
 

Depotprofiel 

Een transitdepot & 
conservatieatelier in Aalst. Het 
verleden van Denderland te gast 
in ‘t Gasthuys  
 

Missie 

Het transitdepot in Aalst wil een professioneel, laagdrempelig en klantvriendelijk 
depot voor tijdelijke bewaring zijn, waar alle erfgoedspelers in Denderland 
terechtkunnen om hun roerende erfgoedcollectie te  inventariseren, behandelen 
en verpakken om bij terugkeer beter op locatie bewaard te worden.  

Visie 

In het transitdepot is roerend cultureel erfgoed van erfgoedspelers uit de regio 
Denderland welkom. Het betreffende roerend cultureel erfgoed is waardevol 
(historisch, sociaal, maatschappelijk …) en er is een duidelijke vraag en intentie 
vanuit de erfgoedbeheerder tot inventarisatie, verbetering van de staat en 
bewaring van de objecten.   

Zoals de naam aangeeft is het transitdepot een depot voor tijdelijke bewaring. 
Het kan geen oplossing bieden voor een definitieve plaatsing en bewaring van 
collecties.  

Vrijwilligers spelen een vitale rol in het transitdepot: naargelang de nood 
inventariseren zij onder begeleiding de objecten, behandelen ze en pakken deze 
in. Dit gebeurt steeds in nauwe samenwerking met de erfgoedbeheerder en 
coördinator. Naargelang de vraag en situatie wordt een plan van aanpak op maat 
uitgewerkt.   

Het transitdepot straalt laagdrempeligheid uit. Het is nabij voor alle 
erfgoedspelers in de regio en eenvoudig te contacteren. Bovendien is de 
financiële inbreng die verwacht wordt van de erfgoedbeheerder miniem.  

De werking is professioneel en klantvriendelijk. Kwaliteit is een garantie. Tegelijk is 
het niet de bedoeling om een complexe en gespecialiseerde behandeling aan te 
bieden, zoals die bij professionele restaurateurs te vinden is.   

Archeologische objecten vallen buiten de doelstelling van het transitdepot. 
Vragen hierover worden doorverwezen naar het erkende archeologisch depot van 
SOLVA.  

 



 

Doelstellingen 

o Het transitdepot is een professioneel, laagdrempelig en 
klantvriendelijk depot voor tijdelijke bewaring bij inventarisatie / 
behandeling / verpakking van een erfgoedcollectie of bij 
calamiteiten 

o Het conservatieatelier is dankzij de actieve inzet van vrijwilligers de 
plaats in Denderland waar erfgoedcollecties nauwkeurig 
geïnventariseerd worden, correct behandeld om hun toestand te 
verbeteren en minutieus verpakt om de toekomstige bewaring te 
verzekeren. 

 

Werkingsgebied 

Regio Denderland, zijnde de gemeenten Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert, 
Lede en Ninove 

Wie kan aanleveren? 

Alle erfgoedspelers in de regio Denderland kunnen er terecht. Of het nu gaat om 
collecties van steden en gemeenten, afgeleiden daarvan (zoals OCMW’s en 
kerkfabrieken), verenigingen of privé personen, iedereen is welkom.  

Wat kan aangeleverd worden? 

Enkel roerend cultureel erfgoed van erfgoedspelers uit de regio Denderland.  

Dagelijkse werking 

De vaste vrijwilligers zijn bezig met inventariseren van roerend cultureel erfgoed. 
Concreet gaat dit om het opmeten en fotograferen van de objecten en het 
invullen van de inventarisatiefiches. In dat laatste is aandacht voor   

Uniek inventarisnummer  

Geschikte objectnaam, -categorie en titel  

Bepaling van materiaalsoort en techniek (indien mogelijk)  

Afmetingen  

Aantal en onderdelen  

Korte beschrijving  

Aanvullende info zoals maker, jaartal, objectgeschiedenis, iconografie …  

Opschriften/merken (CJM: merkteken, signatuur, etiket en inscriptie)  

Toestand en schade  

 

behandeling van het roerend cultureel erfgoed. Bijvoorbeeld het aanpakken van 
corrosie bij metalen voorwerpen, stofzuigen van textiel, verwijderen van 



 

schimmel, behandeling met product van houten voorwerpen, annoxie bubbel 
voorbereiden … Steeds onder begeleiding van coördinator. Steeds na aftoetsen 
met expert (bv. Monumentenwacht) wat kan gebeuren in het transitdepot. Het is 
niet de bedoeling om intensieve en complexe behandeling uit te voeren, 
waarvoor men eigenlijk bij professionele restaurateurs moet zijn.   

inpakken van het roerend cultureel erfgoed. In overleg met de coördinator wordt 
bepaald hoe de objecten zullen ingepakt worden. Dit hangt af van verschillende 
factoren: toekomstige bewaarplaats (temperatuur, RV, lichtinval … ter plaatse), uit 
welk materiaal het object bestaat, toekomstige functie, inpakmateriaal dat 
voorhanden is, waarde van het object … De vrijwilligers voeren de 
overeengekomen werkwijze nauwkeurig uit.  


