
Webinar Erfgoed en de 4 elementen: lucht

PROGRAMMA

12 maart 2021
Digitale cases, werksessies en expertenpanel van 9 tot 12.15 uur

 Deel 1: Inhoudelijke cases (9.30 uur – 10.30 uur) via livestream

Natuur en cultuur botsen wel eens. Ook erfgoedcollecties zijn niet immuun voor de vier 
natuurkrachten: water, lucht, aarde en vuur. Om hierover expertise uit te wisselen, organiseren 
Erfgoedlabo Leuven en FARO samen met het Belgische Blauwe Schildcomité en ICOMOS 
Vlaanderen-Brussel een reeks van vier studiedagen over calamiteiten en roerend erfgoed. Na een 
eerste studiedag over water gaat de tweede in op het thema lucht(vervuiling). 

Lucht is een drager bij uitstek van vervuilers: stofdeeltjes, microben, schimmels. Hoe bescherm 
je jouw collecties hiertegen? Hoe zorg je voor een goede luchtcirculatie en hoe houd je de 
klimaatcondities in het oog? Hoe interpreteer je metingen? Welke systemen bestaan er en wat 
betekent dit voor het energieverbruik? 

De studiedag laat zowel experten als de deelnemers zelf aan het woord. In de werksessies 
kan je als participant jouw eigen ervaringen delen en samen met de experten de do’s en don’ts 
voor een haalbaar klimaatbeheer opstellen. Tot slot gaan experten en publiek in debat over het  
spanningsveld tussen de ideale klimaatomstandigheden en de ideale opstelling van de collectie.

Schrijf je in vóór 5 maart via www.erfgoedlabo.be/registreren.
Deelnemen aan de studiedag kost 15 euro.
De studiedag gaat volledig online door. Je krijgt de deelnamelink en instructies na inschrijving.

9.00 uur  Online aanmelden
9.20 uur  Verwelkoming door Jan De Maeyer, voorzitter bestuur Erfgoedlabo

9.30 uur
Ken jouw collectie: het belang van een precies Programma van Eisen (PvE)
Filip Descamps / Vennoot bij Daidalos Peutz bouwfysisch ingenieursbureau

9.50 uur 
Meten is weten: hoe metingen correct interpreteren
Rick P. Kramer / Specialist bouwfysica bij Ingenieursbureau Physitec

10.10 uur 
Over de verhouding tussen klimatologische eisen en de noden van het publiek 
Jelke Stoop / Zaakvoerder en projectcoördinator Bailleul Ontwerpbureau



 Deel 2: Werksessies gemodereerd door FARO  
(10.30 uur - 11.20 uur)

 Deel 3: Expertenpanel (11.30 uur – 12.15 uur) via livestream

SESSIE 1: Klimaateisen op maat van jouw collectie

SESSIE 2: Maatregelen om de luchtkwaliteit en het binnenklimaat te verbeteren

De werksessies vertrekken vanuit de ervaringen en actieve inbreng van de deelnemers. 
Indeling van de groepen gebeurt volgens collectieprofiel: museale collectie of archief- en 
bibliotheekcollectie.

11.20 uur  PAUZE

Het panel reageert op de conclusies uit de werksessies en bespreekt hoe de ideale condities 
kunnen rijmen met de noden en wensen bij tijdelijke en permanente opstellingen. Vragen stellen of 
reageren tijdens dit gesprek gebeurt via de chat.

Moderator: Jan Holderbeke (journalist VRT)

Panelleden: Filip Descamps (Daidalos Peutz), Rick P. Kramer (Physitec), Jelke Stoop (Bailleul 
Ontwerpbureau)

www.erfgoedlabo.be

Erfgoedlabo Leuven is het netwerk waarin de professionele cultureel-erfgoedactoren in Leuven in 
dialoog met andere erfgoedspelers in Leuven en daarbuiten hun krachten bundelen, met elkaar 
informatie en kennis delen, overleggen en samenwerken.

Inschrijven vóór 5 maart via www.erfgoedlabo.be/registreren 

Betaling
Gelieve 15 euro over te schrijven op rekening BE82 736076717768
met vermelding van studiedag lucht + naam deelnemer + organisatie

Factuur nodig?
Mail naam bedrijf, adres, e-mail facturatie, eventueel BTW-nr./ondernemingsnr., bestelbonnr. of 
referentie bestelbon (indien dit moet vermeld worden op de factuur) naar info@erfgoedlabo.be.

Bestelbon nodig?
Graag volgende gegevens gebruiken:
Erfgoedlabo vzw, Grote Markt 9, 3000 Leuven

INSCHRIJVEN

In samenwerking met de deelraad erfgoed van de stad Leuven


