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Netwerkdag
Bouwhistorie en archeologie
De SCEZ organiseert op woensdag 5 april 2017 een netwerkdag voor de Zeeuwse overheden over bouwhistorie
en archeologie. Tijdens deze netwerkdag hoort een bezoek aan Slot Oostende in Goes ...

Meer informatie

Groene Brim
subsidie 2017

Hydrobiografie
Schelde nu online

Zes miljoen euro extra
Minister Bussemaker (OCW)
reageert op de motie van de
Kamerleden Dik-Faber en
Vermue. In deze motie wordt de
regering verzocht te
onderzoeken welk bedrag uit
het niet verplichte bedrag in de
'rode Brim/Sim' ingezet kan
worden voor de groene
monumenten ...

Publicatie
De SCEZ heeft in 2016
meegewerkt aan de tot
standkoming van de
hydrobiografie voor het
Schelde-estuarium, waarbij de
ontwikkeling van dynamische
rivierlandschap in kaart is
gebracht. De hydrobiografie
bestaat uit een reeks van 11
kaartbeelden van
chronologische breukvlakken ...

Meer informatie

Meer informatie

Erfgoed Event
Vakevenement erfgoedsector
Van 5 tot en met 7 april 2017
vindt in de Brabanthallen in
’s-Hertogenbosch het Erfgoed
Event plaats, voorheen bekend
als de Nederlandse
Restauratiebeurs. De nieuwe
naam sluit beter aan op de
inhoudelijke doelstelling van het
vakevenement voor de totale
erfgoedsector ...

Meer informatie

Indienen subsidieaanvraag molens
Rijkssubsidie molens
Het onderhoudsplan voor de meeste molens in Zeeland loopt in 2018 af.
De subsidieaanvraag voor de komende zes jaren dient in 2017 plaats te
vinden.
De subsidie kan jaarlijks, via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
van 1 februari tot en met 31 maart digitaal of op papier aangevraagd
worden, voor een instandhoudingsperiode van 6 jaar. Het
inspectierapport van de Monumentenwacht is een goede basis voor het
opstellen van het onderhoudsplan ...

Meer informatie

Archeologie in gemeentehuizen
Tentoonstellingen
In de hal van het stadskantoor in Goes en in het gemeentehuis in Kruiningen zijn twee tentoonstellingen
ingericht met als centrale thema archeologie. De invulling is verzorgd door de AWN-afdeling Zeeland. De
vrijwilligers in de archeologie hebben daarvoor geput uit alle onderzoeken die in de afgelopen jaren zijn
uitgevoerd binnen de gemeentegrenzen ...

Meer informatie

Evaluatie POAZ 2009-2015

Opgegraven strijd

Rapport
In 2015 en 2016 heeft de SCEZ in opdracht van de
Provincie Zeeland een evaluatie uitgevoerd van de
werking en de effecten van de Provinciale
Onderzoeksagenda Archeologie Zeeland (POAZ) in
de jaren 2009-2015 ...

Vondsten uit Bierkaai Hulst
Van 28 januari tot en met 14 mei 2017 loopt in het
Noordbrabants Museum de tentoonstelling
'Opgegraven Strijd. Archeologie van de oorlog'. Ook
Zeeland is hier vertegenwoordigd, met vondsten uit
de Bierkaai te Hulst ...

Meer informatie

Meer informatie
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