C o e v o r d e n

Conservering
Een schep in de grond kan een mooie vondst opleveren.

G e m e e n t e

Na een verblijf in de bodem vragen deze kwetsbare
objecten om reiniging en conservering. Niet alleen het
opgraven en bestuderen van het materiaal is tenslotte

AD C ArcheoProjecten is een onderdeel van het Archeologisch Diensten Centru

E i g e n a a r / o p d r a c h t g e v e r :

belangrijk. Ook het bewaren ervan voor de toekomst!
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Expertise en conserveringsatelier
Het ADC heeft veel ervaring in het conserveren en het bewaren van
kwetsbaar materiaal. Voorwerpen van metaal, hout, leer, been en glas gaan
na opgraven immers snel in conditie achteruit.
In ons goed uitgeruste conserveringsatelier behandelen wij het materiaal
op doeltreffende, efficiënte wijze. Met onze ervaring kunnen wij u adviseren
over de beste methoden en middelen om uw vondsten langdurig op te
slaan. De toegepaste conserveringsmethoden zijn reversibel en voldoen aan
de hoogste internationale standaarden.

Archeologische depots en musea
Het belang van een juiste bewaring van vondsten is in
de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie vastgelegd.
Vooral archeologische depots en musea hebben te
maken met de richtlijnen voor actieve en passieve
conservering van materiaal. Bij actieve conservering zijn
de vondsten schoongemaakt, geconserveerd en soms
gerestaureerd. Bij passieve conservering is de
omgeving van het object geconditioneerd zodat het
verval van de vondsten minimaal is.

De conditie van uw archeologische vondsten
We zetten onze expertise graag in om uw vondsten op
eventuele achteruitgang in kwaliteit te controleren.
Daarbij formuleren wij aanbevelingen om uw depot en
de kwaliteit van het daarin opgeslagen materiaal te
optimaliseren. Verder assisteren wij u bij het
ondernemen van concrete stappen in dit proces, zoals
de aanleg van klimaatkamers.

Interesse
Onze experts, Johan Langelaar en Karin Abelskamp,
staan u graag te woord.
Voor meer informatie, een afspraak of prijsopgave
kunt u mailen naar info@archeologie.nl
Of u kunt bellen naar 033-2998181.

