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KNA MA AR C HE OL OOG
Woonplaats: Ijselstijn

Profiel
Als u een archeoloog met de ervaring van een KNA-archeoloog zoekt, dan ben ik uw man. De kern van mijn
belangstelling ligt bij de relatie tussen landschap en bewoning in de IJzertijd en Romeinse periode, maar ik
vind bijna iedere opgraving leuk. Door mijn achtergrond als bedrijfseconoom zit organiseren bovendien min
of meer in mijn bloed. Daarnaast ben ik ook mijn verleden als “amateur” niet vergeten. Ik ben daarom ook
nog regelmatig betrokken bij activiteiten van de AWN.
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Werkervaring
Nadat ik in januari 2012 de master-opleiding West-Europese archeologie had afgerond, heb ik via Alef
Archeowerk en Vriens Archeo Flex als veldmedewerker of junior archeoloog ca. 5.500 uur gewerkt voor
onder andere de gemeenten Nijmegen, Den Haag en Rijswijk, Amersfoort en bedrijven zoals BAAC, RAAP,
Antea en Sweco. Ik heb daarbij alle voorkomende veldwerkzaamheden uitgevoerd. Hierdoor heb ik veel
ervaring met (de assistentie bij) de aanleg van vlakken, het aanleggen en documenten van profielen en het
couperen en documenteren van sporen. De onderzoeken betroffen zowel begeleidingen,
proefsleuvenonderzoeken als definitieve opgravingen. De aangetroffen sporen en structuren stamden uit
het Neolithicum tot en met de Nieuwe tijd. Bovendien heb ik voor wat betreft de methodiek niet alleen
kennis van grote(re) open area-opgravingen, maar ook kennis gemaakt met de methodiek voor de steentijd
en stadskernopgravingen. Tijdens enkele projecten was ik verantwoordelijk voor (een groot deel van) het
digitale meetwerk. Ik heb daardoor ruime ervaring met Sokkia en SurvCE. Tijdens mijn opleiding heb ik
regelmatig met Mapinfo gewerkt. Privé gebruik ik tegenwoordig liever QGIS. Bij de gemeente Nijmegen heb
ik verder nog regelmatig met Archeolink gewerkt en daarbij ervaring opgedaan met zowel de module voor
de veldadministratie als de module voor het depot.
De afgelopen 2 ½ jaar heb ik vooral, met enige regelmaat, voor de gemeente Amersfoort gewerkt. Hier heb
ik alle voorkomende werkzaamheden uitgevoerd waaronder het inmeten met Leica voor Archeolink. Het
beste vermaak ik mij bij de aanleg van vlakken. Ik kan het meestal niet laten om mij ook met de planning en
de eventuele aansturing van de opgraving te bemoeien. Bij de gemeente Amersfoort werd ik daar ook voor
ingezet als vervangers van de senior KNA-archeoloog.

Mei 2012 Dec. 2012 | Gem. Nijmegen Onderzoek van Fort Knodsenburg, Kasteel Lent en een
Middeleeuwse nederzetting in het kader van het project Dijkteruglegging. Hier heb ik vooral veel profielen
aangelegd en getekend, maar ook geassisteerd bij de aanleg van vlakken.
21-07-2014 31-07-2014 | BAAC Definitief onderzoek van een terrein in de binnenstad van Eindhoven.
Hier vooral muren blootgelegd en onderzocht, maar ook weer eens handmatig een vlak getekend.
28-01-2015 - 25-02-2015 + 13-04-2015 + 22-06-2015 | Gem. Nijmegen Onderzoek van een aantal sites
in Lent waar bewoning uit de Vroeg Romeinse periode tot en met de vroege Middeleeuwen is
gedocumenteerd.
30-11-2015 - 19-02-2016 | Gem. Rijswijk Definitief onderzoek van bewoning uit de Late Middeleeuwen.
Deze opgraving is volledig analoog gedocumenteerd.
04-07-2016 - 12-08-2016 | Sweco Definitieve opgraving van een kleine verblijfplaats uit de Late Steentijd.
15-11-2016 - 18-11-2016 | Gem. Delft Opgraving van Merovingische bewoning in Monster (kustgebied)
19-12-2016 - 20-04-2017 | BAAC Opgravingen Kerkplein en Helstraat in de binnenstad van Arnhem. Hier
heb ik een groot deel ingemeten met een RTS.
19-07-2017 - 17-08-2017 | VUhbs Grootschalig onderzoek rurale bewoning van IJzertijd tot en met de
volle Middeleeuwen
30-10-2017 - 02-11-2017 | Gem. Amersfoort Proefsleuvenonderzoek. Hier heb ik vooral ingemeten met
een Leica.
25-10-2018 - Eind nov 2018 | Gem. Rijswijk DO van een site uit de Romeinse tijd.
28-3-2019 - 18-4-2019 | Gem. Amersfoort DO van een site uit de 10e – 11e eeuw.
16-9-2019 - 30-10-2019 | Idem DO van een site uit de ijzertijd in Leersum. Hier een groot deel van de
dagelijkse leiding uitgevoerd.
2-6-2020 - 15-6-2020 | Gem. Breda Proefsleuvenonderzoek in combinatie met boringen in Prinsenbeek
28-7-2020 - 6-8-2020 | Gem. Amersfoort verkennend booronderzoek voormalig ziekenhuisterrein
8-9-2020 - 13-11-2020 | Gemeente Amersfoort Wieken Noord DO
13-10-2020 - 14-10-2020 | BAAC Project Ravenstein
17-11-2020 - 18-11-2020 | Gemeente Amersfoort Verkennend onderzoek Podium
25-11-2020 4-12-2020 | RAAP Archeologische begeleiding in Wassenaar
6-1-2021 - 3-3-2021 | IDDS Archeologie Archeologische begeleiding in o.a. Alblasserdam.
25-3-2021 - 25-3-2021| Gemeente Amersfoort Bodemkundig booronderzoek in Soest

