaat uit:
 20 vazen
 5 schalen
 1 asbak
 2 deurknoppen
Het Continium wordt momenteel grondig verbouwd, de werkzaamheden zullen tot medio oktober duren.
Ons zogenaamde ‘kleine depot’, is verhuisd naar een andere locatie. Als tussentijdse oplossing hebben
we de objecten, inclusief de deelcollectie Kristalunieken en de nieuwe aanwinsten, opgeslagen in
dozen.
In het nieuwe depot is het indelen van de stellages en het ophangen van de lades en planken inmiddels
afgerond. Met het terugzetten van de objecten op hun oude standplaats, zijn we ongeveer halverwege.

Doelstelling
Het project waar ik dit plan van aanpak voor gemaakt heb heeft grotendeels te maken met de doorloop
van het traject dat nieuwe objecten, in dit geval de nieuwe aanwinsten van de collectie KristalunieKen,
afleggen:
- Registratie en nummeren
- Schoonmaak
- Objectfotografie
- Opslag
De voor de verhuizing verworven objecten worden geregistreerd. Daarna zal een selectie volgen van de
objecten die in de Hall of Fame zullen worden tentoongesteld. Daarbij is het mogelijk dat een van deze
KristalunieKen in de plaats komt van een object dat er al staat. De overige objecten worden in het depot
opgeslagen.
Het laatste onderdeel, de opslag, is weer in combinatie met de objecten die al in onze collectie waren.
In de oude situatie stonden en lagen de KristalunieKen los in de lades op een laag museumschuim. Bij
het openen van de lades zat beweging in de objecten, wat zou kunnen leiden tot mechanische schade.
In de nieuwe situatie willen we kijken naar de mogelijkheden die er zijn om de objecten stabiel te
bewaren, om eventuele schade te voorkomen.

Waarom deze collectie?
Ik heb deze deelcollectie gekozen omdat we het project op mijn werkplek ook echt gaan uitvoeren. Het
laatste gedeelte, dat over de opslag gaat, zie ik als een pilot om te onderzoeken wat de mogelijkheden
zijn, om ook andere deelcollecties binnen het glas en keramiek en nieuwe aanwinsten onder zo gunstig
mogelijke omstandigheden op te slaan.
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Traject KristalunieKen
Transport
Intern transport van de objecten uit de deelcollectie KristalunieKen zal plaatsvinden:
 In kartonnen dozen, gebufferd door lagen museumschuim en/of bubbelplastic, op
platformwagen
 Door medewerker, met de hand (Nitril handschoenen)
De objecten worden door het gebouw getransporteerd op een platformwagen, over een vlakke vloer. De
dozen worden door middel van een lift van de tijdelijke opslag op etage -1 naar het depot op de begane
grond vervoerd. Er zijn enkele richels (drempels in deuropeningen, ingang lift)

Registratie
Voor de nieuwe objecten zijn bij binnenkomst records aangemaakt in Adlib. Daarbij is de objectnaam,
de verwervingsgegevens en het objectnummer ingevuld (het werd op een kartonnen label geschreven
en bij het object gevoegd).
Om de registratie van elk object volledig te maken, worden de KristalunieKen een voor een uit de dozen
gehaald en zorgvuldig bekeken en opgemeten. Met behulp van de verkregen informatie worden de
overige velden binnen elk record ingevuld (zie bijlage II voor een afbeelding van het Adlib voorblad):
 Titel
 Beschrijving
 Vervaardiging
 Fysieke kenmerken (materiaal, afmetingen)
 Standplaats
 Toestand

Schoonmaak
Stof en vuil kunnen het oppervlak dof maken, alle objecten uit de deelcollectie worden, waar nodig,
schoongemaakt. De KristalunieKen worden voorzichtig afgestoft met een Swiffer duster, met een
stofzuiger wordt ronddwarrelend stof opgevangen. Ook eventueel aan de binnenkant gestrande
franjestaarten, spinnen, insecten met behulp van de stofzuiger verwijderen. Waar mogelijk, in verband
met afdrogen, wordt een kleine hoeveelheid water met Biotex in het object gegoten. Het oppervlak
wordt afgedroogd met een hydrofiele doek.
Voor de objecten die geselecteerd worden om in de Hall of Fame te worden tentoongesteld, geldt dat ze
schoon en helder moeten zijn. Eventueel vuil kan met een zachte schoonmaakdoek, die licht vochtig is
gemaakt met gedemineraliseerd water worden verwijderd. Dit is water waaruit vrijwel alle zouten,
metalen, mineralen en kalk uitgefilterd zijn. Het is ook mogelijk alcohol te gebruiken, maar alleen bij
hoge uitzondering.
In alle gevallen moeten de objecten voorzichtig worden gehanteerd, ook opletten in welke positie een
KristalunIeK eventueel wordt neergelegd. Verkeerd of te hard neerzetten of leggen zou mechanische
schade kunnen veroorzaken aan het object.
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Nummeren
Het object wordt voorzichtig platgelegd op de werkbank in de depotruimte en eventueel met
museumschuim of bubbelplastic gestabiliseerd. Op een voor museumpubliek onzichtbare plek wordt
met een kwastje een laagje registratielak aangebracht. Dit kan de aan de onderkant zijn, maar wanneer
dit niet mogelijk is omdat bijvoorbeeld het gehele oppervlak van de onderzijde in contact komt met het
oppervlak waarop het object uiteindelijk komt te staan,
wordt het laagje registratielak aan de achterzijde
aangebracht (zo laag mogelijk). De achterzijde van een
KristalunieK kan moeilijk te bepalen zijn als het object rond
is of naar alle zijden symmetrisch opgebouwd.
Wanneer het laagje registratielak is aangebracht, ten
minste een uur laten drogen. Dan kan met een zwarte,
blauwe of witte inkt het nummer worden aangebracht, zo
klein mogelijk schrijven. Een zwarte of blauwe pen worden
gebruikt als de ondergrond helder of lichtgekleurd is.
Wanneer het object uit donker glas bestaat kan een pen
met witte of zilverkleurige inkt gebruikt worden. Deze inkt
op zijn minst 24 uur laten drogen om uitvegen te
voorkomen. Daarna wordt tweede laagje registratielak
aangebracht, dit ook weer een uur laten drogen.

Fotografie
Objectfotografie wordt voor de afdeling Collectie & Erfgoed van het Discovery Center Continium
uitgevoerd door fotograaf Serge Technau. Met hem wordt tijdig (ongeveer 4 weken van tevoren) een
afspraak gemaakt.
De dag zelf wordt door enkele medewerkers van de afdeling voorbereid. De te fotograferen objecten
worden klaargezet, er wordt een podium (fototafel) gebouwd en alle praktische zaken worden in orde
gebracht. Op de dag zelf werkt een medewerker van de afdeling C&E samen met de fotograaf. De
objecten worden naar de fototafel gebracht en weer terug in de juiste doos verpakt. Ook houdt deze
persoon de nummers van de foto’s bij die die dag gemaakt worden.
Enkele dagen erna maakt de fotograaf de foto’s in orde en levert het bestand af bij de teamleider van de
afdeling C&E, die ze uiteindelijk bij de juiste records in Adlib voegt.
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Inrichtingsstudie en opslag
In de oude situatie, voor de verhuizing, lagen de KristalunieKen die in
het depot lagen opgeslagen los in de lades op een laag
museumschuim. Bij het openen van de lades ontstaat beweging in de
objecten. Omdat hierdoor mechanische schade zou kunnen ontstaan
is het zaak de vazen en schalen in de nieuwe situatie zo stabiel
mogelijk op te slaan.
Om te kunnen onderzoeken hoe de objecten het best kunnen worden
opgeslagen heb ik een inrichtingsstudie gemaakt. Dit geeft tevens
een idee van hoeveel plaats de deelcollectie ongeveer in gaat
nemen.
Als standplaats heb ik een lade gekozen van 115 cm lang, 55 cm
breed en 18 centimeter hoog.
Hieronder staat het onderzoek beschreven:
1)
Ik heb de test uitgevoerd met de nieuwe
aanwinsten uit de collectie. Deze zijn al uitgepakt en hebben, ook in
Adlib, een voorlopige standplaats gekregen. Eerst heb ik de vazen
voorzichtig op karton gelegd en met een potlood de omtrek ruim
genomen nagetrokken.

2)

Het objectnummer is genoteerd in de tekening en de omtrek wordt uitgesneden met een stanleymes.
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3)
Hoeveel objecten passen in de lade? De unieken in
onze collectie zijn in te delen in een aantal zogenaamde
“vormsoorten”. Ik heb van elke vormsoort de omtrek van
een object in de lade gelegd.

Om een beeld te krijgen van het eindresultaat heb ik voor de uitvoering van deze test Raja Cell-o-green
luchtkussentjes gebruikt. Ik ben van plan voor de daadwerkelijke opslag van de objecten, kussens van
ongebleekt katoen met een vulling van EPS-korrels (polystyreen) te gebruiken. Het plan is om deze zelf
te maken, het katoen is voldoende aanwezig, de EPS-korrels moeten nog besteld worden.
4)

De kartonvormen zijn op luchtkussens gelegd.
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5)
De wanden van de lade worden bekleed met
stevig museumschuim.
De objecten worden ingepakt in dun
museumschuim. Dit houdt stofvorming aan de
buiten en binnenkant van de vaas tegen en
het voorkomt franjestaarten, spinnen of
andere insecten aan de binnenkant terecht
komen. Wanneer later besloten wordt het
object een standplaats in de Hall of Fame te
geven is een grondige schoonmaakbeurt
hierdoor niet meer nodig. Tevens maakt het
schuim het oppervlak stroever waardoor het
niet zal schuiven.
Op de buitenzijde van het schuim wordt op
een strook crêpe tape het objectnummer
geschreven. Daarnaast wordt een foto van
het object aan de buitenkant bevestigd.
Omdat de foto’s ook voor promotiedoeleinden
worden gebruikt, zijn ze niet met een
kleurenstaal in beeld genomen.

Voor de opslag van de KristalunieKen in het depot zijn twee à drie diepe lades nodig.
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Flowchart: beschrijving van het werkproces
1. Object zit in kartonnen doos in tijdelijke opslag
Nodig:
- platformwagen
- nitril handschoenen (meer grip op het object)

- doos traceren in tijdelijke opslag
- op platformwagen plaatsen
- route vrijmaken  wagen wordt per lift naar eerste etage gebracht
- transport naar werkruimte in depot
- object wordt, met nitril handschoenen aan, uit doos gehaald
- op werkplank plaatsen (is standaard met schuim bekleed)

2. Object registreren in Adlib: Record is al aangemaakt, objectnummer is bij
binnenkomst bij object gevoegd, op papieren label
Nodig:
- laptop
- programma Adlib
- rolmaat,
- loep

Overige tekstvelden invullen
Tabbladen:
 MVMT (voorblad),
 Vervaardiging (vervaardiger, datering),
 Fysieke kenmerken (materiaal, afmetingen)
 Nummers/relaties (evt. eerder aangebracht registratienummer)
 Toestand/conservering (huidige conditie van het object invullen : goed,
matig, slecht met toelichting)

- Voor tekstveld ‘Beschrijving’ object oppakken om het
aan alle kanten te kunnen beschrijven, inclusief de
onderkant
- Tekstveld afmeting: maten opnemen met behulp van
rolmaat
- De standplaats wordt op een later moment in het
proces ingevuld
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3. Schoonmaak object(en)

Nodig:
- nitril handschoenen
- Swiffer duster
- stofzuiger
- keukenrol
- alcohol
- demiwater (gedemineraliseerd water)
- droge doek

- Vuil en stof verwijderen: Stof, vingerafdrukken, dode papiervisjes/spinnetjes
- Eventueel stofzuigen

4. Object nummeren

Nodig:
- Nitril handschoenen
- Penseeltje (Da Vinci Nova Synthetics)
- Registratielak (Golden vernis, Polymer Varnish
with UVLS (mat) )
- Pen(nen): Pilot ultrafine no xylene
SCA- UF, Edding 1800 profi-pen 0,5 mm,
Rotring Finograph 0,4 pigmented ink,
Edding 780, paintmarker, 0,8 mm, zilverkleurig

- Object omdraaien of kantelen zodat het stukje oppervlak waar het
nummer komt te staan bereikbaar is. (goed leesbaar nummeren op plek
die niet in contact komt met het oppervlak waarop het object staat.)
- Registratielak aanbrengen met penseeltje
- Laten drogen (minimaal 1 uur)
- Objectnummer opschrijven
- Laten drogen ( plusminus 24 uur)
- Tweede laag registratielak aanbrengen
- Laten drogen (plus minus 1 uur)

- Objecten oppakken met nitril handschoenen
- In kartonnen doos plaatsen (let op of dit de doos
is waar het object uitgekomen is. Op de dozen
staat de standplaats genoteerd).
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5. Selectie Hall of Fame/Depot

Nodig:
- pointerfile
- schrijfbenodigheden

- Pointerfile afdrukken
- Objecten op papier bekijken
- Keuze maken (in overleg --- afdeling Collectie & Erfgoed)
- Op beide locaties vaste standplaats bepalen
- Indeling maken voor objecten in Hall of Fame (plan voor inrichting in grote lijnen)

Selectie maken in het depot, voor de objecten naar de
fotograaf gaan. De objecten die in de HoF tentoongesteld
gaan worden blijven daar. De objecten die in het depot
opgeslagen worden, gaan wel mee terug.

6. Fotografie

Voorbereiding:
- Afspraak maken met
fotograaf
- Hall of Fame reserveren

Nodig:
- platformwagen,
- Nitril handschoenen
- pointerfile
- pen
- lamp

- Kartonnen doos op platformwagen
- Route vrijmaken
- Transport van werkruimte depot naar Hall of Fame waar fotostudio is opgebouwd
- Uitpakken (met Nitril handschoenen)
- Nummer apart noteren voor eigen registratie en die van de fotograaf
- Object op fototafel plaatsen
- Eventueel omdraaien of kantelen voor foto’s vanuit verschillende hoeken (o.a.
beeldmerk)
- Object van fototafel nemen en opbergen in doos.
- Transport op platformwagen van HoF naar tijdelijke opslag/werkruimte depot.
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7. KristalunieKen in Hall of Fame

Voorbereiding:
- Globale indeling maken
Nodig:
- Pointerfile (Adlib)
- Nitril handschoenen
- potlood
- Objecten op glazen planken plaatsen
- Eventueel nieuwe standplaatsen noteren

8. Schoonmaak standplaats

Nodig:
- emmer, water
- Sumabac
- schoonmaakdoek
- droogdoek

Metalen lade schoonmaken (ontdoen van stof en vuil, met water en Sumabac, droogwrijven

9. Inrichtingsstudie depot

Nodig:
- karton (oude verhuisdozen)
- KristalunieKen
- nitril handschoenen
- potlood /markeerstift
- stanleymes/schaar
- fotocamera

- Omtrek van object tekenen op karton en voorzien van nummer uitsnijden met
stanleymes
- Indeling maken in lade, met ruimte voor buffers van museumschuim langs
zijkanten, de objecten worden op kussens gelegd
- Foto maken van resultaat, zorg dat objectnummers leesbaar zijn en dat het
nummer van de standplaats op de foto staat
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10. Nieuwe standplaats in depot

Nodig:
- Foto’s van eerder gemaakte indeling(en
- museumschuim (dik en dun)
- luchtkussens
- ongebleekt katoen
- EPS korrels

- Laag dik museumschuim op de bodem van de lade.
- Wanden bekleden met laag dik museumschuim
- Volgens de eerder gemaakte indeling luchtkussens in de lade leggen
- KristalunieKen in de lade leggen
- Objectnummers en standplaats noteren
- Kussens maken van katoen en EPS korrels
- Luchtkussens vervangen voor katoenen kussens

11. Standplaatsen registreren in Adlib

Nodig:
- laptop
- programma Adlib
- lijsten met genoteerde standplaatsen
(HoF en depot)
- bestanden met foto’s fotograaf

- Tabblad Standplaats/toekomstige verplaatsingen: (nieuwe) standplaats
vastleggen in Adlib
- Tabblad Reproducties: Door fotograaf gemaakte foto koppelen aan record

BIJLAGE I: Schadefactoren
Fysieke krachten:
Door onvoorzichtigheid tijdens het intern transport,
uitpakken/inpakken, verplaatsen, schoonmaak het breken van glas,
barsten. Enkele van de KristalunieKen hebben grillige vormen met
uitstekende delen, met deze objecten moet extra voorzichtig
worden omgegaan.
Diefstal/vandalisme (door derden):
De verhuizing van de objecten en het registratieproces wordt
uitgevoerd door eigen medewerkers. De objecten gaan naar het
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Tijdsplanning (uitgaand van stappen in flowchart)
Voorbereiding: bestellen materialen
Weken Activiteit
Week
1

- Uitpakken objecten
- Registratie in Adlib, afspraak maken met fotograaf

Week
2

Schoonmaak objecten

Week
3

- Nummeren
- Selectie standplaats: Hall of Fame of depot

Week
4
Week
5

- Fotografie, KristalunieKen in Hall of Fame

Week
6

- Inrichtingsstudie
- Inruimen lades (met voorlopige oplossing: luchtkussens)
- Standplaatsen aanpassen in Adlib

- Schoonmaak lades in depot
- Voorbereiding inrichtingsstudie

Vanaf week 6 (wanneer de indeling bekend is, wordt begonnen met het maken van de katoenen
kussens met EPS-vulling. De luchtkussens worden dan een voor een vervangen.
.
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Begroting
Bedrag in Euro's
Uren*
Uren collectiemedewerker(s) 122 x € 60,Fotograaf 2 dagen à € 750,-

€
€

7.320,00
1.500,00

Materialen algemeen**
Nitril handschoenen (doos 100 stuks)

€

9,00

Materialen schoonmaak objecten
Swiffer duster
Schoonmaakalcohol (H.Dupont alcohol 95% 250ml)
Demi water (gedemineraliseerd)

€
€
€

5,99
4,90
3,30

Materialen registratie nieuwe aanwinsten
Penseel (Da Vinci Nova Synthetics)
Registratielak ( Golden Polymer Varnish with UVLS (matte), fles 473 ml)
Pen Pilot ultrafine no xylene SCA-UF
Pen Edding 1800 profi-pen 0,5 mm

€
€
€
€

6,50
25,12
1,80
3,10

Materialen schoonmaak stellingkast/lades
Suma Bac D10 SmartDose 1,4 liter
NewMicro non-woven Microvezeldoeken (inh.3st.)

€
€

22,99
4,95

Materialen inrichtingsstudie
Stanley mes/boxknife

€

4,39

Materialen opslag depot
Zitzakvulling 50 liter EPS korrels

€

6,95

Subtotaal

€

8.918,99

Post onvoorzien 10%

€

891,89

TOTAAL

€

9.810,88

* Voor toelichting aantal uren, zie bijlage III
** Voor links, zie pagina 17
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Samenvatting
Ik heb een plan van aanpak gemaakt voor een project dat in de tweede helft van 2015 na een grote
verbouwing binnen het Continium door de afdeling Collectie & Erfgoed uitgevoerd gaat worden. Dit
project bestaat uit twee onderdelen.
1) De deelcollectie KristalunieKen van de collectie Maastrichts Glas en Kristal is onlangs
aangevuld. Deze nieuwe aanwinsten gaan binnen dit project een vaststaand traject doorlopen:
-

Registratie
Schoonmaak
Objectfotografie
Opslag

2) De objecten die voor de verhuizing een standplaats in het depot hadden, lagen in metalen
lades op een laag schuim. Omdat er bij het openen en sluiten van de lades beweging in de
objecten ontstond, zou dit kunnen leiden tot mechanische schade.
De tweede helft van het project bestaat daarom uit het verbeteren van de standplaats van de
collectie KristalUnieken.
Als oplossing voor het probleem is gekozen voor het maken van kussens die de objecten
zodanig ondersteunen dat beweging in de lades tot een minimum beperkt wordt.
De in onderdeel twee van het plan omschreven manier van opslaan van deze deelcollectie, geldt voor
de afdeling Collectie & Erfgoed als een pilot project. Als deze methode werkt zal het worden toegepast
op andere deelcollecties.
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Bronvermelding







Collectieplan Discovery Center Continium 2013-2016, opgesteld September 2012
Kristalunie Maastricht, A. van der Kley-Blextoon, Uitgeversmaatschappij Antiek Lochem B.V.,
2003
Monsterboek: https://estherpeeters.files.wordpress.com/2014/10/monsterboek.pdf

Schema Eisen aan klimaat en licht voor verschillende materialen en soorten
voorwerpen in musea en in natuurhistorische collecties.:
http://www.sunatec.nl/brochures/04_Eisen_klimaat_licht.pdf

Links (materialen)







Fotograaf Serge Technau
Depotwijzer.be
Labshop
Victor 4art
Peter van Ginkel
EPS-korrels

http://www.sergetechnau.nl/
http://www.depotwijzer.be/andere-verpakkingsmaterialen
http://www.labshop.nl/
http://www.victor.nl/
http://www.petervanginkel.nl/
http://www.zitzakvoordeel.nl/
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BIJLAGE I: Schadefactoren
Fysieke krachten:
Door onvoorzichtigheid tijdens het intern transport, uitpakken/inpakken, verplaatsen, schoonmaak het
breken van glas, barsten. Enkele van de KristalunieKen hebben grillige vormen met uitstekende delen,
met deze objecten moet extra voorzichtig worden omgegaan.
Diefstal/vandalisme (door derden):
De verhuizing van de objecten en het registratieproces wordt uitgevoerd door eigen medewerkers. De
objecten gaan naar het depot, of worden in een glazen vitrine in de Hall of Fame geplaatst. Beiden zijn
afgesloten locaties, de collectie is niet diefstalgevoelig.
Biologische aan tasters
Niet van toepassing, glas is een anorganisch materiaal. Insecten en schimmels hebben over het
algemeen hierop geen invloed.
Verontreiniging:
Vingerafdrukken door hanteren, stof en vuil kunnen de oppervlakte doffer maken, dit moet vooral bij de
objecten die in de Hof komen te staan voorkomen worden.
Licht, Temperatuur, RV luchtvochtigheid:
Voor het conserveren en bewaren van glazen objecten wordt door het schema een verlichting in lux van
maximaal 300 en een maximum UV van 75 MicroWatt per lumen aangegeven.
Bij voorkeur een vaste temperatuur handhaven tussen 16 °C en 18 °C met een
variatie van maximaal 1 °C per 24 uur.
RV is een maat voor wat we in de dagelijkse omgang ‘vochtigheid’ noemen. Het is de kwaliteit van de
lucht die verandert tussen droog en vochtig.
Stel de RH in op een absolute ondergrens van 48% en een absolute bovengrens van 55%. De variatie
in RH mag niet meer zijn dan 2% per uur en 3% per 24 uur.
Bron: http://www.sunatec.nl/brochures/04_Eisen_klimaat_licht.pdf , Verworven 28-10-2014
Dissociatie:
Voor de nieuwe aanwinsten geldt dat tijdens het uitpakken van de dozen die uit de tijdelijke opslag
komen, gezorgd moet worden dat de kartonnen labels met de bij binnenkomst toegekende
objectnummers bij het juiste object blijven. Verder is het belangrijk dat de registratie van objectnummer
en standplaats in Adlib in orde is.
Waterschade en brandschade zijn tijdens de uitvoering van dit project minder van belang. Beiden zijn
uitzonderingen.
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BIJLAGE II: Voorblad Adlib
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BIJLAGE III: Toelichting uren in begroting (uitgaand van stappen in flowchart)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

Transport en uitpakken
Registratie nieuwe objecten 12 x 0,5 uur
Schoonmaak 28 objecten
Nieuwe aanwinsten nummeren,
(droogtijd niet inbegrepen)
Selectie objecten HoF/depot (2 personen)
2 x 1 uur
Fotografie
1 persoon: (dagdeel, voorbereiding
en opruimen)
Assisteren fotograaf
KristalunieKen in Hall of Fame (halve dag)
Inrichtingsstudie (inclusief uitsnijden
kartonvormen) 2 x 8 uur
Schoonmaak lades depot
Standplaats depot
Lades bekleden
1 uur
Kussens maken 25 x 1 = 25 uur
Objecten plaatsen
1 uur
Totaal
Standplaatsen aanpassen
Foto’s koppelen 50 x ± 5 minuten
Planning maken

Totaal

2
6
8
1,5

uur
uur
uur
uur

2

uur

4
8
4

uur
uur
uur

16
1

uur
uur

27
uur
1
uur
4,5
uur
32
uur
---------------------------117
uur
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