
 



 



 

                       Het verpakken van archivalia  

 
De doos en omslagen: 

1. Alle archiefbescheiden, losse stukken, dossiers, registers, delen en banden zijn 

verpakt in dozen van zuurvrij karton, waarin geen metalen nietjes, plastics en 

klemmetjes verwerkt zijn. De dozen moeten voldoen aan ICN-kwaliteitseis 3 (geschikt 

voor permanente bewaring) of 4 (geschikt voor bewaring op middellange termijn, 

indien de bescheiden verpakt zijn in omslagen die voldoen aan de ICN-kwaliteitseisen 

1). (Zie toelichting)  

 

2. De dozen zijn op maat van de betreffende archiefstukken. De verpakkingseenheden 

zijn in de juiste kasten geborgen. (Zie toelichting)  

 

3. Voor het verpakken van audiovisueel materiaal gelden andere normen dan voor 

papieren stukken. Neem contact op met info@snwv.nl indien audiovisueel materiaal 

in het archief aanwezig is. 

 

4. Registers, banden en delen zijn behoorlijk ge- of herbonden, kaartsystemen verkeren 

in een raadpleegbare en transportabele toestand. Voor kaartsystemen zijn speciale 

dozen verkrijgbaar. (Zie toelichting) 

 

5. De archiefbescheiden zijn ontdaan van metalen voorwerpen (nietjes, paperclips, 

spelden en andere schadelijke hechtmechanieken), hechtmechanieken van kunststof 

die schadelijke of instabiele bestanddelen bevatten (zoals weekmakers), 

dossieromslagen met metalen nietjes, elastiekjes, plastic mappen van schadelijke 

kunststoffen zoals PVC, zelfklevende memoblaadjes, plakband en niet-

archiefbescheiden.  

 

6. De verpakkingseenheden zijn vrij van vuil, stof en ongedierte. (Zie toelichting)  

 

7. In de dozen zijn de archivalia per inventarisnummer gewikkeld in zuurvrije omslagen 

(ICN-kwaliteitseis 1) of dossiermappen (ICN-kwaliteitseis 1). (Zie toelichting)  

 

8. Maak pakken niet dikker dan vijf centimeter en breng bij vijf centimeter dikke pakken 

keperband aan. 

 

9. Opgevouwen charters, kaarten, affiches, prenten etc. zijn bij voorkeur gevlakt en 

afzonderlijk geborgen, maar: 

a. los opgerolde kaarten en affiches kunnen (tijdelijk) worden opgeborgen in 

tekeningen-, koker- of rollendozen; 

b. kaarten en tekeningen in een dossier worden bij het dossier bewaard in 

zuurvrije of weekmakervrije kaartenhoezen  
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Doos voor kaartsysteem 

 

Keperband wordt horizontaal aangebracht en de knoop wordt gelegd 

aan de zijkant van het pak, zodat de strik aan de bovenkant zit bij een 

rechtopstaande doos. 

 



Het vullen van de (Amsterdamse) doos 
 

10. Banden worden - net als de omslagen - met de rug naar beneden in de doos gezet. Dit 
om te voorkomen dat ze uit model raken en de constructie beschadigd raakt.  

11. Tussen de zijwand van de (rechtop staande) dozen en de zich daarin bevindende 
archiefbescheiden zit niet meer en niet minder dan een handbreed ruimte (1 - 2 cm). 

 
Schimmels en plagen 
 

12. Bij signalering van schimmel, ongedierte en/of insecten zijn adequate maatregelen 
ter ontsmetting genomen. (Zie toelichting). Neem te allen tijde contact op met het 
SNWV via info@snwv.nl. 

 
Etikettering 
 

13. Het SNWV levert de etiketten op basis van de verkregen informatie  van de 
archiefbewerkers. Lever de informatie als volgt aan (Zie toelichting): 

 
 
 Stickers op de dozen:         Stickers op de omslag of map: 
 
  [Toegangscode]                 [Toegangscode] 
  [Naam archief]                 [Inventarisnummer(s)] 
  [Inventarisnummer(s)]  
 
 
De gegevens voor de doos- en omslagstickers gelieve aan te leveren in een Excel bestand, 
zodat dit makkelijk te importeren is in een Word bestand. Via verzendlijsten worden de 
etiketten gereedgemaakt. Het bestand gelieve aanleveren via info@snwv.nl onder vermelding 
van stickers overbrenging [naam archief en naam gemeente]. 
 

 

 
 
Notabene: als een inventarisnummer uit meerdere pakken of omslagen (fysieke eenheden) 
bestaat, geef dat aan door in het overzicht van de omslag- of dossierstickers een 
volgnummer bij het inventarisnummer te plaatsen en een verbindingsstreepje tussen te 
voegen. Bijvoorbeeld: inventarisnummer 1 bestaat uit twee pakken. Dan krijgt het etiket de 
volgende nummers 1-1 en 1-2. 
 

14. Het plakken van het etiket op dozen, omslagen en dossiermappen 
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Plak de etiketten als volgt op de dozen: 

 

Let er op dat bij de berging in de zogenaamde “Amsterdamse 

doos” de zijde van de flap links is gepositioneerd bij een dichte 

doos 

 
Plak de etiketten op de omslag als volgt: 

 

Het etiket komt staand rechts bovenin van het dossiermap of 

de omslag 

 



 

Toelichting: 

 
Ad 1, 2 en 4: Er zijn vele modellen archiefdozen te krijgen, zoals prentendozen (voor liggend 

materiaal), kokerdozen (voor opgerolde kaarten) en de standaard archiefdoos (voor A-4 

archiefmateriaal). Bij de standaard Amsterdamse doos gaat de voorkeur uit naar de dozen 

met ICN 3 kwaliteit. Deze dozen gaan langer mee en hoeven niet eerder vervangen worden 

(hetgeen op de lange termijn kostenbesparend is voor de zorgdrager). U kunt deze doos 

bestellen bij VEHA (de donker bruine doos) of bij Jansen en Wijsmuller Beuns (de blauwe 

3.11 doos). Er zijn ook andere leveranciers, maar let op de ICN kwaliteitsnorm bij dozen. 

Neem bij afwijkende formaten eerst contact op met het Streekarchivariaat: info@snwv.nl. 

Ad 5. Voor de berging van elektromagnetische materialen worden volledig plaatstalen 

kasten, voorzien van deuren en een achterwand toegepast (zie huidige Archiefregeling).  

Ongerechtigheden zoals nietjes, paperclips, elastiekjes, touwtjes, kunnen het best met een 

boekbinder mes voorzichtig worden verwijderd. Als een ontnieter wordt gebruikt voor het 

verwijderen van nietjes, wees dan voorzichtig en voorkom beschadiging en scheuring van 

stukken.  

Ad 6. Als de stukken vuil zijn, gebruik dan een zachte nieuwe kwast om ze schoon te maken 

(zet geen druk op de kwast en kwasten alleen reinigen met water). Zijn de stukken erg vuil, 

maak ze dan niet schoon in het depot maar in een andere ruimte. Zorg ervoor dat de 

verpakkingseenheden (omslagen, dozen e.d.) vrij zijn van ongedierte. 

Ad 7. De te gebruiken omslagen voldoen aan ICN-kwaliteitseis nr. 1. De omslagen moeten 

voldoende lengte hebben, zodat er aan de voorkant een dubbele overslag, een zogenaamde 

drieslag, ontstaat ter breedte van het archiefstuk. Het Streekarchivariaat Noordwest Veluwe 

gebruikt de blauwe omslagen van de firma Jansen-Wijsmuller en Beuns, 175 gr/m2 , 36X68 

cm., breedlopend.  

Dossiermappen en hechtmechaniek 

De dossiermappen (“binnenmappen”) moeten voldoen aan ICN-kwaliteitseis 1 (bijv. van de 

firma Veha productnummer SNF 260-folio, grijs/chamois, met vier boorgaten en vier rillingen. 

Het hechtmechaniek moet voldoen aan ICN-kwaliteitseisen 2 en 12. Een voorbeeld hiervan is 

de door de firma Jalema geleverde Zip-clipex, productnummer. 5720049, groen. 

Bij een stapel stukken meer dan 0,5 cm kunnen zippels (ZIP-Clips) worden gebruikt. Daarmee 

behouden we de volgorde in de omslagen en kunnen ook tabbladen op de juiste plek 

gehandhaafd worden. 

Ad 12. Insectenvalletjes kunt u eenvoudig zelf maken, maar zijn ook te verkrijgen bij het 

Stichting Gelders Erfgoed, Postbus 4040, 7200 BA Zutphen, tel. 0575-511826, 

www.gelderserfgoed.nl 

Ad 14. Van de zorgdragers wordt verwacht om de volgende informatie aan te leveren voor op 

de etiketten: 

• Naam van de instelling: Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe 
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• Toegangsnummer: deze is toegekend door de applicatiebeheerder van Mais-

Flexis (werkzaam bij het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe) 

• Naam van het archief, bijvoorbeeld: Gemeentebestuur Elburg 

• Begin en eindjaartal van het archief 

• Bij helemaal geïnventariseerd de inventarisnummers: Inv.nr 1 of Inv.nr. 1-4 


