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Schakelen 

  

   

 

De SCEZ heeft als motto voor de jaren 2017 tot en met 

2020 ‘Schakelen’.  

 

We zijn een schakel in de keten van de erfgoedzorg in 

Zeeland. Als de situatie daarom vraagt schakelen we naar 

een andere versnelling; een tandje erbij of een tandje eraf. 

 

Ons werk staat niet op zichzelf. We werken samen met 

overheden, eigenaren en beheerders, erfgoedorganisaties 

en erfgoedliefhebbers die net als wij bij het erfgoed 

betrokken zijn.  

We richten ons op een goed functionerende erfgoedzorg 

in Zeeland, georganiseerd in onderlinge samenhang en 

met inbreng van alle betrokken partijen. 

 

De werkzaamheden in 2017 sloten aan op de cultuurnota 

van de Provincie Zeeland (2017-2020). Er is op tal van 

manieren gewerkt aan het beschermen, benutten en 

beleven van het erfgoed. 

 

Dit publieksjaarverslag geeft een indruk van de 

activiteiten die we in 2017 hebben ondernomen.  

 

Erfgoed schakelt: daar leg je verbindingen mee! 
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Beschermen 
 

 
 

De aantrekkingskracht van Zeeland voor inwoners, bedrijven, toeristen en cultuurliefhebbers wordt voor een deel bepaald door erfgoed. Erfgoed geeft de omgeving 

karakter. Monumenten en archeologische en cultuurhistorische elementen maken landschap, steden en dorpen herkenbaar en geven er een identiteit aan. We hebben 

bijgedragen aan ‘een zichtbaar Zeeland’ door het erfgoed ontwikkelingsgericht te behouden en te beschermen. De bouwkundige inspectie van de rijzige watertoren in het 

omliggende natuurgebied van Axel was één van de 616 inspecties die door onze Monumentenwacht zijn uitgevoerd.as wel koud op het koperen dak! 
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BESCHERMEN 
 

 

 
 

   

 
 

Gecertificeerd en geregistreerd  
 

Met de nieuwe Erfgoedwet van 2016 ging archeologisch onderzoek over van een 

vergunningstelsel naar een stelsel met certificering. De SCEZ behaalde op  

23 oktober het certificaat voor de protocollen Programma van Eisen, 

Bureauonderzoek, Inventariserend Veldonderzoek, Opgraven en Depotbeheer. 

De SCEZ is de eerste en tot nu toe enige instantie in Nederland die gecertificeerd 

is voor depotbeheer. Het Zeeuws Archeologisch Depot is daarmee in goede, 

‘gecertificeerde’ handen. Al onze archeologen zijn in 2017 als actor geregistreerd 

in het Actorregister Archeologie.  

  Datamigratie voor Zeeuws Archeologisch Depot 
 

Om aan de nieuwe wettelijke verplichtingen voor provinciale archeologische 

depots te voldoen, is er gestart met de migratie van alle beschikbare data over 

Zeeuwse vondsten naar het Provinciaal Depot Beheer Systeem. Het landelijke  

e-loket PDBS is een nieuw collectieregistratiesysteem dat op termijn door de 

meeste provincies in gebruik zal zijn voor de digitale opslag van vondst-

informatie, de verwerking van opgravingsdocumentatie en rapporten van 

archeologische bedrijven, en de toekomstige ontsluiting van vondsten voor het 

brede publiek.  

  

http://scez.nl/1/archeologie/25/archeologie/783/procescertificaat-archeologie
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Cultuurhistorisch waardevolle boerderijen 
 

De inventarisatie van 282 Zeeuwse boerderijen heeft in december geresulteerd 

in de afronding van het 2 jaar lopende project ‘Cultuurhistorisch waardevolle 

boerderijen van provinciaal belang’. Het project, uitgevoerd door de SCEZ en 

Stichting Landschapsbeheer Zeeland in opdracht van de Provincie Zeeland, 

kwam bij een breed publiek onder de aandacht. De radio- en televisie-interviews 

van Omroep Zeeland op 14 en 16 februari schetsten een beeld van het belang van 

behoud en ontwikkeling van het agrarisch erfgoed in Zeeland. In het voorjaar van 

2018 worden de projectresultaten gerepresenteerd.  

  Gemeentelijke monumenten in Sluis 
 

In december is het 2de rapport met beschrijvingen en waardestellingen van de 

potentiële gemeentelijke monumenten opgeleverd aan de gemeente Sluis.  

Fase 2 betrof ruim 50 objecten die tot de categorie publiek erfgoed, bedreigd 

erfgoed en landmarks behoren. De diversiteit was enorm: stuk voor stuk 

elementen die moeilijk weggedacht kunnen worden en van invloed zijn op de 

identiteit en aantrekkelijkheid van de gemeente Sluis. Naast voormalige 

gemeentehuizen, een vlasroterij en enkele kerken werden ook kleinere objecten 

als grenspalen en restanten van een stadsmuur beschreven en gewaardeerd. 

  

http://scez.nl/2/cultuurhistorie/26/cultuurhistorie/680/inventarisatie-boerderijen
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Alliantiepartner voor duurzame woonmonumenten 
 

De SCEZ is partner geworden van een duurzaamheidsalliantie met bedrijven en 

gemeenten voor het energiezuinig maken van Zeeuwse woonhuismonumenten. 

In een speciaal ontwikkeld monumentenpaspoort worden aanbevelingen gedaan 

voor te nemen maatregelen om energie te besparen en het verbeteren van het 

wooncomfort. De pilot Duurzame Monumenten Zeeland is in het tweede halfjaar 

van start gegaan in Zierikzee, Veere en Middelburg. De Monumentenwacht 

vervaardigde 22 paspoorten. In 2018 volgen er meer. 

  Digitale monitoring van rijksmonumenten  
 

Van 1.407 rijksmonumentale niet-woonhuizen zijn casco en onderhoudsstaat in 

beeld gebracht. De Monumentenwacht bracht de kwalificaties tot stand aan de 

hand van foto’s van de objecten in een digitale omgeving. De Provincie Zeeland 

maakt gebruik van digitale monitoring om inzicht te krijgen in de staat van 

onderhoud en de restauratiebehoefte van rijksmonumenten in de provincie. 

Gegevensuitwisseling met de landelijke Erfgoedmonitor maakt het in de 

toekomst mogelijk om data op  gemeentelijk en (inter)provinciaal niveau met 

elkaar te vergelijken. 

http://scez.nl/4/monumenten/44/monumenten/807/monumentenpaspoort
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Meldpunt Bodemvondsten 
 

Er zijn 107 vondstmeldingen gedaan en 10 waarnemingen in het veld verricht na 

een vondstmelding, waaronder de onderkaak van een grottenleeuw. Een 

particulier vond de kaak in het najaar van 2017 op het strand tussen Westkapelle 

en Domburg en meldde de vondst bij het provinciale bodemvondstenmeldpunt. 

De kaak is meegekomen met een zandsuppletie. Het opgespoten zand is 

afkomstig van de Middelbank, circa 20 kilometer uit de kust van Walcheren. De 

grottenleeuw leefde op grasvlakten in de tijd van het pleistoceen, het tijdvak van 

de ijstijden.  

  Meldpunt Erfgoed Zeeland 
 

Het Meldpunt is een centraal informatiepunt om melding te doen van bedreigd, 

onbekend en/of ondergewaardeerd erfgoed in de Zeeland. 11 particuliere 

monumentenorganisaties en de SCEZ werken hierin samen. De website werd 

1.493 keer bezocht door 1.069 gebruikers. 16 personen maakten gebruik van het 

digitale loket en vroegen hiermee vooral de aandacht voor bedreigd erfgoed. 

Voor het sluitstuk van de afwatering van Zuid-Beveland kwam de melding helaas 

te laat. De duiker was al gesloopt. 

http://scez.nl/1/archeologie/143/meldpunt-bodemvondsten
https://www.meldpunterfgoedzeeland.nl/meldingen/489/duiker-yerseke
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Archeologische samenwerking gemeenten en SCEZ 

 

Het Oosterschelderegio Archeologisch Samenwerkingsverband heeft 124 nieuwe 

adviesaanvragen van 6 gemeenten in behandeling genomen. Naast de jaarlijkse 

lezing voor de leden van de Heemkundige Kring De Bevelanden op 12 december, 

was het OAS ook actief tijdens de Nationale Archeologiedagen in oktober. Op 

13 oktober werd een gastles/-practicum verzorgd voor 50 leerlingen van groep 

7 en 8 van De Kloetingse school en op 14 oktober organiseerde het OAS in de 

Geerteskerk in Kloetinge een informatiemiddag over de archeologie en historie 

van Kloetinge. Hierbij werd onder andere samengewerkt met AWN Zeeland, 

Zeeuwse Ankers, de PKN Geerteskerk in Kloetinge en het Gemeentearchief van 

Goes. 

  Leren restaureren op ROP-bouwplaatsen 
 

Restauratie Opleidingsprojecten Zeeland heeft haar standplaats bij de SCEZ. De 

Zeeuwse tak van ROP Nederland initieerde en begeleidde 11 projecten waar  

21 leerlingen voor het praktijkgedeelte van hun opleiding terecht konden voor 

bouwwerkzaamheden als metselen, timmeren en stukadoren. Bijzondere 

projecten waren de kademuren in Sluis, de klokkentorens van de oude 

gemeentehuizen van Kloetinge en Biervliet en de daken van het Burgerweeshuis 

in Aardenburg en een landbouwschuur in Kruiningen. Aan de Nederlandse 

kampioenschappen restauratie timmeren in Hengelo deed een leerling uit Veere 

mee. Na twee dagen hard werken en goed presteren werd Bart Leeflang 2de. 

http://www.scez.nl/oas
http://www.scez.nl/4/monumenten/46/rop-zeeland
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Benutten 
 

 
 
Zeeland is aantrekkelijk om in te wonen en te werken. Leefbaarheid en de mogelijkheid om gebruik te maken van voorzieningen zijn belangrijk. Erfgoed draagt hieraan bij. 

Het versterkt de leefbaarheid en is een bron van inspiratie. We hebben bijgedragen aan een  aantrekkelijk Zeeland door beroepsmatig of vrijwillig bij het erfgoed betrokken 

partijen te faciliteren en te ondersteunen bij het benutten van het erfgoed. Aan de training ‘Rondleiden’ op 12 december door het OosterscheldeMuseum in Yerseke deden 

16 enthousiaste museummedewerkers en vrijwilligers mee. 
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Bouwhistorie & archeologie in de praktijk 
 

Op 5 april participeerden 45 beleidsmedewerkers van gemeenten, Provincie en 

Rijk in de jaarlijkse netwerkdag. De themadag met als onderwerp Bouwhistorie 

en Archeologie werd gehouden in het Historisch Museum De Bevelanden in Goes. 

Casus was de verbouwing en renovatie van Slot Oostende. Aan de hand van deze 

in 2017 geopende unieke plek, waar de boven- en ondergrondse middeleeuwse 

resten van het oude stadsslot zijn gebruikt om een bijzondere horecagelegenheid 

in de historische binnenstad te realiseren, werden nut en noodzaak toegelicht. 

  Actualiteiten & ontwikkelingen: agrarisch erfgoed 
 

De jaarlijkse Actualiteiten & Ontwikkelingen-dag op 6 oktober in De Stenge in 

Heinkenszand is georganiseerd samen met de Erfgoedacademie. Het was de best 

bezochte A&O-dag ooit in Zeeland. 42 belanghebbenden op het vlak van 

monumenten en ruimtelijke ordening tekenden in voor het onderwerp Agrarisch 

erfgoed en Omgevingsvisie. Gastgemeente was Borsele, een gemeente met  

bijzondere boerderijen in een fraai landschap en kwartiermaker voor de nieuwe 

Omgevingswet.  
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Contactdag Erfgoed en Publiek in Dreischor 

 

Op 30 september is voor vrijwilligers van Zeeuwse musea en andere culturele 

organisaties de eerste Contactdag Erfgoed en Publiek gehouden in en bij de 

Adriaanskerk in Dreischor. Speerpunten waren ontmoeten, inspireren en kennis 

delen. Na een inleiding over het vermarkten van erfgoed kon er een 

praktijkgerichte workshop worden gevolgd: ‘Kijken naar erfgoed kun je leren’ of 

‘Erfgoed beleven met je zintuigen’. De laatste sloot af in Wijnhoeve De Kleine 

Schorre, waar de theorie van erfgoed beleven met een drankje in de praktijk kon 

worden gebracht. Aan de contactdag in Dreischor namen 44 personen deel. 

  Contactdag Erfgoed en Ruimte in Vlissingen 

 

De eerste Contactdag Erfgoed en Ruimte, gehouden op 21 juni, stond in het teken 

van samenwerking tussen vrijwilligers en platforms op het monumentenvlak. Het 

ochtendprogramma speelde zich af in het gemeentehuis van Vlissingen.  

Vrijwilligers van particuliere monumentenorganisaties in Zeeland en medewerkers 

van Zeeuwse gemeenten en Provincie verkenden met elkaar de mogelijkheden voor 

krachtenbundeling op het gebied van erfgoed en ruimte. In de middag kwam het 

thema herbestemming aan bod. Samen met wethouder Sem Stroosnijder werd 

onder meer een bezoek gebracht aan het terrein van de Koninklijke Schelde Groep. 

Aan de contactdag in Vlissingen namen 51 personen deel. 

  

http://www.scez.nl/archief/776/contactdag-erfgoed-en-publiek?h=Contactdag
http://www.scez.nl/archief/761/contactdag-erfgoed-en-ruimte?h=Contactdag
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Amateurarcheologendag  
 

De jaarlijkse Zeeuwse AmateurArcheologen Dag bij de SCEZ in Middelburg biedt 

podium aan vrijwilligers en professionelen in de archeologie. Naast de lezingen 

van archeologen over Zeeuwse onderwerpen was er deze keer een noviteit: een 

paneldiscussie tussen vertegenwoordigers van de archeologische bedrijven ADC 

ArcheoProjecten, Artefact! en SOB Research en de deelnemers in de zaal. 

Discussieonderwerpen waren de diverse aspecten van de inzet van vrijwilligers in 

de archeologie bij werkzaamheden van de bedrijven. Aan de 18de editie van de 

amateurarcheologendag op 18 maart nam het maximale aantal van  

72 deelnemers deel. 

  Deskundigheidsbevordering  
 

Er zijn 7 cursussen en netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor 247 personen, 

26 lezingen voor 906 deelnemers, 2 excursies voor 100 deelnemers en  

4 tentoonstellingsrondleidingen voor 108 personen. Op de succesvolle eerste 

lezingenreeks ‘Een kleine (streek)taal met een grote stem’ is een vervolg 

gekomen. In de reeks kwamen diverse onderdelen aan bod, zoals taal en politiek, 

geschiedenis van de taal, jongerentaal en dialect, het Zeeuwse dialect, maar ook 

het Afrikaans en de Zeeuwse sporen in Brazilië. De lezing van de adviseur 

streektalen op 19 december over de herkomst van dialectwoorden als jikkemine 

trok 22 toehoorders.  



 
 

                                                                                                                                                                                                                                               
13 
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Informatie verzamelen en verspreiden  
 

Er verschenen 4 nummers Zeeuws Erfgoed. De openingsartikelen over bijzonder 

maritiem erfgoed kregen als thema ‘Erfgoed tussen wal en schip’ mee. 

Herinneringen aan Zeeuwse VOC-schepen, scheepsrampen in Roompot en 

Oosterschelde en Sailing Letters zetten het maritieme verleden van Zeeland 

duidelijk op de kaart. Bouwhistoricus Gertjan de Boer vroeg met zijn artikel over 

de Belgische lichtopstanden voor scheepsvaart op de Westerschelde blijvende 

aandacht voor dit met sloop en verval bedreigde gietijzeren erfgoed.  

  Kennis delen en benutten 
 

Nieuwsbriefabonnees ontvingen 6 keer de digitale nieuwsbrief Erfgoed en 

Publiek en 6 keer de digitale nieuwsbrief Erfgoed en Ruimte. Website scez.nl had 

24.090 sessies en 15.654 gebruikers. Er zijn 215 twitterberichten verzonden. Een 

van de tweets betrof de samenwerking tussen de SCEZ en de ZB op het vlak van 

informatie- en communicatietechnologie. De directeuren van beide organisaties 

tekenden op 25 januari de dienstverleningsovereenkomst en breidden daarmee 

de bestaande samenwerking op ICT-gebied weer verder uit. 

  

http://www.scez.nl/zeeuwserfgoed
http://www.scez.nl/14/mediatheek/117/nieuwsbrieven-scez
http://www.scez.nl/
https://twitter.com/erfgoedzeeland
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Organisaties ondersteunen, adviseren en faciliteren 

 

Er is ondersteuning en advies geleverd aan Provincie, gemeenten, waterschap, 

monumenteigenaren, erfgoedorganisaties, platforms en vrijwilligersorganisaties. 

Er zijn 5 bijeenkomsten gefaciliteerd voor het Platform Maritiem Erfgoed 

Zeeland, 1 voor het Provinciaal Molenoverleg en 3 voor het Provinciebreed 

Overleg Zeeuwse Archeologie. Bij alle overleggen was een adviseur van de SCEZ 

aanwezig. De Boerderijenstichting Zeeland en de Erfgoedvereniging Heemschut 

vergaderden elk 3 keer bij de SCEZ en de archeologische vrijwilligersorganisatie 

AWN 5 keer. De AWN-afdeling Zeeland heeft in SCEZ-locatie Het Schuitvlot ook 

een eigen werkplek waar de leden elkaar ontmoeten en onderzoek kunnen doen.  

  Helpdesk voor allerlei vragen over erfgoed 
 

302 helpdeskvragen zijn beantwoord. De vragen waren divers en afkomstig van  

archeologische bedrijven, gemeenten, onderzoeksinstellingen, abonnees van de 

Monumentenwacht, particulieren, erfgoedvrijwilligers, erfgoedorganisaties en de 

pers. 201 vragen gingen over archeologisch onderzoek, verdronken dorpen, 

subsidiemogelijkheden en beleid voor monumenten, religieus en funerair 

erfgoed, isolatie, aankoopinspecties en herstelwerkzaamheden. 101 vragen 

betroffen onder meer erfgoededucatie, immaterieel erfgoed, musea en 

streektalen. De reeks ‘Dialectwoorden van de Week’ van Omroep Zeeland in 

samenwerking met de SCEZ zorgde wekelijks voor een vraag én een antwoord. 

http://www.scez.nl/1/archeologie/33/amateurarcheologie
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Beleven 
 

 
 

De specifieke kwaliteiten van Zeeland laten zich het beste ervaren als ze worden beleefd. De provincie is ontstaan in een eeuwenlang samenspel van land en water. Het 

erfgoed biedt veel aanknopingspunten om die beleving tot stand te brengen, zeker als het wordt gepresenteerd in een brede landschappelijke en ruimtelijke context.  

Wij hebben bijgedragen aan het beleven van Zeeland door het erfgoed in zijn volle rijkdom te positioneren en tegelijkertijd te verbinden met natuur en landschap, 

recreatie en toerisme en met culturele activiteiten zoals op de Erfgoeddag in het Landschap van 30 september.  
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Nieuwe ankerplaatsen voor Zeeuwse Ankers  
 

Voor Zeeuwse Ankers, het samenwerkingsverband van 7 Zeeuwse organisaties 

en de Provincie Zeeland op het gebied van erfgoed, landschap en toerisme, zijn 

het hele jaar door publieksactiviteiten georganiseerd. Voor de website zijn 9 

nieuwe verhalen geschreven, waaronder 4 ook in de PZC-reeks ‘Uit de Zeeuwse 

klei’ hebben gestaan. Aan het netwerk van ankerplaatsen zijn 2 nieuwe locaties 

toegevoegd: op 11 mei in Kamperland en op 6 september in Sas van Gent. In Sas 

nam een verhalenverteller het publiek mee in zijn verhaal over de 

omgevingsgeschiedenis van het Zeeuws-Vlaamse industriële kanaalgebied op de 

grens met België. 

  Luisteren naar verhalen over erfgoed in vertelcafés  
 

Voor Zeeuwse Ankers is ‘het pop-up vertelcafé’ ontwikkeld. In samenwerking met 

Zeeuwse musea zijn er 4 gehouden: op 23 februari in Axel over kralenbreiwerk, 

op 23 maart in Sas van Gent over stoommachientjes, op 13 april in Veere over het 

verdwenen Dijkhuis en op 5 juni in Goes over bier in Zeeland. In het Industrieel 

Museum Zeeland kwamen 58 belangstellenden af op het verhaal van 

museumvrijwilliger Jan de Feijter en werd de stoommachine uit de voormalige 

cokesfabriek van Sluiskil opgestart. De aandachtige luisteraars vertelden elkaar 

ook verhalen over hun eigen stoommachines. 
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Digitale ontsluiting van verhalen en weetjes  
 

Website zeeuwseankers.nl had 76.003 sessies en 56.923 gebruikers. Bezoekers 

reageerden actief op de online verhalen over erfgoed, stelden vragen of reikten 

nieuwe informatie aan. De vaste en nieuwe volgers van Zeeuwse Ankers 

ontvingen 4 digitale nieuwsbrieven en 302 berichten via Twitter en Facebook. 

Eén van de erfgoedweetjes gepost op social media ging over paptaart. Pachters 

in Zeeuws-Vlaanderen werden hierop getrakteerd als ze bij de landeigenaren de 

pacht kwamen voldoen. Groedenaren danken er hun bijnaam 'papvreters' aan.  

  Doorgaande leerlijn en ‘erfgoedbeleeflijn’ 
 

Voor het onderwijs deed de SCEZ onderzoek naar een doorgaande leerlijn 

erfgoededucatie, die aansluit op een nog te ontwikkelen leerlijn voor 

cultuureducatie. Op 6 april is ter gelegenheid van de ‘1-aprildag’ van de SCEZ, de 

oprichtingsdag van de organisatie in 2001, door de adviseur erfgoededucatie een 

eerste verkenning voor medewerkers toegelicht naar de ontwikkeling van een 

‘erfgoedbeleeflijn’ in Zeeland. Aan bod kwamen ook vergelijkbare initiatieven in 

andere provincies zoals Zuid-Holland en Drenthe. 

  

http://www.zeeuwseankers.nl/
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Open dag met Beurs Monumenten en Duurzaamheid  
 

Voor de open dag van de SCEZ is op 9 september Open Monumentendag een 

duurzaamheidsbeurs georganiseerd. 10 Zeeuwse bouw- en installatiebedrijven,  

3 gemeenten, de Monumentenwacht en Restauratie Opleidingsprojecten 

bundelden hun krachten en kennis over monumenten en duurzaamheid. Bij de 

standhouders konden de 375 bezoekers, waaronder vooral eigenaren van rijks- of 

gemeentelijke monumenten, terecht met hun vragen over energiebesparende 

maatregelen, duurzame materialen, financiering, regelgeving, de warmtescan en 

het monumentenpaspoort. Vaste trekpleisters van de open dag waren weer de  

ondergrondse bunker en de depotruimtes met archeologische bodemvondsten. 

  Erfgoeddag in het Landschap op 13 locaties 
 

De Erfgoeddag in het Landschap is ditmaal op 13 locaties in Zeeland gehouden. 

De organisatie van de publieksdag op 30 september was in handen van de SCEZ, 

Stichting Landschapsbeheer Zeeland en stichting Het Zeeuwse Landschap. De 

SCEZ streek neer in het fraaie ringdorp Dreischor. In de middag konden er aan 

diverse publieksactiviteiten worden deelgenomen, zoals een speurtocht voor 

kinderen, een ritje met een voerwagen en pop-up lezingen over vlasbewerking en 

de Romeinen. Bij de monumentale boerderij de Hoge Hoeve uit 1764 gaf 

eigenares Ellen Hondius-Dissevelt uitleg over erfbebouwing en erfbeplanting. De 

Erfgoeddag in Dreischor trok 125 bezoekers, de overige locaties ongeveer 550.    

  

http://scez.nl/archief/771/open-dag-scez?h=beurs
http://www.scez.nl/archief/777/erfgoeddag-2017-geslaagd?h=erfgoeddag
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Ontdek de Romeinse kust, het land van Nehalennia 
 

De reizende tentoonstelling ‘Romeinse kust. Het land van Nehalennia’ is voor zijn 

laatste halteplaats Zeeuws Museum in Middelburg aangepast met meer nadruk 

op Romeins Zeeland. Een adviseur archeologie van de SCEZ verstrekte hiervoor 

de informatie. De geëxposeerde Zeeuwse vondsten zijn vrijwel allemaal 

afkomstig uit het Zeeuws Archeologisch Depot. Publiekstrekker in de 

tentoonstelling is de in opdracht van de Stichting Archeologisch Museum 

Zeeland vervaardigde en voor het eerst getoonde digitale presentatie van 

Romeins Aardenburg. Ook hier was de SCEZ verantwoordelijk was voor de 

wetenschappelijke kwaliteit. De tentoonstelling is tot en met 6 mei 2018 te zien. 

  Op excursie naar verdronken Nieuwlande 

 

Het verdronken laatmiddeleeuwse dorp Nieuwlande op de slikken bij Yerseke 

blijft velen boeien. Een Duitse filmploeg van de NDR maakte op 12 maart tv-

opnamen van het verdronken dorp onder begeleiding van een adviseur 

archeologie. Op 22 en 23 november trokken 2 excursiegroepen naar het in 1530 

en 1532 door natuurgeweld overstroomde dorp. De deelnemers brachten daarna 

met de begeleidende archeoloog een bezoek aan het OosterscheldeMuseum in 

Yerseke, waar permanent een groot aantal aardewerkvondsten uit de 

verdronken stad Reimerswaal te zien zijn. Beide excursies trokken het maximum 

aantal van 50 deelnemers. 

http://www.scez.nl/1/archeologie/25/archeologie/756/tentoonstelling-romeinse-kust
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Meer verantwoordelijkheid voor eigen ontwikkeling 
 

De SCEZ volgt de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van provincies. Op  

2 november zijn de medewerkers geïnformeerd over de grootste wijzigingen in 

de cao. Iedereen krijgt een persoonlijk ontwikkelbudget om zich verder te 

ontwikkelen en zijn duurzame inzetbaarheid te verhogen. Testen, tools, tips en  

e-learnings op website meesterinjewerk.nl bieden daarbij ondersteuning en 

zelfinzicht. 

  Personeelsuitje in Vlissingen 
 

Het jaarlijkse personeelsuitje vond voor de afwisseling dicht bij huis plaats en 

zodoende sportief op de fiets. Op 13 oktober stonden erfgoed, arbo en 

ontspanning centraal en voerde de fietstocht onder leiding van 2 medewerkers 

naar het Zeeuws maritiem muZEEum, de historische Kazematten en het 

Trainingscentrum in Vlissingen, waar om toerbeurt diverse brandhaarden door 

medewerkers werden geblust.   
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Stagiairs bij de Monumentenwacht 

 

De SCEZ is een erkend leerbedrijf voor mbo-studenten in de bouw en biedt ook 

stageplaatsen aan. Vanaf 1 september liep een 3de-jaars hbo-student bouwkunde 

van de Avans Hogeschool stage bij de Monumentenwacht. De stagiair werkte 

mee aan het project voor de verduurzaming van woonhuismonumenten en hield 

zich bezig met de opzet en implementatie van het monumentenpaspoort. Een 

stagiaire bouwkunde van de Hogeschool Zeeland neemt het stokje in 2018 van 

hem over. 

  Vrijwilligers in de archeologie 
 

Het team vrijwilligers in de archeologie bestaat uit 5 personen. De vrijwilligers 

ondersteunen de adviseurs archeologie bij archeologische werkzaamheden als 

onderzoeken, opgravingen en projecten en geven invulling en uitvoering aan 

publieksactiviteiten over archeologie. Eén vrijwilliger houdt zich bezig met het 

maken van een overzicht en een beschrijving van de nu aanwezige en verdwenen 

dijken en dammen in Zeeland. De Poldersedijk bij ’s-Heer Arendskerke is hier één 

van. 
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De SCEZ is ingericht volgens het raad-van-toezicht-model en volgt de 

Governance Code Cultuur.  

Per 31 december 2017 werkten 32 personen in vaste dienst, waarvan 20 mannen 

en 12 vrouwen. Daarnaast werkten bij de SCEZ 5 personen op detacheringsbasis.  

   

Er zijn 3 succesvolle werving- en selectieprocedures gehouden voor  

sectorhoofd Erfgoed en Publiek, adviseur Monumentenwacht en leden van de 

raad van toezicht. De werving gebeurde onder meer via sociale media.  

De interne nieuwsbrief Interscezzo is 2 keer verschenen. 

 

https://twitter.com/erfgoedzeeland/status/930375880345620481
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Verantwoording 
 

 

 
 

   

 

SCEZ 

Postbus 49 

4330 AA Middelburg 

Looierssingel 2 

 

 

+31 (0)118-670870 

info@scez.nl 

www.scez.nl  

twitter @erfgoedzeeland 

 

  

 

 

 

Word donateur van de SCEZ 

www.scez.nl/donateur 

 
 

  
 

Het werk van de SCEZ wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Zeeland. 

 

   

 

 

Voor meer informatie over de SCEZ in 2017 zie vanaf juni 2018 de Jaarstukken op de website www.scez.nl/jaarverslag. 

 

Samenstelling en redactie: Saskia Buitenkamp en Wim Scholten 

 

Opmaak en fotografie SCEZ; uitgezonderd p. 7 Duiker: particulier bezit; p. 1, p. 11 Contactdag Erfgoed en Publiek, p. 12 Streektaallezing, p. 15 Paeremes, p. 16 Klapbank Sas 

van Gent, p. 18 Open Dag SCEZ, Erfgoeddag in het Landschap: Mieke Wijnen Fotografie; p. 17 Paptaart: Henk Kosters; p. 19 Excursie Nieuwlande: Jurgen van der Klooster 
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