
Erfgoeddepot Gent- samen 
inzetten op depotuitdagingen
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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



Waar komen we 
vandaan?

• Depotruimtes musea onvoldoende kwalitatief (lekkages, 
slechte vochtigheidsgraad, IPM, …)

• Gebrek aan depotruimte (onder meer wegens jaarlijkse 
aangroei van de collecties)

• Veel versnippering (deels gehuurde ruimtes, deels 
stadsruimtes, deels intern in de musea)

• Depotbeheer kon professioneler, grote achterstanden qua 
registratie, fotogratie, verpakking etc







Gezamenlijke 
Uitdaging

• Voorzien in 1 centrale erfgoeddepotruimte die 
voldoet aan de eisen voor de bewaring van 
erfgoed- en kunstobjecten 

• Professionalisering van het depotbeheer
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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 
Ghelamco

• Onder de tribunes van de Ghelamco Arena 

• Farys gebouwbeheerder- Stad Gent huurt 
depot 
▪ 1 van de 2 gezamenlijke erfgoeddepots van de 

Musea Stad Gent; geschikt voor het bewaren van 
organische objecten

▪ box-in-box principe met passieve klimatisatie







Externe begeleiding 
Inrichting en verhuis

• Farys/ Helicon inrichting én onderhoud voor 5 
jaar Helicon – nadien beheer Farys

➢ Know - how inzake infrastructuur

➢ Know - how inzake projectplanning- verhuis

➢ Onderhoud en gebouwtechnisch beheer bij 
externe partner







Verhuistraject

Huidige depots buiten de museumsites:
1. Leopoldskazerne
2. Vliegtuiglaan
3. FNO
4. Nieuwland
5. Depot Sleidinge
6. Berg van Barmhartigheid
7. Provinciaal transit depot Ename

Toekomstige depots buiten de 
museumsites:

1. Ghelamco arena –
geklimatiseerde depotruimte 
voor 2.400 m3 aan objecten

2. nog te bepalen – geen 
strikte klimatisatie nodig 
voor 7.500 m3 aan objecten

?



Verhuis: aandeel 
musea

• Verpakken en inventariseren 
• Aanstelling 6 eigen collectiemedewerkers

• Sterke betrokkenheid in verhuis door musea

• Nood aan permanent overleg, ook met externe partner

• Fundamentele keuze om collectiebeheer in 
centraal depot zelf te doen

• Bepalen wie in het depot kan

• Beheer van stukken, aangroei…



Eigenschappen 
depot

• ASHREA-klimaatklasse AA 
• PauseBox-principe’ (box-in-box, passief geklimatiseerd; 20 

depotunits voor opslag + quarantaine- en polyvalente 
ruimte) 

• Enkel voor de organische materialen

• Classificatie per object, niet per museum
90.000 objecten van zeer diverse aard (meubilair,  gereedschap, 
schilderijen, tapijten, kleine voorwerpen, …) 

overkoepelend depotbeheer nodig



Gezamenlijk 
depotbeheer: opzet

• Uitgewerkt met de collectiebeheerders van elk museum

• Depotbeheerder: vnl. facilitair ondersteunend en coördinerend musea: 
begeleiden bezoek, manipulatie en zorg (eigen) objecten, …

➢ Verhuisbeweging
➢ Werklastmeting en aanwerving gezamenlijke depotbeheerder
➢ Sterk startpunt: objecten geregistreerd, gelabeld, gereinigd
➢ Goed ingerichte depots en werkruimtes

Continue overleg collectiebeheerders



Uitgangspunten 
depotbeheer

• Gedane inspanningen i.f.v. de verhuis onderhouden

• Veiligheid collecties én medewerkers verzekeren

• Samenwerken vanuit vertrouwen

• Eigen inbreng en open communicatie

✓Draagvlak bij elke deelnemer



Uitwerking 
depotbeheer

• Coördinatie verhuis 

• Agendabeheer, communicatie

• Gebouwbeheer, controlerondes, orde en netheid, stockbeheer,  toegangsbeheer, 
ruimtebeheer

• Opvolging klimaat, IPM, technieken, incidenten, alarmen

• Opvolging en uitvoeren onderhoud, vriesbehandeling, periodieke - controles, CHV-plan

• Assistentie collectiemedewerkers, begeleiding niet  gemandateerden, ..



Uitwerking 
depotbeheer

• Gemandateerde medewerkers
o Rechten en plichten zijn duidelijk omschreven

• Depothandboek
o Basis samenwerking

o Huisregels

o Objectgebonden procedures

o Depotgebonden procedures

o Aanpassingen en uitzonderingen in overleg 







Uitwerking gezamenlijk 
depotbeheer

• Inrichting depot
o Beperkt werkingsbudget 

o Via Farys: rollend gereedschap, (werk)tafels, koelkast ed

• Inzet gemeenschappelijke verbruiks- en werkmaterialen
o Bijdrage van elk museum (1.000 euro per museum)

• Vorming CHV- ploeg
o Basisopleiding en jaarlijkse verdieping/ training

• Kennisdeling



Positieve ervaringen gezamenlijk 
depot

GEBOUW, ONDERHOUD en MATERIAAL

• Enorme verbetering op het vlak van infrastructuur en onderhoud

• Geen onderhoudszorgen - Farys

• Inrichting van het depot en grote depotmaterialen (rekken, tafels, 
stapelaar) mee gefinancierd door Farys



Positieve ervaringen gezamenlijk 
depot

ORGANISATORISCH

• Uniforme manier van werken uitgewerkt over de museumgrenzen heen. 

• Overkoepelend depot: elkaars collectie beter leren kennen, meer 
uniformiteit in de werking over de museumgrenzen heen, 
samenwerking initiëren

• Professionalisering van collectiebeheerders: nieuwe profielen







Moeilijkheden gezamenlijk depot

• Inrichting door externe partners maakt overleg complex. 

• Onderhoud door Farys
• Farys bepaalt tempo en accenten

• Overleg wel mogelijk

• Depot is eigenlijk al te klein
• Grote druk van musea 

• Inrichtingsplan en depotafspraken komen onder druk te staan

• Belang van afstootbeleid


