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Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water 
opgericht: 24 september 1994   

e-mail: secretariaat@lwaow.nl 

                                                                                                                                L W A O W 

LWAOW is een afdeling van de AWN 
 

Even LWAOW bijpraten….                                                februari  2015 
 
 

1. LWAOW op Duikvaker 
Op initiatief van het bestuur van STIMON stond wrakduikend Nederland, zaterdag 31 januari 
en zondag 1 februari op de duikbeurs Duikvaker in Houten. Naast de acht wrakduikteams, 
die de mogelijkheid voor het duiken naar de wrakken op de Noordzee aanboden, was er ook 
een redelijke interesse voor onze stand. Uit de diverse vragen blijkt dat veel sportduikers niet 

op de hoogte zijn met de mogelijkheid 
om hun hobby, het sportduiken, te 
comboneren met onderzoek naar de 
historie van ons maritiem erfgoed in hun 
regio. Er waren veel vragen naar de 
inhoud en de mogelijkheden van de 
cursus.  
De nieuwe flyer met daarop de 
doelstellingen geeft duidelijk aan dat 
leden van de LWAOW: 

- Onderzoek doen naar ons 
maritiem verleden 

- Over de geschiedenis hiervan 
publiceren 

- Ons maritiem erfgoed willen 
beschermen, want het is van  

LWAOW-stand op Duikvaker 2015                                              ons allemaal. 

                                                                                    Ook hebben we weer een paar nieuwe 
leden in kunnen schrijven. De komende tijd zullen we, bij een groter aantal sportduikers meer 
aandacht gaan schenken aan de activiteiten van de LWAOW.  
 

2. Jef van den Akker Award voor Jan Venema 
Op de Schervendag  werd de eerste Jef van den Akker Award uitgereikt aan Jan Venema. 
De Jef van den Akker Award is een initiatief van de Stichting ter Bevordering van de 

Onderwater - en Scheepsarcheologie 
(Stichting BOS) en vervangt de in 2008 
ingestelde Aanmoedigings-prijs van de 
Stichting. 
Met de toekenning van de Jef van den Akker 
Award wil de Stichting BOS een waardering 
toekennen aan amateurarcheologen die zich 
op één of meerdere wijzen op het gebied 
van de maritieme archeologie verdienstelijk 
hebben gemaakt.  
Het bestuur van de Stichting kende deze 
eerste Jef van den Akker Award toe aan Jan 
Venema met de volgende motivatie: 
-   al in 1984 is Jan gestart met  

Jan Venema  krijgt de eerste Jef van den Akker              duikonderzoek naar diverse objecten in   
Award uit handen van Rob Oosting                                 het IJsselmeer; 
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-   initiatiefnemer van het oprichten van een archeologische commissie binnen de  
    duikvereniging Miramar Friesland; 
-   vanaf 1994 bestuurslid van de AWN en benadrukt daar de belangen van de  
    onderwaterarcheologie; 
-   vanaf 2002 als voorzitter van de LWAOW behartiger van de belangen van de amateur    
    onderwaterarcheoloog en de stuwende kracht achter de organisatie van de jaarlijkse  
    Schervendag. 
Ten aanzien van de werkwijze van Jan Venema merkte Fred van den Beemt, secretaris van 
het hoofdbestuur van de AWN op “Jan is niet bang om kritische opmerkingen te maken. Dat 
is goed want meedrijven op het water geeft de minste wrijving en dat doet Jan zeker niet”. 
Mensen als Jan heb je nodig, niet alleen om aanwezig te zijn, maar ook om de mouwen op 
te stropen en er tegenaan te gaan”. 
Naast zijn activiteiten als voorzitter houdt Jan regelmatig lezingen om bekendheid te geven 
aan de onderwaterarcheologie en de veelheid van ons maritieme erfgoed. 
Rob Oosting, voorzitter van de Stichting Bos, vatte het aan het eind van zijn toespraak 
samen met de woorden: “Kortom Jan, je bent een bruggenbouwer, stimulator en promotor 
van de scheeps- en onderwaterarcheologie in de breedste zin van het woord. Je weet 
problemen te relativeren en lost deze vaak met een grap op”.  
 

3. Duikteam Ecuador bergt oudste scheepsschroef van Nederland 
Door: Nico Brinck 
In de zomer van 2014 is met het duikschip de “Ursus II” met vier leden van het Duikteam 
Ecuador van Terschelling de reserve schroef geborgen van het Nederlandse stoomschip  

Anna Paulowna.  Dit schip is in de 
Noordergronden bij Terschelling in 1876 
vergaan met een lading graan van Reval 
naar Schiedam. 
Dit vrachtschip van de KNSM (info 
Wrakkenmuseum) is in Schotland gebouwd 
in 1857. Het moet één van de eerste 
zeegaande Nederlandse 
schroefstoomschepen geweest zijn, want de 
scheepsschroef was nog maar in 1840 voor 
het eerst op een zeeschip toegepast. In 
1843 ging er voor het eerst een 
schoefstoomschip over de Atlantische 
oceaan: de “Great Britain” van de Engelse 
ingenieur Brunel. Verreweg de meeste 
schepen werden toen nog door raderen 
voortgedreven. 
De schroef heeft een doorsnee van 
ongeveer drie meter en is gemaakt van 
gietijzer. De vorm van de bladen is voor die 
tijd revolutionair, daar deze vorm, met zijn 
gekromde schroefbladen, tegenwoordig nog 
steeds, of opnieuw, wordt toegepast. 
 Het schip was nog maar vier jaar oud toen 
het strandde op de Spaanse kust. Het werd 
geborgen en gerepareerd door Engelsen en 
het jaar daarop aan de KNSM terug 
verkocht. Inmiddels gingen de 

ontwikkelingen in het stoombedrijf snel. In het wrak liggen nog de stoommachine en de 
stoomketel.  De originele stoommachine (van wel 60pk) zal één cilinder hebben gehad, maar 
rond 1870 werd deze vervangen door een zg. compound machine. Deze bevind zich nog 
steeds in het wrak! Hij is uitgevoerd als tandem-compound, dwz dat de hoge druk cilinder 
boven de lage druk cilinder is gebouwd, dus samen op één as. Er werd twee maal gebruik 
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gemaakt van de stoomdruk in een compound machine! Mocht de originele schroef destijds 
ook vervangen zijn, dan is het nog steeds (één van) de oudste van Nederland. 
In het wrak ligt de machine op zijn zijde en zit behalve met de schroefas, niet meer aan het 
wrak vast. 
Er is in ons land nog één schip over uit die tijd: het SS “Bonaire”, in een droogdok in Den 
Helder. Dit schip is echter ooit geheel onttakeld en mist zijn stoommachine en schroef. 
 

4. Kano’s in het Huis van Hilde 
Uit: Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
Tussen het station van Castricum en de duinen gaat op 15 januari het Huis van Hilde open. 
In dit nieuwe archeologische centrum van Noord-Holland bewaart en toont de provincie haar 

vondsten. Tot de topstukken rekent zij 
de restanten van twee prehistorische 
boomstamkano’s. Beide vaartuigen zijn 
van een uitgeholde eik gemaakt. De ene 
kano uit 3300 voor onze jaartelling en is 
in 2007 bij graafwerkzaamheden in de 
Wieringermeer ontdekt, toen daar 
natuurgebied werd aangelegd. De 
andere is vier jaar daarvoor gevonden 
bij het graven van een tunnel in 
Uitgeest. Deze kano is rond 620 voor 
Christus vervaardigd. De duizenden 
jaren onder de grond maakten de kano’s 
broos. Daarom heeft de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed ze in opdracht van 
de provincie geconserveerd en 
gerestaureerd. De rijksdienst is hierin 
gespecialiseerd. Ook de feitelijke 

opgraving van de vaartuigen vond bij de dienst plaats, want ze zijn in een ijzeren bekisting 
met omringende grond binnengebracht. Hun nieuwe onderkomen is vernoemd naar een 
skelet, dat in 1995 in Castricum is gevonden en de naam Hilde kreeg. 

 
5. Erfgoedwet en certificering 

Van bestuur AWN 
Binnenkort zal het wetvoorstel voor de Erfgoedwet naar de Tweede Kamer gaan. Een aantal 
delen uit de huidige Monumentenwet gaat daar naar toe en een deel gaat naar de 
Omgevingswet. Dat laatste betreft alles wat met ruimtelijke ordening te maken heeft, zoals 
de verplichting bij bestemmingsplannen rekening te houden met archeologie. In de 
Erfgoedwet komen o.a. regelingen voor het aanwijzen van monumenten, voor opgraven en 
voor depots. Inhoudelijk verandert er voor de archeologie niet zoveel. Wat wel verandert is:  
•          het huidige systeem van door de RCE verleende opgravingsvergunningen wordt  
           vervangen door een systeem van certificering;  
•          onder opgraven gaat ook vallen: het verplaatsen of verwijderen van een  
           archeologisch monument onder water. Hierdoor kan onderwaterarcheologie beter  
           worden beschermd; 
•          ook gemeenten krijgen de bevoegdheid werkzaamheden stil te leggen bij  
           archeologische toevalsvondsten. Het betekent wel dat alle vervolgkosten dan ook  
           voor de gemeente zijn.  
In een Algemene Maatregel van Bestuur gaat een regeling komen voor amateurarcheologen 
/ vrijwilligers voor o.a. zoeken met een metaaldetector en zelfstandig opgraven. Als AWN 
worden we door de RCE geraadpleegd over de invulling daarvan.  
Medio vorig jaar kon op het ontwerp van die wet gereageerd worden. Dat hebben we als 
AWN ook gedaan, daarbij gesteund door verschillende zusterorganisaties. We constateren 
vooral een aantal gemiste kansen. Alle reacties zijn nog op internet in te zien op: 
http://www.internetconsultatie.nl/erfgoedwet/reacties/  

http://www.internetconsultatie.nl/erfgoedwet/reacties/
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Het is afwachten of en hoe het wetvoorstel gewijzigd is. Wanneer onze zorgen te weinig zijn 
weggenomen zullen we naar de Kamer reageren en zo veel mogelijk samen met anderen.  
De planning is dat de Erfgoedwet 1-1-2016 kan ingaan.  
Zie: http://www.cultureelerfgoed.nl/dossiers/erfgoedwet/nieuw-in-de-erfgoedwet  
 
Gekoppeld aan die Erfgoedwet komt er dus een systeem van certificering. Daar wordt nu 
hard aan gewerkt door het SIKB en het Centraal College van Deskundigen voor de 
Archeologie. Er moet nu bepaald worden aan welke eisen organisaties die willen opgraven 
moeten voldoen, hoe die getoetst gaan worden en hoe vaak. Die toetsing wordt uitgevoerd 
door een Certificerende Instelling, die op haar beurt daar geaccrediteerd voor moet zijn.  
In drie commissies zijn als eerste stap uitgangspunten geformuleerd. Certificering wordt 
wettelijk verplicht voor booronderzoek, proefsleuven, opgraven, begeleiden en specialistisch 
onderzoek dat daar onder valt. Het wordt afzonderlijke certificering voor landbodem en voor 
waterbodems. Voorbereidingscommissie II heeft geadviseerd vrijwillige certificering mogelijk 
te maken voor bureauonderzoek, PvE en depotbeheer. Voor certificering van Fysieke 
bescherming is het volgens de commissie nu nog te vroeg, dat moet er op termijn wel 
komen. Er gaat een registratiesysteem komen voor personen, dat is de aanbeveling uit 
commissie I. Directievoering en consultancy is niet goed via certificering te regelen. Dat zou 
wel onder de ethische code moeten vallen.  
Namens de AWN heeft de voorzitter, Tonnie van de Rijdt, deelgenomen aan 
voorbereidingscommissie II ‘Reikwijdte en kosten’ en zij zal ook in de volgende fase 
meedoen, dan in de commissie voor de Beoordelingsrichtlijn.  
Alle informatie en voortgang is te vinden op http://sikbarcheologie.ning.com/  
Op 5 februari is er in de middag een velddag in het Huis van Hilde (Castricum). Daar is 
iedereen welkom voor nadere informatie en om input te geven voor fase 2. Nadere informatie 
over de velddag is te vinden op www.sikb.nl en daar kan men zich tot 29 januari aanmelden. 
 

6. Uitnodiging voor Alg. Ledenvergadering op 11 april 2015 te Rhenen 
Van bestuur AWN. 
 Het hoofdbestuur van de AWN heeft het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van de 
Algemene Ledenvergadering (ALV) op zaterdag 11 april 2015 in het Hof van Rhenen, 
Grutterstraat 17, 3911 KV Rhenen, aanvang 10.30 uur.  
 
Het programma  
Het voorlopige programma voor deze dag ziet er als volgt uit:  
10.00 - 10.30 uur  Ontvangst  
10.30 - 10.35 uur  Opening voorzitter  
10.35 - 10.45 uur  Welkomstwoord door burgemeester van Rhenen, dhr. H. van der Pas.  
10.45 - 11.00 uur  Een lezing van Gerti de Koeijer in het kader van haar historische 

roman ‘Cunera en de macht van de sleutel’. Zij vertelt over de aanval 
van de Hunnen op het reisgezelschap, waarmee Cunera onderweg 
was. Gerti de Koeijer is lid van de AWN werkgroep PR&Communicatie.  

11.00 - 12.15 uur  Ledenvergadering  
12.15 - 13.15 uur  Lunch  
13.15 - 16.00 uur  Middagprogramma - Grebbeberg – en/of stad  
16.00 - 17.00 uur  Afsluiting met een hapje en een drankje in gemeentemuseum “Het 

Rondeel”. 
 
Toelichting  
De stad Rhenen ligt met haar laat-Gotische Cunerakerk en toren schilderachtig aan de 
Neder-Rijn tegen de zuidflank van de Utrechtse Heuvelrug. Vanwege de fraaie ligging tegen 
de heuvel en de vele pittoreske hoekjes is Rhenen veelvuldig door kunstenaars van naam 
bezocht en geschilderd. Eeuwenlang is Rhenen door rampen en krijgsgeweld geteisterd. Het 
grootste krijgsgeweld vond plaats in mei 1940 tijdens de Slag om de Grebbeberg. De 
historische binnenstad werd door Duits geschut grotendeels doelgericht verwoest. Na de 
vernielingen in de meidagen van 1940 heeft Rhenen, als een van de weinige Nederlandse 
steden in de oorlogsjaren, gelegenheid gehad aan de wederopbouw van de binnenstad te 

http://sikbarcheologie.ning.com/
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werken. Karakteristiek is de stijl die de architecten hebben toegepast: de ‘Delftse School’-
stijl.  
 
In het middagprogramma kan een keuze worden gemaakt in een wandeling met gids door de 
stad en of samen met een gids over de Grebbeberg. Hier liggen loopgraven de bunkers uit 
WOII en de erebegraafplaats waar vele gesneuvelden liggen begraven. Er zal mede 
aandacht zijn voor het abrupte einde van dit deel van de in de IJstijd ontstane Utrechtse 
Heuvelrug.  
 
De dag van de ledenvergadering wordt afgesloten met een drankje en een hapje in 
gemeentemuseum Het Rondeel aan de Kerkstraat 1 in Rhenen. Het museum geeft een 
beeld van de rijke geschiedenis van de stad Rhenen, van archeologisch verleden tot de 
twintigste eeuw. Kortom het wordt weer een leerzame, boeiende en gezellige dag.  
U bent van harte welkom 
 
Deelname  
Alle deelnemers, ook degenen die niet aan de lunch en het middagprogramma wensen deel 
te nemen, worden verzocht zich vóór zaterdag 14 maart 2015 aan te melden met een 
kaartje, brief of e-mail bij de landelijk secretaris van de AWN, Fred van den Beemt, 
Ruiterakker 19, 9407 BE Assen, awn@vdbeemt.nl  .  
Dieet wensen t.a.v. de lunch graag vermelden alsmede deelname aan het 
middagprogramma Wandeling Stad of Wandeling Grebbeberg  
Voor deelname aan de lunch en het middagprogramma (introducé(e) zijn welkom) dient men 
per persoon € 17,50 over te maken op bankrekening NL40 INGB 0000 5778 08 t.n.v.de 
Penningmeester AWN.  
De details van het programma zijn vanaf ca. 1 februari te vinden op de web 
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