Waarvoor kan je bij het erfgoeddepot terecht?

Deponering

Advies en ondersteuning

Een deponering van erfgoedobjecten is

Onder het motto ‘Samen sterk met erfgoed’

mogelijk voor zover ze:

wordt expertise en ondersteuning geboden
aan erfgoedbeheerders in de regio. Je kan er

§ een geografische of inhoudelijke link

terecht voor vragen i.v.m.:

hebben met het werkingsgebied,
voorwaarden,
§ strikte eigendom blijven van de eigenaar –

het depot treedt op als beheerder,
§ de draagkracht van het depot qua volume

§ collectiebeheer en -behoud
§ inventarisatie en digitale registratie
§ bewaren en verpakken
§ hanteren en transporteren
§ conservatie en behandelingen

Meer weten?

of bewaaromstandigheden niet over-

§ onderzoek

schrijden.

§ ontsluiting

Meer info vind je op www.co7.be

§ waardering

Bekijk er de kalender en schrijf je in op de nieuwsbrief.

Er geldt een gebruiksvergoeding per m²

§ herbestemming

ingenomen opslagsysteem.

§ …

—

—

—

DEPOTYZE

Onderzoek en ontsluiting

Vrijwilligerswerk, stage
en vorming

}

Het erfgoeddepot is geen kluis, maar een
schatkamer waaruit geput wordt. Het

We zoeken steeds helpende handen

gedeponeerde erfgoed wordt in samenspraak

voor het digitaliseren, inventariseren en

met de eigenaar ingezet voor onderzoek,

de verdere verwerking van het erfgoed.

tentoonstellingen, publicaties …

Daarnaast organiseren we vormingen
(cursussen, lezingen, workshops …) om

}

Bekijk op www.erfgoedinzicht.be de
erfgoedcollecties.

}

Bruiklenen zijn mogelijk via het online
aanvraagformulier.

onze kennis te delen.

Zonnebeekseweg 363 § 8900 Ieper
T 057 239 351 § E depotyze@co7.be § W www.co7.be/depotyze
Enkel op afspraak.
Volg ons op Facebook (cozeven)

—
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§ voldoen aan de opname- en aanleverings-

ERFGOEDDEPOT
ZUIDELIJKE WESTHOEK
—
Werken met het verleden,
denken aan de toekomst

WAT?

HOE?

DEPOTYZE in cijfers

Werkingsgebied

BEHANDELINGSRUIMTE

Regionaal Erfgoeddepot

Het erfgoeddepot heeft geklimatiseerde
ruimtes en aangepaste bewaarsystemen

DEPOTYZE is een gezamenlijk depot

per materiaalsoort (metaal, textiel, hout,

voor verschillende erfgoedcollecties van

glas, leer, aardewerk, bouwmaterialen,

erfgoedbeheerders (professionele musea,

schilderijen enz.).

KANTOOR
1

ATELIER

LIFT

erfgoedverenigingen en privé-eigenaars)

Volgens de principes van preventieve

uit de regio. Het is eveneens een erkend

conservatie wordt de toestand van het

onroerenderfgoeddepot voor de opslag

erfgoedobject gestabiliseerd en de levens-

van archeologische opgravingsarchieven

duur ervan verlengd.

KANTOOR
2

METAALRUIMTE

DEPOTRUIMTE 3

NOOD- EN
TRANSITDEPOT

—

Museumdepot

“DEPOTYZE: het kwaliteitsvol
en duurzaam bewaren van
erfgoed voor toekomstige
generaties.”

DEPOTYZE biedt tijdelijk opslag voor
collecties in nood (dringende restauratie,

Poperinge, Vleteren en Zonnebeke)

800 m² functionele ruimtes:

instantie staat het erfgoeddepot open

§ transitruimte

voor erfgoedcollecties uit de ruimere

§ goederenlift

regio.

§ quarantaineruimte

§ archiefruimte
EERSTE VERDIEPING

§ fotografieruimte
§ kitchenette
§ sanitair

DEPOTRUIMTE 2: PALLETREKRUIMTE

Legende grondplan
LIFT

schilderijen

metalen objecten

QUARANTAINERUIMTE

TRANSIT

kleine & middelgrote objecten
grote objecten

calamiteit …) of in afwachting van een

bouwkundig erfgoed

herbestemming.

archeologie
grote stukken archeologie

§ opslagruimte

verpakkingsmateriaal

TECHNISCHE RUIMTE

textiel

Nood- en transitdepot

§ koelcel

§ kantoorruimtes (2)

KOELCEL

—

stad Ieper. Het is een bewaarplaats voor de

—

§ metaalruimte

§ atelier- en consultatieruimte
FOTORUIMTE

DEPOTYZE is het museale depot van de
erfgoedcollecties van de Ieperse musea.

hoek (CO7-werkingsgebied: Heuvelland,
Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen,

§ behandelingsruimte

Er worden geen documentaire collecties

—

objecten afkomstig uit de Zuidelijke West-

§ nood- en transitdepot

of die er een link mee hebben. In tweede

KITCHENETTE

en architectonische restanten.

opgenomen.

In eerste instantie gaat het om erfgoed-

§ depotruimtes (3)

ARCHIEF

gemeenten, kerkfabrieken, vrijwillige

}

2.000 m² bewaarruimtes:

WC

BERGING

DEPOTRUIMTE 1

GELIJKVLOERS

