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.

BAAC heeft 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...
Fysische Antropologie | Dendrochronologie | Archeobotanie | Archeozoölogie | Aardewerk | Vuursteen | Natuursteen | Metaal | Glas | Conflictarcheologie

Petra Doeve

Jordy Aal

Erik
Nick Drenth
Warmerdam

Dendrochronoloog

Archeozoöloog

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

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

Materiaalen periodespecialist
Specialist conflictarcheologie
Conflictarcheologie focust zich
prehistorie

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

Fysisch antropologisch onderzoek
kan bijdragen tot een dieper
inzicht in begravingsrituelen en
doodsoorzaken in het algemeen.
Ook kan het leiden tot diverse
inzichten over het leven en de
gezondheid van het individu of in het
geval van een begraafplaats, over de
toenmalige maatschappij.
liesbeth.massage@baac.be

Lars den Boef
Palynoloog
Onderzoek aan stuifmeel en andere
organische microfossielen geven
een beeld van het landschap in het
verleden. Palynologisch onderzoek
beantwoordt vragen over locatiekeuze
van mensen en over de invloed van hen
op hun leefomgeving.
l.denboef@baac.nl

Onze specialisatie omvat het
uitwerken van een goede
opgravingsstrategie en het
uitvoeren van de opgraving zelf tot
de verwerking en analyse van de
menselijke resten. We hebben een
uitgebreide ervaring met betrekking
tot inhumaties in binnen- en buitenland,
daterende van de bronstijd tot en met de
Tweede Wereldoorlog.
alijelene.scheers@baac.be

Leo Tebbens
Michel
Hendriksen
Natuursteenspecialist
Metaalspecialist
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m.hendriksen@baac.nl
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

Liesbeth Massagé

Yves
Perdaen
Dwayne
Beckers

Simone
Bloo
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Fysisch antropoloog

Vuursteenen periodespecialist
Specialist conflictarcheologie
De materialiteit van conflicten kan ons
prehistorie

Aardewerkspecialist prehistorie

Ali Jelene Scheers
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Jos vanKubistal
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Tina Dyselinck

Fysisch antropoloog

Vuursteenen
Specialist conflictarcheologie
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opgave, het verlies en de depositie van de artefacten. Mijn
specifieke interesse ligt in de lithische technologie van het
finaal-paleolithicum en mesolithicum.
yves.perdaen@baac.be
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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

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 uit 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

Aardewerk is bij uitstek geschikt
om een spoor, structuur of site te
dateren. Vooral bij het handgevormd
aardewerk uit de metaaltijden is
het de uitdaging om hierin regionale
verschillen, individuele toevoegingen
van de pottenbakker en de algemene
tijdgeest in de pot te vatten om zo tot een
juiste chronologie te komen. Vooral in de late bronstijd en Vroeg
La Tène wordt kwalitatief hoogwaardig vaatwerk gemaakt en dat
zie ik dan ook het liefst op mijn determinatietafel verschijnen.
tina.dyselinck@baac.be

Onze specialisten stellen zich aan u voor
voor...
Fysische Antropologie | Dendrochronologie | Archeobotanie | Archeozoölogie | Aardewerk | Vuursteen | Natuursteen | Metaal | Glas | Conflictarcheologie
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Het onderzoek naar de materiële
neerslag van oorlog en conflict
is een relatief jonge discipline
met een onderwerp van alle
tijden. Archeologisch en historisch
onderzoek naar forten, kazernes en
kampen draagt bij om een goed beeld
te krijgen van het dagelijkse leven van de
bewoners in oorlog en vrede.
j.vanderweerden@baac.nl
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ouder materiaal kan me bekoren.
olivier.vanremoorter@baac.be
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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

De materialiteit van conflicten kan ons
veel vertellen over de manier waarop
mensen met oorlog en de gevolgen
daarvan omgaan. Onderzoek naar
sporen van onderdrukking en
massageweld kan leiden naar een
beter begrip van processen die deze
conflicten kunnen veroorzaken. Zelf hou
ik me voornamelijk bezig met onderzoek naar
het militaire achterland, laat-oorlogse defensieve
veldstellingen en materiaalonderzoek.
d.beckers@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

Sta jij binnenkort hier?

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). BAAC-specialisten 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 van 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)

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

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

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

www.facebook.com/BAACbv
www.facebook.com/BaacVlaanderen

www.instagram.com/baac.bv/
www.instagram.com/baac_vlaanderen/

twitter.com/BaacBv
twitter.com/baacvlaanderen

www.youtube.com/baacbv

