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Conform de huidige wet- en regelgeving zijn archeologische onderzoeksbedrijven in Nederland 

verplicht binnen twee jaar - na voltooiing van het archeologisch onderzoek - de geconserveerde 

vondsten en de daarbij behorende opgravingsdocumentatie over te dragen aan de provinciale depots. 

Voor Noord-Brabant is dit het Provinciaal Depot Bodemvondsten Noord-Brabant, tenzij het 

archeologisch onderzoek binnen de gemeenten Bergen op Zoom, Breda, Eindhoven, Helmond of ’s-

Hertogenbosch is uitgevoerd. Deze gemeenten beschikken over zelfstandige Gemeentelijke Depots 

Bodemvondsten waar de vondsten en opgravingsdocumentatie gedeponeerd moeten worden. 

 

Het deponeren van archeologische vondsten en onderzoeksdocumentatie vindt plaats volgens de 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, protocol 4004 Opgraven, OS17: “Gestandaardiseerde 

beschrijving van projectdocumentatie bij het deponeren van archeologisch vondsten en monsters 

(d.m.v. pakbon)”. 

 

Onder protocol 4004 wordt onder het begrip pakbon het volgende verstaan: het document dat bij het 

te deponeren materiaal en/of de documentatie wordt gevoegd en op gestandaardiseerde wijze een 

beschrijving geeft van de inhoud van het aangeleverde. Bij een digitale aanlevering bestaat de pakbon 

uit een XML-bestand, conform SIKB-protocol 0102 

 

Bovenstaande eis geldt voor regulier archeologisch onderzoek door archeologische 

onderzoeksbedrijven uitgevoerd. Instellingen of personen die een wens hebben vondstmateriaal en/of 

onderzoeksdocumentatie over te dragen aan de provincie Noord-Brabant wat afkomstig is uit niet-

regulier archeologisch onderzoek, kunnen contact opnemen met de beheerder van het PDB-NB. 

 

Eisen aan verpakkingsmateriaal 

 

Het formaat, gewicht en het soort materiaal van de containers van de vondsten en monsters zijn 

conform de eisen van het desbetreffende depot. Voor het PDB-NB geldt: 

 

- De buitenafmetingen van de doos zijn (bxdxh) ROB-formaat (minimaal 48 x 48 x 17,5 cm en 

maximaal 50 x 50 x 20 cm) of half ROB-formaat (minimaal 24 x 48 x 17,5 cm en maximaal 25 x 50 

x 20 cm) 

 

 - De dozen met een relatief vochtige of relatief droge bewaarcategorie zijn van zuurvrij of 

zuurneutraal materiaal 

 

- De dozen wegen maximaal 15 kg (ROB-formaat) of 7,5 kg (half ROB-formaat). 

 

- De vondsten zijn verpakt in stevige zuurvrije en weekmakervrije hersluitbare  polyetyleen zakjes en 

zijn voorzien van een compleet ingevuld waterbestendig vondstkaartje van zuurvrij materiaal, 

beschreven of bedrukt met watervaste, lichtechte inkt 

 

- Monsters worden verwerkt aangeleverd, tenzij (in bijzondere omstandigheden) anders wordt 

afgesproken met de beheerder van het depot 

https://www.sikb.nl/doc/BRL4000/Protocol%204004%20Opgraven-lb%204_1.pdf
http://www.w3.org/XML
https://www.sikb.nl/datastandaarden/richtlijnen/sikb0102


- De monsters (m.u.v. botanische monsters) zijn verpakt in stevige zuurvrije en weekmakervrije 

gesealde polyetyleen zakjes en zijn voorzien van een compleet ingevuld waterbestendig 

vondstkaartje van zuurvrij materiaal, beschreven of bedrukt met watervaste, lichtechte inkt 

 

- Botanische monsters zijn verpakt in weekmakervrije kunststof of glas 

 

- Op de doos/verpakkingseenheid staat minimaal de volgende informatie:  

 - Archis Onderzoeksmeldingsnummer of Archis Zaakidentificatie. Indien geen 

onderzoeksmeldingsnummer of Zaakidentificatie bekend is dan wordt het Archis 

Waarnemingsnummer of Vondstmeldingsnummer vermeld 

 - Uniek doosnummer 

 - Gemeente, plaats, toponiem, jaar vondst/opgraving 

 - Conditioneringscategorie (relatief droog/rood, relatief vochtig/blauw of minimaal/groen) 

 - Indien van toepassing: aanduiding breekbaar of behandeld met schadelijke stoffen en de 

naam van de stof 

 


