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Even LWAOW bijpraten….                                                     april 2015 

 
1. Schervendag 2015 

Op zaterdag 7 februari stond de jaarlijkse Schervendag op de agenda. Ook dit jaar waren we 
weer te gast in de kantine van het Archeologisch Diensten Centrum (ADC) in Amersfoort. Na 
het gebruikelijke openingswoord van voorzitter Jan Venema, heette Joep Verweij, gastheer 
namens het ADC, de ruim 45 aanwezigen van harte welkom. 
In het rijkelijk van sprekers voorziene dagprogramma deed Feiko Riemersma de aftrap met 
een overzicht van de financiële positie en de plannen voor de investeringen van de LWAOW. 

Uit zijn verhaal bleek 
duidelijk dat de cursus 
van de LWAOW een 
bron van inkomsten is 
om daarmee, waar de 
LWAOW voor staat, uit 
te dragen. Aansluitend 
gaf Liselore Muis, 
opleidingscoördinator, 
een overzicht van de 
inhoud van de 
Basiscursus Maritieme 
Archeologie, voor het 
certificaat NAS 1, het 
vervolg van de 
Basiscursus wat na 
zelfstandig uitvoeren 
van een onderzoek de 

Liselore Muis geeft informatie over de opleidingen bij de LWAOW             mogelijkheid geeft voor   

                                                                                                             het NAS 2 certificaat.  
 Na toekenning van de Jef van den Akker Award aan Jan Venema (zie even bijpraten 2015-
01) was het woord aan Peter Seinen over  het onderzoek naar de restanten van “Een 
Mustang in de Maas”. 
Aanleiding van het onderzoek waren de brokstukken die in 1997 langs de oever van de 
Maas zijn gevonden. Uit historisch onderzoek bleek dat in de zestiger jaren al diverse 
onderdelen door metaalhandelaren waren geborgen. Omdat de laatste delen verder af lagen 
van de plaats waar de eerdere delen waren gevonden was dit onderzoek er op gericht de 
oorspronkelijke crashplaats van het vliegtuig te reconstrueren. Hierbij werd gebruik gemaakt 
van ooggetuigenverslagen en een vermelding in een verslag van Rijkswaterstaat. Beide 
locaties komen niet met elkaar overeen. Reden, zo gaf Peter aan om het onderzoek verder 
voort te zetten. Mogelijk komen er nauwkeuriger aanwijzingen boven water. 
Na de Mustang in de Maas was het woord aan Bert Kremer, regiocoördinator Noord, over de 
uitvoering van tien deelprojecten in Friesland. De tien deelprojecten zijn onderdeel van het 
project “Maritieme Historie van Fryslân onder Water, dat in het kader van de subsidieregeling 
“Plattelands projecten 2008-2013” medio 2008 bij de Provincie  was ingediend. 
Twee deelprojecten waarbij met het gebruik van sonar goede aanvullende resultaten werden 
bereikt werden toegelicht. Bij het in 2015 uitgevoerde onderzoek “Inventarisatie van 
scheepswrakken  in het IJsselmeer” werden 43 sonarcontactpunten waargenomen, waarvan 
acht aan scheepswrakken kunnen worden toegewezen. 
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Vervolgens was het woord aan Pieter de Vos over “Een wrakkenkerkhof in de Zuiderzee, 
nabij Spakenburg-Bunschoten”. Aan de hand van mooie foto’s vertelde hij over het ontstaan 
van het wrakken kerkhof, waarbij de niet meer te gebruiken botters werden afgezonken in de 
“Mullem” naast de haven. “Mullem”  is de oud-Hollandse benaming van wat men in het 
noorden Wad noemt. Vanaf oktober 2000 heeft Pieter de Vos onderzoek gedaan naar de  
identiteit van de in het gebied liggende botters. Hij hoopt daarmee een stuk geschiedenis van 
de oude bottervloot van Spakenburg te kunnen reconstrueren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan de hand van zijn foto’s vertelde Pieter de Vos over het botterkerkhof van Bunschoten  

 

Na de lunch, met de traditionele kroket was het woord aan Boudewijn Goudswaard, die 
aanwezigen meenam in zijn onderzoek van de “Hulk van Hasselt”. Het wrak In het Zwarte 
Water bij Hasselt blijkt een toevalsvondst, dat bij een survey naar een op 5 augustus 2013 
gezonken bootje werd aangetroffen. Het bootje waar naar gezocht werd, werd echter niet 
aangetroffen. 
Uit het verkennend onderzoek, uitgevoerd door Periplus Archeomare, blijkt dat het 
overnaads gebouwd is, mogelijk zou het kunnen gaan om een Hulk of een Kogge. Ook de 
ligging van het wrak, met de achtersteven in de oever, leveren nog de nodige vragen op. 
Boudewijn Goudswaard gaf aan dat het nog onduidelijk is wat er met het wrakje gaat 
gebeuren en merkte op dat het wrakje alweer door enkele schatduikers was bezocht die 
delen van het wrakje hadden verwijderd. 
 
Dat ook diverse overheidsorganisaties elkaar niet of nauwelijks informeren of samen kunnen 
werken bleek wel uit het verhaal van Seger van den Brenk over het onderzoek naar de 
Wellington bij Lemmer. Bij een uit te voeren vooronderzoek naar een toekomstige 
zandwinplaats in het IJsselmeer werden vliegtuigonderdelen aangetroffen. Uit onderzoek 
bleek het hier te gaan om de gecrashte Wellington R 1322. Gebruikelijke melding bij 

Defensie werd niet in 
dank aangenomen, 
maar Periplus 
Archeomare werd 
zelfs op een mogelijk 
strafrechtelijke 
vervolging gewezen. 
Enkele dagen later 
bleken delen van het 
wrak door de Marine 
te zijn geborgen. Een 

Vickers Wellington (foto: Wikipedia)                                                             nieuw geplaatste 
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defensie medewerker moest nog wennen aan het feit dat ook particuliere bedrijven 
onderzoeken uit kunnen voeren en de werkzaamheden daarbij volgens geldende regels 
uitvoeren. 
Na deze onthulling was het woord weer aan Peter Seinen. Er is al een lange tijd een 
discussie over de vraag wat de duikende amateur in het kader van Arbo-wetgeving nu wel en 
niet mag. In zijn korte voordracht gaf hij en toelichting op drie veel voorkomende 
misverstanden.  
De Schervendag werd, zoals gebruikelijk, afgesloten met een hapje en een drankje waarbij 
uiteraard de nodige ervaringen en plannen voor het komend seizoen werden uitgewisseld.  
 
 

2. Duikende amateurarcheologen en de wetgeving 
Een bijdrage van Peter Seinen tijdens de Schervendag 
De mooie samenwerking tussen professionele archeologen en vrijwilligers op het droge 
bestaat niet onderwater. De Arbowet wordt hierbij altijd als struikelblok opgevoerd. Dit leidt 
tot onduidelijkheid bij duikende archeologische vrijwilligers over wat nu wel of niet zou 
mogen. Aan de hand van een drietal veel voorkomende opvattingen gaf Peter Seinen hierop 
een zienswijze die wij hier naar voren brengen. In zijn voordracht ging hij in op drie veel 
voorkomende opvattingen, te weten: 

1. Vrijwilligers zouden nooit onderwater archeologisch onderzoek mogen doen. 
2. Vrijwilligers zouden nooit kunnen bijdragen aan een professionele onderwater 

opgraving. 
3. Vrijwilligers zouden nooit op verzoek van overheden onderwater archeologisch 

onderzoek kunnen doen. 
Het doel van de voordracht was het openen van de discussie over de doelmatigheid van de 
huidige Arbowetgeving ten aanzien van de bijdrage van vrijwilligers aan onderwater 
archeologisch onderzoek. 
  De Arbowet legt verplichtingen op ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van 
werknemers. Het Ministerie van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) is hiervoor de 
regelgever. Voor regelgeving bij duikactiviteiten ( opgenomen in het Besluit arbeid onder 
overdruk) is het NDC (Nationaal Duik Centrum) adviseur voor de Minister. 
Twee belangrijke uitgangspunten bij de Arbowet zijn: 

1. Er moet sprake zijn van arbeid en 
2. Er moet sprake zijn van een gezag relatie in de vorm van een werkgever-werknemer 

relatie, of een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie.  
 
Opvatting 1. Vrijwilligers zouden nooit onderwater archeologisch onderzoek mogen 
doen. 
Deze opvatting stoelt op de eisen die de Arbowet oplegt aan een professioneel duikteam. 
Artikel 6.16 van het Arbeidsomstandighedenbesluit stelt dat alle duikende leden van een 
professioneel duikteam in het bezit moeten zijn van een certificaat duikarbeid, afgegeven 
door Onze Minister of certificerende instelling. 
Bij archeologisch onderzoek van vrijwilligers ontbreekt, mits juist georganiseerd, een gezag 
relatie. Het uitoefenen van onderzoek valt dan volgens het tweede uitgangspunt buiten de 
Arbowetgeving. Vrijwilligers kunnen dan geheel zelfstandig archeologisch onderzoek doen, 
uiteraard als voldaan wordt aan de voorwaarden van de archeologische wetgeving. 
 
Opvatting 2. Vrijwilligers zouden nooit kunnen bijdragen aan een professionele 
onderwater opgraving. 
Volgens de Arbowet kan een niet-gecertificeerde duikende vrijwilliger geen deel uitmaken 
van de professionele duikploeg. In Artikel 6.31 Duikarbeid leerlingen en studenten, wordt een 
uitzondering gemaakt voor studenten die in het bezit zijn van een erkend duikbrevet. Wat 
deel uitmaken van een duikploeg inhoud is echter niet duidelijk. In een ambtelijk schrijven 
van het ministerie van SZW (Laterveer 1995) worden nog verschillende vormen van 
samenwerking beschreven (samenwerking op afstand en op locatie), waarbij het 
professionele duikteam en de vrijwilligers organisatorisch los van elkaar in hetzelfde gebied 
actief zijn en daarmee niet onder de Arbowet zouden vallen. Waarom dit nu niet meer zou 
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kunnen is niet duidelijk. Onze Minister zou deze samenwerkingsvormen uit 1995 kunnen 
opnemen in bovengenoemd artikel. Het zou mooi zijn als de professionele archeologische 
gemeenschap zich hiervoor sterk zou maken. Want: waar een wil is, is een weg…. Voor het 
zover is zouden de activiteiten van professionele duikteams en vrijwilligers gescheiden in tijd 
actief kunnen zijn: doordeweeks de professionals en in het weekeinde de vrijwilligers. 
Opvatting 3. Vrijwilligers zouden nooit op verzoek van overheden onderwater 
archeologisch onderzoek kunnen doen. 
Ook hier speelt de gevreesde gezagsrelatie de hoofdrol. Door deze relatie te vermijden is de 
Arbowetgeving automatisch niet meer van toepassing. Archeologisch onderzoek op initiatief 
van vrijwilligers valt buiten de Arbowetgeving. De betreffende overheid van de  voornemens 
op de hoogte stellen kan natuurlijk altijd en is handig als er vergunningen nodig zijn. 
 
 

3.  Succesvol theorieweekend Basiscursus Maritieme Archeologie in Lelystad 

Een bijdrage van Willem de Rhoter 

In het weekend van 10 en 11 april werd weer de Basiscursus Maritieme Archeologie (NAS1)  
gegeven, in en rond het gebouw van de REC (Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed) in 
Lelystad. Deze basiscursus voor geïnteresseerden in onderwaterarcheologie wordt 
georganiseerd door de LWAOW. Elf cursisten werden, door deskundigen, onderwezen in de 
kennis van de maritieme archeologie, scheepsconstructies, geofysische zoekmethoden, het 
gebruik van de side-scanner en conservering van vondsten.  
Meerdere prachtige vondsten uit het IJsselmeer gingen van hand tot hand. Ook werden de 
juridische aspecten behandeld. Belangrijk, want binnenkort treedt de nieuwe Erfgoedwet in 
werking. De eerste dag werd afgesloten met een rondleiding door het enorme depot met 
maritieme vondsten en door de werkplaatsen waar objecten worden geconserveerd. 
 De tweede dag werd afgesloten met een praktijkoefening, waarbij iedere groep de opdracht 
kreeg  een groot anker op te meten om later dit later in “site-recorder” in te kunnen tekenen. 
In mei en juni zijn de praktijkweekenden gepland. De deelnemers zullen dan onder water een 
“echt” wrak gaan onderzoeken en opmeten en daarover een rapport schrijven.  
Na een positieve beoordeling van het rapport, krijgen zij het internationaal erkende NAS1- 
-certificaat.  NOB-instructeurs met dit certificaat kunnen ook de Specialisatie Introductie 
Onderwaterarcheologie geven. 
Het was een mooi weekend. Hopelijk helpt deze cursus om het bewustzijn en het belang van 

het behoud ons Maritieme Cultureel Erfgoed te bevorderen. 

Deelnemers aan de Basiscursus Maritieme Archeologie 2015 (foto: Feiko Riemersma) 
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Eerst theorie- en daarna ook nog wat praktijk boven water (fotos. Willem de Rhoter) 
 

4. Jaarverslag LWAOW 2014 
 

1.  Algemeen  
Traditiegetrouw werd het jaar geopend met de Schervendag. Dit jaar was de LWAOW weer 
te gast bij het ADC (Archeologisch Dienstencentrum) in Amersfoort. Voor deze Schervendag 
was weer in een zeer gevarieerd aanbod van sprekers voorzien waarbij diverse zaken van 
de maritiem archeologie en onze maritieme historie aan de orde kwamen. 
Hoogte punt in het programma was de voordracht van Martin Hendriksma over zijn 
onderzoek naar de Lutine. Enkele aanwezige Terschellingers en een deelnemer aan enkele 
duikonderzoeken op de strandingsplaats van de Lutine waren het met een aantal van zijn 
bevindingen niet eens, wat leidde tot interessante discussies. 
De Schervendag werd, zoals gebruikelijk, afgesloten met een hapje en een drankje waarbij 
uiteraard de nodige ervaringen werden uitgewisseld. Van de Stichting BOS (Bevordering 
Onderwater- en Scheepsarcheologie) ontvingen aanwezigen van deze Schervendag het 
boekje  “Kijk op Koggen” 
 
Activiteiten 

De LWAOW heeft zich actief gepresenteerd op de 
Open Monumentendag op donderdag 11 en 
zaterdag 13 september in het  gebouw van de 
RCE Maritiem in Lelystad. Tijdens deze dag zijn 
er duikdemonstraties gegeven en was de 
LWAOW met een stand aanwezig. 
Tevens is er uitleg gegeven over de activiteiten 
van de groepen binnen de LWAOW. 
 
Samenwerking met Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed (RCE) 
Belangrijk in de activiteiten van de LWAOW is de 
samenwerking met de RCE. Bij diverse 
verkennende onderzoeken of aanvullende 
onderzoeken kan een beroep gedaan worden op 
de expertise bij deze dienst. Ook hier speelt mee 
dat door de slechte weersomstandigheden minder 
vraag is geweest naar ondersteuning vanuit de 
RCE. 
 
 

Open Monumentendag 11 en 13 september 
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2.  Activiteiten uit de regio’s 
 
 Regio Noord 
In regio Noord is de Stichting Archeos Fryslân actief met het project “Onderzoek naar 
Maritieme Historie van Fryslân onder Water”. Negen van de tien deelprojecten zijn 
uitgevoerd. Het laatste deelproject, “Inventarisatie van scheepswrakken In het IJsselmeer” 
krijgt dit jaar zijn beslag. 
De afronding van het totale project heeft eind 2014 plaats gevonden.   

 
 Regio Zuidwest 
In de regio Zuidwest zijn meerdere groepen actief. Een belangrijke onderzoeksplaats is en 
blijft het Oostvoornse Meer. Door verzilting van het water neemt het zicht snel af en zien we 
dat de wrakken aangetast worden.  
Door de groep in Lek- en Merwestreek wordt regelmatig onderzoek uitgevoerd in de 

Giessen. Hoewel het onderzoek zich 
hier beperkt tot ondiepere wateren 
komen hier regelmatig vondsten naar 
boven die een aanwijzingen geven over 
vroegere bewoning. 
 
Regio Noordwest  
Dit jaar heeft in de Hoornse Hop een 
site scanonderzoek plaats gevonden. 
Drie vierkante kilometer is nu in kaart 
gebracht en er moet nog 20 vierkante 
kilometer worden onderzocht. Tijdens 
dit onderzoek zijn een aantal wrakken 
ontdekt. Heel  bijzonder zijn de 
afbeeldingen van verspoelde dijken, 
deze komen bijzonder mooi in beeld. 

Verzameling vondsten uit de Giessen (foto Piet Deelen)                         
 
Regio Zeeland 
De onderzoeken naar restanten van de Tempel van Nehalennia zijn ook dit jaar voortgezet. 
Van de duikactiviteiten en de daaruit voortkomende resultaten is een film in voorbereiding. 
Ook is onderzoek gedaan naar wrakken in de Oosterschelde. 
  
Archeologische inspectie De Bijlaard 
In de Bijlaard hebben LWAOW-leden in samenwerking met de AWN-afdeling Zuid-Veluwe en 
Oost-Gelderland een inspectie uitgevoerd naar  de aanwezigheid van  Romeins puin. 
In 1939 is bij grind- en zandwinning in Bijlaard een op een oppervlakte van ca. 200  bij 70 
meter een grote hoeveelheid  Romeins bouwpuin aangetroffen, waarnaar toen geen nader 
onderzoek is gedaan. De vele, tijdens het duikonderzoek, naar bovengehaalde bouwdelen 
en militaria wijzen op de mogelijke aanwezigheid een Romeins castellum.  
 

3. Opleiding in 2014. 
Op 22 en 23 maart zijn de theoriedagen voor de Basiscursus Maritieme Archeologie in het 
gebouw van de RCE in Lelystad gehouden. Vijftien deelnemers, allen 2-sters NOB 
instructeurs, hebben hieraan deelgenomen. Aansluitend op de behandeling van de theorie 
heeft de groep op 24 en 25 maart het geleerde in het Oostvoornse Meer in praktijk gebracht. 
Eind februari presenteerde de NOB de Specialisatie Introductie Onderwaterarcheologie. 
Diverse leden van de LWAOW hebben meegewerkt aan de samenstelling van deze 
specialisatie voor sportduikers. Mogelijk geeft de specialisatie aanleiding voor sportduikers 
om actief met archeologie onder water aan de gang te gaan en aansluiten bij de LWAOW. 
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4. Bestuur 
Het bestuur is tijdens het verslagjaar zeven keer bijeen geweest. Met de regiocoördinatoren 
en adviseur is in 2014  twee keer vergaderd. In deze laatste bijeenkomsten worden de 
activiteiten in de regio’s besproken en op welke wijze het bestuur en de RCE adviserend en 
eventueel ondersteunend aan de activiteiten van kan bijdragen. 
In februari is een digitale nieuwsbrief “Even LWAOW bijpraten….geïntroduceerd. Het is de 
bedoeling de leden hiermee over diverse actuele zaken te informeren en de activiteiten van 
de LWAOW bij geïnteresseerden onder de aandacht te brengen.  
In samenwerking met de AWN heeft het bestuur in een brief de Minister van OCW 
verzocht om het UNESCO Convenant, ter bescherming van het Cultureel Erfgoed Onder 
Water te tekenen.  
 
 

 

Activiteiten van de LWAOW worden ondersteund door: 
 
 
 
 
 

 

 


