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Katoen Natie Art:  

het beste van twee werelden…

Al jaren focust Katoen Natie op logistiek 

met toegevoegde waarde. Haar expertise 

in opslag, conservering, beveiliging, 

transport, expeditie, douanedeclaratie,…  

en haar hart voor kunst stelt Katoen Natie 

nu ook ter beschikking aan overheden, 

musea en verzamelaars die op zoek zijn 

naar een professionele oplossing voor hun 

kunst-, antiek- en erfgoedcollecties. 

Daartoe werd Katoen Natie Art opgericht.

Een internationale logistieke  

dienstverlener

Katoen Natie, opgericht in 1854, is een 

toonaangevende logistieke dienstverle-

ner die wereldwijd actief is. De groep 

levert logistieke diensten aan veeleisende 

sectoren zoals petrochemie, specialty 

chemicals, consumptiegoederen, 

voeding en havenactiviteiten. 

Met een passie voor kunst en erfgoed

Katoen Natie heeft een passie voor kunst 

en erfgoed. De groep investeert in de 

aankoop van kunstwerken, het tot stand 

brengen van kunstboeken, restauratie, 

architectuurprojecten, conservatie en 

renovatie van het erfgoed van de onder-

neming en van het havenerfgoed, het 

tentoonstellen van kunstwerken en de 

uitbouw van een eigen museum,…

Katoen Natie Art
Het Katoen Natie depot voor kunst en erfgoed

Katoen Natie Art is een logistiek bedrijf gespecialiseerd in transport, beheer en 

stockage van kunstcollecties voor o.a. musea, overheden en privéverzamelaars. 

Katoen Natie Art biedt al wie met kunst en erfgoed bezig is een tailormade 

oplossing om collecties te stockeren. 

De klimatisatie, verlichting, beveiliging,… worden door professionele 

medewerkers ingesteld en aangepast aan de noden van de kunstwerken.

Katoen Natie Art zorgt voor een uitstekende bewaring van het culturele 

patrimonium.
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Die missie volbrengt de onderneming 

door de inzet van de nieuwste technieken 

op het vlak van conservatie en logistiek.

Overheden en musea die collecties aan 

Katoen Natie Art in bewaring geven, 

kunnen gerust zijn. Elk stuk dat ze aan 

Katoen Natie Art toevertrouwen wordt 

behandeld, gestockeerd en beschermd 

volgens de regels van de kunst.  

Elk item wordt desgewenst ook 

gedigitaliseerd en gecatalogeerd,  

zodat de inventaris online raadpleegbaar 

en snel opvraagbaar is. 

Een structureel gebrek 

aan professionele opslagruimte voor kunst

In Vlaanderen heerst een structureel 

gebrek aan professionele opslagruimte 

voor het veilig bewaren van kunst en 

erfgoed. Werken die in een depot 

bewaard worden, krijgen vaak niet de 

conservatie en de zorg die ze verdienen. 

Dat kan beter en professioneler.

Katoen Natie Art: de know-how,

de middelen en de passie 

Katoen Natie Art zorgt ervoor dat kunst-, 

antiek- en erfgoedcollecties die 

(langdurig) in depot blijven, geen risico 

meer lopen op beschadiging.  

Een professioneel en veilig depot voor de kunst-, 
antiek- en erfgoedcollecties van overheden, musea, galeriehouders, 
kunstenaars en privéverzamelaars

Gespecialiseerde site voor kunst

Katoen Natie Art ontwikkelt een logistieke 

site waarin werken van verschillende 

eigenaars (overheden, musea, galerie-

houders, verzamelaars) professioneel 

geconserveerd worden en tailormade 

volgens de wensen van de instellingen en 

klanten gestockeerd worden. Door de 

schaalgrootte ontstaat een betaalbare 

oplossing die een optimale kwaliteitszorg 

koppelt aan tal van bijkomende diensten 

en faciliteiten.
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Geen risico’s

De kunstvoorwerpen worden bij aan-

komst, indien gewenst, eerst in de quaran-

taineruimte ondergebracht. Daar worden 

ze grondig onderzocht. Van elk stuk wordt 

een conditierapport opgemaakt. Zijn er 

geen risico’s op contaminatie, dan 

vertrekken de items naar het depot.

Gezamenlijk of apart?

U kunt opteren voor gezamenlijke of 

aparte opslag. Bij gezamenlijke opslag 

worden uw kunstvoorwerpen samen met 

die van andere organisaties in een grote 

gemeenschappelijke ruimte onderge-

bracht. Kiest u voor aparte opslag, dan 

krijgt u één of meerdere afsluitbare units 

ter beschikking. 

Speciale rekken 

Elk object wordt zo beheerd dat het 

jarenlang veilig en zonder enig risico op 

beschadiging gestockeerd kan worden. 

Daartoe beschikt Katoen Natie Art over  

tal van technieken en een breed gamma 

rekken en opslagmogelijkheden. 

Duurzaam depot

Katoen Natie Art opteert voor een duur-

zaam depot. De depotruimte is bijzonder 

goed geïsoleerd en luchtdicht, zodat een 

stabiele temperatuur en een optimale 

luchtvochtigheidsgraad worden bereikt 

met een beperkte klimaatregeling.  

Indien een klant het wenst, kan van het 

standaardklimaat afgeweken worden in 

kleinere afgesloten ruimten. 

 

Gespecialiseerd personeel

Alle diensten worden uitgevoerd door 

gespecialiseerd en geschoold personeel 

met een passie voor kunst. 

Katoen Natie Art besteedt de grootste zorg aan uw kunstvoorwerpen en 

collecties. Dankzij de flexibele en modulaire indeling van het depot krijgt elk 

object de bescherming en conservatie die het nodig heeft. 

Hoe werkt Katoen Natie Art in de praktijk?
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Een beknopt overzicht van mogelijke 

diensten:

> Voorbereiding van het transport 

 Katoen Natie Art maakt kisten op maat 

en verpakt de items uiterst zorgvuldig.

> Professioneel transport

 Er wordt gezorgd voor een veilig 

transport in optimale condities  

(temperatuur, vochtigheid, veilig 

stapelen, lossen en laden,…).

> Quarantaine en conditierapport

 Bij aankomst wordt elk item in de 

quarantaineruimte onderzocht,  

zodat elk zichtbaar gebrek, elke 

beschadiging en elk risico onmiddellijk 

kan worden gerapporteerd.

> Desinfectering

 Indien nodig worden kunstvoorwerpen 

gedesinfecteerd.

De diensten van Katoen Natie Art

 > Digitalisering en inventarisatie

 Desgewenst krijgt elk item een barcode 

en kan het in de computer worden 

opgeslagen. Daardoor behoudt u 

online een glashelder overzicht en kunt 

u de werken in depot snel en efficiënt 

opvragen. Items kunnen opgemeten en 

grondig geïnventariseerd worden.

> Opslag 

 Katoen Natie Art neemt zowel afzonder-

lijke stukken als volledige collecties in 

depot, op korte of lange termijn.

> Expeditie en douane 

 Katoen Natie Art beschikt over  

gespecialiseerd personeel voor de 

verzending en verscheping van kunst-

voorwerpen, inclusief het vervullen van 

alle vereiste douaneformaliteiten.

Katoen Natie Art stelt u de nodige ruimte en infrastructuur voor de veilige en 

professionele stockage van uw objecten ter beschikking. Daarnaast neemt het 

bedrijf u graag de volledige zorg voor de conservatie van kunstwerken uit han-

den. U kunt ook een beroep doen op Katoen Natie Art voor advies en assistentie 

inzake transport, verpakking, restauratie, expeditie, douaneformaliteiten,…
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Fotostudio’s

Vlakbij zijn professionele fotostudio’s 

beschikbaar. Daar kunnen kunstvoor-

werpen in de beste omstandigheden  

gefotografeerd worden voor catalogi, 

brochures, folders,… 

Tentoonstellingsruimten

Wilt u een aantal werken in depot tijdelijk 

tentoonstellen? Dat kan makkelijk in de 

speciaal daartoe voorziene tentoonstel-

lingsruimten. 

Restauratie- en conservatieruimten

De werken hoeven het depot niet te 

verlaten voor restauratie of conservatie. 

Voor dat soort werk zijn geklimatiseerde 

ruimten met daglicht beschikbaar.

Kantoren, vergaderzalen, restaurant

U kunt op de site gebruik maken van 

kantoren, vergaderzalen en een  

restaurant, elk met een uniek uitzicht  

op de Schelde.

Verpakkingsatelier

In het verpakkingsatelier kunnen aller-

hande kunstvoorwerpen – gaande van 

schilderijen, beelden en keramiek tot 

antiquarische boeken of antieke meube-

len – op de meest efficiënte manier 

verpakt worden voor opslag of transport.

Nooddepot

Katoen Natie Art kan in geval van nood 

ogenblikkelijk vrije ruimte ter beschikking 

stellen, zodat kunstvoorwerpen onmiddel-

lijk geëvacueerd en veilig gestockeerd 

kunnen worden. 

Faciliteiten

Katoen Natie Art biedt u faciliteiten aan die het beheren van uw collectie 

eenvoudiger, vlotter en aangenamer maken. Hebt u bijkomende wensen, 

aarzel niet om ze kenbaar te maken.
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Brandveiligheid

Katoen Natie Art beschikt over de 

modernste technologie op het vlak van 

branddetectie. 

Inbraak- en diefstalbeveiliging

Het depot van Katoen Natie Art bevindt 

zich op een site die dag en nacht wordt 

bewaakt. De strenge toegangscontrole 

garandeert dat enkel bevoegden het 

depot kunnen betreden. De nieuwste 

inbraak- en detectiesystemen zorgen 

ervoor dat de gestockeerde objecten op 

elk moment optimaal beschermd zijn. 

Katoen Natie Art organiseert een uitstekende beveiliging

Wie waardevolle kunstwerken en collecties wil bewaren, moet het veiligheids-

aspect de hoogste prioriteit geven. Bij het ontwikkelen en implementeren van 

veiligheidsvoorzieningen heeft Katoen Natie Art dan ook niets aan het toeval 

overgelaten.





15

Afmetingen 

> Oppervlakte: 8.000 m²

> Hoogte: variabel tot max. 7 m

Indeling 

> Het depot is afgescheiden van burelen, ateliers,  

technische ruimten,…

> Grote gemeenschappelijke depotruimten en  

afzonderlijke afsluitbare kleine compartimenten  

Klimaat

> Temperatuur: volgens de specificaties van de klant

> Relatieve vochtigheid: volgens de specificaties van  

de klant

Logistiek

> Uitgebreide laad- en losfaciliteiten, ook voor grote stukken

Het depot ligt aan de Ketenislaan in Kallo, 

langs de autosnelweg en de 

Liefkenshoektunnel. Het is minder dan  

15 km verwijderd van het centrum van 

Antwerpen en is makkelijk bereikbaar:

> Er is een rechtstreekse aansluiting op  

de R2, die verbonden is met de A12,  

de grote ring rond Antwerpen (R1) en  

de snelweg (N49) naar Knokke-

Zeebrugge. 

> Het depot is makkelijk bereikbaar met 

het openbaar vervoer. 

> De luchthavens Antwerpen/Deurne  

(15 km) en Brussels Airport (60 km) zijn 

vlakbij.

> Er is een helihaven op de site.

Credits foto’s  I Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, M HKA,  
 Vlaamse gemeenschap - Kunsten en Erfgoed, Katoen Natie

Technische kenmerken van het depot

Katoen Natie Art: centraal in Vlaanderen

Het Katoen Natie Art depot maakt deel uit van Loghidden City, de grootste 

logistieke site ter wereld. Deze site is strategisch gevestigd in het midden van 

Vlaanderen (België), in het hart van Europa. 



Wenst u meer informatie of wilt u een 

verkennend gesprek of een rondleiding 

in Katoen Natie Art? Neem dan contact 

op met ons. 

Katoen Natie Art staat helemaal klaar 

om uw werken of collecties op een 

professionele manier te stockeren en u 

met extra diensten te ondersteunen.

Katoen Natie

Van Aerdtstraat 33

B-2060 Antwerpen

Tel. +32 (0)3 221 68 11

Fax +32 (0)3 221 68 10

info@katoennatie.com

www.katoennatie.com

Wenst u meer informatie?
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