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1. Achtergronden en traject

• Nood aan extra en kwalitatieve depotruimte bij
verschillende erfgoedactoren in Leuven

• Grote diversiteit partners (inhoudelijk en inzake rechtspersonen): 
KU Leuven, Stad Leuven, andere spelers (groot en klein)

• Grote diversiteit typen erfgoed

• Boeken/tijdschriften

• Archiefmateriaal

• Museale collecties

• Getuigenissen en registraties

• Nood aan (tijdelijke) opvang voor collectiebeheerders uit de regio, aangezien er 
geen regionaal depot is in de buurt (nog in onderzoek) 
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Traject

• 2014 – Eerste gesprekken op initiatief van de provincie Vlaams-Brabant over nood aan extra en
kwaliteitsvolle opslagruimte voor cultureel erfgoed in Leuven.

• 2016 – Gesprekken met de provincie lopen vast, daarom gaan instellingen zelf aan de slag : herprofilering
van een gezamenlijk erfgoeddepot, voorbereiding samenwerkingsverband partners 

• 2017 – Erfgoedlabo Leuven, samenwerkingsverband tussen 12 professioneel cultureel-erfgoedactoren.

o louter contractueel/engagementsverklaring – vzw zal later worden opgericht

o Voortrekkersrol voor Stad Leuven en KU Leuven

• 2018-2019 – Groot onderzoek door Erfgoedlabo, met ondersteuning van het department CJM op basis 
van het Transitiereglement, naar de depotnoden van alle partners en via de Erfgoedcel ook van de niet-
professionele erfgoedbeheerders in de stad en de regio. Voorstel locatie: beschikbare grond van KU 
Leuven aan de De Croÿlaan in Heverlee.
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• 2019 – Opmaak rapport Toornend (behoefteplan en programma van eisen).

• 2020 – Vzw Erfgoedlabo Leuven wordt opgericht en een voorstel van juridische structuur cv so wordt
opgemaakt (voor bouw en exploitatie van het GEDL). In de cv so zijn zowel Stad Leuven, KU Leuven als
de vzw Erfgoedlabo vertegenwoordigd.

• 2020 – Geen bouwvergunning mogelijk voor locatie in Heverlee (bezwaar Natuur & Bos). Daarna startte
een onderzoek naar de haalbaarheid van de vestiging van een erfgoeddepot in de context van de 
logisitieke hub van Leuven-Noord.

• 2021 – Opmaak master plan Leuven-Noord. Oplevering voorzien in lente 2022.

• 2021 – Benchmarking gezamenlijke erfgoeddepots in België en Nederland.

• 2022 – Werksessies scherpstelling concept.
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2. Erfgoedlabo Leuven vzw

Netwerkorganisatie van 12 professioneel cultureel-erfgoedinstellingen uit

Leuven, met als stakeholders KU Leuven en Stad Leuven

Samenwerkingsverband sinds 2017, sinds 2020 een vzw

Missie: krachten bundelen, kennis en expertise uitwisselen, samenwerkingen 

bevorderen en via onderzoek en experiment komen tot een lerend en 

innovatief platform.

Werking: vertaalt zich in 4 ateliers, waarbinnen gewerkt wordt aan 

verschillende projecten.



12 partners 
Erfgoedlabo 
Leuven



Werking via 4 ateliers

• Atelier Presenteren en Programmeren 
- afstemming publieksactiviteiten partners
- ontwikkeling gezamenlijke projecten

• Digitaal Atelier
- uitwisseling digitale kennis en expertise van partners en externen
- ontwikkeling van digitale projecten die aansluiten bij de noden van de partners 

• Atelier Collectiebeleid
- uitwisseling kennis en expertise via cross collectie waarderingstrajecten

• Atelier Behoud en Beheer
- Gemeenschappelijk Erfgoeddepot
- Reeks studiedagen ‘Erfgoed en de 4 elementen’
- Calamiteitennetwerk Leuven



3. Rapport Toornend

• Begin 2019 opdracht van vzw Erfgoedlabo Leuven aan Toornend 
Partners, op basis van gesprekken en verwachtingslijsten van de partners. 

• Oppervlakteberekeningen van GEDL

• Investeringskosten

• Aanzet plan van eisen

• Werk van Toornend werd ondersteund door een werkgroep waar ook 
experten van de Vlaamse Gemeenschap bij betrokken waren.

• Eind 2019 goed onderbouwd rapport

• Volumeberekening (na een kritische herberekening van volumes 
door alle partners) 

• Ruimtebeschrijvingen

• Investerings- en exploitatiekosten
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Volumeberekening

• Op basis van een grondige behoefteanalyse van de 
betrokken partners

• Realistische berekening van het volume van het depot 
+ faciliteitsruimtes

• Rekening houdend met een groei van 10%

• Bruto volume: 17.181 m²

• Netto volume: 11.700 m²
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Procesdiagram
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Relatiediagram

- 2 ingangen: objecten - medewerkers

- kenniscluster

- 7 materiaaltechnische depots:
- Metaal

- Textiel

- Steen

- Hout

- Schilderijen 

- Archief

- Fotografisch/bibliothecair of tekstueel materiaal

- Logistieke ondersteuning

- Calamiteitendepot

- Transitdepot

- Behandelkamers: 
- Annoxie

- Propere behandelkamer

- Vuile behandelkamer

- Quarantainekamer

- Opslag
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Relatiediagram

• 4 klimaatzones
- 18° C (+/- 5° C) , RV: 52% (+/- 7%): textiel, papier/archief, hout, schilderijen

- 18° C (+/- 5° C) , RV: 20% <> 40%: metaal

- 18° C (+/- 5° C) , RV: 20% <> 70%: steen

- 4° C, RV: 30% : fotografisch materiaal

• 3 beveiligingsniveaus
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Investeringskosten

• De bouwkosten voor een gebouw op maat van de eisen, met 5 bouwlagen op een betrekkelijk
kleine grondoppervlakte werden in augustus 2019 door Toornend berekend op 29.565.000 euro 
(excl BTW)

• De bouwkosten werden in oktober 2019 opnieuw berekend door Technische Dienst
KU Leuven, na herberekening van de prijzen in Vlaamse context en na benchmarking met 
gelijkaardige projecten in Ieper en Kortrijk:   27.522.798 euro (excl BTW) voor gebouw en
inrichting.

• Inkomsten:

• Huur partners (op basis van de nuttige vloeroppervlakte)

• Verhuur aan derden (van nog niet gebruikte depotruimtes en transitruimte)
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Na rapport Toornend

• Bericht dat de bouw van het erfgoeddepot niet kon doorgaan op de Campus van Heverlee. 
Daarom werd een nieuwe zoektocht gestart naar een geschikte locatie.

• Vragen bij het rapport inzake omvang en prijs.

• Benchmarking

• Kennismaking met conceptvorming van andere gezamenlijke erfgoeddepots

• Info over klimatisatie, faciliteitsruimtes, workflows, enz.

• Wijze van beheer en financiering
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4. Benchmarking

In 2021 8 werkbezoeken aan recente, 
gezamenlijke erfgoeddepots:

- Kolleksjesintrum, Leeuwarden (13/7)

- Trezoor, Kortrijk (4/8)

- Ghelamco, Gent (12/8)

- Depot Rato, Mechelen (20/8)

- Archiefdepot en Kunstdepot Vlaamse 
Gemeenschap, Vilvoorde (3/9)

- De Potyze, Ieper (1/10)

- Museumstichting (MOMU, DIVA, 
FOMU) in Katoennatie, Kallo (10/11)

- CC Amersfoort (21/10)

Kennismaking met conceptvorming, wijze van 
beheer en financiering van andere gezamenlijke
erfgoeddepots.



Doelstellingen en
bevindingen

• Inzicht in de interne werking depots

✓ onderverdeling depot

✓ faciliteitsruimtes

✓ klimaatsystemen

✓ beveiliging

✓ digitale beheersystemen

• Vergelijking workflow processen

• Manier van omgang met collecties:

• - museale collecties per materiaal of formaat (niet per eigenaar)

• - archieven en bibliotheken apart gestockeerd, per eigenaar



Faciliteitsruimtes

- Quarantaineruimte

- Anoxieruimte en/of koelcel

- Conditiecheckruimte

- Restauratieruimte

- Fotografieruimte

- Transitruimte- en nooddepot 



Registratiesysteem

- De museale collecties: één overkoepelend registratie-
en beheersysteem (Adlib of de webversie Axiell Move 
app). Via een barcode-systeem kan de standplaats 
telkens opgezocht worden.

- Archieven: eigen registratiesysteem zoals Probat. 
Vlaams Archiefdepot ontwikkelt op dit moment een 
nieuw systeem op maat. 

- Bibliotheekcollecties: Wise, systeem voor openbare 
bibliotheken op Vlaams niveau

- Overkoepelend beheersysteem voor museale 
collecties, archieven en bibliotheken wordt niet gebruikt



Klimaatsystemen

- Bij nieuwbouw: Denemarken-model: nauwelijks 
verwarming nodig, enkel ontvochtiging. Wel investering 
muurisolatie.

- Bij renovatie: box-in-box principe 

- Aantal klimaatzones? 
- 1 klimaatzone (De Potyze)
- 2 zones (Ghelamco: aparte zone voor kunststof)
- 6 klimaatzones (Trezoor)



5. Werksessies scherpstellen concept

• In 2022 vonden 2 sessies plaats onder begeleiding van True Colours (Lisa 
Boelaert)

• Sessie 1: een sterk en innovatief concept, vanuit huidige noden en
pragmatiek
- via recente bevraging verwachtingen partners
- via benchmarking
- via nieuwe innovatieve ideeën

• Sessie 2: verder uitdiepen concept via pistes ‘caring & sharing’
- Caring: het GEDL als een plek waar we zorgen voor collecties

- Sharing: het GEDL als een plek waar we ruimte en expertise delen
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Sessie 1 
Een sterk en innovatief concept

Resultaten na sessie 1:

• Het GEDL wil een inclusief dienstencentrum zijn, ook naar kleinere, lokale spelers. 

Erfgoedspelers kunnen er niet alleen terecht voor oplossingen rond opslag van kwetsbare artefacten 

of archivalia, maar ook voor ondersteunende services zoals fotografie, scanning of zelfs restauraties. 

• Het GEDL wil een duurzaam gebouw zijn: aandacht voor de realisatie van Leuven Klimaatneutraal 

2030 moet ook in het gebouw weerspiegeld worden. Een nieuwbouw geeft ons hiertoe alle kansen 

en sluit aan bij de nieuwste bevindingen hierover internationaal.

✓Gebouw als hefboom voor duurzaamheid

✓Ontzamelen en herbestemmen van collecties als hefboom voor duurzaamheid

✓Garanties inbouwen dat dit een oplossing biedt voor minstens 100 jaar
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Resultaten na sessie 1:

• Het GEDL wil kruisbestuivingen stimuleren tussen collecties

• Katalysator: collecties die nu niet toegankelijk of geïnventariseerd zijn kunnen hiertoe 

bijdragen

• Verder gaan dan het louter praktisch beheer

• Ruimer dan wat in het depot wordt opgeslagen 

• Ruimer dan tussen de spelers van GEDL, ook in netwerk met andere erfgoed-

beheerders

• Het GEDL wil de collectiemobiliteit vergroten. Het wil een depot zijn waar de collecties 

niet enkel goed bewaard worden, maar ook gebruikt worden. Het wil een toegankelijk en 

gastvrij depot zijn voor collega-musea, archieven en bibliotheken in binnen- en buitenland.
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Sessie 2 
Uitdiepen concept via caring & sharing

1. CARING
• Het GEDL is een plek waar we zorgen voor collecties via een inclusieve dienstverlening

• Voor eigen partners, voor erfgoedverenigingen maar ook voor particulieren

• Welke diensten kunnen we aanbieden?
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2. SHARING
• Het GEDL als een plek waar we ruimte en expertise delen en op die manier:

• Kruisbestuivingen bevorderen

• Nieuwe connecties creëren tussen de verschillende collecties

• Nieuwe kansen en verhalen creëren

• Interdisciplinariteit bevorderen

• Fysieke kruisbestuiving

• Gebouw als hefboom voor ontmoetingen en overleg tussen collectiebeheerders

• Ondersteund en gedragen door de werking van Erfgoedlabo 

• Digitale kruisbestuiving

• Naast het standplaatsbeheersysteem ook een overkoepelend systeem (digitale bovenbouw) dat 
alle collecties van de partners verbindt en zo kruisbestuivingen bevordert



6. Volgende stappen in het 
traject

• Na afstemming RvB en AV verdere uitwerking in 2022 
van volgende thema’s in subwerven:

• Dienstverlening (hoe, voor wie)

• Duurzaamheid (in het beheer, bij de gebruikte 
materialen)

• Digitale onderbouw en bovenbouw 

• Inhoudelijke voorbereiding van het dossier, in 
afstemming met oplevering master plan Leuven-Noord
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