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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’ers  gaan voor het 13 Provinciën project!! 

 
Even LWAOW bijpraten….extra                                        januari 2020  

    
1. Nogmaals het 13 Provinciën project  

 

Om het maritieme verleden van Nederland boven water te halen, nodigt de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed vrijwilligers en studenten uit om regionaal onderzoek te doen. Binnen het 

project ’13 Provinciën’ kunnen projectvoorstellen tot 1 februari 2020 worden ingediend. De 

onderzoeksvoorstellen brengen de verscheidenheid en verhalen van de provincies van Nederland 

en de Noordzee in kaart. 

13 Provinciën project 
De RCE heeft zich, samen met vrijwilligers, de afgelopen jaren sterk ingezet voor de ontheffing 

op de AMvB Erfgoedwet. Dat betekent dat vrijwilligers en studenten in de toekomst meer 

mogelijkheden hebben om bij te dragen aan maritiem onderzoek. 

 

In aanloop naar deze aanpassing is de RCE het project ’13 Provinciën’ gestart om maritiem 

onderzoek te stimuleren. Onderzoekers kunnen voor hun projectvoorstel een financiële bijdrage 

van maximaal €1.000 ontvangen. Het kan gaan om duikend of archief-gebaseerd onderzoek naar 

bijvoorbeeld een van de vele scheepswrakken, de molens op de Zaanse schans, de Romeinse 

nederzetting bij Cuijk, de inpoldering van het eiland Schokland of de verdronken dorpen in 

Zeeland of het Markermeer. Onder water of erboven, alle regio’s in Nederland hebben een 

maritiem verhaal te vertellen. 

Voorwaarden voor deelname 
 Het onderzoek heeft een maritieme connectie; 
 Er dient een onderzoeksvoorstel geschreven te worden, hiervoor is een format 

beschikbaar. Het voorstel bevat:  
o een persoonlijke onderbouwing van de onderzoekskeuze; 
o een begroting voor het ontvangen van de financiële bijdrage (max. €1.000,-). 

 Het voorstel dient voor 1 februari 2020 te zijn ontvangen; 
 Het betreft een kleinschalig onderzoek (max. 6 maanden, uit te voeren in 2020); 
 De (eerste) onderzoeksresultaten worden tijdens het jaarlijkse symposium Vrijwilligers 

in de onderwaterarcheologie van de RCE gepresenteerd, deze vindt plaats in november 
2020; 

 De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd in een (nog nader te bepalen) 
bundel. Vanuit de RCE kan ondersteuning geboden worden voor het uitwerken van de 
onderzoeksresultaten. 

Jurering 
Een jury bestaande uit leden van het Programma Maritiem Erfgoed Nederland (RCE), 

Rijkswaterstaat, LWAOW en STIMON zal de inzendingen beoordelen. Voor 1 maart 2020 

krijgen de inzenders bericht of hun voorstel is goedgekeurd. Bij de beoordeling wordt vooral 

gekeken naar het aantal ingezonden projectvoorstellen en de verspreiding over de ’13 provinciën’. 

Deelname 
Ben je vrijwilliger of student en ben je geïnteresseerd? Vraag dan het format aan voor het in te 

vullen onderzoeksvoorstel.  Je doet dit door een e-mail te sturen naar Liselore Muis, Programma 

Maritiem Erfgoed Nederland, via: l.muis@cultureelerfgoed.nl.  
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2. Subsidie regeling Erfgoedvrijwilligers 2019-2020  

De subsidieregeling Erfgoedvrijwilligers 2019-2020 van het Fonds voor Cultuurparticipatie is 

geopend. Hiermee kunnen vrijwilligers die zich met erfgoed bezighouden en kleine 

erfgoedorganisaties (tot 2 fte) zichzelf verstevigen. Vergroot je kennis en vaardigheden 

(vakinhoudelijk, technisch, etc), of versterk de organisatie (bijvoorbeeld marketing). 

 € 1.000 - € 5.000 per initiatief 

 Subsidie tot 100% van de projectkosten! 

 50% mag worden ingezet voor materiële projectinvesteringen 

 Totaal beschikbaar budget: € 300.000 

  Open tot 18 december 2020, of tot het totale budget op is. 

 Meer weten? Kijk op de website (ook voor onze andere erfgoedsubsidieregelingen) of neem 

contact op met een van onze adviseurs.  

 

3. Nogmaals Subsidies Archeologieparticipaties 2019-2020 
 

In Even Bijpraten van augustus 2019 hebben we de Subsidie Archeologieparticipatie 2019-2020 

opgenomen. Deze regeling biedt actieve beoefenaars de mogelijkheid voor de uitvoering van hun 

projecten een bijdrage aan te vragen. 

We hebben de subsidieregeling bekeken en hieronder vind je meer informatie over de regeling en 

waaraan je moet voldoen en aan welke criteria de aanvraag moet voldoen. 

Heb jij of jou groep een concreet plan voor een subsidieaanvraag dan willen we daarbij wel 

adviseren. Stuur je conceptplan naar het secretariaat@lwaow.nl  en je krijgt zo gauw mogelijk 

bericht.  

 

De subsidieregeling in het kort 
 

In de Staatscourant nummer 36147 van 2 juli 2019 is een regeling archeologieparticipatie 2019-

2020 opgenomen, die is vastgesteld door de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie. Het doel is  

publieksverbreding in de archeologie middels actieve participatie. Dit fonds verleent subsidies aan 

instellingen met een landelijk belang, die duurzame en structurele activiteiten verzorgen. Het 

fonds is een instrument van het Ministerie van OC&W waarmee op afstand uitvoering kan worden 

gegeven aan het cultuurbeleid.  

 

De regeling archeologieparticipatie richt zich specifiek op actieve deelname aan archeologie in de 

vrije tijd. De deelnemer heet dan archeologievrijwilliger. Actieve deelname kan omvatten (enkele 

voorbeelden) : zelf archeologisch graven, onderzoeken, conserveren, reconstrueren, nabootsen 

van historie, film maken over archeologie,  archeologie game ontwikkelen of archeologie 

monument maken voor een wijk. Vanzelfsprekend is meestal begeleiding van de vrijwilligers 

nodig. Wat niet als actieve deelname wordt gezien is het bezoeken van tentoonstellingen, 

opgravingen, lezingen etc. De actieve deelnemer moet archeologische vondsten of vindplaatsen 

zelf beleven en ervaren. 

 

De kans op toewijzing van een subsidie wordt groter naarmate aan drie criteria wordt voldaan:  

1.  de mate waarin het doel van de subsidie wordt gediend (kwaliteit);  

2.  de organisatie kwaliteit (heldere taak- en rolverdeling) en; 

3.  de mate waarin aan publieksverbreding wordt bijgedragen (niet alleen het eigen  clubje, maar  

     ook deelnemers daarbuiten).  

 

 

https://www.cultuurparticipatie.nl/subsidies/erfgoedvrijwilligers.html
http://www.cultuurparticipatie.nl/
https://www.cultuurparticipatie.nl/subsidies/erfgoedvrijwilligers/medewerkers/
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 Er zijn drie belangrijke randvoorwaarden voor de aanvraag: 

1.  De subsidie aanvrager moet een Nederlandse stichting of vereniging zijn zonder  

     winstoogmerk.  

2.  Het project moet specifiek en onderscheidend zijn (dus niet het reguliere duiktripje naar een  

     bekend wrak). Het mag maximaal twee jaar duren, kennisdeling is verplicht.  

3.  Alleen directe kosten worden gesubsidieerd, subsidie voor investeringen bedragen   

     maximaal 20% van de directe kosten. 

 

De subsidieaanvrager  moet een online aanvraagformulier en een sluitende begroting invullen via 

de website van het fonds (account “mijn fonds” aanmaken). Het projectplan kan je uploaden. Je 

krijgt subsidie voor maximaal 50% van de projectkosten.  De post onvoorzien mag niet meer dan 

7% zijn van de projectkosten. De subsidie is minimaal € 1.000,- en maximaal € 25.000,-  per 

project. Er is totaal € 900.000,- beschikbaar. Het is mogelijk om tot en met 18 december 2020 

een aanvraag in te dienen.  

 

Voor projecten in de  onderwaterarcheologie kan worden gedacht aan het opsporen en 

onderzoeken van een uit te kiezen wraklocatie of vondstcomplex (sonar, camera’s, zelf duiken 

etc.) in overleg met gemeente, provincie of RCE. Maar ook een wrak of vondstcomplex op land 

behoort tot de mogelijkheden. Het deelnemersveld kan bestaan uit participanten van recreatieve 

duikclubs of wrakduikteams in Nederland. Maar voor een wrak op land kan ook worden gedacht 

aan de ‘landrotten’ van de AWN.  

 

Het bestuur van de LWAOW wordt graag betrokken om positief mee te kunnen denken. Het geld 

ligt er…..gebruik het…..en boven alles, het moet gewoon leuk zijn en blijven. 

 

 

Activiteiten van de LWAOW worden ondersteund door: 
 
 
 
 
 

    

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

 

 


