
Mei-activiteit 

Beste leden, 

Mei is alweer de laatste maand van dit verenigingsjaar waarin - uitgezonderd de juni 
excursie natuurlijk - een activiteit op het programma staat. We proberen daarbij meestal een 
externe activiteit te organiseren. Dat is ook dit jaar weer gelukt Op dinsdag 13 mei 
verzamelen we om 19.45 uur bij het 

Nederlands Instituut voor Scheeps en Onderwaterarcheolgie (NISA) 

te Lelystad, alwaar we een rondleiding met uitleg zullen krijgen van Dr. T.J. Maarieveld, 
hoofd maritiem erfgoed van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) 
waar het NISA sinds 1998 onderdeel van uitmaakt. 

Bijzonder is dat we deze activiteit in samenwerking hebben georganiseerd met onze 
collega-vereniging Cluverius uit Amsterdam. Kortom niet alleen een excursie met een 
boeiende invalshoek, maar ook een uitgelezen mogelijkheid om weer eens met onze 
Amsterdamse collega-historisch geografen in gesprek te raken. 

We verzamelen op dinsdag 13 mei vanaf 19.45 bij het gebouw van het NISA te Lelystad. 
Het gebouw van het NISA is gelegen naast de Bataviawerf. Let op, want we maken geen 
gebruik van de ingang van de Bataviawerf maar gaan via de dienstingang naar binnen. Op 
de achterkant van deze ledenbrief is een korte routebeschrijving en een routekaartje te 
vinden. 

Over het NISA 
Sinds 1998 is het Nederlands Instituut voor Scheeps- en ondenwater Archeologie 
(ROB/NISA) gevestigd in Lelystad. Op deze locatie is de afdeling Scheepsarcheologische 
waarden van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek werkzaam. 
Uitgangspunt voor de afdeling Is een kenniscentrum te zijn op het gebied van de 
scheepsarcheologische monumentenzorg. 

De afdeling bestaat uit een duikteam, een 'droog' veldteam en twee modelbouwers. 
Deskundigen op het gebied van restauratie en conservering van maritiem archeologische 
vondsten hebben tevens een werkplek In het NISA-gebouw. Daarnaast zijn in het gebouw 
gehuisvest het Nationaal Scheepsarcheologisch Depot, een vakbibliotheek en een afdeling 
Presentatie en Voorlichting. 
Het gebouw - met de vorm van een omgekeerde scheepsromp - is gelegen naast de 
Bataviawerf. In de hal, het depot en lopend langs de verschillende werkplaatsen krijgen we 
een indruk van het werk van de scheepsarcheoloog. 
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