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Vooraf
Er bestaan veel meer openluchtsculpturen of buiten-
sculpturen dan over het algemeen wordt aangenomen. 
En zij vergen heel wat meer onderhoud dan vroeger werd 
gedacht; zo niet versomberen en verschralen ze en ver-
liezen ze letterlijk hun glans. Welke materialen de beeld-
houwer ook heeft gebruikt, zijn beeld zal altijd bedreigd 
worden door de omgeving waarin het terechtkomt: weer 
en wind en vele andere factoren, waaronder de mens, 
kunnen het beeld aantasten. Een sculptuur in openlucht 
fungeert als een barometer die ons vertelt hoe het met 
de kwaliteit van ons leefmilieu gesteld is. Die kwaliteit is 
er de voorbije decennia erg op achteruitgegaan. Daarop 
reageren openluchtsculpturen zichtbaarder en sneller 
dan wij. Alleen al om die reden moeten wij hun voortbe-
staan verzekeren.
De ruimte waarin de beelden bewaard worden, is on-
derhevig aan de natuurverschijnselen en kan dus niet 
geconditioneerd worden zoals een museum of depot. 
Hoewel de wetenschap de laatste decennia grote vorde-
ringen gemaakt heeft op het gebied van apparatuur, on-
derzoeksmethodes, behandelingsprocedés enz., blijft de 
vakliteratuur nog te hermetisch om direct op het terrein 
toepasbaar te zijn. Er bestaan nauwelijks publicaties die 
op praktische bruikbaarheid gericht zijn. Daar is noch-
tans nood aan want wie niet over de nodige chemische 
kennis beschikt, heeft geen boodschap aan ondoorgron-
delijke formules.
Een regelmatige inspectie van de sculpturen is absoluut 
wenselijk. Een waakzaam oog en een gevoelige hand 
vormen de beste garantie voor de instandhouding van 
ons monumentale sculpturale patrimonium.

Soorten openluchtsculpturen
Men kan grosso modo vijf groepen onderscheiden: 

Standbeelden en gevelbeelden (geïntegreerd in of op de 
gevel). Ze omvatten twee subgroepen: de officiële beel-
den met een ‘huldigingskarakter’, opgericht als uitdruk-
king van de wens van een specifieke bevolkingsgroep, 
en de religieuze beelden (1). Daarmee hangt de vraag 
samen wie er verantwoordelijk is voor het onderhoud 

van deze beelden. Wie betaalt?
Funeraire sculpturen. Deze ‘vergeten’ groep beelden is 
in grote mate onderhevig aan verwaarlozing (2), van-
dalisme en ook diefstal. De lokale overheid werkt de af-
braak ervan in de hand, omdat zij meer ‘ruimte’ wil, en 
maakt vrijwel nooit een onderscheid tussen wat bete-
kenisvol is en wat niet. Met de graven verdwijnen ook de 
grafbeelden. Het behoud van deze sculpturen is dan ook 
een prangend probleem.
Museale openluchtsculpturen. Die vormen in principe 
de meest beveiligde en best onderhouden groep beel-
den. Ze bevinden zich op een afgebakend terrein en ge-
nieten een permanent toezicht. Vandalisme komt hier 
dan ook minder voor en de beelden worden regelmatig 
gecontroleerd en onderhouden door het museumperso-
neel en eventueel door professionele restaurateurs (3).
Folklorebeelden op openbare plaatsen. Omdat de 
buurtbewoners doorgaans een binding hebben met het 
beeld en er enige verantwoordelijkheid voor willen dra-
gen, wordt dit type openluchtsculptuur meestal goed 
verzorgd en in het oog gehouden. Het vaak volkse ka-
rakter van zulke beelden, die niet altijd van het hoog-
ste artistieke gehalte zijn, wekken wel eens reacties van 
geringschatting en spot op die tot vandalisme en bru-
tale diefstal kunnen leiden. Het Brusselse Manneken 
Pis en de Antwerpse Deugeniet zijn al meermaals van 
hun voetstuk gehaald en later anoniem terugbezorgd. 
Bezitsdrang is hier dus niet het echte probleem. De beel-
den lopen telkens wel nieuwe schade op met ingrij-
pende restauraties tot gevolg.
‘Kunstintegraties – 1 % regeling’. Het betreft hier heden-
daagse kunstwerken die, in het kader van wettelijke be-
palingen, in nieuwe of gerenoveerde overheidsgebou-
wen moeten worden geïntegreerd of naar aanleiding 
van de (her)aanleg van een plein of straat moeten wor-
den opgesteld. Deze artistieke creaties kunnen zich in 
het gebouw zelf, op de gevel ervan of vlakbij en volledig 
zelfstandig in openlucht bevinden. Ook hier doet zich 
vandalisme voor, zeker als het kunstwerk makkelijk be-
reikbaar is. 
Het is duidelijk: geen van de vijf categorieën blijft van 
problemen gevrijwaard. Verwaarlozing is vijand num-
mer één. Maar ook het vandalisme vormt een voortdu-
rende bedreiging. 

Mariabeeld (gevelbeeld), Antwerpen. Foto: Flickr.

Detail grafsculptuur (Père Lachaise, Parijs).
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Schadefactoren
Naast de hierboven geschetste algemene situatie van 
de buitensculpturen moet de materiële toestand van de 
beelden op het terrein nader bekeken worden. Door con-
ditierapporten kan u allerlei problemen en beschadigin-
gen in kaart brengen, en een soort inventaris opmaken 
van oorzaken, gevolgen en mogelijke oplossingen. Om 
dit soort informatie te vergaren, is het absoluut nodig 
dat u geregeld een diagnose van een sculptuur stelt. 
De problemen waarmee u te maken krijgt, hangen gro-
tendeels samen met de spanning tussen de materi-
alen waaruit het beeld bestaat en de onbeheersbare 
factoren (weersomstandigheden, luchtvervuiling, van-
dalisme) die er constant op inwerken. Beelden ‘leven’. 
De meest gebruikte materialen zijn steen, brons, gietij-
zer, staal, moderne materialen als aluminium, polyester, 
glas e.a, en combinaties van die materialen. Elk materi-
aal reageert anders op de weersomstandigheden. Steen 
is minder gevoelig voor temperatuurschommelingen, 
al kunnen zich na felle vries-en-dooicycli toch wel bar-
sten voordoen; brons is dan weer beter bestand tegen 
vocht enzovoort. Combinaties van verschillende mate-
rialen kunnen destructief op elkaar inwerken (4). Enkel 
op basis van een degelijke kennis van de materialen en 
de beeldhouwtechnieken zal u de schade en de mogelijke 
oorzaken ervan adequaat kunnen beschrijven. Als alge-
meen principe om erger te voorkomen geldt: een regel-
matige controle met het daarbij behorende conditierap-
port van het beeld, en een regelmatig onderhoud.
Schade aan publieke sculpturen heeft vele en verschil-
lende oorzaken, die in twee groepen onderverdeeld kun-
nen worden: oorzaken van technische aard en oorzaken 
van natuurlijke aard.

Oorzaken van technische aard
 ▹ verwaarlozing (de belangrijkste oorzaak)
 ▹ vandalisme (graffiti, diefstal, vernieling)
 ▹ ongevallen (omgewaaide bomen, auto’s)
 ▹ trillingen (door het zware verkeer)
 ▹ onstabiliteit van de sokkel (insijpelen van vocht, 

loslaten van voegen) (5) en dus van het beeld
 ▹ verkeerde behandeling in het verleden  

 ▹ het materiaal zelf (onvoldoende kwaliteit, onge-
schikt voor openlucht en/of voor de gekozen locatie)

 ▹ combinatie van verschillende materialen

Oorzaken van natuurlijke aard
 ▹ de weersomstandigheden (schommelingen in tem-

peratuur en vochtigheid, de wind, zandstof en de 
(slag)regen)

 ▹ de locatie (bv. onder bomen, of in zilte lucht, wat tot 
oxidatie leidt)

 ▹ uitwerpselen van vogels op het materiaal
 ▹ vervuiling van de atmosfeer (zure regen, zware me-

talen in de lucht, uitlaatgassen, roet, stof, vet e.a.)
Deze factoren beïnvloeden alle bestaande materialen, 
dus ook de materialen van openluchtsculpturen, maar 
de reactie is verschillend voor elk materiaal. Omdat in 
onze regio’s de meeste publieke sculpturen uit steen 
of metaal (brons, ijzer …) bestaan, zullen wij hier vooral 
aandacht besteden aan de specifieke problemen van 
die materiaalsoorten, maar ook kunststoffen en hout 
komen kort aan bod.

Specifieke problematiek volgens materiaal
Steen

Voor het bepalen van de schade aan een stenen beeld 
moet u met volgende vier aspecten rekening houden:

 ▹ de steensoort; in ons land worden vooral zand-
steen, kalkzandsteen (Balegem), kalksteen (marmer, 
arduin), Franse steen (Savonnière), vulkanisch ge-
steente (graniet), kunststeen (gegoten beton, as-
bestcement) gebruikt;

 ▹ de inplanting van het beeld, bijvoorbeeld onder 
een boom (6), gedeeltelijk beschermd, volledig 
vrijstaand; de plaats bepaalt mee de aard en in-
tensiteit van de externe factoren die op de steen 
inwerken; 

 ▹ de afwerking van het beeld: is het beeld ruw, glad, 
gepolijst, beschilderd of behandeld? Dit aspect be-
paalt mee de wijze van onderhoud; 

Betonnen sokkel veroorzaakt zoutvorming en tast 
bronzen beeld aan.

 Voegen komen los en verzwakken stabiliteit van de 
sokkel.

http://www.faronet.be/colofon
http://www.faronet.be/colofon


VerzekerDe Bewaring  |  Openluchtsculpturen  | p. 4

D
is

cl
ai

m
er

7

8

9

10

 ▹ de combinatie van materialen: door het in de 19e 
eeuw vaak voorkomende gebruik van een ijzeren 
structuur in een stenen beeld constateren wij nu 
geregeld de nefaste werking van roestend ijzer op 
steen; bij de combinatie van een poreus gesteente 
met een weinig poreus gesteente vindt het water in 
het poreuze gesteente mogelijk geen uitweg, waar-
door bij vriesweer het beeld fragmentair zal barsten. 

Stenen beelden zijn vooral aan twee soorten van externe 
factoren onderhevig: natuurlijke en menselijke.

Natuurlijke factoren
Weersomstandigheden

Schommelingen van temperatuur, wind, regen, vorst. 
Vocht is de grote boosdoener. In de winter kan ingesijpeld 
vocht bevriezen en de steen doen barsten. Vorstgevoelige 
steen dekt u ’s winters best af met een houten kist voor-
zien van een spleet bovenaan en onderaan (7), of met 
stromatten aan de binnenkant, om luchtcirculatie mo-
gelijk te maken. Een even doeltreffende methode is het 
beeld beschermen met een luchtdoorlatend geweven 
dekzeil (bâche) (8 ).

Biologische aantasting
Mossen en algen ontwikkelen zich op beschaduwde en 
vochtige plaatsen. De stedelijke vervuiling vertraagt de 
groei van vele mossen maar het vuil nestelt zich in de 
bestaande mossen. Buiten de stad zal de groei ervan 
veel intensiever zijn. Levend mos ziet er groen uit, dood 
mos zwart. Mossen tasten de steen lichtjes aan (9): ze 
scheiden zuren af, waardoor een dun laagje steen wordt 
aangetast. Korstmossen komen vooral op relatief droge 
plaatsen voor. Ook deze soort mos tast door zuurafschei-
ding een dun laagje steen aan. Bij poreus en kalkhou-
dend gesteente (resp. bv. Savonnière,, marmer en ar-
duin) is de zuurafscheiding sterker dan bij niet-poreus 
of kalkloos gesteente (bv. graniet).
U kan mossen, algen en korstmossen vrijwel zonder pro-
blemen verwijderen, nat of droog en zonder chemische 
producten, met een zachte borstel in kunststof of met 
water onder hoge druk, of stoomreiniging naargelang 
van de hardheid van de steen. Deze manier van bestrij-
den heeft slechts zin als u de behandeling regelmatig uit-
voert, want enkel zo kan u nieuwe aangroei tegengaan.

Om mossen, algen en korstmossen te verdelgen, maakt 
men gebruik van chemische producten en stoom. Het 
beeld wordt beneveld met een ontmosser op basis van 
quaternaire ammoniumverbindingen of javel (wel be-
lastend voor het milieu) en nadien afgespoeld met water 
onder hoge druk. De effectiefste bestrijdingsmethode is 
stomen (10). Algen, mossen en korstmossen overleven 
niet bij een temperatuur boven de 70° C. Het stomen ge-
beurt bij voorkeur bij warm weer op een beeld in droge 
toestand. Aangezien deze methode een opleiding vergt, 
roept u best professionele hulp in.
Uitwerpselen van vogels bevatten een zuur dat de kalk-
steen aantast en een verkleuring veroorzaakt. U moet de 
beelden regelmatig met zuiver water afspuiten of met 
een zachte borstel en veel water schoonmaken..
Bruine vlekken worden veroorzaakt door een ijzerhou-
dend mineraal (pyriet, glauconiet) in de steen. De vlekken 
zijn niet schadelijk voor de steen maar kunnen niet ver-
wijderd worden. Bruine vlekken kunnen echter ook ont-
staan door een ijzeren structuur. Roest zet uit, doet de 
steen splijten (11) en geeft een verkleuring aan de steen. 
Tegen die verkleuring is weinig te doen, maar u moet wel 
het ijzer door een niet-roestend materiaal laten vervan-
gen, om verdere beschadiging te voorkomen. De ingreep 
gaat meestal gepaard met slijp- en kapwerk. Het is dan 
ook moeilijk om dit werk uit te voeren zonder schade 
aan het originele beeld toe te brengen.
Sappen van bomen (vooral linde) kunnen op steen in-
werken. In het kleverige sap blijft vuil uit de atmosfeer 
zitten. Dat geheel bevat zuur en tast de steen aan. 
Controleer ook geregeld de gezondheid van de naburige 
bomen, want dode bomen en takken kunnen onder in-
vloed van de wind afbreken en veel schade aanrichten. 
En tot slot, rottende vruchten en pitten van vruchten 
verkleuren de steen.
Een beeld kan ook aangetast worden door schimmels die 
op de sokkel groeien. Een isolatielaag tussen sokkel en 
beeld voorkomt dat die schimmels op het beeld raken. 
Door loden plaatjes tussen de sokkel en het beeld aan 
te brengen, kan u dit vrij veel voorkomende verschijnsel 
bestrijden. Aan te raden is een sokkel in beton of graniet, 
en vooral dan graniet omdat het geen vocht doorlaat. 
Beton kan overigens zouten ontwikkelen die schade-
lijk zijn voor een beeld. Daarom mogen stenen beelden 

Winterbescherming met houten kist.

Winterbescherming met dekzeil (bâche).

Mossen scheiden zuren af en tasten de bovenste laag 
van de steen aan.

Mossen worden verwijderd met stoom.

http://www.faronet.be/colofon
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nooit in direct contact zijn met beton of cementhou-
dend materiaal. Zorg er ook voor dat het water rond de 
sokkel afgevoerd kan worden. Een sokkel in baksteen is 
af te raden.

Vervuiling
Zure regen en fijn stof zijn de grote boosdoeners. Zure 
regen bestaat uit water (H2O) + zwaveldioxide (SO2). 
Deze combinatie van water en zwaveldioxide heeft een 
nefaste invloed op het calciumcarbonaat, het bindmid-
del van de kalksteen; zij tast het calciumcarbonaat aan 
en vormt calciumsulfaat (gips). De zure regen heeft enkel 
invloed op kalksteen (marmer, arduin, Franse steen) en 
kalkzandsteen (Balegem), niet op vulkanisch gesteente 
en zandsteen. Wat kan u ertegen ondernemen? Poreuze 
gesteenten kan u behandelen met een waterafstotend 
product op basis van oligomere siloxaanverbindingen. 
Dat product  gaat enigszins het effect van de zure regen 
tegen omdat vloeibaar water dan niet in de poriën wordt 
gezogen. Siloxaan sluit de poriën niet af, het water kan 
verdampen. Vernis, of enig ander dekkend middel, is 
uit den boze omdat het de poriën afsluit waardoor het 
water dat zich in de steen bevindt niet meer naar buiten 
kan en dus stagneert.
Fijn stof bevat zuren en tast bijgevolg het materiaal aan. 
Regelmatig reinigen is de beste voorzorg.
Waaraan herken ik de gevolgen van zure regen?

 ▹ Gepolijst marmer zal na verloop van tijd dof en ruw 
aanvoelen.

 ▹ Scherpe details stompen af; gekapte letters, zoals 
de naam van de beeldhouwer, vervagen (dat is een 
goed herkenbaar symptoom).

 ▹ Er ontstaan zwarte korsten (gipskorsten van hoofd-
zakelijk vuil gips), die vooral zichtbaar zijn op plaat-
sen die tegen de regen beschut zijn; de korst wordt 
gevormd door de zure regen in holten en op andere 
plaatsen waar het calciumsulfaat (gips) niet door 
de regen wordt weggespoeld; het gips hoopt zich 
daar op en het vuil uit de lucht (stof, roet, vet, uit-
laatgassen) nestelt zich in de korst, die zwart kleurt 
(12). Zo’n korst is doorgaans enkele mm dik maar 
soms ontstaat er een laag van 2 à 3 cm. 

Hoe de zwarte korsten te verwijderen? Daartoe kun-
nen verschillende technieken gebruikt worden, waar-
voor echter dure apparatuur nodig is (o.a. lasertechniek, 
microsablage, benevelen, lage-drukstraaltechnieken). 
Dikke korsten kunnen ook mechanisch verwijderd wor-
den met een scalpel of beiteltje. Stoom is zeker aan te 
raden om de korst week te maken, waardoor ze mak-
kelijk los zal komen. Wat achterblijft wordt nadien met 
water en een zachte nylonborstel of hondsgrasborstel 
verwijderd. Dit werk wordt best toevertrouwd aan men-
sen met voldoende vakkennis.

Menselijke factoren
Graffiti

De ervaring met het voorkomen van vandalisme leert dat 
een goed onderhouden beeld in een verzorgd plantsoen 
meer gerespecteerd wordt dan een verwaarloosd beeld 
in een onderkomen stukje groen. Montpellier was enkele 
jaren geleden bedolven onder de graffiti. Het stadsbe-
stuur liet ze allemaal verwijderen en telkens er nieuwe 
verschenen, werden ze onmiddellijk weggeveegd. Die 
werkwijze heeft vruchten afgeworpen.
Om graffiti (13) op de juiste manier te kunnen verwijderen, 
moet u de samenstelling van de verf kennen. Raadpleeg 
een restaurateur om het geschikte product en de werk-
wijze te bepalen. Decapeerproducten op basis van me-
thyleenchloride, xyleen of tolueen tasten niet de steen 
maar wel het milieu aan. Daarnaast bestaat het risico 
dat de verdunde verf van de graffiti door de (poreuze) 
steen geabsorbeerd wordt. Graffiti kan u ook met ver-
schillende straaltechnieken – maar dan wel uitsluitend 
door professionelen – laten weghalen.
Zodra de graffiti verwijderd zijn, kan u de sokkel best van 
een beschermlaag voorzien. Het beeld zelf wordt meestal 
niet beschermd omdat elke soort beschermlaag nade-
len vertoont. Er zijn drie grote groepen beschermlagen:

 ▹ producten op basis van was veranderen het aan-
zicht van het beeld (maken het vettig), kunnen niet 
op donkere steen gebruikt worden, zijn niet erg 
weerbestendig en zijn moeilijk te verwijderen (ar-
beidsintensief werk);

 ▹ vernisachtige producten, zoals de polyurethanen en 
acrylaten, vormen een onderhoudsvriendelijke be-
schermlaag die de glans van het beeld niet schaadt, 

Roestende ijzeren binnenstructuur heeft de steen 
gespleten.

Door luchtvervuiling zwart geworden gipskorsten in 
holten waar ze niet door de regen kunnen wegge-
spoeld worden.

http://www.faronet.be/colofon
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moeilijk verwijderbaar;

 ▹ producten op basis van polysacharide (suiker) wij-
zigen het aanzicht niet, zijn makkelijk met warm 
water verwijderbaar en hebben bovendien het 
voordeel dat het inwendige vocht kan verdampen, 
maar zij verliezen wel vrij vlug hun werkzaamheid 
en moeten dus geregeld vernieuwd worden.

De beschermlagen tegen graffiti worden in de gespeci-
aliseerde literatuur ook wel onderverdeeld in de types 
‘zelfopofferend’, ‘semi-permanent’ en ‘permanent’, naar-
mate de beschermlaag bij het verwijderen van de graf-
fiti geheel, gedeeltelijk of niet opnieuw moet worden 
aangebracht.
Tip: maak een foto vooraleer de graffiti te verwijderen, 
want misschien kan de politie aan de hand van het ge-
schrift de vandaal identificeren.
Hoe stenen beelden onderhouden?
Gewone reiniging: het oppervlaktevuil (vet, stof, roet, 
teer, uitwerpselen ..) moet regelmatig verwijderd worden:  
1. door het beeld schoon te maken met een borstel van 
natuurlijk of synthetisch haar, met zuiver water en in-
dien nodig een pH-neutraal detergent. Gebruik nooit 
een metalen borstel, die kan krassen in de steen maken.
2. Een hogedrukreiniger is agressief voor steen: er kun-
nen stukjes afbreken en voegenvulling kan loskomen. 
Om vuil en vet te verwijderen onder veel lagere druk 
(4 tot 6 bar) is een stoomreiniger zeer geschikt (14). De 
combinatie van stoom met een pH-neutraal detergent is 
over het algemeen zeer doeltreffend.

Metalen
Metalen worden in twee groepen verdeeld: ferrometa-
len (staal, gietijzer, inox), dit zijn metalen op basis van 
ijzer of legeringen met ijzer als voornaamste bestand-
deel, en non-ferrometalen, die geen ijzer  bevatten, zoals 
koper, brons, alumnium etc. De verschillende soorten 
metaal die in openlucht worden opgesteld zijn brons, 
gietijzer, staal (roestvrij staal,  Cortenstaal …), alumi-
nium, lood. Brons is een legering van koper en tin, met 
eventueel een klein percentage lood. Koper is een zacht 
metaal dat door vermenging met tin een veel grotere 

hardheid verkrijgt. Lood daarentegen maakt het metaal 
bij verhitting vloeibaarder en nadien zachter. De verhou-
ding van de bestanddelen en dus de hardheid van de le-
gering hangt samen met de aard van het object (bv. een 
zeer groot object, een kanon, een kerkklok). Elk metaal is 
onderhevig aan corrosie – een natuurlijke vorm van oxi-
datie – maar niet in dezelfde mate.

Wat is corrosie?
Corrosie betekent in de praktijk een aantasting van het 
metaal. Doordat het metaal uit zijn oorspronkelijke 
ertstoestand is gehaald, is het moleculair onstabiel en 
probeert het tot zijn oorspronkelijke toestand terug te 
keren. Daartoe gaat het verbindingen aan met zijn om-
geving. Deze omgeving kan bestaan uit een ander mate-
riaal waarmee het metaal verbonden is, of uit stoffen in 
de atmosfeer, bijvoorbeeld uitwasemingen van chemi-
sche producten, vet, roet, enz. De kwaliteit van de atmo-
sfeer is de voorbije decennia zo achteruitgegaan dat de 
lucht voor een buitensculptuur de grootste destructieve 
factor geworden is, destructiever zelfs dan de tijd. Voorts 
speelt ook vocht een zeer belangrijke rol.
Metalen bewaart u ideaal bij een relatieve vochtigheid 
(RV) van max. 40 %. Bij een hogere RV wordt het metaal 
aangetast. Een constante waarde boven 40 % is evenwel 
minder schadelijk dan een schommelende vochtigheids-
graad. Openluchtsculpturen zijn voortdurend aan vaak 
extreme schommelingen blootgesteld. Hier zal corrosie 
dan ook veel sterker optreden dan bij metalen voorwer-
pen die binnenshuis worden bewaard.
De plek waar het beeld staat opgesteld, is medebepa-
lend voor de graad van corrosie: in zeelucht (zout-agres-
sief), nabij een industriegebied of in de stad (veel zwa-
vel), in de berglucht (zuiver). De corrosie is het ergst in 
de winter, want dan is de hoeveelheid vervuilende fac-
toren in de atmosfeer het grootst en de RV het hoogst 
(behalve bij vriesweer: zeer droge lucht die bij dooi plots 
omslaat – extreme schommelingen dus). 

Brons

Corrosie herkennen bij bronzen beelden
De verschillende stadia van corrosie kan u herkennen 
aan volgende verschijnselen.

Onderhoud met stoomreiniger.

http://www.faronet.be/colofon
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 ▹ De omzetting van de bovenste laag (de huid) in ko-
persulfaat . Het brons krijgt daardoor een felgroene 
kleur (15). 

 ▹ Het ontstaan van strepen en zwarte korsten. De 
strepen worden gevormd door het aflopende re-
genwater (16): het zure water etst letterlijk de stre-
pen in het metaal, dieper en dieper. In spleten, hol-
ten en plekken waar het regenwater niet bij kan, 
zetten vuilophopingen zich om in zwarte korsten. 
De zwarte korsten en zwarte zones liggen bovenop 
de groen gecorrodeerde huid van de sculptuur, wat 
reliëfstoringen veroorzaakt (17). 

 ▹ Een volgend stadium is de vorming van putjes rond 
de zwarte korsten (18). Mettertijd worden die gro-
ter en dieper, tot ze het beeld ten slotte misvormen. 
Het oppervlak van de sculptuur – de huid – wordt 
almaar ruwer.

 ▹ Een laatste stadium van corrosie is de omzetting 
van door de regen afgespoelde zones in een fel 
blauwgroene laag sulfaten.  

De luchtvervuiling, zure regen incluis, is de hoofdoorzaak 
van een versneld corrosieproces. De corrosie van een 
bronzen beeld kan evenwel nog andere oorzaken hebben.

Inwendige oorzaken
Resten van kernmateriaal in het beeld, waarin vocht 
zit, tasten het metaal aan en dringen naar buiten. Deze 
vorm van corrosie is herkenbaar aan zouten en uitstul-
pingen op de huid van het beeld (19). Als er water in het 
beeld kan raken en als dat vocht niet weer naar buiten 
kan, moet u zorgen voor kleine perforaties aan de onder-
kant van de sculptuur. U kan een restaurateur vragen de 
zouten te verwijderen en een diagnose te stellen om na-
dien eventueel tot restauratie over te gaan (het verwij-
deren van het resterende kernmateriaal). 
Een andere inwendige oorzaak van corrosie is het con-
tact tussen twee verschillende metalen (contactcorro-
sie). Dikwijls heeft een beeld een ijzeren binnengestel 
ter versteviging. Ijzer roest, zet daarbij uit (soms tot ze-
venmaal het oorspronkelijke volume) en kan uiteinde-
lijk het brons doen barsten. Waar het ijzer in aanraking 
is met het brons, treedt de corrosie nog sterker op (20). 
Het gevolg is dat de hechtingspunten verzwakken en 
geen voldoende steun meer bieden, waardoor het beeld 
kan breken of omvallen. U dient dit probleem zeer goed 

in de gaten te houden, o.a. voor de publieke veiligheid. 
Haal er een deskundige bij en laat, indien nodig, de hele 
ijzeren structuur vervangen door een armatuur in een 
roestvrij metaal. 

Uitwendige oorzaken
Uitwerpselen van vogels zijn zeer zuurrijk en werken na-
delig in op het brons (21). Het beeld regelmatig schoon-
spoelen is de boodschap. 
Overtollig water tast de bevestigingen (bouten) van het 
beeld aan, wat de stabiliteit in het gedrang brengt. De 
sokkel moet daarom van een afwateringssysteem wor-
den voorzien. Een schrijnend voorbeeld van aantasting 
door water is het oorspronkelijke standbeeld van Pater 
Desmet in Dendermonde, dat in 1982 van zijn sokkel is 
gevallen door roestend ijzer (22).

Onderhoud van bronzen beelden
Gewone reiniging

Het oppervlaktevuil (vet, stof, roet, teer, uitwerpselen …) 
moet regelmatig verwijderd worden:

 ▹ door het beeld schoon te maken met een borstel 
van natuurlijk of synthetisch haar, met helder water 
en indien nodig met een pH-neutraal detergent (bv. 
Vulpex, een speciale pH-neutrale zeep voor meta-
len). Gebruik nooit een metalen borstel want die 
kan krassen en het patina beschadigen;

 ▹ door gebruik te maken van een hogedrukreiniger 
(kracht tussen 10 en 80 bar; een te hoge waterdruk 
kan de patinalaag beschadigen); om vuil en vet te 
verwijderen onder een veel lagere druk (4 tot 6 bar) 
is een stoomhogedrukreiniger zeer geschikt

 ▹ door een behandeling met scheikundige producten 
(er zijn tal van producten op de markt om bronzen 
beelden schoon te maken) maar dat is specialisten-
werk; raadpleeg daarom een deskundige.

Een gepolijst bronzen beeld kan u opblinken met ge-
woon in de handel verkrijgbaar poetsmiddel. Vertoont 
het beeld al lichte corrosie, gebruik dan een ammoniak-
vrij product, want ammoniak bevordert de corrosie (het 
merk Hagerty is zeer geschikt).

Bronscorrosie,  natuurlijke patina. Foto: Leon Smets 

Zure regen etst strepen in het brons.

Vuilophopingen vormen zwarte korsten op het gecor-
rodeerde brons waar het regenwater niet bij kan.

Rond de zwarte korst vormen zich mettertijd diepe 
putjes en groeven.

http://www.faronet.be/colofon
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Corrosielagen verwijderen
Dit is een tweede en ingrijpendere stap in het schoon-
maakproces. Het kan mechanisch gebeuren met een 
(brons)borstel, een scalpel, drukstralen met zachte mid-
delen (bv. kokos, glasparels) en zogeheten trilhamers 
(om dikke korsten los te maken door trilling), of chemisch 
met – geschikte – chemische producten (pasta’s, kom-
pressen …). Het chemisch verwijderen van een corrosie-
laag mag enkel door deskundigen gebeuren. Zij weten 
welke chemische producten in aanmerking komen en 
hoe ze aangewend moeten worden.
In welke mate mag u de corrosielaag verwijderen? Een 
niet zo makkelijke vraag, waarover best vooraf overleg 
wordt gepleegd met een restaurateur. Soms wordt een 
beeld volledig van corrosie ontdaan om vervolgens op-
nieuw gepatineerd te worden. Het is een drastische in-
greep waardoor u als het ware een nieuw beeld verkrijgt. 
Vandaag opteren de deskundigen veeleer voor een ge-
deeltelijke, minder ingrijpende verwijdering: de corro-
sielaag wordt lokaal weggenomen waar zij het estheti-
sche aspect te erg verstoort (23) of waar zij de details 
onleesbaar maakt. Hoeveel corrosie er precies wegge-
haald moet worden, is een beslissing die berust op een 
enigszins subjectief oordeel in verband met het esthe-
tische aanzicht van het beeld, en goed moet overlegd 
worden met deskundigen. 

Eindbehandeling met beschermlaag
Zodra het beeld gereinigd en/of gerestaureerd is, krijgt 
het een beschermlaag. Die kan bestaan uit was of ver-
nissoorten (hars, lak …). In de meeste gevallen wordt ge-
kozen voor was als beschermlaag.
Er zijn twee wassoorten: synthetische was en natuurlijke 
was. Synthetische of microkristallijne was is wateraf-
stotend en heeft een hoog smeltpunt. Hij wordt in twee 
lagen op het beeld aangebracht, liefst op een warme 
zonnige middag: na een eerste laag op een met de vlam 
voorverwarmd beeld (ca. 60°C) volgt een tweede laag als 
het beeld afgekoeld is. Afhankelijk van de weersomstan-
digheden en de standplaats van het beeld moet de was-
laag na één tot vier jaar vernieuwd worden. Vooraleer de 
nieuwe waslagen aan te brengen, verwijdert u de oude 
met White Spirit. Natuurlijke was (bijenwas en paraf-
fine) is weinig geschikt voor hoge zomertemperaturen. 
Hij wordt plakkerig en vuildeeltjes uit de atmosfeer nes-

telen zich erin. Omdat deze wassoort niet weerbesten-
dig is, moet de laag tweemaal per jaar opnieuw wor-
den aangebracht. De was wordt op het voorverwarmde 
beeld gesmeerd (24 a - d) en kan met White Spirit verwij-
derd worden. Bekijk het filmpje.
Vernis, hars en lak (bv. Incralac, Paraloïd, epoxyhars, si-
liconenhars) bieden over het algemeen een zeer goede 
bescherming. Zo’n beschermlaag heeft wel een hogere 
glans dan een waslaag en verandert het aspect van het 
beeld. Het is meestal erg moeilijk verwijderbaar. Laat het 
aanbrengen van een beschermlaag best over aan een er-
varen iemand.

Sporen van vandalisme verwijderen
Graffiti, lakverf, vetkrijt verwijdert u best niet zelf. Een 
restaurateur kan de gebruikte verfsoort van de graf-
fiti bepalen en het geschikte chemische product kiezen 
voor het weghalen van de vandalensporen. Vaak worden 
aceton en niet-bijtende gel op basis van methylchloride 
gebruikt – de patina wordt er niet door aangetast. Een 
beschermlaag van was of vernis zal het verwijderen van 
graffiti vergemakkelijken. 

IJzer

Cortenstaal
Een eigenschap van Cortenstaal is dat het niet roest – de 
roestlaag op het staal vormt een beschermlaag tegen ver-
der roesten – maar toch kan een voortdurende aanwezig-
heid van vocht (bv. doordat het beeld in water of in recht-
streeks contact met de grond opgesteld staat) het staal 
wel degelijk verder doen roesten. Om dit probleem te ver-
mijden kan u een isolerende inox strip tussen het beeld en 
de bodem aanbrengen. De beste oplossing is het beeld op 
een sokkel met een afwateringssysteem te plaatsen.

Roestvrij staal
Er zijn verschillende kwaliteiten inox, afhankelijk van 
de chemische samenstelling ervan. Grofweg bestaan er 
twee soorten. Inox 304 is de courantste soort, geschikt 
voor binnen en buiten in een niet-vervuilde omgeving. 
Deze soort inox treft u ook aan in de stad, in industriege-
bied enz., maar het roestvrije staal wordt er snel aange-
tast, het oppervlak kan bruin uitslaan (25) en de lasna-
den kunnen roesten en scheuren. Regelmatige controle 
is geboden. 

Zouten en uitstulpingen veroorzaakt door interne 
corrosie van kernmateriaal.

Geroeste ijzeren binnenstructuur heeft het brons 
doen barsten.

Bronzen standbeeld van pater Desmet (Dendermon-
de) door roestend ijzer van sokkel gevallen (1982). 
Foto Seniorennet.

http://www.faronet.be/colofon
http://www.faronet.be/colofon
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Producten om inox schoon te maken en te beschermen 
zijn: 3-36 inox van de firma CRC, Stainless steel cleaner 
& polsh van de firma 3M of D7 Sumainox van de firma 
Diversey Lever. Aanbrengen en uitwrijven met een zachte 
wollige doek.
Inox 316, een meer recent ontwikkelde kwaliteit, is beter 
tegen vervuiling en water bestand, maar wel zo'n 25 
% duurder dan inox 304. Het is voorzien van een olie-
achtige corrosiewerende beschermlaag die tegelijk een 
goede bescherming tegen graffiti vormt. Het beeld moet 
wel regelmatig afgespoeld worden omdat vuildeeltjes 
zich op de beschermlaag vastzetten. Dit type inox is zeer 
geschikt voor beelden in een stadsomgeving (uitlaatgas-
sen, vervuiling), in de kuststreek (zouten) en in fonteinen 
(chloor). 

Staal
Staal – een legering van ijzer en koolstof – dient, alvo-
rens te worden beschilderd, een zinklaag te krijgen tegen 
corrosie. Zo niet zal het staal ondanks de beschermende 
verflaag toch aangetast worden. De kwaliteit van de iso-
lerende verfsoorten is de laatste jaren sterk verbeterd. 
Zo waren de epoxyverven destijds niet tegen ultravio-
lette straling bestand, de verflaag verkleurde na verloop 
van tijd. De later ontwikkelde polyurethanen zijn wel uv-
bestendig en kunnen gedurende vijftien à twintig jaar 
hun oorspronkelijke kleur behouden.
Controleer geregeld en zorgvuldig bij openluchtsculptu-
ren in staal of de verflaag het staal overal goed bedekt, 
want via kleine lacunes kan vocht insijpelen, met corro-
sie tot gevolg; en of de lasnaden intact zijn, want ze kun-
nen door spanningen in het metaal loskomen en vocht 
binnenlaten (26). Kijk ook na of de hechtingssystemen 
(bouten, slagpinnen …) niet aangetast zijn, want bij con-
tact van twee verschillende metalen treedt corrosie op 
– dit vermijdt u door een laagje rubber tussen twee ver-
schillende metalen aan te brengen.

Aluminium
Aluminium is een zacht, wit blinkend metaal met een 
klein soortelijk gewicht. Het is goed bestand tegen 
weersomstandigheden maar ondergaat toch een zekere 
corrosie (27) en wordt na verloop van tijd dof en grijs. 
Het kan gereinigd worden met een speciale pasta voor 
aluminium: waxproducten te verkrijgen in winkels voor 

autobenodigdheden. Deze pasta moet met een zachte 
wollige doek aangebracht worden. De stainless steel 
cleaner & polish van 3M is hiervoor ook geschikt.
Aluminium kan ook op elektrolytische wijze geanodi-
seerd worden zodat zich een kunstmatige beschermlaag 
over het hele beeld verspreidt. Die laag is hard (krasvrij) 
en kan eveneens gepolijst worden. Geanodiseerd alu-
minium kan u best onderhouden met vloeibare CIF ver-
dund met water. 
In de beeldhouwkunst wordt veeleer uitzonderlijk van 
dit ‘moderne’ metaal gebruikgemaakt. De oxidatielaag 
van aluminium is sterker en harder dan het aluminium 
zelf en fungeert dus als beschermlaag.

Lood
Het grijskleurige lood is een van de stabielste meta-
len. In tegenstelling tot alle andere metalen is het ook 
zeer vochtbestendig. Het is een zacht en plooibaar me-
taal en het is niet aan corrosie onderhevig. Al in de oud-
heid werd het gebruikt om water aan te voeren. In de 
tuinen van Versailles zijn de fonteinbeelden in lood ver-
vaardigd. Lood zou in de beeldhouwkunst veel meer ge-
bruikt worden als er niet enkele nadelen aan verbonden 
waren. Het metaal is niet sterk maar wel zeer zwaar, en 
het heeft dus een stevige inwendige dragende structuur 
nodig om niet door zijn eigen gewicht te zakken.

Door zijn zachtheid heeft dit vlot smeltbare metaal extra 
bescherming nodig, niet alleen tegen de hitte maar ook 
tegen schade door menselijke factoren, zoals vanda-
lisme. Het beeld wordt immers zeer gemakkelijk bescha-
digd: een vingernagel kan een kras maken. Een loden 
beeld plaatst u ook beter niet onder een boom, omdat 
een afgebroken tak, bij stormweer bijvoorbeeld, moeilijk 
te restaureren kneuzingen kan veroorzaken. 
Aan regenwater blootgestelde delen slaan lichtjes wit 
uit maar schadelijk is dat niet. Veel onderhoud heeft een 
loden beeld niet nodig, regelmatige controle op vanda-
lisme en afspoelen met helder water volstaan. 

Ongelijkmatige corrosie kan de esthetische appreci-
atie van een beeld sterk beïnvloeden.

Bruin uitslaan van roestvrij staal.

Wasbehandeling van een buitenbeeld in brons:  
a. het beeld wordt grondig gereinigd en afgedroogd; 
b. het bronsoppervlak wordt opgewarmd; 
c. aanbrengen van microkristallijne was; 
d. op het koude beeld wordt een tweede maal was 
aangebracht en zorgvuldig opgewreven.  
Foto’s Luc Arens.

http://www.faronet.be/colofon
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Kunststoffen
Dit soort materiaal kwam vooral na de Tweede 
Wereldoorlog in gebruik. Vaak zal u niet dadelijk kunnen 
uitmaken welke kunststoffen in een sculptuur verwerkt 
zijn. De ‘petroleumderivaten’ (polyester, acrylaat, epoxy 
…) komen het meest voor. Ze zijn enerzijds brandbaar, 
smeltbaar, breekbaar, niet lichtvast, enz., anderzijds zijn 
ze relatief goedkoop, makkelijk te verkrijgen, eenvoudig 
te bereiden en te verwerken. Ze zijn echter schadelijk 
voor de gezondheid en moeilijk te restaureren. En over 
hun werkelijke levensduur tast men nog in het duister.

Kenmerken
Oorspronkelijk werd kunststof gebruikt om andere ma-
terialen (ivoor, glas, porselein …) te imiteren. In de beeld-
houwkunst wordt kunststof toegepast om brons en 
allerlei steensoorten na te bootsen. Voor kleine interi-
eursculpturen lukt dat, bij grote buitensculpturen echter 
is deze toepassing problematischer vanwege de kleur-
egaliteit. Enkele praktische voordelen van het materiaal 
zijn: een snelle uitvoering, een veel lager soortelijk ge-
wicht dan steen en metaal, een lagere kostprijs. 
Een probleem voor grotere beelden is de breekbaarheid. 
Tegenwoordig wordt kunststof als een volwaardig ma-
teriaal beschouwd, terwijl het vroeger toch voor een wat 
minderwaardig ersatz werd gehouden. Nu maken zowat 
alle gerenommeerde beeldhouwers er gebruik van en er 
wordt geëxperimenteerd met de heel eigen mogelijkhe-
den van deze producten, die dan ook niet meer weg te 
denken zijn uit de moderne beeldhouwkunst. Polyester 
is een van de meest resistente kunststoffen voor open-
luchtsculpturen. Door het met bijvoorbeeld glasvezel te 
versterken, krijgt dit relatief zachte materiaal een gro-
tere spankracht (28) (Denk maar aan de moderne vaar-
tuigen). Kunststoffen kunnen meestal slecht tegen uv-
stralen. Het is beter om directe blootstelling aan zonlicht 
te beperken.

Goede instandhouding

Stabiliteit
Vanwege het lage soortelijk gewicht van polyester moet 
het beeld, met zijn sokkel, stevig verankerd staan (29).

Armatuur
De meeste beelden in kunststof zijn hol en vereisen 
een inwendige armatuur om o.a. wind en vandalisme 
te weerstaan. Die inwendige structuur moet van roest-
vrij metaal (bv. inox) gemaakt zijn en mag niet in direct 
contact komen met de polyester, dit om mogelijke ver-
kleuring, barsten en scheuren te vermijden. Beide mate-
rialen hebben immers een verschillende uitzettingscoëf-
ficiënt waardoor bij schommelingen in temperatuur en 
vochtigheidsgraad spanningen – en dus barsten – kun-
nen ontstaan. Om die reden wordt de inwendige meta-
len structuur beter niet rechtstreeks in contact gebracht 
met de kunststof. Een rubberachtige lijmsoort, die de 
uitzetting van het metalen frame constant opvangt als 
een soort buffer, biedt hier een oplossing.

Vocht
Om deze geduchte vijand van openluchtsculpturen in 
kunststof in bedwang te houden, moet u absoluut aan-
dacht besteden aan enkele punten.
Vermijd condensatie door het beeld van gaatjes te voor-
zien voor de noodzakelijke luchtcirculatie aan de binnen-
kant. Zet een beeld in kunststof liefst niet rechtstreeks 
op de sokkel; een kleine tussenruimte maakt luchtcir-
culatie mogelijk. De glasvezels die voor de stevigheid in 
het polyester worden verwerkt, zijn vochtopslorpend; zij 
zetten bij vochtigheid lichtjes uit en kunnen het polyes-
ter doen barsten (30). Daarom is het topcoaten (met een 
polyester verflaag) van zowel de binnen- als de buiten-
kant van het beeld nuttig.
Inspecteer het beeld regelmatig op roestvlekken. Ook 
al is sinds geruime tijd bekend dat een ijzeren structuur 
het beeld kan schaden, toch zal u zo’n structuur nog aan-
treffen in beeldhouwwerken uit de jaren 1960 en 1970 
en zelfs nog in de jaren 1980. Het roestende ijzer dringt 
door het materiaal heen en vormt een roestkleurige vlek 
aan de buitenkant van het beeld (31). Behandeling door 
een deskundige is hier aanbevolen. 

26

Door losgekomen lasnaden is vocht ingedrongen en 
roest ontstaan.

Corrosie van aluminium.

De dunne topcoat van het met glasvezel versterkte 
polyesterbeeld schilfert af. 

Franz West, Eind Hod (2008), polyester gelakt met 
dunne toplaag.

30

Barsten door vochtinwerking in polyesterbeeld.

http://www.faronet.be/colofon
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32

Er kunnen zich algen en mossen ontwikkelen op een po-
lyester beeld dat zich in een vochtige omgeving bevindt, 
onder bomen, op een luwe plaats, in de schaduw, nabij 
een fontein enz. De storende oppervlaktelagen verwij-
dert u met water en een zachte borstel (gebruik nooit 
een harder materiaal dan het polyester zelf, wegens 
krasgevaar) ofwel met water onder hoge druk.

Materiaalcombinaties
Een combinatie van verschillende materialen in de 
vormgeving van een beeld kan schade veroorzaken. Zo 
kan metaal dat in polyester verwerkt wordt problemen 
opleveren. Het uitzettingsvermogen van metaal ligt veel 
hoger en is brutaler dan dat van polyester. Mogelijke ge-
volgen: barsten, scheuren, verkleuring. U zal hiervoor in 
overleg met een specialist oplossingen moeten zoeken, 
afhankelijk van de materialencombinatie.

Topcoaten
De huid van het beeld wordt mettertijd dof door verou-
dering. Dit verschijnsel kan worden weggewerkt door 
het beeld te simoniseren of te polijsten. Raadpleeg daar-
over een deskundige! De huid kan echter ook wazig wor-
den door binnendringend vocht dat zich onder de be-
schermlaag nestelt, meestal ten gevolge van een lacune 
in die eindlaag. Ook dit probleem moet u met een speci-
alist bespreken.

Verkleuringen
Onder invloed van het licht, en meer bepaald van de ul-
traviolette straling, verkleurt polyester. De kwaliteit van 
het polyester is hier een bepalende factor. Het is alles-
zins raadzaam het beeld niet in de volle zon te plaatsen. 
De voorbije jaren werd wel veel vooruitgang geboekt op 
het gebied van uv-werende verfsoorten die de verkleu-
ring van beelden in kunststof tegengaan.
Uitwerpselen van vogels veroorzaken eveneens verkleu-
ringen. Daarom moeten openluchtsculpturen regelma-
tig met helder water gereinigd worden.

Krassen
Onderzoek een beeld geregeld en zorgvuldig op krassen 
aan het oppervlak, want de interne structuur kan erdoor 
aangetast worden. Haal er een restaurateur bij om de 
ernst van het probleem in te schatten.

Hout
Kwetsbaar en rotgevoelig

Hout is een van de kwetsbaarste materialen in de bui-
tenlucht en wordt eerder zelden voor openluchtsculptu-
ren aangewend, hoewel in het verleden toch heel wat 
houten beelden (bv. kruisbeelden) buiten opgesteld 
stonden, doorgaans onder een afdak en op een hoog 
voetstuk. De houtsoort was vrijwel altijd eik. Een al dan 
niet polychrome beschildering bood bescherming tegen 
vocht en insecten. Maar onder de moderne en heden-
daagse openluchtsculpturen zal u niet vaak een houten 
beeld tegenkomen. Grote assemblages kunnen evenwel 
uit diverse houtsoorten opgebouwd zijn, al dan niet in 
combinatie met metalen onderdelen.
Het Middelheimmuseum bezit twee houten beelden. 
De informatie die wij hier geven, is gebaseerd op de er-
varing die we door de jaren met deze kunstwerken heb-
ben verworven.
Zonnewagen van Camiel Van Breedam (32) wordt jaar-
lijks met carboline ingestreken tegen de schadelijke ge-
volgen van ingedrongen vocht. Deze behandeling geeft 
goede resultaten omdat de verrottingsproblemen zich 
traag en in veel geringere mate voordoen. Het gevaar van 
verrotting is het grootst waar de sculptuur de bodem 
raakt: minder eolische werking, opspattende regen, per-
manente capillaire indringing van vocht, zwelling van 
het hout, loskomen van verlijming, eventueel corrosie 
van metalen hechtingen, desintegratie en uiteenvallen 
van het hout … Als na verloop van tijd het hout de don-
kere kleur van de carboline verliest, moet het opnieuw 
worden ingestreken. Het product carboline is erg scha-
delijk voor de gezondheid! Bij rechtstreeks contact met 
de huid en zelfs bij inademing kan het acute allergische 
reacties teweegbrengen. De insmeerbehandeling moet 
dan ook bij licht winderig weer en geheel in openlucht 
gebeuren. Beschermende kledij is absoluut noodzakelijk.
Never Mind van Richard Deacon (33) heeft al sinds zijn 
installatie voor problemen gezorgd. De gebruikte hout-
soort, beukenhout, is niet geschikt om buiten te staan. 
Daarbij komt nog dat de gebogen latten te dik zijn om 
gebogen te worden, met als gevolg grotere spanningen 
die het hout doen bewegen waardoor de beschermlaag 
(polyestervernis) scheurt en haar dekkende effect ver-

Roestvlek op kunststof door inwendige ijzeren con-
structie.

Camiel Van Breedam, Zonnewagen.

33

Richard Deacon, Never Mind, kort na de installatie in 
1993.

http://www.faronet.be/colofon
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34liest. Vochtinsijpeling treedt op: het hout wordt aange-
tast en de vernislaag wordt wazig (34). Het kunstwerk is 
niet meer te restaureren: never mind…

Aandachtspunten

Houtsoort 
Om te weten of een beeld de opstelling in openlucht 
aankan, moet u de houtsoort(en) ervan bepalen. Eik en 
exotische houtsoorten zijn het meest geschikt – of al-
thans: het minst problematisch.

Beschermlaag 
Controleer regelmatig en zeker na langdurige vochtige 
periodes de beschermlaag. De kleinste afschilfering leidt 
tot vochtinsijpeling. Het hout wordt sponzig en begint 
vooral aan de voet van het beeld te rotten. Als de sculp-
tuur niet op een sokkel geplaatst kan worden, kan u op-
stijgend vocht voorkomen door een drainagesysteem 
aan te leggen of door isolatiemateriaal tussen het beeld 
en de bodem aan te brengen. Het gras maaien rondom 
het beeld kan niet voorzichtig genoeg gebeuren.

Schimmels en mossen 
Een doffe klank bij het bekloppen van het hout en lokale 
donkere verkleuringen duiden meestal op de aanwe-
zigheid van schimmels. Op die plaatsen voelt het aan-
getaste hout zachter en soms zelfs sponsachtig aan. 
Schimmels en mossen ontstaan door het loskomen van 
de beschermende eindlaag (bv. vernis). Het probleem 
dient zo snel mogelijk aangepakt te worden om verdere 
verspreiding te voorkomen. Een deskundige zal u advi-
seren omtrent de te gebruiken producten en de nadien 
aan te brengen beschermlaag.
Voorbeeld van onderhoudsfiche.
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Links
Video Getty Conservation Institute: wasbehandeling van bronzen beelden: 
www.youtube.com/watch?v=57jC9x1ovqw 
Outdoor painted sculpture (restauratie Roy Lichtenstein’s Three brushstrokes), 
2011: www.youtube.com/watch?v=SkfG2JvIZ2M 
SOS! The preservation of outdoor sculpture: bronze (duur: 14’18’’) www.you-
tube.com/watch?v=Rk50UlAuWuM 
SOS! The preservation of outdoor sculpture: stone (duur : 13’17’’): www.you-
tube.com/watch?v=0AmfN6WoBis en  www.youtube.com/watch?v=4rRZx5Vc
y_U&index=6&list=PL39DAC53B9ED422DA
www.monumentenwacht.be/sites/www.monumentenwacht.be/files/onder-
houd_van_funerair_erfgoed.pdf    
http://www.youtube.com/watch?v=TmzQRQRGAnc

Richard Deacon, Never Mind (detail): na enkele jaren 
sterk aangetast door buitenklimaat.
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