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Inhoud

• Inleiding: wat maakt 
bouwtekeningen zo lastig?

• Materiële verzorging: objecten zelf

• Verpakking: materialen en 
uitgangspunten

• Hantering

• Hulpmiddelen, tips en trucs

• Collectieonderzoek



Bouwtekeningen

• Divers materiaal
• Fysisch en chemisch

• Formaat
• -> vaak gerold of gevouwen

• Diversiteit binnen inventarisnummers

• Toevoegingen

• Gebruiksvoorwerpen

• Gevolg: vaak slechte conditie en 

moeilijk te bergen

• Het zijn er veel!



Bouwtekeningen

Prioritering:

• Conditie
• Risico’s
• Waardering
• Gebruik	/	

raadpleegfrequentie
• Beschikbare	middelen
• Beschikbare	ruimte



Materiële verzorging van 
het object zelf

Vrij	van:

• Vuil	en	stof
• Ongedierte	en	schimmel
• Metaal
• Andere	schadelijke	stoffen	

zoals	plastics	met	
weekmakers,	plakband
– >	Niet	altijd	mogelijk



Materiële verzorging van 
het object zelf

Bij	voorkeur:

• Vlak,	niet	gerold
• Zonder	vouwen

Soms	is	gevouwen	of	gerold	veiliger!



Verpakking

Beschermt	de	tekening:
• Chemisch
• Mechanisch
• ‘Praktisch’

De	verpakking	moet	altijd	
groter	zijn	dan	het	object!



Verpakking - materialen

Ongebufferd	- Zuurvrij	– Gebufferd
PAT-getest
Dikte/stevigheid
Opaciteit
Kleur

Voorbeelden:
• Omslagpapier
• Utoplex
• Fotoarchiefpapier
• Zijdevloei
• Melinex (polyester)
• Keperband



Verpakking: chemische 
bescherming

Altijd:	
• Lucht,	licht	en	stof

– Bv.	blauwdrukken	zeer	lichtgevoelig
– Bv.	diazotypieën vaak	verkleurde	

randen	door	oxidatie

Afhankelijk	van	de	situatie:
• Buffering

– Gaat	verzuring	van	het	papier	tegen
– Sommige	pigmenten	juist	gevoelig	

voor	hoge	pH

• Interactie	tussen	objecten
– Zure	objecten
– Uitdampen	van	ammonia	of	zwavel

->	zilver
Werkelijke	invloed	niet	altijd	duidelijk



Verpakking: mechanische 
bescherming

• Altijd	een	omslag	binnen	een	
doos/map

• Omslag	altijd	groter	dan	object!
• Omslag	niet	veel	kleiner	dan	

doos/map
• Standaardformaten	om	efficiënt	

te	kunnen	werken
• Bij	voorkeur	gesorteerd	op	

formaat
– Vermindert	risico	op	schade

• Omslagen	niet	te	vol



Verpakking: mechanische 
bescherming

• Evt.	steunvel	of	omslag	bij	
kwetsbare	objecten

– Randschade:	risico	op	blijven	haken	
en	verder	scheuren

• Poederige	media	(krijt	e.d.):
– Tussenschietvel/apart	omslag
– Pas	op	met	statische	lading	->	

geen	melinex
– Utoplex

• Rol:	bij	voorkeur	binnenkoker,	
maar	vaak	niet	haalbaar



Verpakking: ‘praktische’ 
bescherming

• Makkelijk	te	hanteren/ordenen
– Max.	aantal	objecten	per	verpakking
– Gewicht!

• Duidelijke	etikettering
– Direct	zichtbaar
– Altijd	zelfde	plek

• Logica	van	de	verpakking
– Oriëntatie:	

• Zo	min	mogelijk	handelingen/bewegingen
• Vermijden	van	schade	aan	object	en	

verpakking

– Consequent	gebruik

Goede	verpakking	ondersteunt	
(onbewust)	correct	hanteren

Openen als een boek: van rechts naar links



Verpakking: ‘praktische’ 
bescherming

Fout: klep kan op rand omslag 
stoten

Goed: Omslag heeft 
zelfde richting als klep



Hantering

• Duidelijke richtlijnen 
verkleinen de kans op 
schade!

• Leg uit waarom je dingen 
doet

• Trainen



Hulpmiddelen, tips 
en trucs

• Gewichten



Hulpmiddelen, tips 
en trucs

• Papier ter ondersteuning
(sandwich) 



Hulpmiddelen, tips 
en trucs

• Plak geen tape op de tekening!

(Ook geen zuurvrije/‘archiefkwaliteit’ tape)



Hulpmiddelen, tips 
en trucs

• Berging aanpassen, 
koker maken of bekleden



Hulpmiddelen, tips 
en trucs

• Snel herkennen van 
standaardmaten



Hulpmiddelen, tips 
en trucs

• Met goed vouwen win je 
ruimte en voorkom je 
schade



Collectieonderzoek

Metamorfoze-onderzoek

i.s.m. Het Nieuwe Instituut: 

• UPAA-MD

• Calqueerpapier en warmte

• Een nieuwe Schadeatlas
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