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Kennisbevordering maritieme archeologie LWAOW 
 
Programma workshops 2019 
 

1.  Fotogrammetrie                               Zaterdag 23 februari in Amersfoort 

Deze werkshop is bedoeld voor een ieder die zich wil gaan verdiepen in het gebruik van 
fotogrammetrie in de archeologie, zowel onder als boven water. Aan de hand van eigen 
ervaringen wordt in deze workshop stap voor stap aangegeven op welke wijze een goed 
resultaat kan worden verkregen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het voorkomen van 
fouten / missers. 
In deze workshop wordt ook aandacht besteed aan de techniek om vanuit fotogrammetrie tot 
een geprint 3D-model te komen.  
Voor deze workshop is een uitgebreide syllabus beschikbaar. 
 
De workshop wordt gehouden in het Archeologisch Diensten Centrum ADC in Amersfoort. 

Tijdsduur workshop 09:30 – 16:30 uur, inloop vanaf 09:00 uur met koffie / thee. 

Kosten voor deelname € 50,00, dit inclusief koffie/ thee en lunch. 

Aantal deelnemers maximaal 12! 

Opgave voor deelname tot uiterlijk donderdag 21 februari 2019 via secretariaat@lwaow.nl 

 

2.  Scheepshout herkennen & documenteren      Zaterdag 13 april in Amersfoort 

In ons waterrijke land komt het regelmatig voor dat stukken hout boven komen drijven of 
aanspoelen. Deze workshop geeft de vrijwilliger in de maritieme archeologie een handvat om 
aangetroffen hout te herkennen als scheepshout, te documenteren en (eventueel) te 
behandelen. In de workshop wordt ingegaan op de uniforme wijze van documenteren van 
scheepshout wat van belang is om het aangetroffen scheepshout met andere vondsten te 
vergelijken en/of te gebruiken bij verder onderzoek.    
 
Deelnemers krijgen de handleiding ‘Scheepshout. Herkennen, documenteren en behandelen’. 

De workshop wordt gehouden in het Archeologisch Diensten Centrum ADC in Amersfoort. 

Tijdsduur workshop 09:30 – 13:00 uur, inloop vanaf 09:00 uur met koffie / thee. 

Kosten voordeelname € 35,00, dit inclusief koffie/ thee en lunch. 

Aantal deelnemers maximaal 20! 

Opgave voor deelname tot uiterlijk donderdag 11 april 2019 via secretariaat@lwaow.nl 

 

 

3.  Aanpak NAS 2 en Rapporten & Publiceren   datum wordt nog vastgesteld  

 

4. Tekenen van scheepskanonnen         datum wordt nog vastgesteld  
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