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Archeologisch erfgoed in zee is onbekend, ondanks het feit dat dit een zeer belangrijke 

component is van ons cultureel erfgoed. Dit onderwaterarchief is in grote mate bedreigd door 

de stijgende commerciële activiteiten op zee. Maar dit is echter niet de enige bedreiging. Ten 

gevolge van de complexe bevoegdheidsverdeling met betrekking tot de Noordzee ontbreekt in 

België nog steeds een degelijke regeling inzake onderwatererfgoed. 
 

Europese regelgeving en internationale conventies zoals de Unesco conventie voor de 

bescherming van het onderwater erfgoed streven ernaar om de zorg voor dit kwetsbare erfgoed 

wereldwijd op een hoger niveau te tillen. Tot nu toe werd in Belgie aan dit aspect niet zoveel 

aandacht besteed.  
 

Een consortium bestaande uit Universiteit Gent, Agentschap Onroerend Erfgoed, Deltares (NL) 

en Vlaams Instituut van de Zee (VLIZ) zal gedurende 4 jaar (2013-2016) de handen in elkaar slaan 

ter realisatie van het efficiënt en kostenreducerend inventariseren van marien erfgoed. Dit zal 

gebeuren in nauwe samenwerking met mariene bedrijven en overheidpartners.  
 

Op dit moment is de evaluatie van de archeologische erfgoedwaarde van gebieden op zee zeer 

tijdrovend en kostelijk, vooral bij gebrek aan een hiervoor op punt gestelde methodologie. 

Tevens ontbreekt de vertaling van internationale verdragen m.b.t. onderwatererfgoed in 

concrete wetten, uitvoeringsbesluiten en manieren van werken. Het project moet daarom 

toelaten het uniek marien archeologisch archief in kaart te brengen tegen aanvaardbare kost en 

met voldoende rechtszekerheid in het kader van mariene exploitatie.  
 

Het onderzoek heeft 3 duidelijke doelen: 

(1) De ontwikkeling van een snelle en kwaliteitsvolle methodiek voor het inschatten van het 

archeologisch potentieel van door werken geaffecteerde gebieden op zee en in kustzone. Dit 

betreft zowel bestaande conventionele technieken alsook nieuwe en aangepaste technieken. 

(2) De voorbereiding van een duidelijk beleid en een goede wettelijke omkadering met 

betrekking tot het marien archeologisch erfgoed. Het wettelijke kader moet instaan voor een 

goed beheer van waardevol erfgoed maar mag niet in de weg staan van aangewezen 

economische exploitatie van de Noordzee. 

(3) Ondersteuning van de betrokken actoren op zee om de nieuwe methodologie en het nieuwe 

beheerkader in de praktijk te brengen.  
 

De nodige feedback en input vanuit de bedrijfswereld, overheid, wetenschappelijke wereld en 

maatschappelijke actoren m.b.t. erfgoed wordt verzekerd via twee adviescomissies met 

betrekking tot methodologie/technologie en beheer/wetgevend kader. 

 

Voor meer informatie over dit onderzoeksproject kunt u terecht bij Dr. T. Missiaen, Universiteit 

Gent (tine.missiaen@Ugent.be) of via de website www.sea-arch.be. Het SeArch project wordt 

gefinancierd door het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT).  

ONTWIKKELING VAN EEN EFFICIËNTE EVALUATIE- 

METHODOLOGIE EN VOORSTELLEN TOT EEN 

DUURZAAM BEHEER IN BELGIË. 
 


