
Reacties – KNA Leidraad Archeozoölogie 
 

 

SIKB 1 september 2011 

Versie 1.0 ter vaststelling CCvD Archeologie  

 

 Deze versie is op 12 september vastgesteld voor het CCvD Archeologie  

 

 
Personen die gereageerd hebben  

 
Organisatie  naam datum 

 Dr. Jessica M. Grimm 31-05-2011  

Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden, W.J. Kuijper    

 
16-05-2011 

Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden Thijs van Kolfschoten 

 

4-07-2011 

 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 
 Commentator Vindplaats 

in de leidraad  
Commentaar  Voorgestelde 

aanpassing 
Reactie auteur   

  Deel 
/Paragraaf  

pagina regelnr.(s)        (R. Lauwerier)  

 Dr. Jessica M. 

Grimm 

H4 par. 

4.1  

21 6-9 Wanneer mag 

iemand zich een 

superspecialist 

noemen? Wat zijn 

de aanvullende 

eisen qua opleiding 

en ervaring. 

 Misschien handig 

om dit gewoon weg 

te laten? 

Niet overgenomen. 
 
Goede vraag, maar 

het lijkt in dit kader 
te ver te gaan om dit 
formeel te definiëren 
en te reguleren. 
Dat opdrachtgevers / 
pve-schrijvers 
geattendeerd worden 

op het feit dat je in 
sommige gevallen 
niet ‘zo maar’ een 
willekeurige 

archeozoöloog kunt 
nemen is wel van 
belang.  
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 17 

Schelpdieren  

 5 mm is te grof  5 mm bij bepaling 

gegeten soorten, 

0,5 mm voor 

bepaling aantallen 

per volume (vooral 

bij sterke 

fragmentatie) en 

eveneens voor de 

kleine soorten 

i.v.m. herkomst 

(milieu) materiaal 

Overgenomen. 
 
Is een goede 

aanvulling en 
presicering die voor 
de pve-schrijver van 
belang kan zijn. 
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 6 8 Op pag. 6 op regel 8: 
Dergelijk onderzoek is 
deels gericht op …. Ik 
mis hierbij het 
dateringsaspect: in 
het Paleolithisch 
onderzoek spelen 
biostratigrafische 
dateringen op basis 
van zoölogisch 
materiaal een cruciale 
rol. 

  Overgenomen 

 
Goede aanvulling. 
Opmerking van deze 
is opgenomen. 
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 16 17 Een 5 mm-zeef (p. 16 
regel 17) voldoet niet 
voor het onderzoek 
van kleine zoogdieren 
(1 mm en in 
uitzonderlijke 
gevallen 0,5 mm). 
 Vandaar mijn 
verzoek om de 
leidraad op dit punt 
te wijzigen en ook 
van toepassing te 
laten zijn op 
archeologisch 
onderzoek van de 
oudere perioden. 

  Overgenomen 
 

 
Neem aanvulling op 
voor het geval 
biostratigrafisch 

onderzoek aan de 
orde is. 

 

 


