Implementatie van de nieuwe wet op onderwatererfgoed een stapje dichterbij

donderdag, november 28, 2013

Op 22 november 2013 werd het voorontwerp van wet betreffende bescherming van het cutltureel erfgoed onder water, een aangepaste en uitgebreide versie
van de zgn. "wrakkenwet" van 2007 goedgekeurd door de federale regering. Deze wet zal bescherming bieden voor al het maritiem en cultureel erfgoed dat zich
in het Belgische deel van de Noordzee bevindt.
[Lees meer]

Eerste geofysische survey op zee

dinsdag, november 19, 2013

Een eerste geofysische survey op zee werd uitgevoerd door de Universiteit Gent en Deltares van 7 tot 11 oktober 2013 aan boord van het nieuwe Vlaamse
onderzoeksschip Simon Stevin. Met behulp van een breed gamma aan akoestische apparatuur proberen we een beeld te krijgen van het archeologisch
potentieel van de zgn. Oostendevallei, een oude begraven paleovallei voor de kust van Oostende.
[Lees meer]

Nieuwe Marine Board werkgroep onderwatererfgoed

vrijdag, november 1, 2013

In september 2013 werd door de European Marine Board een werkgroep opgericht rond onderwater cultureel erfgoed en paleo-landschappen (WG
SUBLAND). Het doel van deze werkgroep is om een strategisch beleidsdocument (zgn. "position paper") op te stellen met synthese, onderzoekagenda en
beleidsprioriteiten met betrekking tot onderzoek van onderwatererfgoed en begraven paleo-landschappen. Deze position paper wordt gepubliceerd in het
najaar 2014.
[Lees meer]

Eerste oppervlaktemetingen op het strand van Raversijde

vrijdag, oktober 18, 2013

In de zomer van 2013 heeft de vakgroep Geografie (3D Data Acquisitie Cluster) van de Universiteit Gent voor de eerste maal een groot aantal hoogtemetingen
uitgevoerd in het getijdegebied op het strand van Raversijde (België).
[Lees meer]

Stage prospectie grindwerven

dinsdag, oktober 1, 2013

In het kader van het SeArch project wordt een protocol voorbereid voor de aggregaatindustrie m.b.t. de melding van archeologische vondsten uit zee. Om na te
gaan wat de kansen en de mogelijkheden zijn voor het aantreffen van vondsten op werven waar opgebaggerde granulaten verwerkt worden, werd door twee
studenten archeologie aan de UGent (Lien Van der Dooren en Toon De Herdt) een week lang geprospecteerd op de werven te Oostende en Zeebrugge.
Hierbij werden o.a.
[Lees meer]

SplashCos conferentie 'Under the Sea: Archaeology & Palaeolandscapes'

zondag, september 29, 2013

Van 23 tot 27 september 2013 vond in Stettin (Polen) de SPLASHCOS Final Conference plaats (COST Action TD0902 "Submerged Prehistoric
Archaeology and Landscapes of the Continental Shelf"). Aan deze internationale conferentie namen ca. 150 deelnemers uit 22 verschillende landen deel.
In een vijftigtal lezingen werden de volgende thema's behandeld:
[Lees meer]

Opvolging ILVO Boomkorvissen

woensdag, september 18, 2013

Om na te gaan wat de kansen en de mogelijkheden zijn voor het aantreffen van archeologische vondsten bij de verschillende gebruikte vistechnieken
(boomkorvisserij, bordenvisserij,...) werd er op 17 september 2013 meegevaren met het ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek) aan boord
van het nieuwe Vlaamse onderzoeksschip Simon Stevin. Die dag werd er gevist met de boomkor met een fijnmazig net. In total werden 6 trekken met het net
uitgevoerd.

uitgevoerd.
[Lees meer]

College Maritieme Archeologie aan de VUB

dinsdag, september 10, 2013

In het academiejaar 2013-2014 wordt door dr. Marnix Pieters aan de VUB een cursus "Maritieme Archeologie" gedoceerd, binnen de Masteropleiding
Kunstwetenschappen & Archeologie. Met deze cursus, georganiseerd in het kader van het SeArch project, engageert de VUB zich om de maritieme
archeologie de nodige academische aandacht te geven.
[Lees meer]

Opvolging grindwinning Oostende & Zeebrugge

vrijdag, augustus 30, 2013

In het kader van het SeArch project wordt een protocol voorbereid voor de aggregaatindustrie m.b.t. de melding van archeologische vondsten uit zee. Om na te
gaan wat de kansen en de mogelijkheden zijn voor het aantreffen van vondsten op werven waar opgebaggerde granulaten verwerkt worden, werd er in juni, juli
en augustus 2013 onderzoek verricht op verschillende werven in Oostende, Zeebrugge en Kallo.
[Lees meer]

Strandprospectie met vzw "Jeugd Cultuur en Wetenschap"

zondag, augustus 25, 2013

Op 23 augustus 2013 werd een strandprospectie georganiseerd met de kinderen en begeleiders van de vzw "Jeugd Cultuur en Wetenschap" ter hoogte van
onze testsite voor geofysisch onderzoek te Raversijde. Op die manier kregen we een beter zicht op het archeologisch potentieel van deze zone.
[Lees meer]

Multibeamsurvey wrakken

zaterdag, augustus 10, 2013

Op 4 en 31 juli 2013 werd aan boord van het nieuwe Vlaamse onderzoeksschip Simon Stevin een multibeam survey uitgevoerd op diverse scheepswrakken
binnen het Belgische deel van de Noordzee. Klik hier voor een opname van een van de wrakken, in een waterdiepte van 33 m. Het wrak vertoont een
duidelijke breuk nabij een van beide uiteinden.
[Lees meer]

Inventarisatie fossiel botmateriaal museum De Plate

vrijdag, juli 5, 2013

In functie van de reconstructie van paleo-landschappen in de Noordzee en het selecteren van testsites voor ons geofysisch onderzoek, werd er op 28 juni 2013
een inventarisatie verricht van het fossiel botmateriaal uit de collectie van Heemkundig Museum De Plate in Oostende (http://www.deplate.be/).
[Lees meer]

Matinée aan Zee - Boekvoorstelling Raversijde

zondag, juni 30, 2013

Op vrijdag 14 juni 2013 werd in Oostende de studienamiddag georganiseerd "Matinée aan zee: van de polders over duin en strand naar zee, een verrassend
archeologisch parcours". Die dag werd de nieuwe Relicta Monografie "Archeologisch onderzoek Raversijde 1992-2005" voorgesteld.
[Lees meer]

Onderzoek sleephopperzuiger De Artevelde

vrijdag, juni 28, 2013

In het kader van het SeArch project wordt een protocol voorbereid voor de baggersector en aggregaatindustrie m.b.t. de melding van archeologische vondsten
op zee . Om na te gaan wat de kansen en de mogelijkheden zijn voor het aantreffen van vondsten bij de verschillende in gebruik zijnde baggerschepen, werd er
op 26 juni 2013 meegevaren met De Artevelde, een sleephopperzuiger van de firma DEME die gebruikt wordt voor het uitdiepen van de haven van Zeebrugge.
[Lees meer]

2de Stakeholders bevraging, VLIZ Jongerencontactdag

donderdag, juni 27, 2013

Op vrijdag 15 februari werd door het VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee) een jongerencontactdag Mariene Wetenschappen georganiseerd in Brugge. Dit was
een ideale gelegenheid om ook hier de stakeholder bevraging te laten invullen door de aanwezige wetenschappers.
[Lees meer]

Stakeholders bevraging

woensdag, juni 26, 2013

In december 2012 en januari 2013 werd een internetbevraging gehouden onder de verschillende belanghebbenden van de zee, waarin er gepolst werd naar de
algemene opinie over onderwatererfgoed. Thema's als de definitie van onderwatererfgoed, het beleid en beheer van onderwatererfgoed, beschermingscriteria,
de toegang tot onderwatersites en/of informatie over onderwatererfgoed, de archivering van data omtrent onderwatererfgoed, etc. kwamen aan bod.
[Lees meer]

Oostende voor anker 2013

dinsdag, mei 28, 2013

Om de interesse en de kennis omtrent maritieme archeologie te vergroten bij het bredere publiek was er in mei 2013 op Oostende voor anker
(http://www.oostendevooranker.be/) een informatiestand met uitleg over het SeArch-Project, het Kogge project en het varend erfgoed.
[Lees meer]

Onderzoek garnalenvisser Crangon

vrijdag, mei 10, 2013

In het kader van het SeArch project wordt een protocol voorbereid voor de visserijsector m.b.t. de melding van archeologische vondsten op zee.
[Lees meer]
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