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1. Aanlevering 
 

Het depot accepteert alleen materiaal dat uitgewerkt is en waarvan een standaardrapportage 
opgemaakt is conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen met de depotbeheerder.  

• Aanlevering van alle digitale (gemaakte) bestanden geschied via het e-depot. 
• Analoge onderzoeksdocumentatie wordt volledig en in één keer overgedragen aan het depot. 
• De onderzoeksdocumentatie wordt genummerd en gerangschikt aangeleverd conform 

onderstaande tabel onderzoeksdocumentatie  (zie 3). 
• Voor aanlevering van vondsten en monsters zijn aanvullende eisen van kracht (zie 4).  

. 
 

 
2. Contact 

Het depot is open op werkdagen tussen 9.00 en 15.00.  
Contactpersoon: Depotbeheerder Sjeng Kusters  
T: 06-52720731  
E: depot@provincielimburg.nl 
 
Het correspondentie- en aanleveringsadres is:  
De Vondst  
t.a.v Provinciaal Archeologisch Depot  
Raadhuisplein 20 
6411 HK HEERLEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Tabel Onderzoeksdocumentatie 
 
nr Omschrijving 
1 Onderzoeksmelding Uitgebreide rapportage 
2 Eindrapportage Digitaal in JPEG 
3 vervallen 
4 Dag/Weekrapport 
5 Evaluatie/tussenrapport 
6 Dozenlijst 1 lijst met per doosnummer een opgave van alle daarin aanwezige 
vondstnummers (in oplopende volgorde per materiaalcategorie) inclusief een globale datering en 
determinatielijst op ABR-niveau (functie voorwerp en in geval van aardewerk de soort). 
* Vondsten die in de rapportage zijn afgebeeld of apart beschreven, worden op de lijst als zodanig 
apart aangemerkt. 
7 Vondstenlijst 1 (oplopende) lijst van alle uitgegeven vondstnummers.  
Vondsten die in het selectieadvies voor afstoting zijn uitgekozen worden als zodanig 
aangemerkt. 
8 Sporenlijst 1 (oplopende) lijst van alle uitgegeven spoornummers. 
9 Tekeningenlijst Oplopend 
10 Analoge veldtekeningen (gedateerd en geïdentificeerd) en/of digitale veldtekeningen (in JPEG) 
11 Overzicht- en alle sporenkaart 
12 Monsterlijst 
13 Boorstaten (geïdentificeerd) 
14 Spoor en Profielbeschrijvingen 
15 Foto-opnameformulieren Oplopend 
16 Veldfoto’s Oplopend en digitaal in JPEG 
17 Objectfoto’s Oplopend en digitaal in JPEG 
18 Röntgenfoto’s 
19 Analoge objecttekeningen (gedateerd en geïdentificeerd) en digitaal in JPEG 
20 Specialistische rapporten en analyses Inclusief conservering- en of restauratierapport, 
Waarin per behandelde object op basis van een kleurenfoto van het object, van voor en na de 
behandeling, tenminste het volgende wordt beschreven: 
- De exacte ondergane behandeling(en). 
- De contactgegevens van de persoon (incl. functie) die de behandeling heeft uitgevoerd. 
- Het tijdstip en de tijdsduur waarop de behandeling is uitgevoerd. 
- Voorwerpen in corrosie worden aangeleverd met röntgenfoto. 
21 Het selectieadvies over selectie en afstoting 
Pas nadat de aangeleverde documentatie akkoord is bevonden en het selectieadvies is bekrachtigd 
kan worden overgegaan tot het deponeren en eventueel afstoten van vondsten. 
22 1 cd-rom per onderzoek Alle bovenstaande aangeleverde documentatie moet eveneens 
gerangschikt conform deze tabel, digitaal terug te vinden zijn op de cd-rom, waarbij de analoge en 
digitale versie dezelfde zijn 
23. Plan van Aanpak 
 
! Alle bovenstaande aangeleverde documentatie moet eveneens gerangschikt conform deze tabel, 
digitaal terug te vinden zijn in het E-depot, waarbij de analoge en digitale versie dezelfde zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Aanvullende Aanlevervoorwaarden voor vondsten en monsters 
 

• Alle (geselecteerde) vondsten en monsters worden compleet en in één keer overgedragen 
aan het depot. 
 

• Bij ontvangst tekenen de depotbeheerder en aanleverende instelling een 
ontvangstbevestiging, waarin de basisgegevens voor identificatie van het vondstcomplex en 
onderzoek alsmede de omvang van het vondstcomplex zijn vastgelegd. Later stuurt de 
depotbeheerder na controle en akkoord een overdrachtverklaring aan de uitvoerder. 

 
Aanvullende kwaliteitseisen 
Verpakkingsmateriaal 
Het PDBL/gemeentelijk depot kent twee dozen met de afmeting 45 x 35 x 25 cm (hele) en 30 x 20 x 
10 cm. (kwart). Beide dozen zijn af te halen bij het depot. Aan te leveren (hele) dozen wegen 
maximaal 15 kg. Voor objecten die zwaarder zijn of niet in de standaard dozen passen is vooraf 
contact vereist met de depotbeheerder. 
Vondsten en monsters worden verpakt in standaard hersluitbare polyethyleen zakken met daarin een 
vondstkaartje, op zijn beurt weer verpakt in een apart hersluitbaar polyethyleenzakje. 
 
Vondsten en monsters 
De vondsten worden naast per vondstnummer en bewaarcategorie ook uitgesplitst en verpakt per 
materiaalgroep. Vondsten die in de rapportage zijn afgebeeld, apart beschreven of van grote museale 
waarde zijn worden zichtbaar apart verpakt. Vondsten worden altijd geconserveerd aangeleverd. 
Hieronder wordt verstaan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doosinhoud: Per doos slechts één vondstcomplex. Per doos slechts één bewaarcategorie (zie  
 
  


