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nieuwe depotruimte

be.land in het advn

Dankzij de honderden overdrachten van 
Vlaamsgezinde partijen, verenigingen, man-
datarissen en militanten of hun erfgenamen 
blijft de collectie van het ADVN jaar na jaar 
groeien. Hoewel het aandeel van digitale 
overdrachten gestaag toeneemt, betekent 

Vluchten is een verhaal van alle tijden. 
Maar ook gastvrijheid tegenover vluchtelin-
gen heeft in België een lange traditie. Van 
2 tot 26 oktober kan u in het ADVN gratis de 
BE.LAND-expo bezoeken. De tentoonstel-
ling kwam tot stand onder de vleugels van 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen en vertelt het 
verhaal over het gastvrij vluchtelingenont-
haal in Vlaanderen en Brussel de voorbije 
65 jaar.
Voor het project dook Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen in de archieven van midden-

dit allerminst het einde van 
de instroom van tastbaar 
archiefmateriaal. Om zijn 
omvangrijke en diverse 
erfgoedcollectie blijvend 
in goede omstandigheden 
te kunnen bewaren, heeft 
het ADVN in de voorbije 
maanden geïnvesteerd in 
een nieuw extern depot.

Omdat de beschikbare 
depotruimtes in het gebouw in de Lange 
Leemstraat sinds 2007 niet meer volstaan, 
wordt een deel van de collectie in een depot 
buiten de stad bewaard. Na eerdere uitbrei-
dingen van het extern depot in 2011 en 2014, 
heeft het ADVN dit jaar niet alleen geop-

veldorganisaties, zo ook in dat van 
het ADVN dat meewerkte aan deze 
opdracht, groef in het geheugen 
van opvanginstanties en vroeg aan 
vluchtelingen hoe zij hun onthaal 
beleefden. Dit mondde uit in een expo 
die u meeneemt in een onderbelicht 
stukje Vlaamse en Brusselse geschie-
denis. Verschillende generaties vluchtelingen 
vertellen u hoe ze hun aankomst in België 
beleefden. U ontdekt er hoe gastvrijheid de 
voorbije 65 jaar werd ingevuld.

teerd voor de huur van een grotere opper-
vlakte (1 080m2), maar ook geld vrijgemaakt 
voor een betere inrichting zoals een nieuwe 
verwarmingsinstallatie en een optimalisatie 
van de capaciteit.

Naast een ruime laad- en loszone voorziet 
een draagkrachtige platformconstructie 
ruimte voor 530 palletten en 2 200 lopende 
meter vaste rekken. Daarnaast is er ook 
ruimte voorzien voor mobiele archiefrekken 
met een totale capaciteit van 3 100 lopende 
meter, waarvan op dit moment 40% gereali-
seerd is. Deze nieuwe depotruimte moet, in 
combinatie met een collectiebeleid dat inzet 
op selectie en herbestemming, in staat zijn 
om minstens tot 2027 in de depotnoden van 
het ADVN te voorzien. [tom cobbaert]

De expo is gratis te bezoeken van maandag 
tot vrijdag van 9 tot 16u.  
De BE.LAND-publicatie is te koop aan 2 euro. 
Meer info langs be-land.be. [redactie]


