
DOEL
Het colloquium heeft tot doel: 
• Een balans op te maken van de verwezenlijkingen op het
vlak van maritieme archeologie in Vlaanderen/België 
• De algemene publieke reikwijdte van de maritieme en 
fluviale archeologie in België te vergroten 
• Een aantal internationale casestudies op het vlak van 
conservering en bekendmaking van het maritieme archeo-
logische erfgoed voor te stellen 
• Personen die interesse hebben voor het maritieme archeo-
logische erfgoed bijeen te brengen in een discussieforum
over thema's met betrekking tot de wetgeving en de samen-
werking/interactie tussen archeologen en sportduikers. 
Het wil tevens een wezenlijke bijdrage leveren tot de 
ontwikkeling van de samenwerkingen inzake maritieme
archeologie in het volledige gebied van de Zuidelijke
Noordzee.

Simultaanvertalingen Nederlands/Engels, Nederlands/Frans 
en Engels/Frans worden voorzien.

DOELPUBLIEK

Al wie een volledig overzicht wil krijgen van de belangrijkste
maritieme en fluviale archeologische vondsten uit ons land,
ingebed in een ruimer internationaal perspectief, mag dit 
colloquium niet missen Het is expliciet de wens van de 
organisatoren om naast onderzoekers, beheerders, beleids
medewerkers en allen die begaan zijn met het behoud en de
studie van het maritiem en fluviaal erfgoed, zowel professio-
nele duikers als amateursduikers aan te trekken. 



TENTOONSTELLING

In het Provinviaal Hof (Markt 2, Brugge) loopt van 1 tot 30 september
2006, een tentoonstelling met als titel: ‘Verdronken Verleden’.

De tentoonstelling is opgebouwd rond twee luiken:
•een overzicht van maritiem archeologisch onderzoek in België 

en de Belgische territoriale wateren
•een selectie van een aantal gerenommeerde maritiem archeo

logische projecten uit de gehele wereld
Toegang gratis

INSCHRIJVING

Het inschrijvingsgeld voor het colloquium bedraagt 125 EUR 
(voor 3 dagen) en omvat:
•conferentie documenten- abstractenboek 
•welkomst receptie 
•twee maaltijden en koffie/thee tijdens de pauzes
•toegang tot de conferentie en poster sessie 
•simultane vertalingen (Nederlands/Engels; Nederlands/Frans en 

Engels/Frans)

Afzonderlijke inschrijving voor:
•avondprogramma  21.09.06 (gratis)
•avondprogramma 22.09.06 .......euro
•excursie 23-09-06 ....... euro

Vul het inschrijvingsformulier in en stuur het op naar het 
conferentiesecretariaat voor 15 juni 2006:
Ter Zee of niet Ter Zee 2006
Provinciaal Museum Walraversijde
Nieuwpoortsesteenweg 636
B-8400 Oostende (Belgium)
Tel. 0032(0)59/70.22.85
Fax. 0032(0)59/51.45.03
Email: glenn.gevaert@west-vlaanderen.be

Betalingsgegevens; zie inschrijvingskaart

POSTERPRESENTATIES

Posters dienen ter beschikking gesteld te worden gedurende de 
volledige conferentie. Om het indienen van kwaliteitsposters aan te
moedigen, zullen in totaal twee prijzen voor de beste 
posterpresentatie worden toegekend, respectievelijk aan een 
'gewone' deelnemer en aan een student.
Een samenvatting (1 pagina) moet voor 1 maart 2006 naar 
het secretariaat (glenn.gevaert@west-vlaanderen.be) gestuurd 
worden. 
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Donderdag 21 september 2006

• 8.00-9.00: 
Onthaal en registratie

• 9.00-9.10: 
Verwelkoming

• 9.10-9.20: 
Inleiding

• 9.10-10.15: 
Keynote Lecture: La Belle, het vlaggeschip van Lodewijk XIV, ver-
gaan in de Matagorda Baai (Texas-VS) in 1686. Van opgraving
tot conservatie en presentatie aan het publiek
Professor Dr. Donny Hamilton, Institute of Nautical
Archaeology, Texas A & M, College Station 

• 10.15-10.45: 
Koffie

Sessie 1: 
Onderzoek naar maritiem archeologisch erfgoed 
in België, Sessievoorzitter, Dr. Marnix Pieters, Vlaams
Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) 

• 10.45-11.10: 
Cel maritieme archeologie VIOE: stand van zaken en inleiding
sessie
Dr. Marnix Pieters, wetenschappelijk attaché VIOE 

• 11.10-11.35: 
Overzicht van oude scheepsvondsten uit België
Dr. Aleydis van De Moortel, Assistent-Professor Universiteit
van Tennessee. 

• 11.35-12: 
De maritieme rijkdom van de Noordzee-bodem
Dr. Jan Parmentier, Assistent-Professor Universiteit Gent 

• 12-13.30: 
Lunch

• 13.30-13.55: 
De Zeebrugge -site
Stéphane Vandenberghe, Adjunct-conservator Groeninge-
museum

• 13.55-14.10: 
De conservering van de artefacten van de Zeebrugge-site
Martin Van Dromme

• 14.10-14.35: 
Een 18de-eeuws wrak op de Buitenratel, het zgn. Nieuwpoortwrak
Marc Thierens, namens Nata

• 14.35-15.00: 
Archeologie van U-Boot wrakken: sporen van de oorlog op zee 
in de vroege 20ste eeuw
Tomas Termote 

• 15.00-15.45: 
De koggen bij Doel. Stand van zaken huisvesting, documentatie 
en onderzoek
Karel Vlierman, oud conservator collecties van het Nederlands
Instituut voor Scheeps- en onderwaterArcheologie (N.I.S.A./R.O.B.)

Programma



• 15.45-16.15: 
Koffie

• 16.15-16.45: 
Boten in Keltische traditie in België. Van de site van Pommeroeul
tot de Gallo-Romeinse zaal in het museum te Ath
Karin Bausier, archéologue-Conservatrice

• 16.45-17.15: 
De archeologie van de waterwegen in Wallonië
Dr. Marie-Hélène Corbiau, Attaché bij de 'Direction de
l'Archéologie' du Ministère de la Région Wallonne

• 17.15-17.30: 
Afsluiten sessie door sessievoorzitter

Vrije Lezing

• 17.30-18.00: 
Noordzee wrakken: hotspots voor biodiversiteit
Dr. Ward Vanden Berghe,Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) 
en Vincent Zintzen, Koninklijke Belgisch Instituut voor Natuur-
wetenschappen (KBIN).

• Avondprogramma mits afzonderlijke inschrijving, gratis deel-
name aan de officiële opening van de tentoonstelling ‘Geloof en
Geluk’ en aan de receptie; aangeboden door de stad Brugge 

Vrijdag 22 september 2006

Sessie 2
Wetgeving in verband met maritiem archeologisch 
erfgoed: de situatie in Vlaanderen/België en de buurlan-
den, Sessievoorzitter Dr. Jan Parmentier, Universiteit Gent

• 9.00-9.20: 
Standpunt van de 'Sportduiker'-'amateur-onderwaterarcheoloog'
Bart Schiltz 

• 9.20-9.45: 
Engeland
Ian Oxley, Hoofd afdeling maritieme archeologie English Heritage. 

• 9.45-10.10: 
Measure of Measure
Dr. Thys Maarleveld, Hoofd van de Afdeling Maritiem
Erfgoed van de Nederlandse Rijksdienst voor het oudheidkundig
bodemonderzoek en docent maritieme archeologie aan de
Universiteit van Leiden. 

• 10.10-10.40: 
Koffie

• 10.40-11.05: 
France
Jean-Luc Massy, Conservateur général du patrimoine, 
Chef du Département des recherches archéologiques subaquati-
ques et sous-marines.

• 11.05-11.30: 
Vlaanderen/België



• 11.30-12.30: 
panelgesprek
met moderator Ingo Luypaert, algemeen coördinator van
VCM-Contactforum voor Erfgoedverenigingen vzw. 

• 12.30-14.00: 
Lunch

Sessie 3 : 
Internationale voorbeelden conservering van maritiem
archeologisch erfgoed, Sessievoorzitter: 
Natalie Cleeren, onderzoeker conservatie VIOE 

• 14.00-14.25: 
Nederland: een maritieme cultuur. Hoe we ons verleden 
beschermen voor de toekomst
Martijn Manders, Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodem-
onderzoek (ROB, Amersfoort). 

• 14.25-14.50: 
De schepen van Skuldelev en Roskilde: van opgraving tot het
bouwen van replica's
Dr. Jan Bill, Hoofd van onderzoek en ontsluiting van het
Vikingschipmuseum Roskilde 

• 14.50-15.15: 
De boot van Dover
Peter Clark, Deputy Director Canterbury Archaeological Trust.

• 15.15-15.40: 
Het oorlogsschip de 'Stirling Castle' bouwen
Richard Endsor 

• 15.40-16.10: 
Koffie

• 16.10-16.35: 
De Goodwin Sands: Het grootste scheepskerkhof ter wereld
Bob Peacock 

• 16.35-17.00: 
De ontwikkeling van opgravingstechnieken onderwater: van de
Vasa tot de Kronan
Dr. Ulrica Söderlind 

• 17.00-17.10: 
Afsluiten sessie door sessievoorzitter

• Avondprogramma mits afzonderlijke inschrijving en betaling,
korte verkenning van Brugge, brouwerijbezoek en colloquiumdiner.

Vrije lezingen

• 17.10-17.35: 
Hout en verkeer. Maritieme handel: van de Vikingtijd tot de late
middeleeuwen
Aoife Daly, Universiteit van Zuid-Denemarken. 

• 17.35-18.00: 
De zeekaart Vlaamse Banken: een wegwijzer naar de wrakken
Dr. Ir. Nathalie Balcaen, Vlaamse Hydrografie



Zaterdag 23 september 2006

Sessie 4 : 
Voorbeelden van publiekswerking; sessievoorzitter
Hubert De Witte, Conservator Bruggemuseum

• 9.00-9.30: 
De Mary Rose, een schip met vele verhaallijnen
Mex Milched, Conservator van het geschut en sitedirecteur, 
de Mary Rose Trust

• 9.30-10.00: 
Een Nederlander kent zijn eigen verleden niet, de Vliegent Hart
collectie schijnbaar verstopt in het MuZEEum
Wilbert Weber, directeur van het Zeeuws maritiem MuZEEum 

• 10.00-10.30: 
De kogge van Bremen van 1380. Berging, 
reconstructie, conservatie en presentatie
Dr. Lars U. Scholl, Directeur van het Duitse Maritiem Museum
en professor maritieme geschiedenis, Universiteit Bremen. 

• 10.30-11.00: 
Koffie

• 11.00-11.25: 
Een museum en een replica: te bekijken of niet?
Dr. Willem Bijleveld, Directeur van het Nederlands
Scheepvaartmuseum te Amsterdam

• 11.25-11.50:
Archeologische vondsten uit waterige omgevingen
Frederick Vandewalle, Maritiem Archeologisch Conservator.

• 11.50-12.00:
Wereld beneden: in mtu presentatie van onderwatermonumenten
en sites via mobiele telefonie
Mikkel H. Thomsen

• 12.00-12.15: 
Walraversijde: van opgraving tot reconstructie en inleiding tot
excursie

• 12.15-12.25: 
Afsluiten sessie

• 12.25-12.30: 
Afsluiten colloquium

• 12.45: 
Excursie mits afzonderlijke inschrijving en betaling, lunch en
bezoek aan het provinciaal museum Walraversijde te Oostende


