
DEPOTPROFIEL 

REGIONAAL ERFGOEDDEPOT POTYZE  

Situering 

Sinds 2010 wordt er volop gewerkt aan een regionale erfgoeddepotwerking in de Zuidelijke Westhoek 

in een partnerschap tussen de intergemeentelijke projectvereniging CO7, het provinciebestuur West-

Vlaanderen en de Stad Ieper. De Provincie vond een financiële en inhoudelijke partner in de Stad Ieper 

die een nieuwe gecentraliseerde opslaglocatie nodig had voor de collecties van de Musea Ieper. CO7 

engageerde zich tot de ontwikkeling van een regionale depotwerking waarbinnen het Regionaal 

Erfgoeddepot Potyze een speerpunt is. Dit kadert binnen de samenwerkingsovereenkomsten die CO7 

afsloot met de Vlaamse overheid.  

De ontwikkeling van een duurzaam beleid voor het behoud en beheer van erfgoed staat centraal. Naast 

fysieke opslagmogelijkheid in het depot biedt CO7 eveneens een ruimere regionale depotwerking die 

bestaat uit advies en begeleiding. Hierbij wordt gestreefd naar een gecoördineerd depotbeheer.   

 

Samen sterk met erfgoed 

Het Regionaal Erfgoeddepot Potyze staat in voor een kwalitatieve en duurzame opslag van zowel 

roerend als onroerend erfgoed. Algemeen biedt het depot plaats aan allerlei soorten erfgoedobjecten, 

architectonische restanten en archeologische opgravingsarchieven. 

Het erfgoeddepot is een gezamenlijk depot, wat inhoudt dat het Regionaal Erfgoeddepot Potyze 

verschillende collecties van verscheidene erfgoedbeheerders onder bepaalde voorwaarden 

onderbrengt. Het regionaal erfgoeddepot wordt geen eigenaar van de objecten of collecties, maar 

treedt op als beheerder op korte, middellange of langere termijn.  

Het Regionaal Erfgoeddepot Potyze kan eveneens in beperkte mate de functie van nood- en 

transitdepot opnemen. Als nooddepot: een depot waar erfgoedbeheerders hun (deel)collecties 

tijdelijk in bewaring kunnen geven tot ze terug kunnen naar de oorspronkelijke plaats, die wegens een 

noodgeval (ramp, dringende restauratie, enz.) tijdelijk niet beschikbaar is. Het opslaan van collecties 

in nood verloopt volgens strikte afspraken.  

Als transitdepot waar erfgoedobjecten tijdelijk in bewaring worden genomen in afwachting van een 

herbestemming, bijvoorbeeld wanneer een erfgoedbeheerder overlijdt of wanneer een 

erfgoedvereniging ophoudt met bestaan. Het opslaan van collecties in transit verloopt eveneens 

volgens strikte afspraken. 

 

Geografisch werkingsgebied 

Het prioritair werkingsgebied omvat de Zuidelijke Westhoek, meer bepaald het werkingsgebied van 

CO7. Dit omvat het grondgebied van Ieper, Poperinge, Zonnebeke, Vleteren, Heuvelland, Mesen en 

Langemark-Poelkapelle. Het betreft erfgoedcollecties die afkomstig zijn uit deze regio of er een 

aantoonbare geografische of inhoudelijke link mee hebben. In tweede instantie staat het erfgoeddepot 

open voor erfgoedcollecties uit de ruimere regio, die in geen enkel ander depot (tijdelijk) terecht 

kunnen. Het depot vervult hier een complementaire rol.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taken en specialisaties 

 
Het Regionaal Erfgoeddepot Potyze biedt een oplossing voor de depotnoden van erfgoedcollecties, 

afkomstig van een brede waaier aan eigenaars of beheerders, gaande van professionele musea, 

gemeenten, kerkfabrieken tot vrijwillige erfgoedverenigingen en privé-eigenaars. Hierbij kan 

opgemerkt worden dat de archeologische collectie sterk bepaald wordt door de aard van het 

bodemarchief in de regio. Een belangrijk deel bestaat dan ook uit WOI-materiaal. 

 

De diverse materiaalcategorieën die in het Regionaal Erfgoeddepot Potyze in bewaring genomen 

worden, vereisen elk hun eigen bewaringsomstandigheden. Het regionaal erfgoeddepot telt dan ook 

verschillende geklimatiseerde ruimtes en aangepaste bewaarsystemen per materiaalsoort. Het depot 

omvat een grote koelcel, een ruimte voor de bewaring van objecten uit metaal, een wapenruimte, een 

behandelingsruimte, enz. en is gebouwd volgens een vernieuwend lage-energiebouw 

klimatisatiemodel en energiezuinig concept (Deens Model) waardoor gesofisticeerde 

klimaatinstallaties niet nodig zijn. De inrichting van de depotruimtes en de opslagwijze van de objecten 

zijn gebaseerd op het principe van preventieve conservatie. De toestand van het erfgoedobject wordt 

gestabiliseerd en de levensduur hierdoor verlengd. Toekomstig verval of teloorgang wordt vermeden 

door maatregelen en acties die ondernomen worden op of in de omgeving van het object. Daarnaast 

staat het regionaal erfgoeddepot in voor de basisconservatie van de in bewaring gegeven collecties. 

Voor zeer kwetsbare objecten wordt beroep gedaan op specialisten.  

Kaart: werkingsgebied 



 

 

Meer dan een opslagplaats 

 
Het Regionaal Erfgoeddepot Potyze is gebaseerd op het principe van het dynamisch depotbeleid. Dit 

houdt in dat het onderzoek naar en de mobiliteit van erfgoedobjecten gestimuleerd wordt. Het 

erfgoeddepot is geen ‘afgesloten kluis’ voor erfgoedobjecten, maar een bewaarplaats van waaruit 

geput kan worden. Via bruiklenen of herbestemmingen streeft de depotwerking ernaar de 

erfgoedobjecten onder de aandacht van het publiek te brengen. De digitale registratie en 

inventarisatie gebeurt via de databank Adlib met als publieksluik ‘Erfgoedinzicht’. Er wordt gestreefd 

naar een volledige registratie. 

  

Het Regionaal Erfgoeddepot Potyze zet eveneens in om de collecties actief aan te wenden voor 

onderzoeksdoeleinden. Het depot staat open voor stage en onderzoek door masterstudenten, 

doctorandi of andere onderzoekers. 

Er wordt eveneens gestreefd om vanuit het Regionaal Erfgoeddepot Potyze een vrijwilligerswerking 

op te zetten voor de verdere verwerking en studie van de depotcollecties. In het depot is hiervoor een 

ruimte voorzien. Hierbij zullen de vrijwilligers niet enkel begeleid worden maar wordt er ook gezorgd 

voor een gedegen kennisoverdracht.  

Fysieke opslag in het depot is vaak niet de gewenste oplossing. De regionale depotwerking zorgt 

daarom specifiek voor ondersteuning en professioneel advies met betrekking tot behoud en beheer. 

De expertise in de regio wordt verder uitgebouwd samen met andere professionele spelers en wordt 

ten dienste gesteld van erfgoedbeheerders in de regio. Er wordt een regionaal depotplatform 

samengesteld bestaande uit professionele erfgoedactoren uit de CO7-regio die op hun beurt hun 

kennis kunnen doorgeven aan andere erfgoedbeheerders. Door vorming en deelname aan 

denkgroepen en provinciale of Vlaamse netwerken, zoals de Denkgroep Archeologische Collecties, de 

stuurgroep Erfgoedinzicht, de werkgroep ‘waardering’ ... wordt expertise naar de regio gehaald. Er 

wordt voor gezorgd dat het regionaal netwerk van professionele en vrijwillige erfgoedbeheerders 

ontwikkeld en onderhouden wordt. Een netwerk waarin uitwisseling van kennis en expertise over 

behoud en beheer centraal staat.  

 

 

Voorwaarden voor de opname 
 

Het Regionaal Erfgoeddepot Potyze neemt enkel objecten, collecties of ensembles in bewaring voor 

zover: 

 

• ze in eerste instantie afkomstig zijn van het grondgebied Zuidelijke Westhoek (CO7-regio) of 

een aantoonbare geografische of inhoudelijke link hebben met de Zuidelijke Westhoek. 

• de opname- en aanleveringsvoorwaarden, weergegeven in de ‘Opnamevoorwaarden 

Regionaal Erfgoeddepot Potyze’, gevolgd worden. 

• de specifieke bewaaromstandigheden die de objecten, collecties of ensembles vragen in het 

depot gegarandeerd kunnen worden, wat door de depotbeheerder wordt bepaald. 

• de draagkracht van het depot qua volume, bewaaromstandigheden en verantwoordelijkheid 

niet wordt overschreden. 

• er gehoor is voor de nodige aanbevelingen inzake (her)verpakking en nodige conservatie - of 

consolidatiebehandelingen, geformuleerd door de depotbeheerder. Dit zal steeds gebeuren in 



overleg met de bewaargever, waarbij een stappenplan opgesteld zal worden om deze 

aanbevelingen uit te voeren. Wanneer de bewaargever zich niet kan vinden in de 

aanbevelingen van de bewaarnemer kan dit tot een teruggave leiden. 

 

Enkel in geval van archeologische ensembles: 

 

• het een integraal archeologisch ensemble  betreft, afkomstig van een (vergund) archeologisch 

onderzoek. Voor alle andere gevallen (zoals toevalsvondsten, materiaal uit oude onderzoeken) 

zullen de aanvragen geval per geval beoordeeld worden voor er tot aanvaarding kan 

overgegaan worden. 

• het archeologisch archief, samengesteld uit de vondsten en de bijbehorende vondst- en 

onderzoeksdocumentatie, minimaal uitgewerkt en beschreven is en vergezeld is van een 

standaardrapport, conform de geldende decretale verplichtingen.  

 

 

Kostprijs 

 

De maandelijkse opslagvergoeding bedraagt voor 2018-2019: 

 

• steden en gemeentes: 6 euro per m² ingenomen opslagsysteem en een eenmalige instapkost 

van 100 euro. 

• privé-eigenaars: 12 euro per m² ingenomen opslagsysteem en een eenmalige instapkost van 

100 euro. 

 

In deze vergoeding zijn zowel de kosten van energie, schoonmaak, behoud en beheer als het verstrekte 

professioneel advies inbegrepen.1 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens       Contactpersoon 
Regionaal Erfgoeddepot Potyze     Joline Depaepe 

Zonnebeekseweg 363      Erfgoedconsulent depotwerking 

8900 Ieper        

joline.depaepe@co7.be 

GSM: 0473 485 466 

 

                                                           
1 Deze prijzen werden bepaald vóór de ingebruikname van het regionaal erfgoeddepot en zullen na één 
kalenderjaar worden bijgesteld, gebaseerd op de werkelijk vastgestelde kostprijs. De bewaargever van 
erfgoedcollecties wordt hier ruim op voorhand van verwittigd. 

 


