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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 2/6 Architectuurarchief Provincie Antwerpen. Jaarverslag 2017. 
Kennisname.

De deputatie vraagt aan de provincieraad om kennis te nemen van het jaarverslag 
2017 van het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen (APA), opgenomen 
als bijlage bij dit verslag.

Voor de laatste maal wordt aan de provincieraad een jaarverslag van het APA 
voorgelegd. Dit jaarverslag staat in het licht van de samenwerking met het 
Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa), waarbij een aantal 
samenwerkingstrajecten de werking van beide organisaties hebben versterkt en 
werkmethodes hebben uitgetest.
Met de collega’s van CVAa heeft APA in 2017 gewerkt aan de integratie, op 
juridisch, organisatorisch en bestuurlijk vlak, om tot één slagkrachtige organisatie 
voor architectuurarchieven in Vlaanderen te komen vanaf 1 januari 2018, onder de 
vleugels van het Vlaams Architectuurinstituut (VAi).

Een ander belangrijk speerpunt was de voorbereiding van het project Stynen 2018, 
dat in najaar 2018 aan het publiek getoond wordt met een publicatie en 
tentoonstelling in deSingel. In 2018 is het dertig jaar geleden dat het archief 
Stynen als een van de eerste archieven opgenomen werd in de toen opgestarte 
collectie van het APA. Om zowel de integratie van APA en CVAa als de dertigste 
verjaardag van de collectie te vieren én om het rijke Stynenarchief opnieuw te 
kunnen exploreren, lanceren we samen het project ‘Stynen 2018’. Voor dit project 
werd de structuur in 2017 uitgewerkt en werden adviesraadsleden en auteurs 
geëngageerd.

Om de rol van de provincie bij zowel de uitbouw van het APA als bij de 
voorbereiding van het project Stynen 2018 te honoreren blijven ook in 2018 
vertegenwoordigers van de dienst Erfgoed opgenomen in het kerncomité en de 
stuurgroep van het project en in de redactie van het boek.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 april 2018.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:



Enig artikel:
Kennis wordt genomen van het jaarverslag 2017 van het Architectuurarchief van de 
provincie Antwerpen.


