landschap er tijdens bewoning uit?

zowel macro- als microscopische

Wat was het milieu? Wat waren de

schaal. Vragen die hierbij centraal

onderwerpen zijn: middeleeuwse ij-

natuurlijke hulpbronnen? Wat waren

staan zijn: hoe oud is het, waarvan en

zerproductie, degradatie van bot in de

ten en vier promovendi. De promotie-

de kenmerken van het landschap die

hoe is het gemaakt (Afb. 1), hoe be-

grond (Afb. 3), fosfaatkartering

de keuze van bewoning bepaalden?

houden we het (Afb. 2) en is het wel

chemie), en magnetometrie (geofysi-

Meer recent is de zorg voor het ar-

echt? Henk zegt met klem 'dat is inclu-

ca). Er zijn nu tien studenten in hun

cheologisch erfgoed dat nog in onze

sief de biologische materialen'.

eerste en tweede studiejaar van hun

De arbeidsmarkt voor geoarcheologen

jaar zal de studie worden uitgebreid

graag willen houden, bij gekomen.

is groot. Voor archeologen is de werk-

met biologische componenten. De

'Aardwetenschappelijke kennis is é é n

gelegenheid de afgelopen twintig jaar

mastersopleiding in geo-bio-archeolo-

van de voorwaarden om archeologi-

explosief gestegen. Zij zijn in dienst

gie zal te volgen zijn door studenten

bodem aanwezig is en dat we - hoe

(geo-

bachelorsopleiding. Vanaf volgend

paradoxaal het ook klinkt - daar ook

sche vindplaatsen te kunnen inventa-

bij overheidsdiensten, universiteiten

met een bachelor in één van de na-

riseren en te waarderen, om ze voorts

en in toenemende mate bij particulie-

tuurwetenschappen.

als deel van het cultuurhistorisch erf-

re ondernemingen, vooral dankzij de

er hard gewerkt aan samenwerking

Daarnaast wordt

goed, in natuur- en landschapsontwik-

grote infrastructurele projecten zoals

met andere universiteiten. De oplei-

kelingsprogramma's te behouden'.

de HSL en de Betuwelijn. Er is bij

ding kent formeel geen deeltijdvariant

Aardwetenschappelijk inzicht is ook

deze instellingen inmiddels een grote

maar studenten die de studie in een

van groot belang bij de voorspelling

behoefte een geoarcheologen.

aangepast tempo willen doen zijn

van archeologische vindplaatsen, en

welkom, aldus Henk Kars.

prospectietechnieken kunnen worden

Het nieuwe instituut bestaat op dit

gebruikt om de omvang en kwaliteit

moment uit é é n hoogleraar/directeur,

Voor meer informatie zie de website:

van vindplaatsen vast te stellen.

één bijzonder hoogleraar, drie docen-

http://www.geo.vu.nl

Anderzijds is een geoarcheoloog ook
een materiaalkundige: met behulp
van

natuurwetenschappelijke

metho-

den en technieken wordt archeologisch materiaal gekarakteriseerd op

Afb. 3. Skelet van een Neolithische

vrouw

gevonden op een oude strand wal in de
Vinex-locatie
begraafplaats

Ypenburg. Opvallend aan deze
was dat botmateriaal

venige grond goed bewaard

in de

gebleven is,

terwijl botten in het zand

grotendeels

verteerd zijn: bij aanraking

valt het materiaal

uit elkaar. De preservatie
door Kars onderzocht
project gefinancierd
Commissie.

van botmateriaal

in een

internationaal

door de Europese

is

