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        AWN-Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie 

Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water 
opgericht: 24 september 1994   

e-mail: secretariaat@lwaow.nl 

                                                                                                                                 

LWAOW is een afdeling van de AWN 
 

Even LWAOW bijpraten….                                                    juli 2017     

 
Enkele belangrijke data 

 

- 13 t/m 15 oktober Nationale Archeologiedagen 

- 11 november  Donateursbijeenkomst STIMON op Terschelling 

- 25 november  Symposium Vrijwilligers in de onderwaterarcheologie in Amersfoort: zie  

                                    verder op deze Even bijpraten… 

                               

Op dit moment wordt op veel plaatsen aandacht gevraagd voor ons maritiem erfgoed, waarbij ook 

de bijdrage door vrijwilligers ter sprake komt. Hieronder een aantal links naar zaken die hiermee 

samenhangen. 
 

1. Verslag event SOS! Onze schepen vergaan twee keer  
 

De bijeenkomst Onze schepen vergaan twee keer die op 6 juli in het Nieuwland Erfgoedcentrum 

werf werd gehouden was een groot succes. Naast dat verschillende belangengroepen in de 

maritieme archeologie nader tot elkaar zijn gekomen is ook de basis gelegd om een breed gedragen 

bijdragen te leveren aan initiatieven om te komen tot een beter behoud van ons maritiem erfgoed.  

Tijdens de bijeenkomst zijn belangrijke motieven verzameld die gebruikt zullen worden voor het 

opstellen van een manifest aan de Tweede Kamer om daarmee de scheepwrakken op de politieke 

agenda te krijgen.Het verslag van deze bijeenkomst en de presentatie zijn te lezen op: 
https://platformmaritiemearcheologie.nl/congresverslag-sos-schepen-vergaan-twee-keer/ 
 

2. Scheepswrakken verdienen meer aandacht 
 

Het Rijk moet meer doen om scheepswrakken uit de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw te 

redden. Dat schrijven drie Kamerleden van CDA, SP en PvdA aan minister Bussemaker van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Het hele verhaal met een video over de Ritthem het wrak dat dreigt te verdwijnen vind je op: 

http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/99834/Scheepswrakken-verdienen-meer-aandacht 

 

3. Kamervragen aan de minister van OCW 
 

Vragen van de leden Rog (CDA), Beckerman (SP) en Gijs van Dijk (PvdA) aan de Minister van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over een werkbezoek aan de Reede van Texel waar historische 

scheepswrakken uit de 16e, 17e en 18e eeuw in de zeebodem dreigen te vergaan en over het 

congres «SOS! Onze schepen vergaan twee keer» op 6 juli 2017 (ingezonden 20 juli 2017).  

De link naar de kamervragen zelf: 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2017Z10518&did=2017D21861  

 

 

4. Save the date 25 november 2017      
 
Vrijwilligers in de onderwaterarcheologie; samen verder met beheer en onderzoek van 
maritiem erfgoed 

mailto:secretariaat@lwaow.nl
https://platformmaritiemearcheologie.nl/congresverslag-sos-schepen-vergaan-twee-keer/
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https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2017Z10518&did=2017D21861


 

 

 

 

Sinds 2015 organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed jaarlijks een bijeenkomst voor 

vrijwilligers in de onderwaterarcheologie. Dit jaar gaan we onderzoeken hoe we samen verder  

komen met het beheer en onderzoek van maritiem erfgoed. De bijeenkomst vindt plaats op 

zaterdag 25 november, van 10 tot 17 uur, bij de Rijksdienst in Amersfoort. 

 

Tijdens het symposium van 2016 zijn een aantal initiatieven gestart en concrete afspraken 

gemaakt. We kijken positief terug op deze dag. Nu willen we verder vooruitkijken: welke 

afspraken zijn gerealiseerd, wat zijn de leerpunten en hoe geven we dit alles een goed vervolg? 

Een breed georiënteerde commissie, met vertegenwoordigers vanuit de vrijwilligersorganisaties, 

overheden en bedrijven, stelt een gevarieerd programma samen. Mis deze dag niet en zet 25 

november alvast in uw 

agenda! 

 

Meer informatie 

In september ontvangt u de uitnodiging met het programma en een aanmeldformulier. Informatie 

over het symposium van 2016 treft u aan op het digitale platform Maritiem erfgoed. 

 

U kunt deze mail doorsturen naar andere geïnteresseerden met link onderaan 'stuur naar een 

relatie'. Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar info@cultureelerfgoed.nl 

 
 

 
 
  

Activiteiten van de LWAOW worden ondersteund door: 
 
 
   

  Stichting ter Bevordering van de Onderwater- en Scheepsarcheologie (BOS) 

 

 

mailto:info@cultureelerfgoed.nl

