ONROERENDERFGOEDDEPOT DEPOTYZE
ACTIEPLAN 2021

1. Het Erfgoeddepot DEPOTYZE voorziet in het tijdelijk of permanent bewaren en beheren van archeologische ensembles, archeologische
artefacten of onderdelen van beschermd onroerend erfgoed uit de zuidelijke Westhoek (en bredere regio) en biedt zo een oplossing
voor de depotnoden van de regio.
1.1 De archeologische ensembles uit de zuidelijke Westhoek
helpen samenbrengen in het Erfgoeddepot DEPOTYZE, zodat de
vondsten gecentraliseerd zijn.

Partners

Timing

We zetten communicatie- en sensibiliseringscampagne op om
potentiële gebruikers van het erfgoeddepot te informeren + we
sensibiliseren rond hun functie als beheerder van het erfgoed van
hun grondgebied.

Depotnetwerk, erfgoedbeheerders
CO7- regio, erfgoedverenigingen en
professionele erfgoedinstellingen in
de regio, Erfgoedcel CO7, IOED CO7,
CO7-gemeenten en eigenaars
archeologische ensembles

Doorlopend

We overleggen met en adviseren eigenaars van archeologische
ensembles in verband met deponering, herverpakkingstrajecten,
mogelijke eigendomsoverdracht ensembles, …

CO7-gemeenten, archeologische
bedrijven, eigenaars archeologische
ensembles, erfgoedbeheerders CO7regio, Agentschap Onroerend
Erfgoed (AOE), depotnetwerk en
Provincie West-Vlaanderen

Doorlopend

We overleggen met de CO7-gemeenten in het kader van de
eigendomstoestand en opslag van archeologische ensembles op de
lange termijn in het Erfgoeddepot DEPOTYZE.

CO7-gemeenten

Voorjaar 2021

We begeleiden het herverpakken en het verhuisklaar maken van
de ensembles die gedeponeerd zullen worden. (conform de
opnamewoorwaarden):

CO7-gemeenten, eigenaars
archeologische ensembles,
archeologische bedrijven,
erfgoedbeheerders CO7-regio, AOE,
depotnetwerk en vakexperten

Doorlopend

-

In 2021 wordt de deponering van het grote archeologische
ensemble van Fluxys besproken met alle partners. Indien
akkoord, kan de deponering ook in 2021 uitgevoerd worden.
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-

-

-

Het begeleiden van het verhuisklaar maken van de
archeologische ensembles die zich bij de archeologische
bedrijven bevinden.
Het begeleiden van het herverpakkingstraject en de verhuis
van de archeologische collectie Haringe.
Het begeleiden van het herverpakkingstraject en de verhuis
van de archeologische collectie Kemmelberg in eigendom van
de V.O.b.O.W.
Het begeleiden van het selectietraject: architectonische
restanten van de archeologische site ‘Ieper - De Meersen’.
Het begeleiden van het selectietraject: archeologische stalen
uit de CO7-regio bij het archeologisch bedrijf Monument
Vandekerckhove NV.

We brengen de archeologische WOI-ensembles in kaart:
- We nemen initiatief om het overleg op te starten
- We contacteren de verschillende beheerders
- We starten binnen dit netwerk met de uitbouw van een
referentiekader

CO7-gemeenten, eigenaars
archeologische ensembles,
erfgoedbeheerders CO7-regio, AOE,
In Flanders Fields Museum (IFFM) en
Memorial Museum Passchendaele
1917 (MMP1917)

Najaar 2021

We voeren de gebruiksovereenkomst Erfgoeddepot DEPOTYZE
2020-2025 tussen de stad Ieper en CO7 uit, waarbij 50% van de
infrastructuur ter beschikking staat van CO7 voor de werking van
het regionaal erfgoeddepot.

Erfgoedcel CO7 en stad/Musea Ieper

Doorlopend

1.2 Een gecoördineerd depotbeheer realiseren in het Erfgoeddepot Partners
DEPOTYZE met een optimale bewaring van het erfgoed volgens de
principes van preventieve conservatie.

Timing

We verzorgen vier dagen per week permanentie in het
Erfgoeddepot DEPOTYZE (in overleg met de Erfgoedcel CO7).

Doorlopend

Erfgoedcel CO7 en stad/Musea Ieper
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We vervullen als erfgoeddepot een receptieve functie.

Eigenaars archeologische ensembles,
archeologische bedrijven, CO7gemeenten, erfgoedbeheerders en
depotnetwerk

Doorlopend

We verfijnen het (gezamenlijk) depotbeheer en evalueren de
nodige documenten (selectie- en opnamecriteria,
bezoekersreglement, enz.) en sturen ze waar nodig bij.

Stuurgroep depot (stad/Musea Ieper
en Erfgoedcel CO7)

Doorlopend

We voeren een klimaat- en veiligheidsmonitoring uit en
controleren de ensembles op schade, schimmels en insecten.

Stad/Musea Ieper, erfgoedcel CO7,
stuurgroep depot, depotnetwerk en
AOE

Doorlopend

We (her)verpakken de oude archeologische ensembles van de stad
Ieper en de Heuvellandse PUSO-collectie die onder het beheer van
CO7 vallen.

Vrijwilligers, stad Ieper/Musea Ieper
en gemeente Heuvelland.

Doorlopend

We voeren waar dit nodig is restauraties uit op archeologische
objecten en passen passieve en actieve conservatie toe.

Conservators en restauratieateliers,
Monumentenwacht, KIK en AOE

Doorlopend

We maken inventarislijsten per archeologisch ensemble op en
controleren de lijsten die we ontvangen bij de deponering van het
ensemble.

Vrijwilligers

Doorlopend

We verwerken de gedeponeerde ensembles:
- Plakken en uitsorteren van de ensembles
- Herverpakken van de geconserveerde stukken
- Aanvullende registratie (o.a. foto’s en toestand) op
collectieniveau en objectniveau

Vrijwilligers, AOE, KIK, conservators
en restauratieateliers

Doorlopend

We streven een waardegebaseerd depotbeleid na (cf.
referentiekader en deselectie):

Depotnetwerk, AOE en vakexperten

Najaar 2021
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-

Selectietraject opstarten voor de gedeponeerde stalen.

We werken een spoedprocedure uit bij het vinden van
onverwachte archeologische vondsten die een snelle conservatie
nodig hebben.

AOE, FARO, vakexperten, KIK,
conservators en restauratieateliers

Doorlopend

2. Het Erfgoeddepot DEPOTYZE streeft in samenwerking met erfgoedbeheerders naar de ontsluiting en onderzoek van het onroerend
erfgoed uit de CO7-regio.
2.1 Actief inzetten van de archeologische ensembles in het beheer
van CO7 voor collectiemobiliteit en ontsluiting + begeleiden
opstelling tentoonstellingen.

Partners

Timing

We zorgen voor een goede ontsluiting van het archeologisch
opgravingsarchief i.s.m. de erfgoedbeheerders om zo een groter
maatschappelijk draagvlak creëren.

Erfgoedcel CO7, IOED CO7, CO7gemeenten, eigenaars
archeologische ensembles,
vrijwilligers, jobstudenten,
erfgoedverenigingen en
professionele erfgoedinstellingen in
de regio en AOE

Doorlopend

We zetten iedere maand een vondst/object in de kijker via de
rubriek ‘Wat schaft depot’ en communiceren hierover in de
nieuwsbrief en via sociale media.
We zijn een partner binnen het VUB-project ‘Middeleeuws metaal:
onderzoek naar metalen materiële cultuur in de Vlaamse steden,
1000-1600 na Chr.’ We registreren en ontsluiten binnen deze
studie de metalen vondsten uit archeologische opgravingen van
Ieper.

Erfgoedcel CO7, CO7-gemeenten,
eigenaars archeologische ensembles

Iedere maand

VUB, stad Ieper, stad Gent, stad
Antwerpen, stad Mechelen, stad
Brugge, AOE en projectmedewerker

2021
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We realiseren in samenwerking met het Ypermuseum een
ontsluitingsluik gekoppeld aan het project in samenwerking met de
VUB en de andere Vlaamse steden.
We organiseren 1 à 2 publieksactiviteiten op één van de
themadagen van Erfgoeddag en/of Archeologiedagen.

2.2 Actief inzetten van de archeologische ensembles in het beheer
van CO7 voor onderzoek.

VUB, Stad Ieper, Ypermuseum, stad
Gent, stad Antwerpen, stad
Mechelen, stad Brugge, AOE en
projectmedewerker
Erfgoedcel CO7, IOED CO7, CO7gemeenten, eigenaars
archeologische ensembles,
erfgoedverenigingen en
professionele erfgoedinstellingen in
de regio

Najaar 2021

Partners

Timing

We zorgen ervoor dat het Erfgoeddepot DEPOTYZE minstens twee
dagen per week op afspraak toegankelijk is voor wetenschappelijk
onderzoek.

Erfgoeddag en/of
Archeologiedagen

Doorlopend

We verspreiden een lijst voor scripties.

Hogescholen, universiteiten en
lokale onderzoekers

Doorlopend

We begeleiden de studenten kunstwetenschappen en archeologie
van de VUB bij hun onderzoek van een middeleeuws metalen
voorwerp uit de Verdronken Weiden van Ieper in het kader van
hun bacheloropleiding.

VUB-studenten en VUB

Voorjaar 2021

We gaan in overleg met verschillende partners om
syntheseonderzoek archeologie te stimuleren of op te zetten.

Universiteiten, hogescholen,
archeologische bedrijven,
erfgoedbeheerders, IOED CO7 en
AOE

Doorlopend
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3. Het Erfgoeddepot DEPOTYZE wil samen met andere professionele spelers de expertise in de regio verder uitbouwen en stelt deze ten
dienste van erfgoedbeheerders in de regio en bevindt zich binnen een (depot)netwerk.
3.1 Het Erfgoeddepot DEPOTYZE als expertisecentrum voor de
regio.

Partners

Timing

We begeleiden en ondersteunen erfgoedbeheerders in de regio
m.b.t. behoud en beheer: passieve conservatie en (duurzaam)
verpakken, collectieregistratie en -digitalisatie, hanteren,
transporteren, actieve conservatie en restauratie van
erfgoedobjecten, waardering, selectie en eventuele afstoting,
herbestemming, ontsluiting.

FARO, AOE en KIK

Doorlopend

We organiseren twee maal een aangepaste vormingsaanbod. (bv.
vorming fotograferen erfgoedobjecten, vorming correct
verpakken,… )

Erfgoedcel CO7, IOED CO7, CO7gemeenten, erfgoedverenigingen en
professionele erfgoedinstellingen in
de regio, FARO en AOE

Najaar 2021

3.2 Het Erfgoeddepot DEPOTYZE bevindt zich binnen een netwerk.

Partners

Timing

We zijn als erfgoeddepot ingeschakeld in het provinciale en
Vlaamse netwerk van depots.

AOE, Erfgoedcel CO7, IOED CO7, CO7gemeenten, eigenaars
archeologische ensembles,
erfgoedactoren in de CO7-regio,
Monumentenwacht, FARO,
erfgoedverenigingen en
professionele erfgoedinstellingen in
de regio

Doorlopend

We laten de werking van het Erfgoeddepot DEPOTYZE adviseren
door de stuurgroep Erfgoeddepot DEPOTYZE en coördineren dit
overlegorgaan.

Stad Ieper/Musea Ieper en
Erfgoedcel CO7

2021
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We organiseren twee keer per jaar het regionaal depotplatform
met de professionele erfgoedactoren uit de CO7-regio.

Erfgoedcel CO7, IOED CO7, CO7gemeenten, erfgoedverenigingen en
professionele erfgoedinstellingen in
de regio, FARO en AOE

2021

We zijn een aanspreekpunt binnen het WOI-netwerk in de CO7regio.

Doorlopend

We onderhouden een netwerk aan experts binnen de provincie
West-Vlaanderen en Vlaanderen.

Doorlopend

We nemen verder - samen met Musea Ieper en Trezoor - het
initiatief om een intervisiegroep uit te bouwen over erfgoeddepots
in Vlaanderen.

Erfgoedcel CO7, Musea Ieper,
Trezoor, erfgoeddepots WestVlaanderen/ Vlaanderen

Najaar 2021

We maken deel uit van verschillende werkgroepen binnen het
depotnetwerk: werkgroep registratiesjabloon, werkgroep digitale
ontsluiting van depotcollecties – depotregister, werkgroep
samenwerkingsovereenkomst.

Depotnetwerk

Doorlopend

We werken een calamiteitennetwerk uit in West-Vlaanderen i.s.m.
andere erkende onroerenderfgoeddepots.

Trezoor, RAAKVLAK, depotnetwerk,
AOE,

Najaar 2021

4. Het Erfgoeddepot DEPOTYZE werkt aan het erfgoedbewustzijn in en over de zuidelijke Westhoek en zorgt ervoor dat cultureel erfgoed
mensen samenbrengt.
4.1 Communicatie

Partners

Timing

We organiseren jaarlijks een organisatiebreed netwerkmoment (‘CO7café’) in samenwerking met inter- en transdisciplinaire partners.

Erfgoedcel CO7, IOED CO7, CO7gemeenten, eigenaars
archeologische ensembles,
erfgoedverenigingen en

Najaar 2021
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professionele erfgoedinstellingen in
de regio
5. Dagelijkse werking van het Erfgoeddepot DEPOTYZE
5.1 Personeel
erfgoedcoördinator onroerend erfgoed (1/2 VTE ), 1
erfgoedconsulent depotwerking (1/2 VTE)
5.2 Vrijwilligers

Partners

Wanneer de coronamaatregelen het toelaten wordt het
vrijwilligerswerk heropgestart. We begeleiden de tweewekelijkse
momenten van de vrijwilligers in het erfgoeddepot en zorgen voor
een gedegen kennisoverdracht.
We organiseren een jaarlijkse uitstap met de vrijwilligers van het
erfgoeddepot

Timing
Doorlopend

Erfgoedcel CO7

Najaar 2021

Hogescholen en universiteiten

Doorlopend

5.3 Jobstudenten, stagiaires en studenten
We communiceren over het Erfgoeddepot DEPOTYZE als mogelijke
stageplaats.
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