
Pakbon deel A: SPECIFICATIE PAKBON
Gestandaardiseerde beschrijving van de inhoud van de pakbon bij het deponeren van archeologisch vondstmateriaal
versie 1.2.1
CCvD 4 juni 2012

Aanwijzingen voor het gebruik:
Het zwarte kader omgrenst de variabelen die moeten worden opgenomen op de pakbon
Kolom B-E: onderstreepte en vetgedrukte tekst markeert de tekstkopjes en variabelen
Wijze van noteren: Grijze velden zijn vaste keuzelijsten
Verplichte aanlevering 'ja', 'nee' of 'ja, mits bekend': dit laatste enkel indien het gevraagde voorhande of bekend is in de brondocumentatie
Aantal voorkomen: 1 = 1 uniek gegeven; 0..n = geen of meerdere unieke gegevens; 1..n één of meerdere unieke gegevens

variabelen variabelen variabelen variabelen wijze van noteren verplicht?

aantal 
voor-
komens toelichting voorbeeldinvoer

project: ja 1 Naam van het project [niet invullen]

projectnaam Vrij ja 1 Naam van het project
Schipluiden - 
Harnaschpolder

project_identificatie Vrij ja, mits bekend 0..1 Door opgraver gehanteerde unieke code van het project BC388
startdatum ISO (jjjj-mm-dd) ja 1 Startdatum van het veldwerk 2003-02-01
eindatum ISO (jjjj-mm-dd) ja 1 Einddatum van het veldwerk 2003-08-02
onderzoeksmeldings-
nummer Archis ja 1..n Archis onderzoeksmeldingsnummer 4257

provincie
PRJ144 codetabel 10 - 
provincies.xls ja 1..n Provincie waarbinnen onderzoek heeft plaatsgevonden Zuid-Holland

gemeente
PRJ144 codetabel 11- 
gemeenten.xls ja 1..n Gemeente waarbinnen onderzoek heeft plaatsgevonden conform BAG. Schipluiden

plaats CBS ja, mits bekend 0..n Plaats waarbinnen onderzoek heeft platsgevonden conform BAG Den Hoorn

toponiem Vrij ja, mits bekend 0..n Vrij tekstveld voor toponiem
Harnaschpolder; 
Noordhoornse weg

kaartblad 
PRJ144 codetabel 12- 
kaartblad.xls ja, mits bekend 0..n Kaartblad confrom indeling Topografische dienst van het Kadaster 37E

X-coordinaat RD (in m.) ja 1
X-coordinaat van het centrum van het onderzoek conform 
Rijksdriehoekstelsel in meters 81620

Y-coordinaat RD (in m.) ja 1
Y-coordinaat van het centrum van het onderzoek conform 
Rijksdriehoekstelsel in meters 448320

onderzoekstype
PRJ144 codetabel 6 - 
verwerving.xls ja 1..n Wijze van verwerving van de gegevens conform indeling ABR AOP

omschrijving Vrij ja 1..n Korte karakterisering van onderzoek en resultaten

In het kader van de aanleg 
van de 
Afvalwaterzuiveringsinstallat
ie Haagse Regio (AHR) 
heeft in de periode mei – 
oktober 2003 een opgraving 
plaatsgevonden van een 
Neolithisch 
nederzettingsterrein.

vindplaatsen ja, mits bekend 0..1 Tekstkop: Overzicht van de vindplaatsen [niet invullen]
vindplaats: ja 1..n Tekstkop: Gegevens van de vindplaats [niet invullen]
vindplaats_identificatie Vrij ja, mits bekend 0..1 Door opgraver gehanteerde code van de vindplaats 04HP
vondstmeldingsnummer Archis ja, mits bekend 0..1 Archis vondstmeldingnummer. 123456

waarnemingsnummer Archis ja, mits bekend 0..1
Archis waarnemingsnummer. verplichting geldt enkel indien RCE 
waarnemingsnummer tijdig heeft afgegeven. 789

X-coordinaat RD (in m.) ja, mits bekend 0..1
X-coordinaat van het centrum van de vindplaats conform 
Rijksdriehoekstelsel in meters 81620

Y-coordinaat RD (in m.) ja, mits bekend 0..1
Y-coordinaat van het centrum van de vindplaats conform 
Rijksdriehoekstelsel in meters 448320

vindplaats_datering PRJ144 codetabel 3 - periode.xls ja, mits bekend 0..n Periode conform indeling ABR NEOMB

vindplaats_type
PRJ144 codetabel 5 - 
complextype.xls ja, mits bekend 0..n Complextype conform indeling ABR NX
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uitvoerder: ja 1..n Tekstkop: Gegevens van uitvoerder [niet invullen]
organisatie Vrij ja 1..n Naam uitvoerende organisatie Archol BV
straat Vrij ja, mits bekend 0..n Postadres uitvoerderende organisatie Reuvensplaats 4
postcode 1234 AA ja, mits bekend 0..n Postcode uitvoerende organisatie 2300 RA
plaats CBS ja, mits bekend 0..n Vestigingsplaats uitvoerende organisatie conform BAG Leiden
telefoon tien cijfers aaneengesloten ja, mits bekend 0..n Telefoonnummer uitvoerende organisatie 071-5273313
email Vrij ja, mits bekend 0..n E-mail adres uitvoerende organisatie info@archol.nl

opgravingsleider: ja 1..n Tekstkop: Gegevens van opgravingsleider. [niet invullen]
naam Vrij ja 1 Naam opgravingsleider L.P. Louwe Kooijmans
telefoon tien cijfers aaneengesloten ja, mits bekend 0..n Telefoonnummer opgravingsleider 071-5273313
email Vrij ja, mits bekend 0..n E-mail adres opgravingsleider info@archol.nl
contactpersoon_deponeren: ja 1..n Tekstkop: Gegevens van contactpersoon depot. [niet invullen]
naam Vrij ja 1 Naam contactpersoon depot A. Allen
telefoon tien cijfers aaneengesloten ja, mits bekend 0..n Telefoonnummer contactpersoon depot 071-5273313
email Vrij ja, mits bekend 0..n E-mail adres contactpersoon depot info@archol.nl

bevoegd_gezag: ja 1..n Tekstkop: Gegevens Bevoegd gezag [niet invullen]

organisatie Vrij ja 1 Bevoegd gezag voor de opgraving
Provincie Zuid-Holland, 
Bureau Cultuur

straat Vrij ja, mits bekend 0..n Postadres bevoegd gezag Postbus 90602
postcode 1234 AA ja, mits bekend 0..n Postcode bevoegd gezag 2509 LP
plaats CBS ja, mits bekend 0..n Vestigingsplaats bevoegd gezag conform BAG Den Haag

contactpersoon: ja 1..n Tekstkop: Gegevens contactpersoon bevoegd gezag [niet invullen]
naam Vrij ja 1 Naam contactpersoon bevoegd gezag R. Proos
telefoon tien cijfers aaneengesloten ja, mits bekend 0..n Telefoonnummer contactpersoon bevoegd gezag 070-4418445
email Vrij ja, mits bekend 0..n E-mail adres contactpersoon bevoegd gezag rhp.proos@pzh.nl

dozen: ja, mits bekend 0..1 Tekstkop: Overzicht van de beschikbare dozen van de opgraving [niet invullen]

doos: ja 1..n
Tekstkop: Een doos is een fysieke opslageenheid voor vondsten en/of 
monsters. [niet invullen]

doos_identificatie Conform aanwijzing in kolom I ja 1 Het doosnummer is een logisch volgnummer binnen de opgraving. AHR39D001

materiaal_categorie
PRJ 144 codetabel 2 - 
materiaalcategorie.xls ja 1..n In doos voorkomende materiaalcategorieen (meestal een of twee). MXX

bewaar_conditie
PRJ 144 codetabel 6 - 
bewaarconditie.xls ja 1 Bewaarconditie(s) van doos, conform KNA.

Droog | 18 graden | 
Breekbaar 

vondst_identificatie ja, mits bekend 0..n In de doos aanwezige vondsten
monster_identificatie ja, mits bekend 0..n In de doos aanwezige vondsten

dossiers ja, mits bekend 0..1

Tekstkop: Overzicht van de beschikbare anologe dossiers van de 
opgravingen. Een dossier is een fysieke bundeling van analoge 
documenten. [niet invullen]

dossier: ja 1..n

Tekstkop. Hier wordt een overzicht gegeven (inventarislijst) van alle 
analoge lijsten en formulieren (puttenlijst, sporenlijst, vondstenlijst, 
dagrapporten , eventueel per opslageenheid (ordner, snelhechtmap, 
archiefdoos etc.). Zie de bouwstenen van de KNA. [niet invullen]

dossier_identificatie Vrij ja 1 Nummer van het dossier Ordner AHR39-13

dossier_type Vrij ja 1..n Type dossier Map | Ordner | Archiefdoos
document-identificatie Vrij ja 0..n Specificatie van de documenten in het dossier -> zie documenten
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digitale_media: ja, mits bekend 0..1
Tekstkop: Overzicht van de beschikbare digitale opslagmedia met 
opgravingsdata. [niet invullen]

digitaal_medium: ja 1..n

Tekstkop. Hier wordt de metainformatie en inhoud van elke digitale 
informatiedrager (CD/DVD/etc) beschreven. Zie de bouwstenen van de 
KNA. [niet invullen]

medium_identificatie Vrij ja 1 Nummer van het opslagmedium AHR39-1; AHR39-2
medium_type Vrij ja 1 Soort opslagmedium DVD

bestand: ja, mits bekend 1..n Tekstkop. Dit is de bestandenlijst van de gehele opgraving [niet invullen]
bestandsnaam Vrij ja 1 Naam van digitaal bestand boringen.dbf

bestandsinhoud Vrij ja 1
Inhoud van digitaal bestand. Niet de bits, maar de archeologische 
inhoudelijks betekenis. kopgegevens van boringen

bestandstype Vrij ja 1 bestandssoort (format) databasetabel
software Vrij ja 1 Gebruikte software (plus versie) voor vervaardigen bestand. dbase IV
codeboek Vrij ja 0..n Codelijst bij database. datadictionary.pdf

deelbestanden Vrij ja, mits bekend 0..n Tekstkop: Overzicht van databasetabellen, xls-werkbladen, GIS-files, etc 3 tabellen
deelbestandsnaam Vrij ja 1 Naam van digitaal deelbestand werkblad A

deelbestandsinhoud Vrij ja 1
Inhoud van digitaal deelbestand. Niet de bits, maar de archeologische 
inhoudelijks betekenis. overzicht putnummers

vondsten: ja, mits bekend 0..1 Tekstkop: Overzicht van de vondsten van de opgravingen [niet invullen]

vondst: ja, mits bekend 1..n

Tekstkop: Een vondst is een logische verzameleenheid bestaande uit 
minimaal 1 fysiek object. Vondsten worden per doos aangeboden aan het 
depot. [niet invullen]

vondst_identificatie Vrij ja 1

Unieke string waarmee de vondst geidentificeerd kan worden. 
Bijvoorbeeld vondstnummer + volgnummer of put-vlak-put-vlak-spoor-
volgnummer. AHR39V001-01

aantal Vrij nee 0..1 Aantal vondsten binnen het vondstnummer 3
gewicht Vrij nee 0..1 Totaalgewicht van vondsten binnen vondstnummer in grammen. 15

verzamelwijze
PRJ 144 codetabel 4 - 
verzamelwijze.xls ja 1

Per doos wordt een lijst aangeleverd met verzamelwijze per 
vondstnummers, conform KNA. DET

materiaal_categorie
PRJ 144 codetabel 2 - 
materiaalcategorie.xls ja 1

Dit is uitgewerkt in het uitwisselingsprotocol. Per doos wordt een lijst 
aangeleverd met een typering van de materiaalcategorie of categoriën 
per vondstnummer. MFE 

artefacttype
PRJ 144 codetabel 1 - 
artefacttypen.xls ja 1..n

Dit is uitgewerkt in het uitwisselingsprotocol. Per doos wordt een lijst 
aangeleverd met een typering van het artefacttype per vondstnummer.

NAALD; SVBBEKER.1A-
BEKER

vondst_datering PRJ 144 codetabel 3 - periode.xls ja, mits bekend 0..n Datering van vondst (meerdere perioden mogelijk)
geconserveerd ja/nee ja 1 Ja/nee veld, waarin aangegeven wordt of vondst is geconserveerd. Ja

exposabel ja/nee ja 0..1
Keuzemogelijkheid of vondst naar inzicht van de uitvoerende organisatie 
exposabel is

gedeselecteerd ja/nee ja 1
Ja/nee veld, waarin aangegeven wordt of vondst is gedeselecteerd voor 
deponeren.

vondst_opmerking Vrij nee 1 Aanvullende toelichting op de vondst
context_identificatie ja 1 Specificering van de context van de vondst -> zie context
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monsters: ja, mits bekend 0..1 Tekstkop: Overzicht van de monsters van de opgravingen [niet invullen]
monster: ja, mits bekend 1..n Tekstkop. Monsters volgen het stramien van vondsten. [niet invullen]
monster_identificatie Vrij ja 1 Unieke indentificatie van het monster

monster_type
PRJ 144 codetabel 9 - 
monstertype.xls ja 1 Monstertype conform KNA

monster_verwerking Vrij ja 1..n Noodzakelijke vervolgbewerking op het monster
context_identificatie ja 1 Specificering van de context van het monster -> zie context

rapporten ja, mits bekend 0..n
Tekstkop:Overzicht van rapportages en overige documenten van 
opgraving. [niet invullen]

rapport ja 1..n Tekstkop: Documenten van opgraving [niet invullen]
rapport_identificatie Vrij ja, mits bekend 0..1 Door opgraver gehanteerde code van het document BC388

rapport_type
PRJ 144 codelijst 14 - 
documenttype ja 1 KNA gespecificeerde rapport type eindrapport

titel Vrij ja 1 Titel van het rapport

Schipluiden, Een 
Neolithische nederzetting 
aan de Nederlandse 
Noordzeekust, c. 3500 cal 
BC

auteur Vrij ja 1..n Naam van de auteur van het rapport
Louwe Kooijmans, L.P. & 
P.F.B. Jongste (eds.)

jaar Vrij ja 1 Jaar van publicatie van het rapport 2006

serie Vrij ja, mits bekend 0..n Serie waarvan het rapport onderdeel is
Analecta Praehistorica 
Leidensia (APL) 37-38

paginas Vrij ja, mits bekend 0..n Aantal  paginas van rapport 518
uitgever Vrij ja, mits bekend 0..n Uitgever van het rapport R.U.L.
uitgever_plaats Vrij ja, mits bekend 0..n Plaats van uitgeven van het rapport Leiden
ISSN/ISBN ISSN/ISBN standaard ja, mits bekend 0..1 ISSN/ISBN rapportagereeks
bestandsnaam vrij ja, mits bekend 0..n Naam van het digitale bestand van het document rapport.pdf

documenten: ja, mits bekend 0..n
Tekstkop:Overzicht van rapportages en overige documenten van 
opgraving. [niet invullen]

document ja 1..n Tekstkop: Documenten van opgraving [niet invullen]
document_identificatie Vrij ja 1 Identificatienummer van het document AHR39T022

document_type
PRJ 144 codelijst 14 - 
documenttype ja 1 KNA gespecificeerde documentatie type

conserveringsverslag | 
draaiboek | evaluatieverslag 
| plan van aanpak | 
programma van eisen | 
tussenverslag dagrapport | 
weekrapport | maandrapport 
| selecierapport | putrapport 
| e.a.

bestandsnaam vrij ja, mits bekend 0..n Naam van het digitale bestand van het document rapport.pdf
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tekeningen: ja, mits bekend 0..1 Tekstkop: Overzicht van de beschikbare tekeningen van de opgravingen [niet invullen]
tekening: ja 1..n Tekstkop: Elke tekening wordt afzonderlijk beschreven. [niet invullen]
tekening_identificatie Vrij ja 1 Identificatienummer van de tekening AHR39T022

tekening_type
PRJ 144 codetabel 8 - 
tekeningfototype.xls ja 1..n Type waarop tekening of foto betrekking heeft conform KNA COU

tekening_materiaal Vrij ja 1 Gebruikte papiersoort / tekening materiaal houtvrij mm papier
tekening_formaat ISO216 ja 1 Papierformaat conform ISO 216 A4
tekenaar Vrij ja 1..n Naam tekenaar P.A. Pier
schaal Vrij ja, mits bekend 0..n Schaal van de tekening 1:20
tekening_datum dd-mm-jjjj ja 1..n Datum waarop de tekening vervaardigd is 8-6-2003
tekening_onderwerp Vrij ja 1..n Beschrijving van de onderwerpen op tekening spoor 109

context_identificatie Vrij ja, mits bekend 0..n Specificering van de context van de tekening -> zie context
vondst_identificatie Vrij ja, mits bekend 0..n Specificering van de vondst op de tekening -> zie context

bestandsnaam Vrij ja, mits bekend 0..n Naam van het digitale bestand van de foto spoor 109.dwg

fotos: ja, mits bekend 0..1 Tekstkop: Overzicht van de beschikbare foto's van de opgravingen [niet invullen]
foto: ja 1..n Tekstkop: Elke foto wordt afzonderlijk beschreven. [niet invullen]

foto_identificatie Vrij ja 1
Nummer van de foto. Dit nummer is meestal ook als bestandsnaam 
aangehouden. AHR39F347

opname_type
PRJ 144 codetabel 8 - 
tekeningfototype.xls ja 1..n Type waarop tekening of foto betrekking heeft conform KNA coupe

opname_datum jjjjmmdd; d-m-jjjj ja 1 Datum van de opname 9-6-2003
fotograaf Vrij ja 1 Naam van de fotograaf C. Breton
opname_medium Vrij ja 1 Type gegevensdrager DIG
foto_onderwerp Vrij ja 1..n Beschrijving van de onderwerpen op foto coupe spoor 109

context_identificatie Vrij ja, mits bekend 0..n Specificering van de context van de foto -> zie context
vondst_identificatie Vrij ja, mits bekend 0..n Specificering van de vondst op de foto -> zie context

bestandsnaam Vrij ja, mits bekend 0..n Naam van het digitale bestand van de foto 3826.jpg
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contexten ja, mits bekend 0..1 Tekstkop: Context van vondsten, monsters, tekeningen en foto's [niet invullen]
context: ja 1..n Tekstkop: Elke context wordt afzonderlijk beschreven [niet invullen]
context_identificatie Vrij ja 1 nummer van de context [niet invullen]

context_type PRJ 144 codelijst 15 - contexttype ja 1 Context van de vondst, tekening, foto, e.d. vlak

grondspoor_type
PRJ 144 codelijst 16 - 
grondspoortype ja, mits bekend 0..1 type grondspoor BEERPUT

put Vrij ja, mits bekend 0..1 Putnummer 7
vlak Vrij ja, mits bekend 0..1 Vlaknummer 2
profiel Vrij ja, mits bekend 0..1 Profielnummer 
laag Vrij ja, mits bekend 0..1 Laagnummer
vak Vrij ja, mits bekend 0..1 Vaknummer 21
spoor Vrij ja, mits bekend 0..1 Spoornummer 
vulling Vrij ja, mits bekend 0..1 Vullingnummer
segment Vrij ja, mits bekend 0..1 Segmentnummer 

X RD (in m.) ja, mits bekend 0..1
X-coordinaat conform Rijksdriehoekstelsel (in meters, met twee 
decimalen, bij ingemeten puntvondst) 8169,86

Y RD (in m.) ja, mits bekend 0..1
Y-coordinaat conform Rijksdriehoekstelsel (in meters, met twee 
decimalen, bij ingemeten puntvondst) 448359,55

NAP NAP ja, mits bekend 0..1
Hoogte van de vondstlocatie (in meters, met twee decimalen. Invullen bij 
ingemeten puntvondst)  -3,74m

boring Vrij ja, mits bekend 0..1

context_datering PRJ 144 codetabel 3 - periode.xls ja, mits bekend 0..n Datering van de vondst (meerdere perioden mogelijk) NEOMB
context_opmerking Vrij ja, mits bekend 0..1 Stort, bouwvoor, etc. stortvondst
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