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Voorwaarden aanlevering vondsten aan Provinciaal Depot Bodemvondsten Zuid-Holland (PDB) 

 

De wetgever heeft bepaald dat de provincie de wettelijke taak heeft om het depotbeheer onder haar hoede 

te nemen. Dit moet gebeuren door het bewaren en beheren van archeologische objecten en bijbehorende 

originele documentatie en het waarborgen van de toegankelijkheid daarvan. Doel van het provinciale 

depotbeheer is het duurzaam behoud van informatie van (opgegraven) archeologische vindplaatsen ten 

behoeve van toekomstig onderzoek en ‘beleving’ van het cultureel erfgoed.  Alle informatie die bij 

archeologisch onderzoek verzameld is en daarbij voor deponering is geselecteerd, wordt voor het 

bovengenoemde doel bewaard.  

Archeologische informatie bestaat uit vondsten, monsters en originele documentatie in woord en beeld.  

Alle vondsten, monsters en documentatie staan in het depot geordend op een standplaats, waar dusdanige 

condities heersen dat vondsten, monsters en documentatie zo stabiel mogelijk kunnen worden bewaard. 

Tussen vondsten, monsters en bijbehorende documentatie moeten “links” (kruisverbanden) te leggen zijn. 

Het deponeren van vondsten en monsters aan de ene kant, en documentatie en onderzoeksgegevens aan 

de andere kant, is in het proces van aanlevering gesplitst. Over de te volgen stappen in het proces van 

aanlevering worden voorafgaand afspraken gemaakt tussen de deponerende partij en de depothoudende 

overheid (zie onder Procedure van Overdracht). 

Alle in Zuid-Holland gevonden objecten zijn krachtens de wet eigendom  van de staat (maritieme objecten), 

de provincie of een depothoudende gemeente.  Een eventuele beslissing over definitieve verwijdering van 

vondst-materiaal valt daarom onder de verantwoordelijkheid van de Minister (bij scheepswrakken), 

Gedeputeerde Staten of indien van toepassing het College van  B&W.  De archeologisch uitvoerder geeft 

een advies over selectie en afstoting aan de depothoudende overheid, maar gaat in geen geval zelf over 

tot deselectie. 

 

 

Procedure van Overdracht   

I. Het PDB stelt op aanvraag de aanleverende instantie op de hoogte van de eisen voor aanlevering 

van vondsten en onderzoeksdocumentatie.  

II. Het PDB accepteert alleen materiaal dat uitgewerkt is en waarvan een standaardrapportage 

opgemaakt is conform de vigerende Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), tenzij 

schriftelijk anders is overeengekomen met het bureauhoofd van Bureau CVT van de provincie 

Zuid-Holland. 

III. Aanvullend op de KNA 4.1 hanteert de provincie Zuid-Holland ook een aantal eigen eisen.  

IV. Voor de overdracht wordt contact opgenomen met het PDB te Alphen aan den Rijn, Kalkovenweg 

23, email:  archeologischdepot@pzh.nl   

V. Bij aanvang van een veld-onderzoek wordt het depot daarvan per email op de hoogte gesteld: 

archeologischdepot@pzh.nl   met een cc naar archeologie@pzh.nl  

VI. Door het archeologisch bedrijf of instantie die een vondstcomplex en bijbehorende documentatie 

wil aanleveren, worden altijd  bij een verzoek tot overdracht (dus voorafgaand aan de overdracht!) 

de volgende gegevens doorgegeven: OM-nummer, naam gemeente, projectnaam en een indicatie 

van de te leveren hoeveelheid vondsten/dozen en documentatie. Het PDB stuurt hiervan een 

ontvangstbevestiging.  

VII. Voorafgaand aan de overdracht van de vondsten/dozen stuurt de leverancier alle bij het project 

behorende digitale documentatie separaat  aan het PDB.  

VIII. Na ontvangst van een verzoek tot overdracht en na ontvangst van de documentatie  wordt door de 

depotbeheerder bij de aanleverende instantie mbv de documentatie (vondstenlijst) gecontroleerd of 

alles aanwezig is. Na controle en goedkeuring krijgt de leverancier hiervan per mail een 

bevestiging en kan een definitieve afspraak voor overdracht van vondsten/dozen gemaakt worden. 
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• Het PDB heeft de bevoegdheid tot weigeren van deponering van de vondstcomplexen en begeleidende 

documentatie als deze niet voldoen aan de vigerende KNA, de aanleveringseisen van dit depot of de vooraf 

afgesproken eisen en/of voorwaarden.  

• Vondstcomplexen met bijbehorende documentatie worden compleet aangeleverd, tenzij schriftelijk anders 

overeengekomen met het bureauhoofd van Bureau CVT van de provincie Zuid-Holland. 

Bij accoord en completering van de overdracht wordt door het PDB een verklaring van overdracht aan de 

leverancier verstrekt.  

• Voor vragen m.b.t de aanlevering van documentatie en vondstmateriaal kan contact opgenomen worden 

met het PDB (email:  archeologischdepot@pzh.nl )  

 

Eisen aan aanlevering van documentatie  

• Het PDB accepteert alleen complete originele documentatie behorende bij de aan te leveren vondsten en 

monsters, inclusief een vooraf door de Depothoudende Overheid (Provincie Zuid-Holland) goedgekeurd 

(de)selectierapport van niet aangeleverde vondsten.  De documentatie wordt bij voorkeur digitaal 

aangeleverd en/of indien (nog) aanwezig ook analoog.  

• Indien de documentatie uitsluitend in digitale vorm aangeboden wordt, dient daarover vooraf overleg 

gepleegd te worden met de depotbeheerder in verband met de gebruikte programmatuur.  

• De documentatie wordt genummerd en geordend aangeleverd conform de vigerende versie van de KNA.  

• De digitale projectdocumentatie voor projecten uitgevoerd na 1 juli 2016 wordt aangeleverd door middel 

van de pakbon (KNA specificatie OS17). Aanleveren kan via het digitale loket plaats vinden: 

https://fd9.formdesk.com/gboprod/Aanmelden_Pakbon_Update 

Aanvullend hierop dient alle documentatie voorzien te zijn van zowel de naam van het aanleverende bedrijf 

als de topografische gegevens van de vindplaats/het onderzoek.  Namen en toponiemen dienen voluit 

geschreven te zijn, afkortingen en coderingen zijn niet toegestaan.  Alle veldtekeningen dienen schoon en 

duidelijk leesbaar te zijn, vage en/of vuile tekeningen worden niet geaccepteerd. 

• Tot de documentatie behoren in ieder geval de volgende lijsten en rapporten:  

1. Dozenlijst met een doosnummer en een opgave van de daarin aanwezige vondstnummers en 

bewaarcategorie.  

2. Vondstenlijst bestaand uit ten minste: een vondstnummer, materiaalcategorie (met specificatie), 

soort vondsten (met specificatie), putnummer, vlaknummer, volgnummer, spoornummer en 

tekeningnummer.  

3. Sporenlijst bestaand uit ten minste:  een spoornummer, putnummer, vlaknummer, NAP-bepaling, 

identiek aan, relatie met andere grondsporen, relatieve ouderdom, bijbehorende vondstnummers, 

tekeningnummer/coupenummer.  

4. Tekeningenlijst met:  tekeningnummer, soort tekening, werkputnummer en onderwerp.  

5. Veldtekeningen en/of tekeningen van vondsten waarop de volgende gegevens worden vermeld: 

projectcode, tekeningnummer, werkputnummer / onderwerp, datum, OM-nummer, 

schaalaanduiding. 

6. Monsterlijst met monsternummer, soort monster, putnummer, vlaknummer, volgnummer, 

spoornummer en tekeningnummer/coupenummer.  

7. Foto/dialijst met fotonummer, putnummer, vlaknummer, volgnummer en spoornummer, 

tekeningnummer/coupenummer, eventueel vondstnummer. 

8. Evaluatierapport met eventueel (de)selectie-voorstel. 

9. Indien aanwezig: lijst met specials bestaande uit bijzondere vondsten, kwetsbare vondsten en 

exposabele vondsten bestaande uit vondstnummer, materiaalcategorie, soort/type vondst. 

10. Verslagen van eventueel uitgevoerde conserverings- en restauratiebehandelingen.  

11. Opgravingsverslag (definitieve versie). 
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Eisen aan aanlevering van vondsten en monsters  

• Het PDB accepteert alleen complete vondstendozen. Indien vondsten ontbreken/niet aanwezig zijn wordt 

dit schriftelijk vastgelegd voorafgaand aan de overdracht via een formele bruikleenovereenkomst met de 

instelling waar deze voorwerpen op dat moment zijn ondergebracht. Vondsten die geheel verdwenen zijn 

worden opgenomen in een proces-verbaal van vermissing. 

• Vondsten en monsters worden aangeleverd conform de eisen van verwerking van vondsten en monsters 

van de vigerende KNA.  

• Vondsten worden dusdanig geconserveerd aangeleverd, dat geen voorkombare achteruitgang zal 

plaatsvinden. Van de geconserveerde of gerestaureerde vondsten wordt een verslag van de behandeling 

bijgeleverd.  

• Vondsten zijn gewassen, gedroogd, geconserveerd, geordend, uitgesplitst en verpakt per vondstnummer 

en bewaarcategorie.  

• Van monsters worden alleen de droge residuen gedeponeerd: de monsters zijn vooraf verwerkt 

(gezeefd/geflotteerd en gedroogd), geordend, uitgesplitst en verpakt per vondstnummer en 

bewaarcategorie.  

• Onverwerkte (“natte”) of ondeugdelijk verpakte monsters worden niet geaccepteerd.  

 

Eisen aan verpakking  

• Bij de verpakking van de vondsten wordt gebruik gemaakt van standaard vondstendozen voor provinciale 

depots.  De dozen zijn van zuurvrij of zuurneutraal materiaal, de afmeting is: 50x50x20 cm.  

• Kwetsbare en gelijmde voorwerpen dienen zodanig ondersteund verpakt te worden dat de kans op schade 

door schuiven of het eigen gewicht zoveel mogelijk wordt verkleind. Gewicht van andere vondsten op deze 

voorwerpen dient te worden vermeden.  

• Metalen en houten voorwerpen dienen in aparte dozen te worden aangeleverd, in verband met afwijkende 

conserveringseisen.  

• De vondstendozen mogen niet zwaarder zijn dan 10 kg. Objecten die zwaarder zijn dan 10 kg en/of 

objecten die niet in standaard vondstendozen passen, worden bij voorkeur op een pallet aangeleverd. Aan 

de pallet is een polyethyleen zak met daarin een beschrijvend vondstkaartje vastgeniet.  

• Vondstkaartje: de vondst(-en) of monsters zijn voorzien van een leesbaar waterbestendig vondstenkaartje 

van zuurvrij materiaal, beschreven met watervaste inkt of potlood. Hierop staat minimaal: het unieke 

vondstnummer, gemeente opgraving/vondst, locatienaam/toponiem  opgraving, jaar vondst/opgraving en 

globale omschrijving object.  

• Doossticker: de doos is voorzien van een sticker met minimaal de volgende informatie: OM-nummer,  

uniek doosnummer, gemeentenaam, naam/toponiem locatie/opgraving, jaar vondst/opgraving, 

vondstnummer(-s), conditioneringscategorie en indien van toepassing de aanduiding ‘breekbaar’ of 

‘behandeld met schadelijke stoffen’ en de naam van die stof.  

• Droge residuen van grond- of houtmonsters worden in polyethyleen gripzakken  aangeleverd.  

 
 


