
1 
 

 
Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water 
opgericht: 24 september 1994   

e-mail: secretariaat@lwaow.nl 

 

 

Even LWAOW bijpraten….                                              augustus 2014 
 

1. Basiscursus Maritieme Archeologie 
Op 22 en 23 maart dit jaar zijn de theoriedagen voor de Basiscursus Maritieme Archeologie 
in Lelystad gehouden. Vijftien deelnemers, allen 2* NOB instructeurs, hadden in verband met 
de bevoegdheid voor het aftekenen van de brevetverklaring hiervoor ingeschreven.  
Voor de meeste instructeurs was het even wennen om nu eens naar een ander verhaal te 
luisteren dan over duiktheorie. 

Cursisten tijdens theoriedagen in Lelystad. 

 

Bij de praktijkoefening in Lelystad voor het opmeten van wrakdelen werd natuurlijk even 
goed geïmproviseerd, gezien het gebruik van de paraplu als vast punt. 

 
Op 24 en 25 maart zijn de 
praktijkdagen gehouden. Hier 
konden de deelnemers het 
inmeten en onderzoeken van een 
wrak in de praktijk beoefenen. Dat 
ze er plezier in hadden bleek wel 
duidelijk gezien de hoeveelheid 
gegevens van de wrakken die naar 
boven werden gehaald. Ook bij de 
uitwerking van de verkenning is er 
hard gewerkt. Twee groepen 
hebben het definitief verslag   

 Praktijkoefening in Lelystad                                                        van hun onderzoek begin juli  

                                                                                             ingeleverd. Jan Korbee, Arjen 
van der Leden, Philips Aerdts, Xander Lebesque, Paul Remkes en Wim-Frank Kolk 
deden een verkenning op de OVM-2.  Ferry van Dorst, Ron Freijer, Leonieke Goutier 
en John Schellekens deden een verkenning op de OVM-7. 
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     2.    Basiscursus Maritieme Archeologie in het najaar 2014  
In het najaar wordt er nog een Basiscursus Maritieme Archeologie gehouden. De 
theoriedagen zijn gepland op 11 en 12 oktobert; de praktijkdagen zijn voorlopig gepland op  
25 en 26 oktober 2014. De juiste locatie voor de praktijkdagen is nog niet bekend. Dit zal 
tijdens de theoriedagen bekend gemaakt worden. 
De kosten voor deelname aan de cursus bedragen voor amateurarcheologen en lid van de 
LWAOW dit jaar nog € 150,-- en voor professionele archeologen € 350,- per persoon. Voor 
deelname aan de cursus moet men lid zijn van de AWN/LWAOW. Ben je niet lid van de 
LWAOW dan is het cursusgeld € 200,- (daarin begrepen één jaar lidmaatschap 
AWN/LWAOW). 
Aan de cursus kunnen maximaal 18 personen deelnemen. Inschrijving voor deelname aan 
de cursus kan via e-mail: opleiding@lwaow.nl 
 

3. Jef van den Akkerprijs 
Eind vorig jaar deelde het bestuur van de Stichting BOS mee de toekenning van de Jef van 
den Akkerprijs op een bredere wijze te willen honoreren. Om in aanmerking te komen voor 
de prijs moest een verslag van een uitgevoerd onderzoek ingeleverd worden. 
De laatste jaren wordt door amateurs op verschillende manieren aandacht besteed aan het 
maritiem erfgoed. In sommige gevallen wordt door een amateur of groep geen onderzoek 
uitgevoerd, maar wordt bijvoorbeeld door een publicatie, het geven van presentaties of  het 
organiseren van een expositie aandacht besteed aan het maritiem erfgoed. Het bestuur van 
de Stichting BOS is van mening dat ook deze activiteiten voor een waardering in aanmerking 
moeten komen en heeft hiervoor een reglement opgesteld. 
Het reglement voor de toekenning van de Jef van den Akkerprijs is te vinden op  website van 
de LWAOW (www.lwaow.nl) 
 

     4.   Open museumdag 2014 
Op zaterdag 13 september wordt de jaarlijks Open Monumentendag gehouden. De 
monumenten die normaal niet voor publiek toegankelijk zijn, worden dan open gesteld om  
belangstellenden te bieden deze te bezoeken. In diverse monumenten wordt die dag kan 
men onder leiding van een deskundige het monument bezoeken. De opening van de 
Museumdag vindt plaats op donderdag 11 september in Lelystad. Hierbij zijn veel 
bestuurders en politici aanwezig. Naast een openingsbijeenkomst zijn een aantal bezoeken 
aan gebouwen in Flevoland en Lelystad i het programma opgenomen. Ook een bezoek aan 
het Maritiem Depot van de RCE staat op het programma. 
De LWAOW is uitgenodigd voor dit bezoek een stand in te richten en uitleg aan haar 
activiteiten te geven. In overleg met de RCE-Lelystad wordt hier invulling aangegeven. 
Op de Open Monumentendag op zaterdag 13 september is de stand in het gebouw van 
RCE-Lelystad voor het publiek te bezichtigen. 
 

     5.   Onderzoek naar wrak in Zwarte Water bij Hasselt 
In opdracht van Rijkswaterstaat en de gemeente Zwartewaterland gaat onderzoeksbureau 
Periplus Archeomare in de laatste week van augustus een waardestellend onderzoek 
uitvoeren om de archeologische waarde van het wrak te bepalen. Door middel van een 
duikonderzoek wordt bekeken wat er nog van het schip bewaard is op en in de bodem, hoe 
het schip is opgebouwd, dus de constructie, maar ook of er nog losse vondsten die bij het 
schip horen aanwezig zijn, zoals scheepsinventaris of persoonlijke goederen. 
 
In augustus vorig jaar was Rijkswaterstaat met side scan sonar op zoek naar het wrak van 
een gezonken pleziervaartuig nabij de jachthaven van Hasselt in het Zwarte Water. De 
wrakdelen die zichtbaar waren op de sonarbeelden zijn door duikers geïnspecteerd, en 
enkele stukken zijn naar boven gehaald. Toen bleek, dat het niet om de resten van een 
recent pleziervaartuig ging, maar om grote zware houten scheepsonderdelen van een 
mogelijk historisch scheepswrak.  
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Multibeamopname van het wrak in het Zwarte Water 

 
Op basis van een dendrodatering (jaarringonderzoek van het scheepshout) en de 
scheepsconstructie heeft scheepsarcheoloog Arent Vos van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed vastgesteld dat het mogelijk gaat om een schip uit het begin van de 16e 
eeuw. De zichtbare afbeeldingen op sonar- en multibeambeelden bedraagt ruim 27 meter 
 
Naast dit veldonderzoek wordt er ook een historisch archiefonderzoek uitgevoerd door de 
gemeente Zwartewaterland. Door de combinatie van de twee onderzoeken hopen we het 
verhaal achter het wrak weer boven water te halen.  

 
     6.   Ontvangen verslagen  
In Friesland zijn een drietal onderzoeken met een verslag over de aanpak en de resultaten 
van het onderzoek afgerond. Het betreffen: 

1. Onderzoek naar 12 wrakposities in het Lauwersmeer; 
2. Onderzoek in de Vlakke Brekken bij Sandfirden en 
3. Onderzoek naar restanten van ’t Oude Kerkhof bij Elahuizen. 

Deze verslagen zullen binnenkort op de website geplaatst worden. 
 
Van Berdie de Ruiter ontvingen we een Plan van Aanpak (PvA) voor een Archeologische 
inspectie De Bijland. In de PvA wordt duidelijk het doel van de uit te voeren inspectie en de 
van belang zijnde onderzoeksvragen beschreven. We gaan er van uit dat Berdie de Ruiter 
ons over de resultaten zal informeren.  
 

      7.   Nieuws van de penningmeester  
a. Financiën LWAOW 
Op de Schervendag heb ik mij als nieuwe penningmeester voorgesteld en meer informatie 
over de financiën van de LWAOW toegezegd.  
De activiteiten die ik eerst heb opgepakt bestonden voornamelijk uit het duidelijk zichtbaar 
maken van de kosten en opbrengsten. Dit heb ik inmiddels met het bestuur gedeeld. Ook 
bleek er nog een te innen achterstallige bijdrage van de AWN te zijn. 
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Met het resultaat dat wij die nu hebben ontvangen. De bijdrage is slechts € 5,00 per lid van 
de LWAOW en dit is geen vetpot om activiteiten organiseren, maar alle kleine beetjes 
helpen. 
De Schervendag van 2014 heeft een positief resultaat opgebracht van € 145,00. Met de 
opleidingen die in maart en een tweede dit najaar gegeven worden proberen we een 
positiever resultaat te krijgen. Met de inkomsten uit de opleidingen willen we opleidingen in 
de toekomst waarborgen. De beschikking hebben over een gedrukt cursusboek voor de  
opleiding is zeer wenselijk. Voor een financiële bijdrage hierover zijn wij op dit moment in 
onderhandeling met de AWN, aangezien we het hiervoor benodigde bedrag  niet zonder 
bijdrage kunnen realiseren. Ook zijn hiervoor andere inmiddels andere organisaties 
benaderd. Ook het uitgeven van de Bundel Maritieme Vindplaatsen 2  staat op de planning 
waarvoor de financiële middelen er maar gedeeltelijk zijn. Al met al genoeg te doen. Op de  
Schervendag  2015 kunnen wij de balans opmaken over 2014. 
 
b. Verzekering AWN 
 AWN heeft een collectieve verzekering voor haar leden bij de uitoefening van 
archeologische  activiteiten. In het verleden is aangegeven dat ook leden van de LWAOW 
hier onder vallen. Bij nadere bestudering van de “kleine letters” blijkt de leeftijdsgrens te 
liggen bij 70 jaar en is niet duidelijk opgenomen of onze onderwater activiteiten ook onder de 
dekking van de polis vallen. . 
De leeftijd van 70 jaar lijkt ons niet meer van deze tijd en ook moet er duidelijkheid komen 
over dekking bij onze onderwater activiteiten. 
We hebben het bestuur van de AWN om duidelijkheid hierover gevraagd. 
 

      8.   Bundel Maritieme Vindplaatsen 2 
Begin 2007 is de Bundel Maritieme Vindplaatsen 1 verschenen waarin 63 vindplaatsen zijn 
beschreven. Sommige vindplaatsen zijn ook elders beschreven, maar een groot aantal van 
de opgenomen vindplaatsen zou nooit beschreven zijn. Het was juist de bedoeling om aan 
die vindplaatsen aandacht te besteden.  
De “1” in de titel was niet voor niets opgenomen. Het lag namelijk in de bedoeling om iedere 
2 jaar een bundel te laten verschijnen. Helaas, met het overlijden van Jef van den Akker, 
coördinator voor de samenstelling van een volgende Bundel, waarvan alweer een 15-tal 
beschrijvingen klaar lagen, kwam het stil te liggen. 
In maart van dit jaar hebben we Rob Konings bereidt gevonden om samen met het bestuur 
een 2e Bundel samen te stellen. Uitgangspunt is Bundel 2 in 2016 uit te kunnen geven. 

 
      9.   Schervendag 2015 
De Schervendag 2015 is gepland op zaterdag 31 januari 2015. Het programma voor deze 
dag zullen we vroegtijdig aan de leden toegezonden worden. Noteer de datum alvast in je 
agenda. 

 


