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Noord-Brabants Archeologisch Genootschap           
      

 
Aan de (amateur)archeologen van 
Noord-Brabant en andere geïnteresseerden 
 
 

UITNODIGING        
           ‘s-Hertogenbosch, februari 2018. 
 
Geachte heer, geachte mevrouw, 
 
Het NBAG organiseert samen met Brabants Heem de archeologische Voorjaarsstudiedag op  
zondag 25 maart 2018. Het thema van de studiedag is: 
 

Nieuwe Onderzoekstechnieken – Nieuwe inzichten 

 
Het afgelopen decennium hebben nieuwe technieken op het gebied van chemie, biologie, natuurkunde, geo-
informatica en computertechnologie, de archeologie enorm vooruit geholpen. Denk bijvoorbeeld aan  
herkomstbepaling van mens en dier uit archeologische contexten door middel van isotopenanalyse en het 
gebruik van computeranimatie voor reconstructie en visualisering van huisplattegronden en gebouwen.  Maar 
ook aan DNA-analyse waarmee volksverhuizingen uit het verleden scherper in beeld komen, Remote Sensing 
die verborgen steden tevoorschijn halen en GIS-analyses die helpen om een beter beeld te krijgen van de 
economie van het Romeinse Rijk Deze dag brengen we een aantal van deze nieuwe disciplines in de 
archeologie voor het voetlicht. Daarbij besteden we in zes lezingen aandacht aan de nieuwe inzichten die dit 
heeft opgeleverd voor de archeologie van Noord-Brabant, en krijgen we ook een inkijkje in de toekomst van 
de archeologie, die sterk aan het veranderen is. 
Al met al denken wij dat we een gevarieerd en boeiend programma voor u hebben samengesteld en hopen u 
te mogen ontvangen in Oirschot. 
 
Locatie:   Café – Zaal ’t Vrijthof 
  Molenstraat 6 
  5688 AD Oirschot 
  Tel: 0499 – 571442 
 
De kosten bedragen € 25 per persoon, te betalen in de zaal. Bij deze prijs is koffie, thee en de lunch (soep en 
broodjes) inbegrepen. In verband met de lunch is het noodzakelijk dat u bijgaand aanmeldingsformulier 
uiterlijk  19 maart 2018 aan ons retourneert. U kunt ook uw aanmelding e-mailen vóór 19 maart 2018 naar: 
nbgarcheologie@Gmail.com  
 
Tevens sluiten wij het programma van de dag bij.  
 
Namens het Noord-Brabants Archeologisch Genootschap en Brabants Heem, 
tekent met vriendelijke groet, 
 
Peter van Nistelrooij, Voorzitter van het NBAG  
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Programma studiedag NBAG 
Oirschot, zondag 25 maart 2018 

 
 

Nieuwe Onderzoekstechnieken – Nieuwe inzichten 

 
 
10.30 uur   Opening studiedag in Oirschot  

Peter van Nistelrooij, voorzitter NBAG 
 
 

Imaging Techniques 
 

10.40 uur   Drone-technieken bij archeologisch onderzoek  
Walter Laan (Archol, Leiden) 

 
11.25 uur   3d scannen, fotogrammetrie en 3d modellen 

Ronald Glaudemans (afdeling Erfgoed, gemeente ‘s-Hertogenbosch) 
 
12.10 uur   Lunch 
 
 
  Micro Sciences 
 
13.15 uur   Moving metals, Bronze Age metalworking 

Maikel Kuijpers (Assistent Professor Europese Prehistorie, Universiteit 
Leiden) 

 
14.00 uur   Een dubbele Tilburgse ver(r)assing: eivormige smeltkroesjes uit de 

IJzertijd 
 Hans Huisman (RCE en Hoogleraar Geoarcheologie en Archeometrie 

Universiteit Groningen) 
 
14.45 uur  Pauze 
 
 
 Back to Basics/Down to Earth 
 
15.00 uur  Isotopenonderzoek aan skeletmateriaal 
 Lisette Kootker (Bioarcheoloog, Universiteit Leiden/Vrije Universiteit 

Amsterdam) 
 
15.45 uur  Grondradaronderzoek  

Ruud Hemelaar (Werkgroep Innovatieve Meettechnieken in de Archeologie, 
Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland) 

 
16.30 uur   Sluiting 
 
 


