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9 Locaties duikinspecties   

Hot-spotgebieden

Rijksmonument

Opgravingen

Projecten van vrijwilligers

Kennisdeling

Verdronken lands chappen
en Noordzee  

Financiering

Archeologische
 monumentenzorg
publicaties

Vrijwilligers

Voorraad erfgoed 

Resultaten Programma   
Maritiem Erfgoed
De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed zet zich van 2018 tot en met  
2021  extra in op het gebied van maritiem erfgoed. Binnen het Programma 
Maritiem Erfgoed Nederland heeft de RCE als speerpunten kennis, onder-
zoek, beleid, samenwerking en educatie rondom onderwaterarcheologie.

•  Uitgave boek ‘Kanonnen in Nederland’
•  Digitale uitgave ‘Lexicon van  

de zeilvaart’
• Digitaal 3D scheepsmodel Pinas 
•  Ontsluiten archieven en wrakdata over 

maritieme kennis
•  Publicatie ‘Fysisch antropologische 

analyse vondsten uit de Maas’
•  Publicatie ‘Archeozoölogisch onderzoek 

hondenkaken uit Maren-Kessel’

 •  Lesgeven op Saxion 
•   Veldwerkscholen voor studenten  

en vrijwilligers       
 -  Veldwerkschool (op land),   

scheepsopgraving Zeewolde
 -  Veldwerkschool (duikend), o.a.  

IJsselmeer en Waddenzee

•  Publicatie ‘North Sea  
Pre history Research and 
Management Framework’ 

•  Presentatie bij inter-
nationaal congres over 
verdronken landschappen 
van West-Europa

•  Subsidie aan TNO voor 
onderzoek naar opbouw 
Noordzeebodem

•  Vervaardigen kaart  viewer 
en onder zoeksagenda 

IJsselmeer, Markermeer en 
Randmeren

•  Publicatie ‘Impact van  
infrastructurele werken op 
de waterbodem’ 

•  Publicatie ‘Heranalyse 
van geologische gegevens 
windpark’ 

•  Onderzoek naar  
mag netische lineaties in  
Markermeer en IJsselmeer

•  Jaarlijks symposium voor vrijwilligers  
in de onderwaterarcheologie

•  13 Provinciën project:  9 projecten van  
vrijwilligers gehonoreerd (zie op de kaart)

•  Bijdrage aan cursus onderwater  
archeologie LWAOW (vrijwilligers)

2 Potentiële hot-spotgebieden 
onderzocht met behulp van 
geofysische meettechnieken

•  Publicatie ‘Stand van zaken 2019 
gemeentelijk erfgoed beleid voor 
erfgoed op de waterbodem’

• RAM 258 Burgzand Noord
• RAM 253 Palmhoutwrak
• NAR 64 Oostvoornsemeer
• Rapport ‘Monitoring 2013-2018’

9 Locaties  
duikinspecties

2 Opgravingen: 
Koperplatenwrak, 
wrak bij Warder

 Fysieke bescherming 
Scheurrak

Actualisatie wrakkenlijst 

1 Rijksmonument geïnspecteerd 
en herstel fysieke bescherming 
(Waddenzee)
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