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2018 Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed
Thema maart: water
Water is voor Zeeland al vroeg een bron van welvaart gebleken. Of het nu ging om de handel met landen
overzee, of om zoutwinning of visserij, het is duidelijk dat voor de bewoners van dit gebied water behalve een
bedreiging ook een bron van inkomsten vormde. 2018 is het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed
(European Year of Cultural Heritage 2018). De slogan van het jaar is: ‘Our heritage: where the past meets the
future’. In heel Nederland, ook in Zeeland, worden door erfgoedorganisaties activiteiten georganiseerd en grote
landelijke evenementen belichten het thema 'Europa' in hun programma's ...

Meer informatie

Volg de Romeinse sporen in Zeeland
Busreis
Zaterdag 14 april 2018 is de kans om de Romeinse sporen en geschiedenis in Zeeland te zien en te beleven.
Ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘Romeinse kust. Het land van Nehalennia’ in het Zeeuws Museum in
Middelburg organiseren de SCEZ en het Zeeuws Museum een busreis door het kustgebied van Zeeland in de
Romeinse tijd ...

Meer informatie

Erfgoed als drager van de Omgevingswet
Informatiemiddag
De SCEZ organiseert in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op woensdag 18 april
2018 een informatiebijeenkomst voor adviseurs bij de Zeeuwse gemeenten over de rol van erfgoed in de
omgevingsvisie. Door het verhaal van het verleden als uitgangspunt te nemen voor toekomstige ambities kan in
de omgevingsvisie een helder, integraal en aansprekend verhaal worden verteld ...

Meer informatie

Romeinse kust
Tweede symposium
Op maandag 23 april 2018 wordt ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Romeinse kust. Het land van
Nehalennia' in het Zeeuws Museum in Middelburg voor de tweede maal een symposium over dit onderwerp
georganiseerd. Lees meer over het programma ...

Meer informatie

Advisering voor overheden

Romeinse kust

Wijziging planoverleg april
Het planoverleg van 4 april 2018 is verzet naar
woensdag 11 april. Overheden kunnen de plannen
tot uiterlijk een week vooraf per email agenderen
bij David Koren, adviseur cultuurhistorie en
monumenten ...

Tentoonstelling
Tot en met 6 mei 2018 is in het Zeeuws Museum de
reizende tentoonstelling ‘Romeinse kust’ te
bezichtigen die in maart 2016 in het Rijksmuseum
van start ging. De tentoonstelling in het Zeeuws
Museum is met een belangrijke bijdrage van de
SCEZ uitgebreid ...

Meer informatie

Meer informatie

60 jaar Deltawerken | de impact voor Zeeland
Vooraankondiging themamiddag
In 2018 is het precies 60 jaar geleden dat de eerste van een lange reeks Deltawerken werd opgeleverd. Het
laatste grote project, de Maeslandkering, dateert uit 1997. Op woensdag 27 juni 2018 wordt een themamiddag
gehouden over deze iconische dammen en waterwerken met hun waarde en belang voor de provincie Zeeland
...

Meer informatie

Data in 2018

Evenement

Thema

Hele jaar door >
8-9 september >
12-13-14 oktober >

Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed
Open Monumentendag
Nationale Archeologiedagen

> Where the past meets the future
> In Europa
> Archeologie
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