
  

 
    

   

         

 

             

     

             

         

            

         

 

  

 

    

              

      

  

 

 

            

      

           

           

 

             

             

            

      

            

        

           

       

           

       

               

  

             

    

               

  

           

           

   

 

       

           

           

   

 

       

           

        

        

        

        

  

 

     

        

          

REGISTRATIEOVERZICHT ARCHEOLOGIE ONROEREND ERFGOEDDEPOT  

VLAAMS-BRABANT   

Versie 1.0 

STANDAARD REGISTRATIE OP COLLECTIENIVEAU 

Veldnaam Uitleg 

Datum invoer datum van invullen van deze tabel JJJJMMDD 

Naam invoerder naam persoon die deze tabel heeft ingevuld achternaam voornaam (zonder komma), 

meerdere auteurs scheiden door puntkomma 

Edit- persoon Naam van de persoon die de gegevens wijzigde (automatisch door adlib) 

Edit - datum Datum van wijzigingen (automatisch door adlib) 

naam naam archeologisch project (bij voorkeur wat op vergunning vermeld staat) gemeente, 

deelgemeente, plaats of straat/straten of toponiem (gescheiden door komma's) 

vergunningsnummer 

(toekomstig: nummer 

archeologienota) 

vergunningsnummer (toekomstig: nummer archeologienota) 

Beschrijving voor publiek publiekstekst die collectie omschrijft (max. 500 tekens incl. spaties, situering + 

contextualisering, voornaamste structuren + vondsten, periodisering) 

Beschrijving voor 

wetenschappelijk 

onderzoek 

Archeologische synthese die collectie omschrijft (max. 2000 tekens incl. spaties, situering + 

contextualisering, voornaamste structuren + vondsten, periodisering) 

Materiaaltype te kiezen uit thesaurus (aardewerk, organisch materiaal, menselijke resten, dierlijk 

materiaal, hout, leer, textiel, natuursteen, vuursteen, metaal, glas, kunststof, andere) + 

herhaalbaar 

Begindatum onderzoek start archeologisch onderzoek (noteren volgens JJJJMMDD, minstens jaartal in te vullen) 

Einddatum onderzoek einde archeologisch onderzoek (noteren volgens JJJJMMDD, minstens jaartal in te vullen) 

Eigenaar - naam naam eigenaar (Zakelijkrechthouder) van het archeologisch ensemble (niet opdrachtgever 

invullen als die geen eigenaar is) 

Eigenaar - adres straat huisnummer (bus) eigenaar (zakelijkrechthouder) van het archeologisch ensemble 

(niet opdrachtgever invullen als die geen eigenaar is) 

Eigenaar - postcode postcode eigenaar (zakelijkrechthouder) van het archeologisch ensemble (niet 

opdrachtgever invullen als die geen eigenaar is) 

Eigenaar - plaats woonplaats eigenaar (zakelijkrechthouder) van het archeologisch ensemble (niet 

opdrachtgever invullen als die geen eigenaar is) 

Eigenaar - land land eigenaar van het archeologisch ensemble (niet opdrachtgever invullen als die geen 

eigenaar is) 

Eigenaar - telefoon telefoonnummer eigenaar van het archeologisch ensemble (niet opdrachtgever invullen als 

die geen eigenaar is) 

Eigenaar - email e-mail eigenaar van het archeologisch ensemble (niet opdrachtgever invullen als die geen 

eigenaar is) 

Tijdelijk beheerder - naam naam beheerder op moment van invullen registratiesjabloon 

Tijdelijk beheerder - adres adres beheerder op moment van invullen registratiesjabloon 

Tijdelijk beheerder -

postcode 

postcode beheerder op moment van invullen registratiesjabloon 

Tijdelijk beheerder - plaats plaats beheerder op moment van invullen registratiesjabloon 

Tijdelijk beheerder – land land beheerder op moment van invullen registratiesjabloon 

Tijdelijk beheerder -

telefoon 

telefoon beheerder op moment van invullen registratiesjabloon 

Tijdelijk beheerder - email email beheerder op moment van invullen registratiesjabloon 

Collectievormer - naam naam archeologische ondernemer of instelling 

Collectievormer - adres adres archeologische ondernemer of instelling 

Collectievormer - postcode postcode archeologische ondernemer of instelling 

Collectievormer - plaats plaats archeologische ondernemer of instelling 

Collectievormer -

telefoonnummer 

telefoonnummer archeologische ondernemer of instelling 

Erkende archeoloog - naam erkende archeoloog achternaam voornaam 

Veldwerkleider - naam naam leidinggevende archeoloog / veldwerkleider achternaam voornaam 



Actoren – veldarcheologen 

- naam 

naam betrokken veldarcheologen - assistent-archeoloog als eerste vermelden achternaam 

voornaam (gescheiden door puntkomma) 

Andere actoren - naam naam betrokken specialist(en) achternaam voornaam (= herhaalbaar veld) 

Andere actoren -

specialisme 

thesaurus van specialisaties (CGP) 

Gerelateerde publicatie -

titel 

Titel (herhaalbaar veld) 

Gerelateerde publicatie -

auteur 

Achternaam voornaam auteur (herhaalbaar veld) 

Gerelateerde publicatie -

jaartal 

(herhaalbaar veld) 

Gerelateerde publicatie -

ISBNnummer 

= wettelijk depotnummer D/JJJJ/XXXX/YY info: 

http://www.boekenvak.be/boekenbank/isbn-kantoor/isbn-aanvragen 

Periode (tijd) Keuzelijst thesaurus (steentijd, paleolithicum, mesolithicum, neolithicum, metaaltijden, 

bronstijd, ijzertijd, Romeinse periode, Vroeg-Romeinse tijd, Midden-Romeinse tijd, Laat-

Romeinse tijd, middeleeuwen, vroege middeleeuwen, volle middeleeuwen, late 

middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd (herhaalbaar veld) 

Methode -

vondstomstandigheden 

waar het vinden van fysieke vondsten mee te maken heeft. Keuzelijst thesaurus 

(archeologische veldprospectie, toevalsvondst, archeologisch verkennend booronderzoek, 

archeologisch waarderend onderzoek, landschappelijk booronderzoek, paleolandschappelijk 

booronderzoek, geofysische prospectie, luchtfotografie, metaaldetectie, 

muurwerkarcheologie, archeologische prospectie controle van werken, archeologische 

prospectie met ingreep in de bodem, sleuvenonderzoek, vlakdekkend onderzoek) 

(herhaalbaar veld) 

Vindplaats - volledig adres Straatnaam, eventueel nummer, postcode, stad 

Vindplaats –type 

coördinatenstelsel 

Keuzelijst type (Lambert72, Lambert 2008, WGS 84) 

Vindplaats – 4 coördinaten 4 coördinaten die de plaats afbakenen x,x; y,y; X,X; Y,Y 

Vindplaats -

kadastergegevens 

ten tijde van het archeologisch onderzoek, zoals op de vergunningsfiche/archeologienota 

(gemeente, afdeling, sectie, perceelsnummer of –nummers) 

Vindplaats - opmerkingen Bijvoorbeeld toponiem 

Vindplaats – CAI nummer overeenkomstig recordnummer CAI (indien al gekend) 

opmerkingen eventuele opmerkingen, gebruikte standaarden/handleidingen/thesauri 

Assessment is er een assessment gebeurd? Ja of Nee. Indien ja, als bijlage toe te voegen aan 

overdrachtsdossier of verwijzen naar het (de) stuknummer(s) inventaris 

opgravingsdocumentatie 

trefwoorden relevante termen uit de thesauri bij de Inventaris Onroerend Erfgoed of de 

Onderzoeksbalans die van toepassing zijn op de vindplaats van elkaar gescheiden door een 

puntkomma 

Overzicht onderdelen 

archeologisch archief 

Zoals basiscriteria overdrachtsdossier 

taal 

   

  

          

    

            

   

 

     

  

 

   

   

 

     

   

 

  

   

 

     

 

         

        

        

       

  

 

            

      

      

     

       

          

  

           

  

 

       

               

  

 

          

      

     

          

     

                 

        

 

              

             

   

  

  

   

  

   

 

   

 
 

    
   

  

 

       

 

             

     

              

          

       

  

  

   

          

      

  

 

              

          

Inventaris van de 

onderzoeksdocumenten 

(zie eventueel CGP) 

STANDAARD REGISTRATIE OP OBJECTNIVEAU 

Veldnaam Uitleg 

datum invoer datum van invullen van deze tabel JJJJMMDD 

naam invoerder naam persoon die deze tabel heeft ingevuld achternaam voornaam (zonder komma), 

meerdere auteurs scheiden door puntkomma 

Edit- persoon Naam van de persoon die de gegevens wijzigde (automatisch gelogd door adlib) 

Edit - datum Datum van wijzigingen (automatisch gelogd door adlib) 

Is deel van vergunningsnummer (toekomstig: nummer archeologienota) 

Nummer kleinste 

stratigrafische eenheid 

(laag- of spoornummer) 

nummer van de kleinste stratigrafische eenheid (verwijst naar de archeologische 

vondstcontext waaruit het object afkomstig is) 

Vondstnummer of 

staalnummer 

nummer dat aan een object of een bulk objecten of een staal is toegewezen 

Depotnummer uniek objectnummer (in te vullen indien overeengekomen met depotbeheerder) 



Materialen - materiaal te kiezen uit thesaurus (aardewerk, organisch materiaal, menselijke resten, dierlijk 

materiaal, hout, leer, textiel, natuursteen, vuursteen, metaal, glas, kunststof, andere) 

Aantal een getal dat exact aangeeft hoeveel objecten in het record geregistreerd zijn (niet in te 

vullen indien bulk of staal) 

Objectnaam één trefwoord. Bij vondst: thesauruslijst gebruiken (bij voorkeur AAT). Bij bulk of staal: 

"bulk" of "staal" als trefwoord invullen, herhaalbaar veld 

Thesaurus objectnaam vermelding van de thesaurus of woordenlijst waar de objectnaam in voorkomt 

Datering van in cijfers de vroegst mogelijke datum die aan het object of groep objecten kan worden 

toegewezen (voor onze tijdrekening: "-" ervoor zetten) 

Datering tot in cijfers de laatst mogelijke datum die aan het object of groep objecten kan worden 

toegewezen (voor onze tijdrekening: "-" ervoor zetten) 

Periode (tijd Keuzelijst thesaurus (steentijd, paleolithicum, mesolithicum, neolithicum, metaaltijden, 

bronstijd, ijzertijd, Romeinse periode, Vroeg-Romeinse tijd, Midden-Romeinse tijd, Laat-

Romeinse tijd, middeleeuwen, vroege middeleeuwen, volle middeleeuwen, late 

middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd) 

Baknummer codering doos (door aanleveraar in te vullen indien overeengekomen met depotbeheerder) 

Opmerkingen 

             

          

                

     

              

        

             

                 

       

                 

       

         

        

        

      

            

  

  

 

          

     

 

 

 

           

   

 

  

   

 

  

           

    

          

             

 

Geconserveerd of 

gerestaureerd? 

ja of nee (indien ja: rapport met ingrepen in bijlage) 

Tentoonstellingswaardig Ja of nee 

Beschrijving 

tentoonstellingswaardig 

object 

Voor tentoonstellingswaardige stukken: vrije beschrijving van het object of groep objecten 

in één regel 

Uitzonderlijk 

wetenschappelijk belang 

Ja of nee 

Uitzonderlijk 

wetenschappelijk belang 

Voor wetenschappelijk uitzonderlijke objecten: vrije beschrijving van het object of groep 

objecten in één regel 

Vaste plaats Locatienummer van de normale plaats van het object 

Huidige locatie Plaats waar het object zich bevindt bij onderzoek of uitleen of…. 




