
Vond er een archeologische opgraving plaats op een terrein dat je eigendom 
is? Als eigenaar van de grond ben je ook eigenaar van de vondsten en de 
opgravingsgegevens die het resultaat zijn van de opgraving. Deze folder 
maakt je wegwijs in de verplichtingen die daaraan vasthangen. 

Wat moet je weten?
Het geheel van vondsten en administratie dat voortvloeit uit een archeologische 
opgraving wordt een archeologisch ensemble genoemd. Zo’n archeologisch 
ensemble heeft een erfgoedwaarde. Dat wil zeggen dat het iets bijdraagt aan 
onze kennis over het verleden en daarom als waardevol wordt beschouwd. 

Als eigenaar ben je wettelijk verplicht om dit ensemble als een 
geheel te bewaren, in goede staat te houden en ter beschikking 
te stellen voor wetenschappelijk onderzoek (artikel. 5.2.1. van het 
Onroerenderfgoeddecreet). Als je ervoor kiest om zelf zorg te dragen 
voor een ensemble, moet je in de eerste plaats over een geschikte ruimte 
beschikken waar je het ensemble veilig kunt bewaren. Bovendien moeten 
de vondsten zo verpakt worden dat hun toestand stabiel blijft. Uitgebreide 
informatie over het correct verpakken van archeologische materialen, vind 
je op www.depotwijzer.be en in de publicatie ‘Inpakken, een kunst’ die je 
gratis kunt raadplegen. 

De bewaarplaats van een archeologisch ensemble moet steeds bekend 
zijn, daarom ben je verplicht om elke verplaatsing van de bewaarplaats te 
melden aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Ook moet een ensemble 
raadpleegbaar blijven voor onderzoek. 

Je kan er echter voor kiezen om je ensemble te deponeren in een erkend 
onroerenderfgoeddepot. Op die manier draag je de verantwoordelijkheid en 
wettelijke zorgplichten voor het ensemble over aan het depot. 

Een archeologische opgraving 
op je eigendom. 

Wat met de vondsten en onderzoeksgegevens?

Deze brochure werd samengesteld door 
het Vlaams depotnetwerk.

Dit netwerk verenigt alle erkende onroerenderfgoeddepots 
en staat voor de optimalisatie van het deponeringsproces 
voor onroerend erfgoed. 

Voor meer informatie over het Vlaams depotnetwerk kan 
je terecht op:

www.onroerenderfgoed.be

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1023317&param=inhoud&AID=1168940
http://www.depotwijzer.be
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/inpakken-een-kunst-het-verpakken-van-archeologische-vondsten


Waar kan je terecht?
Een erkend onroerenderfgoeddepot is gespecialiseerd in de opslag en 
conservatie van onder meer archeologische materialen. Momenteel zijn er 13 
erkende onroerenderfgoeddepots verspreid over Vlaanderen waar je met je 
archeologisch ensemble terecht kunt. Afhankelijk van het type depot wordt het 
eigendom overgedragen of nemen zij het materiaal in beheer. Meer informatie 
over de verschillende soorten depots en hun aanvaardingsvoorwaarden kan 
je vinden op www.depotwijzer.be. 

Naast erkende onroerenderfgoeddepots zijn er ook niet-erkende depots die 
archeologisch vondstmateriaal of onderdelen van onroerend erfgoed beheren. 
Vaak behoren ze tot een bredere organisatie, zoals een museum of een 
(inter)gemeentelijke dienst. Ook bij deze depots kan je met je archeologisch 
materiaal terecht. Het verschil met erkende depots zit in de overdracht van 
verantwoordelijkheid. Bij niet-erkende depots blijft de verantwoordelijkheid 
voor het archeologisch ensemble bij de eigenaar tenzij het eigendom wordt 
overgedragen aan het depot. 

Op de volgende kaart kan je het werkingsgebied van de huidige erkende depots 
bekijken. Het werkingsgebied van het depot van het agentschap Onroerend 
Erfgoed omvat heel Vlaanderen en is daarom niet in kleur weergegeven. voor 
het depotprofiel en de gedetailleerde aanvaardingsvoorwaarden contacteer je 
best het desbetreffende depot. 

Onroerenderfgoeddepot de Pakhuizen, Raakvlak, stad Brugge
Contact: Depakhuizen@brugge.be

Onroerenderfgoeddepot van het Provinciaal Erfgoedcentrum Ename 
(enkel voor openbare besturen)
Contact: erfgoeddepot@oost-vlaanderen.be

Onroerenderfgoeddepot de Zwarte Doos, stad Gent
Contact: stadsarcheologie@stad.gent

Onroerenderfgoeddepot Waasland, Erfpunt, Sint-Niklaas
Contact: collectiebeheer@erfpunt.be

SOLVA Archeologisch Depot, Erembodegem (enkel voor aangesloten leden)
Contact: bart.cherrette@so-lva.be 
Archeodepot PAM Velzeke
Contact: Archeodepot@oost-vlaanderen.be

Onroerenderfgoeddepot stad Antwerpen
Contact: jerry.driesen@stad.antwerpen.be

Provinciaal Archeologisch Depot Antwerpen, Antwerpen
Contact: ignace.bourgeois@provincieantwerpen.be 

Erfgoeddepot Noorderkempen, Turnhout
Contact: erfgoeddepot@turnhout.be

Onroerenderfgoeddepot Mechelen
Contact: archeologie@mechelen.be

Onroerenderfgoeddepot Vlaams-Brabant, Asse
Contact: erfgoeddepot@vlaamsbrabant.be

Onroerenderfgoeddepot Agilas, Asse
Contact: kristine.magerman@agilas.be

Onroerenderfgoeddepot agentschap Onroerend Erfgoed, Zellik
Contact: depot@onroerenderfgoed.be© Dienst Erfgoed / Provincie Antwerpen, foto Stefan Dewickere

© Archeodepot Velzeke
© Onroerend Erfgoed

http://www.depotwijzer.be/waar-kan-je-onroerend-erfgoed-deponeren

