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Instructie voor het verwarmen van een kerk met een orgel 
 
 

Een orgel is een kwetsbaar instrument. Vooral voor hoge temperaturen en een lage 
vochtigheidsgraad is een orgel gevoelig. Bij een temperatuur die bij het orgel hoger dan 18°C 
is en een vochtigheidsgraad lager dan 60% lijdt het orgel schade.  
Dat kan al terstond, maar zal zeker op langere termijn het gevolg zijn. Houtverbindingen 
laten los, het leer wordt stug, het mechaniek wordt ontregeld en het orgel raakt ontstemd. 
Herstel daarvan kan zeer kostbaar zijn. In ieder geval is het orgel dan geruime tijd 
onbespeelbaar.  
 
Houdt u zich daarom heel precies aan deze instructie.  
 
Hebt u vragen, bespreek die met uw orgelmentor.  
 

1. Als de kerk niet doorlopend wordt verwarmd, begint u anderhalve dag voor het 
gebruik met het verwarmen van de kerk.  

 
2. Als de kerk koud is, warmt u de kerk langzaam op, in een tempo van 1 tot 1½ 

graad per uur. Zet daarvoor de thermostaat op half, dat is vaak de stand 4 of 5. 
Pas de laatste paar uren voor het gebruik van de kerk zet u, als dat nodig is, de 
thermostaat op vol.  
Soms is het mogelijk de kachels onafhankelijk van elkaar te regelen. Dan zet u 
eerst de kachels aan, die het verst van het orgel zijn verwijderd, en het laatst (of 
helemaal niet) de kachels die het dichtst bij het orgel staan.  

 
3. Houdt de vochtigheidsgraad in het oog. Kijk daarvoor op de hygrometer en noteer 

de vochtigheidsgraad voor en na het opwarmen van de kerk. Het verschil mag 
niet meer dan 20% zijn. 

 
4. Let vooral op de temperatuur bij het orgel. Deze temperatuur mag niet hoger dan 

18°C zijn. Beneden in de kerk is het dan 15-16°C.  
 

5. Zet vóór een bijeenkomst is afgelopen de kachels lager.  
 

6. De kerk moet ook langzaam kouder worden. Zet daarom de ramen pas enkele 
uren na het gebruik open.  
Houd de ramen gesloten wanneer het buiten koud en droog is.  
Houd de ramen gesloten bij dichte mist of zeer vochtige lucht.  

 
7. Let bij verwarmen van een kerk op de vochtigheidsgraad: deze mag niet beneden 

60% dalen. Vooral in een periode met langdurige vorst is het gevaar groot dat de 
vochtigheidsgraad te ver daalt. Let dan extra op. Raadpleeg uw mentor voor de bij 
uw orgel beste maatregelen om de vochtigheid op peil te houden.  


