Onroerenderfgoeddepot SOLVA
Depotprofiel
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INLEIDING

SOLVA is het dienstverlenend intergemeentelijk samenwerkingsverband voor streekontwikkeling en socioeconomische expansie voor het zuiden van Oost-Vlaanderen. Het samenwerkingsverband voert opdrachten
uit voor de aangesloten leden, i.e. 22 gemeentebesturen, alsook verscheidene OCMW-besturen en
autonome gemeentebedrijven binnen het werkingsgebied.
Sinds 1 april 2008 behartigt SOLVA, cf. de statutaire bepalingen hieromtrent, tevens het behoud, het beheer
en het onderzoek van het archeologisch patrimonium: de Dienst Archeologie voert onderzoeken uit in het
kader van bouwprojecten van SOLVA of in opdracht van de aangesloten besturen. Op deze wijze heeft de
dienst inmiddels een uitgebreid opgravingsarchief opgebouwd.
In de zitting van 4 november 2014 besliste de Raad van Bestuur van SOLVA tot het opstarten van een
onroerend erfgoeddepot voor archeologisch erfgoed, als uitbreiding op de reeds bestaande
archeologische werking. Het archeologisch depot van SOLVA valt onder het dagelijks beheer van de Dienst
Archeologie.
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WERKINGSGEBIED

Geografisch gezien omvat het werkingsgebied van SOLVA het arrondissement Aalst en Oudenaarde, en
bijkomend de gemeente Oosterzele. Het werkingsgebied beslaat daarmee het zuidelijke deel van de
provincie Oost-Vlaanderen.
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OPDRACHTEN EN SPECIALISATIES

3.1 ALGEMEEN
Het archeologisch depot staat in voor het beheer en het kwalitatief alsook duurzaam bewaren van
archeologische ensembles, archeologische archieven en archeologische artefacten uit het werkingsgebied1.
Het archeologisch depot zet tevens in op registratie en ontsluiting voor zowel wetenschappelijk onderzoek
als publieksgerichte initiatieven. Het depot participeert in het Vlaamse en provinciale depotnetwerk.

3.2 WIE KAN AANLEVEREN?
In overeenstemming met de statutaire bepalingen van het samenwerkingsverband, behartigt SOLVA het
beheer van het archeologisch patrimonium van de eigen instelling, alsook van de aangesloten besturen. Deze
deelnemende besturen zijn: Aalst, Brakel, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele,
Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Lede, Lierde, Maarkedal, Ninove, Oosterzele, Oudenaarde, Ronse, SintLievens-Houtem, Wortegem-Petegem, Zingem, Zottegem en Zwalm, OCMW Aalst, OCMW Lede, OCMW
Ninove-Maarkedal, OCMW Ronse, OCMW Sint-Lievens-Houtem, OCMW Wortegem-Petegem, OCMW
Zottegem, OCMW Zwalm, AGB De Kluize, AGSA en Politiezone Erpe-Mere/Lede.

3.3 WAT KAN OPGENOMEN WORDEN?
•

•

•

•

Archeologische ensembles, afkomstig van opgravingen uitgevoerd door de Dienst Archeologie van
SOLVA, in het kader van bouwprojecten waarbij SOLVA zakelijk rechthouder is. Deze archeologische
ensembles zijn eigendom van SOLVA;
Archeologische ensembles, afkomstig van opgravingen uitgevoerd door de Dienst Archeologie van
SOLVA, in het kader van bouwprojecten waarbij een aangesloten bestuur zakelijk rechthouder is.
Voor deze archeologische ensembles neemt SOLVA het beheer waar voor het betrokken bestuur,
maar behoudt het bestuur de eigendom over het ensemble;
Archeologische ensembles, afkomstig van opgravingen door derden, overeenkomstig de wetgeving
met betrekking tot archeologie, maar die door een bestuur in eigendom verworven zijn omwille van
het maatschappelijk belang en de waarde dat het ensemble heeft voor de geschiedenis van de
gemeente of regio. Voor deze archeologische ensembles neemt SOLVA het beheer waar voor het
betrokken bestuur, maar behoudt het bestuur de eigendom over het ensemble;
Archeologische artefacten of archieven, die door een bestuur in eigendom verworven zijn omwille
van het maatschappelijk belang en de waarde dat deze hebben voor de geschiedenis van een
gemeente of regio. Deze artefacten/archieven dienen te beschikken over voldoende contextuele of
aantoonbare wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde. Voor deze archeologische artefacten
of archieven neemt SOLVA het beheer waar voor het betrokken bestuur, maar behoudt het bestuur
de eigendom over de artefacten of archieven;

3.4 VOORWAARDEN EN PROCEDURES
Voor de opname in het depot gelden specifieke aanvaardingsvoorwaarden. Elke opname, die volgens een
vastgestelde procedure verloopt, wordt voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van
Bestuur van SOLVA;
SOLVA behoudt zich het recht om onder bepaalde omstandigheden vondstcomplexen, die formeel beantwoorden aan de receptieve voorwaarden, niet op te nemen of door te verwijzen:
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Archeologisch ensemble: het geheel van archeologische artefacten en onderzoeksdocumenten afkomstig van een archeologisch
onderzoek onderworpen aan het Archeologiedecreet van 1993 of het Onroerend Erfgoeddecreet dd. 12 juli 2013.
Archeologisch archief: geheel van documentatie én artefacten tot stand gekomen voor de invoegetreding van het
Archeologiedecreet van 30 juni 1993.
Archeologisch artefact: een roerend goed dat van algemeen belang is wegens de archeologische erfgoedwaarde

indien de vondsten de draagkracht van het depot overstijgen;
indien de vondsten specifieke bewaaromstandigheden vereisen die het depot niet kan garanderen.
In beide gevallen zal SOLVA assisteren bij het zoeken naar een geschikte bewaarplaats;
Opnames in het depot worden ter kennisgeving gemeld aan het provinciale netwerk van erkende depots.
Indien noodzakelijk worden opnames eerst afgestemd met andere depots.

3.5 SPECIALISATIES
SOLVA ligt als opgravende instantie zelf aan de basis van het depot, en heeft derhalve expertise opgebouwd
op het vlak van registratie, archivering en beheer. Van meet af aan heeft SOLVA gekozen voor een uniforme,
integrale en geïntegreerde registratiewijze doorheen het proces (van terrein tot depot), wat een neerslag
vond in een allesomvattende archeologiedatabank. Deze databank bevat alle informatie die tijdens een
opgravingsproject gegenereerd wordt (administratie, terreindata, verwerkingsdata en rapportage,
vondstbeheer).
Het digitale opgravingsarchief en het fysieke depot met archaeologica zijn derhalve één en ondeelbaar,
archaeologica worden steeds in hun context en in relatie tot andere contexten geïnterpreteerd.
De databank maakt een bevraging binnen een archeologische ensemble, als over de diverse ensembles
heen, mogelijk en biedt zo bijzonder uitgebreide mogelijkheden voor een optimale ontsluiting van het depot
naar het publiek en het wetenschappelijk circuit. Vanuit haar actieve rol van opgravende en archiverende
instantie biedt SOLVA haar expertise inzake integrale en geïntegreerde archivering aan het depotnetwerk.
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CONTACTGEGEVENS

Bart Cherretté, Afdelingshoofd Archeologie
Sigrid Klinkenborg, contactpersoon Archeologisch depot
SOLVA
Correspondentieadres: Gentsesteenweg 1B, 9520 Sint-Lievens-Houtem
Bezoekadres: Industrielaan 25B, 9320 Erembodegem (Aalst)
T: 053/ 64 65 36
F: 053/ 64 65 30
archeologie@so-lva.be

