
De bibliotheek van de Hogeschool 
Gent had al langer de bocht genomen 
van traditionele bib naar open leercen-
trum waar studenten elkaar ontmoet-
ten om presentaties voor te bereiden 
en uitleg te geven aan elkaar, een paper 
of bachelorproef te schrijven, oefenin-
gen te maken of gewoon te studeren. 
Daarbij streeft de bib ernaar een one-
stop-shop te zijn voor informatie. Van 
zoeken tot inbinden. Het hele proces 
rond informatie verwerken en produce-
ren wordt er ondersteund. In een decor 
van papieren boeken kan de student 
info zoeken op het internet met zijn 
eigen device of met een laptop uit de 
uitleen. Hij/zij zoekt er info in de catalo-
gus en de databanken en krijgt er des-
gewenst assistentie bij de opmaak van 
een Word-bestand. Nieten, perforeren, 
knippen en plakken kan in de knutsel-
hoek. Werkje klaar? Printen maar! Laten 
inbinden kan met een ecologisch ver-
antwoorde linnen strip. Je hoeft geen 
stap meer buiten de bib te zetten. 

3D-PrINTErS
Sinds kort palmt het byblab nu een 
deel van de ruimte in. Na een intense 

wiedoperatie moesten zes rekken eraan 
geloven en werd de vrijgekomen ruimte 
ingepikt door o.m. drie 3D-printers. 
3D-printen is al enkele jaren een hype, 
maar stilaan wordt duidelijk dat een 
object printen binnenkort even normaal 
zal worden als een Word-document 
afdrukken. Studenten zijn wizards met 
Autocad en andere tekenprogramma’s. 
Tegenwoordig willen ze wel weten of 
de raderwerken op papier ook in de 
echte wereld draaien. Maar niet alleen 
studenten met een technisch profiel 
zijn creatief met de Ultimakers. Ook de 
modale boekhouder is al snel weg met 
laagdrempelige 3D-software die je mak-
kelijk op het internet vindt. Twee perso-
neelsleden schoolden zich via zelfstu-
die bij en bieden ondersteuning bij het 
hele gebeuren. Zij kunnen zien hoelang 
de print zal duren en hoeveel gram het 
prototype zal wegen. Een studentvrien-
delijk prijsje per gram financiert de 
aankoop van de PLA, het plastic waar-
mee geprint wordt. De studenten zijn 
enthousiast en appreciëren de klantge-
richte aanpak bij het proces. 

Verder reserveert het byblab vier aan-
eengesloten tafels voor tekenaars en 
ontwerpers die plaats nodig hebben 
voor hun plannen en patronen. Niet 
makkelijk te realiseren in een erg drukke 
bibliotheek, maar zolang er elders in de 
bib een stoeltje te vinden is, maken ze 
graag plaats voor elkaar. Helaas is dat 
niet altijd het geval waardoor de man-
nen met plannen soms naar de resto 
moeten verhuizen.

Voor studenten die met zware audio-
visuele bestanden aan de slag willen 
gaan, staat er een krachtige compu-
ter met de nodige software. Studenten 
die even op weg gezet moeten worden, 
kunnen een beroep doen op de mon-
teurs van het huis. 

HOUTBIBlIOTHEEK
Maar het paradepaardje is wel de 
houtbibliotheek ofte xylarium. Met de 

hulp van het Koninklijk Museum voor 
Midden-Afrika in Tervuren slaagde de 
bib erin om samen met de opleiding 
Houttechnologie een kleine duizend 
houtstalen te verzamelen. Voorwaar een 
werk van lange adem, maar het resul-
taat mag er zijn. Achttien legplanken vol 
kleine blokjes hout uit alle uithoeken van 
de wereld. Harde, zachte, lichte, zware, 
bleke, donkere, tweekleurige, … 
Mensen met een passie voor hout 
komen voelen, ruiken en zien. Het is de 
bedoeling dat de studenten specialis-
ten worden in hout, vakmensen die de 

Bib HoGent bouwt byblab
Bruno Bevernaegie, HoGent

Op budgetten wordt beknibbeld, uitleencijfers vertonen een dalende trend, info vind je op 
Google, … Doffe ellende in de bibliotheekwereld zou je dan denken. Toch blijven bibliotheken 
erin slagen om hun bezoekersaantallen op peil te houden of zelfs te pimpen. De culturele 
en toeristische dienst van zo goed als elke gemeente vond al aansluiting bij de OB, koffie-
corners zijn inmiddels legio en hier en daar organiseert de bib zowaar een indoorrace met 
drones.

Een 3D-printer.

De houtbibliotheek.
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“ JE HOEFT GEEN STAP 
MEER BUITEN DE BIB TE 
ZETTEN.

klant alternatieven kunnen bieden voor 
boomsoorten die stilaan verdwijnen. 

Organisatorisch was het een uitdaging. 
Hoe ontsluit je zo’n collectie? uDC was 
geen optie. De blokjes uit Tervuren 
hadden al een nummertje, maar in 
alle andere moest er eentje worden 
gefreesd. Dat nummer leidt je in de 
catalogus naar meer informatie over de 
handelsnaam, de familie, de herkomst, 

de verzamelaar, ... en naar 
de database van het KMMA 
waarin de meer dan 56.000 
stalen die het museum in 
haar bezit heeft, uitvoerig 
beschreven staan. Beveiliging 
met RFID behoorde niet tot 
de mogelijkheden, maar sta-
len staven zorgen voor een 
stevige bevestiging. En dit 
is nog niet het einde. In de 
nabije toekomst is er een 
uitbreiding van de materia-
lenbibliotheek voorzien met 
fineer en coupes. Bij coupes 
hoort echter een micro-
scoop. Nieuwe kosten dus en 
opnieuw een uitdaging om te 
ontsluiten. 

Ook voor andere disciplines is een 
materialenbibliotheek interessant. De 
textielindustrie wordt overspoeld door 
smart textiles en andere nieuwe mate-
ries. Ze verdienen allemaal wel een 
plekje in het byblab. 

Onder de hogeschoolbibliotheken is 
de houtbibliotheek echt uniek en de 
3D-printers draaien overuren. Lege zit-
jes zijn er nauwelijks te vinden en zo zal 
het wel nog een tijdje blijven. De toe-
komst zit immers ongetwijfeld nog vol 
opportuniteiten. 
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Musea delen expertise om 
digitale collecties  
te beheren
Digitaal Erfgoeddepot Museumstichting 
biedt IT-infrastructuur aan derden

Hoe tonen we de collectiestukken van het Modemuseum in deze 
digitale tijden aan een groot publiek? Kunnen we foto’s uit de 
collectie van het Fotomuseum ook via digitale weg aan onder-
zoekers aanbieden? En valt het systeem van digitaal bewaren 
dat we voor ‘onze’ musea gebruiken in te zetten voor anderen 
met een collectie? Het zijn enkele van de vragen bij ‘het plan’ van 
Provincie Antwerpen om haar digitaal depot breder in te zetten. 

VANDAAG
De drie Provinciale musea MoMu, FOMu en DIVA beheren sinds 
2015-2016 samen een digitaal depot voor hun digitale erfgoed-
collecties. Het beheer van de collecties gebeurt in een Digital 
Asset Management System (DAMS), terwijl het duurzaam bewa-
ren en het toegankelijk houden van de collecties gebeurt door 
het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA). De collecties kun-
nen via het DAMS in connectie worden gezet met alle mogelijke 
digitale toepassingen. Met een businessplan voor het digitaal 
erfgoeddepot wil de Provincie haar voortrekkersrol in digitale 
cultuur blijven vervullen en doorgeven voor de toekomst.

HET PlAN
Naar aanleiding van de afslanking van de provincies zal de 
Museumstichting het algemeen management van de drie musea 
overnemen. Het digitaal erfgoeddepot maakt deel uit van de 
centrale werking van de Museumstichting. Eén van de toekom-
stige ambities is het delen van onze IT-infrastructuur en exper-
tise met o.m. de creatieve sector. 

In de komende weken en maanden onderzoeken we samen met 
Flanders DC hoe het digitaal erfgoeddepot mogelijk ter beschik-
king kan worden gesteld van de diverse partners waar de drie 
musea nu reeds mee samenwerken. Denk aan ontwerpers, foto-
grafen, onderzoekers. Ook organisaties uit de museum- en erf-
goedsector of de creatieve economie kunnen mogelijke partners 
worden in deze internationale museumcontext.

Cruciale vragen. Hoe balanceren we het aanbod van onze 
IT-infrastructuur en collectie-expertise uit in een kostenmodel? 
Delen we louter de kosten voor software, storage & hosting? 
Welke waarde heeft onze expertise rond digitaliseren en data-
beheer? Hoe verhouden we ons naar private partners versus 
publieke partners? En welke win win situaties bekomen we voor 
zowel de Museumstichting als de partners?

OPrOEP
Het mag duidelijk zijn dat we volop brainstormen in aanloop 
naar een businessplan later dit jaar. Wie interesse heeft, rele-
vante ervaringen wil delen of graag meedenkt, mag altijd con-
tact opnemen met Wim Verhulst projectcoördinator e-cultuur bij 
Provincie Antwerpen op wim.verhulst@provincieantwerpen.be.

Wim Verhulst


