
MACHU  slotsymposium op 4 juni in Amersfoort (Nederland) 

 

Meer informatie hierover is te vinden op www.machuproject.eu/news/news-41.htm 

 

Het MACHU project (Managing Cultural Heritage Underwater) is een Europees pilootproject 

dat loopt van september 2006 tot september 2009 over de studie van en het beheer van het 

Maritieme archeologische erfgoed. Het VIOE vertegenwoordigt België als één van de 8 

partners uit 7 Europese landen. 

Het voornaamste product van dit project is een centrale GIS databank met relevante 

informatie over het onderwater erfgoed. Het belangrijkste hierbij is dat de informatie over 

wrakken en andere onderwatersites door de diverse landen in een gestandaardiseerd formaat 

zijn uitgewerkt. Ook onderzoeksinformatie en informatie over wetgevingen wordt zichtbaar. 

Op deze manier wordt een krachtig instrument gecreëerd voor beleidsmensen en 

wetenschappers, om zo rekening te kunnen houden met het archeologische erfgoed in functie 

van bijvoorbeeld de planning van infrastructurele ingrepen. De communicatie over het 

Onderwater erfgoed wordt hierdoor vergemakkelijkt en geïnternationaliseerd. 

 

Het project bevindt zich in zijn laatste jaar en daarvoor wordt een Engelstalig slotsymposium 

georganiseerd in Amersfoort (Nederland) door de Nederlandse hoofdpartner Rijksdienst voor 

Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) waarin onderzoeksresultaten en 

producten van het project door de diverse partners zullen worden gepresenteerd voor de 

betrokkenen, beleidsmensen en het algemene publiek. 

 

Om deel te nemen aan dit symposium, gelieve een email te sturen naar: MACHU@racm.nl 

 

Voorlopig programma MACHU symposium 4 juni 2009: 

 

9.00    Receiving attendancees 

9.30 Words of welcome, Cees van 't Veen (Director RACM) 

9.45 
Introduction on the MACHU project, Martijn 
Manders  (RACM)                                 

10.15 Coffee break 

10.30 The Web based MACHU GIS, H. Hootsen & W. Dijkman (RWS) 

11.00 Presentation MACHU website, Will Brouwers (RACM) 

11.30 
Sedimentation-Erosion Modelling as a tool in UCH management, Justin Dix 
(England, Sothon) 

12.00 Lunch 

13.30 Sports Diving and the UCH  (Sweden, SMM) 

14.00 The influence of Infrastructural Works on UCH (Germany, RGK) 

14.30 The use of MACHU in scientific work, Iwona Pomian (Poland, CMM)      

15.00 Coffee break 

15.20 The management of UCH a multidisciplinary approach (Belgium, VIOE) 

15.50 New techniques used in MACHU to manage UCH(Portugal, DANS)  

16.20 Presentation 

16.50 Conclusion Martijn Manders (RACM) 

17.00   

 


