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Erfgoeddepot Stad 
Gent

• 8 gebruikers: DMG, HVA, IM, MSK, STAM, 
SMAK, Wereld van Kina en Historische Huizen 
Gent

• Zeer diverse collecties qua materialen en 
omvang, door elkaar bewaard per type of 
materiaalsoort

• 250.000 objecten (initieel geschat)



Waar komen 
we 

vandaan?

FNO

Vliegtuiglaan

Leopoldskazerne

STAM – Bijloke site
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Eigen depot in de 
Kapiteinstraat, 
begroot op 18 mlj
exclusief verhuiskost

opstart overheidsopdracht 
stad Gent voor inrichten en 
uitbaten gedurende 20 jaar 
van een erfgoeddepot (DBFO
formule)

niet-gunning van DBFO –
principiële goedkeuring 
erfgoeddepot in Ghelamco
via TMVW/Farys

bindende intentieverklaring 
en gunning inventarisatiefase 
aan Helicon conservation
support b.v.

gunning inrichting, 
verhuis en technisch 
beheer van het 
erfgoeddepot aan 
Helicon conservation
support b.v.

Voortraject

Inspanningen vanuit de musea op de bestaande locaties: plaatsen van rekken, afschermen van ramen, …



Erfgoed depot 
1. Ghelamco

• Onder de tribunes van de Ghelamco Arena 

• Stad Gent – deel van Gelamco. 

• Farys gebouwbeheerder





Private partners?

• Farys is gebouwbeheerder Stad Gent

• Farys heeft Helicon aangesteld om inrichting 
tot erfgoeddepot te faciliteren



Waarom private 
partners?

• Know- how , inzake inrichting, onderhoud en 
technisch beheer 

• specifieke expertise

• toekomstgericht 

• Grootschalige aanpak, zowel voor bouw als 
voor verhuis

• Projectplanning i.f.v. bouw, middelen en mensen



Transitie

Depots verspreid in en buiten de 
stad

Ghelamco arena (2.400 m³, 
klimatisatie) 
Katoennatie (7.500 m³ loods)



Projectplanning

Strakke projectplanning: vanuit 16 verschillende 
depots



Opdracht van Farys
aan Helicon

• Totaal inrichting van een erfgoeddepot op basis 
van behoeftenplan

• Coördinatie inventarisatie, verhuis naar en 
plaatsing in het Erfgoeddepot van de 
erfgoedstukken 

• Onderhoud van de technische installaties (5 jaar, 
mogelijks verlengbaar met 5 jaar)



Realisatie

• Geschatte doorlooptijd: 180 dagen ontwerp en 
270 dagen realisatie

• Tegelijk inventarisatie: doorlooptijd, projectplan 
verhuis- 365 dagen

• Langere doorlooptijd omwille van complexiteit: 
volume, registratie, beschikbare mensen. 



Partners (Farys)

• Onderhoud van alle technische elementen, 
rollend en vast. (klima, technieken, 
waterdicht,..)

• Gebouwbeheer: facilitaire beheer van het 
gebouw (beveiliging, 
toegangscontrolesysteem, schoonmaak,..)



Musea 

• Specifiek beheer, eigen aan de depotwerking: 
het beheer van de collectie, aangroei, afstoot.

• Collectiegebruik: dit omvat het ophalen van 
collectiestukken, vb. in het kader van een 
bruikleendossier, het binnenbrengen van 
collectiestukken, …





Positieve 
bevindingen

• Onderhoud is zeer goed: verzekerde service, 
know how, schoonmaak, expertise..

• Inrichting via Helicon: know how inzake 
infrastructuur maar ook inzake projectaanpak, 
projectplanning, verpakking, transport,..

• spreiding van de kosten in de tijd met verzekerd 
onderhoud



Positieve 
bevindingen

• de collectiegebonden taken en processen 
blijven bij de gebruiker (musea) 

• Project trok nieuwe expertise aan:

• Inzet van 6 collectieverzorgers

• Inventarisatie, registratie

• verpakking





Positieve 
bevindingen

Professionalisering collectiebeheer bij profielen in de 
musea op langere termijn

• Werkgroep collectiebeheer (opmaak calamiteitenplan, 
afspraken rond inventarisatie, afstootplan, depotbeheer –en 
depotgebruik)

Belangrijke keuze om collectie - taken bij de musea te 
houden !





Erfgoeddepot Stad 
Gent- Katoennatie

• Projectplan werd snel duidelijk wat noden 
voor tweede depot waren. 

• Sinds 2017 huur van loods Katoennatie –
uitbreiding in 2019 tot 7.200m² 



Moeilijkheden

• Soms moeilijke communicatie a.g.v. vele partners 
en hoeveelheid beslissingen. Intense dialoog.

• Budget bepaalt soms de keuzes (vb. verpakking, 
inventarisatie…)

• Expertise is soms zeer high level
• Wat is goed genoeg?



Best of both

• Expertise in infrastructuur, onderhoud en 
projectplanning nodig in onderlinge dialoog

• Belangrijke keuze om de collectie gebonden taken toch 
bij de musea te houden

• Kennisborging en continuïteit
• Opvolging
• Professionalisering
• Belang van samenwerking


