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WAARDERING EN HERBESTEMMING 
VAN HET LANDBOUWMUSEUM ‘T 
KAPELRIEGOED

TREFWOORDEN/THEMA’S
agrarische geschiedenis - private 
collectie - herbestemming

AARD VAN HET ERFGOED
agrarisch erfgoed – landbouwwerk-
tuigen – dagelijks leven

OMVANG VAN HET ERFGOED
1000 à 1500 objecten

AFBAKENING 
De collectie van het Kapelriegoed in Moorsele is het levenswerk van dhr. 
Marcel Vandoorne. De collectie in stand houden is voor de familie geen 
optie. Het is de wens van de eigenaar om de collectie een nieuwe toe-
komst te geven, liefst zo veel mogelijk in het publieke domein. Het be-
treft één van de laatste grote landbouwcollecties uit Zuid-West-Vlaan-
deren.

De focus van deze private collectie ligt op werktuigen en objecten uit de 
regionale landbouw van circa 1880 tot 1960. Gaandeweg werd de collec-
tie aangevuld met kleinere deelcollecties oorlogsmemorabilia, religieuze 
objecten en de materiële cultuur van alledag. De klassieke handwerk-
tuigen, getrokken en stationaire machines werden door de eigenaar ge-
kozen op toestand en representativiteit. Objecten die geen meerwaarde 
boden, werden niet aangekocht. Zo vertoont de collectie een grote di-
versiteit, maar geen overdaad. De tuigen werden daarenboven zo veel 
mogelijk in hun oorspronkelijke staat bewaard. Ze werden met zorg be-
schermd tegen diverse schadefactoren, maar niet hard gerestaureerd. 
Het CAG werkt momenteel aan een inventaris van de collectie. Behal-
ve enkele archivalische documenten en historische boeken is er verder 
geen documentatie aanwezig. De collectie kon lange tijd door het pu-
bliek op afspraak worden bezocht. Enkele scholen uit de nabije omge-
ving kwamen jaarlijks op bezoek, wat resulteerde in een 500 à 1000 be-
zoekers per jaar. 

NIVEAU VAN WAARDEREN
Objectniveau 
Landelijk/regionaal perspectief

TIMING  Waardering: april-juli 2019

BEGINSITUATIE
De partners hebben ervaring met de waardering van ande-
re landbouwcollecties uit de regio (Landbouwmuseum Leiedal, 
Stad Waregem, Texture). Er is de zeer concrete expertise van pro-
jectpartner CAG.

BETROKKEN PARTIJEN/PARTNERS
private eigenaar, erfgoed zuidwest, CAG, Wibilinga (lokale heem-
kring), gemeente Wevelgem, Texture, Stad Waregem, de Landelijke 
Gilde. 

CONCRETE AANPAK
1. Basisregistratie op objectniveau (september 2018 – maart 2019)
2. Waardering (april-juli 2019)

2.1. Kernteam waardering (experten/eigenaar)
2.2. Klankbordgroep (oud-landbouwers, oud-vlassers, tuinbouw-
school, heemkring,…)
2.3. Waardering door brede publiek (Erfgoeddag)

3. Herbestemming (najaar 2019)
3.1. In kaart brengen mogelijk geïnteresseerde musea
3.2. Kijkdag grote private verzamelaars, sociale initiatieven (bv. 
kinderboerderij)
3.3. Kijkdag particuliere geïnteresseerden

Herbestemming gebeurt kosteloos en middels een schenkingsformulier

AANLEIDING
De eigenaar zoekt gezien zijn hoge leeftijd een nieuwe toekomst 
voor de collectie en beoogt een herbestemming van de muse-
umlocatie. Financieel gewin staat niet voorop, maar een waar-
devolle en bij voorkeur publieke herbestemming van de collectie.

VRAAGSTELLING
1. Hoe kan een private collectie begeleid worden in een nieuwe 
toekomst en kan daarbij zoveel mogelijk, op basis van een waar-
dering, een publieke toekomst gevonden worden? Hierbij wordt 
gestreefd naar een getrapt systeem, beginnende bij de landelijke/
regionale musea, dan de lokale erkende musea, vervolgens socia-
le initiatieven en grote private verzamelaars, om te eindigen bij de 
gewone particulier…
2. Hoe kan de waardering van diverse landbouwcollecties (Kortrijk, 
Waregem, Wevelgem) leiden tot een referentie en een ijkpunt voor 
toekomstige ‘waarde’vragen?

GEBRUIKTE TOOLS
Waarderingsmethodiek ontwikkeld door CAG + expertise regionaal 
project ‘Naar waarde geschat’ (CAG/Texture)

BUDGET  Circa €69.000 (€35.000 euro subsidie)

RESULTAAT/TOEPASSING(EN)
 ›  Een private collectie wordt zo veel 

mogelijk publiek/museaal herbe-
stemd. 
 ›  De oorspronkelijke collectie wordt 

virtueel vastgelegd in een professio-
nele digitale erfgoedinventaris in Erf-
goedinzicht. 
 ›  Het proces dient als goede praktijk 

voor andere collecties en er ontstaat 
een virtuele referentiecollectie of 
-deelcollectie als ijkpunt voor nieuwe 
vragen.

CONTACTGEGEVENS
Jelle De Rock (erfgoed zuidwest)
jelle@zuidwest.be
056 24 16 16 

VERDERE STAPPEN
Opmaken toolbox/stappenplan voor 
kleinere soortgelijke collecties

ERFGOEDCEL ZUIDWEST


