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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 1/1 Provinciaal Archeologisch Depot. Verwervingen en 
overdrachten 2018. Goedkeuring.

De deputatie vraagt aan de provincieraad om kennis te nemen van de lijst van 
archeologische ensembles en (deel)collecties  die in 2018 aan het Provinciaal 
Archeologisch Depot Antwerpen zijn aangeboden, opgenomen als bijlage bij dit 
verslag.

Op 1 juli 2015 is het Provinciaal Archeologisch Depot van de provincie Antwerpen, 
verder ‘het depot’ genoemd, erkend als onroerenderfgoeddepot. Voor de periode 
2016-2021 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten en is een jaarlijkse 
subsidie van 85.000 EUR toegekend voor personeels- en werkingskosten.

In 2018 zijn 72 archeologische ensembles overgedragen aan het depot. De lijst als 
bijlage geeft een overzicht. De dubbele verwijzing naar bepaalde sites wijst op een 
gefaseerde aanpak van het terreinonderzoek, met eerst een vooronderzoek daarna 
gevolgd door een systematische opgraving. Beide fase staan administratief en 
praktisch los van elkaar en produceren elk hun eigen ensemble.
Voorgesteld wordt om deze ensembles te aanvaarden.

In 2018 is één ensemble overgedragen aan het Museum aan de Stroom (MAS) van 
de stad Antwerpen. Het betreft de deelcollectie Hasse uit de collectie van het 
voormalige museum Sterckshof, vondsten gedaan bij het rechttrekken van de 
Scheldekaaien.
Voorgesteld wordt deze overdracht goed te keuren.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 4 april 2019.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Gelet op het ministerieel besluit betreffende de subsidiering van 
onroerenderfgoeddepots voor de periode 2016-2021;

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst van 30 november 2015 tussen de 
Vlaamse Overheid en het erkende onroerenderfgoeddepot ‘Provinciaal 
Archeologisch Depot’ voor de periode 2016-2021;

Op voorstel van de deputatie,



BESLUIT:

Artikel 1:
De in 2018 overgedragen archeologische ensembles worden aanvaard en in het 
Provinciaal Archeologisch Depot Antwerpen ondergebracht.

Artikel 2:
De overdracht van het archeologisch ensemble ‘collectie Hasse’ uit de collectie van 
het voormalige museum Sterckshof aan het MAS wordt goedgekeurd.


