Archief transport en opslag
Algemeen
Archieven staan vaak jaren achtereen op dezelfde plek in een depot, liefst geklimatiseerd en beveiligd. Soms dienen
er archiefbewegingen plaats te vinden door een verhuizing naar een ander gebouw of bijvoorbeeld door een
calamiteit. Het vervoeren van archief vergt een goede voorbereiding.

Uitvoering
Elk archieftransport is maatwerk en wordt zeer zorgvuldig voorbereid. In de aanloop naar het uitvoeren van het
archieftransport wordt op locatie bekeken welke verdere maatregelen genomen dienen te worden om de mogelijke
overlast tot een minimum te beperken.
Tijdens de voorbereiding wordt tevens in overleg bepaald:





Welke beschermende materialen benodigd zijn (bijvoorbeeld afdekken van vloeren, liften enz);
Welke vergunningen benodigd zijn voor het transport;
Welke interne looproutes, liften en doorgangen gebruikt gaan worden in overleg met de locatie
verantwoordelijke contactpersoon;
Welke uitwijkmogelijkheden aanwezig zijn in geval van calamiteiten.

Tijdens de uitvoering van het project heeft de teamleider een coördinerende en toezichthoudende rol, hij is
verantwoordelijk voor:






Het oplossen van knelpunten;
De voortgangscontrole en rapportage aan de medewerkers van uw organisatie;
Het bewaken van het tijdsplan;
Het bewaken van het kwaliteitsniveau;
Het opleveren van de werkzaamheden aan het einde van het project.

Opslag
Na het archieftransport zullen wij de het archief bij binnenkomst in de geklimatiseerde opslag plaatsen. Bij het
plaatsen zal het archief doormiddel van het unieke nummer een opslagpositie krijgen, welke word opgenomen in het
opslagsysteem.
Het archief komt te staan in de grootste bovengrondse bunker van Nederland en deze staat in Schaarsbergen. De
bunker heeft een totaal oppervlak van 12000 m2 en ligt vlak bij Nationaal Park de Hoge Veluwe en museum Kröller
Müller. Het gebouw kan 30 kilometer aan archief kwijt en is dan ook jarenlang in gebruik geweest als hulpdepot voor
het Nationaal Archief. Het gebouw is eigendom van de Rijksgebouwendienst. Het onderhoud wordt dan ook door
hen verzorgd.
De kenmerken van dit gebouw (waarin op dit moment onder andere archieven van de gemeente Arnhem, collecties
van het Nederlands Openlucht Museum en het Museum voor Moderne Kunst staan) zijn :
1) Het gebouw is omringd door camera’s en is geheel electronisch beveiligd. Bij meldingen van de installatie
vind direct opvolging plaats. Het feit dat de servers van het communicatie systeem van politie, brandweer en
ambulance (C2000) ook in deze bunker staan geeft de mate van beveiliging goed aan.
2) De brandmeldinstallatie is gecertificeerd en heeft een directe doormelding. Er zijn geen sprinklers aanwezig.
3) Zowel de muren als het dak zijn 4 m1 dik. Bij het eventueel uitvallen van de klimaatinstallatie duurt het
daardoor weken voordat de omgeving invloed uit oefent op het klimaat in de ruimtes.
4) Er zitten meer dan 100 afzonderlijk afsluitbare ruimtes in het gebouw die allemaal geklimatiseerd zijn. Uw
collectie komt dus niet bij andere collecties te staan maar in afzonderlijk afsluitbare ruimtes die dan enkel
voor u gebruikt gaan worden.
5) De klimaat installatie is pas 8 jaar oud, zeer goed onderhouden en levert een continu klimaat van 18 °C ±2 °C
en RV 50 % ± 5 %. Afwijkingen in het klimaat worden direct opgemerkt, doorgegeven en indien nodig
aangepast.
6) VANWAARDE verzorgt ook het monitoren op ongedierte en daarnaast vind er 2x per jaar een kiemgetal
meting plaats om het aantal schimmelsporen in de lucht te tellen. Deze metingen zijn bedoeld om te
controleren en eventueel bij te sturen qua schoonmaak. De monitoring mbt ongedierte en kiemgetallen
worden ook aan u overhandigd ter beoordeling. Uiteraard bent u ook gemachtigd om zelf metingen te laten
uitvoeren.
Naast de opslagruimtes kunnen we u tevens in de bunker atelierruimtes aanbieden voor uw eigen restauratoren of
kantoorruimtes/studieruimtes voor administratie, bestudering van objecten en dergelijke.

WIJ ZIJN VANWAARDE,
VOOR ALLES VAN WAARDE

Ontstaan VANWAARDE
VANWAARDE is ontstaan door de samenvoeging van DocumentenWacht, MuseumWacht en de restauratie ateliers
Helmond, Sterken en de Tiendschuur. Hierdoor kunnen wij u als klant nog beter van dienst zijn. Meer expertise, één vast
aanspreekpunt, grotere inzet mogelijkheden van eigen materieel en meer vakkundig personeel op alle gebieden
rondom beheer, restauratie, calamiteitenondersteuning, (kunst-) transport etc. Door de samenvoeging ontstaat de
grootste specialist in Nederland op het gebied van beheer, restauratie en calamiteitenondersteuning voor alles van
waarde.

Kunnen we voor u VANWAARDE zijn ?
Bent u benieuwd welke waarde wij voor uw archief zouden kunnen hebben, neemt u dan eens geheel vrijblijvend
contact met ons op. Een van onze medewerkers bespreekt graag met u wat wij voor uw archief kunnen betekenen.
Indien nodig komen we bij u op locatie om de situatie te beoordelen. Vervolgens wordt er voor u een geheel
vrijblijvende offerte opgemaakt. Zo weet u op voorhand precies waar u aan toe bent.

Contact
Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen dan kunt u ons bereiken via:

Website:

www.VANWAARDE.eu

Mail:

info@VANWAARDE.eu

Overige adresgegevens:
Vestiging Beekbergen

Vestiging Helmond

Vestiging Schaarsbergen

Engelanderholt 3C
7361 CZ Beekbergen (Holland)
Tel.: 0031-(0)55-542 31 47

Panovenweg 40
5708 HR Helmond (Holland)
Tel.: 0031-(0)492-553 990

Koningsweg 13c
6816 TC Schaarsbergen (Holland)
Tel.: 0031-(0)55-542 31 47

Bij calamiteiten zijn wij 24/7 bereikbaar op: 0031-(0)6-531 49 479 of 0031-(0)6-53 93 93 53

