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  Er is veel verwezenlijkt  

• Technologie en methodologie 
 
• Unesco conventie: ratificatie & 

implementatie in wetgeving   

• Archeologische verwachtingskaart 

 
• Best practice voor industrie 

 
• Uniek beleidskader op zee 

  
• Veel data 

 



Van achterblijver tot voortrekker ...  

... maar niet op de lauweren rusten  



Veel uitdagingen voor de toekomst  

      Onder andere: 
 

• Beleid en wetgeving 
 

• Technologie 
 

• Samenwerking industrie 
 

• Betrekken van publiek 
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1. Slim beleid 

1.   Gebruik het huidige beleidskader en de kennis  

• Huidige verplichtingen verder vorm geven (o.a. in MER 

     procedure, monitoring)  

• Versterking en voldoende expertise voor ‘de ontvanger van het 
erfgoed’ 

• Ecologische meerwaarde van bv. wrakken in rekening brengen: dit 
kan met de huidige beleidsinstrumenten 

• OCE wereldwijd helpen beschermen en overeenkomsten sluiten 
met andere staten; 

 



1. Slim beleid 

2.   Wettelijke aanpassingen op termijn noodzakelijk 

• Vondsten voldoende bescherming bieden vooraleer deze al dan niet 
als OCE worden erkend 

• Voorruit kijken naar erfgoed dat minder dan 100 jaar oud is 
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2. Slimme technologie  

© Splashcos 
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© 3D at depth 

© Trimetari 
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3. Slimme samenwerking  

Maasvlakte II 
Rotterdam 
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Vlaamse Baaien project 

3. Slimme samenwerking 

www.MaritiemeToegang.be 

www.MaritiemeToegang.be 
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Paleovallei onder Zeebrugge: archeologische ‘hot-spot’ ? 

paleovallei 

3. Slimme samenwerking 
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Onderzoek Zeebrugge: unieke samenwerking   

Fase 1: Seismisch onderzoek  

Fase 2: geotechnisch onderzoek  
(boringen + sonderingen) 

Fase 3: 3D ondergrondmodel  

Fase 4: paleolandschap & archeologie 

Win-win situatie 

agentschapMDK 
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• Hergebruik stortplaats S1 wordt onderzocht 
 

• Optie ‘Deep sand extraction’?  
 
     
    begraven paleovalleien? 
 

 

Archeologie en zandextractie: 2 handen op 1 buik? 

Waar komt al dat zand vandaan?  

www.rondjezijpe.nl 
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• Maasvlakte 2:  diepe zandput 

 

• Screening => duizenden vondsten 
 

• 2 schedelfragmenten > 9000 j oud 
 

 
 

 

Archeologie en zandextractie: 2 handen op 1 buik? 

Building with nature   Building with history 
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4. Slimme visualisatie 

 

• Publiek meer betrekken  
 

• Ongezien = onbemind 
 

• 3D in plaats van 2D 
 

• Toch nog hoog ‘so what’ gehalte 
 
 



4. Slimme visualisatie 

Verdronken  
        stad  
    Pavlopetri 

 
   © Pavlopetri Project 

   Sakellariou et al. 2011 



4. Slimme visualisatie 

Verdronken Oostende ? 
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How much of European present-day civilization will we know 
if we can not access the first 120m above sea level? 
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Hoe zou Europa er uit 
zien als alle ijskappen 
smelten met een 
zeespiegelstijging van 
130 meter tot gevolg ? 
 
 
Wat zouden de 
archeologen van de 
toekomst concluderen 
uit de ruines van de 21e 
eeuw?   

En tenslotte ...  
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Dank voor uw aandacht 


