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Uit de oude doos

Vandaag is het archeologisch depot van het Provinciaal Erfgoed-
centrum (PEC) in Ename (Oudenaarde) in depotkringen uitgegroeid 
tot een begrip. Dat is vanzelfsprekend niet zomaar uit de lucht komen 
vallen; er gaat een intense voorgeschiedenis aan vooraf. De Provincie 
heeft  overigens een lange traditie in depotwerking en in het zoeken 
naar verbetering. Al in 1998 begon de directie Cultuur met Vlaamse 
subsidies in het pam Velzeke met een project om tot een overzicht te 
komen van de museale verzamelingen in Vlaanderen.1 Daaruit groeide 
de denkgroep Archeologische Collecties, waarin de meeste erfgoed-
houders met archeologische verzamelingen vertegenwoordigd zijn 
en waarvan het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen nog steeds 
de trekker is.

Maar wat met Ename? In de plannen voor het PEC was de kelderver-
dieping uitgerust met een hele infrastructuur om er een archeologisch 
depot in onder te brengen. Bovendien zou een buitendienst van het 
toenmalige Instituut voor het Archeologisch Patrimonium (IAP) labs 
en kantoorruimte krijgen op de bovenverdieping. De bouwheer 
– de Provincie – zou daarvoor jaarlijks een huur ontvangen, die 
de investering zou compenseren. Door allerlei omstandigheden en 
hervormingen besloot de Vlaamse overheid om zich uit het project 
terug te trekken, ook al was het gebouw intussen opgetrokken. Om 
de kelderverdieping dan toch nuttig te gebruiken maakte de Provincie 
er een cultureelerfgoeddepot van. De infrastructuur was er immers al 
en kon bovendien uitstekend ingepast worden in de regiefunctie die 
de Provincie sinds 2008 opneemt in de ontwikkeling van een regionaal 
depotbeleid voor het roerend erfgoed (cultureelerfgoeddecreet).2 
Intussen ging de discussie tussen Vlaamse overheid en Provincie 
verder, want die laatste leed toch een aanzienlijk fi nancieel verlies. 
Na heel wat gepalaver besloot de bevoegde minister Geert Bourgeois 
om vanaf 2012 gedurende vijf jaar een subsidie te verlenen in plaats 
van huurgeld te betalen. Dat geld werd echter niet zomaar gegeven: 
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er moest een proefproject archeologiedepot worden opgestart, dat 
zowel een fysiek depot zou omvatten als een depotwerking.

Zo gezegd, zo gedaan. Er werden een depotconsulent archeologie  
en een consulent restauratie en conservatie aangetrokken. Zij werden 
versterkt met een onthaalbediende en ondersteund door de erfgoed-
consulent archeologie en het diensthoofd van de Transversale cel.  
Het agentschap Onroerend Erfgoed maakte in samenspraak met de 
Provincie jaarlijks een resultaatsverbintenis op. Zo kreeg het PEC de 
functie van een transit-, nood- en archeologisch depot, een nood-
gedwongen kruisbestuiving als het ware, die echter al vlug haar  
eerste vruchten zou afwerpen.

Hoewel het uitgangspunt in principe de inrichting van een depot was, 
kwam de nadruk al gauw te liggen op de depotwerking. Niet dat er geen 
fysiek depot kwam, integendeel. Er werden voor het archeologisch 
depot zones, waaronder een volledige koelcel, vrijgehouden op de 
kelderverdieping, waar het cultureelerfgoeddepot gevestigd was.  
Dat laatste fungeert als een tijdelijk depot voor erfgoedbeheerders 
(musea, archieven, kerkfabrieken, heemkundige kringen, enz.) uit 
Oost-Vlaanderen in geval van werken. Hun collectie verblijft dan 
letter lijk in het PEC in transit. Dezelfde doelgroep kan er terecht  
voor een nooddepot in het geval van een calamiteit, bv. wateroverlast 
of brand. Aangezien de problematiek van beheer en behoud in depots 
soortgelijk is voor cultureel erfgoed en voor archeologisch of onroerend 
erfgoed, vormt de gemeenschappelijke huisvesting een groot pluspunt. 
Expertise wordt gedeeld, het digitale collectiebeheersysteem kan 
– licht aangepast weliswaar – ook gebruikt worden voor archeologische 
collecties, het onthaal gebeurt centraal en overleg leidt tot meer inzicht. 
Om de groei van de gedeponeerde verzamelingen op te vangen, kwam 
er een extra depotruimte op de +1, op de zogenaamde mezzanine van 
het groot auditorium.

De depotdoos van Pandora

Maar het belangrijkste zijn toch de instrumenten 
die door het team van het proefproject archeo-
logiedepot ontwikkeld zijn, evenals het netwerk 
dat is uitgebouwd. De afspraak met de Vlaamse 
overheid was dat het project tevens zou dienen 
als proeftuin om de regelgeving die werd voor-
bereid, af te toetsen. In plaats van af te wachten 
werd de depotdoos van Pandora onmiddellijk 
geopend om in overleg met de sector de grootste 
problemen en bedreigingen aan te pakken.  
En dat zijn er nogal wat. Om die op te sporen  
en een klankbord te hebben, richtten wij een 

De depotconsulent buiten in plaats  
van binnen: bewaren in een depot 
begint al op het terrein.
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netwerk op van Oost-Vlaamse depothouders met archeologische  
collecties. De andere partners zijn de depots van Erfpunt (voormalige 
Archeologische Dienst Waasland, ADW), het pam Velzeke en Ename, 
de archeologische dienst van SOLVA (een intercommunale in Zuid- 
Oost-Vlaanderen) en de Zwarte Doos (Stadsarcheologie Gent).  
Voorstellen worden besproken en dingen uitgetest, maar ook  
de nieuwe regelgeving wordt bediscussieerd.

Archeologische depots zijn echter niet de enige beheerders van 
archeologische collecties. In de loop der jaren groeiden die collecties 
namelijk ook aan bij verschillende musea, gemeentebesturen,  
heemkundige kringen, vzw’s, archeologische diensten en bedrijven, 
enz. Om een overzicht te krijgen van die beheerders en van de  
grootste knelpunten in het behoud en beheer van archeologische  
collecties werd een nulmeting uitgevoerd voor 2012 door middel van 
een enquête,3 aangevuld met verschillende bezoeken. Bij het  
opstellen van de vragen werd rekening gehouden met het eerder  
verschenen rapport om ook een evolutieschets van de laatste vijftien 
jaar mogelijk te maken. De nulmeting sloot af met volgende concrete 
suggesties voor het onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, dat op 
dat moment in volle voorbereiding was:

 ∙ De beleidsdomeinen cultureel erfgoed en onroerend erfgoed heb-
ben elk een eigen depotbeleid. Het zou opportuun zijn om die meer 
op elkaar af te stemmen, ook wat erkenningscriteria en -procedures 
betreft. Het in kaart brengen en op elkaar afstemmen van de depot-
profielen van de verschillende instellingen kan helpen bij een  
efficiënte depotwerking voor heel Vlaanderen.

 ∙ Zorg en maatregelen voor het behoud van archeologisch erfgoed 
worden het best zo vroeg mogelijk in het archeologisch proces 
ingepland. Het stroomlijnen van het deponeringsproces, het 

De duidelijke foto’s in  
de ‘Schadeatlas voor 
archeologische materialen’ 
helpen je bij een juiste 
diagnose van een schade-
geval in je depot.
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afstemmen van hoe (bv. verpakkingswijze) archeologische  
ensembles overgedragen worden aan erkende onroerenderfgoed-
depots, en duidelijke selectierichtlijnen verdienen aandacht.  
Er moet ook specifiek worden ingezet op het archiveren van  
digitale onderzoeksdocumenten en digitale duurzaamheid.

 ∙ Ook dient elke speler binnen het archeologisch proces zich bewust 
te zijn van de rol die hij/zij kan spelen. Hoofdzaak is passieve con-
servering: het zoveel mogelijk beperken van informatieverlies en 
verval van archeologische voorwerpen. Bewustmaking en informatie-
verstrekking kunnen er helpen voor zorgen dat er een juiste inschat-
ting gemaakt wordt. Advies, studie- en contactdagen, handleidingen 
en cursussen kunnen daarin een belangrijke rol spelen.

Met een duidelijke stand van zaken in Oost-Vlaanderen en een sterk 
netwerk koppelden wij de daaropvolgende vier jaar onze bevindingen 
van het aftoetsen van de erkennings criteria voor onroerenderfgoed-
depots terug naar de Vlaamse overheid. Ook het grondig screenen 
van en het overleggen over de bevindingen over de regelgeving was 
een jaarlijks weerkerende opdracht. Daarbij werd zowel het 
onroerend erfgoeddecreet als het bijbehorende uitvoeringsbesluit 
(onroerenderfgoedbesluit van 14 mei 2014) bekeken vanuit het  
oogpunt van de onroerenderfgoeddepots, het behoud en beheer van 
archeologische ensembles, de depotwerking en het deponerings-
proces. Ook de Minimumnormen en de Code van Goede Praktijk  
voor Archeologie en Metaal detectie, die sinds 1 april 2016 de  
Minimumnormen vervangt, ondergingen die kritische toets.

Daarnaast publiceerden wij praktische instrumenten, die niet alleen 
bruikbaar zijn voor nog te erkennen depots, maar bij uitbreiding voor 
de volledige erfgoedsector.

Op elk doosje past een dekseltje

Wij stelden dus een tekort aan kennis vast over bewaaromstandigheden 
en depotwerking, en – wat nog verontrustender was – een gebrek aan 
belangstelling bij de actieve archeologen. Het was zaak om de regel-
geving zo te helpen formuleren dat men wel verplicht was om rekening 
te houden met een goede bewaring, waardoor de interesse automatisch 
zou stijgen. Maar ook om tegelijk in vorming en hulpmiddelen te voor-
zien om dat kennisgebrek te verhelpen.

Om ook de toekomstige archeologen al bewust te maken van de  
problematiek, werd aan de Universiteit Gent, de KU Leuven en de  
Vrije Universiteit Brussel een les over archeologische depots en depot-
werking aangeboden. Een aanbod dat gretig aangenomen werd en 
dat nog steeds jaarlijks wordt ingevuld. Op de eveneens jaarlijkse 
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contactdag archeologie van de Provincie Oost-Vlaanderen wordt  
telkens minstens één workshop of lezing gegeven in verband met 
depotwerking. Zo bereiken wij niet alleen de professionele archeo-
logen, maar ook vrijetijdsarcheologen, die dikwijls over aanzienlijke 
eigen collecties beschikken. Wij organiseren ook specifiekere  
vormingen, die toegespitst zijn op bepaalde materialen of op  
handelingen met archeologische voorwerpen.4 Daarvoor worden  
specialisten uitgenodigd, die voor een beperkte groep praktische 
workshops geven. Eén van hen is archeoloog én conservator- 
restaurator Natalie Cleeren, die als eerste in Vlaanderen een  
gefaseerde aanpak van conservatie introduceerde en nadruk legt  
op conservering van archeologische vondsten in alle fasen van een 
archeologisch traject. Ze kan voort bouwen op een jarenlange ervaring 
en is een vast aanspreekpunt voor onderwerpen binnen dat thema. 
Het lag dan ook voor de hand om haar als hoofdauteur te vragen voor 
de ‘Schadeatlas voor archeologische materialen’ (zie verder).

Archeologische voorwerpen moet je niet zomaar in om het even wat 
bewaren. Bananendozen, sigarenkistjes, champignonbakjes of boter-
vlootjes zijn echt niet de beste verpakkingen om je objecten in op te 
bergen. Daarvoor bestaan er speciale materialen, die zo inert mogelijk 
zijn. Steek ook niet alles in een veel te grote bak, die je naderhand niet 
kan tillen zonder je rug te verrekken. Maar stop evenmin te weinig in 
een doos, waardoor alles gaat schuiven en tegen elkaar aan botsen.5 
Omdat het niet altijd gemakkelijk is om het geschikte materiaal te  
vinden, organiseert de Provincie jaarlijks een groepsaankoop van  
verpakkings- en conserveringsmateriaal met bijbehorende work-
shops. Aan dat initiatief namen in 2016 meer dan 60 Oost-Vlaamse 
erfgoedinstellingen deel.

Het is echter niet voldoende om voorwerpen goed te verpakken en ze 
onder gecontroleerde omstandigheden te bewaren. De toestand van 
voorwerpen die voor lange tijd in een doos of op een rek in het depot 
bewaard worden, moet ook gecontroleerd worden. Omdat het voor 
archeologen, maar eigenlijk ook voor de meeste depotmedewerkers, 
niet zo eenvoudig is om een schadebeeld te herkennen en te weten 
hoe te reageren, werd een ‘Schadeatlas voor archeologische materialen’ 
met bijbehorende conditiebladen samengesteld. Die kan zowel in een 
handige boekvorm als digitaal6 worden geraadpleegd. Hij is laag-
drempelig opgevat, met vooral veel nadruk op foto’s en de handelingen 
die men zelf kan uitvoeren of door een specialist laten uitvoeren.

Het idee van een schadeatlas was zeker niet nieuw. Recente voor-
beelden waren de ‘Archives damage atlas’7 en de ‘Schadeatlas  
bibliotheken’8. Het was echter wel de eerste keer dat het concept 
werd toegepast op archeologische materialen. Het was geen sinecure 
om deze publicatie tot een goed einde te brengen en ze kwam er 
mede dankzij de vele musea en depots die hun deuren openden om 

Een tijdelijke verpakking vereist 
opvolging. Deze conditie doorlichting 
kwam voor sommige vochtig verpakte 
houtstalen te laat.
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foto’s van schades te laten maken. 
Het is wellicht één van de mooiste 
resultaten van het proefproject, dat 
ook onze noorderburen blijkbaar 
weten te appreciëren, zoals te  
merken is aan de bestellingen.

Een doos vol blokken

In het begin van het proefproject 
focusten wij ons, behalve op de 
schadeatlas, voornamelijk op het 
opstarten en inrichten van het 
depot zelf. Ook het uitwerken van  
de erkenningscriteria die op dat 
moment in de voorlopige versie van 
het uitvoeringsbesluit opgenomen 
waren, stond primair op de agenda. 

Zo ontwikkelden wij een depotbeheersplan met daarin een depot-
profiel, een registratieplan, een conservatieplan, een calamiteitenplan 
op maat van de collectie en het gebouw en een actieplan depotbeheer, 
die elk afgetoetst werden aan de bestaande internationale standaarden. 
Die plannen werden elk jaar bijgeschaafd en verfijnd, en gedeeld en 
afgetoetst met het Oost-Vlaamse depotnetwerk. Sommige instrumenten 
zagen relatief vlug het licht, omdat wij ons konden baseren op stan-
daarden of gelijkaardige instrumenten uit andere erfgoedsectoren. 
Andere hadden meer tijd nodig. Het zelfevaluatie-instrument, ontwikkeld 
door het agentschap, voor de voorlopige erkenning als onroerenderf-
goeddepot onderging een ware metamorfose. Na vier jaar kreeg het 
definitief vorm in de ‘Handreiking kwaliteitshandboek onroerenderf-
goeddepots’, ontwikkeld door het proefproject en afgetoetst binnen 
het Oost-Vlaamse en Vlaamse depotnetwerk.9 De handreiking kan zowel 
gebruikt worden door depots die in het voorbereidingstraject zitten om 
een erkenning aan te vragen, als door erkende onroerenderfgoeddepots 
om een eigen kwaliteitshandboek en verbetertraject op te stellen.

De handreiking werd bovendien afgestemd op de structuur van de 
website www.depotwijzer.be, enerzijds om de gebruikers makkelijker 
naar de informatie te leiden die op de website te vinden is, anderzijds 
om eenduidigheid te creëren. De website is het resultaat van een 
samenwerking tussen de vijf Vlaamse Provincies en de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie en werd gelanceerd eind 2013. In plaats 
van elke speler in de erfgoedsector apart te informeren, groeide  
het idee om in de respectieve provincies en het gewest het erfgoed-
consulentschap (onder impuls van het cultureelerfgoeddecreet)  
te versterken met een gezamenlijke ‘digitale depotconsulent’.  
Het is een portaalwebsite die informatie biedt over en inzicht in 

Studie van de gedemonteerde 
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depotbeheer, depotpraktijk en depotbeleid in Vlaanderen en Brussel. 
Op de website wordt het omgaan met archeologisch erfgoed sinds  
de lancering perfect geïntegreerd, zonder afbreuk te doen aan de  
specificiteit van archeologische materialen. De website maakt beheer-
ders van uitsluitend archeologische collecties vertrouwd met een goed 
depotbeheer en beheerders van erfgoedcollecties waar archeologie 
maar een klein deel van uitmaakt, met het specifieke beheer van 
archeologische objecten. ‘Depotwijzer’ is ondertussen ook uitgegroeid 
tot dé referentiewebsite over depots en depotbeheer in Vlaanderen.

Het proefproject archeologiedepot leverde gebruiksklare instrumenten 
op, maar wij verdiepten ons ook in complexe problematieken, waar geen 
kant-en-klare oplossing voor te vinden is. In de afgelopen decennia 
maakte de archeologiesector de evolutie mee naar digitalisering van 
de (onderzoeks)documentatie van opgravingen. Een opgravingsarchief 
bevat steeds meer ‘born digital’ onderzoeksdocumenten, d.w.z. dat 
de originele documenten digitaal zijn. Het zijn misschien wel de  
fragielste onderdelen van archeologische ensembles, omdat het een 
grote uitdaging is om ze op lange termijn toegankelijk en leesbaar te 
houden, en alle spelers binnen het archeologische traject daarop  
te attenderen. Om vat te krijgen op die complexe materie klopten  
wij aan bij PACKED vzw, het Expertisecentrum Digitaal Erfgoed. Dat 
resulteerde in een rapport10 dat de problematiek van de bewaring van 
digitale onderzoeksdocumenten toelicht en beleidsaanbevelingen 
geeft voor de overheid en de archeologische sector. Het rapport gaat 
in op de kwetsbaarheid van ‘born digital’ documenten, het gebrek aan 
bewustmaking, expertise en infrastructuur, en onvolkomenheden in 
het wettelijk kader. Net zoals in andere erfgoedsectoren is er nog een 
lange digitale weg te gaan. Die kunnen wij onmogelijk apart bewande-
len, maar moeten wij gezamenlijk gaan, ondersteund door het beleid.

Calamiteitenoefening in het 
PEC. Een van de deelnemers 
kon niet lang nadien deze 
ervaring gebruiken bij een 
echte calamiteit.
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Niet alleen nieuwe evoluties vragen aandacht en een gepaste aanpak, 
voor de oude(re) archeologische ensembles geldt dat misschien nog 
meer. In de ergste gevallen lijken het wel dozen die door de papier-
versnipperaar gehaald zijn, waarvan delen onleesbaar zijn en de  
snippers op verschillende plaatsen zijn terechtgekomen. Als depot-
beheerder krijg je zo een snipper, vaak per toeval, in handen en probeer 
je de puzzel te vervolledigen zonder enig referentiepunt. Naast een 
gebrek aan geschikte bewaaromstandigheden voor de archeologische 
voorwerpen en stalen, waar men pas zowat de laatste tien jaar notie 
van heeft, is het dikwijls het ontbreken van het opgravingsarchief dat 
voor moeilijkheden zorgt.11 Pas sinds het onroerenderfgoeddecreet 
worden vondsten en opgravingsarchief als één geheel beschouwd: het 
zogenaamde archeologisch ensemble. Het verdwijnen van het buiten-
depot van het agentschap Onroerend Erfgoed in de Wallestraat in Ename 
was een uitgelezen kans om een aantal methodieken, zoals basis-
registratie, herverpakking en conditiedoorlichting, uit te testen.12 Voor 
dat laatste aspect deden wij een beroep op conservator-restaurator 
Ansje Cools. Het was ook de ideale gelegenheid om de conditiebladen 
van de schadeatlas, toen nog in opmaak, in de praktijk uit te testen.

Elk depot heeft in meerdere of mindere mate, vaak afhankelijk van  
de eigen voorgeschiedenis, te maken met het probleem van lacunes, 
versnippering, registratieachterstand, herverpakking, enz. Het blijft dan 
ook belangrijk om die achterstand niet groter te maken door ervoor te 
zorgen dat wat voortaan binnenkomt aan de huidige normen voldoet. 
Het is de verdienste van de leden van de denkgroep Archeologische 
Collecties dat er generieke aanleveringsvoorwaarden (basiscriteria) 
voor het overdragen van een archeologisch ensemble aan een bewaar-
nemer ontwikkeld zijn.13 Die basiscriteria zijn afgestemd op het onroe-
renderfgoeddecreet en de Code van Goede Praktijk, waardoor het ook 
voor de bewaargevers en archeologische bedrijven minder moeite 
kost om aan de voorwaarden te voldoen, zeker wanneer alle erkende 
onroerenderfgoeddepots dezelfde criteria hanteren. Met hetzelfde 
doel voor ogen was het proefproject ook initiatiefnemer in het ont-
wikkelen van een registratiesjabloon voor het digitaal overdragen  
van projectgegevens en vondstinformatie.14

Het onroerenderfgoeddecreet laat de verantwoordelijkheid van de 
archeoloog stoppen bij het klaarmaken voor overdracht aan de bewaar-
nemer (in de eerste plaats de zakelijkrechthouder, maar die kan zich 
van zijn bewaarplicht kwijten door het ensemble over te dragen aan 
een erkend onroerenderfgoeddepot). De Code van Goede Praktijk legt 
in de deontologische principes vast dat de archeoloog ervoor moet 
zorgen dat zijn “onderzoek resulteert in een duurzaam en geordend 
ensemble, dat een ex-situbewaring optimaal garandeert”. Wij gaan 
ervan uit dat dat ook inhoudt dat de archeoloog een bemiddelende rol 
speelt, duidelijke en correcte informatie verschaft over de wetgeving, 
vanaf het begin van het project rekening houdt met de aanleverings-
voorwaarden van het depot, enz.

In de afgelopen 
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Omdat een nieuwe wetgeving sowieso veel leeswerk en aanpassing 
vraagt en erkende onroerenderfgoeddepots ook volledig nieuw zijn, 
namen wij het initiatief om – samen met het recent opgerichte Vlaamse 
depotnetwerk van erkende onroerenderfgoeddepots – infosessies te 
organiseren bij archeologische bedrijven om zo het draagvlak voor  
en de kennis over depotwerking te vergroten. Wij geven uitleg over de 
aspecten van depot en beheer van archeologische ensembles die in 
de wetgeving voorkomen, maar ook over de depotprofielen van alle 
erkende onroerenderfgoeddepots, de basiscriteria, het registratie-
sjabloon, enz. Die aanpak heeft een interessante wisselwerking tot 
gevolg. Wij geven enerzijds praktische informatie over het depotland-
schap in Vlaanderen, advies ter plaatse over tijdelijke bewaring van 
archeologische ensembles en richtlijnen voor het overdragen ervan 
aan een depot met als doel een vlot deponeringsproces. Anderzijds 
krijgen wij extra suggesties voor dat deponeringsproces van de kant 
van de veldarcheologen. De infosessies worden ook georganiseerd 
voor de erfgoedconsulenten van het agentschap Onroerend Erfgoed.

Meer in de doos

Hoewel wij vertrokken waren vanuit de problematiek van de archeolo-
gische depots, groeide al vrij snel de overtuiging dat ook de rest van het 
onroerend erfgoed in een depot terecht moet kunnen. De wettelijke 
titel ‘erkend onroerenderfgoeddepot’, voor het eerst vermeld in het 
decreet van 2013, slaat trouwens op onroerend erfgoed en niet  
specifiek op archeologie, wat ons een duw in de rug gaf in die richting. 
Ook in de praktijk kwamen er al objecten uit beschermde gebouwen 
voor een behandeling of een tijdelijke opslag binnen. Zo werd het 
interieur van het Museum Gust de Smet, de kunstenaarswoning die 
wettelijk beschermd is met het interieur, tijdelijk in het depot onder-
gebracht voor de duur van de restauratie. De verbrande preekstoel 
van de Sint-Ghislenuskerk van Waarschoot werd in de werkruimte  
van het depot nader bestudeerd, waarna beslist werd wat wel en  
wat niet bewaard moest worden. En van het Caermersklooster in Gent 
liggen schouwwangen en een beschilderde grafkeldermuur te wachten 
tot zij weer in het gebouw geïntegreerd worden bij een restauratie. 
Overigens brengt ook de Monumentenwacht voor haar leden geregeld 
erfgoed (meestal van hout of textiel) naar de anoxiekamer van het 
PEC om het te laten behandelen tegen ongedierte, een kort tijdelijk 
verblijf dus. De stap naar een breder onroerenderfgoeddepot was dus 
niet zo groot. Bijgevolg fungeert het depot als een nood- en transit-
depot voor elementen van wettelijk beschermde gebouwen, bv. voor 
interieurs die bij een restauratie tijdelijk verwijderd worden en later 
naar het gerestaureerde gebouw terugkeren. Maar naast die ver-
plichting, die voortvloeit uit de erkenning, behandelen wij ook 
niet-beschermd waardevol onroerend erfgoed op een gelijksoortige 
manier. Primair zijn daarin de kerken die onder druk van de parochie-
kerkenplannen en de geplande aanpassingen voor een ander gebruik 
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de komende jaren zeker vragende partij zullen 
zijn voor tijdelijke deponering. Ook die werk-
wijze wordt in onderling overleg met andere 
erkende onroerenderfgoeddepots15 afgesproken 
en teruggekoppeld naar het agentschap  
Onroerend Erfgoed.

Op het PEC werd al verschillende keren een 
beroep gedaan bij calamiteiten: voor het gebruik 
van de faciliteiten en ruimtes als nooddepot voor 
(delen van) collecties na wateroverlast, maar ook 
voor de hulp van de depotconsulenten om ter 
plaatse de calamiteit in te schatten, en eerste 
hulp voor de collectie te bieden en advies bij het 
natraject. Jammer genoeg zijn calamiteiten nooit 
volledig te vermijden, hoewel wij sterk inzetten 
op preventie. Daarvoor hebben wij het eigen 
calamiteitenplan – zonder gevoelige informatie 
weliswaar – op ‘Depotwijzer’ gepubliceerd,  
organiseren wij vormingen over calamiteiten-
planning en begeleiden wij calamiteitenoefe-
ningen. Daarnaast hebben wij met de vijf 
erkende onroerenderfgoeddepots in Oost- 
Vlaanderen een calamiteitennetwerk opgericht. 
Zodoende wordt calamiteitenplanning regel-
matig geagendeerd, blijven wij op de hoogte  
van de laatste stand van zaken rond calami-
teitenwerking in Vlaanderen en kunnen wij  
een beroep doen op collegiale hulpverlening  
in geval van nood. Het is niet uitgesloten dat  
het netwerk in de toekomst verder uitgebreid 
wordt met andere erfgoedinstellingen.

Stonden wij met de onroerenderfgoeddepots 
voor het begin van het project hopeloos achter in 
het vlak van behoud en beheer ten opzichte van 

de cultureelerfgoed depots, nu lijkt het alsof wij plots een voorsprong 
hebben! Maar dat mag geen reden zijn om op onze lauweren te rusten.

Kom eens loeren in de doos

Mooi dat het erfgoed zo goed bewaard wordt, maar wat heeft Jan met 
de pet daaraan? Vanzelfsprekend is het veel moeilijker om bij het 
brede publiek een draagvlak te creëren voor depotwerking dan voor 
een museum. De zichtbaarheid is immers miniem en dozen op zich 
zijn niet zo sexy … Vandaar dat er ook actief gepoogd wordt om het 
publiek te betrekken bij en gevoelig te maken voor de depotwerking.16

De ‘Foodarcheoloog’ laat 
ons letterlijk ruiken aan en 
proeven van het verleden.
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Dat kan via de nog steeds succesvolle, maar toch al platgetreden 
paden van de rondleidingen. Een vaste opstelling die toelichting 
geeft, zoals op de kelderverdieping van het PEC, helpt ongetwijfeld 
ook. Nog extra gekruid doordat men door de ramen de depotmede-
werkers aan het werk kan zien. Bij tijdelijke tentoonstellingen zoals 
‘#Collectievissen’ worden voorwerpen uit Oost-Vlaamse depots,  
erfgoedcollecties en verzamelingen gehaald en tegelijkertijd wordt  
de depotwerking geduid. De kers op de taart was zonder meer de 
‘Foodarcheoloog’, die niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk liet 
proeven van het verleden dat wij in ons depot bewaren. En dan  
hebben wij ons depotwagentje nog aan grote internationale tentoon-
stellingen gehangen, zoals ‘Voorbij de horizon’, over de bronstijd in 
Europa en de boot uit die tijd die in Dover was gevonden. ‘De erfenis 
van Karel de Grote’ hebben wij aangegrepen om een eigen verleng-
stuk op de kelderverdieping in te richten. Via het onderzoek van het 
skelet van Karel de Grote gingen wij naar skeletten bij opgravingen,  
in casu van het kerkhof van Deinze. En dan was het maar een kleine 
stap meer naar het bewaren van skeletmateriaal in een depot.

De doos op de weegschaal

Zonder twijfel heeft het proefproject archeologiedepot aan de ver-
wachtingen voldaan. De toetsing van de regelgeving heeft geleid 
tot realistische, maar toch ambitieuze criteria voor de erkenning 
als onroerenderfgoeddepot en tot een draagvlak voor die regel-
geving. In de wandelgangen van de Vlaamse onroerenderfgoed-
administratie is te horen dat de gezamenlijke aanpak van de 
depots bij het indienen van de erkenningsaanvragen een betere 
beoordeling van de criteria en een onderlinge vergelijking toeliet. 
Voor Oost- Vlaanderen waren er niet minder dan vijf erkende 
onroerenderfgoeddepots voor het eerste erkenningsjaar (2015), 
wat meer is dan de helft van de in totaal negen erkende depots 
voor dat jaar. In 2016 werden drie nieuwe erkenningen verleend, 
alle drie aan depots buiten Oost-Vlaanderen. Archeologen zien het 
depot niet meer als een begraafplaats van voorwerpen, maar als 
een goed onderhouden instelling, waar ze voor verder onderzoek 
terecht kunnen. Meer nog, voorwerpen worden met meer zorg  
uit de grond gehaald, verpakt en geïnventariseerd. Tijdelijke 
depots van archeologische bedrijven vragen advies, evenals  
de veld archeologen. Maar ook de andere depots, erkend of niet, 
privaat of (semi)openbaar, komen bij ons te rade. Bij calamiteiten 
worden onze hulp en expertise ingeroepen en onze vormingen 
worden gretig gevolgd door de sector. Wij staan vooraan in het 
streven naar ver betering met een realistische insteek vanuit de 
praktijk. En wij blijven fungeren als trekker van diverse fora en  
netwerken.

In de publieksruimte van het PEC-
depot kon je tijdelijk je gestalte 

vergelijken met die van Karel de Grote.

Bezoekers van het erfgoedcentrum zien 
depotconsulenten aan het werk in het depot.
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De doos weer dicht?

Het proefproject archeologiedepot en de subsidie daarvoor liepen tot 
31 december 2016, maar dat betekent niet het einde van de activiteiten 
van het depot van het PEC. In 2015 heeft het depot een erkenning als 
onroerenderfgoeddepot gekregen, wat eigenlijk een garantielabel is van 
de Vlaamse overheid. Voor 2017 is ook de subsidiëring van de Vlaamse 
overheid voor erkende depots aangevraagd. Die is heel wat lager dan 
de subsidie voor het proefproject, wat betekent dat er keuzes moeten 
worden gemaakt. Het is dus wel degelijk de bedoeling dat de werking 
voortgezet wordt, al zal de focus minder op Vlaanderen liggen en meer 
op Oost-Vlaanderen. Bovendien gaat het niet alleen meer over archeo-
logische collecties, maar komen ook voorwerpen uit ander onroerend 
erfgoed in aanmerking. Wat die laatste categorie betreft, is het niet de 
bedoeling om ze langdurig in bewaring te nemen, maar om als tijdelijk 
depot te fungeren, zolang een verbouwing of restauratie duurt. Of als 
nooddepot in geval van een calamiteit. De bestaande netwerken  
worden verder uitgebouwd, zoals het calamiteitennetwerk en het 
Oost-Vlaamse onroerenderfgoeddepotnetwerk, en de actieve rol in 
het Vlaamse depotnetwerk wordt gehandhaafd. Wij zetten onze  
trekkersrol voort voor de denkgroep Archeologische Collecties om  
alle depothouders, erkend of niet, bij de denkprocessen rond collectie-
werking te betrekken. En er is nog veel werk aan de winkel in de depot-
wereld, waar wij internationaal overigens niet alleen voor staan.17  
Er moet nog verder nagedacht worden over selectiecriteria voor  
aanvaarding en afstoting, want niet alles is een (even) belangrijke 
informatiedrager, en stapelruimte is duur. Wat te doen met onver-
werkte bodemstalen, die de koelruimtes dreigen te overspoelen?  
De bewaringsproblematiek van de digitale archieven steekt de kop op. 
Hoe gaan wij het best om met oude archeologische collecties? Op 
welke manier kunnen wij bouwheren het best overtuigen om het archeo-
logisch erfgoed dat uit de grond komt over te dragen aan een erkend 
onroerenderfgoeddepot? En zo kunnen wij nog even doorgaan …

Een depot is geen sarcofaag, voor lange tijd gesloten en pas in een 
verre toekomst door archeologen weer te openen om zijn schatten te 
ontdekken. Wel integendeel, het is een dynamische plek om vandaag 
de dag met archeologische objecten te werken en nieuwe inzichten te 
verwerven. Zo is ook het einde van het proefproject niet het einde van 
de depotwerking van het PEC, maar een doorstart naar een groeiend 
en bloeiend onroerenderfgoeddepotlandschap in Oost-Vlaanderen.

Luc Bauters Lien Lombaert  
erfgoedconsulent archeologie depotconsulent archeologie 

dienst Erfgoed 
Provincie Oost-Vlaanderen

Wij zetten onze  
trekkersrol voort  
voor de denkgroep 
Archeologische 
Collecties
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(Turnhout).

16 s.n., ‘Depot en publiek’, in: ‘cultureel jaarboek provincie Oost-Vlaanderen 
2013–2014’, Gent, 2016, blz. 25-31.

17 Zie ook het rapport over de inspectieronde langs alle provinciale archeo-
logische depots in 2015 door Erfgoedinspectie Nederland: s.n., ‘Graven in 
depots. Behoud en toegankelijkheid in provinciaal archeologische depots’, 
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Ook de sociale media worden ingezet 
om de depotwerking te promoten.

Oost-Vlaanderen @oost_vlaanderen - 16 Jul 2015

Hoera!9 erkende erfgoeddepots: 5 Oost-Vlaams & 2 Provinciaal 
#trots Profi ciat #erfgoedcentrum #Ename & #PAM #Velzeke

Lien Lombaert @LienLombaert - 19 May 2015

Hij is er bijna! De #schadeatlas archeologische materialen! 
#erfgoedcentrum @oost_vlaanderen @DepotwijzerBe

Nele Bogaert @bogaert_nele - 19 Apr 2016

#STEM, #HuisvanKina & @mskgent doen calamiteitenoefening in 
#erfgoedcentrum olv depotteam @oost_vlaanderen

Lien Lombaert @LienLombaert - 21 Jan 2016

En de eerste barcodes op de dozen archeologie zijn een feit! 
#erfgoedcentrum #standplaatsen #effi cientie

Lien Lombaert @LienLombaert - 29 Apr 2015

Bezoek vandaag in #erfgoedcentrum Ename. 
Bronstijdzwaard uit graf wordt getekend en onderzocht. 
@oost_vlaanderen

Leen Vandaele @L1_Vandaele - 16 Sep 2016

Wat is #erfgoed? Breinbreker voor #LagereSchool 
#kids #Oudenaarde + omgeving #erfgoedcentrum 
bit.ly/2cOfsfA
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