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Voorwoord
Ik ben enorm verheugd u hierbij de Bundel Maritieme Vindplaatsen 1 aan te mogen bieden. Dit boek is een 
gezamenlijk product van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) en de 
Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water (LWAOW).
De RACM is als rijksdienst verantwoordelijk voor de uitvoer van de Monumentenwet en het beheer van het 
cultuurhistorisch erfgoed, op land èn onderwater. De LWAOW is een organisatie voor amateur archeologen die 
zich met de maritieme en met name de onderwaterarcheologie bezig houdt. De LWAOW is onderdeel van de 
Archeologisch Werkgemeenschap voor Nederland (AWN).

De RACM en de LWAOW zijn echter niet de enige actoren in de maritieme archeologie. In de toekomst hopen 
we dat ook anderen bijdragen gaan leveren aan de bundel, zodat met recht gezegd kan worden dat deze een 
platform biedt voor de presentatie van het door de amateurarcheologen en professionals uitgevoerde werk.

In de eerste uitgave zijn maar liefst 63 vindplaatsen beschreven. Zij geven gezamenlijk het beeld  van ons rijke 
maritieme verleden. Sommige vindplaatsen zijn, of worden te zijner tijd ook elders gepubliceerd, maar er zitten 
er ook tussen die anders nooit beschreven zouden zijn. Het boek ontsluit veel informatie voor verder onder-
zoek.

In het begin van de jaren 80 heeft de voorloper van de afdeling Maritiem Erfgoed van de RACM, de Afdeling 
Archeologie Onderwater (AAO van WVC) uit Alphen aan den Rijn, een serie jaarverslagen uitgegeven waarin 
kort en bondig maritieme vindplaatsen zijn beschreven. Later, in de jaren 90,  is dit nog eens herhaald door 
het NISA in Lelystad. Deze boeken waren in die tijd enorm populair in de duikwereld, mede omdat deze meer 
inhoud gaven aan het duiken op de wrakken in de Nederlandse wateren. Een wrak was niet zomaar een wrak 
meer, het had een eigen geschiedenis dat door middel van onderzoek kon worden ontsloten.
Ik hoop dat de Bundel Maritieme Vindplaatsen 1 eenzelfde effect heeft. Het is in ieder geval een mooi en rijk 
geïllustreerd boek geworden waar iedereen trots op kan zijn. De “1” in de titel is er niet voor niets: Het ligt in 
de bedoeling iedere 2 jaar een bundel te laten verschijnen. 

Tot slot wens ik u allen veel leesplezier toe.

Kees de Ruiter

Directeur RACM 
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Jaarlijks komen bij de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) 50 à 70 mel-
dingen binnen van maritieme vondsten die onder, maar ook boven water worden aangetroffen. Hieruit blijkt 
dat in ons land nog een enorme rijkdom aan overblijfselen van onze maritieme historie aanwezig is. 
De meldingen komen van Rijkswaterstaat, vissers, vaarwegbeheerders, maar vooral ook van duikers.

De vondsten zijn verschillend van omvang en cultuurhistorisch belang. Dit cultuurhistorisch belang wordt 
onder andere op basis van uniekheid, compleetheid en oudheid gemeten. Tot voor kort was alleen de RACM 
bevoegd om hierover uitspraak te doen. Op dit moment zijn ook een aantal archeologische bedrijven actief 
die zich in meer of mindere mate bezig houden met het maritieme erfgoed. Vanwege de kosten en tijd die een 
waardestelling (vooral) onderwater in beslag neemt, worden slechts enkele vindplaatsen (10 tot 20%) na mel-
ding verder onderzocht door de RACM. Er vindt derhalve een zeer strenge selectie plaats op de oorspronkelijk 
gemelde vindplaatsen.  
Voor verkenningen van de meldingen die niet direct voor een onderzoek van de RACM in aanmerking 
komen,worden in voorkomende gevallen ook amateurarcheologen (meestal verbonden met de Landelijke 
Werkgroep Archeologie Onder Water) benaderd. De door de amateurs gevonden gegevens worden weer aan de 
RACM afgedragen. Veel van die gegevens komen in het archief terecht zonder ooit gepubliceerd te worden.
Vanuit de RACM is in 2005 het plan opgepakt om, in samenwerking met de LWAOW, deze vindplaatsen te 
beschrijven en te publiceren. Door toedoen van deze publicatie wordt duidelijk dat een grote diversiteit en 
rijkdom aan cultureel erfgoed nog altijd op de zeebodem of andere plekken onderwater aanwezig is. Dit zijn 
misschien wel de laatste onontdekte schatkamers van ons verleden. Hier moeten we zuinig mee om gaan, want 
weg is weg. 

De bundel geeft ons ook de mogelijkheid om iets terug te geven aan de vele melders van vindplaatsen: een 
uitwerking van de verzamelde gegevens. Eindelijk is er een podium om alle vindplaatsen te bespreken.  

Wij, de schrijvers, hopen u met de uit te geven reeks het belang van een verantwoord beheer van dit erfgoed 
onder ogen te brengen. Dit beheer houdt overigens ook verantwoord onderzoek in, de basis om te leren van 
ons verleden. Zelfs de kleinste vindplaatsen kunnen ons iets vertellen of een aanleiding zijn tot iets groters.

Inleiding
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Waddenzee, Waddeneilanden en 
omgeving

1.  19e Eeuws schervenwrak

Vindplaats : de Bollen bij Texel
Melder : dhr. A.D. Vos
Vinder : Texelse vissers en duikers
Datum 1ste melding : 11 augustus 2005
Wat gevonden : scheepsvlak met o.a. aardewerk, bouwmaterialen en kapmessen
Toponiem : Bollen 1
Datering : circa eind 19e eeuw
Archisnummer : 60289

Een aantal jaren geleden haalde de Texelse garnalen-
kotter Emmie weer eens het nieuws, nadat ze archeo-
logische resten in haar net had opgevist. Ditmaal be-
trof het een puntgave kist met een soort kapmessen. 
Uit de VOC-tijd werd wel verteld, maar het archeo-
logisch duikteam van NISA/ROB had zijn twijfels 
over deze datering. In de afgelopen jaren bereikten 
het duikteam van lokale duikers veelvuldig berich-
ten over een ondiep (4-5 m) gelegen “schervenwrak”, 
waar ze erg veel materiaal uithaalden en dat werd bij 
de mensen thuis inderdaad getoond. Opvallend wa-
ren de mooi beschilderde schalen van een type wit-
bakkend aardewerk uit Frechen met het jaartal 1822 
erop, maar ook de grote Keulse potten en talrijke an-
dere soorten aardewerk, waaronder industrieel ver-
vaardigd materiaal, grote hoeveelheden kleipijpen, 

diverse kleine messing objecten, etcetera. In 2005 
was het tijd om nu eens het betreff ende wrak, bij het 
NISA aangeduid als “wrak 1822”, op te zoeken en in 
een eerste, korte verkenning vast te stellen wat zoal 
van deze locatie afkomstig is.

Het wrak ligt tegen de Bollen, een ondiepte oost van 
Texel. In drie tijen is het schip geïnterpreteerd en 
schetsmatig in kaart gebracht. Van de scheepscon-
structie is alleen het vlak (scheepsbodem) te zien, 
van achterschip tot voorschip (noord-zuid), waarbij 
de stevens ontbreken. De achtersteven is overigens 
terug te vinden in de tuin van een enthousiaste parti-
culier op Texel. De bovenkant van het zaathout (bin-
nenkiel) is over de hele lengte te volgen, ofschoon 
deels aan het zicht onttrokken door gestapelde bak-
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stenen. De oorspronkelijke lengte over de kiel zal on-
geveer 28 m geweest zijn, de lengte over de stevens 
circa 34 m.

Het schip bleek de afgelopen winter flink te zijn vrij-
gespoeld, zo vertelden ook de lokale duikers en er 
was recent een diep slijpgat (10,5 m) rond het achter-
schip ontstaan met duidelijk herkenbaar nog scherpe 
breuken in de klei. Aan de bakboordzijde (oost) is het 
boord al wat langer geleden omgeklapt en in een slijp-
geul gevallen. De vondstverspreiding buiten het wrak 
is daarom vooral oostwaarts, de geul in. Hier en daar 
steken daar stukjes van dat boord tussen de bakstenen 
en overige zaken uit.

Wetend hoeveel materiaal er reeds bij diverse duikers 
thuis lag, was opvallend hoeveel goederen er nog steeds 
in het wrak lagen en vooral de hoeveelheid bouwma-
terialen viel op: onderin, direct op de wegering, een 
lading gestapelde, rode bakstenen met daarop allerlei 

formaten tonnen met smeedijzeren schoppen, dissels, 
spijkers, kalkmortel, etcetera. Daarnaast kisten met het 
type kapmessen als jaren eerder door Emmie opgevist 
en ook de enorme verscheidenheid aan (scherven) aar-
dewerk, het kleine maatje kelderflessen, het type klei-
pijpjes (met als hielmerk de gekroonde letters WP), de 
messing voorwerpjes en nog veel meer zaken die ver-
spreid bij diverse duikers thuis waren gezien.

Datering van een dendromonster met spint wijst op 
bouw rond het einde van de 19e eeuw (1898 AD ±5). 
Omdat slechts één monster was genomen, is het niet 
uitgesloten, dat hiermee toevallig een latere reparatie 
is gedateerd en dat de eerste bouw iets vroeger heeft 
plaats gevonden. Hoe het ook zij, het schip was ope-
rationeel rond 1900 en zal (vroeg) in de 20e eeuw zijn 
gezonken. Het oude jaartal 1822 op het aardewerk uit 
Frechen lijkt dan te duiden op langdurig gebruik van 
een sjabloon.

Mogelijk verder te ondernemen acties:
Er is veel inzicht vergaard in zeer korte tijd. Het gaat om 
een interessant, maar betrekkelijk jong schip, waaruit 
bovendien (heel) veel materiaal al ongedocumenteerd 
is verwijderd. Overwogen kan worden af te ronden met 
tenminste een fotografische documentatie van het vele 
materieel uit dit wrak dat in diverse privécollecties te 
zien is. Bijvoorbeeld het omvangrijke, gevarieerde aar-
dewerkcomplex, in combinatie met kleipijpen en flessen, 
kan mogelijk nog interessante inzichten opleveren. 

Literatuur / eerdere rapportages: 
Geen

Vader en zoon Boom van de Emmie tonen trots de kist en 
de kapmessen (Foto: A.   Vos, RACM).

Overzichtstekening van 
het wrak (Tekening: A. 
Overmeer, RACM).
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2.  Afgezonken marinewrak

Vindplaats        : in het Malzwin
Melder  : dhr. W. Walta (Archeoteam Miramar Friesland)
Vinder : meerdere vinders
Datum 1ste melding : niet bekend
Wat gevonden   : wrakdelen
Toponiem : Malzwin 3 (Koningin Emma der Nederlanden)
Datering            : gebouwd 1876-1879, afgezonken in 1943
Archisnummer : 47960 

Op 7 augustus 2000 om 10 uur ’s morgens kapseisde 
de garnalenkotter Marian, de HD 68, als gevolg van 
een haker aan wrak 733 in het Malzwin bij Texel. Sinds 
1985 was dit de elfde garnalenkotter die als gevolg van 
te zware netten op Waddenzee kapseisde, zo stelde 
raadslid commandeur b.d. E.Bakker tijdens de zitting 
van de Raad voor de Scheepvaart tegen schipper Jouke 
Hofstra van de HD 68.  Jouke Hofstra gaf als reden 
op dat de positie van wrak 733 waarin zijn netten vast 
kwamen te zitten niet goed op de kaart staat omdat de 
gegevens nog van 1950 dateren.
Wrak 733 is het wrak van het marine stoomzeilschip 
Emma Koningin der Nederlanden en is in april 1943  
nadat het in de haven van Willemsoord was gekapseisd 
door de Duitsers in het Malzwin tot zinken gebracht. 

Op 12 oktober 2002 heeft het Archeoteam Miramar 
Friesland een verkennend onderzoek op de door schip-
per Hofstra opgegeven positie uitgevoerd. Het zicht 
ter plaatse was zeer slecht en de waarnemingen zijn 
op de tast gedaan. Hieruit kwam naar voren dat het 
wrak over een lengte van ca. 60 meter en breedte van 
ca.10 meter tastbaar aanwezig is. De ijzeren delen ste-
ken kriskras boven het zand uit wat een nauwkeuriger 
verkenning in de weg stond.
De bovenkant van het wrak bevond zich ca. 8 meter 
boven de bodem. Peilingen uit begin  jaren ’90 gaven 
aan dat het wrak slechts op enkele plaatsen boven de 
bodem uitstak. Hieruit kan geconcludeerd worden dat 
het Malzwin zich in 8 à 9 jaar ter plaatse met ca. 8 
meter verdiept heeft. Uit het wrak zijn tijdens deze 

“Foto van HMS Emma als zeil-stoomschip”
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verkenning geen vondsten geborgen.

Het schip werd op 6 november 1876 op de Rijkswerf 
in Amsterdam op stapel gezet. Aanvankelijk kreeg het 
de naam “De Ruyter”, maar op 7 januari 1879 werd het 
herdoopt in “Koningin Emma der Nederlanden” en 
werd op 20 januari 1879 te water gelaten. De afmetin-
gen bedroegen 91,85 x 12,50 x 6,10 meter. 
Het schip was gebouwd van ijzer en bekleed met hout 
en zink (composiet). Naast een zeiloppervlak van 1585 
m2 had het 1 horizontale werkende expansiestoom-
machine die 2.732 pk kon leveren. Het had een dub-
belbladige schroef met een diameter van 4,88 meter.
De Koningin Emma der Nederlanden werd in 1880 
offi  cieel in dienst gesteld en heeft tot 1900 dienst ge-
daan, voornamelijk in voormalig Nederlands Indië en 
bij de Nederlandse Antillen.
Op 23 juni 1900 werd het schip uit dienst gesteld 
waarna het in 1908 op de scheepswerf  “de Lastdrager” 
in Den Helder werd ingericht tot logementschip ter 

vervanging van het torpedo-instructieschip “Marnix”. 
Vanaf 1920 werd het als wachtschip op de Rijkswerf 
Willemsoord gebruikt.
Tijdens de Duitse bezetting, vanaf 14 mei 1940, werd 
de Rijkswerf Willemsoord als herstelplaats door de 
Kriegsmarine ingericht en werd het schip weer als 
logementschip voor de werfarbeiders in gebruik ge-
nomen. De geallieerden hebben de werf stelselmatig 
gebombardeerd, echter het logementschip werd niet 
geraakt.
Mogelijk door sabotage kapseisde en zonk het schip 
onverwachts in 1942 in de haven van Willemsoord. Na 
het kapseizen werd het in april 1943 gelicht en in het 
Malzwin weer tot zinken gebracht.

Mogelijk te ondernemen acties: 
Geen

Literatuur / eerdere rapportages: 
Niet bekend.

3.  Een lading ijzeren staven

Vindplaats        : Burgzand
Melder             : dhr. C.J. Eelman
Vinder : dhr. C.J. Eelman  
Datum 1ste melding : 1993
Wat gevonden   : fragmenten schip en lading
Toponiem : Burgzand Noord 15 (BZN 15)
Datering            : 17de eeuw (dendrodatering 1641 +-6)
Archisnummer : 47258

Bovenop een oude zandbank over een oppervlakte van 
ongeveer 50 bij 30 meter, de scheepsdelen en lading 
van een koopvaarder uit de 17de eeuw. De delen lig-
gen uiteen en dreigen ook nog eens van de zandbank 
af te schuiven, de diepte in. Op dit moment is de 
diepte van de vindplaats nog maximaal 15 meter bij 
hoogwater. Het meest prominent is waarschijnlijk de 
lading smeedijzeren staven. Daaromheen liggen bal-
laststenen, rolletjes bladkoper, verschillende gietijze-
ren kookpotten en minimaal twee gietijzeren kanons. 
Het lijkt erop dat hier het schip oorspronkelijk heeft 
gelegen. Iets verderop, richting de rand van de zand-
bank liggen fragmenten van een van de boorden van 
het schip, met de aanzetten voor het dek. Dit hout is 
in een slechte conditie. Het is sterk aangetast door de 
paalworm, maar ook bacteriën. Uit dendrochronolo-

gisch (jaarrring) onderzoek is gebleken dat het schip 
niet lang na 1641 moet zijn gebouwd. Het schip is 
gladboordig en zeer wel mogelijk volgens de huid-eerst 
methode of een afgeleide daarvan, gebouwd. Dit be-
tekent dat eerst de huid is opgezet en vervolgens pas 
de spanten in het schip zijn aangebracht. De reden 
voor deze gedachte is dat de spanten van verschillende 
grootte, niet met elkaar verbonden en her en der in 
het schip geplaatst zijn. De huid van het schip bestond 
uit twee lagen; één van eik en één van naaldhout. Deze 
laatste laag is vermoedelijk opgebracht om het schip 
tegen paalworm te beschermen. Dit heet dubbeling.
In het schip werd naast de zware lading van ijzer, koper 
en steen, ook een grote hoeveelheid aan ongebruikte 
kleipijpen van het merk EB (Everhard Bird) aangetrof-
fen. Deze kleipijpen zijn op verschillende wrakken 
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aangetroffen, maar niet in die hoeveelheden als hier. 
Vandaar dat we ervan uitgaan dat de pijpjes allemaal 
oorspronkelijk van BZN 15 afkomstig zijn, maar door de 
getijdenbewegingen over het wad zijn verspreid. 
De lading van het BZN 15 wrak is afkomstig uit verschil-
lende delen van Europa. Goed mogelijk dat het schip des-
tijds op de rede van Texel lag om met een lading van de 
stapelmarkt Amsterdam uit te varen naar één of meer-
dere havens in het buitenland. 

Mogelijk te ondernemen acties: 
Goede Side Scan Sonar en/of Multibeam opname maken 
om de verspreiding van de delen in kaart te brengen. 
Vervolgens monitoren van het gebied op erosie. Bij dui-
delijke afname van de Holocene bovenlaag (cq afkalven 
van de oude zandbank) is het verstandig om het wrak 
opnieuw te onderzoeken op de aanwezigheid van eerder 

onontdekte delen van schip en lading.

Literatuur / eerdere rapportages:
-  M. Manders, Waardestellend rapport BZN 15, Intern 

rapport RACM, Lelystad;
-  Manders, Martijn R., ‘Protecting Common Maritime 

Heritage. The Netherlands involved in  two EU-projects: 
MoSS and BACPOLES’, in: Fabio Maniscalco (ed.), Me-
diterraneum Vol.4. Protection and Appraisal of Under-
water Cultural Heritages, 2004, p. 279-292. 

-  Manders, Martijn, Site 12. Burgzand Noord 15 (BZN 
15) wreck, Wadden Sea, the Netherlands, in: Dr. René 
Klaassen (ed): Preserving cultural heritage by preven-
ting bacterial decay of wood in foundation piles and 
archaeological sites. Final report EVK4-

    CT-2001-00043 Appendix 1, 2005, 45-54.

Overzichtstekening van de vindplaats BZN15 (tekening: M. Manders, RACM).
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4.  Koffi  e uit Zuid-Amerika

Vindplaats        : Burgzand
Melder             : dhr. C. Eelman
Vinder : dhr. C. Eelman
Datum 1ste melding : 13 december 1985
Wat gevonden   : een schip geladen met koffi  e
Toponiem : Burgzand Noord 4 (BZN 4)
Datering            : 18de eeuw (dendrochronologisch onderzoek 1743 +-6)
Archisnummer : 47669 

Voordat in 2000 het duikteam van het NISA een waar-
destelling ging uitvoeren op het BZN4 wrak, stond het 
onder de locale duikers bekend onder de naam Wa-
tervatenwrak. Deze naam was ontstaan doordat op 
deze locatie een wrak lag geladen met grote vaten, die 
naar men dacht, voor het vervoer van water hadden 
gediend (zogenaamde leggers). In de tijd dat de Rede 
van Texel vol lag met schepen die lagen te wachten om 
uit te varen naar verre bestemmingen, werd water van 
het eiland Texel naar de schepen vervoerd in lichters. 
Dit waren kleinere transportscheepjes die ook werden 
gebruikt om de goederen van en naar de schepen te 
vervoeren vanaf de pakhuizen in Amsterdam.
Tijdens de waardestelling, waarbij ook twee proefsleu-
ven werden aangelegd, is het verhaal van het waterva-
tenwrak onder de loep genomen. 

De vondsten uit het schip gaven slechts een ruwe indi-
catie van de ouderdom: 1700 tot begin 19de eeuw.
Dendrodatering van het hout gaf een exactere datum, 
namelijk 1744 (+-6) voor de jongste datering. Het ei-
kenhout is afkomstig uit centraal en noord Duitsland. 
Het schip is meer dan 35 meter lang en 6 meter breed. 

Het is zwaar gebouwd, getuige ook de kattesporen op 
de wegering die in het schip werden aangetroff en. Deze 
zijn vermoedelijk tijdens de bouw al aangebracht en 
waren bedoeld om het schip een extra dwarsscheepse 
versteviging te geven. Afgerotte dekknieën bewijzen 
dat het schip tot net onder het eerste dek bewaard is 
gebleven.
De achtersteven is beplaat met koper. De constructie 
duidt erop dat het BZN 4 wrak geen lichter, maar een 
grote zeegaande koopvaarder is.
De lading van het schip is opmerkelijk te noemen, na-
melijk vaten met koffi  e. De vaten zelf zijn 1,20 m hoog 
(ongeveer 500 liter) en gemaakt van tropisch hardhout 
uit het Noorden van Zuid-Amerika. De tonnen zijn ge-
stuwd op houtblokken van dezelfde oorsprong. Aan 
de bewerkingssporen is te zien dat de kuipers volgens 
Nederlandse traditie de tonnen hebben vervaardigd, 
maar met een houtsoort die men niet gewend was. 
Vandaar dat niet alle tonnen er even goed en betrouw-
baar uitzien. Op een groot aantal tonnen staat SD. We 
gaan er op dit moment vanuit dat dit staat voor Santo 
Domingo, de Dominicaanse Republiek in het Caribi-
sche gebied waar veel koffi  e vandaan komt.

Het wrak BZN4 (tekening: M. Manders, RACM).
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De lading koffie bestond uit ongebrande bonen. Dit 
werd vaak gedaan. De koffie werd dan vervolgens in 
het land van bestemming gebrand volgens de daar 
heersende smaaktradities. Het probleem met het ver-
voeren van ongebrande koffiebonen, is dat deze gassen 
afscheiden. Wanneer de bonen verpakt zijn in tonnen, 
dan zijn de bonen beschermd tegen het water, maar is 
er het risico dat de tonnen uit elkaar springen wanneer 
de druk van de vrijgekomen gassen te groot wordt. Hier 
had men echter een ingenieuze oplossing voor gevon-
den. De tonnen van het BZN4-wrak bevatten speciaal 
geprepareerde suikerrietstengels. Deze staken door de 
deksel van de ton heen en dienden als overdrukventiel. 
Er kon zodoende geen water in de ton komen, maar de 
gassen konden er bij voldoende overdruk wel uit.
Er zijn ook cacaobonen en een schilletje van een pinda 
in het schip aangetroffen. Of deze ook verpakt zijn ge-
weest in tonnen of misschien op andere wijze is niet 

duidelijk geworden. Alle drie de producten komen voor 
in Zuid-Amerika. Echter, sommige vaten zijn gerepa-
reerd met wilgentenen hoepen (banden om de ton). 
Dit duidt erop dat dit in (Noordwest) Europa moet 
zijn gebeurd. Mogelijk had men op de terugreis vanuit 
West-Indië hout bij zich voor de reparatie. Het is ech-
ter ook goed mogelijk dat we hier met een uitvarend 
schip van doen hebben met lading dat oorspronkelijk 
dan wel uit West-Indië kwam, maar opgeslagen is ge-
weest in (waarschijnlijk) Amsterdam en vandaar weer 
is uitgevoerd. Een laatste mogelijkheid is dat de handel 
op doorreis was en hier op de rede de tonnen gerepa-
reerd zijn. Houtsnippers, gereedschap en reservema-
teriaal in het achterschip pleiten op dit moment voor 
deze laatste optie. Mogelijk dat bij verdere bestudering 
van het materiaal hier een goed onderbouwd antwoord 
op komt.
Na bestudering van het schip en haar lading doormid-
del van proefsleuven, is het wrak afgedekt met poly-
propyleen gaas. Op sommige plekken in het schip is de 
vondstenlaag nog zeker anderhalve meter dik en in de 
toekomst is het goed mogelijk dat we dit met gerich-
ter vragen willen onderzoeken. Regelmatig wordt de 
afdekking gemonitoord. 

Mogelijk te ondernemen acties: 
- Het wrak moet regelmatig gemonitoord worden 

door middel van multibeam sonar.
- Uitwerking van de geborgen tonnen uit het schip.

Literatuur / eerdere rapportages:
- Martijn R. Manders, Coffee from South America, 

Maritime Lanka, June 2007, Vol: 02, 25-27.

Een doorsnede van een koffieton. Met behulp van 
een suikerrietstengel kon men gassen uit de ton laten 
ontsnappen zonder dat water of lucht hierbij naar binnen 
kwam (tekening: M. Manders, RACM).

De tonnen met 
koffie, zoals deze in 
het ruim van BZN4 
lagen opgestapeld. 
(tekening: M. 
Manders, RACM).
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5.  Een Rijksmonument onderwater

Vindplaats        : Burgzand
Melder             : dhr. C.J. Eelman
Vinder : dhr. C.J. Eelman
Datum 1ste melding : 1985
Wat gevonden   : scheepswrak, mogelijk de resten van een Oostindiëvaarder
Toponiem : Burgzand Noord 3 (BZN 3, de vermeende “Rob”)
Datering            : 17de eeuw (dendrochronologische datering 1640 +- 5)
Archisnummer : 47664 (monumentnr. 15660)

In 1988 was het BZN 3 wrak het allereerste object 
onderwater dat op grond van haar cultuurhistorische 
waarde op de lijst van beschermde monumenten van 
nationaal belang werd gezet.
Het wrak is mogelijk dat van de Oostindiëvaarder de 
“Rob” dat door de Admiraliteit van Amsterdam in 1639 

geleend was van de Verenigde Oostindische Compagnie 
(VOC) voor de slag bij Duins. Het schip zonk in 1640.
De vindplaats is ongeveer 60 bij 20 meter groot en ligt 
bij hoogwater op een diepte van 6 tot 9 meter. Het is 
voor het eerst in 1986 door de toenmalige Afdeling Ar-
cheologie Onderwater (AAO) van het Ministerie van 
WVC waardestellend onderzocht.
In 1988, na aanwijzing als Wettelijk Beschermd Mo-
nument, is het wrak fysiek beschermd met als belang-
rijkste doel illegale berging van objecten tegen te gaan. 
Voor deze bescherming zijn destijds 6000 zandzak-
ken gebruikt in combinatie met steigergaas. Dit is een 

enorme klus geweest, maar heeft er wel voor gezorgd 
dat het wrak op dit moment niet of nauwelijks aange-
tast wordt door erosie en de paalworm. Het zal lastig 
zijn om in de toekomst onderzoek te kunnen uitvoeren 
op het wrak vanwege de afdekking met zandzakken die 
nu sterk aan elkaar gekit zijn. In 2001 is het fysiek be-
schermde gebied verder uitgebreid met delen die door 
de verregaande erosie van de zeebodem vrijspoelden. 
Deze bescherming is uitgevoerd volgens een nieuwere 
methode waarbij alleen het steigergaas gebruikt is.

Interessant om te zien is dat het jaarringonderzoek 
dat in 2002 voor het BACPOLES project is uitgevoerd, 
een datering van het hout geeft die exact hetzelfde is 
als de ondergangsdatum van de Rob, namelijk 1640. 
Ondanks het feit dat het hout dus gekapt is in het jaar 
dat de Rob gezonken is, is het toch goed mogelijk dat 
we hier met dit schip van doen hebben. Namelijk: in 
oorlogstijd werden veel particuliere schepen, waaron-
der die van de VOC, gehuurd of geleend om ingezet te 
worden. Wanneer dit bij een schip gebeurde, dan werd 
het geheel uitgereed en klaar gemaakt voor de strijd. 
Deze aanpassingen aan enorme hoeveelheden sche-
pen, noopte de bouwers om vers hout te gebruiken.

Voor de afdekking in 1988 zijn verschillende vonds-
ten uit het wrak geborgen. Een aantal daarvan zijn te 
bezichtigen in het maritieme depot in Lelystad. Een 
zeer fraaie bronzen kanon, gemaakt door Everhardus 
Splinter (1638), is te bezichtigen in het Maritiem en 
Juttersmuseum in Oudeschild, op Texel.

Mogelijk te ondernemen acties:
 Het BZN 3 wrak is een wettelijk beschermd monument. 
Dit betekent dat zorg moet worden gedragen voor de 
conditie van de vindplaats. Regelmatig vindt monito-
ring plaats op zowel vindplaatsniveau als gebiedsni-

In 1988 heeft men met een schip 6000 zandzakken en 
rollen steigergaas naar de vindplaats van het BZN 3 wrak 
gebracht en het vervolgens daarmee afgedekt. Hiermee 
werd het een van de allereerste fysiek afgeschermde 
wrakken in de wereld (foto: RACM).
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veau (Burgzand). Tot en met 2009 is die gebiedsdek-
kende monitoring ondergebracht in het EU-project 
MACHU (MAnaging Cultural Heritage Underwater). 

Literatuur / eerdere rapportages:
- Maarleveld, Th .J., 27. Texel-Burgzand III: een scheeps-

wrak met bewapening, in:Es, W.A. van, H. Sarfatij, P.J 
Woltering (eds.), Archeologie in Nederland, Amster-

dam/Amersfoort, 1988, 189-191.
- Manders, Martijn, Site 13. Burgzand Noord 3 (BZN 

3) wreck, Wadden Sea, the Netherlands, in: Dr. René 
Klaassen (ed), Preserving cultural heritage by pre-
venting bacterial decay of wood in foundation piles 
and archaeological sites. Final report EVK4-CT-2001-
00043  Appendix 1, 2005, 55-64.

- website: www.machuproject.eu

6.  Wrak van de Baron van Pallandt van Rozendaal

Vindplaats        : in de Slenk (ten noorden van de Texelstroom)
Melder  : diversen
Vinder : diversen
Datum 1ste melding : januari 1973
Wat gevonden   : wrakdelen
Toponiem : Texelstroom T20 (Baron van Pallandt van Rozendaal)
Datering            : gezonken in 1867
Archisnummer : 39612 

Het wrak van de Baron van Pallandt van Rozendaal is 
begin jaren tachtig diverse keren door duikers bezocht. 
In de jaren dertig haalden Texelse vissers er met lange 
boren broodjes tin naar boven. In de jaren vijftig werd 
met een hydraulische grijper op het wrak gewerkt om 
daarmee nog delen van de lading te bergen. Door het 
geweld van de grijper is het wrak geheel uit zijn ver-
band getrokken en zijn wrakdelen over een groot op-
pervlak verspreid. De vindplaats heeft door deze han-
delwijze geheel haar archeologische waarde verloren. 
Van de oorspronkelijke bouw van het schip valt niets 
meer waar te nemen. Het wrak wordt door het Archeo-
team van  Miramar Friesland als oefenobject gebruikt.

Op zondagmorgen 21 april 1867 om 05.30 uur meldt, 

kapitein Kramer van de Baron van Pallandt van Ro-
zendaal zich met het aankomstsein bij de vuurtoren 
van Kijkduin en vraagt om een sleepboot om de haven 
van Den Helder binnen te lopen.
Het schip komt van Java en is op weg naar Amsterdam. 
De lading bestaat uit baren tin, thee, koffi  e en suiker.
Er stond een vliegende storm, uit het zuidwesten. De 
sleepboot ss. Stad Amsterdam loopt uit en probeert 
een tros over te brengen naar de Baron van Palland. Na 
enkele mislukkingen gelukt het verbinding te maken. 
De Stad Amsterdam kan niet meer tegen de stroom 
inkomen en kapitein Kramer vraagt om nog een sleep-
boot. Voordat deze te hulp komt ligt de Baron van Pal-
landt reeds voor Oudeschild.
Kapitein Kramer heeft nog geprobeerd voor anker te 

Bronzen nagels uit het wrak (foto: A.F.Zandstra)
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gaan, maar beide ankerkettingen breken. Tot overmaat 
van ramp krijgt de te hulp geschoten sleepboot de tros 
in de schroef en het lot van de Baron van Pallandt is 
daarmee bezegeld; het schip loopt vast op de Oostwal.
De gehele bemanning kon met veel moeite gered wor-
den door de sleepboot Stad Amsterdam.
Maandag 22 april 1867, nadat de storm was gaan liggen, 
heeft men zoveel mogelijk de inventaris en lading gebor-
gen. Die werden later publiekelijk op Texel verkocht.

Medio 1890 heeft het bergingsschip ss. Neptunes na 
een duikonderzoek in de Texelstroom de oude ankers 
van de Baron van Pallandt geborgen. Het onderzoek 
werd ingesteld omdat Texelse vissers herhaaldelijk 
klaagden over last van obstakels waardoor zij regelma-
tig schade aan hun netten opliepen.

In 1867 is niet de gehele lading geborgen. In 1897 
heeft de fi rma Dros van Texel met een zuiger het zand 
van het wrak gezogen, waarna duiker Jan Bijl uit Den 
Helder met veel moeite nog zeven tin broodjes uit het 
wrak kon halen.
Midden jaren vijftig heeft de fi rma Mosk uit Den Hel-
der het wrak met een hydraulische grijper bewerkt. De 
opbrengst hiervan is niet bekend.

Mogelijk te ondernemen acties: 
Geen; het wrak heeft geen hoge archeologische waarde 
meer.

Literatuur / eerdere rapportages:
Habermehl, N., Scheepswrakken in de Waddenzee 
1500 – 1900”, ROB/NISA (juni 2000).

7.  Lood en koperbroodjes geborgen uit de Noordzee

Vindplaats  : Noordzee ten noordwesten van Terschelling
Melder  : dhr. J. de Jagher. Later dhr. Visser van het Kustwachtcentrum
Vinder  : dhr. W. Bakker, Terschelling. Eerder door groep Groninger  duikers
Datum 1ste melding  : 9 februari 2005
Wat gevonden  : broodjes lood en koper
Toponiem  : NCP Blok L6 (het vermeende SS. Kerwood, met Amerikaanse  nationaliteit)
Datering  : in 1921 op een mijn gelopen  
Archisnummer  : 53476

In het midden van de negentiger jaren van de vorige 
eeuw lokaliseerde een groep Groninger 
duikers de vindplaats van het stoomschip de Kerwood, 
meer dan twaalf  mijl uit de kust en op een diepte van 
35 meter. Op Terschelling is dit niet onopgemerkt ge-
bleven. Begin 2005 lukte het de Terschellinger garna-

lenvisser W. Bakker de vindplaats eveneens te lokalise-
ren en voerde hij enige bergingsacties op de vindplaats 
uit. Dit bleef niet onopgemerkt voor de kustwacht, die 
vervolgens één en ander meldde bij de afdeling Mari-
tiem Erfgoed van de ROB. 
Bij dit soort meldingen is het van groot belang  snel aan 

Naast koperbroodjes bevond zich ook een grote hoeveelheid loodblokken aan boord (foto: A. F. Zandstra)
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de weet te komen of het schip onder de Nederlandse 
Monumentenwet valt en of de vindplaats zich buiten 
of  binnen het Nederlandse territoir bevindt. Het schip 
valt gezien de datum van zinken onder de Monumen-
tenwet, maar vertegenwoordigt geen grote archeolo-
gische waarde. Tevens ligt het wrak buitenterritoriaal 
en valt daarom op grond hiervan niet onder de Monu-
mentenwet. Naar de eigenaar is een onderzoek inge-
steld. Helaas heeft dat geen resultaat opgeleverd. Niet 
uitgesloten kan echter worden dat die nog wel bestaat 
en rechten op schip en lading zal laten gelden. Bergers 
die lading te gelde maken moeten daarop bedacht zijn 
en blijven. Het kan zijn dat de verzekeringsmaatschap-
pij en/of de eigenaar alsnog met een forse claim komt. 
Tot nu toe zijn platen koper en broodjes lood en koper 
aan land gekomen. Het belang van dit vondstmateriaal 
ligt in de staat waarin het is gevonden. Namelijk als 
een halff abricaat. Dit soort vondstmateriaal wordt op 
het land over het algemeen niet aangetroff en omdat 

het dan onmiddellijk omgesmolten zou zijn. 
Mogelijk te ondernemen acties:
Vanuit archeologisch standpunt geen actie.

Literatuur / eerdere rapportages:
‘Duiken’, oktober 2005: “Kerwood: Koperkoorts”.

Stapel 
geborgen 
koperbroodjes 
uit de Kerwood 
(foto: DT 
Ecuador).

8.  Een voorsteven van de Terschellinger Gronden

Vindplaats         : Noordzee, Terschellinger Gronden
Melder               : dhr. W. Walta (Archeoteam Miramar Friesland) 
Vinder  : dhr. Koornstra (schipper WON 24)
Datum 1ste melding  : juli 2005
Wat gevonden    : voorsteven, binnensteven, klos en stevenknie
Toponiem  : Terschellinger Gronden 4
Datering             : eind 18de , begin 19de  eeuw
Archisnummer  : 50381

In november 2004 werd door de heer Koornstra, schip-
per van de WON 24, een stuk voorsteven en kiel op-
gevist tijdens het garnalenvissen op de Terschellinger 
Gronden. In dit gebied is de WON 24 al jaren actief. 
In de jaren 80 had zij al eens vlak bij de plek waar de 
voorsteven naar boven kwam, koperen schalen (koper 
als halff abrikaat) naar boven gehaald. De stukken hout 
zijn in Harlingen aan wal gebracht en afgegeven aan 
de visafslag. Leden van de Archeoteam Miramar Fries-
land hebben de stukken getekend waarna deze naar 
RACM-Lelystad (vroegere NISA) zijn overgebracht 
voor verder onderzoek.  

Het 9 meter lange fragment bestaat uit een voorste-
venbalk, een stuk kiel, een binnensteven, een vulblok 
en een stevenknie. De naaldhouten delen waren in een 

uitstekende conditie, wat wijst op een kortstondige 
blootstelling aan het zuurstofrijke water en de paal-
worm.
De steven, heeft een sponning voor de zandstrook. 
Vermoedelijk heeft het schip dus ook maar een laag 
huidplanken gehad.  De steven loopt mooi rond op 
(mooie ronde boeg) en is 30 tot 35 cm dik en ongeveer 
30 breed. Er zit een grote hoeveelheid koperen spijker-
tjes op de buitenzijde van de stevens. Dit wijst erop 
dat dit deel van het schip (en misschien wel het hele 
onderwaterdeel, met koper beplaat is geweest. Een op-
vallend detail is de aanwezigheid van twee driehoek-
vormige koperen platen met drie gaten op de overgang 
kiel naar steven (waar de ronding van de boeg begint) 
en halverwege de steven. Wat deze betekenen, is ons 
niet bekend. Het is mogelijk dat dit dieptemerken zijn. 
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Het lijkt er op dat weinig van de bovenzijde van de ste-
ven ontbreekt. 
De binnensteven is zelfs nog wat dikker dan de steven 
zelf. De afmetingen van deze delen wijzen erop dat het 
hier om een stevig gebouwd schip gaat. 
Tussen de binnensteven en de stevenknie zitten twee 
openingen die vermoedelijk de ruimten voor de liggers 
zijn geweest. Deze gaten zijn 20 cm breed. 
Er zijn drie verschillende bevestigingsmethoden zicht-

baar; met houten -, koperen - en ijzeren pennen. De 
houten pennen lopen zonder uitzondering dwars door 
de binnen- en buitensteven (van stuurboord naar bak-
boord). De ijzeren pennen zitten slechts aan de bin-
nenzijde van de binnensteven.De overige verbindingen 
zijn met zware koperen pennen gemaakt. Uiteindelijk 
is dit een relatief dure methoden van bouwen.  

Van het hout zijn monsters genomen voor de dendro-
chronologie-datering. Helaas kon het hout niet geda-
teerd worden. We schatten echter in dat het schip uit 
het einde van de 18e, begin 19e eeuw afkomstig is.
De heer G. de Weerdt van het museum ’t Behouden 
Huys op Terschelling vermoedde op grond van de hem 
toegestuurde foto’s dat we hier mogelijk met delen van 
een Engels Admiraliteitsschip uit de 19e eeuw te ma-
ken hebben. Na uitvoeriger onderzoek is dit niet waar-
schijnlijk omdat de koperen pennen geen zogenaam-
de “broad arrow” bevatten, een merkje dat altijd bij 
scheepsonderdelen van de Engelse Admiraliteit werd 
ingeslagen. Waar het scheepje dan wel afkomstig van 
is, blijft vooralsnog onzeker.

Mogelijk te ondernemen acties:
 Voorlopig geen

Literatuur / eerdere rapportages:
-  Fries Dagblad 4 november 2004.

De voorsteven op de visafslag in Harlingen (foto: W. Walta)

Het krantenbericht over de vondst in de 
Leeuwarder Courant.
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9. Strandingstheorie van de Lutine 

Vindplaats : Westergronden, Noordzee
Melder : niet bekend
Vinder : niet bekend; meerdere bergingspogingen zijn over de jaren ondernomen
Datum 1ste melding : niet bekend
Wat gevonden : wrakdelen van groot zeegaand houten schip
Toponiem : Noordzee Noordwestbuitengronden (HMS Lutine)
Datering : op 9 oktober 1799 vergaan
Archisnummer : 39820 (monumentnr. 14530)

Het Engelse oorlogsschip de HMS Lutine neemt bin-
nen het Nederlandse wrakkenbestand een bijzondere 
plaats in en dat heeft alles te maken met de tot legen-
darische grootte opgeblazen verhalen over de lading. 
Het schip vervoerde op haar laatste reis namelijk 
goud- en zilverbaren en muntspecie, bestemd als han-
delskrediet voor de koophuizen in Hamburg. Sinds de 
dag van vergaan tot op de dag van vandaag heeft deze 
lading tot grote belangstelling onder een deel van de 
Nederlandse bevolking geleid, in het bijzonder die van 
de bergers.

De Lutine is van oorsprong een Frans fregat dat in 
Toulon is gebouwd en de naam La Lutine droeg. Nadat 
de Engelsen het fregat op de Fransen hadden veroverd 
is het in Engeland grondig onderhanden genomen. Tij-
dens het onderzoek van de afgelopen jaren is dan ook 
veel materiaal aangetroff en voorzien van de Broad Ar-

row, het merkteken van de Engelse admiraliteit.  

Voorafgaande aan haar laatste en noodlottige reis,onder 
het commando van kapitein Lancelot Skynner, maakte 
de Lutine deel uit van de Engelse oorlogsvloot die bij 
het eiland Wieringen de vloot van de Nederlandse Re-
publiek versloeg. Ook fungeerde de Lutine als loods-
schip voor de andere oorlogsschepen. Hieruit blijkt dat 
de bemanning zeer bekend was met de locale situatie. 
Al enige tijd was er door het slechte weer geen pakket-
boot verbinding met Cuxhaven geweest. Toen de Lu-
tine uitvoer met bestemming Hamburg scheepten zich 
dan ook veel, meestal gefortuneerde, particulieren in. 
Gezien de ervaring van de bemanning en de op dat mo-
ment heersende windrichting zou het een makkelijke 
oversteek worden. Waarom de Lutine dan toch zover 
verlijerde dat zij op de buitengronden  tussen Terschel-
ling en Vlieland aan de grond liep, is dan ook raadsel-

Tinbaggermolen “de Karimata” in het zicht van de Brandaris (foto: collectie J. Duijf)
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achtig. Zelfs de storm die op dat moment heerste kan 
daar niet alleen voor verantwoordelijk zijn.      

Na de stranding zijn vele bergingspogingen onderno-
men. De op één na laatste bergingsactie vond plaats 
in 1938. De grootste tinbaggermolen ter wereld, de 
Karimata, ging op de locatie aan het werk en haalde 
naast veel scheepshout zegge en schrijven één goud-
staaf naar boven. Dat dit alles niets te maken heeft 
met verantwoord archeologisch onderzoek zal duide-
lijk zijn. Op een toendertijd van de bergingsactie ge-
maakte film is duidelijk te zien dat er grote en zware 
huid of dekdelen en spanten naar boven zijn gekomen. 
In die zin heeft de vindplaats dan ook veel van zijn in-
tegriteit verloren. 
Bijzonder is dat de gevonden scheepsbel, die nu in het 
hoofdkantoor van Lloyd’s hangt, telkens als er een 
daar verzekerd schip vergaan is, geluid wordt. 

Omstreeks 1990 kwam dhr. A.J. Duijf met een bere-
deneerd verhaal over de stranding van het schip. Om-
dat dhr. Duijf, samen met het duikteam Caranan, deze 
theorie wilde toetsen aan de werkelijkheid, is door 
de Nederlandse overheid toestemming verleend dit 
onderzoek uit te voeren. Ook van de eigenaar van de 
wrakresten, Lloyd’s of London, werd toestemming ver-
kregen. Meestal valt de identiteit van een wrak niet te 
achterhalen. Dat dit hier wel zo is maakt het onder-
zoek mede bijzonder en moet er ook rekening worden 
gehouden met de rechten van de eigenaar. 
In grote lijnen komt de theorie van dhr. Duijf op het 
volgende neer: 
Rekening houdende met wind, getijde stromingen en 
de locatie van het aldaar op de gronden afgebroken ach-
terschip, is de vermoedelijke positie van één of meer 
hulpankers bepaald. Het achterschip zou zich dan op 
ongeveer 230 meter in oostelijke richting achter dat 
anker (die ankers) bevinden, zijnde de lengte van de an-
kertros en daarbij opgeteld de lengte van het niet meer 
op die locatie aanwezige voorschip. Vervolgens zwaaide 
het voorschip, wederom onder invloed van stormwind 
en getijde, in een zuidwestelijke richting over de gron-
den naar een positie die in het verlengde van de noord 
noordwestelijke stormwinden ligt. Het geheel houdt 
in dat er door de zwaaiing achter een ankerkabel van 
ongeveer 200 meter een zoekgebied is ontstaan in de 

vorm van een grote driehoek. In dit grote zoekgebied 
bevinden zich meerdere targets (vondstgebieden), met 
name op de zwaailijn. Het archeologische werk van de 
afgelopen 15 jaar heeft zich voornamelijk gericht op 
het onderzoeken van die posities. 
 
Aanleiding voor deze samenvatting van het Lutine on-
derzoek is het in 2005 opnieuw opgestelde en vastge-
legde plan van aanpak. Afgesproken is dat een tweetal 
diep in het zand zittende targets aan de rand van de 
oude Karimata  locatie met behulp van zuigers zullen 
worden blootgelegd, teneinde te kunnen vaststellen of 
de door elektronische apparatuur vastgestelde versto-
ringen inderdaad deel uitmaken van het Lutine stran-
dingspoor.       

Mogelijk te ondernemen acties :
De wrakrestanten van de Lutine bevinden zich eigen-
lijk al gedurende de gehele onderzoeksperiode onder 
een dik pakket zand. Dit bemoeilijkt het onderzoek 
in een buitengewoon grote mate. Mogelijk is de vind-
plaats op een later tijdstip, door het bekende ver-
schijnsel van de zich van west naar oost verplaatsende 
zandbanken, beter bereikbaar. Technisch gezien is dit 
onderzoek momenteel moeilijk uitvoerbaar en daarom 
ook zeer kostbaar.  

Literatuur / eerdere rapportages:
-  De Lutine, 1799- 1999, de raadselachtige ondergang 

van een schip vol goud. Redactie: Bert Huiskes en 
Gerald de Weerdt met bijdragen van o.a. Ane Jan 
Duijf en Thijs Maarleveld. Uitgever: Thoth Bussum 
999.

-  Goud in de golven, door S.J. van der Molen, uitgave 
de Boer Maritiem 1979.

-  Strandingtheorie uit 1990, rapport door A.J. Duijf, 
dossier RACM.

-  Voortgangsrapport uit 1993, door A.J. Duijf, dossier 
RACM.

-  Jaarverslagen NISA 1992-93-94-95.
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10.  Hielbijl in schelpenpad

Vindplaats : zeegat Vlieland - Terschelling
Melder   : dhr. G. de Weerdt, museum het Behouden Huys, Terschelling
Vinder : schelpenzuiger 
Datum 1ste melding : 27 maart 2000
Wat gevonden : een bronzen hielbijl
Toponiem : Zeegat Vlieland / Terschelling 1
Datering   : Bronstijd, 1200 v. Chr. 
Archisnummer  : 49476 

In het voorjaar van 2000 werd een hielbijl door dhr. de 
Weerdt, directeur van het museum het Behouden Huys 
op Terschelling, bij de afdeling Maritiem Erfgoed van 
de ROB gemeld. De bijl is bij schelpenwinning opgezo-
gen en vervolgens door een inwoner van Terschelling 
aangetroff en op een fi etspad  met schelpen. De bijl is 
sterk gecorrodeerd en afgesleten. Vergelijkbare bijlen 
zijn in 1941 ook in de Noordoostpolder aangetroff en. 
Het verhaal gaat dat deze toen naast een boomstam-
kano zijn aangetroff en. Dit is echter nooit vastgesteld. 
De hier gevonden bijl is een losse vondst. Op basis van 
uiterlijke kenmerken is de bijl gedateerd rond 1200 v. 
Chr. door dr. J. Butler van de Universiteit Groningen. 

In 2004 en 2005 zijn pogingen ondernomen een meer 
nauwkeurige beschrijving van de oorspronkelijke vind-
plaats van de hielbijl te verkrijgen. Dat is niet gelukt, 
omdat door meerdere schelpenzuigers schelpen voor 
de Terschellinger fi etspaden wordt geleverd.

Mogelijk te ondernemen acties: 
Geen

Literatuur / eerdere rapportages: 
- Paleohistoria 39/40,  pag. 191 -193

Hielbijl opgezogen 
uit het zeegat 
tussen Vlieland en 
Terschelling (foto: G. 
de Weerdt).

11.  De Midloo die de Midloo niet is

Vindplaats : het Boomkensdiep bij Terschelling  
Melder : de Terschellinger duikclub Ecuador
Vinder : locale visser, naam onbekend
Datum 1ste melding : 9 juli 1991
Wat gevonden : groot houten wrak
Toponiem : Boomkensdiep 2 (ten onrechte Midloo)
Datering : begin 17e eeuw
Archisnummer : 39580
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Met enige regelmaat meldt dhr. N. Brinck, lid van de 
Terschellinger duikclub Ecuador en tevens coördinator 
Waddeneilanden van de LWAOW, vondsten in de wa-
teren rond Terschelling. Zo ook in de zomer van 2005. 
Hij meldde een zwaar gietijzeren kanon afkomstig van 
de vindplaats in het Boomkensdiep, een 12 ponder 
van 3555 Amsterdamse ponden. Het mondvlak was 
afgezaagd, de tappen en ringen waren nog gaaf. Op de 
kulasband (de verdikte band om de achterzijde van het 
kanon) staan de restanten van cijfers en letters.
In het voorjaar en de zomer van 1995 is door de toen-
malige Afdeling Archeologie Onderwater (AAO) in sa-
menwerking met de leden van de duikclub Ecuador een 
onderzoek uitgevoerd. Aangetroffen stukken koraal de-
den namelijk vermoeden dat we hier te maken hadden 
met een Oost-Indiëvaarder. De eerdere aanname dat het 
hier om de Oost-Indiëvaarder de Midloo zou gaan was 
inmiddels niet juist gebleken. De Midloo is in de eerste 
helft van de 18e eeuw vergaan, terwijl deze vindplaats 
uit begin 17e eeuw dateert. Naast veel vondstmateriaal 
als kanonnen, kanonskogels en ander schietgerei heeft 
het onderzoek een fraaie overzichtstekening opgeleverd 
die hieronder is afgedrukt. De overzichtstekening is tot 
stand gekomen door onderwater eerst schetsen van de 
diverse fragmenten te maken en daar de al aangebrachte 
meetpunten op aan te geven. Vervolgens worden op en 
naast de schets zoveel mogelijk maten genoteerd. Bo-
venwater worden de schetsen met behulp van de geno-
teerde afstanden op maat overgetekend en zonodig aan-

gevuld. Tot slot worden deze tekeningen samengevoegd 
met het Webit meetsysteem (het Webit systeem meet 
exact de onderlinge afstanden tussen meetpunten). De 
afstanden tussen de meetpunten op de tekening dienen 
daarna in overeenstemming te worden gebracht met de 
meetpunten van het Webit systeem. 
In de cursussen Archeologie onderwater, die voor de le-

Tekening gietijzeren 
kanon van de 
“Midloo“ (tekening: 
N. Brinck)

Overzichtstekening van de “Midloo” (tekening: M. Leer)
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den van de LWAOW worden gegeven, wordt het werken 
met Webit en andere meetsystemen behandeld. Uit het 
dendrochronologische onderzoek  (datering van het 
hout) en de aanwezigheid van spijkergaatjes voor de 
klampen, die tijdens de bouw op de zijboorden werden 
bevestigd om de losse houtdelen bij elkaar te houden, 
kon worden opgemaakt dat het om een in Nederland 
gebouwd schip gaat. Bij de Amsterdamse bouwmethode 
werd namelijk eerst de huid van het schip opgericht. De 
spanten werden er vervolgens op maat ingemaakt, de 
zogenaamde “huid-eerst” methode. Als totaal oordeel 
van de vindplaats is destijds aangegeven dat het om 
een belangrijke vindplaats gaat, die tot een categorie 
behoort die wereldwijd in de belangstelling staat. Ech-
ter, fysieke bescherming ter plekke is zo goed als on-

mogelijk en daarom is aan de Terschellinger duikgroep 
Ecuador verzocht de vindplaats verder te onderzoeken 
en daarvan melding te maken. De melding van dhr. N. 
Brinck past geheel in deze aanpak. 
      
Mogelijk te ondernemen acties : 
Geen andere dan de al voorgestelde.

Literatuur / eerdere rapportages: 
- Vier waardestellende verkenningen in de Waddenzee 

en de Noordzee, uitgevoerd i.s.m. duikteam Ecuador 
en duikteam Caranan. Het rapport is opgesteld door:  
J.van den Akker, N. Brinck, M. Leer, Th . Maarleveld, 
P. Stassen en A. Vos. 

- De jaarverslagen van het NISA 1992, 1993 en 1995

12.  Het wrak van de Detmar

Vindplaats        : Schuitengat
Melder              : dhr. S. van der Wielen
Vinder : Duikteam Ecuador, Terschelling
Datum 1ste melding : april 2004
Wat gevonden   : wrakdelen en lading
Toponiem : Schuitengat 2, Detmar
Datering            : gezonken 26 februari 1894; gebouwd 1870
Archisnummer : 48368

Op 15 april 2004 werden de resten van de Duitse 
schoener Detmar door verplaatsing van een stroom-
geultje in de zandbanken tussen het Schuitengat en 
Boomkensdiep teruggevonden.
De dikke zandlaag boven het wrak was dus weg en er 
was op de bodem een oude kwelderrand van klei zicht-
baar (diepte vier meter bij HW ) met daarnaast de geul, 
met een diepte van 6 tot 8 meter.

De Detmar, een houten driemast schoener, verging op 
26 februari 1894 bij Terschelling in een zware storm. 
Het schip was onderweg van Mozambique naar Ham-
burg met een lading sesamzaad, ebbenhout en verf-
hout. De bemanning werd gered door vissers en een 
groot deel van de lading kon nog worden geborgen. 
Niet lang daarna werd het schip door bergers volledig 
gesloopt. Op beide plekken liggen nog wrakstukken, 
echter geheel los van elkaar en verspreid.

Door het Duikteam Ecuador  werden een enorme 

braadspil, het roer en een stuk kielbalk geborgen, met 
nog wat kleinere scheepsdelen. Ook lag er hier en daar 
nog een stammetje ebbenhout in het zand. Een stam-
metje, van ongeveer 1,5 meter lengte en 30 cm diame-
ter is naar een houthandel in Burgum (Fr.) gestuurd 
om te laten zagen. Hierover is een artikel in de Leeu-
warder Courant van 7 mei 2005 verschenen.
Dit hout is namelijk al lang verboden in de handel en 
nog sporadisch verkrijgbaar à 12 euro per kilo. Het 
werd voornamelijk gebruikt in meubelen en muziek-
instrumenten.
De houten braadspil is vermoedelijk een ankerlier, 
omdat er ijzeren bewapening op beide “trommels” zit, 
voor de kettingen van het bakboord en stuurboord an-
ker. De bakboord verhaalkop is verdwenen. Het geheel 
werd  met de hand bediend. Een ijzeren ratel met een 
lange hefboom liet de lier tandje voor tandje draaien, 
een ijzeren klik diende als borg. Om te vieren zat er 
aan de andere kant ook een ratel, die dus het geheel de 
andere kant om deed draaien, ook tandje voor tandje.
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Het schip was onder water gekoperd. Het koper is na 
de berging verkocht voor
f 75,50 (€ 34,26). Het roer is echter achter gebleven 
en in 2004 door het duikteam Ecuador van Terschel-
ling geborgen. Het is een echt zeeschiproer: lang en 
smal. Het is vrijwel kompleet en zit tot de scheepswa-
terlijn nog helemaal in het koper. Ook de roerpennen 
met hun beugels zijn brons of messing en alles is koper 
genageld. Concreties verraden waar de ijzeren roerop-
hanging zit.
Op een paar koperplaten (messing) is het stempel van 
de fabrikant teruggevonden, namelijk de KRUSAUER 
KUPFER UND MESSING FABRIK, met het gewicht (26 
ons) per plaat.
Krusau ligt bij Flensburg, tegenwoordig net in Dene-
marken.

Het stuk kielbalk vertoont een las met zware messing 
beugels, vermoedelijk voor de aanhechting van de 
voorstevenbalk.
Deze vondsten bevinden zich allemaal bij het clubhuis 
van duikteam Ecuador op West Terschelling.
In 2005 is het geultje verder verplaatst en daarmee zijn 
de wrakresten weer onder een dik zandpakket verdwe-
nen. De dynamiek van het gebied rond het Schuitengat 
wordt geïllustreerd door de vondst van een 17e eeuwse 
pispot in het wrak. Vermoedelijk is deze afkomstig uit 
een nabij gelegen wrak, net als de vele koeienhorens 
die hier zijn aangetroffen.

Mogelijk te ondernemen acties: 
Geen

Literatuur / eerdere rapportages: 
Niet bekend

Kopermerk van 
bekledingsplaten (foto: S. 
van der Wielen)

Roer van de Detmar (tekening:  N. Brinck)
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13.  Zestiende eeuws wrakje in Oude Inschot

Vindplaats        : Oude Inschot
Melder             : dhr. W. Walta (Archeoteam Miramar Friesland)
Vinder : dhr. P. Wouda (schipper ST20) 
Datum 1ste melding : 4 juni 1999
Wat gevonden   : houten scheepswrak
Toponiem : Oude Inschot 3 (Hoppa III)
Datering            : na 1532 +/- 6 (Post quem)
Archisnummer : 47959 

Een melding op 4 juni 1999 van een haker van de gar-
nalenkotter ST20 van visser Pier Wouda uit Stavoren 
was, voor het Archeo-team van duikvereniging Mira-
mar Friesland, aanleiding op 21 juni 1999 een verken-
nende duik uit te voeren. Tijdens deze eerste duik bleek 
het te gaan om houten scheepswrakje waarvan de leng-
te werd vastgesteld op ca. 25 meter. De bakboordzijde 
lag gedeeltelijk in het zand, terwijl de stuurboordzijde 
boven de zandbodem uitstak en redelijk intact bleek te 
zijn. In het wrak werden een aantal zwerfstenen of rol-
stenen aangetroff en die vermoedelijk als ballast dienst 
hebben gedaan. Voorts werden in het achterschip een 
aantal gele stenen (geeltjes) aangetroff en, waarvan 
verondersteld werd dat ze  de plaats van de keuken 

aangaven. Opvallend was dat het wrak nagenoeg niet 
begroeid was met zeeanemonen en zeepokken; een te-
ken dat het zeer recent moest zijn bloot gespoeld.

Het onderzoek heeft zich tot in 2002 voortgezet. In 
totaal zijn 7 duiken op het wrak gemaakt. Probleem bij 
het onderzoek was dat de duikplaats alleen bij hoog-
water te bereiken was. In 2000 zijn door slecht weer 
en zeer slecht zicht een tweetal verkennende duiken 
afgelast.
Bij het eerste onderzoek in 2001 bleek het wrak be-
hoorlijk te zijn begroeid. De oriëntatiepunten  met 
aangebrachte labels moesten tijdens deze eerste duik 
vernieuwd of schoongemaakt worden. In september 

Inhouten (tekening E. 
Boender) 
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2001 is een houtmonster voor dendrochronologisch 
onderzoek uit het wrak genomen. Het uitgevoerde 
onderzoek gaf als veldatum van de boom waaruit het 
hout was gehaald  NA 1532 AD  +/- 6 jaar. Het Archeo-
team van Miramar Friesland heeft van de bevindingen 
een uitgebreide rapportage opgesteld.

In juli 2004 heeft het duikteam van het NISA een 
verkenning/inspectie op het wrak uitgevoerd. Gecon-
stateerd werd dat de verkenning uitgevoerd door het 
Archeoteam Miramar Friesland goed is uitgevoerd. 
Tijdens deze verkenning bleek zowel het voorschip 
als het achterschip niet zichtbaar te zijn. Binnenin het 
wrakje lag nauwelijks sediment. Enkele wegergangen, 

een fragment van het zaathout en mogelijk een restant 
van een dekje waren goed zichtbaar. Een vondstenlaag 
was niet te verwachten.

In september 2005 is tijdens een duiktocht een peil-
lood onder de in het wrak aanwezige stenen gevonden. 
De toestand van het wrak was ook toen nog redelijk.

Mogelijk te ondernemen acties: 
Verdere onderzoek naar de toestand van het  wrak.

Literatuur / eerdere rapportages:
- Verslag verkenning houten scheepswrak Waddenzee, 

van Archeoteam Miramar Friesland (2002).

14.  Restanten van voormalig dorpje Sier

Vindplaats        : Ameland, Sier
Melder : dhr. en mevr. Koolman
Vinder : dhr. en mevr. Koolman 
Datum 1ste melding : 6 april 2004
Wat gevonden   : bronzen Januskopje en bronzen votiefbeeldje
Toponiem : Sier 3
Datering            : 18de eeuw of vroeger
Archisnummer : 51204 

 Een dekknie (tekening E.Boender) Inhouten (tekening E. Boender)

Op 6 april 2004 werd bij de afdeling Maritiem Erfgoed 
van de ROB door Kees en Els Koolman de vondst ge-
meld van twee bronzen voorwerpen uit een oude be-
woningslaag van het voormalige dorp Sier op Ameland. 
Deze vondst hadden zij in 1982 gedaan, waarna deze 
vondsten voor determinatie aan het Fries Museum te 

Leeuwarden zijn gegeven. Na enig omzwerven in het 
Fries Museum zijn ze begin 2004 weer “boven water” 
gekomen.
Beide vondsten zijn door Kees en Els Koolman aan het 
Cultuur-Historisch Museum Sorgdrager te Hollum ge-
schonken.
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In 1982 liepen, Kees en Els Koolman, bij Hollum het 
Kossepad af de duinen over. Direct aan de linkerkant 
zagen ze oude waterputten - houten putten en put-
randen van zoden - van het voormalige dorp Sier, uit 
het zand steken. Dichter bij de zee lag een kleilaag 
met daarin beide vondsten. Verder was er nog een oud 
schelpenpaadje te onderscheiden.
In de putten zijn diverse zaken gevonden zoals, een 
middeleeuwse schoen en scherven en potten aarde-
werk. Deze laatste zijn in het verleden door drs. Kra-
mer, conservator Fries Museum, opgegraven en wor-
den bewaard in het Fries Museum.

Het dorp Sier lag aan de noordwest kant van Ameland 
op de zandplaat, het Bornrif. Onder invloed van het 
getij is deze zandbank naar het Oosten verplaatst, 

waarbij het dorp Sier in de 15de eeuw geleidelijk onder 
het stuifzand is verdwenen. Door afslag en verplaat-
sing van de duinen kwamen overblijfselen van het mid-
deleeuws dorpje omstreeks 1950 weer te voorschijn. 
Naast Sier kende het westelijk deel van Ameland in de 
middeleeuwen drie dorpen: Sier, Hollum en Ballum.

Mogelijk te ondernemen acties:
Geen

Literatuur / eerdere rapportages: 
- Nederlandse Oudheden, Dr. W. Pleyte (1877);
- Detector Magazine, 31 februari 1997.
- Noorderbreedte, nummer 5-1999; Sier, het verdwenen 

dorp, door Annette Hamers.

Schets van 
gevonden 
beeldje 
(tekening: 
K. en E. 
Koolman)

Engelfi guur, 
mogelijk een 
votiefbeeldje. 
(foto: P.J. 
Borsch, 
Museum 
Sorgdrager)

15.  Wrakdelen op grote diepte in de Waddenzee

Vindplaats        : Gat van Schiermonnikoog
Melder : Rijkswaterstaat, dhr. B.O. Terpstra
Vinder : dhr. G. Toxopeus (schipper Coastal Worker)
Datum 1ste melding : 21 oktober 2003
Wat gevonden   : houten wrakdelen
Toponiem : Gat van Schiermonnikoog 1
Datering            : geen
Archisnummer : 47928 

Tijdens zuigwerkzaamheden voor het dieper leggen 
van de gasleiding naar Schiermonnikoog in oktober/
november 2003 zijn delen van een houten wrakje bo-
ven water gekomen.De stukken werden aangetroff en 
in de zuigbuis van de zuiger en zijn gevonden op een 
diepte van ca. 15 meter.

De delen zijn aangetroff en in een vaargeul in de Wad-
denzee, die tevens gebruikt wordt voor de veerboot-
verbinding naar Schiermonnikoog. 
Het betrof één stuk van ca. 0,25 m x 0,50 m, één stuk 
van ca.0,15 x 0,75 m. Tevens werd en een gedeelte van 
een spant van ca. 1,50 m lengte gevonden.
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Uit vergelijking van de coördinaten van de vindplaats 
met het wrakkenregister van RWS  zou het hier kunnen 
gaan om delen van een vissersschip, type zolderschuit, 
dat op 11 augustus 1799  tijdens oorlogshandelingen 
(opstand Bataafse Republiek) is vergaan. 

Mogelijk te ondernemen acties: 
Op de gevonden wrakdelen alsnog een dendrochrono-
logische onderzoek uit te voeren (voorzover dit nog 
mogelijk is).
 Literatuur / eerdere rapportages: 
Niet bekend.

Gevonden wrakdelen (tekening: E. Boender)

Gevonden wrakdelen (tekening: E. Boender)

16.  Wrak dat een wrakton bleek te zijn

Vindplaats        : Geul van Brakzand ten zuiden van Schiermonnikoog
Melder : dhr. W. Walta
Vinder : dhr. H. Perdok, schipper m.s. Jafanka
Datum 1ste melding : mei 2005
Wat gevonden   : oude wrakton
Toponiem : geen
Datering            : geen
Archisnummer : geen
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In de Geul van Brakzand ten zuiden van Schiermonnik-
oog werd op 26 mei 2005 door schipper Harm Perdok 
een wrak ontdekt. Door de aanhoudende oostenwind 
stond het water in de geul lager dan normaal en kwam 
het wrakdeel te voorschijn. De Geul van Brakzand was 
vroeger de vaarweg tussen de wal en Schiermonnik-
oog. Om te voorkomen dat schepen tegen het wrak-
deel op zouden varen heeft Rijkswaterstaat de plaats 
gemarkeerd met een geel-zwarte wrakboei.
Aanvankelijk ging Harm Perdok er van uit dat het zou 
gaan om het wrak van een houten viskottertje. Uit het 
wrakkenregister van Rijkswaterstaat kon hij geen aan-

wijzing vinden over de herkomst van het wrak.
Nadat de wind was gaan liggen heeft Rijkswaterstaat 
de vermeende wrakdelen geborgen. Uiteindelijk bleek 
tijdens de berging, dat het niet ging om een deel van 
een wrak maar om een oude ijzeren wrakton met de 
ankerkettingen.

Mogelijk te ondernemen acties: 
Geen

Literatuur / eerdere rapportages: 
Geen

Harm Perdok op zoek naar de restanten van een vermeerd wrak (foto: I.Zonneveld)
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IJsselmeer, Markermeer en 
IJsselmeerpolders

1.  Wrakdelen bij een scheepswerf in Workum

Vindplaats        : IJsselmeer, Steenplaat  
Melder  : mevr. S. Zandboer
Vinder : dhr. E. Mulder
Datum 1ste melding : augustus 2005
Wat gevonden   : houten wrakdelen.
Toponiem : Noord Steenplaat 2
Datering            : vermoedelijk 18de eeuws scheepje
Archisnummer : 408445

Medio augustus 2005 meldde Erik Mulder van de 
scheepstimmerwerf ‘De Hoop’ in Workum dat er tij-
dens het vissen met een dwarskuil achter de botter een 
stuk wrakhout mee naar boven was gekomen. Het stuk 
wrakhout werd als volgt beschreven:
“Het gaat hierbij om een eiken plank, ongeveer 5 meter 
lang, 32 cm breed en 3,5 cm dik. In de plank zaten ronde 
gaten van 5 cm doorsnede.  Haaks aan deze plank zat met 
houten pennen een stuk “spant” vast van ongeveer 1 meter 
lang met afmetingen van 21 x 15 cm. De pennen hadden 
een doorsnede van 3,5 cm.Op 30 cm en 270 cm uit het hart 
van het “spant” bevonden zich in de eiken plank restanten 
van twee houten pennen. Tussen het spant en de plank be-
vond zich nog soort vulstuk. Aan beide zijden van de plank 
zaten nog twee houten pennen”.

Uit de beschrijving en de meegezonden foto’s kan op-
gemaakt worden dat het hier een huidplank betreft. 
De spanten in het schip moeten dicht aaneen hebben 
gestaan, getuige de pengaten in de huidplank. In de 
koppen van de pennen konden geen deutels, wiggen 
of sleuven gevonden worden. In verband met onvol-
doende jaarringen kon het hout niet via een dendro-
chronologisch onderzoek gedateerd worden.
Op de plaats waar het wrakdeel in augustus 2005 werd 
opgevist is nadien opnieuw gedregd, maar er werden 
geen verdere wrakdelen aangetroff en, zodat aangeno-
men zou kunnen worden dat het gevonden wrakdeel 
tijdens het vissen met de dwarskuil is meegesleept 
naar de huidige vindplaats.
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Mogelijk te ondernemen acties: 
Geen

Literatuur / eerdere rapportages: 
Geen

Wrakdeel aangevoerd op scheepswerf  de Hoop (foto: E. Mulder).

2.  Het Peperwrak

Vindplaats : IJsselmeer, bij monument op de Afsluitdijk
Melder : dhr. J. van de Wiel, den Oever
Vinder : visser WR 48, 31 augustus 1985
Datum 1ste melding : 20 juni 1989
Wat gevonden : middelgroot houten zeilschip (mogelijk een tjalk)
Toponiem : IJsselmeer Afsluitdijk 1; het Peperwrak (werknaam)
Datering : geen
Archisnummer : 46604

Op 20 juni 1989 meldde dhr. J. van de Wiel dat de WR 48 
op 31 augustus 1985, tijdens het vissen, houten delen in 
het IJsselmeer had aangetroff en. De locatie van de houten 
delen ligt ongeveer 180 à 200 meter uit de Afsluitdijk bij 
het Monument. Later is tijdens duikonderzoek door dhr. 
J. van de Wiel vastgesteld dat het materiaal afkomstig 
moet zijn van een middelgroot houten zeilschip, met een 
waargenomen lengte van 20 meter en een breedte van 4 
tot 6 meter. De delen steken ongeveer een halve meter uit 
de bodem en de diepte ter plaatse is 7 meter. Vissers, die 
de vindplaats kennen, gaven het de naam Peperwrak. Of 
dat op de mogelijke lading slaat is niet bekend. 

Het LWAOW duikteam van de heren Franke en Sluis zal 
een nieuwe verkenning op de locatie uitvoeren. 

Mogelijk te ondernemen acties:
- Houtmonsters verzamelen voor dendrochronologisch 

onderzoek.
-  Juiste lengte en breedtematen van de restantenvaststel-

len (de eerder vastgestelde maximale 6 meter breedte-
maat klopt slecht bij de waargenomen lengtemaat).

-  Trachten vast  te stellen wat de lading geweest kan zijn 
(peperwrak?)

Literatuur / eerdere rapportages: 
Geen
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3.  Oerbos in het IJsselmeer

Vindplaats        : IJsselmeer, Hindeloopen
Melder               : Provinciaal archeoloog, dhr. G. de Langen 
Vinder : Archeoteam Miramar Friesland  
Datum 1ste melding : 2004
Wat gevonden   : boomresten
Toponiem : IJsselmeer Hindeloopen Oerbos
Datering            : ca. 3600 v. Chr.
Archisnummer : 408588

Van de provinciaal archeoloog van Friesland, de heer 
Gilles de Langen, kreeg het Archeoteam van Miramar 
Friesland het verzoek een onderzoek te doen naar de 
melding van houtresten op de bodem van het IJssel-
meer bij Hindeloopen. Plaatselijke vissers hadden in 
het verleden diverse keren aangegeven dat zij met hun 
kuilnetten aan houten obstakels op de bodem vast ble-
ven zitten.
Een duidelijke locatie van de gesignaleerde obstakels 
was niet bekend. Door middel van dreggen werd in het 
aangegeven gebied naar hakers gezocht, waarna een 
onderzoek werd gedaan naar de oorzaak van de haker.
Bij de eerste locatie werd een stammetje berkenhout 
naar boven gehaald. Uiterlijk leek het een vers gekapte 
stam van een berkenboom, echter kort nadat het hout 
boven water was ging het in een sponsachtige vorm 
over en viel het uiteen.
De volgende geborgen stammetjes zijn direct onder 
water bewaard. De kwaliteit en de houtsoort van de 
gevonden stammetjes zijn niet geschikt voor datering 
met behulp van dendrochronologisch onderzoek om-
dat kalenders van berkenhout ontbreken.

Tijdens het onderzoek zijn ook enkele stammetjes 
naaldhout gevonden; waarvan een met een omtrek van 
ca. 80 cm. Hier is een stuk van 1 m lengte afgezaagd.
Datering door middel van dendrochronologisch onder-
zoek was helaas ook al  niet mogelijk.
Om toch tot een datering van het gevonden naaldhout 
te komen is gebruik gemaakt van het  koolstof -14 on-
derzoek (C-14) bij de Rijksuniversiteit van Groningen. 
De Provincie Friesland heeft de kosten van dit on-
derzoek voor haar rekening genomen. Dit onderzoek 
geeft aan het naaldhout  een datering van 5600 jaar. 
(ca. 3600 v.Chr).
Er werd, voordat er gedoken werd, verondersteld dat 
het zou kunnen gaan om restanten van het Kreilerbos 

dat hier rond 1000 AD nog was en dat veelvuldig be-
schreven is. De stammen die nu boven water kwamen 
zijn veel ouder, maar bevonden zich ook op ca. 3.00 
meter diepte en zijn dus niet uit die tijd.

Bij baggerwerkzaamheden bij Lemsterhoek liep een 
baggermachine vast in hout. Ook hier lijkt het om een 
oud bos te gaan. Komende jaren zullen aanvullende 
onderzoeken naar het voorkomen van hout in dit deel 
van het IJsselmeer worden uitgevoerd.

Mogelijk te ondernemen acties:
Nadere onderzoeken bij Lemsterhoek 18 door het Ar-
cheoteam Fryslân in samenwerking met de RACM.

Literatuur / eerdere rapportages:
Verslag verkenning Stavoren III en Hindeloopen’; no-
vember 2005 door Archeo-team Miramar Friesland.

Stamdoorsnede naaldhout 5600 jaar oud (foto: W.Walta) 
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Berging van een stuk boomstam (foto: W.Walta)

4.  Zestiende eeuws wrakje bij Stavoren 

Vindplaats        : IJsselmeer, Stavoren
Melder  : dhr. J. Heemstra
Vinder : Archeoteam Miramar Friesland
Datum 1ste melding : april 2000
Wat gevonden   : wrak met lading natuursteen
Toponiem : IJsselmeer Stavoren Object 17
Datering            : NA 1501 AD +/- 8 (Post quem)
Archisnummer : 48091

In april 2000 is door SNAP (Stichting Natte Archeolo-
gische Projecten) in het kader van het onderzoek naar 
het klooster van St. Odulf bij Stavoren een gebied van 
1200 bij 2500 meter met behulp van een side-scan so-
nar in beeld gebracht. Het onderzoek leverde 18 loca-
ties op die voor een nader onderzoek in aanmerking 
kwamen. Op de locaties 17 en 18 gaven de sonarbeel-
den vormen van wrakdelen aan.

Uit een eerste verkennend onderzoek bleek locatie 17 
een bult stenen te zijn. Onder de stenen werden plan-
ken gevonden met daaraan spantdelen. Nader onder-
zoek gaf aan dat het een scheepswrakje betrof. Van 
een uit het wrakje genomen houtmonster is na den-
drochronologisch onderzoek vastgesteld dat de boom 

Stuk Kwarts Sericiet Schist, vermoedelijk uit de lading. 
(foto: W.Walta)) 
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na 1501 is geveld. Zeer waarschijnlijk is het wrakje dan 
ook te dateren in de 16de eeuw. In het wrak werden 
langwerpige stenen van diverse afmetingen aange-
troff en. Duidelijk is dat dit geen ballast stenen waren, 
maar dat deze deel uit maakten van de lading.
De in het wrak gevonden steensoort is gedetermi-
neerd als Kwarts Sericiet Schist waarvan de oorsprong 
in de regio Ardennen (België) en Taunus (Duitsland) 
of Noorwegen gezocht moet worden. Deze steensoort 

werd veel gebruikt voor slijp- en wetstenen.

Mogelijk te ondernemen acties: 
Nadere onderzoeken van het wrakje door Archeoteam 
Fryslân en een waardestelling door de RACM.

Literatuur / eerdere rapportages: 
‘Verslag verkenning Stavoren II’; december 2003 door 
Archeo-team Miramar Friesland.

5.  Staverse Stenen / St. Odulfusklooster

Vindplaats        : IJsselmeer, Stavoren
Melder   : Provinciaal archeoloog dhr. G. de Langen
Vinder  : Archeo-team Miramar Friesland
Datum 1ste melding : 1978
Wat gevonden   : resten van sarcofaag, kloostermoppen (bouwstenen) 
Toponiem : IJsselmeer Stavoren 2 
Datering            : geen
Archisnummer : 47870

De eerste vermoedens van de aanwezigheid van restan-
ten van het klooster van St. Odulf  bij Stavoren dateren 
van eind jaren 1970. De heer G.R. Groustra had in zijn 
boekje “De slag bij Stavoren” een overzicht van de ge-
schiedenis van het klooster gegeven. In het Friesch Dag-
blad van 28 november 1980 werd uitgebreid aandacht 
besteed aan de inhoud van dit boekje.

De gedachte dat er nog restanten aanwezig moesten zijn 
lieten Groustra niet los.
Het Sint Odulf klooster speelde een rol bij de slag bij 
Stavoren in 1345 tussen de Friezen en de graven van 
Holland en Henegouwen, waarbij het klooster door de 
Hollanders in brand werd gestoken. Daarbij werd ook 
gevochten op het kerkhof, dat volgens overleveringen 

tussen het klooster en de stad lag. In 1390 hebben de 
Hollanders het klooster nogmaals in brand gestoken. De 
zee had beide torens toen al nagenoeg weggespoeld.
Bij schippers zijn de restanten van het klooster door 
de eeuwen heen bekend gebleven als “De Stînnen” (de 
stenen) of “’t Tsjerkhof”(het kerkhof). Op oudere kaar-
ten staat de plaats nog aangegeven. In 1980 is deze 
“bult”door Rijkswaterstaat afgegraven in verband met 
overlast voor de scheepvaart.
Alvorens Rijkswaterstaat hier toe overging werd vanuit 
de ROB een onderzoek ingesteld naar de aard van “de 
bult”. In het verslag van Th ijs Maarleveld die in oktober 
1980 dit onderzoek uitvoerde lezen we:
“Bij de verkenning van deze “obstructie” stond één vraag cen-
traal. Betreft het hier een natuurlijk gevormde wal, dan wel 
gaat het om een cultureel verschijnsel. Men zou hier kunnen 
denken aan een megalithisch monument of de lading van een 
schip dat hier vergaan is of die met opzet in zee is gestort. In 
dat eerste geval zou er geen bezwaar zijn de obstructie op te 
ruimen, in het tweede geval zou moeten worden overwogen 
of  een nader onderzoek gewenst zou zijn.
Aan het eind van het verslag lezen we:
“Op grond van de waarnemingen, de toch wel grote diepte, 
de grote omvang, de geringe regelmaat op een kleine schaal 
werd geconcludeerd dat het geheel niet door menselijk toe-
doen is ontstaan, maar dat een natuurlijke glaciale oor-

Deel van gevonden sarcofaag (foto: W.Walta)
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sprong moet worden gezocht.
Dit zal voor Rijkswaterstaat aanleiding zijn geweest “de 
bult” te verwijderen.

Toen in 1998 marineduikers een onderzoek instelden 
naar gemelde resten van een vliegtuig, vroeg een plaat-
selijk caféhouder, waar zij een nabespreking hielden, 
eens te gaan kijken op een positie voor de kust waar res-
tanten van het klooster werden vermoed. Tijdens deze 
duik werden stukken tufsteen geborgen; mogelijk een 
bewijs van fundamenten van voormalige bebouwing.

In het voorjaar van 1999 verzocht de provinciaal ar-
cheoloog van Friesland, Gilles de Langen, Archeoteam 
van Miramar Friesland een onderzoek in te stellen naar 
mogelijk restanten van het voormalige klooster van St. 
Odulf in het IJsselmeer bij Stavoren.
De eerste verkenningen werden op 24 april 1999 uitge-
voerd. Hierbij werd gebruik gemaakt van de garnalen-
kotter  ST20, Auke Senior, van Pieter Wouda.
Daar exacte posities ontbraken werd op aanwijzing van 
een plaatselijke vishandelaar, Doede Bleeker, de aange-
wezen plaats ten westen van het oude gemeentehuis als 
eerste onderzocht.
In de loop van de dag zijn in de buurt nog enkele plaat-
sen bezocht. Hierbij werd gezocht op de locaties die “de 
Stenen” en “het Kerkhof” genoemd worden. Deze gebie-
den werden opgespoord door middel van diepteverschil-
len die de schrijvende dieptemeter aangaf. Het gehele 
gebied ligt voor de haven van Stavoren, ongeveer 800 
meter uit de wal. Op de veronderstelde “Kerkhof” locatie 
werd een deel van een sarcofaag boven water gebracht. 
Deze vondst kreeg veel aandacht in de provinciale pers. 
Plaatselijke autoriteiten verleenden medewerking om 
verdere verkenningen uit te voeren. De daarop volgende 

verkenningen werden gebruikt om het gebied rond de 
vindplaats van de sarcofaag in kaart te brengen.

In 2000 werd het onderzoek voortgezet door het gebied 
met een schrijvende dieptemeter in kaart te brengen.  
Bij gebrek aan een GPS werden de gevonden ondieptes 
of locaties met obstructies door driehoekspeiling met 
kenmerken op de wal vastgelegd. Dit gaf uiteraard niet 
de gewenste nauwkeurigheid om de locaties daarna weer 
snel terug te vinden.
In april 2000 is door SNAP (Stichting Natte Archeologi-

sche Projecten) met behulp van een side-scan-sonar een 
gebied van  1200 x 2500 mtr. in beeld gebracht. Hierbij 
werden 18 locaties gevonden die voor een nader onder-
zoek  in aanmerking kwamen.

In 2001 zijn door de SNAP op een aantal van de gevonden 
locaties onderzoeken met een sub-bottom-profile scan 
uitgevoerd. Op de hieruit verkregen beelden waren dui-
delijk rechthoekige contouren waar te nemen die op res-
tanten van het klooster zouden kunnen wijzen. Tijdens 
duikonderzoeken werden alleen rolstenen aangetroffen.
Een zestal andere locaties zijn daarop ook nader onder-
zocht maar er werden geen aanwijzingen gevonden die 
wezen op restanten van het klooster. 

In 2004 zijn door SNAP opnieuw een aantal side-scan 
sonar beelden gemaakt van de locatie, die de naam “de 
kapel” had gekregen, vanwege de vorm op het sonar-
beeld. Met de nieuwe verkregen posities zijn nadere ver-
kenningen uitgevoerd. Met een zicht van ca. 25 cm werd 
een vak van ca. 50 x 50 meter nauwkeurig afgetast naar 
mogelijke restanten van het klooster.
In nagenoeg alle richtingen werden alleen zwerfstenen 

 Krantenartikel 
uit Fries 
Dagblad 26 
augustus 1999 
over vondst 
sarcofaag
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gevonden. Slechts een drietal kloostermoppen waren 
het resultaat van 4 duikdagen.
De uitgebreide verkenningen hebben er nog niet toe ge-
leid dat er nog restanten van het klooster van Sint Odulf  
in het IJsselmeer teruggevonden zijn. 

Mogelijk te ondernemen acties:
-  Een aantal multibeam opnamen maken van interes-

sante plekken.
-  Eventueel boringen zetten om de ondergrond te be-

studeren.
- Werken vanuit de positie van de eerder gevonden sarco-

faag. Deze is zwaar en is het enige tastbare bewijs voor 

het St. Odolfusklooster. Er is echter ook een mogelijkheid 
dat de sarcofaag ooit door een vissernet verplaatst is.

- Eventueel gebruikmaken van een magnetometer.

Literatuur / eerdere rapportages:
- De slag bij Stavoren, G.R. Groustra (1970);
- Verslag Th . Maarleveld, (1980);
- Verslag Stavoren, Archeo-team Miramar Friesland 

(1999);
- Verslag verkenningen Stavoren II, Archeo-team Mira-

mar Friesland (2003);
- Verslag verkenningen Stavoren III, Archeo-team Mira-

mar Friesland (2004).

6.  Zeventiende eeuws wrakje bij Stavoren 

Vindplaats         : IJsselmeer, Stavoren
Melder         : dhr. J. Heemstra
Vinder  : Archeoteam Miramar Friesland
Datum 1ste melding  : 1999
Wat gevonden    : rol lood en koper bollen
Toponiem  : IJsselmeer Stavoren Object 18
Datering             : NA 1672 +/- 6 (Post quem)
Archisnummer  : 48092

Het in april 2000 door SNAP (Stichting Natte Arche-
ologische Projecten) uitgevoerde side-scan onderzoek 
gaf op de door hun genummerde locatie 18 duidelijk 
het beeld van een wrak te zien van  ca. 20 meter lang, 
6 meter breed en ca. 0,70 cm boven de bodem uitste-
kend. Het wrakje was echter al in 1999 ontdekt. Toen 
werd ook een rol lood aangetroff en, maar vanwege het 

grote gewicht is deze toen achtergelaten. 
Uit een dendrochronologisch onderzoek van een uit 
het wrak genomen houtmonster volgde een datering 
van NA 1672 +/- 6. We moeten het wrak daarom date-
ren aan het einde van de 17de, maar mogelijk zelfs wel 
in de 18de eeuw.
Buiten het wrak werd een katrol met drie pokhouten 

Halff abrikaat koper uit wrak (foto: J. Heemstra)
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“Multibeamopname van 
wrak”

7.  Een groot houten vaartuig

Vindplaats : IJsselmeer bij Medemblik
Melder : dhr. J. van der Heijden, voormalig badmeester van het plaatselijke strandbad 
Vinder : onderwatersportvereniging Shadow Diving te Hoorn
Datum 1ste melding : 6 december 1979
Wat gevonden : groot houten vaartuig    
Toponiem : IJsselmeer Medemblik 2
Datering : waarschijnlijk 18e of begin 19e eeuw
Archisnummer : 46565

Tegelijkertijd met de melding van Medemblik 1 (elders 
in deze bundel) werd Medemblik 2 gemeld. De vind-
plaats ligt op ca. 40 mtr. van Medemblik 1 en daarmee 
binnen de daar toegepaste wettelijk beschermde zone, 
maar is zelf geen wettelijk beschermd monument. In 
september 1980 is een duikverkennend onderzoek 
uitgevoerd. Het gaat hier om een groot houten schip 
met een kromme steven en is gedeeltelijk tot aan het 
boeisel bewaard gebleven. De spantkoppen komen in 
een geknikte lijn uit het zand. Het wrak is of gebro-
ken of het zijn er twee. Het wrak ligt zo diep in het 
zand dat er weinig over te zeggen valt en maakt een 
chaotische indruk. De waargenomen afmetingen zijn 

18,9 m. lang en 5,8 m. breed (de werkelijke afmetingen 
zijn dus naar alle waarschijnlijkheid groter). In 1999 
is door het duikbedrijf Talle een side-scan-sonaron-
derzoek  uitgevoerd, waarbij overigens ook de andere 
vindplaatsen bij Medemblik in beeld zijn gebracht.

Evenals voor Medemblik 1 is aan de heren Franke 
en Sluis en hun duikploeg gevraagd in de zomer van 
2005 een verkennend onderzoek op Medemblik 2 uit 
te voeren. Ook hier werd vermoed dat de vindplaats 
langzaam aan het uitspoelen is. Wat daar in het IJs-
selmeer de oorzaak van zou kunnen zijn is (nog) niet 
bekend. De wrakresten liggen nu aan de buitenkant 

schijven aangetroff en. Conservering van de katrol was 
in verband met de toestand van het ijzer rond het hout 
niet meer mogelijk. De pokhouten schijven zijn wel 
geconserveerd. In 2004 werd nog een vondst gedaan 
bestaande uit twee halve koperen bollen (diameter ca. 
0,30 m) die door middel van een tussenstuk aan elkaar 
verbonden zijn. Waarschijnlijk gaat het hier om, een 
halfproduct, een gieteling, die elders tot andere pro-
ducten verwerkt moest worden. 

Mogelijk te ondernemen acties:
Nadere onderzoeken van de locatie 18 door het Archeo-
team Fryslân en een waardestelling door de RACM.

Literatuur / eerdere rapportages:
‘Verslag verkenning Stavoren II’; december 2003 door 
Archeo-team Miramar Friesland.
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ongeveer 30 cm. vrij en aan de binnenkant ongeveer 
60 cm. In het wrak is een ronde stam aangetroff en, 
welke de mast zou kunnen zijn en een diameter heeft 
van 55 cm. Ook hier zijn houtmonsters genomen voor 
dendrochronologisch onderzoek. In dit geval was een 
tekort aan het aantal jaarringen de oorzaak dat niet 
tot een datering kon worden gekomen.

Mogelijk te ondernemen acties : 
Mogelijk kan door de verdere uitspoeling meer infor-
matie over het schip verkregen worden 
en een nauwkeurige datering worden bepaald.

Literatuur / eerdere rapportages: 
- Een tweede jaar archeologie in Nederlandse wateren 

1982, door Th . J. Maarleveld.
- Een derde jaar archeologie in Nederlandse wateren 

1983, door Th . J. Maarleveld.

Dwarsdoorsnede Medemblik 2 (tekening: M. Franke)

8.  Een laat middeleeuws vaartuig in het IJsselmeer

Vindplaats : IJsselmeer bij Medemblik
Melder : dhr. J. van der Heijden, voormalig badmeester van het  plaatselijke strandbad.
Vinder : onderwatersportvereniging Shadow Diving te Hoorn
Datum 1ste melding : 6 december 1979
Wat gevonden  : houten zeegaand handelsvaartuig. 
Toponiem  : IJsselmeer Medemblik 1
Datering  : laat middeleeuws
Archisnummer  : 37712 (beschermd monument) 

Kort na de melding van het wrak ten zuiden van de ha-
veningang van Medemblik , de Medemblik 1, werd in de 
zomer van 1980 actie ondernomen door de toenmalige 
coördinator Archeologie Onderwater, dhr. Th . J. Maar-
leveld, samen met de duikclub Shadow Diving. Tijdens 
de gezamenlijke duikactie werd vastgesteld dat het 
hier gaat om een laat middeleeuws zeegaand handels-
vaartuig. De constructie doet ‘koggeachtig’ aan, maar 
verschilt daar toch ook weer mee. De achtersteven is 
namelijk direct op de kiel geplaatst. De voor de kogge 
zo kenmerkende ‘stevenhaak’, een knie die steven en 
kiel indirect verbindt, ontbreekt. De rompopbouw is 
karveel (glad) van opbouw in het vlak en overnaads 

in de boorden, een constructievorm die wel typisch is 
voor koggeschepen. Als mogelijke lading werd aange-
troff en: zwerfkeien (ballast?), leisteen, vuursteen en 
aardewerk.  In 1982 heeft opnieuw onderzoek plaats-
gevonden. Nu voornamelijk om een meettechniek in 
het zeer troebele water uit te proberen. Het resultaat 
is een fraaie overzichtstekening. Zie daartoe de publi-
catie “Archeologie in troebel water” uit 1984. Tevens 
werd de plek van het mastspoor vastgesteld. In 1983 is 
het wrak voor een derde keer onderzocht. Nu konden 
met behulp van drie proefsleuven een aantal dwars-
doorsneden worden vervaardigd. Gezien de bijzondere 
constructie van het schip is later besloten de vindplaats 
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de status van een beschermd monument te geven. 
Aan de LWAOW duikploeg van de heren Franke en 
Sluis is in de zomer van 2005 gevraagd naar de condi-
tie van de vindplaats te kijken. Hun indruk is dat het 
wrak langzaam verder bloot spoelt. De berg ballast (?) 
keitjes is ± 40 cm. hoog. Houtmonsters zijn genomen 
voor dendrochronologisch onderzoek. Later bleek dat 
de monsters, hoewel er ruim voldoende jaarringen 
aanwezig waren, niet gedateerd konden worden. Mo-
gelijk wijst dit op een niet gangbare herkomstplaats 
van het scheepshout. 
Tevens heeft men iets naast het wrak waargenomen 
dat een deel van de vindplaats zou kunnen zijn of mo-
gelijk een nieuw tevoorschijn komend wrak. 
Door het Archeologisch Duikbedrijf Talle (ADT) zijn in 
het verleden sonaropnamen van het gebied gemaakt. 
De exacte ligging van meerdere vindplaatsen ten op-
zichte van elkaar werd daarmee voor het eerst vastge-
steld. Tevens kwamen nog een aantal andere bodem-
verstoringen in beeld.

Mogelijk te ondernemen acties :
Het wrak heeft de status van wettelijk beschermd mo-
nument. Recent uitgevoerde verkenningen wijzen erop 
dat het wrak langzaam vrijspoelt. Het ligt voor de hand 
dat het wrak in de nabije toekomst fysiek zal moeten 
worden beschermd om verdere achteruitgang te 
voorkomen. Voordat dit gebeurt, zal een nieuwe po-
ging moeten worden ondernomen om het wrak beter 
te dateren (met behulp van dendrochronologie). Ook 
is het wijselijk om voor een eventuele afdekking de 
vindplaats met multibeam sonar vast te leggen.

Literatuur / eerdere rapportages: 
-  Een jaar archeologie in Nederlandse wateren 1981, 

door Th. J. Maarleveld.
-  Een tweede jaar archeologie in Nederlandse wateren 

1982, door Th. J. Maarleveld.
-  Een derde jaar archeologie in Nederlandse wateren  

1983, door Th. J. Maarleveld.
-  Archeologie in troebel water 1984, door Th. J. Maar-

leveld.

Overzichtstekening van het middeleeuws vaartuig bij Medemblik (tekening: Th. J. Maarleveld)
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9.  Een scheepshelling in Medemblik

Vindplaats         : Westerhaven, Medemblik
Melder              : dhr. J.R. Kristel, hoofd van de Havendienst Medemblik
Vinder  : duikers van “De Onderwaterspecialist” te Den Helder 
Datum 1ste melding  : 25 juli 2000 
Wat gevonden    : een scheepshelling
Toponiem  : Medemblik Westerhaven 1
Datering             : 18de-19de eeuw
Archisnummer  : 47192

Op 6 en 7 maart 2001 heeft het Nederlands Instituut 
voor Scheeps- en onderwaterarcheologie (NISA/ROB, 
nu onderdeel van de RACM) een waardestellende ver-
kenning uitgevoerd op de resten van een scheepshel-

ling, in de Westerhaven van Medemblik.
Het onderzochte deel van de helling ligt in het water 
voor het oude hoofdgebouw van het Koninklijk Insti-
tuut van de Marine, aan de zuidzijde van de Wester-
haven in de gemeente Medemblik. Ter plaatse is een 
verspringing te zien van de meerpalen die parallel met 
de kade lopen. Mogelijk bevinden zich ook nog resten 
van de helling in de kade. Een aanwijzing hiervoor is 
het profi el van diezelfde kade. Overal is deze verzakt, 
behalve in het verlengde van de hellingresten onder-
water.  De aanwezigheid van houtresten in de bodem 
kunnen verzakking van de grond tegengehouden heb-
ben. 
De onderzochte helling is zeven meter lang bij drie 
meter breed. Deze bestaat uit twee noord-zuid lopen-
de rijen rechtopstaande planken van vier tot zes cm 
dik (A & B). De westelijke rij planken is aan de buiten-

zijde beplaat met bladkoper (O), mogelijk bedoeld om 
zware aangroei van schelpen en wieren te voorkomen. 
Aan de binnenzijde van deze rij bevind zich een zware 
houten balk van tien tot twaalf cm breed en vijftig cm 

hoog (C). Aan de oostzijde is deze balk verdwenen(D). 
Tussen deze rijen bevinden zich vijf parallel liggende 
zware (dwars-)liggers met een lengte van iets meer 
dan 2,5 meter en tot wel 50 cm in het vierkant (E t/m 
I). De liggers zijn in de bodem verankerd doormiddel 
van vertikaal “ingelaten” balken (J). Het is niet be-
kend hoever deze balken, waarvan de bovenkant gelijk 
loopt met de liggers, de bodem insteken. Op een aan-
tal plaatsen ontbreken de liggers (K, L, M). Doordat de 
verticale balken hier nog steeds aanwezig zijn, is het 
duidelijk dat ook hier zware liggers hebben gelegen. 
Op een lengte van zeven meter waren er dus in totaal  
acht zware liggers. De liggers zijn in het midden onge-
veer vijf cm uitgehold over een breedte van zestig tot 
zeventig cm. Hierover heeft vermoedelijk een tijdelijke 
goot gelegen. Over de goot, die werd ingevet, gleed de 
slee. Hierop rustte de kiel bij het te water laten van het 

Langsdoorsnede van de helling. Zie voor verklaring van de letters de tekst. (tekening: M. Manders, RACM).
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schip. Er is ook een zware ketting tijdens de verken-
ning aangetroffen(N). Deze hoort vermoedelijk bij de 
helling en was waarschijnlijk het laatste deel van de 
hellingtakel. De helling heeft een afschot (afloop) van 
negentig cm onder het wateroppervlak net buiten de 
meerpalen, tot 2,30 m bij de laatste ligger (I). De lig-
gers zijn licht onder een hoek geplaatst zodat ze, on-
danks het verloop, een vlak vormen. Dit is tevens het 
geval bij de zijschotten (A & B).
Er is een aantal oppervlakte vondsten geborgen. Al 
deze vondsten dateren uit de tweede helft van de 18de 
eeuw en/of het begin van de 19de eeuw. Er is geen dui-
delijke relatie te vinden tussen de vondsten en de hel-
ling. De voorwerpen kunnen zowel tijdens het gebruik 
van de helling als wel nadien in dit gebied terecht zijn 
gekomen.
Wanneer we in de geschiedenis van het gebied rondom 
de Westerhaven duiken, dan is het toch mogelijk om 
een ruwe datering voor de helling geven. In 1631 werd 

de Westerhaven (of Wester Nieuwe haven) aangelegd. 
In 1632 besloot de gemeente Medemblik de timmer- 
en mastenwerven aan de zuidkant van deze haven te 
concentreren, opdat de scheepvaart geen hinder zou 
ondervinden: dit was immers de meest westelijke van 
de drie nieuwe havens in Medemblik. Ook is bekend 
dat de stadstimmerwerf zich hier bevond. Op 21 april 
1797 werd in een decreet van de Nationale vergade-
ring de haven van Medemblik als bewaar-, lig- en werk-
plaats voor ‘s lands schepen van oorlog aangewezen. 
Op 21 augustus datzelfde jaar werd de overeenkomst 
gesloten dat de Marine eigenaar maakte van de Wes-
terhaven en de stadstimmerwerf. Hierna werden de 
scheepstimmerwerf en enkele particuliere scheepswer-
ven verplaatst. In 1807 werd halverwege de Oosterha-
ven (1599), tussen twee dammen, een zogenaamde 
schipsluis, gebouwd om de getijdenwerking op te hef-
fen. Hierdoor werd de Westerhaven in feite een grote 
dok. De Marinewerf werd in 1828 verplaatst naar Den 
Helder, waarna de haven weer gebruikt werd voor de 
civiele scheepvaart. De werven waren echter verdwe-
nen. Op basis van deze gegevens, moet de helling na 
1631 (de bouw van de haven) en voor 1828 (de ophef-
fing van de Marinewerf) in gebruik zijn geweest. 
Er kon een houtmonster, afkomstig van een rechtop-
staande plank van de oostelijke plankenrij, met behulp 
van dendrochronologie gedateerd worden. De boom 
waar het hout van dit monster van afkomstig is, moet 
zijn gekapt na 1778 AD (+-6). De helling moet dus zijn 
gebouwd na 1778 en voor 1828.
De afgelopen jaren zijn er meerdere werven rond de 
voormalige Zuiderzee opgegraven. De in 2000 onder-
zochte VOC werf (met helling) in Amsterdam, komt 
qua gebruikte, keurig op maat gemaakte onderdelen, 
enigszins overeen met deze helling. In het geval van 
de onderzochte scheepshellingen van Zaandam en 
Hoorn, is er sprake van hergebruikt scheepshout. Over 
het onderwater deel van hellingen is archeologisch nog 
maar zeer weinig bekend. De helling in de Westerha-
ven van Medemblik is tot nu toe de enige, bij de RACM 
bekende, langshelling waarvan het onderwater deel 
nog in situ (op de oorspronkelijke plek) ligt. De moeite 
waard om te behouden dus!

Op dit moment is er sprake van dat de kade voor het 
oude KIM gebouwd moet worden vervangen. Hierdoor 
wordt de scheepshelling en tevens mogelijke andere 
scheepshellingen in dit stuk van de Westerhaven be-

Bovenaanzicht helling (tekening: M. Manders, RACM).
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dreigd. Voor deze ingreep geldt echter het “verstoorder 
betaald” principe van het verdrag van Malta. Kort gele-
den is er dan ook vooronderzoek uitgevoerd door een 
archeologisch adviesbureau (Grontmij). Hierbij zijn 
naast een grondradar onderzoek op het land ook sona-
ropnamen onderwater gemaakt. Hierin is duidelijk de 
scheepshelling te ontdekken. De opnamen laten naast 
de helling ook nog een andere structuur zien. Deze is 
tijdens de eerdere duikverkenning niet opgemerkt. 
Het is dus tot op heden niet bekend of deze bij de hel-
ling behoord of misschien van latere tijd is. 
Op basis van het waarderend vooronderzoek van Gr-
ontmij is besloten om planaanpassing te doen en dus 
de archeologische resten niet te verstoren.

Mogelijk te ondernemen acties:
Er zal planaanpassing in het gebied plaatsvinden. Mo-

gelijk kan de structuur naast de helling eens worden 
onderzocht.

Literatuur / eerdere rapportages:
-  Bakker, F.J. & W.F.M. Brieffies & C.A. van 

Zijverden(red.): Een nieuw Medemblikker schar-
re-zootje. Enkele grepen uit de geschiedenis van 
Medemblik, 1289-1989. Uitgeverij Pirola, Schoorl 
(1989).

-  Beylen, J. van: De botter: geschiedenis en bouwbe-
schrijving van een Nederlands vissersschip. De Boer 
Maritiem, Weesp (1985).

-  Brinkman, Cornelis & Jan Lienos: Handboek voor de 
houtscheepmaker. Bewerkt door J.P. Puype. Holland 
Universiteits pers BV, Amsterdam (1980).

-  Dorleijn, Peter: De bouwgeschiedenis van de botter. 
Vierendertig voet in de kiel. Publicaties van het Soci-

Vooraanzicht van een van de dwarsbalken van de helling (tekening: M. Manders, RACM).

Zijaanzicht helling met afschot (tekening: M. Manders, RACM).
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aal Historisch Centrum voor Flevoland, deel 68. Uitge-
verij Van Wijnen, Franeker (1998).

-  Huizing-Schreur, Mevr. Drs. A., mevr. drs. Y. Zwiers, 
dhr F. Talle, dhr. R. Lambij, Geofysisch Onderzoek Kiel-
kade Medemblik. Waardestellende verkenning, Grond-
mij Archeologische Rapporten 434, Assen 2007.

-  Manders, Martijn, ‘Medemblik*Scheepshelling, 
Archeologische Kroniek Holland, 34e jaargang, 2002,
p. 33-34.

-  Manders, M.R., Waardestellende Verkenning Medem-
blik Westerhaven 1, ROB, 2001.

-  Struijs, Matthijs A.: Om een bevaeren schip te mae-
ken. Geschiedenis van de Vlaardingse scheepswerven. 
Drukkerij Stout, Vlaardingen (1997).

Side Scan Sonar opname van de helling onderwater. (Afbeelding: SNAP in opdracht van Grontmij).

10.  Vaartuig met natuursteen in het IJsselmeer

Vindplaats : IJsselmeer bij Onderdijk
Melder : dhr. E. Beugel uit Zandvoort
Vinder : dhr. Manshanden uit Medemblik
Datum 1ste melding : 12 augustus 1997
Wat gevonden : lang houten wrak met zware huiddelen en relatief lichte spanten
Toponiem : IJsselmeer Medemblik 6 
Datering : eind 17de begin 18de eeuw 
Archisnummer : 47871

Door een visser uit Medemblik, dhr. Manshanden, is 
in 1997 voor de kust bij Onderdijk in het IJsselmeer 
een ongeveer 18 meter lang wrak aangetroff en (de 
Medemblik 6). Het wrak bevond zich op ongeveer drie 
meter diepte en is geladen met stenen. Pas op 21 juni 
2001 is door leden van de LWAOW hout (een legger, 
een krommer en twee delen huidplank) voor dendro-
chronologisch onderzoek verzameld. Het onderzoek 
daarvan heeft geleid tot een datering aan het begin van 
de 18e eeuw. Op 27 maart 2004 is door het duikteam 
van ROB / NISA een verkennend onderzoek uitge-

voerd en een voorlopig verslag geschreven. Tenslotte is 
door dhr. van den Brenk van Rijkswaterstaat op 18 mei 
2004 een sonaronderzoek uitgevoerd. De vindplaats is 
op de beelden zeer duidelijk waarneembaar. 

Het voorlopige onderzoek van het duikteam geeft aan 
dat het waarschijnlijk een punterachtig type schip be-
treft met een karveel (glad) gebouwd vlak. In het vlak 
is geen kielbalk aanwezig, maar een zogenaamde kiel-
plank. De voor- en achtersteven zijn op uitstekende 
lippen op de kielplank geplaatst en de kimmen van het 
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vlak zijn hoekig. In de zijboorden lijkt het erop dat er 
sprake is van overnaadse gangen. In het achterschip 
lijken de gangen omhoog uit de bodem te komen, wat 
nu  juist weer niet wijst op een punterachtig schip. In 
het geheel is er sprake van zware huiddelen en relatief 
lichte spanten. Als mogelijke lading is een enkele laag 
grote natuurstenen aangetroff en.

Mogelijk te ondernemen acties : 
N.a.v. het onderzoek door het duikteam van het NISA 
moet een standaard waarderingsrapport worden   op-
gesteld.  

Literatuur / eerdere rapportages: 
Voorlopig verslag van het duikteam ROB / NISA, 27 
maart 2004

Situatieschets Medemblik 6 (tekening: G. Manshanden)

11.  Wrakdelen bij Enkhuizen

Vindplaats        : IJsselmeer, Het Kooizand
Melder  : dhr. Manshanden
Vinder : dhr. Manshanden
Datum 1ste melding : 29 december 1999
Wat gevonden   : 2 houten wrakdelen
Toponiem : IJsselmeer Enkhuizen 1
Datering            : 1815 AD +/- 6 en 1826 AD +/- 6 (Post quem)
Archisnummer : 47194

Op 29 december 1999 meldde dhr. Manshanden de 
vondst van twee wrakdelen op het Kooizand in het IJs-
selmeer bij Enkhuizen.
Het ene stuk had een lengte van ca. 2,00 meter, het 
tweede stuk een lengte van ca. 6,00 meter. Beide stuk-
ken komen van dezelfde locatie en zijn opgedregd van 
een diepte van ca. 3,00 meter. Een eerste beoordeling 
van de stukken gaf de indruk dat het zou gaan om 

berghouten van een middelgroot schip. 

In maart 2000 zijn van beide stukken monsters ge-
nomen voor dendrochonologisch onderzoek. Hieruit 
kwam naar voren dat het gaat om hout waarvan de 
bomen geveld zijn respectievelijk na 1815 AD +/- 6 en 
na 1826 +/- 6 (beide post quem dateringen omdat het 
spinthout ontbrak) en afkomstig is uit Duitsland.
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In november 2003 is ter plaatse een side-scan onder-
zoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat ter plaatse een bo-
dem verstoringen in de vorm van een wrakje duidelijk 
zichtbaar is. Het ligt voor de hand dat de eerder gevon-
den delen van dit wrakje afkomstig zijn.

Mogelijk te ondernemen acties: 
Een verkennend onderzoek uitvoeren op de plek waar 

de side scan sonar een verstoring aan het bodemop-
pervlak aangaf. 

Literatuur /eerdere rapportages: 
Geen.

Huiddelen 
van het wrak 
bij Enkhuizen 
(tekening: P. 
Leensen, RACM)

12.  Een zwaar beladen schip met Makkumer aardewerk

Vindplaats : Hoornsche Hop, Gemeente Hoorn
Melder : Rijkswaterstaat IJsselmeergebied en M. Sluis (LWAOW-NH)
Vinder : Rijkswaterstaat IJsselmeergebied
Datum 1ste melding : 4 december 2002
Wat gevonden : scheepswrak
Naam object : Hoornsche Hop 2 (HH2)
Datering : 18de eeuw
Archisnummer : 47086

Toen Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied in 
december 2002 in het kader van het IMAGO project 
(Innovatief Meten Aan Gezonken Objecten) bezig 
was met het in kaart brengen van de bodem rondom 
Hoorn, werd op 800 meter afstand van een eerder ge-
vonden Middeleeuws scheepje (HH1), op 3,5 meter 
diepte een tweede wrakje ontdekt. Via Maritiem Erf-
goed (ROB) is deze melding bij de heer Sluis (LWAOW 
Noord Holland, Regio Noord-West) terecht gekomen, 
met de vraag of deze eens onderwater wilde gaan kij-
ken. Op de aangegeven plek werd een wrakje aange-
troff en van ongeveer 17,5 meter lang en 4,5 meter 

breed. Het stak slechts enkele centimeters boven het 
omliggende sediment uit. Het schip bleek geladen te 
zijn met gele ijsselsteentjes, dakpannen, geglazuurde 
plavuizen en aardewerk. Alle lading, behalve de ijs-
selsteentjes, komt uit Makkum. De ijsselsteentjes zijn 
mogelijk wèl uit Friesland afkomstig.  
Het schip blijkt door de zware lading rechtstandig in het 
sediment, een kleiig-veenachtige bodem, te zijn wegge-
zakt. We hebben hier te maken met een zeer compleet 
schip dat vermoedelijk zelfs tot aan de boeiboorden 
bewaard is gebleven. Het hout is van een uitstekende 
kwaliteit met slechts een lichte aantasting veroorzaakt 
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door de paalworm. De paalworm komt alleen in zout 
water voor en de aantasting moet dan ook gebeurd 
zijn voor de afsluiting van de Zuiderzee. De zeer ronde 
boeg, het wat scherpere achterschip, boeiboorden en 
knieën onder de gangboorden doen vermoeden dat we 
hier met een Tjalk-achtig schip te maken hebben met 
voor- en achterplecht, maar geen doorlopend dek. De 
meeste lading zit min of meer achterin tot iets over het 
midden. In het voorschip is geen lading aangetroffen. 
De reden zou kunnen zijn, dat zich hier een leefruimte 
bevond, maar ook dat hier vergankelijke lading lag of 
dat deze lading (vlak) na het vergaan van het schip ge-
borgen is. Immers, het wrak ligt op een niet al te grote 
diepte en toen de getijden nog werkten in de Zuiderzee, 
lag het bij eb misschien nog wel ondieper.  
Rond het midden liggen de netjes gestapelde ijssel-
steentjes, daar achter de groene plavuizen, dan de 
gele, dan de dakpannen en vorstpannen en helemaal 
achterin in stro verpakte gestapelde borden Makkums 
aardewerk. Er zijn kleine en middelgrootte platte 
schotels en middelgrootte “salaadschotels”. Sommige 
zijn gewoon wit, anderen zijn versierd. Op de salaad-
schotels bevinden zich zelfs teksten; “eet met smaak 

1752” en “een oog in ’t zeil 1752 Makkum”.  De on-
derzijde van de borden is loodglazuur, de bovenzijde 
tinglazuur. Een schipper moet deze lading in of vlak na 
1752, hebben meegenomen vanuit Friesland. Stenen, 
plavuizen en dakpannen werden op bestelling geleverd 
en waren tevens belast. 
Een eerder genomen houtmonster voor jaarringonder-
zoek leverde slechts een ruwe datering van na 1647 
op. Het jaartal op het aardewerk is wat dat betreft wat 
nauwkeuriger. Opvallend is dat het aardewerk gemaakt 
is door een fabriek die nu nog steeds bestaat: Konink-
lijke Aardewerkfabriek Van Tichelaar” in Makkum. De 
oude baas van de fabriek, de heer Jan tichelaar, was 
uitermate content met deze vondst. Het toeval wilde 
dat deze net bezig was met een proefschrift over het 
Makkums aardewerk. De vondsten konden nog net 
worden meegenomen. Ook stond een tentoonstelling 
over Fries aardewerk op stapel. Het Fries Museum in 
Leeuwarden heeft een aantal stukken tentoongesteld.
Archiefonderzoek wees uit dat de beschreven “salaad-
schotels” zijn beschilderd door Gatse Sytses. 
De hierboven staande informatie is voortgekomen 
uit een waardestellend onderzoek dat niet tot bo-

Schets van het wrakje gemaakt door het duikteam LWAOW Noord Holland, Regio Noord-West.
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demingreep heeft geleid. Het is duidelijk dat het schip 
veel potentie heeft voor verder onderzoek. Dit object 
kan ons in de toekomst heel veel meer over de interre-
gionale handel via de Zuiderzee vertellen. Op dit mo-
ment zijn gesprekken gaande met de gemeente Hoorn 
en Rijkswaterstaat om het wrak fysiek te beschermen.
Begin 2004 deden allerlei verhalen de ronde over mo-
gelijke illegale plundering op de Hoornsche Hop 2. Om 
dit te staven heeft RWS IJsselmeergebied in opdracht 
van de ROB een multibeam opname gemaakt met zeer 
hoge resolutie (5 cm). Deze is vergeleken met opnamen 
die al eerder waren gemaakt. Hieruit bleek niet dat er 
gegraven was op de vindplaats. Er is nu echter wel een 
aandachtsvestiging op het wrak gekomen. Dit houdt in 
dat extra zal worden gecontroleerd in het gebied.

Mogelijk te ondernemen acties:
Gevraagd is aan RWS IJsselmeer en de Gemeente 
Hoorn om het wrak op korte termijn te gaan bescher-
men. Dit heeft, gezien de geringe diepte in het gebied, 
wel implicaties voor de (plezier) scheepvaart.

Literatuur / eerdere rapportages: 
-  Brenk, Seger van den & Martijn Manders, De ont-

dekking van het 18e eeuwse scheepswrak ‘Hoorn-
sche Hop II’, 2004.

-  Tichelaar, P.J. & M. Stoter, 400 jaar Fries aardewerk. 
Steengoed!, Franeker 2005.

Een ‘salaatschotel’ uit Makkum met 
het opschrift ‘een oog in ’t zeil’. (foto 
duikteam LWAOW Noord Holland, 
Regio Noord-West)

13. Een Middeleeuws wrakje in ’t Hoornsche Hop

Vindplaats        : Hoornsche Hop, Markermeer
Melder             : dhr. E. Beugel (LWAOW)
Vinder : dhr. M.Sluis (LWAOW)
Datum 1ste melding : 21 oktober 1997
Wat gevonden   : een Middeleeuws wrakje
Toponiem : Hoornsche Hop 1 (HH1)
Datering            : 15de eeuw (dendrodatering NA 1427 +-6)
Archisnummer : 47879

Een archeologische zeer interessant wrakje ligt in het 
Hoornsche Hop, vlak voor de ingang van de haven van 

Hoorn. In 1997 werd deze op een diepte van slechts 
drie-en-een-halve meter gevonden door Martin en 
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Margriet Sluis. Tot aan 2002 hebben zij samen met 
een aantal andere duikers uit Hoorn en omgeving het 
wrak verkend en in kaart gebracht. In 2002 heeft het 
toenmalige NISA een waardestellende verkenning op 
de scheepsresten uitgevoerd.
Het gaat hier dus om een middeleeuws vrachtschip 
dat zeker 8 meter breed en niet minder dan 22 meter 
lang moet zijn geweest. Dit is voor schepen uit die tijd 
enorm lang. HH1 is huid-eerst en geheel overnaads ge-
bouwd van eiken en grenenhout. De planken zijn aan 
elkaar bevestigd met een soort klinknageltjes. Tussen 
de planken heeft men mos gestopt als breeuwsel en 
zijn sintels gebruikt voor de afdichting. Ondanks de 
lengte van het schip, lijkt het niet zwaar gebouwd te 
zijn geweest. De huid is slechts 3,5 cm dik, de spanten 
8 cm dik en de half-open wegering (de binnenbeplan-
king) ongeveer 6 cm dik. Het wrak bestaat voor het 
allergrootste deel uit het vlak. Slechts enkele planken 
van het boord zijn bewaard gebleven. Een mastspoor is 
gesignaleerd, maar kon vanwege het slechte zicht (wat 
bij iedere verkenning het geval was) niet goed worden 
onderzocht. Midden in het wrak bevindt zich een bult 
met stenen. Het is heel goed mogelijk dat dit de ballast 
van het schip is geweest, maar ook is het mogelijk dat 
de stenen voor een ander doeleind op het wrak liggen. 
We weten namelijk dat het schip rechtstandig op de bo-
dem ligt. Waarom is de ballasthoop dan toch zo hoog? 
Was het misschien een grote lading? Zijn de stenen er 
misschien destijds op gelegd om het wrak op de bodem 
te houden? Dit laatste werd wel vaker gedaan wanneer 
een scheepje als fundament voor een dijk moest die-
nen, of om een doorgebroken dijk dicht te stoppen. 

De omstandigheden in het Hoornsche Hop laten het 
niet toe om een gedegen onderzoek onderwater uit te 
voeren. Hiervoor is het zicht te vaak te slecht. De bij 
elkaar verzamelde gegevens geven echter wel aan dat 
het schip van enorme archeologische waarde is. Een 
serieuze opgraving zal waarschijnlijk alleen op droog 
plaats kunnen vinden.  

Mogelijk te ondernemen acties: 
Rijkswaterstaat is de opdrachtgever van een herinrich-
ting van het Hoornsche Hop. Vaargeulen zullen onder 
andere worden verdiept om een goede toegang tot de 
haven van Hoorn en de werkhaven van de firma Ooms 
te kunnen waarborgen. De twee wrakken, Hoornsche 
Hop 1 en 2 vormen hiervoor een obstakel. Het is mo-
gelijk dat besloten wordt om een van de wrakken op 
te graven en de andere “in situ” te beschermen. HH1 
komt dan het meest in aanmerking voor een opgra-
ving. Het ligt dan voor de hand om dit in een droge 
situatie, dwz met damwanden, te doen.

Literatuur / eerdere rapportages:
- Rapport LWAOW Regio Noord-West: Hoornsche Hop 

1. Verkenning van een houten wrak. 
- Manders, M: Inventarisatie scheepswrak Hoornsche 

Hop 1, intern rapport RACM, 2002.
- Leeuwe, Roosje de: Scheepsconstructie en scheeps-

typen in de 15e eeuw. De scheepswrakken Hoornse 
Hop 1 en ‘1460’ in perspectief, ROB/NISA, November 
2002

- Vos, A.: Middeleeuws scheepswrak gevonden in 
Hoornse Hop, Korte Berichten ROB, mei 2002.

Zicht op de oude haven van Hoorn vanaf de vindplaats van het Middeleeuws wrakje Hoornsche Hop 1 
(foto: M. Manders, RACM).



51Bundel Maritieme Vindplaatsen 1

14.  Het laatste kasteel van Floris V

Vindplaats : Markermeer bij Wijdenes
Melder : dhr. E. Beugel uit Zandvoort
Vinder : duikgroep dhr. M. Franke 
Datum 1ste melding : 27 juli 1996 
Wat gevonden : stenen (kloostermoppen?), mogelijk kasteel Floris V
Toponiem : Markermeer Wijdenes 1
Datering : eind 13de begin 14de eeuw 
Archisnummer : 47881

Op 27 juli 1996 meldde dhr. E. Beugel, indertijd regio-
coördinator West van de LWAOW, de mogelijke res-
tanten van het laatste kasteel van Floris V, pal onder 
de dijk bij Wijdenes in het Markermeer. Na een eerste 
duikverkenning werd de vindplaats omschreven als 
losse concreties met daarin kloostermoppen. De licht 
hellende zandbodem ter plekke loopt af van ongeveer 
één meter naar drie meter en de stenen liggen ver-
spreid over 20 bij 30 meter. Volgens het rapport van de 
duikploeg uit december 1999 werd al in januari 1997 
een strook kloostermoppen van 2,5 meter breed en 21 
meter lang op 250 meter uit de kust aangetroff en. Het 
gebied is daarmee behoorlijk uitgebreid. 

Omdat vrij snel duidelijk was dat een dergelijk grote 
vindplaats moeilijk in kaart te brengen zou zijn met 
uitsluitend duikonderzoek, is besloten eerst een sona-
ronderzoek uit te laten voeren. Op 6 augustus 1997 
vond het eerste onderzoek plaats met de aloude Elyse, 
het ingehuurde werkschip van Rijkswaterstaat. Met be-

hulp van de fi shfi nder (een eenvoudige sonar) zijn toen 
enkele verstoringen waargenomen. In januari 1999 is 
door het duikbedrijf SNAP van dhr. Talle een uitvoerig 
sonaronderzoek uitgevoerd in een groter gebied. Ook 
toen zijn slechts losse verstoringen waargenomen. 
Volgens het al genoemde rapport uit december 1999 
is bij dit sonaronderzoek echter een tweede formatie 
kloostermoppen aangetroff en die evenwijdig loopt aan 
de eerder gevonden formatie. Deze heeft een lengte 
van 22 meter en is 2,5 meter breed. De onderlinge af-
stand tussen de twee stroken zou 10 meter bedragen. 
Tot slot is in mei 2004 opnieuw een sonaronderzoek 
uitgevoerd door Rijkswaterstaat. Ook dit onderzoek 
komt niet verder dan enkele losse verstoringen.  

Er is over de tijd ook enig vondstmateriaal gevonden. 
Naast aangetroff en kloostermoppen stamt alleen een 
oor met een deel van een hals van een stuk aardewerk 
uit de tijd van Floris V, eind van de 13e eeuw. De rest is 
ingespoeld materiaal uit latere perioden.

Uit het water bij Wijdenes zijn onder andere stukken aardewerk geborgen van kogelpotten (links) en zogenaamd 
Pingsdorf aardewerk (rechts). 
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Mogelijk nog aanwezige restanten van een fundament 
zijn waarschijnlijk afgedekt door een laag slib en daar-
door door de sonar niet waargenomen. De bodem zou 
ter plekke afgezocht kunnen worden met een multi-be-
am sonar, die elke zeer geringe hoogteafwijking in de 
bodem kan waarnemen en vervolgens op een duidelij-
ke manier in beeld brengt. Restanten van funderingen 
laten meestal zichtbare sporen na op het bodemopper-
vlak, vergelijkbaar met bijvoorbeeld waarnemingen in 
de luchtfotografi e.

Kort geleden is een kaart uit 1573 ‘opgedoken’ (Email-
bericht van dhr. M. Sluis dd. 19/07/07). Veel westelij-
ker dan tot nu toe lijkt daar op de punt van een inmid-
dels weggeslagen landtong een versterking te staan. 
Voor een kasteel is dit een veel strategischer positie 
dan de rechte dijk bij Wijdenes. Het is dan ook goed 
mogelijk dat jaren lang op de verkeerde plek is gezocht 
naar het kasteel van Floris V.  

Mogelijk te ondernemen acties: 
- Multi-beam onderzoek
- Onderzoek naar de nieuwe westelijker positie.

Literatuur / eerdere rapportages:
- Zoektocht naar het Kasteel van Floris V, dec. 1999. 

Rapport van de historische vereniging Suyder Cogge 
te Wijdenes.

- Het Huys te Widenisse, artikel van J. Koeman, her-
uitgegeven door de historische vereniging  Suyder 
Cogge te Wijdenes.

- Een opmerkelijke zienswijze, aangaande de locatie 
van het kasteel te Wijdenes, artikel van J. Koeman, 
heruitgegeven door de historische vereniging Suyder 
Cogge te Wijdenes.

15.  ‘Scheepsramp’ op kavel R 4 in de Noordoostpolder

Vindplaats      : kavel W 76 in Oostelijk Flevoland
Melder   : dhr. D. Velthuizen, Nieuw Land Erfgoedcentrum (NLE), Lelystad
Vinder  : dhr. D. Velthuizen (NLE)
Datum 1ste melding : 11 oktober 2004
Wat gevonden   : grote hoeveelheid opgeploegd scheepshout, vermoedelijk scheepswrak
Toponiem  : Uiterdijkenweg, kavel R4
Datering             : geen 
Archisnummer  : 49935

Op verzoek van A. Kerkhoven, provinciaal archeoloog 
van Flevoland, is door medewerkers en studenten van 
het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) op dins-
dag 19 oktober 2004 een bezoek gebracht aan Lelystad 
voor het bekijken van scheepshout dat afkomstig was 
van kavel R4 in de Noordoostpolder.

Het scheepshout is op maandag 11 oktober aangetrof-
fen op kavel R4 in de Noordoostpolder door D. Velthui-
zen, archeologisch medewerker van het Nieuw Land 
Erfgoedcentrum (NLE) te Lelystad. Het scheepshout 
was door de eigenaar/pachter van de kavel, T. Mulder, 
boven de grond gehaald tijdens het ploegen ten behoeve 
van bloembollenteelt. Naar zijn zeggen zouden op ka-
vel R4 twee scheepsresten liggen: een klein bootje en 
een groter schip, waarvan het scheepshout was opge-

ploegd. Tussen het scheepshout ontdekte D. Velthuizen 
een vermoedelijk 16e-eeuws kanon. Daarnaast is ook 
een grote hoeveelheid ‘veeneiken’ bij bet ploegen naar 
boven gekomen.

Van de naburige kavel R3 is in het archief van het NlSA 
de melding van een scheepsrest aanwezig, waarover in-
dertijd door Modderman een rapport is geschreven. Het 
schip was afgebroken buiten medeweten. Waarschijn-
lijk ging het om een schip dat was geladen met puin. Tot 
de vondsten uit het scheepswrak behoorde een mes met 
leren schede met het jaartal 1775. In 2002 is op kavel 
R3 een vermoedelijk 16e eeuws kanon gevonden en in 
2004 twee zogenaamde kannetjes, beide nog voorzien 
van een loden kogel. Het kanon is inmiddels geconser-
veerd door Archeoplan.
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Op dinsdag 19 oktober is een bezoek gebracht aan Lely-
stad door R. Reinders en S. Tiebackx:, medewerkers van 
het GIA, en enkele studenten ter plaatse was  D. Velt-
huizen aanwezig die de nodige inlichtingen verschafte 
en assistentie verleende. Tijdens het bezoek is al het 
aanwezige scheepshout bekeken en zijn sommige onder-
delen getekend. Een selectie van het scheepshout is aan 
het eind van de dag meegenomen naar Groningen voor 
nadere documentatie. Verder zijn leerresten, die bij bet 
scheepshout zijn gevonden, en een kannetje met loden 
kogel van kavel R3 meegenomen. In het laboratorium 
van het GIA zullen de mogelijkheden en problemen van 
conservering van deze voorwerpen worden bestudeerd. 
Het scheepshout van kavel R4 bestond uit een grote 

hoeveelheid, sterk gefragmenteerde stukken eikenhout: 
inhouten, huidplanken, steven, roer. Geen van de frag-
menten was compleet en evenmin zijn onderdelen aan-
getroffen, zoals huidplanken en inhouten, die nog aan 
elkaar vastzaten. Verder waren alle fragmenten bescha-
digd, afgebroken of gescheurd, mogelijk als gevolg van 
het ploegen van de kavel. Ook zaten in het hout diepe 
kerven, terwijl op twee zware stukken hout recente (?) 
zaagsneden zijn waargenomen. Over het vaartuig valt 
weinig te zeggen; fragmenten van leggers duiden er op 
dat het waarschijnlijk om een platboomd vaartuig gaat 
en een fragment van een kromhout zou kunnen wijzen 
op licht gebogen zijden. Aan de zijkant van de getekende 
huidplank is breeuwsel gevonden. Een monster wordt 
onderzocht in het paleobotanisch laboratorium van het 
GIA. Tussen het scheepshout zijn leerresten van schoen-
zolen aangetroffen; andere voorwerpen van de inventa-
ris zijn niet gevonden. Het leer is uitgelegd en getekend. 
De mogelijkheden tot conservering worden bekeken.

Het kanon dat tussen de stapel scheepshout op kavel R4 
is gevonden, was gemonteerd op een stevig stuk hout en 
had een vrij korte, dikke loop. Velthuizen dacht aan een 
stuk geschut dat geschikt was voor het afvuren van ste-
nen kogels. Het is onduidelijk of het kanon tot de uitrus-
ting van het schip behoorde. Wel is het opmerkelijk dat 
op de naburige kavel R3 ook een 16e-eeuws kanon, met 
een betrekkelijk lange loop, en twee geladen kannetjes 
zijn aangetroffen. Wanneer de kanonnen en kannetjes 
tot de uitrusting van het schip zouden behoren gaat het 
om een interessante vondst, omdat uit Flevoland slechts 
één bewapend schip bekend is dat rond 1672 is vergaan.

De restanten 
van het kanon 
aangetroffen  in de 
stapel scheepshout 
op kavel R4 in de 
Noordoostpolder. 
(Foto: D. Velthuizen, 
Nieuw Land 
Erfgoedcentrum.)

Het opgeploegde scheepshout op kavel R4 in de 
Noordoostpolder. (Foto: D. Velthuizen, Nieuw Land 
Erfgoedcentrum.)
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Mogelijk te ondernemen acties:
- Het loont de moeite om in overleg met de pachter/ei-

genaar van kavel R4 in juni 2005, na de bollenoogst ter 
plaatse alsnog een verkenning uit te voeren naar beide 
scheepsresten. b) De onderdelen van roer en steven en 
enkele inhouten en een plank zijn getekend, zodat de 
maten daarvan vastliggen;

- Mogelijk kan van een van de zware onderdelen van het 
vaartuig een monster worden genomen voor jaarring-
onderzoek;

- De houtresten van kavel R4 bestonden uit zwaar be-
schadigde onderdelen van een schip. Het is weinig zin-
vol deze resten te bewaren: voorgesteld wordt deze af 
te voeren;

- Indien het diepploegen van kavels vaker voorkomt zou 

het zinvol zijn om de Dienst Domeinen en pachters/
eigenaars op de hoogte te stellen van de mogelijkheid 
dat bij het ploegen scheepsresten kunnen worden ge-
raakt en dat in de scheepsvondsten moeten worden 
gemeld.

Literatuur / eerdere rapportages:
- Rapportage scheepsvondst R 4 in de Noordoostpolder; 

H.R. Reinders, GIA, in dossier NR4, RACM-Lelystad.
- Archeologische Kroniek van Flevoland; D.E.P. Velt-

huizen; In: Ooit Zuiderzee…, 15de Cultuurhistorisch 
Jaarboek voor Flevoland; Nieuw Land Erfgoedcen-
trum, Lelystad 2005.

16.  Een boomstamkano op het Kadoelerveld in de Noordoostpolder

Vindplaats         : kavel NT85, Kadoelerveld, gemeente Noordoostpolder
Melder    : dhr. D. Velthuizen
Vinder   : Vereniging Natuurmonumenten
Datum 1ste melding  : 4 september 2003
Wat gevonden    : restanten van een boomstamkano
Toponiem  : Kadoelerveld; kavel T85
Datering             : onbekend
Archisnummer  : 47606

Op 4 september 2003 is nabij Kraggenburg in het Ka-
doelerveld bij het Voorsterbos in de Noordoostpolder 
een restant van een boomstamkano aangetroff en uit 
de midden IJzertijd. De kano kwam tevoorschijn bij 
de inrichtingswerkzaamheden van een natuurterrein 
door de Vereniging Natuurmonumenten. De vondst 
werd gedaan door Willem Miedema een medewerker 
van Natuurmonumenten. 

Dick Velthuizen van de provincie Flevoland heeft in 
eerste instantie ter plaatse waarnemingen gedaan. 
Gezien de bijzondere aard van de vondst is vervolgens 
een beroep gedaan op assistentie en advies door mede-
werkers van het NISA (thans RACM - Lelystad).

Bij een daarop volgend bezoek bleek het inderdaad te 
gaan om de restanten van een prehistorische eikenhou-
ten boomstamkano met weinig bijzondere kenmerken. 
Het hout is behoorlijk afgesleten hetgeen op landurig 
gebruik van het vaartuig wijst. Eén van de einden van 

de kano is nog behoorlijk compleet aanwezig. In totaal 
is het vaartuig over een lengte van 4,8 m behouden 
gebleven. De grootste nog aanwezige breedte is 0,73 
cm. De landschappelijke context rond het vaartuig was 
door de inrichtingswerkzaamheden aanzienlijk ver-
stoord en leverde verder geen aanvullende informatie 
op. Gezien de bodemomstandigheden ter plaatse bleek 
het niet mogelijk om de kano ‘in situ’ te behouden.

De gemeente Noordoostpolder wilde de vondst graag 
laten conserveren en opnemen in de expositie van  
Museum Schokland. De provincie Flevoland stelde 
een reddingsplan op, ontwierp een uitvoeringsplan en 
stelde de benodigde fi nanciële middelen ter beschik-
king. Het NISA stelde een tijdelijke opslagplaats ter 
beschikking en menskracht voor de begeleiding van de 
berging en het onderzoek.

Door het constructiebedrijf Dekker Constructie en 
Machinebouw te Emmeloord is een bergingsplan en 
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ondersteuningsconstructie ontworpen. Bij de berging 
wordt uitgegaan van een stalen steunraam, bestaande 
uit H-balken en  voorzien van dwarsgeleiders, dat on-
der het vaartuig wordt aangebracht. Met een lepel-
kraan worden vervolgens stalen platen onder de kano 
geschoven waarna een bekisting op het steunraam 
wordt aangebracht. Voor het transport wordt de kano 
in de bekisting gefixeerd. Op woensdag 1 oktober is de 
kano daadwerkelijk gelicht en tijdelijk opgeslagen op 

de spoelvloer van het NISA te Lelystad.
Jaarringenonderzoek leverde geen bruikbare datering 
op. Datering volgens het zogenaamde koolstofonder-
zoek (C-14 datering) leverde een datering van 490 
voor Chr. ± 30 op.Voor documentatie en conservering 
is de kano vervolgens overgebracht naar Archeoplan in 
Delft. De volledige documentatie werd uitgevoerd door 
studenten archeologie van de RU-Leiden in het kader 
van hun werkcollege scheepsarcheologie. Archeoplan 
voerde de conservering door middel van een vries-
droogbehandeling uit. De kano is momenteel door het 
provinciaal Archeologisch Depot van de provincie Fle-
voland in bruikleen gegeven aan het Museum Schok-
land in Ens (Noordoostpolder).

Mogelijk te ondernemen acties: 
Geen

Literatuur / eerdere rapportages:
-  Draaiboek opgraving Kadoelerveld; opgesteld door 

Th.J.M. Maarleveld, september 2003. In: Dossier 
boomstamkano Kadoelerveld, RACM-Lelystad.

-  Archeologische Kroniek van Flevoland; D.E.P. Velt-
huizen; In: Boerderij in Beeld, 14de Cultuurhisto-
risch Jaarboek voor Flevoland; Nieuw Land Erfgoed-
centrum, Lelystad, 2004.

De boomstamkano 
op het Kadoelerveld 
wordt in situ 
opgemeten en 
getekend (foto: 
D. Velthuizen, 
Nieuw Land 
Erfgoedcentrum.) 

De vrijgegraven boomstamkano op het Kadoelerveld in 
situ (foto: D. Velthuizen, Nieuw Land Erfgoedcentrum.)
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17.  Een laat-zestiende eeuws waterschip bij Almere

Vindplaats        : Flevoland, bij Almere
Melder              : dhr. P. v.d. Meer, landbouwkundig opzichter   
Vinder : onbekend
Datum 1ste melding : 10 maart 1978 
Wat gevonden   : scheepswrak
Toponiem : Paradijsvogelweg; Gz 80
Datering            : 16de eeuw
Archisnummer : 29022 (monumentnr. 12436)

Het laat-16de eeuwse “waterschip” dat op kavel Gz 
80 in de Flevopolders is gevonden is destijds ge-
zonken op de Zuiderzee ongeveer 6,5 km Noord-
Noordoost van de haven van Muiden. Het was daar 
toen slechts 2,8 meter diep (gemiddeld laag water, 
hydrografi sche kaart van 1921). In 1967 is dit stukje 
IJsselmeer ingepolderd. Het wrakje is in 1978 ont-
dekt toen het gebied rijp werd gemaakt voor de ak-
kerbouw. De hoogste delen van de constructie liggen 
net onder het originele bodemoppervlak oppervlak, 
terwijl de diepste delen 1,5 meter daaronder liggen. 

Een waterschip is een visserschip dat eeuwen lang 
gebruikt is op de Zuiderzee. Het had een bun dat 
doormiddel van gaten in de scheepshuid in open ver-
binding met het omliggende water stond. Hierdoor 
kon de vis levend naar de haven gebracht worden. 
Naast deze functie werd het type schip vanwege haar 
zeer stevige bouw ook gebruikt als sleper. Regelma-
tig kan men op afbeeldingen uit die tijd de scheepjes 
zien die de scheepskamelen voortrekken die weer ge-
bruikt werden om grote zeegaande schepen over de 

ondiepte van Pampus te vervoeren.

Direct na de ontdekking is een waardestellende ver-
kenning gedaan waarbij 3 proefsleuven zijn gegraven; 
één in het midden van het schip, één bij de achter- en 
één bij de voorsteven. Het schip is ongeveer 19 me-
ter lang en de grootste gemeten breedte is ongeveer 
5 meter. We weten dat het schip niet compleet is; de 
boorden tot aan de visbun zijn verdwenen. Ook de 
achtersteven is nooit gevonden.  
Bij de verkenning in 1978 zijn een paar objecten 
aangetroff en: twee gefragmenteerde aardewerken 
borden en vier tegeltjes van 10 bij 10 cm. Op basis 
van deze beschikbare informatie werd toen de con-
clusie getrokken dat het om schip uit de 17de eeuw 
moest gaan. Het schip is na de verkenning met een 
extra laag sediment afgedekt.

Op 25 en 26 augustus 2003 heeft op het wrak een 
tweede verkenning plaatsgevonden. Dit was in het 
kader van het Europees project BACPOLES, waarin 
onderzoek werd gedaan naar de aantasting van hout 
in archeologische context. Het met een 1 meter dik-
ke extra laag sediment afgedekte Gz 80 werd hierin 
vergeleken met een ingekuild scheepswrak (Kz 47) 
om zodoende te kunnen waarnemen of er een ver-
schil in kwaliteit van de beschermde wrakken waar 
te nemen was tussen toen en nu en tussen de ver-
schillende methoden onderling.
Gz 80 was dus een kunstmatige heuvel bestaande uit 
1 meter extra opgelegd sediment en daar bovenop 
ingezaaid gras. Het idee was dat dit het grondwater 
verder zou doen optrekken en tevens het wrak tegen 
aantasting door ploegen zou beschermen. De heuvel 
is zichtbaar in het landschap. 
Jaarringonderzoek wees uit dat het schip niet, zo-
als aanvankelijk werd gedacht, 17de eeuws was, maar 

Sterk aangetast hout van het Gz 80 wrak (foto: M. 
Manders, RACM).
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waarschijnlijk gedateerd moet worden aan het einde 
van de 16de eeuw.

Het onderzoek in het kader van het BACPOLES-pro-
ject heeft uitgewezen dat de bescherming uit 1978 niet 
effectief (genoeg) is. Grote delen van het wrak drogen 
uit bij langdurige droogte. De vele plantenwortels, tot 
diep in het sediment, ter hoogte van de constructie-
delen laten zien dat die uitdroging vaak voorkomt. 
De ondiepste houtdelen zijn donkerbruin, zacht en 
verkruimeld. Deze delen leveren geen archeologische 
informatie meer op. Het hout, dieper in het sediment, 
waar geen zuurstof aanwezig is en de grond nat blijft, 
is daar zwart en stevig en lijkt in goede conditie. 
Onderzoek van 5 houtmonsters die tijdens de tweede 
verkenning zijn genomen gaven een schrikbarend 
beeld van het wrak: alle 5 de houtmonsters zijn sterk 
aangetast door 
erosiebacteriën, 4 van de 5 houtmonsters ook door 
schimmels en 3 van de 5 houtmonsters zijn  zelfs aan-
getast door softrot. Het  wrak schip verkeert dus in erg 
slechte conditie. In algemene zin zijn de diepere hout-
monsters wel in een betere conditie dan de hoger lig-
gende monsters.  

Mogelijk te ondernemen acties:
Het beheer van de scheepswrakken in de polders wordt 

overgedragen van de RACM naar de provincies. Het 
Gz80 wrak heeft ons duidelijk laten zien dat enkel een 
afdekking met zand slechts een zeer beperkte bescher-
ming biedt. Ook andere wrakken, die op een zelfde wij-
ze zijn beschermd zullen moeten worden onderzocht. 
Vervolgens zal een keuze moeten worden gemaakt tus-
sen het niets doen, uitbreiden van de bescherming, op-
geven en opgraven. Dit is waarschijnlijk verschillend 
voor ieder wrak. Ook voor Gz80 is hierover nog geen 
beslissing genomen.

Literatuur / eerdere rapportages:
-  Manders, Martijn R., ‘Protecting Common Maritime 

Heritage. The Netherlands involved in two EU-pro-
jects: MoSS and BACPOLES’, in: Fabio Maniscalco 
(ed.), Mediterraneum 

    Vol.4. Protection and Appraisal of Underwater Cul-
tural Heritages, 2004, p. 279-292. 

-  Huisman, Hans & Martijn Manders: Site 28. Ship-
wrecks on KZ 47 in Zuidelijk Flevoland, The Nether-
lands, in: Dr. René Klaassen (ed): Preserving cultural 
heritage by preventing bacterial decay of wood in 
foundation piles and archaeological sites. Final re-
port EVK4-CT-2001-00043 Appendix 1, 2005 108-
110.

Het wrak is na onderzoek weer netjes afgedekt met een laag sediment (foto: M. Manders, RACM). 
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18.  Een compleet waterschip langs de A27

Vindplaats        : Flevoland, bij Almere
Melder              : dhr. P. v.d. Meer, landbouwkundig opzichter 
Vinder : onbekend  
Datum 1ste  melding : 10 maart 1978
Wat gevonden   : scheepswrak
Toponiem : Tureluurweg; Kz 47
Datering            : 16de eeuw
Archisnummer : 29025 (monumentnr. 12426) 

Het wrak op kavel Kz 47 ligt vlak bij de stad Almere, 
ongeveer 3 kilometer zuid-zuidoost van vindplaats Gz 
80 (zie ook in deze bundel) en op dezelfde dag gemeld. 
Ook dit is een waterschip uit de 16de eeuw. Destijds is 
het ongeveer 8 kilometer uit de haven van Spakenburg 
gezonken. 
In 1978 heeft een verkenning op het wrak plaatsge-
vonden waarbij de gehele sedimentlaag van het wrak 
verwijderd werd. Het bleek om een zeer compleet schip 
te gaan dat ongeveer 19 meter lang en 6 meter breed 
was. De boorden en dek zijn goed bewaard gebleven 
alsook een braadspil en de visbun met de bundekens. 
Tijdens het sonderen werd stenen ballast rondom het 
zaathout aangetroff en. Er zijn tot op heden maar wei-
nig vondsten aangetroff en en geborgen, op een paar 
netverzwaarders na. Dit is niet zo verwonderlijk als 
men bedenkt dat er geen opgraving heeft plaatsgevon-

den. Een nog compleet aanwezig dek zorgde er tijdens 
de eerste verkenning voor dat de lagere delen in het 
schip niet onderzocht konden worden. 

Het wrakje is fysiek beschermd. Eerst zijn fi jn zand 
en zilt (fi jne klei), verzadigd met water, op het wrak 
aangebracht. Hierdoor komt het grondwater omhoog. 
Daarna is een heuvel geconstrueerd met hetzelfde se-
diment en een plastic folie. De folie vormt een scherm 
rondom het wrak. Hierdoor kan water minder snel 
wegvloeien en verdampt het ook minder snel. De bo-
venzijde is gedeeltelijk open, zodat regenwater in de 
afdekking naar binnen kan dringen. Door deze ingreep 
ligt het waterniveau in de heuvel hoger dan in het om-
ringende gebied.

Op 27 en 28 augustus 2003 is in het kader van het Eu-

De methode die is gebruikt om het waterschip KZ47 te beschermen wordt ook wel ‘inkuilen’ genoemd (afbeelding: F. Weijs).
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ropese BACPOLES-project het wrak een tweede keer 
verkend.Ondanks het feit dat de zomer van 2003 ex-
treem warm en droog was, was heuvel nog altijd geheel 
verzadigd met water. In de buurt van het wrak was er 
echter geen greppel of sloot te vinden waar water in 
stond. Onderzoek wees ook uit dat er zich in de heuvel 
geen grote concentraties zuurstof bevonden. Hierdoor 
kon het schip in relatief goede conditie blijven. Onder-
zoek van houtmonsters in een laboratorium wees uit 
dat het hout inderdaad in een betere conditie verkeert 
dan het hout van Gz 80. Echter, ook het hout van wrak 
Kz 47 had te maken met aantasting door erosiebacteri-
en, schimmel en zelfs lichte aantasting van softrot. Het 
onderzoek aan Kz 47 bewijst dat in situ bescherming 
een effectief middel is om aantasting (sterk) te vertra-
gen, maar dat degradatie altijd doorgaat. We moeten 
hier dan ook bewust (en selectief) mee om gaan.

Mogelijk te ondernemen acties: 
Voorlopig geen

Literatuur / eerdere rapportages: 
-  Manders, Martijn R., ‘Protecting Common Maritime 

Heritage. The Netherlands involved in two EU-pro-
jects: MoSS and BACPOLES’, in: Fabio Maniscalco 
(ed.), Mediterraneum Vol.4. Protection and Appraisal 
of Underwater Cultural Heritages, 2004, p. 279-292. 

-  Huisman, Hans & Martijn Manders: Site 28. Ship-
wrecks on KZ 47 in Zuidelijk Flevoland, The Nether-
lands, in: Dr. René Klaassen (ed): Preserving cultural 
heritage by preventing bacterial decay of wood in 
foundation piles and archaeological sites. Final report 
EVK4-CT-2001-00043 Appendix 1, 2005 108-110.

Voor het Bacpoles project zijn allerhande testen uitgevoerd om de kwaliteit van de bodem, het hout en de afdekking te 
bepalen (foto: M. Manders, RACM).
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Noordzee en stranden

1.  Plankje met een geheimzinnige tekst

Vindplaats : strand Wijk aan Zee
Melder  : mevrouw J. Wijtzes-Blomhoff 
Vinder : de moeder van mevrouw Wijtzes-Blomhoff , begin jaren zestig  van de vorige eeuw
Datum 1ste melding :18 oktober 2003
Wat gevonden   : houten plankje met tekst
Toponiem : Noordzeekust Wijk aan Zee 1
Datering            : geen
Archisnummer : 48137 

Op 18 oktober 2003 werd bij de afdeling Maritiem Erf-
goed van de ROB gemeld dat de moeder van mevrouw 
Wijtzes-Blomhof in het begin van de jaren zestig bij 
de ingang van het strand van Wijk aan Zee, ter hoogte 
van de Zeestraat, een houten plankje met een uitge-
hakte tekst heeft gevonden. De maximale afmetingen 
van het onregelmatig gevormde plankje zijn 26,5 x 8 
centimeter en het is 8 millimeter dik.

In diezelfde periode is het plankje door de ROB gecon-
serveerd en teruggegeven aan de vindster. Het plankje 
is toen niet gedateerd. De vinders veronderstellen 
dat de letters BEWIN verwijzen naar Bewindhebber 
en daarmede naar de VOC. Sinds die tijd zijn er geen 
verdere ontwikkelingen die de oorsprong en betekenis 
van dit plankje verklaren. 

Plankje van het 
strand bij Wijk 
aan Zee met een 
tot nu toe niet 
verklaarde tekst 
(foto: J. Wijtzes-
Blomhoff ).
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Gezien de afmetingen van deze vondst en de onduide-
lijkheid over de houtsoort, lijkt een dendrochronologi-
sche datering onmogelijk. Eventueel kan het plankje 
op een andere manier gedateerd worden, door bijvoor-
beeld de tekst te laten analyseren door een deskundige.  
Veel archeologische informatie levert dit echter niet op 
omdat het hier een zogenaamde losse vondst betreft.  

Mogelijk te ondernemen acties:
- Vaststellen van de houtsoort; 
-  Datering laten uitvoeren;
-  Mogelijke analyse van de tekst.

Literatuur / eerdere rapportages: 
Geen

2.  IJzeren bijl uit de Noordzee

Vindplaats : Noordzee, Baloeranboei nw. van IJmuiden
Melder : dhr. H. van Duijn, Katwijk aan Zee
Vinder : dhr. J. Hoek,  Katwijk aan Zee
Datum 1ste melding : 2 november 2004
Wat gevonden : ijzeren bijl met deels afgebroken houten steel (in slechte staat)
Toponiem : Baloeran boei
Datering : geen
Archisnummer : 50782

Dhr. Van Duijn meldde op 2 november 2004 dat hij 
tijdens het opruimen van zijn schuur een oude ver-
roeste bijl tegenkwam, die zijn schoonvader, J. Hoek, 
tijdens baggerwerkzaamheden met het baggerschip 
“Zaandam” begin jaren 90, bij de Baloeranboei op de 
Noordzee had opgebaggerd. Graag wil hij weten of de 
vondst van een zekere ouderdom en van archeologi-
sche waarde is. Als afmetingen van het object wordt 
opgegeven: lang 52 cm. en breed 28 cm. Niet bekend is 
of op locatie meerdere vondsten zijn opgebaggerd en 
ook de exacte positie is niet bekend. Na 15 à 16 jaar 
valt moeilijk meer te achterhalen van welke mogelij-
ke vindplaats de bijl afkomstig is. Nu is het een losse 

vondst en als zodanig archeologisch gezien van gerin-
ge waarde. Wil er van archeologisch waarde sprake zijn 
dan is de onderlinge samenhang van het vondstmate-
riaal van groot belang. Het is wel mogelijk alsnog de 
ouderdom van de bijl te bepalen. Voorwaarde is dan 
wel dat de eigenaar het object  door een specialist laat 
onderzoeken. 

Mogelijk te ondernemen acties: 
Geen

Lireratuur / eerdere rapportages: 
Geen

IJzeren 
bijl uit de 
Noordzee bij
de 
Baloeranboei 
(foto: H. van 
Duijn).
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3.  Het castellum de Brittenburg, eindpunt van de limes

Vindplaats  : Noordzee, bij Katwijk
Melder  : onbekend
Vinder  : onbekend
Datum eerste melding  : onbekend
Wat gevonden  : in voorgaande eeuwen werden vermoedelijk de restanten van het castellum de  
  Brittenburg  waargenomen 
Toponiem  : Brittenburg
Datering  : 50?/160 – 250 na Chr.
Archisnummer  : 23983

De Brittenburg heeft net als het wrak van de Lutine 
iets mysterieus over zich. Gaat het bij de Lutine over 
de vermoede hoeveelheid goudstaven, bij de Britten-
burg gaat het over de meest noordwestelijke verster-
king van de Romeinen in Nederland: het castellum 
Brittenburg, direct voor Katwijk in de brandingszone 
van de Noordzee. De Brittenburg vormde samen met 
vele andere castella, langs onder andere de Rijn en de 
Maas, de meest Noordelijke grens van het Romeinse 
rijk: de Limes. 
Er bestaan enkele afbeeldingen van de Brittenburg en 
de inwoners van Katwijk zouden tot in de zestiger ja-
ren van de vorige eeuw de restanten hebben waarge-
nomen, maar evengoed weet niemand precies waar de 
Brittenburg ligt en is al het onderzoek daarnaar tot nu 
toe op niets uitgelopen.
De nu volgende historische beschrijving van het castel-
lum de Brittenburg is overgenomen uit het uitgebreide 
waarnemingsrapport van Archis: 
De eerste schriftelijke vermelding van stenen funderingen 
van de ‘borch te Bretten’ (brit/bret  = ’brok, stuk of scherf ’) 
is uit 1401. Verder zijn er 16e en 17e eeuwse tekeningen 
van de fundamenten (oudste 1567). Hierop wordt een 
vierkant grondplan afgebeeld met een (buitenste) verde-
digingsmuur met halfronde torens, waar andere muren 
van afbuigen en met een zwaar gefundeerd rechthoekig 
gebouw in het midden. Dit grote zware gebouw is vrijwel 
zeker een dubbel horreum (graanopslagplaats). 

In de zomer van 1987 doet de Rijks Geologische Dienst 
onderzoek naar de bodemopbouw van de Noordzee-
kust voor Katwijk. De conclusie is dat het uitgevoerde 
onderzoeksgebied te ver westelijk ligt ten opzichte van 
de veronderstelde ligging van de Brittenburg en dat 
verder onderzoek met sonar apparatuur dichter op de 
kust zal moeten plaatsvinden. Deze uitdaging werd 

opgepakt door dhr. B. Goudswaard van de toenmalige 
Afdeling Archeologie Onderwater (AAO) te Alphen a/d 
Rijn, die in november 1990 in samenwerking met RWS 
een sonaronderzoek uitvoert. Mede gezien de proble-
men die dit soort onderzoek in ondiep water met zich 
meebrengt leidt het niet tot positieve resultaten. In 
1997 komt dhr. S.P. Oud, lid van de Archeologische 
Werkgemeenschap Nederland, met een nieuwe theorie 
waar de restanten van de Brittenburg gezocht moeten 
worden. Ze zijn beschreven in de zogenoemde Brit-
tenburg - Annexen. Met name komt hier ook het al op 
oudere afbeeldingen zichtbare ‘aquaduct’ ter sprake. 
Fundamenten daarvan zouden zich nog in de strand-
bodem moeten bevinden. Besloten is tot een geofysisch 
onderzoek door het instituut van dhr. G.T.C. Bernhard 
uit Duitsland, die over een bijzonder soort waarne-
mingsapparatuur leek te beschikken. Teneinde de kans 
van slagen op aantreff en van de restanten van het zo-
genaamde aquaduct te optimaliseren, zouden over een 
lange smalle strook op het strand metingen worden 
verricht. Uiteindelijk is op de dag van uitvoering om 
onduidelijke redenen besloten tot een rechthoekig on-
derzoeksgebied, dat slechts een beperkt gedeelte van 
het strand besloeg. Mogelijk een gemiste kans, want 
ook dit onderzoek leverde geen positieve resultaten 
op.  Vanaf november 1999 werpt dhr. E. Weijters, 
toendertijd regiocoördinator van de LWAOW, zich in 
de strijd. Hij bestudeert de oude onderzoeken en komt 
met nieuwe voorstellen wat betreft de plaatsbepaling 
van de Brittenburg. In 2004 komt hij wederom met 
nieuwe plaatsbepaling gegevens. Nu op basis van oude 
16e eeuwse kruispeilingen die nooit zijn uitgewerkt. 
Met duikers zou zomer 2004 op deze locatie een ver-
kenning worden uitgevoerd. Door technische proble-
men is dit onderzoek echter nooit uitgevoerd.
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Mogelijk te ondernemen acties : 
Gezien de problemen die samenhangen met 
het uitvoeren van archeologisch en geofysisch                   
(duik)onderzoek in de brandingszone blijft het van be-
lang om op grond van andere gegevens tot een goede 
plaatsbepaling van de Brittenburg restanten te komen. 
Deze locaties zouden, ondanks de brandingszonepro-
blematiek, vervolgens door b.v. prikken in de bodem 
of door opnamen te maken met bodempenetrerende 
apparatuur zoals een subbottom-profi ler onderzocht 
moeten worden.

Literatuur / eerdere rapportages:
- Archeologie in Katwijk door D. Parlevliet
- Brittenburg, raadsels rond een verdronken ruïne door 

H. Dijkstra en F.C.J. Ketelaar.
- Geologisch onderzoek in het kustgebied van Katwijk 

t.b.v. het onderzoek naar de positie van de Britten-
burg door de Rijks Geologische Dienst in 1987.

- Brittenburg onderzoek door Boudewijn Goudswaard, 
november 1990.

- Brittenburg – Annexen door S.P. Oud, mei 1997.
- Brittenburg Bespiegelingen door Eric Weijters, 
 november 1999.

4.  Drie scheepsfragmenten op het strand

Vindplaats : Noordzee, strand bij Scheveningen
Melder : dhr. A. Waasdorp, DSB Den Haag
Vinder : DSB Den Haag
Datum 1ste melding : 14 mei 2003
Wat gevonden : drie losse scheepsfragmenten
Toponiem : Noordzeekust Scheveningen Zuiderstrand 1
Datering : vermoedelijk begin 19de eeuw
Archisnummer : 47144

Begin mei 2003 werden tijdens het schoonmaken van 
het Zuiderstrand van Scheveningen door de Dienst 
Stadsbeheer van de gemeente Den Haag drie scheeps-
fragmenten aangetroff en. Vaker komen tijdens het 
voorjaar dit soort meldingen binnen. Het betreft 
scheepsdelen die na een storm zijn aangespoeld. Mo-
gelijk zijn ze in een nog weinig begrepen proces lang-
zaam in een soort drijfzandsituatie uit de diepere, 
verder van de kust afl iggende, zeebodem naar het ho-
ger gelegen strand gedrukt. Door de aandacht van de 
vondst in de pers is in oktober van dat jaar door een 
particulier nog een vierde fragment gemeld, dat onge-
veer één kilometer noordelijker dan de andere delen 
op het strand werd aangetroff en. Gedetailleerd onder-
zoek aan dat fragment heeft niet plaatsgevonden.  

De vier eikenhouten fragmenten (Zuiderstrand en 
particulier) vertonen overeenkomsten. Ze zijn alle af-
komstig van glad (karveel) gebouwde schepen, waar-
van de huidgangen met houten pennen aan de spanten 
verbonden zijn. De pennen zijn vastgezet  met behulp 
van wiggen die kruislings in de pennen zijn gedreven. 
Op meerdere spanten komen merktekens (telmerken) 

voor, zoals we die ook op balken in huizen aantreff en. 
Dit zou kunnen duiden op hergebruik van hout

De huiddelen en de spanten van de eerste drie frag-
menten vertonen verse breuken hetgeen erop wijst dat 
de delen recent zijn afgebroken. Bij de huidplanken is 
spinthout aangetroff en en de spanten zijn van knoes-
tig hout gemaakt. Zoals het zich laat aanzien hebben 
we te maken met een niet erg degelijke bouw van het 
schip. De spanten en de huiddelen vertonen zaag en 
disselsporen. Op één van de twee losse planken zijn 
koperen nageltjes aangetroff en en is aan de binnenzij-
de een sponning uitgehakt. De plank past niet aan de 
overige wrakdelen. Verondersteld wordt dat twee dik-
ke huidgangen in de afzonderlijke scheepsfragmenten 
berghouten zijn. De scheepsdelen zouden dan hoog uit 
de stuurboord of bakboordzijde van een schip afkom-
stig zijn. De scheepsdelen zijn door de stadsarcheolo-
gie van den Haag meegenomen en onderzocht.

Naast de overeenkomsten tussen de genoemde drie 
wrakdelen en dat van de particulier is er ook nog een 
verschil. Op dit laatste wrakdeel komt op ongeveer 1 cm. 
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van de rand van de huidgang een rij houten pennetjes voor. 
Over de rest van de huidgang zijn op grotere afstand van 
elkaar nog meer van dergelijke pennetjes aangebracht. De 
pennetjes lopen niet door en door en hebben een lengte 
van maximaal 2 cm. en zijn 5 tot 7 mm. in het vierkant. Op 
één van de andere scheepsdelen komen koperen nageltjes 
voor. 

De gevonden delen zouden gezien het gebruik van het 
knoestige hout en het aanwezige spinthout afkomstig kun-
nen zijn van een grof en zwaar gebouwde Engelse kolen-
boten, zoals die eerder bij de aanleg van de Slufter in het 
Rotterdamse havengebied zijn aangetroffen. Deze schepen 
zijn begin 19e eeuw in noordoost Engeland gebouwd.

Mogelijk te ondernemen acties:
Voordat de wrakresten worden afgevoerd (behoud lijkt 
niet zinvol) zal door medewerkers van de RACM geke-
ken moeten worden naar de structuur en vorm van de 
koperen en houten pennetjes.   

Literatuur / eerdere rapportages : 
Dhr. C. Rieffe van de afdeling stadsarcheologie van 
Den Haag heeft najaar 2006 de 
documentatie afgerond. Het rapport “Scheepswrak 
Zuiderstrand” bevindt zich in het dossier 
van de afdeling Maritiem Erfgoed van de RACM te 
Amersfoort.

Merktekens op de spanten duiden op mogelijk hergebruik van hout (foto: E.C. Rieffe)
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5.  Boegdeel met kluisgaten op het strand

Vindplaats  : Noordzeestrand bij Monster
Melder  : dhr. Louwen, gemeentewerf Monster
Vinder  : onbekend
Datum 1ste melding : 30 oktober 2002
Wat gevonden : boegsectie van mogelijk een Katschip
Toponiem : Noordzeekust Monster 1
Datering : mogelijk 18de eeuws
Archisnummer : 47186

Oktober 2002 spoelde op het strand bij Monster, tus-
sen ’s Gravenzande en Den Haag, een gedeelte van 
de boeg van een schip aan. Het werd korte tijd later 
in opslag genomen bij de gemeentewerf van Monster. 
Het scheepsdeel is zonder twijfel afkomstig van een 
groter scheepswrak dat zich nog op of in de Noord-
zeebodem bevindt. Het nu aangespoelde eikenhouten 
deel heeft als maximale afmetingen 3,72 x 3,60 meter 
en blijkt deel uit te maken van de boegsectie van een 
zeegaand schip. De boegsectie is gladboordig (karveel) 
van opbouw. Binnenhuid en inhouten zijn nog aanwe-
zig, evenals een tweetal zogenaamde kluisgaten, be-
stemd voor de passage van de ankerkettingen door de 
scheepshuid. Gezien de vrij platte of stompe vorm van 
het boegstuk dringt een vergelijking met een eerder in 
de Noordoostpolder opgegraven scheepsdeel (bekend 
als de NC82) zich op en doet vermoeden dat het hier 
gaat om een vrij zwaar en log gebouwd zeegaand schip, 

mogelijk een katschip. Hoewel er geen dendrochrono-
logisch onderzoek is uitgevoerd wordt op basis van de 
vergelijking met het katschip uit het scheepsarcheo-
logisch depot in Lelystad aangenomen dat het boeg-
stuk uit de 18e eeuw stamt. Na documentatie is door 
ROB/ NISA besloten het boegstuk over te dragen aan 
het provinciaal archeologisch depot van Zuid-Holland. 
Mogelijk zal het worden opgesteld in het Westlands 
Museum te Honselerdijk. 

Mogelijk te ondernemen acties: 
Geen

Literatuur / eerdere rapportages:
Standaardrapport inventarisatie Boegstuk Monster 
door ROB/ NISA, opgesteld door 
dr. J. M.A.W. Morel

Boegsectie met kluisgaten, afkomstig van het strand bij Monster (foto: G. Schreurs)
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6.  Gezonken tijdens de slag bij Terheijde?

Vindplaats        : strand bij Hoek van Holland
Melder : de heer Krijthe (RWS Noordzee)
Vinder : de heer Krijthe (RWS Noordzee)
Datum 1ste melding : 6 januari 2004
Wat gevonden   : houten scheepsdelen
Toponiem : Noordzeekust Hoek van Holland 5 (HvH 5)
Datering            : vermoedelijk 17de eeuw (dendrochronologie: Na 1665 +/- 6  (post quem)    
Archisnummer : 4809

In 2004 werden, na een aantal dagen zwaar weer, op 
het strand tussen Hoek van Holland en ’s Gravenzande 
delen van een houten schip aangetroff en. Op verzoek 
van het RACM zijn deze door de heer J. Marée, oud 
medewerker van de Afdeling Archeologie Onderwater 
(AAO: tegenwoordig RACM Lelystad) gedocumen-
teerd.
Waarschijnlijk zijn het constructiedelen van één schip, 
maar dit is niet helemaal zeker. 
Wanneer we uitgaan van één schip, dan moet dit een 
groot zeegaand schip zijn geweest dat ergens voor de 
kust is vergaan. Het is gladboordig en met zware span-
ten opgezet. Gezien de vorm en het formaat van de 
spanten, maar ook de datering einde 17de eeuw, zou 
het schip volgens de spant-eerst methode gebouwd 
kunnen zijn. Hierbij werden eerst de spanten van een 

schip opgericht alvorens de huidplanken aan te bren-
gen. De lassen aan het uiteinde van de verschillende 
spantdelen wijzen ook in deze richting.
De plek waar de delen gevonden zijn, het feit dat het 
hier om een zwaar gebouwd schip moet gaan en een 
datering aan het einde van de 17de eeuw doet denken 
aan het wrak van een schip dat in de eerste Engelse 
oorlog bij de slag bij Terheijde (10 augustus 1653) 
ten onder is gegaan. Dit werd in eerste instantie dan 
ook gesuggereerd door de ontdekkers van het hout. 
Bij deze slag kwam één van Nederlands grootste ad-
miraals, Maarten Harperszn.Tromp, om het leven. De 
dendrochronologische datering van één van de span-
ten, na 1675 +/-6, sluit echter uit dat dit schip hierbij 
betrokken is geweest.
De aangetroff en scheepsdelen zijn door middel van 
houten pennen met elkaar verbonden met daarin deu-
vels. Belangrijke onderdelen in het schip zijn tevens 
met elkaar verbonden door middel van ijzeren pennen.  
Het merendeel van de aangetroff en scheepsonderde-
len is afkomstig van spanten en huidplanken. Van de 
spanten lijkt weer een deel van de hogere delen (op-
langers) afkomstig te zijn, maar niet allemaal. Er zijn 
zeker ook delen bij die direct op de kiel lagen (liggers) 
en van onderin het achter- of voorschip afkomstig zijn. 
Wat bij de spanten ook opvalt is dat zowel de houten 
als ijzeren pennen van buiten naar binnen het schip 
lopen. De aangetroff en spanten zijn dus niet onderling 
verbonden. 
De spanten zijn van eikenhout (afmeting ongeveer 20-
25 cm dik en tot wel 40 cm breed).
De huidplanken zijn ook van eikenhout (ongeveer 30 
cm breed en 7 cm dik). Het is duidelijk dat het hier 
om huidplanken gaat omdat er in de planken veel 
pengaten zitten. Een aantal planken heeft een haak-
las (verbinding naar andere huidplank aan de kopse 

In sommige planken zitten honderden kleine 
houten pennetjes (foto: J. Marree).
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kant; verlenging). Sommige huidplanken zijn voorzien 
van letterlijk honderden kleine houten pennetjes. Het 
is niet zeker waarvoor die erin zitten. Waarschijnlijk 
zijn deze aangebracht om oude bestaande gaatjes te 
dichten. Dit kunnen spijkergaatjes zijn van dubbeling 
(een extra naaldhouten laag tegen de paalworm). Het 
kunnen echter ook wormgaatjes zijn. Het eerste komt 
als meest waarschijnlijk voor, gezien de grote hoeveel-
heid. Hieruit zou de conclusie getrokken kunnen wor-
den dat het schip ooit is ingezet voor een tocht naar 
de Oost (Nederlands-Indië). Echter, de informatie is te 

summier om dit te kunnen staven. De houten penne-
tjes zijn verschillend van afmeting (van 2,2 bij 0,3 cm 
tot 4,0 bij 0,8 cm).

De grote houten pennen zijn gemaakt van eikenhout 
met een doorsnede van 2,8 cm (normaal voor Neder-
landse schepen) en achtkantig “rond” gesneden. De 
houten deuveltjes, in de kopse kant van de pennen, 
zijn vierkant en iets minder dan 1 cm bij 1 cm.
Er is een balk geborgen met daarin heel veel koperen 
pennetjes. Deze pennetjes zijn rond gesmeed. Deze 
pennetjes hebben geen kop. Vermoedelijk zijn deze 
eraf geknepen. De functie is tot op heden  niet bekend, 
maar mogelijk is de balk ooit beschermd geweest met 
een koperen beplating. Sommige huidplanken en in-
houten vertonen brandsporen. Mogelijk is het schip 
door brand vergaan, maar dit is allerminst zeker omdat 
tijdens de bouw van het schip ook vuur gebruikt werd, 
onder anderen voor het buigen van de huidplanken.
Een aantal planken met dunne balken is van naaldhout. 
Vermoedelijk zijn dit wegeringsplanken met (dunnere) 
inhouten en hoger uit de constructie afkomstig. 

Een balk van 9,35 meter lengte, waarschijnlijk het 
zaathout, is ook van naaldhout gemaakt. Een andere 
aangetroffen balk lijkt op een dekbalk, maar het was 
niet mogelijk dit met harde feiten te staven.
Interessant is nog te melden dat een zware eikenhou-
ten balk, vermoedelijk een oplanger (het hoogste en 
nagenoeg rechte deel van een spant) aan de kopse kant 
ingestanste letters bevat. De letters zijn slecht te le-

De aangetroffen 
houten pennetjes 
(foto: M. Manders, 
RACM)

Op een van de aangespoelde stukken hout zat een 
modern labeltje (foto: J. Marree).
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zen, maar de volgende combinaties zijn mogelijk; FER, 
EER of FFR). De vraag is of dit een houthandelsmerk 
is of het merk van een boseigenaar waar het hout van-
daan komt.
Ook opvallend is de aanwezigheid van een moderne la-
bel op een plank met de nummers 556 en 82. Zijn deze 
nummers misschien eerder door duikers op het hout 
aangebracht? 

Mogelijk te ondernemen acties:
De onderzochte delen zijn afkomstig van een zwaar 
gebouwd schip dat voor de kust van Hoek van Holland 
is gezonken. Het is van belang dat toekomstige on-
derzoekers in dit gebied, hetzij amateurarcheologen, 
hetzij uitvoerders van werken (waaronder surveyors) 
er rekening mee houden dat er zich in dit gebied zeer 

vermoedelijk nog andere delen van hetzelfde schip 
bevinden. Gezien de vage aanwijzingen waar dat zou 
moeten zijn, is het ondoenlijk om hier een gerichte 
zoekactie voor op touw te zetten. 
Mogelijk dat een oplettende lezer, die de aangetrof-
fen moderne label herkent, kan helpen bij een verdere 
identifi cering. Het weinige materiaal dat nu is bekeken 
geeft genoeg aanleiding om ook overige delen waarvan 
vermoed wordt dat deze bij het schip behoren, verder 
te onderzoeken.
Ook de betekenis van de letters op de kopse kant van 
de oplanger zou verder moeten worden onderzocht. 

Literatuur / eerdere rapportages:  
- M. Manders: Waardestellend Rapport Hoek van Hol-

land 5, Intern Rapport ROB, 2006

Op de kopse kant 
van een van de 
balken staan 
ingestanste letters 
(foto: M. Manders, 
RACM). 

7.  Gezonken voordat de Tweede Wereldoorlog in 
      Nederland begon
Vindplaats : Engelse kust, Shambles, Dorset
Melder : dhr. A.J. Grumett
Vinder : onbekend
Datum 1ste melding : 21 februari 2005
Wat gevonden : stoomschip, de vermeende Binnendijk
Toponiem : geen
Datering : 20ste eeuw
Archisnummer : geen
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Begin 2005 kwamen van een Engelse duiker, dhr. Gru-
mett, van de Millenium Divers Dorset en Dorset Gas 
Divers vragen binnen via het ministerie van financiën 
over de s.s. Binnendijk. Een groep duikers heeft in het 
kader van “Adopt A Wreck”, een initiatief van de Nauti-
cal Archaeological Society (NAS), het wrak onder haar 
hoede genomen en probeert zoveel mogelijk informa-
tie over het wrak te verzamelen. 

De s.s. Binnendijk was in 1939 op weg van Boston en 
New York naar Rotterdam met een lading 1000 ton 
olie en andere goederen, toen het  op 7 oktober van dat 
jaar 1 mijl ten Noorden van “Shambles Light Vessel” op 
een mijn liep en een dag later zonk. Hiermee was het 
schip het tweede Nederlandse schip, dat in de aanloop 
naar de tweede wereldoorlog zonk, in een periode dat 
Nederland nog neutraal probeerde te zijn. Het eerste 
Nederlandse schip dat door oorlogsgeweld verging was 
de s.s. Mark van de compagnie “houtvaart”. Het wran-
ge is dat het schip op één van de mijnen liep die door 
de Duitse onderzeeër U26 waren gelegd, omdat Enge-
land neutrale schepen verplichtte om Weymouth aan 
te doen alwaar de lading op contrabande gecontroleerd 
werd. Was dit niet nodig geweest, dan was het schip 
zeer waarschijnlijk veilig in Rotterdam aangekomen. 
Er waren geen slachtoffers.
De mijn was van het type TMB 400-500 kg en werd 
gelegd via een torpedobuis. 

De s.s. Binnendijk was een schip van de Holland Ame-

rika Lijn (HAL) en gebouwd op de N.V. Werf de Noord 
in Alblasserdam als een type B stoomschip van 6.800 
ton. Het was 121,9 meter lang, 16,5 meter breed. Ka-
pitein op het schip was de heer W.P.J. Morée.
Nu ligt het schip uiteengeslagen op de zeebodem op 
een diepte van 26 meter. In de loop van de jaren heb-
ben verschillende bergingsacties op het wrak plaatsge-
vonden, waaronder een actie uitgevoerd door Risdon 
Beasley in 1952, waarvoor een contract van de Neder-
landse overheid was verkregen. Nu wordt het wrak 
regelmatig bedoken. Het achterschip lijkt nog redelijk 
intact te zijn.

Mogelijk te ondernemen acties: 
Waar mogelijk moet ondersteuning geboden worden 
aan de Engelse duikgroep binnen de kaders van NAS.

Literatuur / eerdere rapportages: 
-  L.L. Müching, De Nederlandse koopvaardijvloot in 

de Tweede Wereldoorlog. De lotgevallen van de Ne-
derlandse koopvaardijschepen en hun bemanning, 
De Boer Maritiem, 978, p.34

-  K.W.L. Bezemer, Geschiedenis van de Nederlandse 
koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog, part 1, 3rd 
press, 1987, Elsevier, Amsterdam/Brussel.Pag. 134-
135, 245.

-  J. Graaf van Limburg Stirum, Varen in oorlogstijd. 
De lotgevallen van de Nederlandsche Koopvaardij in 
de Tweede Wereldoorlog, C. de Boer Jr., Amsterdam, 
1948, p. 17.
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Grote Rivieren

1.  Sleepboot Amicitia

Vindplaats         : Koningshaven Rotterdam, Koninginnebrug 
Melder  : artikel in Schuttevaer 
Vinder  : Duik- en Bergingsbedrijf W.Smit
Datum 1ste melding  : augustus 2005
Wat gevonden    : sleepboot Amicitia
Toponiem  : Maas Koninginnebrug 1
Datering             : gebouwd 1941; gezonken 1944
Archisnummer  : 408458

Tijdens duikwerkzaamheden bij de Koninginnebrug in 
Rotterdam vonden duikers van het Duik- en Bergings-
bedrijf W.Smit een bootje. Bij nader onderzoek bleek 
het om het sleepbootje Amicitia te gaan, dat vermoede-
lijk in 1944 daar gezonken is. Vanuit de sleepbootwe-
reld wil men dit sleepbootje restaureren zodat het als 
varend erfgoed, op evenementen en manifestaties weer 
gepresenteerd kan worden. Hierbij wordt gestreefd 
naar de A1-status van het Nationaal Register Varende 
Monumenten. Om dit mogelijk te maken heeft men de 
Stichting tot Behoud van de Amicitia opgericht, die de 
Amicitia wil restaureren volgens de richtlijnen van het 
Nationaal register Varende Monumenten.

De Amicitia is in 1941 op de scheepswerf Czaar Peter 
in Zaandam gebouwd. Eerste eigenaar en schipper was 
Van Oord uit Blokzijl, die het in 1942 aan Eize Zoer uit 

Arnhem verkocht. Eize Zoer gaf het de naam Amicitia. 
Wat in de volgende jaren met haar is gebeurd is niet 
bekend. Het vermoeden bestaat dat het in 1944 is ge-
zonken.

De Amicitia is 11,28 m lang en 3,43 m breed en is voor-
zien van een Kromhout motor, type 2-
M-3 tweecilinder, motornummer 5219. 

Mogelijk te ondernemen acties: 
Geen

Literatuur / eerdere rapportages:
- Artikel Schuttevaer, De Erfenis Deel 211.
- “De Klinknagel”; nieuwsbrief van Stichting tot behoud 

van de Amicitia. 
-  website:  www.motorsleepbootamicitia.nl
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De Amicitia 
boven water (foto: 
Stichting Amicitia)

2.  Wrakje in de uiterwaarden van de Lek

Vindplaats : de Lek bij Achthoven  
Melder : dhr. Van ‘t Lam
Vinder : dhr. Van ‘t Lam
Datum 1ste melding : 8 november 1992
Wat gevonden : houten scheepsrestanten
Toponiem : Lek Achthoven 1
Datering : dendrodatering eind 19de begin 20ste eeuw
Archisnummer : 47550

November 1992 meldde dhr. Van ‘t Lam uit Achthoven 
dat hij bij laagwater en door afkalving van de Lekoever 
een houten scheepswrak met stalen pennen had waar-
genomen. De zichtbare afmetingen zijn 12 bij 3 meter. 
Op 30 juni 1993 is door het toenmalige Centrum voor 
Scheepsarcheologie te Ketelhaven een verkenning uit-
gevoerd. De nu volgende beschrijving is afkomstig uit 
het verkenningsrapport van dhr. G.G.W. Schreurs. 
Het object is een karveel gebouwd eikenhouten schip, met 
als grootste lengte, breedte en diepte maten: 12,50 x 1,90 
x 0,40 m.  De gangen zijn vrij breed  ± 35 cm. breed en 
ongeveer 35 mm. dik. Van het wrak is alleen het vlak nog 
aanwezig. De stuurboordzijde is waarschijnlijk bijna ge-
heel verdwenen. De spanten zijn met ijzeren bouten aan 
de kiel bevestigd. De gangen zijn aan de spanten gespij-
kerd met vierkante spijkers. De ijzeren bouten hebben een 
doorsnede van 15 mm. De ijzeren bouten die voor de beves-

tiging van de steven aan de kiel zijn gebruikt, hebben een 
doorsnede van ± 20 mm. 
November 2003 werden de scheepsresten opnieuw bij 
laagwater waargenomen en gemeld door leden van de 
werkgroep Alblasserwaard. Het was niet direct duide-
lijk dat het hier om een al gemelde en verkende vind-
plaats ging, omdat bij de nieuwe melding sprake was 
van de locatie Ameide-Sluis en de vindplaats bij de af-
deling Maritiem Erfgoed bekend staat onder de naam 
Lek, Achthoven. Op 9 juli 2004 zijn door dhr. G. van der 
Velde en anderen opnieuw metingen verricht en foto’s 
gemaakt. Hiertoe werd met zware arbeid het schip we-
derom vrij gelegd en een dendromonster genomen. Dit 
monster bleek niet geschikt voor een goede datering, 
daarom is op 10 oktober 2005 opnieuw een monster 
genomen  (datering zie boven in de kop).  
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Mogelijk te ondernemen acties :
Geen 

Literatuur / eerdere rapportages: 
Verkenningsrapport door dhr. G.G.W. Schreurs, Ketel-
haven 1 juli 1993.

3.  Wrakrestanten in de Stiftsche uiterwaarden

Vindplaats : de Waal bij Ophemert
Melder : dhr. W. Jozen, Vrije Universiteit Amsterdam
Vinder : mevrouw de Groot, Waddenoyen
Datum 1ste melding : 28 augustus 2003
Wat gevonden : twee scheepsrestanten op ± 130 mtr. van elkaar
Toponiem : Waal Stiftsche Uiterwaarden Ophemert 1 en 2
Datering : geen
Archisnummer : 47755 en 47757

Augustus 2003 meldde dhr. Jozen van het Archeolo-
gisch Instituut van de Vrije Universiteit te Amsterdam 
dat hij in de Waal bij Ophemert, tegen de Stiftsche Ui-
terwaarden, restanten van een scheepswrak had waar-
genomen. Hij meende een gladboordig zijboord van 
een schip te herkennen, met een verstevigde huidgang 
(het boeiboord?). Ook meende hij gesmede spijkers te 
herkennen. Naast deze waarnemingen werden twee 
foto’s per email naar de afdeling Maritiem Erfgoed van 
de ROB gestuurd. 
Op 27 september van datzelfde jaar meldden de heren. 
G. Taconis en W. Spekking van BATO (Beoefenaren Ar-
cheologie Tiel en Omstreken) dat ze ten gevolge van de 
lage waterstand in de Waal een deel (2 mtr. breed en 3 
mtr. lang) van een boot/schip hebben waargenomen. 
Na vergelijking van de posities blijkt deze waarneming 

Houten wrakrestanten in de Waal bij Ophemert (foto: 
W.J.M.M. Jozen)

Wrakresten in de uiterwaarden van de Lek (foto: G.G.W. Schreurs, RACM)
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overeen te komen met die van dhr. Jozen. Op drie meter 
afstand is nog een scheepsfragment aangetroff en. De 
vinders weten niet of dit bij de eerste vindplaats hoort, 
wel hebben ze er foto’s van gemaakt. Op ongeveer 130 
mtr. afstand van de voorgaande waarnemingen is nog 
een derde concentratie hout in de vorm van een schip 
aangetroff en. Tijdens perioden van laag tot zeer laag 
water worden om voor de hand liggende redenen wel 
meer waarnemingen van scheepsresten gedaan. Dit 
geldt voor zowel de rivieren als op het zeestrand. Het 
probleem met dit soort meldingen is vaak dat de perio-
de van laagwater te kort is om gerichte waarnemingen 
te doen. Vaak ook zijn de restanten tijdens een volgend 

laagwater weer in het zand verdwenen. Ook bij deze 
melding was de periode van laagwater te kort om de 
scheepsrestanten volledig in kaart te brengen.

Mogelijk te ondernemen acties: 
-  Tijdens een volgend laag water of met duikonderzoek 

houtmonsters van de drie vindplaatsen verzamelen 
voor dendrochronologisch onderzoek.

-  trachten vast te stellen of de verschillende waarne-
mingen van één en hetzelfde schip zijn.

Literatuur / eerdere rapportages: 
Geen.

4.  Romeins aardewerk in de uiterwaarden

Vindplaats : Heesseltsche uiterwaarden    
Melder : dhr. J. van den Besselaar
Vinder : mevr. C. Derksen, Heesselt
Datum 1ste melding : 25 februari 2005
Wat gevonden : Romeins aardewerk
Toponiem : Heesseltsche Middelplaat (26988), Waal (26992 t/m 26996)
Datering : diverse tijdstippen uit de Romeinse periode
Archisnummer : 26988, 26992 t/m 26996

In het kader van haar werkzaamheden bij Rijkswater-
staat verrichtte mevrouw Derksen een onderzoek naar 
de belevingswaarde van de uiterwaarden bij Heesselt 
en Varik. Tijdens de presentatie van de resultaten 
daarvan heeft zij de bewoners gevraagd iets te expo-
seren dat met die uiterwaarden te maken heeft. Veel 
schervenmateriaal werd op die expositie getoond. Bij 
nadere datering bleek het veelal Romeins te zijn. Het 
materiaal was afkomstig uit de uiterwaarden van de 
Waal bij Heesselt, tussen de kilometerpalen 924 en 
926. In dat zelfde gebied tot kilometerpaal 928 wer-
den in het verleden al meerdere vondsten gemeld (zie 
bovenstaande archisnummers).  
Door dhr. J. Bervaes uit Zaltbommel wordt nu ver-
ondersteld dat het materiaal mogelijk afkomstig zou 

kunnen zijn van het Romeinse castellum Vada, waar 
nooit iets van is aangetroff en. Door de sterke slijtspo-
ren wordt tevens verondersteld dat het materiaal van 
een plek meer stroomopwaarts afkomstig is. Het zijn 
allemaal interessante veronderstellingen die hopelijk 
later in het kader van bijvoorbeeld de onderzoeken 
naar de Romeinse Limes (de noordgrens van het Ro-
meinse Rijk) nader verklaard kunnen worden.   

Mogelijk te ondernemen acties: 
Nadere acties door de lokale amateur archeologie  wor-
den voorlopig niet voorzien.  

Literatuur / eerdere rapportages:
Rapportages bij de bovenvermelde archisnummers.
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5.  Romeinse tempel bij de Maas?

Vindplaats :  Maas, Lithse Ham   
Melder :  dhr. P. de Poot, Oss
Vinder :  zandzuigbedrijf Merwede
Datum 1ste melding :  14 november 1976
Wat gevonden :  Romeinse bouwresten
Toponiem :  Kesselsche Waarden, Maas Lith 1
Datering :  1ste en 2de eeuw
Archisnummer :  31728

Tijdens grootschalige zandwinning in de Maas bij Kes-
sel in de Lithse Ham werden in het najaar van 1976 
blokken tufsteen en muurresten aangetroff en. Omdat 
de bouwresten door hun omvang tijdens de zuigwerk-
zaamheden niet verwijderd konden worden is besloten 
de restanten met een bulldozer in de al ontstane plas te 
schuiven. Later zijn die restanten door de voortgaande 
zandwinning steeds verder in de diepte verdwenen. 
De voorlopige datering van de, naar bleek, Romeinse 
bouwrestanten werd aan het einde van de 2e eeuw ge-
plaatst. Door de aanwezigheid van mortelresten werd 
secundair gebruik van het materiaal niet uitgesloten. 
In de loop der jaren is van deze locatie veel Romeins 
bouwmateriaal bij de ROB (nu RACM) gemeld.
De reden waarom de vindplaats nu weer in dit verslag 
wordt opgenomen komt voort uit het feit dat recent 
nader onderzoek heeft uitgewezen dat we te maken 
kunnen hebben met de restanten van een Romeinse 
tempel, die rond het jaar 100 op deze tactische loca-
tie, waar Maas en Waal elkaar praktisch raken, is op-
gericht.
Het Archeologisch Centrum Vrije Universiteit (ACVU) 

heeft daarop besloten een onderzoek in drie fasen te 
starten, bestaande uit een haalbaarheidsonderzoek, 
vervolgens berging en transport en uiteindelijk een 
mogelijke reconstructie van de tempel. Over de uitein-
delijke mogelijkheden om dit onderzoek ook werkelijk 
uit te voeren is veel overleg gepleegd tussen de betrok-
ken instanties. In de maanden augustus t/m november 
2004 is op een diepte van ongeveer zestien meter (tot 
die diepte zijn de bouwresten tijdens de eerdere zuig-
werkzaamheden kennelijk weggezakt of weggegleden) 
een bodemkarterend duikonderzoek uitgevoerd. Veel 
heeft dit niet opgeleverd, zodat besloten werd het on-
derzoek voort te zetten met behulp van het parame-
trisch echolood, een zogenaamde subbottom profi ler 
die met behulp van akoestische signalen in de bodem 
doordringt. Dinsdag 17 t/m 20 mei 2005 werden daar-
toe raaien gevaren en een gebied van 200 bij 150 meter 
in kaart gebracht. Inmiddels zijn in 2006 de plekken, 
waar met behulp van de apparatuur verstoringen zijn 
waargenomen, via duikactiviteiten verder onderzocht. 
Daarbij is geen nieuw vondstmateriaal aangetroff en.  

Mogelijk te ondernemen acties : 
Nadere analyse van het bodemonderzoek door de 
ACVU  afwachten. 

Literatuur / eerdere rapportages  :
- Het dossier en de archismeldingen bij RACM
- Periodiek van de Heemkundekring Maasland 1981
- Rapport haalbaarheidsonderzoek Berging Romeinse 

Tempelresten Lith door het ACVU, februari 2005.  

Deel van een Romeinse (kalkstenen) zuilenbundel (foto: 
G. van Alphen)
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6.  Een Romeinse loskade tijdelijk beschermd

Vindplaats : Romeinse kadewerken in Cuijk
Melder : dhr. J. van den Besselaar
Vinder : dhr. J. van den Besselaar
Wat gevonden : Romeinse kadewerken, Romeinse objecten (w/o munten, leer, sieraden, bouwma 
 terialen, botanische resten,gebruiksgoederen) en losse objecten en niet gerelateerde  
 objecten vanaf Middeleeuwen tot nu
Toponiem : Loswal Cuijk; gebied 6000
Datering : 4de eeuw na Chr.
Archisnummer  : 408522 (deels monumentnr. 15716)

In 2006 zijn mogelijke kaderesten uit de Romeinse 
tijd (4de eeuw na Chr.) in de gemeente Cuijk fysiek be-
schermd. De vindplaats, Gebied 6000 geheten, is al vele 
jaren geleden ontdekt en in kaart gebracht door de ama-
teurarcheologen van de Stichting Mergor in Mosam, lid 
van de Landelijke Werkgroep Archeologie Onderwater. 
Zoals velen weten is Cuijk gezegend (al is dat maar van 
welke kant je dat bekijkt) met een enorme hoeveelheid 
aan overblijfselen uit de Romeinse tijd. Eind jaren 50 
kocht het Rijks Museum voor Oudheden in Leiden al 
voorwerpen van een antiquair uit Nijmegen die langs 
de Maas in Cuijk waren gevonden. Het ging hier om 
een zwaard, een speerpunt en een werpspies. In de ja-
ren 60 van de 20ste eeuw heeft grootschalig onderzoek 
plaatsgevonden in en rondom de resten van een castel-

lum, in de jaren 90 richtte onderzoek zich op een brug 
over de Maas uit diezelfde periode (waaronder het nu 
nog altijd onder water aanwezige gebied 2000 dat sterk 
aan erosie onderhevig is). De kade ligt direct voor het 
Castellum en naast de brugresten. De ontdekte eiken 
(funderings-)palen en vondstrijke opvulling liggen net 
naast en in het verlengde van een nog in gebruik zijnde 
kade waar de allergrootste Nederlandse binnenvaart-
schepen aanleggen. Dit vormt direct ook de grootste 
bedreiging voor de vindplaats. Om af te meren draaien 
de schroeven van deze schepen, die soms wel meer dan 
100 meter lang zijn, op volle toeren. Bedenk dan dat 
de Maasbodem hier maar maximaal 4 meter diep is en 
het is niet moeilijk voor te stellen dat de bodem, met 
de kaderesten, sterk onderhevig is aan erosie. Het feit 

De archeologische laag is afgedekt met geotextiel (foto: M. Manders, RACM)
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dat de vindplaats zich in een buitenbocht van de rivier 
bevindt betekent dat ook de normale afwatering een 
eroderende werking heeft. Daarbij komt ook nog eens 
dat in het kader van de Maaswerken, een aantal ingre-
pen hebben plaatsgevonden om overstroming tegen te 
gaan, waaronder de verdieping van de bodem op en-
kele plekken. Dit heeft vermoedelijk ook een negatief 
effect op de vindplaats.
Er waren twee opties mogelijk om de belangrijke ar-
cheologische informatie die in de vindplaats besloten 
ligt veilig te stellen; ex situ, door middel van opgraven 
of in situ door fysieke bescherming en daarbij het ma-
ken van bindende afspraken met directe betrokkenen. 
Omdat de kade deel uit maakt van een gebied dat al 
wettelijk beschermd is (artikel 3 Monumentenwet), en 
omdat nu de directe noodzaak er niet is de resten te ver-
wijderen, is gekozen voor de laatste optie. Dit met ook 
in het achterhoofd dat in de nabije toekomst het hele 
gebied rondom de huidige kade op de schop gaat en dat 
dan weer vermoedelijk zal moeten worden overgegaan 
op archeologische opgraving. In eerste instantie zijn 
afspraken gemaakt met de gemeente Cuijk en Rijkswa-
terstaat over de handhaving voor een aanmeerverbod 
boven de vindplaats. Vervolgens is in goede samen-
werking met de Stichting Mergor in Mosam en duik-
bedrijf Boeren een strategie voor fysieke bescherming 
ontwikkeld en uitgevoerd. De bescherming bestaat uit 

een afdekking in lagen met Geotextiel, vervolgens een 
pakket klei, daarbovenop polypropyleennet om de klei 
vast te houden, gevlochten staaldraad tegen eventu-
ele aanvaring (wanneer het aanmeerverbod wordt ge-
schonden) en zandzakken om het pakket op zijn plek te 
houden. Voordat deze lagen zijn aangebracht heeft een 
waardestellend onderzoek van de vindplaats plaatsge-
vonden. Na de afdekking is de fysieke toestand van de 
afdekking gemeten (o-meting). De vindplaats zal de 
komende jaren worden gemonitoord door multibeam 
opnamen te maken van de waterbodem en visuele in-
spectie door de hierboven genoemde stichting Mergor 
in Mosam. We gaan er vanuit dat deze fysieke bescher-
ming (inclusief eventuele reparaties) de komende 10 
jaar een sterk vertragend effect op de degradatie van 
de vindplaats heeft en dat, wanneer besloten wordt tot 
onderzoek, er hier nog heel wat archeologische infor-
matie voor handen is om te onderzoeken.
Door eerder onderzoek weten we dat het gebied 6000 
bestaat uit in ieder geval drie rijen eiken funderingspa-
len die parallel aan de oever liggen. De palen zijn zon-
der uitzondering aan de bovenzijde sterk verweerd, of 
door natuurlijke aantasting of door de scheepvaart. 
Tussen deze palen is op een aantal plaatsen nog een 
veenpakket met kiezels aanwezig. Dat is de Romeinse 
vondstenlaag. Hierin zijn de afgelopen jaren veel be-
langwekkende vondsten gedaan. Het gaat hierbij om 

De klei bovenop het gebied 6000 is afgedekt met polypropyleen gaas en een net van staaldraad (foto: M. Manders, RACM)



77Bundel Maritieme Vindplaatsen 1

sieraden, munten, leer (waaronder zeer mooi bewerkte 
schoenen) maar ook botanisch materiaal. Hierin zijn 
4 cultuurgranen aangetroff en, te weten; rogge, gierst, 
(waarschijnlijk) gerst en spelttarwe. Mogelijk is dit 
laatste graan vanuit Frankrijk aangevoerd. Dit blijkt 
weer uit de tussen het graan aangetroff en akkeron-
kruiden. Ook werden andere cultuurgewassen (w/o 
lijnzaad, koriander, (mogelijk) bonenkruid, appel en 
kers/morrel) aangetroff en die een mooi beeld geven 
van de voedselcultuur aan het einde van de Romeinse 
overheersing in Nederland.
Er zijn ongeveer 70 funderingspalen in het gebied in-
gemeten. De palen zijn gedateerd met behulp van den-
drochronologie (jaarringonderzoek). Er kunnen twee 
perioden onderscheiden worden waarin de gebruikte 
eiken zijn gekapt. Te weten: de twintiger jaren van de 
4de eeuw en zomer-winter 372-373 AD. De laatste da-
tering doet vermoeden dat delen van de kade in 373 
AD zijn gebouwd. Het hout komt uit Nederland en mo-
gelijk Vlaanderen. Het lijkt er zelfs op dat in ieder geval 
een deel van het hout uit het zelfde bos afkomstig is.
Naast de verticale palen zijn ook een paar horizontaal 
liggende palen aangetroff en. Deze zijn niet verder on-
derzocht omdat ze in de vondstenlaag liggen met een 
laag twijgen van de grove den erover heen. Daar bo-
venop ligt weer een witte leemlaag. Tussen de liggers 
staan  kleine houten paaltjes. In eerste instantie werd 
gedacht dat de twijgen Romeinse opvulling was, maar 
C14 wees uit dat dit recente (60 jaar oude) beschoeiing 
is. Ook een grote reeks ronde paaltjes zijn van recen-
te datum, maar de kleine paaltjes tussen de liggende 
eiken balken zouden heel goed wel Romeins kunnen 
zijn, dit om een balkenframe, dat bovenop de verticale 
balken lag, op zijn plek te houden. In een later stadium 
moet dit worden onderzocht.

Mogelijk te ondernemen vervolgacties:
De resten van de kade zijn op dit moment goed be-
schermd tegen natuurlijke aantasting. Wel een punt 
van zorg is het scheepvaartverkeer. De gemeente Cuijk 
en Rijkswaterstaat hebben beloofd er zorg voor te dra-
gen dat geen schip meer boven het beschermde gebied 
kan aanleggen. Immers, een scheepsschroef kan al 
desastreuze gevolgen hebben voor de afdekking. Het 
is van belang het gebied regelmatig te monitoren en 
waar noodzakelijk reparaties aan de bescherming uit 
te voeren. Inmiddels zijn er ook ver gevorderde plan-
nen om de huidige kade langs de Maas te herinrichten. 
De uitvoering van deze plannen staan al voor 2007 ge-
pland. Op het moment van schrijven wordt nog druk 
onderhandeld over de wijze waarop de Romeinse kade 
van Cuijk zal worden opgegraven. Zeer vermoedelijk 
zal dit droog, met behulp van damwanden gebeuren. 
Bij verschillende belanghebbenden wordt geïnventari-
seerd welke vragen beantwoord zouden moeten wor-
den wanneer het terrein wordt opgegraven.

Literatuur / eerdere rapportages:
- Bakels, C.C. & W.J. Kuijper, 2006, De Romeinse los-

kade van Cuijk, botanische gezien, in: Brinkkemper, 
O. et al., Vakken in Vlakken, archeologische kennis in 
lagen, Amersfoort, NAR 32, p. 7-20.

- Goudswaard, B., e.a., 2000: Th e late Roman bridge at 
Cuijk, (Berichten ROB 44), Amersfoort.

- Mioulet, J. en C. Barten, 1994: De Romeinse brug 
tussen Cuijk en Middelaar, Van ontdekking tot re-
constructie, Utrecht.

- Stassen P., 2002: Zandmaas: Maaskade Cuijk, Rap-
portage oriënterend veldonderzoek: onderzoek naar 
Romeinse en middeleeuwse sporen op het zomerbed, 
het “6000” – gebied., De Maaswerken, bureau kennis, 
Maastricht.

7.  Wat een kleine beek aan archeologie oplevert 

Vindplaats  : monding van de Niers
Melder : Mergor in Mosam te Haps
Vinder : leden van Mergor in Mosam 
Datum 1ste melding : 3 april 2005
Wat gevonden : archeologisch materiaal uit diverse perioden
Toponiem : Niers 1, Niers 2, Niers 4 en Niers 5
Datering : 1621 (Niers 1), geen (Niers 2), 1575-1600 (Niers 4), geen (Niers 5)
Archisnummer : 54883, 54884, 54968 en 54969 (monumentnr. 11184)
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De archeologische duikgroep Mergor in Mosam is al 
vele jaren actief in het oostelijk rivierengebied en richt 
daarbij haar activiteiten voornamelijk op de rivier de 
Maas. Vele meldingen en kleinere onderzoekjes zijn 
daarvan het gevolg. Ook heeft de groep in het verleden 
een belangrijke rol gespeeld bij het onderzoek naar 
de Romeinse brug over de Maas bij Cuijk. Deze groep 
was en is dus goed in staat om in het verlengde van 
de Maaswerken het archeologische onderwateronder-
zoek uit te voeren bij de monding van de Niers met de 
samenloop van de rivier de Maas. Ter plekke bevond 

zich in het verleden het Genneperhuis. Het Genneper-
huis heeft een geschiedenis die teruggaat tot in de 11e 
eeuw. Boven de grond valt daarvan nu niet meer veel 
waar te nemen. Het onderwater aangetroffen vondst-
materiaal gaat echter terug tot in de Romeinse tijd. Een 
onderzoek als dit en het daarbij aangetroffen vondst-
materiaal toont aan dat archeologie onderwater zich 

niet beperkt tot schepen. Van het begin af aan heeft de 
archeologie onderwater zich naast scheepsonderzoek 
ook bezig gehouden met het onderzoek naar bijvoor-
beeld verdronken dorpen, bruggen, scheepshellingen 
en andere verdronken (maritieme) infrastructuur. 
Vanaf  1940 is bij de samenloop van de Niers met de 
Maas al archeologisch vondstmateriaal onderwater 
waargenomen, waaronder een deel van een zwaard uit 
de Bronstijd, Romeins aardewerk en fragmenten tuf-
steen. De afgelopen jaren zijn door de archeologische 
duikgroep Mergor in Mosam wederom tufstenen frag-
menten waargenomen, maar onder andere ook diverse 
metalen voorwerpen, pijpenkopjes en munten uit de 
17e eeuw. De diversiteit van het materiaal toont aan 
dat er op de kruising van de Niers en de Maas over een 
lange tijd bewoning aanwezig is geweest. Mogelijk is 
een deel van dit materiaal niet van de locatie zelf af-
komstig, maar is het ingespoeld materiaal. Voortgaand 
onderzoek zal dat nader moeten specificeren. 

Mogelijk te ondernemen acties :
Verdere inventarisatie van het zoekgebied onderwa-
ter.

Literatuur / eerdere rapportages:
-  S.P. Polman. Genneperhuis en omgeving: RAAP rap-

port 598 uit 2000.
-  P. Stassen. Plan van aanpak van archeologisch on-

derzoek onderwater: Zandmaas/Maasroute,  proef-
project 1.

-  R. van den Brand. Burcht en vesting Genneperhuis, 
meer dan 1000 jaar internationaal en nationaal be-
twist.

Mesheft met 
reconstructie van 
het lemmet (foto: M. 
Pennings)

Kogels van diverse afmetingen. (foto: M. Pennings)
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1.  Tweemaal de Kursk in hetzelfde jaar 

Vindplaats : Noordzee voor de kust van Zeeland
Melder : dhr. P. de Keijzer
Vinder : niet bekend 
Datum 1ste melding : 7 november 2001
Wat gevonden : zeegaand stalen vrachtschip, de Kursk
Toponiem : Noordzee NCP Blok S2
Datering : 1881
Archisnummer : 47760

Zeeland en Voordelta

Tijdens de verwikkelingen rond de Russische atoom-
onderzeeër de Kursk werd de vondst gemeld van het 
stoomschip de Kursk. Het schip is op 26 augustus 1912 
voor de kust van Zeeland gezonken, met aan boord on-
der andere een grote lading Baccarat glaswerk. Maar 
vooral ook een stenen monument ter nagedachtenis 
aan de veldtocht van Napoleon, die eindigde in de slag 
bij Borodino, september 1812. Het schip is ouder dan 
vijftig jaar en valt daarmee onder de Monumentenwet, 
bovendien is het gezonken binnen de Nederlandse ter-
ritoriale wateren. Gezien het feit dat een deel van de la-
ding een herdenkingsmonument betreft en het feit dat 
de rederij van het schip een nog bestaande is (DFDS), 
heeft de overheid per onmiddellijke ingang bescher-
ming van de vindplaats aangevraagd, een zogenaamde 
aandachtsvestiging bij de kustwacht. De lokale duikers 
werden van die actie op de hoogte gesteld. Iedere ver-

dere verstoring van de vindplaats zou zodoende tot 
een verbalisering kunnen leiden. 
In een later stadium nam een groep Haagse duikers 
kontact op met de overheid, met de mededeling dat zij 
met name het monument wilden bergen. De belangen 
van de overheid leken zich daar niet tegen te verzet-
ten, zodat in overleg is gesteld dat er in dat geval een 
plan van aanpak op tafel moest komen, met daarin in 
ieder geval de toestemming van de Franse overheid 
en de direct bij de actie van het monument betrokken 
Franse oorlogsstichting. Tevens zou er toestemming 
moeten komen van de Deense reder. 

Juni 2004 heeft dhr. P. de Keijzer, namens het duik-
team Pluvier, een verzoek tot berging van het monu-
ment voor Borodino en gebruiksvoorwerpen van de 
Deense reder ingediend, met daarbij een gefaseerd plan 
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van aanpak. Het verzoek tot berging met het daaraan 
toegevoegde plan van aanpak leidde tot een discussie 
over de archeologische randvoorwaarden. Gehoopt 
mag worden dat al deze inspanningen uiteindelijk lei-
den tot een staaltje van onderlinge samenwerking tus-

sen particulier initiatief en de rijksoverheid. Bedacht 
moet worden dat verzoeken met een dergelijke inhoud 
uniek zijn en er dus goed gekeken moet worden naar 
de juridische correctheid daarvan. Uit het ingediende 
en gefaseerde plan van aanpak kan worden opgemaakt 
dat als uiteindelijke bestemming voor het monument 
van Borodino nu gedacht wordt aan plaatsing daarvan 
bij de piramide van Austerlitz, die zoals men weet een 
uiting is van de Franse aanwezigheid in Nederland. 

Mogelijk te ondernemen acties :
Nieuw plan van aanpak afwachten met daarin de toe-
stemming van de Franse overheid en de reder. Tevens 
is het van belang dat het monument een plek in de 
openbare ruimte krijgt. 

Literatuur / eerdere rapportages:
Geen.

Op 12 november 2004 verscheen in het weekblad “Ei-
landennieuws” een artikel over 13 ontdekte scheeps-
wrakken rond Goeree. Voor dit artikel heeft journalist 
Gert van Engelen geput uit de maritieme archieven 
van de RACM, Archis en een interview met Martijn 
Manders en Wendy van der Wens. 
Hoewel het hier dus veelal om oudere meldingen 
gaat, traden ze in 2004 weer voor het voetlicht en zijn 
daarom opgenomen in deze publicatie. Grofweg kun-
nen de scheepsresten uit het artikel, op basis van de 
vondstomstandigheden in drie groepen worden ver-
deeld: opgevist, aangespoeld en in situ liggend op de 
zeebodem. 

In 1993 meldde dhr. C. van Ojen uit Spijkenisse dat hij 
via schipper K. v.d. Klooster van het vissersschip Oud-

dorp I, in het bezit was gekomen van een dekknecht 
(toponiem Zeeuwse Voordelta 1). Een knecht is een 
langwerpig blok hout, aan de binnenzijde voorzien van 
schijven waarlangs lijnen konden worden belegd. Dit 
opgeviste exemplaar stelde een besnorde mannenkop 
met tulband voor, van ca. 85 cm. hoog. Gezien de ge-
ringe mate van aantasting zou, volgens Karel Vlierman 
(destijds assistent conservator bij het NISA), het ob-
ject tot kort voor het opvissen in de zeebodem hebben 
gelegen. Vlierman zag een opvallende gelijkenis met 
een knecht die op het hoofddek van de Wasa staat (ge-
bouwd tussen 1626 en 1628). 

In 1987 werd door een strandwandelaar een balk met 
houtsnijwerk gemeld (toponiem Westhoofd Ouddorp). 
Deze was aangespoeld op het strand van Ouddorp, ca. 

Verschillend Baccarat glaswerk (foto: J. van den Akker / W. 
van der Wens, RACM) 

2.  Dertien scheepswrakken rondom de kop van Goeree

Vindplaats : op het strand van Ouddorp en in de wateren rond Goeree
Melder : diverse
Vinder : diverse
Datum 1ste melding : diverse
Wat gevonden : diverse scheepsresten
Toponiem : zie tekst
Datering : tussen de 17de en 20ste eeuw
Archisnummer : 48425, 46465, 47631, 46837, 46843, 47917, 47264, 48447, 48417, 46846, 46842, 47923 
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200 m. bij de vuurtoren vandaan in de richting van 
paal 15. Een beschrijving door Peter Stassen (mede-
werker Afdeling Archeologie Onderwater) leerde dat 
de taps toelopende balk, ca. 200 cm. lang en 35 cm. 
breed, mogelijk een deel van de stuurboordzijde van 
een boeg is geweest. Opmerkelijk was de conditie van 
het hout: deels gaaf en deels sterk aangetast door 
hout- en paalworm.
Eveneens op het strand van Ouddorp, vlakbij paal 11, 
werd door dhr. Klepper in september 2003 een stuk 
scheepshuid met spanten gevonden en gemeld (to-
poniem Noordzeekust Ouddorp Paal 11). Ruim een 
maand later bezocht dhr. Klepper de vindplaats op-
nieuw, maar trof daar en in de directe omgeving niets 
meer aan. Dankzij de eerder gemaakte situatieschets 
en foto’s is er wel documentatie voorhanden. Een da-
tering kan echter niet worden gegeven.

De overige vindplaatsen, in situ op de zeebodem, vari-
eren van enkele spanten tot redelijk complete schepen 
met lading.
In het Bokkegat, ca. 2,5 km. uit de kust van Voorne, 
werden tot 1936 de uitstekende ribben van een hou-
ten vaartuig waargenomen (toponiem Bokkegat). In 
genoemd jaar zijn deze opgeruimd tot een diepte van 

3 m. bij laagwater.
Boringen door de NAM in het Hindergebied in 1985 
leverden uiteengeslagen spanten op (toponiem Hinder 
2). Naar de informatie van Alex Koopman, de enige 
persoon ons bekend die daar ter plaatse is geweest, 
lagen de spanten kris-kras door elkaar met wat kle-
dingstukken eronder. Het complex zou ongeveer 40 
m. lang zijn en overeenkomst vertonen met het wrak 
Oostvoornse Meer Zuid (OVM 3).
De wateren van het Brouwershavense Gat en de Oos-
ter herbergen een concentratie van scheepsresten. Eén 
daarvan, het ijzeren kanonnenwrak, komt elders in 
deze publicatie aan bod. Arent Vos heeft namelijk een 
artikel geheel aan deze vindplaats gewijd. 
Ontdekt en gemeld in 1998 is een wrak dat groten-
deels onder het zand lag (toponiem Brouwershavense 
Gat 4). Duikers hebben desondanks kunnen constate-
ren dat de huidplanken waren bespijkerd met koper-
beplating. Zij hebben tevens een fragment als deel van 
een steven met ijkmerk herkend. Op dezelfde locatie 
zouden in 1977 baardmankruiken zijn gevonden.
Hier in de buurt ligt een kolenwrak (toponiem Brou-
wershavense Gat 3), dat in 1998 gemeld is door Dries 
van Weenen. De lading bestaat behalve uit kolen, ook 
nog uit steen en waarschijnlijk ijzer, dat nu is ingekap-
seld in concreties.
In 1990 meldde Cor Wauben als eerste een groot stalen 
wrak (toponiem Ooster 4). Duikers (o.a. Paul de Keyzer 
en Dries van Weenen) die daarna dit wrak bezochten, 
kwamen met meer informatie. In 2001 heeft Rijkswa-
terstaat de locatie meegenomen in een sonaronder-
zoek, zodat nu ook sonarbeelden beschikbaar zijn. Het 
zou gaan om het Engelse vrachtschip British Sceptre 
van British Shipowners & Co. te Liverpool, gebouwd in 
1868 en gezonken in 1891. Het schip staat recht op de 
bodem en is intact van achterschip tot voor de mast. 
De lading omvat een partij stalen pijpen. Mogelijk 
heeft de vondst van de (inmiddels geborgen) scheeps-
bel geleid tot de identificatie van het wrak. 
In hetzelfde jaar meldde Cor Wauben een houten 
scheepsfragment met stukjes aardewerk en een giet-
ijzeren kanon (toponiem Ooster 1). Per abuis ging dit 
wrak als de Sleipner het archief in, totdat bleek dat de 
vindplaats van de Sleipner niet in de Ooster maar aan 
de zuidkant van de Maasmonding lag. Volgens de mel-
der doen historische bronnen vermoeden dat de grote, 
uit elkaar geslagen Ooster 1 het wrak is van een Spaans 
schip uit de 18de eeuw.         

Dekknecht uit de Noordzee (foto: H. Stuurop, RACM)
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In het Slijkgat liggen de resten van een Engelse vis-
sloep die daar in 1875 is gezonken, aldus een melding 
waarvan de vinder en melder onbekend zijn (toponiem 
Slijkgat 2). Waarschijnlijk is een oud wrakkenregister 
de bron voor deze informatie.
De stoomschepen Vega (toponiem Hinder 1) en Lero 
(toponiem Steile Hoek) zijn beide geladen ten onder 
gegaan, respectievelijk in 1888 in de Steile Hoek en 
op 24 januari 1891 in de Hinder. In tegenstelling tot 
de Vega, die op 25 januari 1994 werd gevonden en ge-
meld door Cor Wauben, is de herkomst van de melding 
van de Lero onbekend. Waarschijnlijk is de vermelding 
in een oud wrakkenregister van de Hydrografi sche 
Dienst aanleiding geweest. In 1902 werden de resten 

van de Lero namelijk opgeruimd tot een diepte van 3,5 
m. bij laagwater.

Mogelijk te ondernemen acties : 
Dit overzicht maakt duidelijk dat het aan de nodige 
feitelijke gegevens en  ervaringen/waarnemingen uit 
de praktijk ontbreekt. Hopelijk leidt deze publicatie er-
toe dat ‘het veld’ (duikers, vissers) gestimuleerd wordt 
om meer informatie te vergaren en die informatie te-
vens door te spelen naar de LWAOW coördinatoren of 
RACM.

Literatuur / eerdere rapportages:
Informatie bij bovenstaande archisnummers.

3.  Twee wrakken op elkaar

Vindplaats  : Noordzee, Petroleumbol
Melder : dhr. B. Sterkendries
Vinder : dhr. B. Sterkendries
Datum 1ste melding : 23 mei 2005
Wat gevonden : kniestuk van een houten schip
Toponiem : Noordzee Petroleumbol 2
Datering : geen
Archisnummer : 408204 (49323 van het erboven liggende stoomschip)

Soms zijn vondsten van scheepswrakken (en daarmee 
ook de meldingen) moeilijk uit elkaar te houden. Op 
meerdere plekken voor de kust zijn onder vaak moeilijke 
omstandigheden, op dezelfde plek, schepen vergaan en 
liggen dan op, naast of onder elkaar. Ook wordt op een 
wrakplaats soms vondstmateriaal aangetroff en dat hele-
maal niet van die locatie afkomstig is, maar ingespoeld. 
Met de vaak slechte zichtomstandigheden in de Neder-
landse wateren, kan het dan lang duren voor men in de 
gaten heeft waar men mee te doen heeft. Gelukkig is dat 
in dit geval niet zo. Het bovenliggende schip is het stalen 
stoomschip de Rotterdam, terwijl het onderliggende een 
houten schip is. Het heeft wel eventjes geduurd voordat 
men in de gaten had dat er een wrak onder lag. Naast 
ander materiaal, zoals een halve kanonskogel, een tegel-
tje en een paar scherven van een baardmankruikje heeft 
men daar nu een zeer gaaf exemplaar van een houten 
knie aangetroff en. Helaas is uit het dendrochronologisch 
onderzoek geen datering gekomen. Er was wel een hele 
zwakke match ergens in de 16e eeuw, maar dat zou na-
der moeten worden bepaald door een tweede monster te 

nemen of door een ander stuk scheepshout te bergen.  

Mogelijk te ondernemen acties: 
Een tweede monster van de knie laten dateren of een   
ander stuk scheepshout bergen en dat dateren.    
   
Literatuur / eerdere rapportages:
Niet bekend.  

Nog niet gedateerde knie van het wrak op de Petroleumbol 
(foto: B. Sterkendries)
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4.  Na de Tweede Wereldoorlog op een mijn gelopen

Vindplaats : Steenbanken, Zeeuwse voordelta
Melder : dhr. M. Bul
Vinder : Wrakduik Stichting “De Roompot”
Datum 1ste melding : onbekend
Wat gevonden : groot passagiersschip 20ste eeuw, de vermeende Christiaan Huygens
Toponiem : Steenbanken 1
Datering : gezonken 1945
Archisnummer : 55394

Op de Steenbanken in de Noordzee voor Zeeland ligt 
een zeer groot stalen wrak van bijna 200 meter lang. 
Het schip heet de Christiaan Huygens.
Het motorschip Christiaan Huygens was gebouwd voor 
de NV Stoomvaart Maatschappij Nederland in 1927. 
Het was 16287 ton zwaar, 168 meter lang en 21 meter 
breed. Het had in de oorlog 261000 mijl gevaren als 
troepenschip en was min of meer ongeschonden door 
de strijd gekomen. 
Eind mei 1945 vertrok de Christiaan Huygens uit 

Bombay richting Engeland met aan boord repatrië-
rende troepen en burgers. Ze arriveerde voor het eerst 
in Nederlandse wateren op 17 juli 1945, toen het schip 
de Westerschelde op voer op weg naar Antwerpen voor 
een uitgebreide dokbeurt.
Op 25 augustus was het schip weer volledig zeewaar-
dig en voer het richting Rotterdam.
Uit de scheepsverklaringen van kapitein Bakker citeren 
we het volgende over de gebeurtenissen van die dag:

Het schip Christiaan Huijgens (foto: collectie WDSR)

“Ik vertrok uit Antwerpen met een alleszins zeewaardig schip met bestemming Rotterdam. De bemanning en pas-
sagiers bestond totaal uit 286 personen. Ik kreeg te 11.30 uur op 25 augustus van de Naval Control mijn vaarorders. 
Zonder bijzonderheden stoomde ik met mijn schip onder loodsaanwijzing de rivier de Schelde af, verwisselde te 19.45 
uur bij Terneuzen van loods en ging ter hoogte van Vlissingen voor anker. De volgende morgen gingen we om 06.00 
uur weer anker op en vervolgden onze reis. Ik voer onder loodsaanwijzingen verder met een 7 mijls vaart naar boei 
N.F9. Aangezien de motorafhaalboot van de loodsdienst met motorschade uit de vaart was besloot ik de zeeloods 
mee naar Rotterdam te nemen. Vanaf boei N.F9 volgde ik de voorgeschreven route, die op de zeekaart in rood was 
aangegeven. Het zicht was helder, de Zee kalm. Behalve mijzelf waren er 2 stuurlieden, een stuurmansleerling en een 
roerganger op de brug en één man stond op de bak. Ingevolge mijn orders liet ik de vaart langzaam vermeerderen tot 
circa 15 mijl. Ik wil nog vermelden dat ik voor het vertrek in Antwerpen sloepen en alarmrol heb laten houden. De 
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sloepen werden na vertrek uit Antwerpen buiten boord gedraaid en gereed tot vieren gehouden. Ik passeerde de boei 
H.K.2 te 10.58 uur van 26 augustus 1945.
Vanaf Antwerpen de “degaussing-kabel” bijgestaan. Te 11.30 uur had een zware explosie plaats ter hoogte van de 
machinekamer. Het schip trilde hevig. Veel instrumenten waren buiten werking en de machines werden gestopt. Alleen 
de noodverlichting bleef intact. De waterdichte deuren, behalve 5 en 6, waren reeds in Antwerpen gesloten. Ik gaf nu 
opdracht om ook deze te sluiten maar omdat ze ontzet waren lukte dat niet meer. De toestand was ernstig en ik liet 
noodsignalen uitgaan.
Om 11.45 uur meldde men mij dat de machinekamer snel volliep en ook de tunnels stonden vol water. Te 12.30 uur 
gaf ik de opdracht om 6 sloepen te water te laten met passagiers, personeel civiele dienst en machinekamer die gemist 
konden worden. De hoofdmachinist rapporteerde dat de handlanger J.O. Strijks vermist werd. Ik hield scheepsraad 
met mijn officieren en onderofficieren.”

De luxe van de rooksalon (foto: collectie WDSR)

Een bronzen sculptuur afkomstig uit het wrak van de 
Christiaan Huijgens (foto: collectie WDSR)

Op de noodsignalen kwam een Frans stoomschip af dat 
om ongeveer 13.00 uur een sleepverbinding tot stand 
bracht. Een half uur later kwam de sleepboot Arthur 
Tanner te hulp. Besloten werd het schip naar ondiep 
water te slepen en op de Zuid-Steenbank aan de grond 
te zetten. Later in de middag arriveerden nog verschil-
lende sleepboten en andere vaartuigen.
Op 27 augustus werd een afsleeppoging gewaagd bij 
hoogwater, maar deze mislukte omdat er niet genoeg 
water uit het schip gepompt kon worden.
Uiteindelijk moest men in de avond van 30 augustus 
besluiten de bergingspogingen te staken en het mate-
rieel terug te trekken. De Christiaan Huygens was ver-
loren. Een deel van de bemanning bleef nog aan boord 
tot 5 september, toen het schip doormidden brak ten 
hoogte van de schoorsteen.
Op donderdag 6 september 1945 werd het schip door 
de Underwriters of War Transport totall loss ver-
klaard.

Het het wrak van de Christiaan Huygens is nu groten-
deels in het zand van de Steenbank weggezakt. Toch 

steken nog grote delen van de bovenbouw, de boeg en 
het achterschip uit de bodem. Men kan hier diepten 
meten die variëren van 6m. midscheeps bij de keuken 
en restaurant en op het kanon op haar achterschip, tot 
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24 m. in de slijpgeul rond de boeg. Aangezien ze in on-
diep water ligt op een zandbank is ze zwaar onderhevig 
aan stromingen en winterstormen. De aftakeling gaat 
dan ook veel sneller dan bij veel dieper liggende wrak-
ken. Het Scheldewater maakt het zicht veelal troebel. 
Slechts bij Zuidwestenwind kan men redelijk zicht ver-
wachten.
Het schip ligt redelijk recht, maar is gebroken. Haar 
boeg en achterschip zijn nog de enige herkenbare plaat-
sen. De midscheepssectie met haar accommodatie, res-
taurants, keukens en machinekamer is een grote puin-
hoop, veelal verzand. Er is een grote motor te zien op 
de plaats van haar machinekamer, dit is waar ze door 
een mijn werd getroffen. Er zijn nog veel rompplaten 
met grote vierkante patrijspoorten aanwezig. Op haar 
boeg en achterschip staan nog imposante stukken van 
haar verdediging. 2 boordkanonnen wijzen nu in de 
verte naar een lang verdwenen vijand. Bij het duiken 
op het wrak valt de grote aanwezigheid op van verloren 
dreggen: Veel hengelaars drijven af en komen met hun 
ankertouw in het wrak en verliezen zo veel materiaal. 
Op sommige plaatsen hangen de ankers als kerstver-
siering aan een kerstboom naar beneden. Onder het 
achterschip is het stuurboordroer nog te zien, Op het 
voorschip hebben we een diepte van 12m. Hier is het 
stuurboordanker nog in het kluisgat geborgen. De 
stuurboordkant van de romp is het best bewaard en is 
als een hoge muur over een grote afstand te volgen. De 
bakboordzijde is volledig ingestort.

De artistieke inrichting van de ‘Christiaan Huygens’ 
was in handen van de kunstenaar Carel Adolph Lion 
Cachet (1864-1945) en de beeldhouwer Lambertus Zijl 
(1866-1947). Voor Zijl was het werken aan scheepsin-
terieurs slechts een deel van zijn werk. In bijvoorbeeld 
Amsterdam is nog veel fraai beeldhouwwerk aan domi-
nerende gebouwen van hem te bewonderen. In minde-
re mate is dat met het werk van Lion Cachet het geval.
Vanaf het moment in 1906 dat de directie van de SMN 
Lion Cachet benaderde om de 1e klasse salon voor haar 
in aanbouw zijnde s.s. ‘Grotius’ in te richten en te de-
coreren is een reeks passagiersschepen ontstaan (van 

voornamelijk SMN en K.P.M.) met een geheel eigen ka-
rakter. De opdracht aan Lion Cachet was om de reizi-
ger zich omgeven te laten voelen door het aureool van 
de historische daden van die zeevaarders, wetenschap-
pers, filosofen, dichters, kunstenaars, staatsmannen, 
gouverneurs en niet in de laatste plaats leden van het 
koningshuis, die Nederland en zijn Oost- en West-In-
dische koloniën tot ontwikkeling en bloei hadden ge-
bracht. De reiziger vertoefde op die manier gedurende 
enkele weken in een exclusieve, rustige, door ventila-
toren zacht ruisende atmosfeer die hem voortdurend 
herinnerde aan de band van het moederland met het 
mooie en cultuurrijke Indië. 
De directie van de Stoomvaart Maatschappij ‘Neder-
land’ investeerde alleen al in het werk van Lion Cachet 
2 miljoen gulden voor 2 schepen, 5% hiervan gold als 
honorarium voor de kunstenaar. 

Door de grootte van het object (170m. lang), haar 
huidige toestand, en de omstandigheden op de Zuid 
Steenbanken, is een grootschalige planmatige aanpak 
de enige mogelijkheid om het wrak volledig in kaart te 
brengen. RACM en WDSR zullen om de tafel gaan zit-
ten om dit plan vorm te gaan geven. Tot die tijd blijft 
WDSR het wrak monitoren en kleinschalige verken-
ningen doen.

Mogelijk te ondernemen acties:
- In kaart brengen van het hele wrak en de staat waar-

in het verkeerd door WDSR. Opstellen van plan van 
aanpak WDSR in overleg met RACM

Literatuur / eerdere rapportages:
- Tachtig jaren varen met de Nederland 1870-1950 

(S.M.N.)
-  De Nederland in de tweede wereldoorlog  (S.M.N.)
-  Gedenkboek C.A. Lion Cachet 1864-1945
- Handboek voor toerist en reiziger (Willink & zn; 

1926)
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5.  Wrak van de Vorpostenboot V 2008 s.s. Ritzebüttel

Vindplaats        : Noordzee, Zeeland bij OG-1 boei
Melder   : dhr. M. Bul 
Vinder  : Wrakduikstichting de Roompot (WDSR)
Datum 1ste melding : mei 2005
Wat gevonden   : scheepsonderdelen w.o. patrijspoort, de Vorpostenboot V 2008 Ritzebüttel
Toponiem : Noordzee NCP Blok S7 
Datering            : gebouwd in 1921; gezonken op 25 februari 1943
Archisnummer : 55279 

Dit wrak werd voor het eerst in 1965 aangetroff en door 
de Studiedienst van de Zeearmen, Benedenrivieren en 
Kusten van Rijkswaterstaat tijdens peilingswerkzaam-
heden ter plaatse.
Op 14 maart 1966 krijgt het Duikbedrijf Van den Ak-
ker opdracht voor het uitvoeren van een onderzoek 
naar het wrak volgens overeenkomst “Z-997”.
In de gemaakte rapportage van het duikbedrijf lezen 
we de volgende mededeling:
“Het wrak blijkt een kustvaartuig te zijn. Op het achter-
schip sloepend gewelf dat 1,5m boven potdeksel uitsteekt. 
Op de potdeksel, zowel voor als achter een zogenaamde 
kam. Op het voorschip werd een luikhoofd gevoeld. De 
lengteas van het schip is: voorschip noord-oost en achter-
schip zuid-west. 
Het wrak is zwaar begroeid en heeft geen verhoogde bak, 
op het wrak zijn diverse netten en ankers te vinden voor 
de rest is het in goede staat. Het wrak ligt netjes op zijn 

kiel en het zicht rondom het wrak is over het algemeen niet 
geweldig door de stroming aldaar”.

In 2004 duikt het duikteam van Wrakduikstichting “De 
Roompot” op het wrak en constateert dat op het wrak 
een kanon staat en dat het hier gaat om een wrak uit 
de WO II. Bij nader onderzoek blijkt het hier te gaan 
om een Vorpostenboot. Uit literatuur kon achterhaald 
worden dat het hier gaat om de op 25 februari 1942 
op een mijn gevaren Vorpostenboot “Ritzebüttel” Ver-
moedelijk heeft het duikbedrijf een ander wrak nabij 
de OG-1 boei onderzocht.

Het schip werd in 1921 gebouwd voor de Deutsche 
Seefi scherei bij de Reichswerf in Kiel en kreeg bij de 
kiellegging de naam “Altengamme”. Het werd op 3 
november 1921 in gebruik genomen en kreeg toen de 
naam “Kuhwärder  HC 115”. Op 21 maart 1927 werd 

Sonarbeeld van Vorpostenboot Ritzebüttel ( foto: WDSR)
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het verkocht aan de Cuxhavener Hochseefi scherei en 
werd in maart 1929 verkocht aan “Nordsee” Deutsche 
Hochseefi scherei in  Bremen en kreeg toen de naam 
“Cuxhaven”. Juli 1940 kreeg het schip de naam Ritze-
büttel  PC 115. 
In augustus 1940 werd het schip ingedeeld als Begleit-
schiff   B.S voor deel name aan “Unternehmen Seelöwe” 
(de geplande invasie in Groot Brittannië).
Op 12 juni 1941 werd de Ritzebüttel als V 2008 inge-
deeld bij het 20e Vorpostenfl ottille en had als taak de 
bescherming van konvooischepen in het zuidelijke deel 
van de Noordzee. De Ritzenbüttel werd met ingang 
van 1 februari 1942 als V1405 ingedeeld bij het 14e  
Vorpostenfl ottille. Zover is het echter niet gekomen, 
want ze liep in de vroege ochtend van 25 februari 1942 
ter hoogte van Walcheren op een zeemijn, die in dit 
gebied regelmatig door Engelse vliegtuigen en MTB’s 

werden gedropt. Bij de explosie verloren 10 opvaren-
den het leven. 

Mogelijk te ondernemen acties:
Daar dit een oorlogsgraf betreft zijn na de verkenning 
geen acties meer ondernomen.

Literatuur/eerdere rapportages:
-  Erich Gröner c.s.  Die Deutschen Kriegsschiff e 1815-

1945 deel 8-1;
-  Justus Hollman: Die 20. Vorpostenfl ottille – ein Por-

tait  in Köhlers Flottenkalender 1997;
-  Kriegstagebuch von der Admiral in die Niederlan-

den;
-  Kriegstagebuch der 20. Vorpostenfl ottille;
-  Kriegstagebuch der Seekriegsleitung 1939 – 1945.

6.  Duiken op de Roompot in de Roompot

Vindplaats : Vrouwenpolder, Zeeland
Melder : dhr. D. van Weenen
Vinder : dhr. V. Verlinden en dhr. F. de Boode (1992)
Datum 1ste melding : offi  cieus dhr. Verlinden en  dhr. de Boode (1992); offi  cieel dhr.van Weenen (1996)
Wat gevonden : houten schip, ijzeren masten en dito boegspriet, Aziatische lading (de vermeende  
  Roompot)
Toponiem : Roompot 1
Datering : bouw: 1841-1844, ondergang: 1853 (historisch gegeven),  dendrochronologisch:  
   bouw: midden 19e eeuw, gebruik:   midden - 2e helft 19e eeuw (complex)
Archisnummer  : 47912

M’n dieptemeter wijst 22 meter aan en ik hou me vast in 
de stroming op een wrak uit de tijd van de Nederlandse 
Handelsmaatschappij, waarschijnlijk een Oost-Indiëvaar-
der. Het zicht hier in de Noordzee voor Walcheren is per-
fect vandaag: daglicht dringt door tot helemaal beneden 
en ik kan een meter of drie, vier om me heen kijken. Ik 
staar naar de objecten onder me, die in het voorschip uit 
het sediment steken.

Ik zie de laatste resten van een paar kisten met messing 
en groefverbindingen. Wat erin heeft gezeten is niet meer 
vast te stellen. Een stukje verderop steken in een vroeger 
afgeschotte ruimte enkele scheepsblokken op rij en een for-
se kuil touw uit het zand. Blijkbaar was daar een berging 
voor reservetuigage. Ik richt mijn blik weer onder me en 
kijk gefascineerd naar een leren schoen, die onder een om-

gevallen balk geklemd ligt. De stiksels zijn verteerd en de 
onderdelen wapperen wild in de stroming. Vlak daarnaast 
zie ik duigen van een houten emmertje, die door de stroom 
tegen het boord worden gedrukt en ik overweeg: “Zal ik die 
dingen dan tóch maar meenemen?  Het spoelt gewoon weg 
en ik kijk ernaar!” Maar wat is ook alweer het uitgangs-
punt bij onze waardestellende verkenningen? In deze fase 
nemen we alleen zaken mee, die ons iets specifi eks leren 
over constructie, bouwdatum of tijdstip van ondergang. 
Daarnaast nemen we hooguit bijzondere objecten mee, 
of dingetjes die het publiek erg zullen aanspreken. Leren 
schoeisel, een houten puts, touw en blokken … het zijn al-
ledaagse objecten die we standaard aantreff en en we heb-
ben op het moment gewoon niet meer voldoende capaciteit 
om in de winter alles te verwerken en te conserveren wat 
hier voor het oprapen ligt. “Laten liggen dus”, besluit ik ra-
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tioneel en ga verder met mijn werk: het uitzetten van een 
meetsysteem. “Misschien houden we nog tijd over om het 
wrak af te dekken, zoals we dat in ons Burgzand-project 
ook een paar keer gedaan hebben”, denk ik nog.

Met dergelijke overwegingen wordt het archeologisch 
duikteam van de RACM regelmatig geconfronteerd. In 
toenemende mate komen ook sportduikers voor deze 
keuze en het is niet altijd makkelijk ze uit te leggen 
waarom wij (moeten) kiezen zoals we doen. Het is wat 
ons betreft een capaciteitsprobleem en beslist geen 
desinteresse!

Het wrak van (waarschijnlijk) dit schip werd in 1992 
voor het eerst bij ons, toen nog de Afdeling Archeo-
logie Onderwater in Alphen aan de Rijn, gemeld door 
de Belgische duikers Vic Verlinden en Frank de Boode, 
die de scheepsbel hadden gevonden. Op de bel stond 
ROOMPOT-ZIERIKZEE en DORDRECHT-ANNO-1844. 
Het wrak kon daarmee worden geïdentificeerd als de 
Roompot, een schip gebouwd te Zierikzee en te water 
gelaten in 1844. Het was bedoeld voor de vaart op In-
dië en is in 1853 op zijn zevende thuisreis gezonken 
in het vaarwater met dezelfde naam: Roompot. De 
duikers lieten foto’s van geborgen objecten zien en 
vertelden hoe volkomen compleet het wrak nog was. 
Men meldde zelfs de kaapstander op het dek te heb-
ben gezien. Ze wilden het wrak tegen betaling voor ons 
filmen, maar de positie wilden zij niet prijsgeven.

Het nu bedoken wrak werd in 1996 officieel – dus 
ditmaal met positie - gemeld als de Roompot door de 
Zeeuwse duiker Dries van Weenen. Daarvoor waren 
nog andere groepen bezig geweest, die hetzelfde wrak 
Rio Christina noemden of meenden dat er twee wrak-
ken op elkaar lagen en met afwijkende posities. Al 

met al een onduidelijke situatie. 

In 2003 was het archeologisch duikteam van ROB/
NISA in Zeeland bezig met een waardestellende ver-
kenning boven Schouwen-Duiveland, bij de Steile 
Hoek (wrak BHG 2; zie elders in deze bundel). In een 
weekend tussendoor werd toen eenmalig een verken-
nende duik gemaakt in de Roompot met de vraag of 
we binnenkort misschien aandacht zouden moeten 
besteden aan dit wrak? Eén van de opvallende waar-
nemingen was, dat zelfs een stomp van de grote mast 
nog overeind stond, hetgeen duidt op een relatief goe-
de bewaring van de scheepsresten. Anderzijds werd 
direct ook duidelijk hoezeer de conditie van het wrak 
achteruit aan het gaan was. Zo stond één van de met 
dunne koperen platen bedekte boorden geheel vrij in 
de stroming. Op basis van deze waarnemingen is in 
2005 besloten het wrak op te nemen in het werkpak-
ket. Van 18 juli tot en met 19 augustus is vijf weken 
gedoken. De minste diepte op het wrak met laagwa-
ter is 17 à 18 m, maar je zit al snel op dieptes van 22 
à 23 m. De slijpgeulen lopen af naar dieptes groter 
dan 26 m en met hoog water komt daar makkelijk 2 
meter bij. Dit laat om duiktechnische redenen slechts 
ruimte voor betrekkelijk korte duiktijden. 

Over een gebied van 50 bij 40 m steken stukken 
scheepsconstructie uit het zand. Na een week visnet-
ten wegsnijden en aangroeiing verwijderen, kon een 
meetsysteem worden uitgezet en worden begonnen 
met documenteren. Het resultaat is een maatvast 
overzicht van de site met een tekening in bovenaan-
zicht, inzicht in vele interessante constructiedetails en 
in de aard van lading en uitrusting.

Er zijn diverse losliggende constructiedelen geborgen 

Overzichtstekening van de vindplaats (tekening: P. Leensen, RACM).
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om nader te bestuderen en voor dendrochronologisch 
onderzoek. Verschillende monsters hebben geleid tot 
uiteenlopende dateringen, wat om uitgebreidere dis-
cussie vraagt dan hier mogelijk is. Zo geeft het oudste 
monster een kapdatum van na 1734 AD plusminus 6. 
Spint ontbreekt volledig dus het zou (veel) jonger kun-
nen zijn. Een ander monster, eveneens zonder spint, 
geeft een kapdatum van na 1832 plusminus 6. Weer 
een ander monster, dit keer met 9 ringen spint, zou 
zijn gekapt tussen ruwweg 1844 en 1858. Een bouw-
datum is daarmee niet onomstotelijk aan te wijzen, 
maar bouw (vroeg) in de jaren ’40 van de 19e eeuw is 
zeker niet uitgesloten.

Naast houten (en ijzeren) constructiedelen zijn enkele 
“gidsfossielen” geborgen, met name flessen en aarde-
werk om het tijdstip van vergaan te kunnen vaststel-
len. Op basis van deze zaken kan worden geconclu-
deerd, dat gebruik en ondergang geplaatst moeten 
worden rond het midden of in de 2e helft van de 19e 
eeuw. Het is op basis van deze gegevens beslist niet 
uitgesloten, dat de in 1992 gevonden scheepsbel in-
derdaad, zoals stellig beweerd wordt, van deze positie 
afkomstig is en dat identificatie als de Roompot juist is. 
Enkele bijzondere dingetjes aan boord, zijn een dub-
belzijdig spelbord voor schaken en dammen, een twee-
de dambord en een barometer met weersaanduidingen 
in het Engels.

Vergelijken we de huidige toestand van het wrak met 
verhalen van duikers, die er al wat langer komen, dan 
kun je niet anders dan concluderen, dat het schip in 
10-15 jaar behoorlijk achteruit is gegaan. Men vertelt 
van een overeind staand achterschip met duidelijk her-
kenbaar de vingerlingen voor het roer op de achterste-
ven. Men tekent een boord, dat zeker 2-3 meter uit de 
bodem steekt. Er wordt gesproken van een (koperen!?) 
kaapstander op het dek en van masten, die deels nog 
overeind stonden. Dit laatste is in 2003 door onszelf 
ook nog vastgesteld. De situatie is nú zo, dat het ach-
terschip is ingestort, waarbij achtersteven en spiegel 
volledig zijn verdwenen. Wel zijn aanwijzingen gevon-
den voor de plaats van het originele uiteinde achter. 
Het bakboord is over een lengte van 30 meter losge-
scheurd en omgeklapt. Wel vinden we hier eerste en 
tweede dekniveau’s tot en met potdeksel en onderkant 
van de verschansing. En er staat geen enkel rondhout 
meer overeind, ook die van 2003 niet meer, maar van 

drie masten en de boegspriet zijn meters lengte terug-
gevonden: ze blijken van ijzer. Van de dekken vinden 
we ook het nodige terug, weliswaar losgekomen van de 
aangetaste boorden, maar deels nog in onderling ver-
band. Interessant zijn de ijzeren dekknieën en de wijze 
van bevestiging. Archeologisch geredeneerd is 70-80% 
van de scheepsconstructie (nog) aanwezig (situatie 
augustus 2005) met vele interessante constructiede-
tails. Daarnaast is in het ruim – boven het eerste dek 
is het meeste feitelijk weg -  een deel van de lading nog 
aanwezig. We zien (waarschijnlijk) rijst en daartussen 
gevlochten matten, rotan mandjes en grote bamboe 
staven; het zijn aanwijzingen voor herkomst uit Azië.

Kortom, een groot onderzoekspotentieel, maar dit al-
les ligt daar niet veilig. Mogelijk is de verderop gele-
gen Stormvloedkering oorzaak van een verandering in 
stroompatronen, waardoor het wrak zo’n 15 jaar gele-
den begon vrij te spoelen uit de sedimenten, die het zo 
lang hadden beschermd. De krachtige stroming werkt 
voortdurend in op de constructie, die alsmaar verder 
vrijspoelt. De paalworm vreet in het blootliggende 
hout zijn gangen, waardoor het snel verder verzwakt. 
Vissers zijn altijd geïnteresseerd in de scholen vis, die 
zich op wrakken ophouden. Met hun grote schepen 
met enorme motorvermogens kunnen zij veel schade 
toebrengen aan dergelijke oude, houten scheepswrak-
ken. Inderdaad zat er veel kapotgetrokken net vast in 
het wrak. Dit is waarschijnlijk de oorzaak van de hui-
dige totale afwezigheid van achterschip en –steven, 
met achterlating van volkomen kromgetrokken kope-

Schaakbord. Aan de andere kant van dit dubbelzijdige spelbord 
zit een dambord. (foto: L. van Dijk, RACM).
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ren bouten. Dit is waarschijnlijk ook de oorzaak van de 
omgetrokken masten en het afgescheurde bakboord. 
Daarnaast wordt op deze positie heel veel gedoken door 
sportduikers. De plek is met kleine bootjes eenvoudig 
bereikbaar en enigszins beschut. Duiken op dergelijke 
wrakken mag, maar inzet van airlifts en het doelgericht 
opgraven door onbevoegden, zoals locale duikers verze-
keren dat gebeurt, is niet toegestaan en beslist (mede) 
schadelijk voor het behoud van een dergelijke site.

Mogelijk verder te ondernemen acties
Ondanks versnelde degradatie gedurende de afgelopen 
twee decennia is de Roompot nog altijd een tamelijk 
“compleet” vondstcomplex. Het wrak is bovendien met 
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te kop-
pelen aan historische gegevens. Het feit dat werf en 
bouwdatum bekend zijn, betekent echter geenszins, 
dat daarmee “alles” over bouw en constructie bekend 
is. Het tegendeel is de misschien teleurstellende waar-
heid. Uit de negentiende-eeuwse bloeiperiode van de 
Zierikzeese scheepsbouw, waarin ook de Roompot 
is gebouwd, zijn weinig scheepsbouwkundige gege-
vens bekend. Waarschijnlijk werd hier (nog steeds) 
gebouwd zonder scheepsbouwkundige tekeningen. 
Naast het scheepsbouwkundige aspect zijn ook tal van 
andere facetten uit de geschiedenis van deze Oost-
Indiëvaarder in dienst van de Nederlandse Handels-

maatschappij (NHM) te bestuderen in (gecombineerd) 
historisch en archeologisch onderzoek. Het wrak heeft 
daardoor lokaal een grote belevingswaarde verworven. 
Hoezeer dit “evenementiële” aspect in Zeeland leeft 
blijkt onder andere wel uit het feit dat particulieren, 
verenigd in Wrakduikstichting de Roompot (WDSR), 
thans bezig zijn met het inrichten van een expositie 
over de geschiedenis van het schip en het wrakon-
derzoek. Het wrak is, kortom, om meerdere redenen 
behoudenswaard. Het wordt echter ernstig bedreigd 
door natuurlijke processen, visserijactiviteiten en ver-
zamelaar-schatgravers. Hier is het aanbrengen van een 
fysieke afdekking waarschijnlijk de enige mogelijkheid 
voor behoud.

Literatuur
-  Keikes, W.H. “Negentiende-eeuwse scheepsportret-

ten afkomstig van rederij De Crane te Zierikzee” in 
Antiek 8 (1973/74) 552-561.

-  Schwartz, J.H.F., 1996: “De Roompot gezonken in 
de Roompot. Achtergronden en nasleep van de ramp 
met een Zierikzeese Oostindiëvaarder” in Kroniek 
van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duive-
land) 21 (1996), 45-56.

-  Schot, J. BWzn,”Zierikzeese scheepswerven. 1838-
opkomst-bloei-verval-1929” in Zeeuws tijdschrift 
22, (1972), 216-218.

7.  De Nehalennia heiligdommen

Vindplaats : Oosterschelde voor Colijnsplaat Noordzee voor Domburg  
Melder : dhr. Nijsse, havenmeester van Colijnsplaat  dhr. P. van der Feen, Domburg
Vinder : dhr. K.J. Bout op 14 april 1970 (Colijnsplaat) vinder Domburg is onbekend
Datum 1ste melding : Colijnsplaat: 15 april 1970, bij de heren Kortenbout en Stuart van het RMO te  
 LeidenDomburg:1949
Wat gevonden : altaarstenen 
Toponiem : Colijnsplaat Domburg
Datering : Colijnsplaat: ± 188 – 227 Domburg: ± 70 – 270   
Archisnummer : Colijnsplaat: 28703 (monumentnr. 2333) Domburg:19963

In de Romeinse tijd zijn twee tempelcomplexen, gewijd 
aan de inheemse godin Nehalennia, opgericht. Eén bij 
Domburg en één bij Colijnsplaat. Het restant van het 
complex bij Domburg bevindt zich nu in de Noordzee 
voor de kust van Walcheren en dat bij Colijnsplaat be-
vindt zich in de Oosterschelde voor de kust van Noord 
Beveland. Werden in 1647 nog restanten van het tem-

pelcomplex bij Domburg op het strand aangetroff en, 
nu moet men die in zee zoeken. Iets dergelijks is bij 
Colijnsplaat gebeurd. De restanten bevinden zich nu 
op de zuidhelling van de zandplaat “de Vuilbaard” in 
de Oosterschelde. Aannemelijk is dat de Vuilbaard in 
de Romeinse tijd deel uitmaakte van het vaste land van 
het huidige Noord Beveland. Het heiligdom bij Colijns-
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plaat is hoogst waarschijnlijk door kustafslag de diepte 
ingestort en zodoende dieper op de zuidhelling van de 
Vuilbaard terecht gekomen. Een deel is vermoedelijk op 
nog grotere diepte in de vaargeul terecht gekomen.

Op beide vindplaatsen zijn altaarstenen (zogenaamde 
votiefstenen) aangetroffen, gewijd aan de godin Neha-
lennia. Tevens zijn restanten van tempelconstructies 
aangetroffen. De votiefstenen werden in de Romeinse 
tijd door handelaren opgedragen aan de godin Nehalen-
nia, teneinde haar gunstig te stemmen voor een behou-
den overvaart naar Brittannia (het huidige Groot-Brit-
tanie).

Vanaf april 1970, toen schipper K.J. Bout de eerste 
altaarstenen opviste, zijn restanten van votiefstenen 
en bijvoorbeeld dakpannen uit het vrij diepe water te-
voorschijn gekomen. Later zijn er duikacties geweest 
door de duikploeg van de genie en tot slot eveneens 
duikacties door een particulier, dhr. J. Valster. De werk-
zaamheden vonden plaats onder verantwoordelijkheid 
van het Rijksmuseum voor Oudheden (het RMO), waar 
dhr. Nijsse, havenmeester van Colijnsplaat, destijds de 
vondst meldde bij de heren Kortenbout en Stuart. 

Begin 1999 komt bij de afdeling Maritiem Erfgoed van 
de ROB het verzoek binnen van dhr. Sterkendries, om 
onder de vlag van de Landelijke Werkgroep Archeologie 
Onderwater (LWAOW), verkennend en inventariserend 
archeologisch onderzoek te mogen uitvoeren op de 
vindplaats van het Nehalennia heiligdom in de Ooster-
schelde. Dhr. Sterkendries zal van de verkennende duik-
werkzaamheden rapport uitbrengen bij de RACM en de 
provinciaal archeoloog van Zeeland. Tijdens het onder-
zoek zullen de volgende zaken aan de orde komen:
zijn er nog delen in “verband” aanwezig. 
zijn er houtresten aanwezig om na overleg eventueel 
een dendro of C14 monster van te nemen.
zijn of worden er resten bedreigd door natuurlijke om-
standigheden, visserij en/of erosie. 

Al snel blijkt er nauwkeuriger informatie nodig over 
de exacte locatie(s). Er is sprake van drie min of meer 
gescheiden vindplaatsen. Aan Rijkswaterstaat, meet-
dienst Zeeland, wordt verzocht waarnemingen te doen. 
December 1999 worden sonaropnamen gemaakt. La-
ter, februari 2003, worden opnieuw sonaropnamen 
door RWS gemaakt. Tevens wordt aan dhr. Valster 

verzocht hem bekende informatie met betrekking tot 
de vindplaats(en) Nehalennia te verstrekken. Januari 
2000 worden positiegegevens door hem verstrekt. 

De jarenlange waarnemingen van dhr. Sterkendries en 
zijn duikteam hebben ertoe geleid dat er een overzichts-
kaart van alle bodemverstoringen is gemaakt. Tot op 
heden wordt die kaart steeds verder uitgebreid op grond 
van nieuwe waarnemingen. Door het duikteam is ook 
een in verband zittend stuk “plaveisel” waargenomen. 
Latere televisiebeelden door de Vlaamse TV konden 
deze waarneming niet bevestigen, omdat de zichtom-
standigheden te slecht waren. Toch is het van het groot-
ste belang dit soort waarnemingen positief bevestigd 
te krijgen, omdat in verband zittend vondstmateriaal 
door de afglijdingstheorie (zie boven) als uitermate 
uniek beschouwd moeten worden. Het probleem met de 
vindplaats is dat deze vrij diep gelegen is (± 25 meter), 
maar bovendien dat er per eb- en vloedwisseling een 
nieuw laagje zand wordt afgezet, zodat eerder blootge-
legde locaties weer worden bedekt en zodoende geen to-
taalbeeld verkregen kan worden. Een niet minder groot 
probleem vormt de afmeting van de vindplaats. Door 
dhr. Sterkendries wordt die geschat op ongeveer 2000 
bij 600 meter, mogelijk opgedeeld in drie min of meer 
afzonderlijke vindplaatsen. Bovendien bevind zich ter 
plekke een visserijconcessie en kunnen er daarom geen 
boeien boven de vindplaats worden gelegd. Het lokali-
seren van de vindplaats is zodoende telkens weer een 
probleem.

Als nieuwe ontwikkelingen rond Nehalennia kunnen 
genoemd worden de reconstructie van een tempeltje 
met een daaraan gekoppelde tentoonstelling midden op 
de Oosterscheldedam bij Neeltje Jans en een film over de 
activiteiten van de laatste jaren, gemaakt door dhr. Ster-
kendries en het team “Nehalennia Archeologisch Duik-
team”.   

Mogelijk te ondernemen acties:
-  Multibeam opname van het gebied maken. Patronen 

van plaveisel en tempelfunderingen zouden zodoende 
mogelijk waargenomen kunnen worden. Tevens mul-
tibeam onderzoek laten uitvoeren op de locatie voor 
Domburg in de Noordzee;

-  als de locatie van het plaveisel vastligt een zandzakken 
dammetje daaromheen leggen, teneinde de in verband 
zittende delen te kunnen inmeten en tekenen.
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-  Onderzoek verrichten in de diepere geul dichter op 
de kust bij Colijnsplaat. Vermoed wordt dat daar op 
grotere diepte nog restanten van het Nehalennia 
heiligdom te vinden zijn.

Literatuur / eerdere rapportages:  
-  Westerheem, juni 1971, Oudheidkundige Boomkor-

visserij op de Oosterschelde, door L.P. Louwe Kooij-
mans.

-  Nehalennia, documenten in steen door P. Stuart.
-  jaarverslagen NISA / ROB 1981, 1982 en 1983.
-  jaarverslag 1999 van duikgroep Sterkendries, archief  

Maritiem Erfgoed RACM.   

Deel van een mogelijk in verband zittende vloer van het Nehalennia heiligdom voor de kust van Colijnsplaat (foto: B. 
Sterkendries)

8.  Scheepswrak als oefenobject

Vindplaats        : Oosterschelde, Katse Veer
Melder  : dhr. W. Walta
Vinder : dhr. W. Walta
Datum 1ste melding : onbekend
Wat gevonden   : houten scheepswrak, de vermeende Jacob Dirk
Toponiem : Katse Veer
Datering            : bouwjaar 1937
Archisnummer : 236189

Het praktijk deel van de pilot-cursus “Onderwaterar-
cheologie” van de LWAOW werd in 2003 gehouden op 
het wrak naast de aanlegsteiger bij Katse Veer. Tijdens 
de cursus kwam de vraag naar voren om welk schip het 
hier ging. 
Uit enig archiefwerk, van een van de deelnemers aan de 
cursus, bleek dat het de schoener Jacob Dirk betrof.
Dit wrak, van een Engelse of Franse schoener, ligt bij 
laagwater droog en bij hoogwater bijna geheel onder 

water. Het schip is gebouwd in 1937 en aanvankelijk 
ingezet voor de visserij bij IJsland. Na de WO II is het 
eerst een tijd ingezet als bergingsschip.
In 1958 werd het aangekocht door Jan van ’t Hof te 
Vlaardingen die het heeft gerestaureerd en het vanaf 
1960 tot ca.1980 inzette als charterschip voor zeevis-
sen vanuit  Katse Veer. In de loop van 1980 vertoonde 
het schip ernstige lekkage waarna het naast de steiger 
aan de grond is gezet.
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Anders dan voor training in de onderwaterarcheologie 
heeft het wrak weinig waarde.

Mogelijk te ondernemen acties:
Geen.

Literatuur / eerder rapportages:
 Niet bekend.

Het scheepswrak Jacob Dirk bij hoog water. (foto: W.Walta)

Het scheepswrak bij laagwater. (foto: W.Walta)
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9.  Onverwacht oude scheepsresten in de Westerschelde

Vindplaats : Vlissingen, Zeeland
Melder : F. Groen, M. Bul, A. Ruissen (melding 2005)
Vinder : 1999 RWS (2005: A. Ruissen)
Datum 1ste melding : 1999 RWS
Wat gevonden : Houten scheepsdelen, ballaststenen, kanonnen
Toponiem : Honte 1 (werknaam wrak Ritthem)
Datering : najaar/winter 1552 (dendrochronologie), 2e helft 16e eeuw (complex)
Archisnummer : 38313

In september 2006 heeft het archeologisch duikteam 
van ROB/NISA (thans RACM-Lelystad) gedurende drie 
weken een waardestellende verkenning uitgevoerd op 
een scheepswrak in de Westerschelde, bij Ritthem (oost 
van Vlissingen). Het blijkt een onverwacht oud vondst-
complex van hoge wetenschappelijke waardeAanleiding 

voor het onderzoek was de noodkreet van lokale dui-
kers (2005), georganiseerd in de “Wrakduikstichting 
de Roompot” (WDSR). Zij hadden gedoken op een con-
centratie stenen, waarin scheepsconstructie lag. Deze 
resten zouden echter direct op de rand van een diepe 
stroomgeul liggen en deels al onderslepen zijn. Men 
toonde twee daar geborgen smeedijzeren kanonnen van 
16e-eeuwse constructie. Later hoorden we van de ber-
ging van nog eens twee kanonnen, brons en smeedijzer. 
Deze twee waren al verkocht, maar uit foto’s en teke-
ningen bleek, dat één een teken van het Bourgondische 
huis droeg: een vuurslag. Hertogen van Bourgondië wa-
ren graaf van zowel Vlaanderen, Zeeland als Holland in 
de periode 1433-1482 en Bourgondiërs waren, als heren 
van Veere, de vroegste admiralen van onze lage landen 
in de periode 1491-1558. De gedachten gingen daardoor 

uit naar een vroeg oorlogsschip, mogelijk Zeeuws.

Uit kontakten met Rijkswaterstaat enerzijds en Archis 
anderzijds bleek, dat deze positie eerder al (1999) aan-
dacht had getrokken. Er was zelfs gedoken door een duik-
bedrijf (Van den Akker, in 2001), maar tot een werkelijke 
waardestelling was het nooit gekomen. Op ons verzoek 
heeft RWS nieuwe, gedetailleerde opnames gemaakt met 
side-scan en multi-beam sonar. De wrakbult bleek te lig-
gen op een 19-21 m diep plateau, maar direkt zuid ervan 
gaat het steil de diepte in en binnen 50 meter afstand ligt 
de bodem op 40 m (-NAP). RWS leverde nóg een onmis-
bare bijdrage. De positie is namelijk gelegen in druk vaar-
water, tevens aanloop naar de Sloehaven, waar dagelijks 
talloze zeeschepen met grote diepgang passeren. Duiken 
is hier normaliter verboden, maar RWS zorgde voor extra 
betonning en begeleiding van het scheepvaartverkeer, 
opdat voor anker liggen en duiken verantwoord was.

Op lokatie trof het duikteam van de RACM een noord-
noordwest-zuidzuidoost georiënteerde bult stenen van 
circa 20 x 12 m. Het zijn ballaststenen. In de bult ligt nog 
slechts een fragment (18 x 9 m) vlak (scheepsbodem) 
met kiel en zaathout (binnenkiel). Langs de oostrand is 
het fragment compleet tot en met de kim (overgang van 
bodem naar boord). We zien hier leggers, alternerend 
met zitters. Het stuk is afkomstig van het middendeel 
van het schip. Voor- en achterschip ontbreken. Rondom 
is de zeebodem afgezocht, maar ook de boorden zijn ver-
dwenen. Feitelijk is dit fragment alleen gespaard, omdat 
het beschermd was door de zware ballaststenen. Overal 
zijn hier de Holocene en zelfs de Pleistocene afzettingen 
weggeërodeerd. Op deze lokatie dagzoomt een sediment 
dat door geologen wordt gedetermineerd als “overduide-
lijk een schelpenbank uit de Formatie van Oosterhout”. 
Dat is Plioceen en meer dan 2 miljoen jaar oud.
(Zie 1) 

Een smeedijzeren kanon (lengte: 275 cm) en een wrang worden 
geborgen voor nadere analyse (foto: M. Helwig)
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Het zuidelijk uiteinde van de site wordt gevormd door 
een stuk vlak met het zaathout. Het profiel van het 
schip houdt hier het midden tussen U- en V-vormig, 
wat betekent dat we hier in ieder geval richting voor- 
of achterschip zitten. De constructie met het zaathout 
steekt twee meter uit het talud en is volkomen onder-
slepen door de noordwaarts migrerende buitenbocht 
van de stroomgeul. Een duiker kan zich onder het 
zaathout laten zakken tot een meter of dertig. Hier is 
het (vermoedelijk) vóórschip al in de diepte gestort. 
We kunnen zeggen, dat dit wrak de uitzondering is, 
die de regel bevestigt. De Westerschelde is immers een 
jonge rivier, die is gevormd door extreme erosie. Het 
dagzomende Plioceen bevestigt dat. De verwachting, 
dat hier ooit oude scheepsresten zouden worden aan-
getroffen, was slechts klein.

Tussen de ballaststenen vinden we diverse interessan-
te details. Zo zijn er sporen van binnenbetimmering 
in de vorm van een dwarsschot en een stuk bekisting. 
Overal, waar de scheepsconstructie zichtbaar was, wa-
ren ook resten van een slietenvloer (verhoogde laad-
vloer) aanwezig en ook over de hele lengte aanwezig 
waren zogenaamde kattesporen (extra dwarsverban-
den). Dit laatste zou kunnen wijzen op aanpassing van 
handelsschip tot oorlogsschip, wat in die tijd gebruike-
lijk was als men een oorlogsschip nodig had. Het was 
zeker een (voor de tijd) groot, zeegaand schip, maar 
met zijn op de kiel 22 tot 32 cm brede leggers was het 
niet echt zwaar (lees: als oorlogsschip) gebouwd. 

Tussen de stenen zijn diverse scherven keramiek, glas 
en kleipijp aangetroffen, die echter zeer wel kunnen 
zijn ingespoeld. Datering van de diverse scherven en 
voorwerpen in ruwweg de periode 1500-1950 beves-
tigt dat nog eens duidelijk. Uit gesprekken met lokale 
duikers en vissers blijkt bovendien, dat in deze om-
geving jarenlang met visnetten is gesleept op zoek 
naar oude wrakken en dat enkele honderden meters 
oostwaarts een locatie vroeger bekend stond als “het 
baardmannenwrak”. Wat wel zeker bij het vondstcom-
plex hoort zijn de bakstenen, die naast natuurstenen 
deel uitmaakten van de ballast. In het bijzonder de 
oranjerode, nog enigszins op een kloostermop gelij-
kende baksteen (22,5 x 11,0 x 5,6 cm) is geschikt voor 
datering. De heer P. Kleij, die het materiaal onderzocht 
heeft, zegt hierover: “een 16e-eeuwse datering is zeer 
aannemelijk, maar iets vroeger moet ook niet worden 
uitgesloten.” 

De belangrijkste vondstcategorie zijn de kanonnen. 
Sportduikers hadden eerder (tenminste) vier gebor-
gen, alle verschillend van constructie, maar zonder 
uitzondering 16e-eeuws. Twee waren verkocht en 
van de twee andere was de concretie op dusdanige 
wijze verwijderd, dat het oorspronkelijke oppervlak 
grotendeels was verdwenen. Omdat de kanonnen es-
sentieel zijn voor datering en functie van dit schip, 
heeft het duikteam alle drie aangetroffen exemplaren 
meegenomen. Door hun vierhonderdjarig verblijf op 
de zeebodem zijn ze niet meer direct herkenbaar als 
kanon. Er zit een harde concretie van zand, schelpen 
en ijzerdeeltjes omheen en de chemische structuur van 
het oorspronkelijke ijzer is veranderd: geen ijzer meer 
en mechanisch tamelijk kwetsbaar. Voor conservering, 
restauratie, studie en expositie moet die concretie eraf, 
liefst zo nauwkeurig mogelijk op het niveau van het 
oorspronkelijke oppervlak. Dat kan een lastige klus 
zijn. Wanneer je “gewoon” de concretie weg bikt met 
een hamer, sla je tegelijkertijd het oorspronkelijke op-
pervlak kapot of helemaal weg en daarmee gaat mo-
gelijk belangrijke informatie verloren. Middels rönt-
genonderzoek is getracht de constructiewijze en het 
oorspronkelijke oppervlak in beeld brengen. Tevens 
bestond de hoop te zien of er merktekens zijn aange-
bracht, of er nog andere vondsten zijn ingesloten in de 
concreties en bijvoorbeeld of er nog een lading kruit en 
kogel in de lopen aanwezig is.
Uit de röntgenfoto’s blijkt onder andere, dat niet al-

Röntgenfoto van het smeedijzeren kanon in zijn concretie. Let 
op het aangetaste oppervlak met holtes op de plaats van het 
verdwenen ijzer (foto: T. Penders, RACM van Röntgenopname 
gemaakt door RTD-Rozenburg).
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leen smeedijzeren en bronzen kanonnen deel uitmaak-
ten van de bewapening, maar dat ook gietijzeren ka-
nonnen aan boord waren. Ook is zichtbaar hoezeer het 
oorspronkelijke oppervlak soms is aangetast. Bij de 
conservering en restauratie kan nu zo gericht mogelijk 
worden geprobeerd de oorspronkelijke informatie wél 
vast te leggen. De kanonnen blijken niet geladen. Was 
het schip misschien in een gevecht gewikkeld toen het 
verging en waren de kanonnen net afgevuurd?

Via jaarringonderzoek wordt altijd geprobeerd de 
bouwdatum van een schip te bepalen en ditmaal heeft 
dat uitstekend resultaat opgeleverd. Eén monster 
met 105 jaarringen inclusief spint en wankant heeft 
als kapdatum najaar/winter 1552 opgeleverd. Een 
tweede monster geeft een nagenoeg gelijke datering. 
Met inachtneming van een zekere marge in tijd voor 
transport van bos naar bouwplaats, voor wateren van 
het hout en voor de totale duur voor de bouw van 
een schip kunnen we stellen, dat het schip omstreeks 
1555/60 in de vaart moet zijn gekomen. Gebruik en 
ondergang in de tweede helft van de 16e eeuw is daar-
mee waarschijnlijk, wat prima aansluit bij de datering 
van de bakstenen en de kanonnen. Zo hebben we hier 
te maken met voor Nederland het oudste teruggevon-
den oorlogsschip. Het functioneerde rond het begin 
van de Tachtigjarige Oorlog. Zou het daarin een rol 
gespeeld hebben?

Mogelijk verder te ondernemen acties:
Identificatie als vroeg admiraliteitsschip, met res-
ten van zowel constructie als bewapening, maakt de 

vindplaats bijzonder. Een vergelijkbaar scheepsrestant 
is niet bekend en de kans er alsnog een te vinden is 
klein, zeker in de Westerschelde. Het wrak heeft dan 
ook hoge archeologische waarde. Tegelijkertijd is vast-
gesteld, dat de resten ernstig bedreigd worden, vooral 
door de oprukkende, zeer diepe hoofdgeul. Het wrak is 
hierdoor deels al onderspoeld. Daarom moet getracht 
worden op korte termijn de informatie, die in het wrak 
besloten ligt, veilig te stellen. Dit kan eigenlijk alleen 
door het op te graven.

Literatuur / eerdere rapportages:
-  Brinck, Nico, “Cast iron breechloaders in the Net-

herlands” in: Ordnance Society Newsletter 75, juli 
2006, 11-13.

-  Kleij, Piet, Determinatierapport Ritthem 2006. In-
terne rapportage RACM.

-  Vos, Arent, “Archeologie onder water (in Zeeland)” 
in: Nehalennia, bulletin van de werkgroep historie 
en archeologie van het Koninklijk Zeeuws Genoot-
schap der Wetenschappen en de Zeeuwse Vereeni-
ging voor Dialectonderzoek, aflevering 95, thema-
nummer, (Middelburg, 1993), 49-60, aldaar p. 53.

 1.Mededeling van dr. A.J.F. van der Spek van TNO   
    Bouw & Ondergrond. 

Overzichtstekening van de vindplaats (tekening P. Leensen, RACM).
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10.  Palen beschermd tegen de paalworm

Vindplaats : Hooge Springer, Zeeland
Melder : dhr. J. van Soelen (Nioo/CEME, Yerseke) via dhr. R. van   Van Dierendonck (SCEZ) 
Vinder : J. van Soelen
Datum 1ste melding : 22 juni 2004
Wat gevonden : twee zware balken
Toponiem : Hooge Springer 1
Datering : 17de-19de eeuw
Archisnummer : 408459

In 2003 werden in een natuurgebied twee zware naald-
houten balken aangetroff en. Deze zaten helemaal vol 
met spijkergaatjes. Tevens waren afdrukken van brede 
spijkerkoppen zichtbaar. Deze verschijnselen lijken 
veel op de methode die gebruikt werd om Oostin-

diëvaarders te beschermen tegen de aantasting van 
scheepsrompen door de paalworm (Teredo navalis). 
Op deze schepen werd een (veelal dunne) laag naald-
hout op de scheepshuid aangebracht die vervolgens 
met ijzeren spijkers voorzien van brede koppen be-
slagen werd. In het zoute water vormde zich dan een 
corrosielaag op het hout. De zo ontstane corrosielaag 
vormde een uitstekende bescherming tegen de paal-
worm. Waarschijnlijk zijn de balken om diezelfde re-
den beschermd geweest. Het vermoeden is dan ook, 
dat dit palen zijn geweest die deel uit hebben gemaakt 
van een beschoeiing, steiger of kade. We schatten de 
ouderdom op de 17de tot de 19de eeuw. 

Mogelijke vervolgacties: 
Geen

Literatuur: 
Geen

Detail van de 
spijkergaatjes in 
de palen (foto: Van 
Soelen).

Een van de palen zoals die in het natuurgebied werden 
aangetroff en (foto: Van Soelen).
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Overige binnenland

1.  Hout uit waterput mogelijk middeleeuws scheepshout

Vindplaats : Beetgumermolen, Friesland
Melder : dhr. W. Waldus (ADC Amersfoort)
Vinder : ADC
Datum 1ste melding : 2004
Wat gevonden : hout, mogelijk hergebruikt scheepshout
Toponiem : Noordwest Tangent
Datering : context 12de eeuw
Archisnummer : 407284

Begin 2005 werd tijdens een opgraving in Beetgumer-
molen, uitgevoerd door het Archeologisch Diensten 
Centrum (ADC) twee fragmenten van planken gevon-
den die mogelijk oorspronkelijk afkomstig zijn geweest 
van een vaartuig. De planken deden dienst als basis 
voor een plaggenmantel van een 12de eeuwse water-
put. De pengaten, afgeschuinde lange zijde en resten 
van (vermoedelijk) sintels doen inderdaad vermoeden 
dat dit ooit de huidplanken waren van een middel-

eeuws overnaads scheepje. De stukken hout zijn niet 
verder onderzocht.

Mogelijk te ondernemen acties: 
Geen

Literatuur: 
Geen

De twee houten 
plankjes uit de 
waterput die mogelijk 
oorspronkelijk van een 
schip afkomstig zijn 
(foto’s: ADC).
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2.  Verdonken dorp Beulake

Vindplaats        : Beulakerwiede bij Giethoorn
Melder  : dhr. A Verlinde (voorm. provinciaal archeoloog Overijssel)
Vinder : de heren R. Massier en T. Mur
Datum 1ste melding : januari 1973
Wat gevonden   : aardewerk, porselein, steengoed, e.a.
Toponiem : Beulakerwijde Brederwiede 2
Datering            : verdronken tijdens de stormvloed van november 1776
Archisnummer : 12475

“Duiken naar resten van verdronken dorp” was 
de kop van een aankondiging in de Stentor van 25 au-
gustus 2004. “Amateur-archeoloog Rint Massier duikt 
zondag 12 september naar restanten van het verdronken 
dorp Beulake. Dit gebeurt tijdens een vaartocht, georga-
niseerd vanuit bezoekerscentrum De Wiede van Natuur-
monumenten in Sint Jansklooster. De vaartocht begint om 
12.00 uur en duurt ongeveer twee uur”.
Tijdens de vaartocht wordt het verhaal van het ver-
dwijnen van het dorp Beulake verteld. 

Vanaf 1968 is onderzoek gedaan naar de resten van het 
voormalige, in 1776 verdwenen veendorpje Beulake, 
gelegen in het noordwesten van de huidige Beulaker-
wiede in Noordwest Overijssel. Het onderzoek bestaat 
voornamelijk uit duikactiviteiten op deze vindplaats 
van Rint Massier en Teun Mur.

Het veendorp Beulake  zal omstreeks 1500 -1600 ont-
staan zijn door de plaatselijke trek van veenarbeiders 

naar het noorden. De stichting en plaats van het dorpje 
zijn destijds in hoge mate beïnvloed door de Arember-
gergracht, een verbindingskanaal van Zwartsluis naar 
Blokzijl, welke op instigatie van, Jhan van Ligne, Graaf 
van Aremberg en stadhouder van Overijssel van 1548 
tot 1568 werd gegraven. Vervening, met de verkoop 
van het veen naar o.a. Amsterdam was het belangrijk-
ste bestaansmiddel van de bewoners van Beulake.
Omstreeks 1650 groeide het inwonertal van Beulake 
en in 1665 werd er een kerkje gebouwd. Een volkstel-
ling uit 1748 geeft aan, dat Beulake toen 288 inwoners 
telde, behorend tot 66 gezinnen. 
Een stormvloed in november 1755 teisterde noord-
westelijk Overijssel, maar veroorzaakte weinig schade 
in Beulake. In november 1776 deed zich opnieuw een 
stormvloed voor die het einde van Beulake betekende. 
Door de ongecontroleerde vervening en de open lig-
ging van de Beulakerwiede had het water dusdanig vrij 
spel dat het hele dorp verwoest werd. De laatste be-
woners trokken daarop naar hoger gelegen plaatsen in 
Noordwest Overijssel.
De laatste zichtbare resten van Beulake, in het bijzon-
der de nog in 1776 gespaard gebleven kerk, verdwenen 
met de stormvloed van 1825.

In de afgelopen jaren zijn een fl inke hoeveelheid 
vondsten opgedoken. Dit bestaat voor ca. 90% uit rood 
aardewerk: schalen, kommen, kannen steelpannen en 
potten. Behalve de potten is dit aardewerk meestal 
fl eurig versierd. De kannen en kommen dragen jaartal-
len uit 1716, een scherf uit 1680 en een grote schotel 
uit 1720. 
Het overige aardewerk bestaat uit (scherven van) 
groen geglazuurd aardewerk, baardmankruiken, majo-
lica, divers steengoed en enig porselein. Tot de overige 
vondsten behoren glazen fl essen, resten van veen-
schoppen, muntjes, tinnen lepels, pijpenkoppen en 

Zalfpotje opgedoken uit Beulakerwiede (foto: A.F.Zandstra)
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andere gebruiksgoederen. 
De gevonden voorwerpen maken deel uit van de collec-
tie van het Provinciaal Museum te Zwolle en de Oud-
heidkamer te Steenwijk en zijn daar te bezichtigen.

Mogelijk te ondernemen acties: 
Geen

Literatuur / eerdere rapportages:
Archeologische Kroniek van Overijssel over 1977/1978  
door A.D. Verlinde

3. Een boomstamkano gevonden bij de aanleg van een   
     tunnel in Uitgeest
Vindplaats        : Uitgeest 
Melder   : dhr. P. van Twisk (uitvoerder VBK/Welling)
Vinder  : kraanmachinist van VBK/Welling
Datum 1ste melding : 7 november 2003
Wat gevonden   : boomstamkano
Toponiem : Uitgeest; de Kleis
Datering            : ± 631 voor Christus (op basis van dendrochronologie)
Archisnummer : 47895

Bij de aanleg van de verkeerstunnel ‘De Kleis’ in Uit-
geest is bij de ondertunneling van de spoorbaan in 
november 2003 een boomstamkano aangetroff en. De 
werkzaamheden werden uitgevoerd in opdracht van 
PRO-rail door de aannemerscombinatie VBK/Welling. 
Het is aan het bewustzijn van de uitvoerder Piet van 
Twisk van VBK-Hoorn en het professioneel optreden 
van Ivar Schutte en Peter Deunhouwer van RAAP te 
danken dat de kano nauwelijks beschadigd is en dat 
een reddingsoperatie kon worden gestart. De vondst 
van de kano is door de uitvoerder gemeld bij de pro-
vincie Noord-Holland die op haar beurt de ROB op de 
hoogte stelde. 

De kano is op zo’n 6 meter diepte onder het maaiveld 
aangetroff en in de bedding van een oude zijgeul van 
het Oer-IJ. Om de berging van de kano mogelijk te 
maken is een stalen kist rond de kano en het omlig-
gende grondpakket aangebracht. Dit gebeurde door 
medewerkers van de aannemer onder leiding van de 
opzichter van VBK/Welling. Eind november 2003 is 
de kano in zijn geheel gelicht en per dieplader over-
gebracht naar het Nederlands Instituut voor Scheeps 
en onderwaterArcheologie (NISA) te Lelystad (thans 
RACM-Lelystad).

In de werkplaatsen van het NISA is de kano in zijn 
bekisting zorgvuldig uitgegraven door medewerkers De boomstamkano in situ (foto: Hollandia, Zaandijk)
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van Hollandia Archeologie en aansluitend gedocu-
menteerd, waarbij onder andere gebruik is gemaakt 
van een digitale tekenarm. Ter plaatse zijn door RING 
monsters genomen voor dendrochronologisch onder-
zoek. Analyse van de monsters leverde een datering op 
van ± 631 voor Christus.

De kano is opvallend lang en slank van vorm. De lengte 
is bij benadering 8,8 m en de breedte 0,68 m breed. De 
diepte (holte) bedroeg in het midden ongeveer 30 cm 
In de uitgehakte romp zijn op de bodem enkele ‘ribben’ 
uitgespaard om de kano meer stevigheid te geven.

Analyse van de houtkwaliteit toonde aan dat de kano 
behoorlijk zacht was door het lange verblijf in de bo-
dem, hetgeen het mogelijk maakt om de kano in een 
bad met Poly Ethyleen Glycol (PEG) te conserveren. Om 
de kwetsbare kano te ondersteunen tijdens het conser-
veringsproces zijn  polyester mallen aangebracht. De 
conservering die zo’n anderhalf jaar zal duren vindt 
in de conserveringswerkplaats van RACM-Lelystad 
plaats en zal vermoedelijk in 2007 zijn voltooid.

Om het gehele project financieel haalbaar te maken is 
door de provincie Noord-Holland een subsidie aange-

vraagd in het kader van de regeling excessieve kosten 
voor archeologisch onderzoek van het Ministerie van 
OCW. Deze subsidie van € 50.000 is in februari 2004 
toegekend en maakte de berging, het onderzoek en de 
conservering mogelijk.

Mogelijk te ondernemen acties:
Na conservering moet nader worden beslist over de 
mogelijkheden van expositie en/of opname in het Na-
tionaal Scheepsarcheologisch Depot van de RACM te 
Lelystad.

Literatuur / eerdere rapportages:
- Offerte / Projectplan: ‘Vervolgbehandeling Boom-

stamboot Uitgeest’, Thijs Maarleveld, april 2004.
-  Onderzoeksdossier boomstamkano Uitgeest; Archief 

RACM-Lelystad.
- De ‘boomstamkano van Uitgeest’, Nederland; door 

Laura Koehler, In: Verdronken Verleden, uitgave: 
VIOE, Oostende, België, 2007.

De boomstamkano wordt in zijn bekisting afgeleverd bij RACM-Lelystad (foto: RACM)
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4.  Een boomstamkano uit de Late Bronstijd in Vlaardingen

Vindplaats        : Terrein ‘de Vergulde Hand’ (West) Vlaardingen
Melder   : dhr. Y. Eijskoot
Vinder  : VLAK
Datum 1ste melding : juni 2007
Wat gevonden   : boomstamkano
Toponiem : Vergulde Hand 7.073; Aalkeet-Binnenpolder
Datering            : Late Bronstijd / Vroege IJzertijd
Archisnummer : 401770

Tijdens het inventariserend proefsleuvenonderzoek 
in het plangebied ‘de Vergulde Hand West’, dat in juni 
2003 werd uitgevoerd door de archeologische dienst 
van de gemeente Vlaardingen (VLAK), zijn diverse ar-
cheologische sporen vanaf de IJzertijd tot aan de Mid-
deleeuwen aangetroff en, waaronder de restanten van 
negen nederzettingen. Het terrein waar de vondsten 
zijn aangetroff en bestond grotendeels uit grasland 
dat na afsluiting van het archeologisch onderzoek 
zou worden ontwikkeld ten behoeve van industrie en 
woningbouw. Eén van de andere vondsten betrof een 
boomstamkano. Bij het proefonderzoek kon worden 
vastgesteld dat het nog resterende deel van de kano 
ongeveer 9,5 m. lang en 0,85 m. breed is. Het object 
bevond zich op ongeveer 0,70 – 0,85 m onder het 
maaiveld. De vondst van de kano werd bestempeld als 
zijnde van nationaal belang.
 
De gemeente Vlaardingen deed niet tevergeefs een 
verzoek bij het Ministerie van OCW om in aanmerking 
te komen voor een subsidie in het kader van de exces-
sieve kosten om het archeologisch vervolgonderzoek 
in ‘de Vergulde Hand’ mogelijk te maken. Eén van de 
deelprojecten betrof de berging, documentatie en con-
servering van de boomstamkano.

In augustus 2004 is de bovenzijde van de kano vermoe-
delijk daterend uit de Late Bronstijd / Vroege IJzer-
tijd ( ± 800 voor Christus) vrijgegraven en was zij te 
bezichtigen tijdens de door de gemeente Vlaardingen 
georganiseerde open dagen. Aansluitend is er een be-
kisting rond de kano en het omliggende grondpakket 
aangebracht waarna  de kano is gelicht en voor verder 
onderzoek overgebracht naar een loods in Vlaardin-
gen. 

De eikenhouten kano is in zijn bekisting met de hand 

vrijgegraven en schoongemaakt. Tijdens de daarop 
volgende documentatie is de kano met behulp van een 
zogenaamde digitale tekenarm vastgelegd, hetgeen het 
mogelijk maakt het object vanuit verschillende hoeken 
digitaal te bekijken. Daarnaast zijn er stereofoto’s ge-
nomen die het mogelijk maken fotogrammetrische 
tekeningen te vervaardigen. In de documentatiefase 
is eveneens aandacht besteed aan het houtgebruik en 
is dendrochronologisch onderzoek uitgevoerd door 
RING, hetgeen geen goede datering heeft opgeleverd.

ArcheoPlan uit Delft adviseerde onder meer ten aan-
zien van de te volgen conserveringsstrategie en be-
reidde de kano voor op het conserveringsproces. Na 
de documentatie is ten behoeve van de conservering 
met poly ethyleen glycol (PEG) een polyester mal aan 
de bovenzijde aangebracht. In de mal zijn verstijvings-
ribben aangebracht om het mogelijk te maken de kano 
te draaien. Vervolgens is de kano gedraaid waarna de 
polyester mal aan de andere zijde is aangebracht. De 
mal is deels geperforeerd om een goede doorstroming 
van het conserveringsmiddel tijdens het proces.

 Voor de conservering is de kano overgebracht naar de 
conserveringswerkplaats van het toenmalige Neder-
lands Instituut voor Scheeps- en onderwaterArcheolo-
gie (NISA) thans RACM-Lelystad. Daar is de kano te-
zamen met het eerste deel van het Romeinse schip uit 
Vleuten de Meern en de boomstamkano uit Uitgeest in 
een conserveringsbad geplaatst. Het startsein voor het 
conserveringsproces werd begin oktober 2005 gege-
ven door mevr. Drs. Judith van Kranendonk Secretaris 
Generaal van Cultuur en Media van het Ministerie van 
OCW.

Naar verwachting zal het conserveringsproces on-
geveer 1,5 – 2 jaar in beslag nemen. Na conservering 
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wordt de kano gereed gemaakt voor expositie. Waar 
de kano uiteindelijk geëxposeerd gaat worden is op dit 
moment nog niet bekend.

Mogelijk te ondernemen acties:
Momenteel géén.

Literatuur / eerdere rapportages:
-  Dossier boomstamkano Vlaardingen; RACM-Lelystad.
-  Standaardrapport inventarisatie, waardering en se-

lectieadvies boomstamkano Vlaardingen; Eindop-
steller dr.J.-M.A.W. Morel, NISA, Lelystad, januari 
2004.

De deels vrijgegraven 
boomstamkano 
in de proefsleuf 
gezien vanaf de 
noordoostzijde. (foto: 
Y. Eijskoot, VLAK).

5.  Krommer als halff abrikaat
Vindplaats : gemeente Boxtel
Melder : dhr. J. van der Weerden 
Vinder : onderzoek in Boxtel, Noord-Brabant door BAAC
Datum 1ste melding : 25 februari 2005
Wat gevonden : een eikenhouten krommer
Toponiem : Kleine Kerkstraat
Datering : dendrodatering eind 13de begin 14de eeuw
Archisnummer : 55538

Tijdens archeologisch onderzoek, voorjaar 2005 door 
BAAC BV uit den Bosch, is in een braak liggend terrein 
in de gemeente Boxtel, dicht bij de rivier de Dommel, 
een eikenhouten krommer aangetroff en. De  lengte, 
breedte en diktematen van de twee hoekdelen van de 
krommer bedragen:0,96 x  0,15 x 0,17 en 0,60 x 0,11 
x  0,15 m. Merkwaardig is dat de krommer spinthout 
bevat, hetgeen voor een dergelijk verbindingsdeel een 
verzwakking betekent, maar ook dat het hout sneller 
onderhevig is aan rot. 

Aangezien in de krommer geen pengaten voorkomen 
kan het niet anders gaan dan om een uiterst zeld-
zaam soort halff abricaat uit de 13e begin 14e eeuw. 
Dit maakt het tot een zeer bijzondere vondst. Hoewel 
krommers ook in de huizenbouw in bijvoorbeeld hou-
ten kapconstructies voorkomen, is het gezien de locatie 
van de vindplaats niet onaannemelijk dat het hier om 
een scheepsonderdeel gaat. De krommer is namelijk 
aangetroff en in een perceelsgreppel die loopt van de 
markt naar de rivier de Dommel. Aangenomen wordt 
dat zich ter plekke een scheepswerfj e heeft bevonden. 
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Verder onderzoek langs de Dommel moet uitwijzen of 
deze vondst op zichzelf staat of dat er in Boxtel moge-
lijk op grotere schaal scheepsbouw of scheepsherstel 
heeft plaatsgevonden. Het aantal scheepsvondsten 
uit deze periode uit binnenwateren is uiterst beperkt. 
Onderzoek naar dit verschijnsel is daarom van groot 
belang teneinde meer inzicht te verkrijgen in de bouw 
van rivierschepen uit die periode.    

Mogelijk te ondernemen acties:   
Verder onderzoek van BAAC afwachten.

Literatuur / eerdere rapportages : 
Inventariserend veldonderzoek door middel van proef-
sleuven. BAAC-rapport 05.057, 2005 
door K.Spijker, Boxtel.   

Deze 13e begin 14e 
eeuwse krommer kan 
zowel bedoeld zijn als 
deel van een spant 
in een huis of als 
inhout voor een kleine 
platbodem. 
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Bijlage 1
Eerder besproken vindplaatsen in jaarverslagen en andere publicaties van de RACM.

In dit overzicht zijn opgenomen:
- de jaarverslagen 1981 tot en met 1983
- de jaarverslagen 1992 tot en met 1995                                                                                                                                    

(over de jaren 1985 t/m 1991 zijn geen jaarverslagen gemaakt en na 1995 zijn er uitsluitend jaarverslagen in 
algemene zin gemaakt. Individuele vindplaatsen werden niet meer afzonderlijk besproken).

Naast deze jaarverslagen worden in de volgende nota’s ook vindplaatsen besproken:
- de nota “Archeologie in troebel water” (1984)
- de nota “Scheepswrakken in de Waddenzee”  (juni 2000)
- de nota “Vier waardestellende verkenningen” (1995)
- Resten van Romeinse bruggen in de Maas te Maastricht, RAM 100 (2004)

Ook in de Archeologische Kroniek Noord-Holland (AKNH) worden vindplaatsen besproken:
2000:  BZN (Burgzand Noord) 2, 11, 9, 10.
2001:  Scheepshelling Medemblik, BZN 4, 2, 3, 10.
2002:  Hoornse Hop 1, BZN 16, 9, 11, 15, 2, 8, 10, 3, Scheurrak1.
2003:  BZN 3, 2, 8, 10, 4, Brouwerhavensegat 2.
2004:  Medemblik 6, Noorderhaaks 10, BZN 14, 4, Hoppa 3, BZN 10.
2005:  Bollen 1, BZN 13, 16, 11, 12, 14, 15, 2, 3, 8, 10, 9, 4, Scheer 2, Scheurrak 1

In de volgende twee overzichtslijsten komen publicaties voor waarin vindplaatsen worden besproken:
- de overzichtslijst publicaties van de NISA / AAO
- de overzichtslijst Flevoberichten. 
 
Jaarverslag 1981 (achter de naam van de vindplaats worden ook de andere jaren aangegeven waarin de vind-
plaats beschreven wordt; tevens het archisnummer en andere vermeldingen).
- Noordzee, Noordergronden (Thasos)  81 - 82 -83 (archisnr. 404300)
- Meep (Westmeep 1, WM8)   81 - 82 - 83 (archisnr. 39609, schelpkalk)
- Terschelling (paal 20)    81   (archisnr. 46485)
- Vogelzand IV  (Pokhoutwrak)   81 (archisnr. 47688)
- IJsselmeer (Staverse stenen)   81 (archisnr. 47870, Odolphusklooster
- IJsselmeer, Piaam (balk van Piaam)  81 
- IJsselmeer, Medemblik 1, ME wrak  81 - 82 - 83 (archisnr. 37712). Zie ook Archeologie in Troebel Water 
- IJsselmeer, Medemblik 2, NT wrak  81 - 82  (archisnr. 46565)
- IJsselmeer (Gooimeer) Oud Naarden  81   (archisnr. 37846)
- Loosdrechtse plassen (porselein)   81   (archisnr. 32280)
- Noordzee (de Delft)    81 - 93 - 95 (archisnr. 46467)
- Kerk-Avezaath (scheepsresten zandput)  81   zie de NISA publicatie: kleine bootjes en middel 
  eeuws scheepshout met constructiedetails(Flevo
         bericht 404. (archisnr. 47857)                  
- Meinerswijk  1, 2 en 3    81 - 82   zie publicatie Ketelhaven: drie middeleeuwse 
       rivierschepen  flevoberichten nr. 221. Tevens
       AAO duikverkenning april 1977.
                     (archisnrs.: 1=7066,  2=7067 en 3=7068). 

Bijlagen
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- Oostvoornse meer (wrak bij Stormvogel) 81 - 82 (archisnr. 46863)
- Oud - Beijerland, het Spui  81           gevonden: éénschijfsblokje en roertje.Verkenning leverde  
                     niets  op. Geen archisnummer.
- Oosterschelde, Brabantsche Vaarwater 81           (archisnr. 38326, Francois Narp)
- OS, Keeten 1, ijsselsteentjeswrak  81 - 82   (archisnr.38342)
- OS, Keeten 2, klein overnaads vaartuig 81 - 82   (archisnr.38329)
- OS, Keeten 3, lichter 19e eeuw  81 - 82   (ten onrechte ook archisnr. 38329)
- OS, Keeten 4, houten tjalk 19e eeuw 82 - 83   (archisnr. 38344)
- OS, Keeten ?, scheepswrak  83            achter Keeten 1 zat ten onrechte 
                     de melding uit 1983 (zie dossier)
- OS, Keeten 5, wederom ijsselsteentjes         88   (archisnr. 38343), melding tjalk 
      in 1988; overeenkomst met  Keeten 1?
-  Oosterschelde, Colijnsplaat   81 - 82 - 83  (archis: CMA 2333)

Jaarverslag 1982:
- Waddenzee    82 (graanschip Scheer I, archisnr. 47666 / de Fransman  
      Vogelzand 5, archisnr. 47690 /  Soli Deo Gloria
      Scheer II, archisnr. 47678 / pokhoutwrak Vogelzand 4,   
      archisnr. 47688  en lood of  verfhoutwrak Vogelzand 3,  
      archisnr. 47686 worden genoemd).
- Scheurrak, T24 I, smeltkroezenwrak 82 - 83 - 94 (archisnr.47699). Zie ook  Arch. in Troebel  
      water en de  NISA publicatie .
- Scheurrak, T24 II, kastanjevatenwrak 82 - 83 (archisnr.47701)
- Vogelzand 2: 26(B), pijpenwrak   82 (archisnr.47684) aaneengeklitte messen.
- Vogelzand 6: T17, wetsteenwrak  82 (archisnr. 47693)
- IJsselmeer, Medemblik 3, 2e strandje 82 (archisnr. 46591), stijgerwerk?
- IJsselmeer, Medemblik 4, hamerbijl 82 (archisnr. 46592)  
- Maas, Kessel / Lithse Ham  82            (archisnr. 38126) kl. ME scheepje
- Oostvoornsemeer 3   82 (archisnr. 46865)
- Oosterschelde, Nieuwlande ME scheepje 82 (archisnr. 46888)
- Noordzee, Banjaard   82 geen archisnr. Mogelijk schoener Carl Mork
- Noordzee, Vliegend Hart   82 - 83 (archisnr. 46767)
- Noordzee, Goote Bank, VOC anker 82  geen archisnr. want geen coörd.

Jaarverslag 1983 :
-Scheurrak T24 III   83 (archisnr. 47703)
-Scheurrak T24 IV   83 (archisnr. 39639)
- Vogelzand, 46J    83 (archisnr. 39602)  
-N’zee, Bruine Bank: fossiele botten 83 geen archisnr. Ligt wel in zelfde gebied als nr. 46696 en  
      46627                                          
-Zandvoort strand,  500mtr van paal 68  83 (archisnr. 46483)
-Nijkerkernauw, kasteel Hulkestein  83 - 95 (archisnr. 46770)
-Spaarne, Mooie Nel, muurresten  83 (archisnr. 211311)
- Voorhout, ruïne kasteel Teylingen  83 (archisnr. 24010 Zie ook 
jaarverslag 1984 van duikgroep IJmond. Ook uit dit verslag opnemen: Oostzaan (Westplas) en Uitgeester meer. 
Tevens NISA publicatie: kleine bootjes en middeleeuws scheepshout, flevobericht nr. 404 (archisnr. 24010).
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Jaarverslag 1992:   
- Aanloop molengat   92 - 93 - 94 - 95   (archisnr. 46456)
-Scheurrak SOI    92 - 93 - 94 - 95   (archisnr. 47696) 
-Maas (Romeinse brug Cuijk)  92 - 93 - 94 - 95  (archisnr. 46600)
-Noordwestbuitengronden (Lutine) 92 - 93 - 94 - 95   (archisnr. 39820) 
-Boomkensdiep    92 - 93 - 95            (archisnr. 39580).     
                      Zie ook vier waardestellende verkenningen.
-Burgzand Noord 3   92                 (archisnr. 47664)
-Schulpengat (de Hollandia)  92 - 93 - 94 - 95    (archisnr. 33073)
-Eurogeul 16    92 - 93                 (archisnr. 48776) 

-Brouwershavensche gat   92 - 94 - 95          (archisnr. 47263),dwarsscheeps mastspoor  
-Grevelingen (Bommenede)  92 - 93 -94 - 95    (archisnr. 236004)
-Roompot (de Roompot)   92  (archisnr. 47912)

Jaarverslag 1993:
-Westergronden (de Seine)  93 - 94
-Westmeep, tjalk    93 - 95     (archisnr. 39607). Zie ook Vier waardestellende  
       verkenningen
-Callantsoog (Johan Maurits van Nassau) 93 - 94     (archisnr. 48185)
-Noordzee (de Elbe)   93     (archisnr. 48184)
-Voordelta Zeeland    93     (div. locaties zonder positie)   
-Oosterschelde      93      (geen specifieke locaties)
-Waal (Nijmegen 1), het geruimde wrak 93 - 94 - 95   (archisnr. 47027)
-Maas (Romeinse brug Maastricht)  93     (archisnr. 32623)
-Zuid-Beveland (Zwaakse Weel)  93      (archisnr. 21979)

Jaarverslag 1994:
-Oostvoornse meer (Zuidoeverwrak) 94   (archisnr. 33062); Zie ook NISA publikatie
-Noordzeestrand (Ameland)  94    (archisnr. 50014) steven fragment   
        met bronsbeslag   
-Noordzeestrand (pl. 99 Scheveningen)          94 - 95   (archisnr. 48587), overnaadse scheepshuid
-Noordzeestrand (3 maal Vlieland)  94           (archisnr. 48016, 48017 en 48018)
-Schiermonnikoog (Britse onderzeeboot) 94   geen meldform. en archisnummer.   
-Middeldiep voordelta (UB12)  94   (archisnr. 47922 + 46726)
-Inschot / Zuidoostrak   94       (archisnr. 39600). Zie publicatie.
-Doove Balg     94           (archisnr. 48005)  (ijzeren kanon)
-Malzwin (Balgzand) hout+koperennagels 94   (archisnr. 48004)  
-Callantsoog (strandvondst)  94   (archisnr. 48586)
-Noordzee (Maasmond)   94 - 95    (archisnr. 48754)  (Blackett lood)
-Noordzee (houtenpeddel of drietand) 94              (archisnr. 48253)
-Waal (Erlecom 1)   94 - 95    dit zouden delen vliegtuig kunnenzijn; in 95 en 96 houten  
                       delen naar Ketelhaven (archisnr 47708) (Erlecom 2, archisnr  
       47710 en 3, archisnr. 47711).
-Maas (Lithse Ham   94  verzonken Romeinse tempelresten (archisnr. 31728)
-Maas (Empel)    94  ME bouwresten, archisnr. 39007
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-Maas (Hoenzadriel)   94  bouwfragmenten
-Maas (Casterenhoeve)   94  bouwfragmenten
-Maas (Susteren    94 - 95    houten palen  
-Ketelmeer     94 - 95  zie rapport vooronderzoek. Baggerspecielocatie i.s.m. RWS.

Jaarverslag 1995:
-Katwijk (Brittenburg)   95         (archisnr. 23983).
-Westerschelde (land van Saeftinge) 95
-Oostvoornse meer, OVM 10  95        (archisnr. 46872). Zie video opn.
-Waal (Lent)    95        (paalschoen)
-Waal (Zuilichem). Rom. brug?  95
-Dommel    95        verzoek onderz. regio Zuidoost
-IJssel (dode arm bij Doesburg)  95        scheepsresten in bedding krib
-Rijn (Byland)    95        Rom. restanten?
-Waddenzee, Vliestroom   95        (archisnr. 39603). Zie Vier  Waardestellende verkenningen
-Noordzee, Noordergronden 1  95        (archisnr. 48204) Zie Vier  Waardestellende verkenningen.
-Noordvaarder (strand Terschelling) 95        (fles met tekst: Anna Berg) geen archisnr. toegekend.     
-- Terschelling, Boschplaat   95        waarschijnlijk  gaat het hier om een om een (getekend) 
                  boegstuk bij paal 30.  Zie foto’s. Geen archisnr. 
-Noordzee (de Adder)   95
-Noordzee (Bruine Bank)   95      (archisnr. 48222)
-Ooster (voordelta)   95      (archisnr. 47919) (zwaar houtenship; diverse vondsten).
-Noordzee (Eurogeul)   95      (archisnr. 48759)(marine: kanon met houten legger).
-Vlielanderbalg     95       (archisnr.39670)(overnaadse huid,  kiel, joon en 
                diverse losse vondsten.
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Bijlage 2

Bescherming Maritiem Erfgoed, een aantal aandachtspunten voor duikers.

1. De Monumentenwet (1988) geldt voor scheepswrakken die binnen de 12 mijlszone liggen.

2. Binnen afzienbare tijd, wanneer de nieuwe monumentenwet van kracht wordt, wordt dit gebied uitgebreid tot 
24 mijl (Aansluitende zone).

3. Zijn scheepswrakken ouder dan 50 jaar EN van cultuur-historisch belang, dan vallen deze onder de richtlijnen 
van de Monumentenwet. De ouderdom van de vindplaats is een relatief makkelijk criterium (maar schuift 
wel steeds op!). Het vaststellen van het cultuur historisch belang is echter een moeilijker criterium. Om dit te 
bepalen is expertise nodig, maar moeten er ook voldoende gegevens voorhanden zijn. Het is daarom raadzaam 
om hiervoor contact op te nemen met: 
Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM)
Kerkstraat 1, 3811 CV  Amersfoort
Afdeling Beleid, Maritiem en Internationaal (BMI) 
telefoon 033 – 422 77 77

4. Het beste kunnen de vindplaatsen gemeld worden bij de RACM (bovenstaand adres).
 
5. Bij melding aan de RACM kan een inschatting van de historische waarde van het wrak gemaakt worden en kan 

gekeken worden of deze al eerder is gemeld of dat bijvoorbeeld meer informatie voorhanden is. De vindplaat-
sen worden geregistreerd in ARCHIS, een archeologisch geografisch informatie systeem.

6. De eerste melder wordt door de RACM gezien als eerste gegadigde voor het doen van verder onderzoek op 
basis van een goedgekeurd plan van aanpak.

7. ARCHIS is niet voor iedereen toegankelijk zodat positie-informatie beschermd wordt.

8. In Nederland is de bescherming van het cultureel erfgoed ondergebracht in meerdere wetten, waarvan de Mo-
numentenwet de belangrijkste is. Dit betekent dat bij elk wrak afzonderlijk zal moeten worden gekeken welke 
wetgeving en regels mogelijk van toepassing zijn.
Bij scheepswrakken die niet al te oud zijn, is het handig om na te gaan of er nog een eigenaar is aan te wijzen. 
Dit kan de oorspronkelijke eigenaar van schip en/of lading zijn, maar ook de verzekeraar. Er zijn schepen uit 
het einde van de 18de eeuw bekend waar nog een eigenaar was aan te wijzen. Op scheepswrakken, ook de 
wrakken die oud zijn en zelfs als monument zijn aangewezen of waar een aandachtsvestiging op zit, mag wor-
den gedoken. Dat is niet strafbaar. Er mag echter niets van de vindplaats worden meegenomen. Doet men dit 
wel, dan is dat strafbaar. Met vindplaats wordt niet alleen het wrak bedoeld, maar ook de bodem daaromheen; 
een scheepswrak is vaak uiteen gevallen of ligt deels onder het zand. Het is daarom ook moeilijk om precies 
aan te geven waar een wrak ophoud.

9. Goederen die worden geborgen, maar waarvoor geen toestemming is verkregen worden in beslag genomen en 
in bewaring gegeven bij de RACM hangende het proces dat volgt (proces verbaal wordt hiervoor opgesteld). 
De RACM zorgt ervoor dat de goederen stabiel blijven en zal ook aangeven wat de kosten voor conservering 
en opslag zijn. Dit kan eventueel worden doorberekend. Na afhandeling van de zaak wordt besloten wat met 
de goederen wordt gedaan. In de meeste gevallen zullen deze worden opgenomen in het Nationaal Scheeps-
archeologisch Depot. Ook is het mogelijk dat apparatuur die gebruikt is bij het beroeren van de grond of de 
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aantasting van het wrak, in beslag wordt genomen.

10. De RACM zal meestal geen geldelijke waarde aan de objecten verbinden. De reden hiervoor ligt vooral in het 
feit dat de historisch/archeologische waarde voor het erfgoed en ons “centrale geheugen” vaak vele malen 
groter is. Ook ligt de schade bij het wegnemen van goederen uit scheepswrakken vaak in het verstoren van 
de samenhang van de objecten (tijdscapsule), die ons veel kan vertellen over ons maritieme verleden. Door 
de samenhang te verstoren gaat veel informatie verloren. Dit wordt bij een eventueel proces de overtreder 
sterk aangerekend. 

11. Wanneer een wrak wordt gevonden, dan is melding hiervan verplicht volgens de Monumentenwet (artikel 
47). Dit dient officieel binnen drie werkdagen te geschieden.

12. Wanneer een vinder een vindplaats aanmeldt, dan wordt in onderling overleg afgesproken welke vervolgstap-
pen worden ondernomen. Het is vaak mogelijk om samen een plan van aanpak voor de vindplaats op te stel-
len, waarin vermeld staat welk onderzoek kan worden uitgevoerd door de vinder en ook hoe. 

13. Wanneer afspraken zijn gemaakt voor verder onderzoek (met inbegrip van een plan van aanpak), dan wordt 
hiervoor een document van toestemming opgesteld die de onderzoekers (bijvoorbeeld een duikgroep van de 
LWAOW) kunnen tonen aan de handhavers in dat specifieke gebied (bijvoorbeeld Douane, KLPD en Kust-
wacht).

14. In het plan van aanpak staat ook vermeld welke steun de duikgroep van de RACM kan verwachten (bijvoor-
beeld: gebruikmaken van bepaalde apparatuur, advies, faciliteiten en het laten onderzoeken van hout- en 
andere monsters en datering daarvan.

15. Toestemming wordt verleend voor 1 jaar, maar kan ieder jaar na overleg worden verlengd.

16. Geen geldige toestemmingsbrief betekent het risico van een proces-verbaal.

17. Een toestemmingsbrief moet de (originele; dus geen kopie) handtekening van een medewerker van de RACM 
bevatten, geadresseerd zijn en van een juiste datum voorzien zijn.  
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