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Depotprofiel  
Archeodepot – AVE  
Het Archeodepot is ondergebracht in het Archeocentrum Velzeke (AVE) en valt onder de Directie 
Erfgoed van de Provincie Oost-Vlaanderen. De basis van het Archeodepot is het oorspronkelijke 
museumdepot dat sinds 1986 artefacten uit de Oostvlaamse bodem huisvest. Met de uitbouw van 
het museum in 1992 nam men ook een groter depot in gebruik. De collectie groeide enorm door het 
grote aantal noodopgravingen die de archeologische dienst van het toenmalige pam Velzeke 
uitvoerde. Sinds 2014 beschikt het Archeocentrum Velzeke (AVE) over nieuwe depotruimte 
ondergebracht in een nieuwe aanbouw. Dit depot werd in 2015 in gebruik genomen en huisvest de 
archeologische collecties van zowel het Archeocentrum Velzeke (AVE) als het pam Ename. Vanaf 1 
juli 2015 werd het Archeodepot erkend als een onroerend erfgoeddepot door de Vlaamse overheid. 
Het Archeodepot omvat een transitruimte, een bureau/onderzoekruimte met archief, een 
conservatie- en restauratieatelier, een open depot met een opslag voor voorwerpen buiten formaat 
en een gesloten depot. Dit laatste is ingericht met verrijdbare legbordstelling, vaste rekken en een 
stellingbouw. Voorwerpen die een specifieke conditie vereisen zullen bewaard worden in kleine 
gesloten klimaatverpakkingen en koelunits.  
Het Archeodepot huisvest de archeologische collectie van provincie Oost-Vlaanderen en fungeert als 
regionaal archeologisch depot waar men archeologisch erfgoed samen met bijhorend archief kan 
aanleveren. Een huishoudelijk reglement bepaalt echter wel wie hier terecht kan met archeologische 
collecties.  
 
Werkingsgebied 
Het werkingsgebied omvat het volledig grondgebied van de Provincie Oost-Vlaanderen met een 
focus op Zuid-Oost-Vlaanderen met als kerngebieden de stad Zottegem, waaronder het Romeins 
vicusareaal van Velzeke, en de gemeente Ename.  
 
Opdrachten en specialisaties 
Het Archeodepot, als onderdeel van het Archeocentrum Velzeke (AVE), staat in de eerste plaats in 
voor het beheer en het op kwalitatieve wijze, duurzaam bewaren van archeologische ensembles en 
de daarbijhorende archieven.  
We voeren een actief wervingsbeleid om de ensembles uit recente en toekomstige opgravingen 
binnen de archeologische zone te Velzeke en de stad Zottegem te bekomen en hier het 
eigendomsrecht van te verwerven. Indien de ensembles in bewaring worden gegeven zal een 
overeenkomst worden opgemaakt met mogelijks een voorstel voor een jaarlijkse vergoeding. 
Algemeen stellen we dat enkel complete archeologische archieven, van een archeologische 
opgraving (conform de wetgeving) zullen opgenomen worden. Deze dienen aangeleverd te worden 
met een standaardrapport in overeenstemming met de geldende decretale verplichtingen. 
Afwijkingen zijn slechts mogelijk indien het aangeleverde materiaal voorzien is van een minimum aan 
contextgegevens en documentatie of wanneer de collectie een aantoonbare bijdrage levert tot de 
geschiedenis van Zuid-Oost-Vlaanderen of een ondersteunende functie biedt aan de werking van het 
Archeocentrum Velzeke (AVE). Deze uitzonderingen, bijvoorbeeld toevalsvondsten en materiaal uit 
oud onderzoek, zullen na interne evaluatie voorgelegd worden aan het Provinciebestuur die over de 
uiteindelijke aanvaarding of weigering zal beslissen.  
Een opname zal pas doorgaan op voorwaarde dat de draagkracht van het archeologisch depot niet 
wordt overschreden. Het Archeodepot verbindt zich ertoe een adviserende rol te spelen bij het 
zoeken naar een geschikte bewaarplaats van onroerend erfgoed waarvoor het zelf niet kan instaan. 
Er zal worden ingezet op een degelijke registratie, een eerstelijnsconservatie van archeologische 
materialen en restauratie van aardewerk. Uniek is de mogelijkheid tot het uitvoeren van 
wetenschappelijk onderzoek van de collecties, de integratie ervan in de permanente of tijdelijke 
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opstelling van het Archeocentrum Velzeke (AVE)en de wetenschappelijk onderbouwde educatieve 
werking voor scholen. 
Het Archeodepot werkt nauw samen met Universiteit Gent en SOLvA. Het depot ontvangt jaarlijks 
stagestudenten. Onderzoekers kunnen op aanvraag de collecties raadplegen. Een belangrijke troef in 
het wetenschappelijk onderzoek en kennisverspreiding is de aanwezigheid van een uitgebreide 
vakbibliotheek met een focus op de Romeinse en vroeg-middeleeuwse periode. De bibliotheek is 
toegankelijk op afspraak en zal in de toekomst digitaal ontsloten worden. 
Het Archeodepot zet maximaal in op publiekswerking: Educatieve pakketten op maat met wisselende 
thema's zullen scholen vertrouwd maken met het onroerend erfgoedbeleid. Bezoekers krijgen 
toegang tot de werkruimtes, conservatieatelier en het open depot onder leiding van een gids. 
Het Archeodepot is betrokken bij de Denkgroep Archeologische Collecties en is lid van het netwerk 
erkende onroerend erfgoeddepots Vlaanderen. Samen met de partners bouwen we actief mee aan 
de uitwerking van het Provinciaal en Vlaamse depotbeleid.  
 
Contactgegevens 
Archeodepot AVE Velzeke 
Paddestraat 7, 9620 Velzeke (Zottegem) 
09 360 67 16 
archeodepot@oost-vlaanderen.be 

  
 
Het Archeodepot Velzeke vervult een receptieve functie voor het volledige grondgebied van de Provincie Oost-Vlaanderen 
met een focus op Zuid-Oost-Vlaanderen en met als kerngebieden de stad Zottegem, waaronder het Romeins vicusareaal 
van Velzeke, en de gemeente Ename. 
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