Rol van BAAC-specialisten
De BAAC-specialisten kennen het gehele
archeologische traject van voorbereiding tot
uitwerking en rapportage. Tijdens de voorbereiding denken zij mee over gerichte
onderzoeksvragen voor PvE’s en onderzoeksstrategieën voor PvA’s. Zij kunnen
scherpe offertes opstellen voor het uitvoeren van (aspecten van) opgravingen en
uitwerkingen. BAAC-specialisten hebben een breed netwerk zowel binnen de eigen
discipline als daarbuiten. Zij kunnen voor u ook natuurwetenschappelijk onderzoek
in gang zetten zoals de analyse van voedselresten, het uitvoeren van dateringen
(onder andere dendrochronologie, OSL, TL, 14C), gebruikssporenonderzoek,
onderzoek naar kleisamenstellingen en het vervaardigen van diverse vormen van
illustraties (3D-fotografie, reconstructies, voorwerptekeningen, foto’s). BAACspecialisten onderhouden hun kennis door het bezoeken van congressen, geven van
lezingen, lidmaatschappen bij diverse vakverenigingen, volgen en geven van cursussen,
participeren in externe en interne specialistenbijeenkomsten. BAAC-specialisten werken
ook voor andere bedrijven en overheden. Onze senior BAAC-specialisten met decennia
lange ervaring en kennis werken samen met onze jonge getalenteerde specialisten met hun
vernieuwende technieken.
Samen vertellen wij het archeologisch verhaal van uw project.
BAAC-specialisten zijn gewend om projectmatig te werken waarbij budget en planning
sturend zijn, maar waarbinnen kansen en mogelijkheden worden gesignaleerd. Wij kunnen
het volgende concreet voor u betekenen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meedenken over vraagstellingen in het PvE
Meedenken over gerichte onderzoeksstrategieën voor PvA’s
Adviseren over de aanpak van bijzondere vondsten en contexten in het veld
Opgraven van bijzondere contexten
Gerichte bemonstering en selectie van vondstmateriaal
Adviseren binnen grenzen van tijd en geld
Waarderingsonderzoek leveren en een advies geven over de 		
uitwerking
Determinatie van het vondstmateriaal met als doel het 		
beantwoorden van de onderzoeksvragen
Rapportage over de resultaten van het materiaalonderzoek
Begeleiden, verzorgen en maken van illustraties en catalogi
zoals het Deventer Systeem
Leveren van een interdisciplinaire rapportage
Werken onder diverse certificaten (BRL SIKB 4000, VCA)

Specialisten
van BAAC
Samen maken we het
archeologisch verhaal
compleet!
BAAC-specialisten verzorgen de volledige uitwerking van uw
archeologisch project. Binnen en buiten BAAC werken zij regelmatig
aan grote en complexe projecten. BAAC heeft alle voorzieningen in huis,
zoals zeefinstallaties, referentiecollecties, microscopen, foto-installaties en
-software, geconditioneerde opslag en droogruimtes. De specialisten gaan
regelmatig van huis om mee te werken in het veld, voor congresbezoek
en voor externe specialistenoverleggen. Hierdoor hebben de BAACspecialisten een brede kennis van alle soorten projecten, van klein en
groot, van proefsleuf tot opgraving in diverse landschappen. Zij werken
projectmatig, conform BRL SIKB 4000, en hebben ruime ervaring om
binnen budget en planning te opereren.

Vragen of aanvragen van een offerte? Neem contact met ons op.

www.facebook.com/BAACbv

‘s-Hertogenbosch
Graaf van Solmsweg 103
5222 BS ’s-Hertogenbosch
Tel. 073 61 36 219
Fax 073 614 98 77
www.baac.nl
denbosch@baac.nl

Deventer
Postbus 2015
7420 AA Deventer
Tel. 0570 67 00 55
deventer@baac.nl

BAAC Vlaanderen bvba.
Kleimoer 11
9030 Mariakerke (Gent)
Tel. +32 9 237 07 42
www.baac.be
info@baac.be

twitter.com/BaacBv

www.instagram.com/baac.bv/

www.youtube.com/baacbv

BAAC heeft vijftien specialisten
werkzaam op het gebied van
bioarcheologie, materiaalkunde en
conflictarcheologie. Zij werken nauw
samen binnen projectteams. BAACspecialisten geven een verdiepingsslag
aan uw project en brengen zo de
interpretatie van het dagelijks leven uit
het verleden een stap dichterbij!

Onze specialisten stellen zich aan u voor...
Dendrochronologie | Archeobotanie | Archeozoölogie | Aardewerk | Vuursteen | Natuursteen | Metaal | Glas | Conflictarcheologie

Simone Bloo

Peter Weterings

Aardewerkonderzoek reconstrueert
onder andere het gebruik van
keramiek in het huishoudelijk leven
uit de prehistorie. Activiteiten zoals
koken, weven en zoutproductie zijn
af te leiden van het vondstmateriaal.
Het vaatwerk geeft inzicht in dagelijks
gebruik, rituelen en afvalmanagement.
Mijn specialiteit is de late prehistorie waarbij
ik graag verbinding leg tussen scherf en publiek.
s.bloo@baac.nl

Romeins aardewerk bestaat
grotendeels uit gedraaid vaatwerk
dat als servies, transport- of
opslagmateriaal is gebruikt. Ik verbind
de informatie uit het vondstmateriaal
met de sporen en structuren en vergelijk
dit met informatie uit de omgeving,
waardoor een beeld over het Romeinse leven
ontstaat.
p.weterings@baac.nl

Aardewerkspecialist prehistorie

Petra Doeve

Dendrochronoloog

Met dendrochronologie dateer
je bouwhout uit bijvoorbeeld
waterputten en beschoeiingen
zeer nauwkeurig op basis van
de jaarringbreedtes. Ook kunnen
handels- en uitwisselingsnetwerken
worden gereconstrueerd, bijvoorbeeld
met Romeinse tonduigen en scheepshout
uit de nieuwe tijd.
p.doeve@baac.nl

Radek Grabowski
Archeobotanist

Botanische macroresten zijn een
natuurlijk materiaal, maar ook culturele
artefacten. Het onderzoek richt zich
daarom op de neerslag van menselijke
keuzes binnen het kader van het
omringende milieu; bijvoorbeeld
dieet, akkerbouw en ritueel gebruik van
planten. Mijn recente werk bestaat uit
multiproxy analyses van nederzettingen. Denk
aan een integratie van geoacheologische, archeobotanische, en
andere gegevens om activiteiten inzichtelijk te maken.
r.grabowski@baac.nl

Erik Drenth

Wim Kemme

De anorganische materiële
cultuur uit de prehistorie van de
Lage Landen bestaat uit onder
andere handgevormd aardewerk,
natuursteen, vuursteen en metaal.
Mijn specialisme strekt zich uit van
mesolithische vuursteen tot metalen bijlen
uit de ijzertijd. Mijn specifieke interesse ligt bij
laat-neolithische graven.
e.drenth@baac.nl

Vroegmiddeleeuws gedraaid
aardewerk beslaat twee afzonderlijke
aardewerktradities, de Merovingische
en de Karolingische, waartussen
een nog onbekende overgang heeft
plaats gevonden (midden 8e eeuw).
Als een van de weinige specialisten op dit
gebied, onderzoek ik deze overgang door ieder
assemblage nauwkeurig in beeld te brengen (de variatie in type,
baksel en chronologie).
w.kemme@baac.nl

Materiaal- en periodespecialist
prehistorie

Aardewerkspecialist vroege
middeleeuwen

Mieke Tolboom
Glasspecialist

Glas is in gebruik geraakt vanaf
de late bronstijd. Deze breekbare
vondstgroep komt onder andere voor
in graven als sierraad en vaatwerk.
Vensterglas uit de jongere perioden
kan zicht geven op de datering maar
ook op de werkwijze van een glazenier.
In mijn specialisme kijk ik door het
vensterglas en zie ik hoe het vroeger was.
m.tolboom@baac.nl

Michel Hendriksen
Metaalspecialist

Van ornamenten tot gereedschap, veel
voorwerpen zijn van metaal gemaakt.
Door mijn expertise in dit vakgebied
kan een onooglijk stukje metaal het
verschil maken voor de interpretatie.
m.hendriksen@baac.nl

Pawel Kubistal

Tim Hoogendijk

Jos van der Weerden

Steen is een waardevolle
informatiebron. Onderzoek
draagt bij aan kennis over de
herkomst van de grondstof,
productietechnologie, sociale
netwerken en menselijke activiteiten.
Mijn ruime opgravingservaring in diverse
Europese landen heeft mij een uitgebreide
kennis van de culturele en geografische contexten en van
diverse onderzoeksmethoden opgeleverd. Dit zet ik in om de
opgravingsstrategieën te bepalen en het lithisch materiaal van
mesolithische en neolithische vindplaatsen uit te werken.
p.kubistal@baac.nl

Overblijfselen uit de middeleeuwen
en nieuwe tijd zijn zeer divers en
laten een breed spectrum van het
menselijk leven zien. Mijn specialisme
is de geïntegreerde aanpak van
de spooranalyse, de determinatie
van keramiek en het vervaardigen van
objectfoto’s en tekeningen.
t.hoogendijk@baac.nl

Het onderzoek naar de materiële
neerslag van oorlog en conflict is
een relatief jonge discipline met een
onderwerp van alle tijden. Onderzoek
naar munitie, bijvoorbeeld gebruikt
tijdens operatie Market Garden, draagt
aanzienlijk bij tot onze kennis over de
Tweede Wereldoorlog.
j.vanderweerden@baac.nl

Vuursteen- en
natuursteenspecialist

Jordy Aal

Leo Tebbens

Zoöarcheologisch onderzoek van
dierlijke materialen draagt bij aan
ons begrip over voedselpatronen,
bestaanseconomieën, sociale en
culturele diversiteit en relaties tussen
mensen en dieren in het verleden.
j.aal@baac.nl

Natuursteen is de enige
materiaalcategorie die in alle
archeologische perioden is
gebruikt, van het paleolithicum
tot en met de nieuwe tijd. De
bewerkingssporen en gebruikssporen
op de artefacten vertellen veel over
die activiteiten op jachtkampementen
en nederzettingsterreinen. Vanuit mijn
achtergrond als bodemkundige interpreteer ik dergelijke
gebruikssporen in samenhang met het menselijk handelen en het
landschap.
l.tebbens@baac.nl

Archeozoöloog

Aardewerk- en periodespecialist
Romeinse tijd

Natuursteenspecialist

Aardewerk- en periodespecialist
middeleeuwen en nieuwe tijd.

Materiaalspecialist en
conflictarcheoloog

Antoinette Huijbers

Nick Warmerdam

Keramiek is een belangrijk onderdeel
van het huishouden geweest in de
middeleeuwen en nieuwe tijd. Mijn
specialisme is het verbinden van de
details van het vondstmateriaal en
de geschiedenis van de mens in deze
periode.
a.huijbers@baac.nl

Conflictarcheologie focust zich
op onderzoek naar verschillende
aspecten die met conflicten te maken
hebben. We kijken naar de militaire
aspecten, en naar de impact op de
samenleving. Ik focus mij vooral op
militaire landschappen en complexen
die met verdediging en verdedigingslinies te
maken hebben.
n.warmerdam@baac.nl

Aardewerk- en periodespecialist
middeleeuwen en nieuwe tijd

Materiaalspecialist en
conflictarcheoloog

