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UITGANGSPUNTEN TIJDENS DE SLUITING VAN HET MUSEUM

• Het KMSKA sluit de deuren in september 2011

• De zichtbaarheid van de collectie staat voorop

• De werking moet blijven doorgaan: regulier bruikleenverkeer, conservatie en restauratie

• Onder het motto “dicht maar dichtbij” organiseert het museum talrijke tentoonstellingen, semi-
permanente presentaties en geeft het werken in langdurig bruikleen aan musea in binnen-en 
buitenland

• Een extern depot en restauratieatelier om die werking te kunnen verderzetten blijkt noodzakelijk  



• Vanaf 2005 wordt uitgekeken naar externe depotruimten: Synagoge op het Zuid, het 
oud gerechtshof, COVRA, Nationale Bank, Sint-Michielskerk …

ZOEKTOCHT NAAR EXTERNE DEPOTRUIMTE



EXTERN DEPOT 

BEELDHOUWWERKEN

2010

1.



Aantal objecten: 800 beeldhouwwerken in 
steen en metaal

Afmetingen grootste object: 380 x 148 x 208 
cm, 2700kg

Afmetingen kleinste object: 5 x 10 x 6 cm 

Klimaatgevoeligheid: weinig

Bevraagd voor bruikleen: weinig

BEHOEFTEN COLLECTIE 

BEELDHOUWWERKEN



HET DEPOT BEELDHOUWWERKEN OP DE SITE VAN DE 
KATOENNATIE
• 720 m2 (24 X 30 m), twee toegangsdeuren en twee poorten

• Gedeeld met CJM orgelcollectie Ghysels 320 m2

• Betonnen constructie (muur en dak) met een grote temperatuur inertie → weinig 
temperatuurschommelingen; vrije hoogte 7 m; vloercapaciteit 7 ton per m2 

• Brandbeveiliging en rookdetectie

• Inbraakalarm

• T minimum 10°C; RH 55% tot max 65%

• Verwarming, bevochtiging, meettoestellen

• Afscherming tussen beide ruimtes 









OVEREENKOMST

• Magazijnhuur 6,15€ /m2

• Verbruik 7200€/jaar waarvan 75% door het KMSKA betaald = 450€/maand

• Geen (stock)beheer door KTN

DIENSTEN

• Monitoring omgevingsfactoren

• FEXA verzekering

• Onderhoud gebouw

DUUR

• 6 jaar vanaf 1-12-2010, daarna jaarlijks verlengbaar 

OVEREENKOMST MET DE KATOENNATIE





DE VOOR- EN NADELEN

+ goede toegankelijkheid

+ voldoende groot voor de collectie

+ ruime parkeergelegenheid

- klimaatbeheersing en onderhoud liep soms fout

- bereikbaarheid en fileprobleem 



SCHILDERIJEN-

DEPOT & ATELIER

2012

2.



BEHOEFTEN SCHILDERIJENDEPOT & RESTAURATIEATELIER (2009)

Aantal objecten: +-700 schilderijen, 50 klimaatgevoelige beeldhouwwerken en 4000 werken op papier

Schilderijrekken: ca. 1600 m2

Restauratieatelier: ca. 270 m2

Indeling: Expeditie; depot; atelier; in- en uitpakruimte; kantoor; afzonderlijke technische ruimte

Beveiliging: 24/24, inbraakklasse 4

Omgevingsfactoren: temperatuur tussen 18°C en 21°C, RH tussen 48 en 52%

Toegankelijkheid: overdekt laden en lossen, in de nabijheid van Antwerpen, ICT faciliteiten



In 2010 - 2011 bleken er geen depots 
te bestaan die aan de vooropgestelde 
eisen voldeden

→ Promotieovereenkomst

→ Kennisdeling tijdens ontwerpfase

MARTVERKENNING



• Branddetectie en –melding:

• optisch
• haspels (niet in depot)
• watermist installatie 
• sprinklerinstallaties 

receptie bureau en 
technische ruimte

• Waterdetectoren
• blusapparaten

INSTALLATIES BRANDPREVENTIE



• inbraakdetectie

• toegangscontrole

• videoparlofonie

• camerabewaking

INSTALLATIES INBRAAKDETECTIE



• ASHRAE AA in depot en atelier

= winter 21°C +/-1°C (bij een
buitentemperatuur -8°C)

= zomer 24° +/- 1°C (bij een
buitentemperatuur 30°C)

KLIMAATINSTALLATIES



Totale oppervlakte: 1140m2

▪ Los en laadzone: 140 m2

▪ Sas: 129 m2

▪ Atelier: 330 m2 met zenitaal licht

▪ Depot: 405m2

▪ Kantoor: 96 m2

▪ Technische ruimte: 96 m2

INDELING



• Totale oppervlakte 1600m2
• Tweezijdige gaaswand
• Draagvermogen 20kg/m2 per zijde

SHILDERIJREKKEN



OVEREENKOMST • Bouw depot en atelier 

• Magazijnhuur 

• Verbruik

• Taksen 

• Brandverzekering gebouw

• Veiligheidsconcept brand, fysieke veiligheid 

• Nutsvoorzieningen

• = 39.442,00€/maand incl. BTW

DIENSTEN • Onderhoud gebouw + installaties

• Geen (stock)beheer door KTN

DUUR • 10 jaar vanaf 2011

PROMOTIEOVEREENKOMST



DE VOOR- EN NADELEN

+ Fantastische plek om te werken

+ Goede toegankelijkheid gebouw met vrachtwagen

+ Voldoende ruimte voor alle functies

+ Ruime parkeergelegenheid

- Duur

- Slechte bereikbaarheid met openbaar vervoer

- Fileprobleem

- Hoge energiekosten

- Onderhoud technieken vraag veel opvolging van het KMSKA 


