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Verslag vierde Landelijk Overleg Scheepswrakken (LOS) 

op maandag 29 juni 2015, Zandvoort 
 

Locatie: Meijer aan Zee, Strandafgang de Favauge, paviljoen 16, 2042 TV Zandvoort. 

Aanwezigen: zie bijlage 1. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, natuurorganisaties, 

beroepsvissers en bergers waren niet vertegenwoordigd. 

 

Welkom en terugblik (Waldo Broeksma) 

 

Welkom aan en waardering voor de aanwezige deelnemers, die soms van ver hebben moeten 

komen en/of vrij hebben genomen om aanwezig te kunnen zijn. 

 Tijdens het 3e LOS op 23 oktober 2014 is toegelicht, dat uit de diverse door IenM/RWS 

uitgezette onderzoeken is geconcludeerd, dat biodiversiteit op wrakken weliswaar lokaal 

ecologische waarde heeft, maar voor het Noordzee-ecosysteem als geheel onvoldoende 

relevant is om maatregelen in het maatregelenpakket (Mariene Strategie deel 3) van de KRM 

(Kaderrichtlijn Mariene Strategie) op te nemen. Wel is daarin een verkenning naar mogelijke 

afspraken tussen stakeholders m.b.t. scheepswrakken gedefinieerd.  

 Ook is tijdens LOS 3 een presentatie over de komende Erfgoedwet gegeven. In de discussie is 

de ruimte voor amateurarcheologen/duikers binnen deze nieuwe wet ter sprake gekomen. 

 Zoals afgesproken heeft IenM/RWS vervolgens een opzet voor een convenant opgesteld en dat 

is op 4 december 2014 rondgestuurd. 

 Door het geringe aantal reacties op genoemde opzet en doordat overheidspartijen zeer 

terughoudend bleken wat betreft het tekenen van een dergelijk convenant (dat mogelijk 

schuurt met wetgeving) is na ampele overweging door IenM/RWS gekozen voor het “minder 

zware” instrument van een gedragscode. Dat is alle stakeholders op 30 april meegedeeld en 

een concept gedragscode is op 4 juni 2015 verstuurd. 

 De reacties op de concept-gedragscode zijn verzameld en liggen nu ter bespreking voor. 

 

Doel van de bijeenkomst (Wim van Urk). Onderwerpen: 

 Aan de hand van concept en commentaren komen tot een gedragen gedragscode 

 Status van de gedragscode 

 Werkwijze doorlopen gedragscode 

 Besluitvorming 

 Wenselijkheid van een meldpunt en evaluatie 

 

Omdat het merendeel van de aanwezigen amateurarcheoloog/duiker is en de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed (RCE) helaas niet vertegenwoordigd is, wordt aan Janneke Bos (RWS) gevraagd 

om een toelichting op de nieuwe Erfgoedwet te geven. Zij geeft aan dat de wet vorig jaar in de 

inspraak is gegaan. Er waren veel zienswijzen. Het voorstel is al door de Tweede Kamer en moet 

nu door de Eerste Kamer, waarna e.e.a. via Besluiten en vervolgens Regelingen verankerd wordt. 

Hierin zal aandacht gegeven worden aan de inzet van amateurarcheologen, ook onder water. Het is 

de bedoeling dat de Erfgoedwet op 1 januari 2016 in werking treedt. Zienswijzen die reeds zijn 

ingediend op de Erfgoedwet zijn te vinden op http://www.internetconsultatie.nl/erfgoedwet.   

Via https://www.overheid.nl/help/officiele-bekendmakingen/attendering kun je je via e-mail laten 

attenderen op publicaties van de Rijksoverheid.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra informatie over de Erfgoedwet 
(zie ook http://www.eerstekamer.nl/commissievergadering/20150630_5). 
 

 Het voorstel (EK 34.109, A) is op 16 juni 2015 met algemene stemmen aangenomen door de 
Tweede Kamer. 

 Op 30 juni 2015 stond de procedure rond de Erfgoedwet op de agenda van de Eerste Kamer. 

 Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW) vindt plaats op 8 september 2015. 

 Indien de commissie meent dat de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende is 
voorbereid, kan een debat plaatsvinden. Wijzigingen of verbeteringen (amendementen) 
kunnen in deze fase niet meer worden voorgesteld. De Eerste Kamer kan het voorstel alleen 
aannemen of verwerpen. 

http://www.internetconsultatie.nl/erfgoedwet
https://www.overheid.nl/help/officiele-bekendmakingen/attendering
http://www.eerstekamer.nl/commissievergadering/20150630_5
http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20150616/gewijzigd_voorstel_van_wet_2
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In de hierop volgende discussie komen veel vragen op en worden opmerkingen gemaakt. 

 

Q: Er is verbazing en onvrede over de afwezigheid van RCE. Komt de afwezigheid van de RCE in 

het verslag? A: Ja. 

 

Q: Moeten de Besluiten en Regelingen ook door de 2e en 1e Kamer? 

A: Nee, dat is een korter traject. Wel kan het onderwerp op de agenda van de Kamer(s) komen. 

Voorbeeld daarvan is de Zorgwet. 

 

Q: Is een duikvergunning een optie? 

A: Dat is voorlopig niet aan de orde 

 

Q: Het moet toch mogelijk zijn afspraken met de RCE te maken, ook n.a.v. eerdere uitspraken van 

de RCE? 

A: Op 13 november organiseert de RCE een bijeenkomst waarbij met amateurarcheologen 

gesproken zal worden. 

 

Opmerkingen: 

 De RCE mag blij zijn met het onderzoek van amateurarcheologen/duikers (want de RCE doet 

zelf geen onderzoek en ze kunnen gratis informatie krijgen van de duikers). De informatie is 

ook nuttig voor andere partijen als RWS en universiteiten. 

 Er is nu momentum voor informatievergaring: het duikseizoen gaat beginnen. 

 Wanneer de RCE samenwerking niet onderschrijft is het niet te verwachten dat er nog 

informatie van duikers hun kant op gaat. Dan gaat informatie verloren, mede aangezien 

wrakken op den duur vergaan. 

 

Over de Gedragscode: 

 Status: gedragscode is een afspraak tussen stakeholders. Het is geen wettelijk stuk. Het is 

denkbaar dat RWS/IenM een eventuele gedragscode onderschrijft, maar dan moet de discussie 

tussen stakeholders en RCE zijn uitgekristalliseerd en opgelost. 

 Stakeholders: we kunnen elkaar wat brengen en elkaar versterken. Overheid: een gedragscode 

is voor iedereen geven en nemen. 

 Q: Hoe zit het met draagvlak bij de nu niet aanwezige stakeholders? A: Er zal geprobeerd 

worden bij zoveel mogelijk stakeholders draagvlak te krijgen. Maar als partijen niet mee willen 

doen zij dat zo. Stakeholders zullen zich eraan houden, als er een voordeel voor hen is. 

 Opm: De belangenkaart met een aantal scheepswrakken is onvolledig. A: dat wordt beseft. 

Waarschijnlijk hebben sommige stakeholders op het moment van inventariseren (2e LOS) ook 

nog niet het achterste van hun tong laten zien. De kaart is een hulpmiddel om belangen 

gedeeltelijk in beeld te brengen. Een eventuele gedragscode is bedoeld voor wrakken in het 

algemeen. 

 Opm: Er is wordt gewerkt aan een Green Deal voor loodgebruik in de (sport)visserij. Reactie 

duikers: vertel ons waar lood verloren is en wij halen het op. 

 Q: wie beoordeelt of bergers milieugevaarlijke stoffen mogen bergen? A: het bevoegd gezag. 

Bergers mogen niet zonder aanvraag materiaal bergen dat naar hun eigen oordeel 

milieugevaarlijk is. 

  

Gedragscode 

De meeste deelnemers vinden de tekst van de concept-gedragscode te weinig specifiek. Er wordt 

voorgesteld gedeelten van de tekst van het concept-convenant van 4 december 2014 te gebruiken. 

Wel wordt nu de tekst van de concept-gedragscode doorgenomen en bruikbare opmerkingen van 

stakeholders hierop geïdentificeerd. Voor het resultaat: zie bijlage 2, met de akkoord bevonden 

opmerkingen in rood. Afgesproken werkwijze: teksten concept-convenant en concept-gedragscode 

zullen door IenM/RWS geïntegreerd worden tot een nieuw voorstel voor een gedragscode. 

 Er komt een inleiding met context en bestaand beleid, zoals verwijzingen naar de Kaderrichtlijn 

Mariene Strategie (KRM) en de Beleidsnota Noordzee. Inclusief het doel: wrakken zoveel 

mogelijk behouden,  inventariseren waar ze liggen en in welke toestand ze verkeren. 

 Ook zullen de discussiepunten met RCE in de tekst worden opgenomen. Kern is dat de 

amateurarcheologen/duikers een regeling met RCE willen treffen rondom de uitvoering van de 
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nieuwe Erfgoedwet: 

- waarom: belangrijk om informatie over wrakken, locale omstandigheden en geschiedenis te 

ontsluiten  en ook zicht/tastbaar te maken voor het brede publiek en nabestaanden. 

Amateurarcheologen spelen hierbij een onmisbare rol, als belangrijkste bron van informatie 

- waar zou regeling over moeten gaan: voorwaarden waaronder artefacten geborgen en 

tentoongesteld mogen worden waaronder meldingsformulier voor info waarover RCE wil 

beschikken; duidelijke omschrijving welke soort wrakken als "mogelijk monument van 

cultuurhistorische waarde" kunnen worden beschouwd; eventuele onkostenvergoeding en 

opleidingsmogelijkheden; publieke ontsluiting van wrakkenlijst met daarbij behorende info. 

 

Het voorstel zal aan alle betrokken stakeholders, ook die vandaag niet aanwezig waren, worden 

toegestuurd voor een laatste schriftelijke reactie en akkoord. 

 

 

Meldpunt 

Stichting De Noordzee is verzocht als meldpunt voor de naleving van de gedragscode op te treden 

en heeft dit verzoek nog in beraad.  STIMON biedt zich aan als ‘meldpunt gedragscode’. De 

bedoeling is dat als geconstateerd wordt dat iemand zich niet aan de gedragscode houdt, die 

daarop wordt aangesproken en dat de constatering gemeld wordt bij het meldpunt. Voor alle 

duidelijkheid: het gaat hier dus om een ander meldpunt dan voor het melden van gevonden 

wrakken en voorwerpen. 

Met behulp van de dossiervorming bij het meldpunt kan later (na 1 à 2 jaar) een evaluatie van de 

gedragscode worden vormgegeven. IenM/RWS is bereid die evaluatie te organiseren. 

 

NB Daarnaast is er het wettelijke kader van de Erfgoedwet en de Flora- en Faunawet en de 

burgerplicht om overtredingen te melden, al blijkt handhaving in de praktijk bijzonder lastig. 

 

Vervolg 

 IenM/RWS verwerkt de bevindingen in een nieuw voorstel voor een gedragscode. 

 In een laatste schriftelijke commentaarronde kunnen stakeholders hierop input leveren en 

akkoord geven. 

 Resultaat en discussiepunten met RCE kunnen aan het Interdepartementaal Directeuren 

Overleg Noordzee (IDON) van september 2015 (uitloop IDON overleg november 2015) worden 

voorgelegd. 

 Afhankelijk van het oplossen van resterende discussiepunten met RCE kan IenM/RWS een  

moment organiseren waarop de gedragscode “ceremonieel” in werking kan treden 

(bijvoorbeeld het IDON van november). 

 Uitkomst landt in het KRM-Programma van Maatregelen en de Beleidsnota Noordzee. 
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Bijlage 1 
 

Deelnemers Landelijk Overleg Scheepswrakken 29 juni 2015
Organisatie Voornaam Achternaam

Bernicia/Stimon/LWAOW Hans van der Weide 

Duik de Noordzee Schoon Rob Verboom

Duikteam Zeester Klaas Koch

Duikteam Zeester Remy Luttik 

Get Wet Maritiem Ben Stiefelhagen

Healthy Seas/Ghost Fishing/Ver. Kust & Zee Pascal van Erp 

Maritime Research & Consultancy (MR&C) David Bouman

Ministerie van I&M DG Ruimte en Water Wim van Urk

Ministerie van I&M DG Ruimte en Water Lodewijk Abspoel

Ministerie van I&M RWS Zee en Delta Marcel Bommelé

Ministerie van I&M RWS Zee en Delta Janneke Bos

Ministerie van I&M RWS Zee en Delta Waldo Broeksma 

Sportvisserij Nederland Niels Brevé 

Stichting Maritiem Onderzoek Nederland 

(Stimon)/North Sea Divers
Björn Sloos

Stichting Nabestaanden Onderzeeboten 1940-1945 Jouke Spoelstra

Stichting Noordzeewrakken Edzo Bergman

Stichting Noordzeewrakken Henk Bos
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Bijlage 2  

Bespreking concepttekst gedragscode op het vierde LOS. Commentaren waarover 

overeenstemming is in rood. 

 

Concept gedragscode versie 4 juni 2015 Commentaar stakeholders 

Algemeen 

 Spitst zich toe op de duikende 
stakeholders. 

 Gedragscode beschrijft de huidige situatie 
en van het constructieve karakter van LOS 
3 is weinig overgebleven. Voorbeeld: 

i.v.m. certificering zou naar een speciale 
regeling voor amateur-archeologen 

gekeken worden. 
 Gedeelten van het concept convenant van 

december weer invoeren; uitwerking per 
doelgroep terug brengen. 

Verantwoordelijk omgaan met 
(scheeps)wrakken op de Noordzee 

Op het NCP ligt een groot aantal scheepswrakken. 
Deze zijn onbedoeld op de zeebodem terecht 
gekomen, maar vervullen nu wel diverse functies. 
Veel wrakken zijn inmiddels habitat voor specifieke 
ecosystemen. Er komen veel verschillende 
vissoorten voor, waardoor dit ook waardevolle 

plekken zijn voor (sport)vissers. Daarnaast hebben 
sommige wrakken (denk aan VOC-schepen) een 
archeologische of cultuurhistorische waarde. Mede 
hierdoor zijn wrakken ook aantrekkelijke 
duiklocaties. (Amateur)archeologen doen vaak 
onderzoek aan wrakken en bestuderen de artefacten 
(voorwerpen) het liefst zo veel mogelijk in hun 

oorspronkelijke context. Wrakken van 
oorlogsschepen zijn historisch interessant en 
daarnaast soms de laatste rustplaats van mensen 
die hun leven voor hun land hebben gegeven. 
Tenslotte is het materiaal van scheepswrakken en 
hun eventuele lading voor bergers economisch 

interessant en kunnen bergingen schade aan het 

mariene milieu voorkomen. Deze gedragscode is 
opgesteld om de verschillende functies van 
scheepswrakken op het NCP te benoemen en te 
respecteren. De ondertekenende partijen 
onderschrijven dit doel.In het vervolg worden 
scheepswrakken op het NCP bedoeld, tenzij 

uitdrukkelijk anders vermeld. 

  
 

 
 
 Scheepswrakken vergaan in de loop van 

de tijd (dus tijdig informatie bergen) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Dit gaat ook over mensenlevens die 

verloren zijn gegaan in de koopvaardij, 
visserij en recreatievaart 

 

1. Ken de regels en neem ze in acht 
Respecteer de bestaande wet- en regelgeving die 
van toepassing is op scheepswrakken, zoals die over 
het rapporteren van onderwatervondsten en het 
eigendomsrecht en de verdragen over 

onderwaterarcheologie, wapens en explosieven en 

over beschermen van dieren en hun habitat. 
 
Besef dat wet- en regelgeving aan verandering 
onderhevig kan zijn. 

 
 Wij rapporteren alles, maar volgens de 

wet zou dat alleen moeten bij het 
vermoeden van een monument. 
(helderheid wat een monument is) 

 Maakt de duiker ook aanspraak op de 

waarde bij rapporteren van een nieuwe 
vondst? 

 Toegankelijkheid informatie (zie 7) 
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Concept gedragscode versie 4 juni 2015 Commentaar stakeholders 

2. Respecteer natuur en milieu 
Veel scheepswrakken kennen een grote 
biodiversiteit. 
Voorkom daarom verstoring of beschadiging van dit 
specifieke habitat.  

Probeer te (sport)vissen met loodvervangers en 
voorkom zoveel mogelijk het verlies van vislood. 
Vermijd het verlies van visnetten op wrakken. 
 
Bij diverse organisaties die deze gedragscode 
onderschrijven, kan informatie over de ecologische 
waarde van specifieke wrakken worden opgevraagd. 

 
 Wij nemen zoveel mogelijk lood en 

visnetten van de wrakken af 

3. Respecteer ons cultureel erfgoed 

Scheepswrakken kunnen een archeologische of 
cultuurhistorische waarde hebben. Ze weerspiegelen 
onze maritieme geschiedenis. 
Verstoor deze historische plekken dus niet.  
Vind je een voorwerp of wrak met mogelijke 
cultuurhistorische waarde, laat het dan liggen en 
meld dit aan de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed (RCE) via…   
 
De RCE denkt graag mee over 
(amateur)archeologisch onderzoek , bijvoorbeeld ter 
identificatie van een wrak.  Wil je een wrak 

onderzoeken, neem dan contact met de RCE  op en 

bekijk samen welke informatie van het wrak al 
bekend is en welke informatie nuttig is om te 
verzamelen. 

 

 Graag een duidelijke omschrijving van 
"wrak met mogelijke cultuurhistorische 
waarde" 

 Denkt de RCE ook mee over een 
onkostenvergoeding? + kunnen volgen 
van opleiding 

 Voorwerpen zijn begroeid en pas na 

bovenhalen en reinigen herkenbaar. 
 Wrakken zijn ontoegankelijk voor het 

publiek en uiteindelijk vergaan ze; het in 
kaart brengen en (virtueel) toegankelijk 
maken verdient meer aandacht. 

 Vissers krijgen toevallig voorwerpen in 

hun netten en kunnen die niet “laten 
liggen”. Wat zegt de wet hierover + evt. 
meenemen naar regeling 

 Bijdrage duiksport aan kennis over 
archeologie, geschiedenis en locale 
omstandigheden (zie 7)  wordt 
ondergewaardeerd; onbalans in 

halen/brengen t.a.v. de RCE 

4. Respecteer wrakken van oorlogsschepen 
Besef dat scheepswrakken ook zeemansgraven of 
oorlogsgraven kunnen zijn, welke voor 
nabestaanden van emotionele waarde zijn en 
beschouwd worden als het graf van hun familielid. 

Ga dus respectvol met oorlogswrakken om en laat 
ze ongemoeid. 
 
Wrakken van oorlogsschepen  vallen onder de 
soevereine immuniteit van de vlaggenstaat en 
hebben een bijzondere status in het (internationale) 

recht, tenzij de vlaggenstaat daar uitdrukkelijk 
afstand van heeft gedaan. Deze immuniteit is 
onafhankelijk van de ouderdom van het schip of de 
locatie waar het schip gezonken is.   

 … en andere schepen als zeemansgraf 
 Wij krijgen vragen van nabestaanden of 

we een wrak kunnen identificeren; de 
emotionele vragen om artefacten komen 
dan ook. 

 Het verhaal van het drama moet verteld 
kunnen worden en t.b.v. nabestaanden 
moeten onderdelen boven water gehaald 
kunnen worden. 

 Meld nieuw gevonden wrakken aan de 
overheid en mogelijke nabestaanden. 

 Wettelijk bepaald wie menselijke 
overblijfselen bergt. 
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Concept gedragscode versie 4 juni 2015 Commentaar stakeholders 

5. Houd rekening met anderen 
Scheepswrakken vertegenwoordigen verschillende 
waarden. Activiteiten van de één kunnen 
conflicteren met die van anderen. Laten we zorgen 
dat we zo min mogelijk last van elkaar hebben. 

Ontmanteling van scheepswrakken en het 
meenemen van souvenirs kan de beleving voor 
anderen bederven. Doe dit dus alleen op wrakken 
die voor anderen geen waarde hebben. Probeer 
visnetten en ander afval van de wrakken te 
verwijderen. Markeer duikplekken met een vlag, 
zodat anderen rekening met je kunnen houden.Gooi 

geen anker op een wrak. Neem notie van andere 
gedrags-codes (zoals Gedragscode sportvisserij en 
duiken, Gedragscode zeehengelsport). 
Zijn er toch conflicten? Los dit dan op door onderling 
overleg en niet via de media. 
 
Op de kaart in bijlage 1 is door een aantal 

stakeholders aangegeven bij welke wrakken ze een 
belang hebben. Deze kaart kan behulpzaam zijn om 
met de belangen van anderen rekening te houden, 
maar is uiteraard niet uitputtend. 

 
 De wrakken waarop wij duiken zijn altijd 

van ijzer en meestal onherkenbaar; zeer 
zeker niet herkenbaar als monument (zie 
1) en dus ook niet van waarde. 

6. Denk aan de veiligheid 

Scheepswrakken kunnen gevaarlijke lading 
bevatten, zoals chemicaliën, wapens, munitie en 

olie. Laat deze liggen en meld het aan de 
Kustwacht.  
Duiken op wrakken vergt voorbereiding en training. 
Duiken in wrakken kan gevaarlijk zijn. 
 
Om milieuschade te voorkomen of de 

(scheepvaart)veiligheid te waarborgen, kan het 
bevoegd gezag altijd de nodige maatregelen treffen 
met betrekking tot een wrak. 

  

7. Deel je kennis 
Bij gebruikers van de zee is uiteenlopende kennis 
over wrakken aanwezig. Bundeling van deze kennis 

draagt bij aan bewustwording en waardering bij het 
brede publiek. 
Wissel zoveel mogelijk je kennis uit met anderen en 
stel je expertise beschikbaar, bijvoorbeeld over 
onderwaterarcheologie en mariene biologie. 
 
Meld nieuwe vondsten of veranderingen in de 

toestand van een wrak aan de RCE, zodat hun 
databases zoals ARCHIS en MACHU aangevuld 
kunnen worden. 

 
 Kennis delen is een goede zaak, als de 

kosten worden gedeeld en de RCE-

databases ook voor ons beschikbaar zijn 
 Formulier voor gegevensverwerking 

(Remy): instrument om openbare 
database te vullen 

 Een centraal meldpunt kan hierin 
faciliteren 

 Ideaal: groeiend en vrij toegankelijk 

overzicht van wrakken (Europees?) 
 1e prioriteit moet zijn: in kaart brengen 

van wrakken, waarna een bepaalde status 
kan worden toegekend. 

 Hierbij nodig: vorm van samenwerking waarbij 
niet iedere vondst tot vervolging leidt. 
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Het volgende stroomschema kan wellicht structuur geven aan het pad om een status aan een wrak 
toe te kennen. 
 

1. Inzicht in de aard en omvang van wrakken op de Noordzee is van maatschappelijk  belang 
2. Het doen van onderzoek naar wrakken is niet noodzakelijkwijs een monopolie van de 

overheid 
3. De overheid kan wel faciliterend en regulerend optreden (er zijn wel (spel)regels), 

4. Duikers hebben altijd toestemming om op een wrak te duiken tenzij: 
a. Er duidelijk en aantoonbaar gevaar is voor mens en milieu, 
b. Een wrak zeer specifiek is aangewezen als speciaal monument, 

5. Als gedoken wordt op een wrak dient de duiker: 
a. In ieder geval achteraf melding te maken van zijn bevindingen, 
b. Geen vaste objecten of lading zonder voorafgaande toestemming van de overheid 

van het wrak te verwijderen, 
c. Losliggende objecten die de duiker mee wil nemen in kaart te brengen en te 

fotograferen en na terugkeer aan de wal te melden bij de overheid, 
d. Bij het aantreffen van menselijke resten dit onverwijld te melden aan de overheid, 
e. Bij het aantreffen van chemische stoffen, munitie, lekkende olie, en andere 

gevaarlijke stoffen dit onverwijld te melden aan de overheid. 
6. De duikers hebben toegang tot de door de overheid opgebouwde 

wrakkenatlas/wrakregister, waarin voor de al bekende wrakken is aangegeven welke 
archeologische of cultuurhistorische kwalificatie aan het wrak is gegeven en welke 
eventuele beperkingen op een wrak van toepassing zijn. 

 
 


