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Erfgoeddepot Trezoor ontvangt eerste
omvangrijke deponering vanuit de
regio
2021 is het jaar van de uitrol van de regionale werking van het Kortrijkse erfgoeddepot Trezoor. De

stad Wervik brengt op dinsdag 13 juli enkele werktuigen uit de collec�e van het Tabaksmuseum,

processiekledij van de kerkfabriek van Kruiseke en vooral heel wat archeologische vondsten uit

Wervikse bodem. Deze eerste, meer omvangrijke deponering is het startschot voor meer regionale

inhuizingen in het erfgoeddepot Trezoor.
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"Met het regionaal erfgoeddepot Trezoor hebben we een hoogwaardige site om
erfgoed te bewaren. Er vinden al heel wat Kortrijkse schatten onderdak, maar
we zetten in op de brede regio. De collectie van Wervik is hierin een mooie
eerste stap."
— Axel Ronse, schepen van cultuur

Erfgoedobjecten deponeren is niet zomaar inpakken en wegwezen. Medewerkers van de stad Wervik en

vrijwilligers verrichten heel wat hard werk achter de schermen vooraleer de stukken daadwerkelijk het

transport op kunnen. Van correct verpakken tot registra�e van de objecten. Dat alles in samenspraak

met de medewerkers van Trezoor.

De stad Wervik verhuisde in juni een eerste deel van hun collec�es naar de schenkingsruimte van het

regionaal erfgoeddepot op de site Vier Linden in Heule. Van hieruit verwerken de medewerkers van

Trezoor, samen met enkele jobstudenten, de objecten. Dit betre� onder meer het toewijzen van

standplaatsen, het nogmaals nakijken van de condi�e van de stukken en het efficiënt ordenen in rekken.



Nu dit eerste huzarenstuk achter de rug is, kan ook het tweede deel vanuit Wervik overgebracht worden

naar Heule. De omvangrijke collec�e uit Wervik is meteen ook de testcase voor de regionale werking die

Trezoor begin dit jaar opstar�e. De medewerkers van het regionaal erfgoeddepot voor Zuid-West-

Vlaanderen hopen in de toekomst meerdere collec�es uit de regio te kunnen herbergen in hun

erfgoeddepot Trezoor.

Voor alle duidelijkheid, het erfgoeddepot Trezoor neemt geen collec�es in eigendom. Degene die wenst

te deponeren, blij� nog steeds eigenaar. Deponeren in Trezoor betekent vooral het bewaren van

collec�es in de best mogelijke omstandigheden. Door erfgoed te centraliseren, kan het ook beter

beschikbaar gesteld worden voor wetenschappelijk onderzoek of publieksac�viteiten.

“Onze hoop is dat de deponering van de archeologische collecties uit onze
regio niet alleen zal leiden tot een betere conservatie maar ook tot meer
academisch onderzoek en zo tot een betere kennis over de geschiedenis van
onze regio.”
— Steven Masil, vrije�jdscoördinator Wervik






