
Archaeoconchology is een specialistisch onderzoeksbureau dat zich onder an-
dere richt op de uitvoering van archeozoölogische projecten in onder andere Ne-
derland en de Caraïben. Door ons netwerk kunnen we ook derden bij de diverse 
projecten inschakelen en werken we samen met diverse musea, universiteiten en 
andere instituten in binnen- en buitenland.

Archeozoölogisch onderzoek: 
Het analyseren van grote en kleine (archeo)zoölogische vondstcomplexen zoals: 
bot, schelp, ivoor, keratine, bewerkt en onbewerkt. Archeozoölogisch onderzoek 
wordt uitgevoerd binnen de diverse klassen zoals zoogdieren, vogels maar ook 
vissen, amfibieën en schelpdieren (mollusken). Het onderzoek naar schelpdieren 
(zowel land, zoetwater en zee) is een specialiteit. We kijken naar soort, element, 
gebruiks- en slachtsporen (tafonomie), voorkomen en habitat. Ook kijken we naar 
de context van het botmateriaal en de andere vondstcomplexen en geven op deze 
manier zicht op de positie van het dier in de vroegere samenleving en die van zijn 
omgeving. Van slachtafval tot rituele begraving tot natuurlijke depositie.



Archeo-ecologisch onderzoek: 
Ons onderzoek bestaat uit het maken van landschapsreconstructies (bijvoorbeeld 
door middel van ostracoden onderzoek, malacologisch onderzoek en andere (in-)ver-
tebraten, zowel recent als archeologisch) en bijvoorbeeld onderzoek naar de versprei-
ding en voorkomen van soorten. Veel archeozoölogische vondstcomplexen roepen 
vragen op over de herkomst of het eventuele recente voorkomen van de verschillende 
aangetroffen archeologische soorten. Soms blijken soorten uitgestorven te zijn en 
kunnen ze iets vertellen over het landschap nu en in het verleden. Ze vertellen het 
verhaal over ons klimaat en de verandering daarvan of de impact van de mens op zijn 
omgeving. Recent ecologisch onderzoek is dus een aanvulling op de archeologische 
vraagstelling.

Museale projecten: Zie hiervoor onze andere flyer. Of kijk op onze website.

Wat wij leveren:
Determinatie van het vondstmateriaal (ook in situ).
Veldwerk en strategische uitwerking opgraving vondstcomplex.
Complete analyse van het vondstcomplex.
Waardering.
Rapportage (ook quickscan).
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