
 

 

Implementatie COMETA-model in Adlib 

 

De Provincie West-Vlaanderen werkt aan een provinciale erfgoeddatabank en –website in het 

kader van de regierol die de Vlaamse provincies hebben gekregen inzake depotwerking (cf. 

cultureel erfgoeddecreet van 23 mei 2008 en cultureel erfgoedconvenant met de Vlaamse 

Gemeenschap van 29 mei 2009).  

Een professionele, uniforme collectieregistratie is hét basisinstrument voor de 

professionalisering van het behoud en beheer van de West-Vlaamse erfgoedcollecties. Deze 

collecties virtueel toegankelijk maken voor het brede publiek kan helpen om het 

maatschappelijk draagvlak voor het erfgoed te vergroten. De Provincie wenst de provinciale 

erfgoeddatabank en –website in te zetten om het netwerk van collectiebeheerders en –

houders in de provincie te versterken en om samenwerking te stimuleren inzake de 

waardering, selectie, mobiliteit en bekendmaking van de West-Vlaamse erfgoedcollecties. 

Op basis van het onderzoek inzake collectieregistratie uitgevoerd in 2011 door de 

depotconsulent registratie en Digiridoo (heden Kapernikov) werd een bestek opgemaakt voor 

een provinciale erfgoeddatabank en –website. Op 17 november 2011 gunde de deputatie deze 

opdracht aan Picturae met Adlib Information Systems (AIS) als onderaannemer. Picturae 

ontwikkelt het digitaal erfgoeddepot en de website www.erfgoedinzicht.be, die in het voorjaar 

van 2013 gelanceerd wordt. AIS staat in voor het collectiebeheersysteem (Adlib Enterprise). 

Voor Erfgoedinzicht is er een intensieve samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen, die 

gebruik zal maken van dezelfde technische infrastructuur (digitaal depot, 

collectiebeheersysteem en erfgoedinzicht.be) voor de partners van MovE vanaf 2013.  

In opdracht van de Provincie West-Vlaanderen voerde AIS enkele significante wijzigingen door 

in Adlib software. Zo werd onder meer een nieuw bestand aan softwareversie 7 toegevoegd 

voor de registratie van erfgoed op (deel)collectieniveau. Aan de basis hiervan ligt het 

COMETA-model.  

Vermits het COMETA-model vooral uit de archief- en bibliotheeksector tot stand is gekomen, 

waren enkele aanpassingen noodzakelijk om dit beschrijvingsmodel ook bruikbaar te maken 

voor het gebruik ervan in museale context en voor archeologische objecten in museale 

context in het bijzonder. Hiervoor deed de depotconsulent registratie van de Provincie West-

Vlaanderen beroep op enkele West-Vlaamse archeologen, de afdeling archeologie van het 

Agentschap Onroerend erfgoed, Monumentenwacht Archeologie en het Provinciaal 

Erfgoedcentrum te Ename, dat op vraag van de Vlaamse overheid werkt aan een proefproject 

archeologiedepot.  

De aanpassingen aan het COMETA-model werden zo beperkt mogelijk gehouden en 

gedocumenteerd, zodat de uitwisselbaarheid van gegevens met andere systemen hierdoor 

niet in het gedrang komt. De aanpassingen werden teruggekoppeld naar de initiatiefnemers 

van COMETA en kunnen eventueel leiden tot een nieuwe versie van het model.  

http://www.erfgoedinzicht.be/


Het collectiebestand op basis van het COMETA-model is in Adlib geïmplementeerd om de 

koppeling met de objectregistratie mogelijk te maken. Beide registratieniveaus zijn 

overkoepelend doorzoekbaar, zowel via de erfgoeddatabank als via erfgoedinzicht.be.  

Ondertussen is het collectiebestand reeds uitgebreid getest dankzij het gebruik ervan in het 

project “Ten Gronde. Een duurzame toekomst voor de archeologische collecties in Regio 

Kortrijk” van Overleg Cultuur Regio Kortrijk. Archeologiestudenten registreren en 

herverpakken met de hulp van vrijwilligers gedurende de zomers van 2012 en 2013 

archeologische collecties van Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Menen, Waregem, Wervik en de 

intercommunale Leiedal. 

Het is de bedoeling om het collectiebestand actief in de West-Vlaamse depotwerking in te 

schakelen. Zo zullen ter voorbereiding van de bouw van het erfgoeddepot Potyze voor de 

collecties van de Stad Ieper en de zuidelijke Westhoek (CO7) twee depotmedewerkers de 

collecties en noden van de streek in kaart brengen met behulp van dit nieuwe instrument. 

De collectiebeheerders aangesloten bij Erfgoedinzicht krijgen binnenkort een opleiding voor 

het gebruik van het collectiebestand in Adlib. Deze vorming wordt in samenwerking met de 

initiatiefnemers van COMETA georganiseerd. 

Meer informatie over Erfgoedinzicht en de implementatie van het COMETA-model in Adlib is te 

verkrijgen bij de depotconsulent registratie van de Provincie West-Vlaanderen: 

livia.snauwaert@west-vlaanderen.be – 050 40 34 18. 

mailto:livia.snauwaert@west-vlaanderen.be

