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Digitale communicatiemiddelen zijn niet meer weg te denken uit de praktijk van een architect. 
De tekentafel heeft al lang plaats moeten ruimen voor het computerscherm. 3D-printers laten 
toe om maquettes in sneltempo te produceren. In advertenties worden huizen en flats aange-
prezen met renders die bijna niet meer van foto’s te onderscheiden zijn. De nieuwe evolutie 
naar Building Information Modeling (BIM) biedt architecten, ingenieurs, bouwheren en aanne-
mers een tool om steeds nauwer samen te werken binnen één digitaal model.

De computer zal wellicht nooit het teke-
nen met de hand of het maquettebouwen 
met lijm, papier en schuimkarton volledig 
vervangen. Toch is het zo dat het grootste 
deel van de informatie binnen architec-
tenbureaus in digitale vorm ontstaat of 
ontvangen wordt.

Dit heeft gevolgen voor de erfgoedwer-
king rond het ontwerp van de omgeving 
in Vlaanderen. Naast het onroerend erf-
goed, of de informatie in bibliotheken 
en publieke archiefseries, zijn de private 
archieven van architecten belangrijke 

bronnen voor onderzoek en kennisont-
wikkeling over de gebouwde omgeving. 
Daarnaast kunnen de ontwerpen van veel 
architectuurbureaus beschouwd worden 
als echte kunstwerken, of ze nu fysiek of 
digitaal zijn. 

Indien we het ontwerp van de omgeving 
afdoende willen blijven documenteren, of 
architecturale kunstobjecten willen blijven 
bewaren en tentoonstellen, dient de erf-
goedsector in te spelen op het feit dat 
veel architectuurarchieven tegenwoordig 
digitaal zijn. 

Dit betekent dat een archiefbeleid met 
toekomstvisie voor het brede thema van 
de architectuur en stedenbouw niet kan 
zonder kennis over digitale archieven over 
de gebouwde omgeving. Het Centrum 
Vlaamse Architectuur archieven nam 
daarom in 2008 — toen als cultureel thema-
archief voor architectuurarchieven — de 
rol op om deze kennis te ontwikkelen en 
startte het project Digitale architectuurar-
chieven.

Van 2008 tot vandaag doorliep het pro-
ject vier fases. Deze fases hadden steeds 
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Een presentatiebeeld van de bookshop voor het Van Abbemuseum in Eindhoven. Het maken van dergelijke 
afbeeldingen in Photoshop was een courante praktijk in het bureau van Maarten Van Severen.
Uit het digitale archief van Maarten Van Severen.
© The Maarten Van Severen Foundation.

“ HET KWAM MAAR ZELDEN VOOR DAT 
VLAAMSE ARCHITECTEN DE REKENKRACHT 
VAN EEN COMPUTER AANWENDDEN OM 
COMPLEXE GEBOUWOPPERVLAKKEN EN 
VORMEN TE CREëREN, ZOALS WE DAT KUN-
NEN ZIEN BIJ INTERNATIONAAL VERMAARDE 
ARCHITECTEN ALS FRANK GEHRy EN ZAHA 
HADID.

enkele uitgangspunten gemeen. Naast 
algemene vraagstukken over digitaal 
archiveren onderzochten we steeds of 
architectuurarchieven specifieke eisen 
stelden. Daarnaast koos het CVAa steeds 
voor een benadering vanuit de praktijk. 
Bestaande modellen of best practices 
toetsten we aan de realiteit van een archi-
tectuurbureau of archiefinstelling.

Iedere fase kreeg een uitgebreide rap-
portage die kan worden nagelezen op de 
projectpagina van het CVAa: http://www.
cvaa.be/nl/project/project-digitale-archi-
tectuurarchieven 

In 2008 onderzochten we de ontwikkeling 
van een digitaal depot voor architectuur-
archieven. Het budget en de timing lie-
ten niet toe om een volwaardig depot uit 
te bouwen. Daarom werd een testomge-
ving gecreëerd om te onderzoeken welke 
aspecten specifiek zijn voor architectuur-
archieven en welke rol het CVAa in de toe-
komst kan spelen.

Het CVAa deed een beroep op twee 
ontwikkelaars die het technische werk 
uitvoerden. Aan de hand van opens-
ourcesoftware Fedora bouwden ze een 
digitaal testdepot. Als use case voerde 
het CVAa de inzendingen voor het jaar-
boek architectuur editie 2008 in het 
depot in. Deze inzendingen bevatten ras-
ter images en PDF’s en bestonden dus uit 
relatief handelbaar materiaal. Bovendien 
ging het om een goed gestructureerd 
geheel, omdat de architecten deze inzen-
dingen moesten indienen volgens welom-
lijnde procedures. Aangezien het depot 
zich slechts in een testfase bevond, koos 
het projectteam er bewust voor om de 
complexiteit van de use case tot een mini-
mum te beperken.

De uitbouw van een digitaal testdepot 
had tot resultaat dat de medewerkers van 
het CVAa beter vertrouwd werden met de 
concepten, terminologie en eigenschap-
pen van digitale objecten en e-depots. 
De keuze voor een eenvoudige use case 
had wel tot gevolg dat architectuurspeci-
fieke aspecten niet nader konden worden 
onderzocht. 

Vragen waarop deze testcase niet met-
een een antwoord bood, bepaalden dan 
ook de focus voor de volgende fases. 
Bevatten de digitale archieven van archi-
tecten naast PDF’s en raster images ook 
andere, minder courante bestandstypes? 
Hoe worden de objecten binnen een digi-
taal architectuurarchief optimaal beschre-
ven? Welke metadataschema’s zijn er 
voorhanden om digitale archieven te 
ontsluiten? Hoe komt een digitaal archief 
binnen de bureaus tot stand en wat zijn 
hiervan de implicaties?

Om het project verder te sturen, werd na 
deze fase een overlegplatform gecreëerd 
met vertegenwoordigers uit de sector van 
architectuurarchieven en digitaal archief-
beheer.

DE ArCHITECT EN ZIjN DIgITAAl 
gEHEUgEN
In 2011 ging fase 2 van start. Doel was 
om te onderzoeken hoe architecten digi-
tale documenten creëren en hoe ze daar 
vervolgens mee omgaan. Op die manier 
kon het CVAa informatie verzamelen over 
bestandstypes van documenten en orde-
ningsmethodieken binnen architectenbu-
reaus, alsmede hun gebruik.

Het onderzoek bestond uit een bevra-
ging van negen architectenbureaus tij-
dens een interview dat werd uitgevoerd 
door extern consultant Henk Vanstappen 
van IMMD.

De bevraging peilde naar de vorm en 
de structuur van het digitale archief van 
architecten, het dagelijkse beheer van 
de digitale bestanden, de context en de 
geschiedenis van de bevraagde bureaus 
en de noden die zij zelf ondervonden met 
betrekking tot hun digitaal archief. 

Dit leverde een aantal interessante vast-
stellingen op. Zo bleek dat de computer 
weliswaar een belangrijke plaats veroverd 
had binnen Vlaamse architectenbureaus, 
maar dat deze in 2011 de werkproces-
sen nog niet ten gronde had beïnvloed. 
Het kwam maar zelden voor dat Vlaamse 
architecten de rekenkracht van een 
computer aanwendden om complexe 
gebouwoppervlakken en vormen te cre-
eren, zoals we dat kunnen zien bij inter-
nationaal vermaarde architecten als Frank 
Gehry en Zaha Hadid. Het voornaamste 
gebruiksdoel van de computer bleek veel 
meer down to earth: sneller en accurater 
tekenen en informatie delen. 
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Grafiek van de aangetroffen softwarepakketten en hun aantal.
Uit: Henk Vanstappen, Het geheugen van de architect. Creatie en bewaring van digitale objecten in Vlaamse architectenbureaus, 2011.
© Centrum Vlaamse Architectuurarchieven.

Projectmanagementsoftware die een 
bouwproject van begin tot einde moest 
helpen ondersteunen werd evenmin struc-
tureel vastgesteld. Voor deze vaststellin-
gen moeten we uiteraard het bestaan van 
uitzonderingen in acht nemen. Bovendien 
is dit een terrein van voortdurende inno-
vatie, zodat de vaststellingen van vijf jaar 
geleden snel verouderd raken.

Een snelle kijk op de bestandstypes bin-
nen de archieven van architectenbureaus 
leidde tot weinig verrassingen. Naast de 
klassieke softwarepakketten maakten de 
architectenbureaus voornamelijk gebruik 
van software die hen ondersteunde bij het 
tekenen en ontwerpen of het aanmaken 
van presentaties en visualisaties. Voor 
deze laatste categorie maken architec-
ten gebruik van bekende en gangbare 
software, zoals de Adobe-pakketten 
(Photoshop, Illustrator, inDesign…), Gimp 
en Powerpoint. (Zie fig. 1)

Voor het tekenen en ontwerpen maken 
architecten gebruik van software die 
bekendstaat als CAD. CAD staat voor 
Computer Aided Design en is de software 
waarmee designers (architecten, maar 
ook productontwikkelaars, ingenieurs, 
enz.) tekeningen kunnen uitwerken op de 
computer, zowel in twee als drie dimen-
sies. (Zie fig. 2) Onder de bevraagde 
architectenbureaus, maakte er slechts één 
gebruik van complexe berekeningstools 
om zaken als stabiliteit te berekenen. 

Evenmin verrassend was dat architec-
ten archiveren eerder als een last dan als 
een kernactiviteit beschouwen. Voor het 
ordenen en terugvinden van documenten 

vertrouwen architecten voornamelijk op 
de mappenstructuur, waarvoor de meeste 
bureaus eigen schema’s hadden ontwik-
keld, evenwel dikwijls niet volgens de 
goede praktijken van de archiefweten-
schap. Ook was er doorgaans weinig visie 
op digitale duurzaamheid.

DE EErSTE TESTS MET DIgITAlE 
PrOjECTDOSSIErS
De studie van fase twee leverde waarde-
volle informatie waarmee het CVAa de 
opportuniteiten en problemen beter kan 
inschatten wanneer digitaal architectuur-
archief wordt verworven door Vlaamse 
archiefinstellingen.

Opnieuw uitgaande van de archiverings-
praktijk, gaf het CVAa in 2012 aan Henk 
Vanstappen de opdracht om bepaalde 
aspecten van een dergelijke verwerving 
te onderzoeken. Welke taken moet een 
archiefinstelling uitvoeren, wil ze digitaal 
archief op een duurzame wijze opnemen 
en verwerken? De focus van deze derde 
fase lag op de opname van digitale pro-
jectdossiers en de preservatie van de 
CAD-bestanden. Als use case werden vijf 
digitale projectdossiers verzameld uit drie 
architectenbureaus. 

Een digitaal archief opnemen is meer 
dan het louter kopiëren van bestanden 
naar een harde schijf. Een archiefinstel-
ling dient ook precies te weten wat voor 
informatie deze binnenhaalt, zodat ze een 
beleid kan ontwikkelen om de informa-
tie duurzaam te preserveren. Hoe groot 
zijn de bestanden? Wanneer werd een 
bestand een laatste keer gewijzigd? Wat 
is het bestandsformaat en over welke 

versie van het formaat gaat het? Om deze 
informatie te bekomen bestaan er file pro-
filing tools, zoals DROID en FILE, die wer-
den toegepast op de projectdossiers.

De tests leverden enkele onvoorziene pro-
blemen op. In enkele gevallen ontbrak bij-
voorbeeld de apparatuur om de dragers 
in te lezen, zodat deze moest worden 
gezocht op de tweedehandsmarkt. Een 
bijkomend probleem was dat DROID en 
FILE regelmatig twijfelachtige of foute 
resultaten opleverden. De output van 
deze programma’s moest daarom nog 
eens bijkomend worden gecontroleerd, 
wat weer een extra taak inhoudt.

Het onderzoek naar langetermijnbe-
waring focuste op CAD-bestanden in 
de dossiers. Als voorstudie werden de 
belangrijkste CAD-softwarepakketten, 
-bibliotheken en -bestandsformaten 
opgelijst, met voor enkele programma’s 
en formaten een volledige historiek van 
versies en backward compatibility. Deze 
voorstudie identificeerde tevens de for-
maten die in aanmerking konden komen 
als archiveringsformaat.

Als use case selecteerde Vanstappen 
vier CAD-bestanden die varieerden in 
bestandsformaat (AutoCAD-, MiniCAD- 
en SketchUp-bestanden) en in de informa-
tie die ze bevatten (2D- of 3D-informatie). 
Vervolgens onderwierp hij deze bestan-
den aan verschillende migratietrajecten 
naar een archiveringsformaat. Om te 
onderzoeken of deze migraties tot sub-
stantieel verlies hadden geleid, migreerde 
hij de archiveringsformaten opnieuw naar 
het oorspronkelijke formaat. 
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Fig. 2. Ontwerp- en tekensoftware

Fig. 1. Presentatie- en visualisatiesoftware
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“ DE INTEGRATIE VAN HET ARCHITECTUUR-
ARCHIEF VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN 
(APA) IN HET VAI/CVAA IN JANUARI 2018 
ZAL NIEUWE PERSPECTIEVEN OPENEN IN 
HET ONDERZOEK.

Deze aanpak verschafte veel inzicht in de 
mogelijkheden en beperkingen van CAD-
migraties. Onrustwekkend, maar achteraf 
gezien logisch, was dat het informatie-
verlies bij migraties toenam naarmate de 
bestanden ook in complexiteit toenamen. 
Waar migraties van 2D CAD nog relatief 
doenbaar zijn, is informatieverlies bij 3D 
CAD quasi een zekerheid. Daar komt nog 
eens bij dat vele bestandsformaten niet 
open gedocumenteerd zijn en afhanke-
lijk van één producent, met bijzonder 
weinig uitwisselingsmogelijkheden tus-
sen andere softwarepakketten.

Het onderzoek van Vanstappen was 
daarom in vele gevallen een reality check. 
Aan de takenlijst van de archivaris wer-
den een groot aantal taken toegevoegd. 
Bestanden moeten van oude naar nieuwe 
hardware worden overgezet, zowel 
bestandsidentificaties als migraties moe-
ten uitvoerig worden gecontroleerd, de 
evoluties in de CAD-wereld moeten blij-
vend in kaart worden gebracht enz. 

Daarnaast moet een archiefinstelling ook 
de manier waarop CAD-software in het 
architectenbureau wordt gebruikt, gron-
dig onderzoeken, omdat dit een bepa-
lende factor is in de ontwikkeling van het 
preservatiebeleid.

Het overlegplatform dat in juni 2013 
samenkwam om het rapport te bespre-
ken leverde enkele interessante discussies 
op omtrent de problematiek van CAD-
preservatie. Indien CAD-bestanden door 
architecten voornamelijk worden gebruikt 
om tekeningen te produceren, is het dan 

Een Google SketchUp-bestand uit het archief van Crepain Binst Architecture. Links de originele versie, 
rechts het resultaat na een migratie naar een ander CAD-formaat.
Uit: Henk Vanstappen, Opname en verwerking van born digital objecten uit een architectuurarchief, 2013.
© Crepain Binst Architecture.

niet voldoende om de papieren tekening 
of een digitaal equivalent daarvan in PDF 
te bewaren? In deze visie staat het CAD-
bestand gelijk aan een hulpmiddel voor 
de architect, zoals de tekentafel dat in 
de papieren wereld was. Zijn al die extra 
taken om CAD te bewaren dan wel nodig? 

NAAr EEN 
ArCHIVErINgSWOrKFlOW
De onderzoeken van Henk Vanstappen 
leverden dus veel inzichten, maar ook 
veel vragen op. De duurzame bewaring 
van digitaal architectuurarchief bleek niet 
alleen erg complex, ook was het ondui-
delijk welke taken noodzakelijk of prio-
ritair waren. Op basis van de input van 
het overlegplatform werd daarom beslist 
om in te zetten op gebruikersonderzoek. 
Vele antwoorden zijn immers afhankelijk 
van het gebruik dat men in de toekomst 
van een digitaal architectuurarchief wil 

maken. Verder besloten we de focus meer 
te verleggen van het individuele bestand 
naar het archief als geheel. 

Om dit te onderzoeken zette het CVAa 
met fase vier een project op om een 
volledig digitaal architectuurarchief te 
verwerken voor opname in een digitaal 
depot (ook wel de pre-ingest genoemd), 
gecombineerd met een gebruikersonder-
zoek. Op die manier verkregen we infor-
matie zowel over de manier waarop een 
archiefinstelling dit kan verwezenlijken als 
over de taken die daarbij prioritair zijn. 

Use case voor dit onderzoek was het digi-
tale archief van Maarten Van Severen, één 
van Vlaanderens bekendste ontwerpers. 
Zijn fysieke archief wordt bewaard in het 
Stadsarchief Gent en is ontsloten op de 
website www.maartenvanseveren.be. Van 
eind 2014 tot 2016 werden verschillende 
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 1 https://www.projectcest.be/wiki/

Publicatie:Stappenplan_Overdracht_Digitaal_

Archief_(SODA)

2 http://www.cvaa.be/nl/artikel/project-the-

archives-the-architects

modellen en praktijken voor de verwer-
king van digitale archieven op dit archief 
toegepast.

Het SODA-stappenplan bood een goede 
basis voor dit onderzoek. SODA is een 
kader voor de overdracht van digitaal 
archief in tien stappen dat in 2012-2013 
door AMVB werd ontwikkeld in samen-
werking met andere partners. 1 Op basis 
van SODA werden er drie archiverings-
processen afgebakend voor onderzoek: 
preservatie, fysieke overdracht en orde-
ning & beschrijving. 

Met een voorafgaand gebruikersonder-
zoek stelden we vast aan welke eisen 
deze processen moesten voldoen. We 
deelden de gebruikers van een architec-
tuurarchiefinstelling in zes categorieën in. 
Hun vereisten stelden we vast op basis 
van desk research en interviews met zes 
representatieve gesprekspartners.

Het onderzoek naar preservatie spitste 
zich opnieuw toe op de CAD-bestanden 
in het archief. Hier deden we onderzoek 
naar de mogelijke bewaarstrategieën, die 
tevens haalbaar zijn voor kleinere archie-
finstellingen.

Voor de fysieke overdracht testten we 
de verschillende stappen van SODA uit, 
inclusief de tools die het stappenplan 
voorstelt. Daarnaast onderzochten we 
verschillende methodes voor de beschrij-
ving en ordening van digitale architec-
tuurarchieven, gaande van het ordenen 
van de bestanden in mappenstructuren 
tot benaderingen die meer gebruik maak-
ten van tags.

Een opvallende vaststelling uit het gebrui-
kersonderzoek was dat de gebruikers 
momenteel geen al te hoge eisen stel-
len aan de preservatie van unieke docu-
menten. Men gaat ervan uit dat mogelijk 
informatieverlies kan worden opgevangen 
door andere documenten in het archief te 
raadplegen. Een belangrijke kanttekening 
hierbij is wel dat veel gebruikers nog niet 
veel ervaring hadden met het gebruik van 
digitaal archief.

Het archief wordt door de gebruikers in 
ieder geval meestal als één geheel bena-
derd, wat betekent dat de inspanningen 
in de eerste plaats moeten gaan naar 
het verhogen van de toegankelijkheid en 
bruikbaarheid van het archief door orde-
ning en beschrijving.

Om deze toegankelijkheid te verzeke-
ren, zal het in veel gevallen nodig zijn 
om bij te sturen bij de architecten zelf. 

De projectdossiers in het digitaal archief 
van Van Severen zaten vaak chaotisch in 
elkaar. Pogingen om hier achteraf enige 
orde in te brengen, bleken steeds erg 
arbeidsintensief. In veel gevallen zal het 
dan ook maar mogelijk zijn om orde aan 
te brengen tot op serie- of dossierniveau. 

Ook met betrekking tot preservatie bood 
het gebruikersonderzoek enkele antwoor-
den. Zo zal een architectuurarchiefinstel-
ling wel degelijk een strategie moeten uit-
denken om CAD-bestanden te bewaren. 
Indien we ons enkel zouden focussen op 
het eindproduct dreigt veel interessante 
informatie verloren te gaan. Het gebrui-
kersonderzoek toonde immers aan dat 
geannoteerde tekeningen tot de docu-
menten behoorden met de hoogste (his-
torische) informatiewaarde in een archi-
tectuurarchief. Laat deze combinatie van 
tekening en gestructureerde informatie 
een typische eigenschap zijn van CAD-
tekeningen. Dat CAD-bestanden in veel 
gevallen geen eindproducten zijn, is geen 
argument. Ook met de hand gemaakte 
schetsen bijvoorbeeld zijn niet definitief, 
maar ze behoren wel tot de meest waar-
devolle en informatieve documenten in 
een architectuurarchief.

Wat de fysieke overdracht betreft bleek 
de toepassing van de tools die worden 
voorgesteld door SODA niet altijd even 
praktisch of gewenst te zijn. Een voor-
beeld is het verwijderen van dubbele 
bestanden. Een bestand kan inderdaad 
dubbel voorkomen door een gebrek 
aan digitale hygiëne, maar in veel geval-
len werd een dubbel gecreëerd met een 
gebruiksdoel voor ogen. Een architect 
kan een foto bijvoorbeeld bewaren in 
een reeks met werffoto’s, maar diezelfde 
foto naderhand als bijlage gebruiken bij 
een werfverslag. In zo’n geval is dubbele 
bestanden verwijderen ongewenst.

lOPENDE PrOjECTEN EN 
TOEKOMSTPErSPECTIEVEN
Zoals mag blijken uit bovenstaande uit-
eenzetting blijven nog vele vragen open-
staan, zoals: Hoe kunnen de vele acties die 
een archiefdienst moet uitvoeren zo effi-
ciënt en effectief mogelijk worden geau-
tomatiseerd? Hoe kunnen 3D-modellen, 
BIM-bestanden en andere grafische 
bestanden afdoende worden gepreser-
veerd? Wat doen we met nieuwe evolu-
ties, zoals samenwerkingsplatformen in 
de cloud, die steeds een belangrijkere rol 
spelen binnen bouwprojecten?

Het is in ieder geval duidelijk dat we veel 
uitdagingen moeten aanpakken vanaf de 
creatie van archiefdocumenten, dus bij de 

architect zelf. Dit geldt in het bijzonder 
voor noodzakelijke taken als ordening en 
selectie. Samenwerking tussen architect 
en archiefinstelling wordt dan cruciaal.
De integratie van het Architectuurarchief 
van de Provincie Antwerpen (APA) in 
het VAi/CVAa in januari 2018 zal nieuwe 
perspectieven openen in het onderzoek. 
Deze verandering binnen de organisatie 
betekent dat collectiezorg en onderzoek 
elkaar nog intensiever kunnen voeden. 

In deze context lopen er op dit moment 
parallel twee onderzoekstrajecten. Eén 
traject bestaat uit het uitbouwen van een 
geïmplementeerde archiveringsworkflow 
voor het APA, op basis van de bouwste-
nen die in fase vier van het project digi-
tale architectuurarchieven werden onder-
scheiden. Daarnaast onderzoeken beide 
instellingen nieuwe mogelijkheden om 
samen te werken met architectenbureaus 
via het project The archives @ the archi-
tects. 2 Hierbij bekijken we hoe dergelijke 
samenwerkingen structureel kunnen wor-
den gerealiseerd en of (digitale) archief-
overdrachten kunnen worden vervroegd. 
Door archiefoverdrachten te vervroegen 
kunnen de risico’s op digitale duurzaam-
heid immers aanzienlijk worden terugge-
drongen. 

CONClUSIE
Het is duidelijk dat het project digitale 
architectuurarchieven niet voltooid is, 
maar ongoing. Gezien de natuur van duur-
zaam digitaal bewaren (constante risi-
cobeheersing, voortdurend inspelen op 
technologische innovaties enz.) zal het 
een project zijn dat wellicht nooit hele-
maal voltooid is. Ondanks de veranderin-
gen waarin het CVAa momenteel zit, wil 
het met betrekking tot digitaal erfgoed 
een expertiserol blijven opnemen voor 
de gehele sector, betrokken bij het cul-
tureel erfgoed van het ontwerp van de 
omgeving. Slechts door samenwerking 
en expertisedeling kunnen oplossingen 
immers ook echt duurzaam zijn. 
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