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CONTACTGEGEVENS
sanne@etwie.be

ANDERE NUTTIGE INFO
https://www.etwie.be/database/entry/
brandweer-en-brandbeveiliging 

RESULTAAT/
TOEPASSING(EN)
 › Mechelen: logische en waardevolle 

herbestemming van de collectie na 
verhuis kazerne
 › Aalst: aanzet naar een doordacht col-

lectiebeleid voor de professionalisering 
van het museum

BUDGET 61.800,00 euro

CONCRETE AANPAK
1. stand van zaken/voortraject: 
 › inventarisatie en registratie aanvullen op objectniveau

vooronderzoek/kennis verder uitdiepen of al aanwezig
referentiekader uitwerken
 › personen met kennis van zaken aanwezig
 › kennis centraliseren

2. Projectplan
 › vooronderzoek (methodiek, in kaart brengen, plaatsbezoeken, registreren, inven-

tariseren, organiseren ontmoetingsdag, bijeenbrengen betrokkenen)
 › waarderen (samenstellen waarderingsteam, deelcollecties bepalen, waarderen)
 › nazorg: herbestemmen collectie Mechelen, aanzet collectieplan Aalst, visie 

brandweererfgoed Vlaanderen, rapportage)
3. Participatie: trajectbegeleider, kernteam, klankbord, belanghebbbenden
 › projectcoördinator/trajectbegeleider: Sanne Van Bellingen
 › kernteam: vrijwilligers brandweermuseum Aalst en Mechelen
 › klankbordgroep: experts, verzamelaars brandweererfgoed en brandweersector
 › belanghebbenden: erfgoedliefhebbers en geïnteresseerden in de brandweer

4. Criteria vastleggen: hoe en met behulp van welke tool(s)?
 › combinatie bovenstaande tools, afstemmen met kernteam

5. Waarderingsrapport/resultaat
 › Mechelen: logische en waardevolle herbestemming van de collectie na verhuis 

kazerne
 › Aalst: aanzet naar een doordacht collectiebeleid voor de professionalisering van 

het museum
6. documentatie/communicatie
 › vooruitgang delen via social media-kanalen en website
 › organisatie ontmoetingsdag brandweererfgoed op 24 januari
 › communicatiekanalen ETWIE, brandweermuseum, erfgoedcellen en brand-

weercontacten

GEBRUIKTE TOOLS
Combinatie tussen “Op de Museale Weegschaal” en “Erfgoed dat be-
weegt, handboek culturele waardering Mobiel Erfgoed” 

BETROKKEN PARTIJEN/PARTNERS
ETWIE / Industriemuseum, Brandweermuseum Aalst, Stad Aalst, Erf-
goedcel Denderland, Musea & Erfgoed Mechelen

TIMING  Oktober 2018 – september 2019

VRAAGSTELLING
waardering van het brandweererfgoed in Vlaanderen aan de hand van de 
collecties uitgebouwd door het Brandweermuseum in Aalst en het Brand-
weermuseum in Mechelen. 
Aalst
De omvorming van het huidige museum naar een nieuw, attractief en pu-
blieksgericht museum vormt de directe aanleiding om de collectie in Aalst te 
waarderen. 
 › Hoe verhoudt de collectie zich tot het nieuwe verhaal dat het museum wil 

vertellen? 
 › Welke objecten scoren de hoogste waarde in dat opzicht? 
 › Welke objecten scoren het best op cultuurhistorische waarde en ontwikkel-

potentieel? 
 › Wat betreft de collectie voertuigen: wat is de verhouding tussen duurzaam 

behoud enerzijds en de financiële kosten anderzijds?
Mechelen:
waardering in functie van de herbestemming
Welke objecten/deelcollecties hebben de hoogste historische waarde  voor 
de geschiedenis van de Mechelse brandweer, m.a.w. welke objecten beho-
ren tot de kerncollectie? Welke objecten/deelcollecties komen in aanmerking 
voor herbestemming? 

AANLEIDING
 › Onderzoeken en herbestemmen collectie Brandweermuseum Mechelen: 

collectiebeheer in het verleden door brandweermannen zelf. Sinds 2016 on-
dersteunt Musea & Erfgoed Mechelen de werking van het museum. Door 
de hervorming van de structuur van de brandweer ontstond er ondui-
delijkheid over het eigenaarschap van de collectie en daarmee ook over 
de verantwoordelijkheid voor deze stukken. Met de bouw van de nieuwe 
brandweerkazerne werd slechts minimaal plaats voorzien voor objecten 
uit het museum. Er moeten dus keuzes gemaakt worden wat bewaard en 
wat herbestemd wordt. De Mechelse brandweer zoekt daarom ondersteu-
ning bij Musea & Erfgoed Mechelen om mee te zoeken naar een nieuwe 
functie of een herbestemming voor de objecten en het archief.
 ›  Onderzoeken collectie Brandweermuseum Aalst als aanzet voor een col-

lectieplan: Het Brandweermuseum van de vzw Private Fire Brigade (PFB) 
werd opgericht in 1993: collectie gevormd door verzamelwoede van een 
actieve groep vrijwilligers die de vzw verenigt. De PFB beheert één van de 
rijkste en meest gediversifieerde collecties rond brandweer en dringende 
geneeskundige hulpverlening van België en de grootste collectie voertui-
gen in Europa. Kern van de collectie van de PFB is een verzameling dienst-
verleningsvoertuigen gelinkt aan brand, brandweer en dringende genees-
kundige hulpverlening: pompwagens, ladderwagens, ziekenwagens, jeeps 
... van allerlei merken en types, voornamelijk uit de 20ste eeuw. De PFB 
heeft 180 wagens, maar ook kledij, alarmering, klein materiaal en een be-
perkte bibliotheek en documentatiecentrum.

BEGINSITUATIE
Beide collecties in Aalst en Mechelen zijn geïnventariseerd op basisni-
veau. De projectmedewerker heeft ervaring met waarderen.

NIVEAU VAN WAARDEREN  deelcollectie

AFBAKENING 
In kaart brengen van brandweererfgoed in Vlaanderen
 ›  Onderzoeken en herbestemmen collectie Brandweermuseum Mechelen
 ›  Onderzoeken collectie Brandweermuseum Aalst als aanzet voor een col-

lectieplan

OMVANG VAN HET ERFGOED
Mechelen: ca. 1000 objecten, voornamelijk klein materiaal afkomstig uit de 
geschiedenis van de Mechelse brandweer.
Aalst: ca. 2000 objecten in 12 deelcollecties bestaande uit een omvangrijke 
collectie wagens, klein materiaal en documentatie- en bibliotheek, afkom-
stig uit heel België.

AARD VAN HET ERFGOED
Brandweererfgoed: auto’s, aanhangwa-
gens, klein materieel, brandblusappa-
raten, kledij, helmen, alarmering, com-
municatiemiddelen, EHBO, boeken, 
tijdschriften, documentatie en archief

TREFWOORDEN/THEMA’S
Waarderen, brandweer, industrieel erf-
goed, herbestemmen, technisch erfgoed

NAAR EEN WAARDERING VAN HET 
BRANDWEERERFGOED IN VLAANDEREN. 
CASUS: AALST EN MECHELEN

 INDUSTRIEMUSEUM


