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e-mail: secretariaat@lwaow.nl 

                                                                                                                                L W A O W 

LWAOW is een afdeling van de AWN 
 

Even LWAOW bijpraten….                                             september 2015 

 
Enkele belangrijke data 
- vrijdag 13 november  Duiken op wrakken; Vrijwilligers in de ow-archeologie. Een   
                                              symposium over de betekenis van vrijwilligers in de onderwater  
                                              archeologie; 
- 26 en 27 november  Reuvensdagen in Zwolle. Dit jaar o.a. aandacht voor: 
                                          -  Schepen en transport - Koggen... 
    -  Schepen en transport – Aan ’t water… 
    -  Conflictarcheologie 
    -  Hoe om te gaan met de Parels van de Malta-archeologie? 

-  Archeologie en Publiek. 
- zaterdag 23 januari 2016 Schervendag LWAOW; 
- 6 en 7 februari 2016 Duikvaker Houten. 
 

 
1. Scheepswrak op Ameland 

 Bij Ballum op Ameland zijn dinsdag 14 juli restanten van een scheepswrak gevonden. Een 
strandwacht van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) deed deze  

ontdekking. Het wrakdeel heeft 
een lengte van ca. 7 meter, 
waarvan de delen bijzonder 
zwaar zijn uitgevoerd. De eerste 
vermoedens waren dat het gaat 
om restanten van een schip uit de 
zeventiende of achttiende eeuw. 
Medewerkers van het Amelander 
museum gaan het wrak opmeten 
en opvallende kenmerken 
vastleggen zodat daaruit een 
eventuele strandingsdatum 
vastgesteld kan worden. “Mogelijk 

Wrakdeel op het strand van Ameland (foto: Klaas Wiersma)         is er dan een relatie te leggen  
                                                                                               met een geregistreerde 
schipbreuk”, aldus Joop de Jong, directeur van het Amelander museum.   
“In de afgelopen decennia werden zulke wrakken na ontleding vaak uitgegraven en elders op 
het eiland tentoongesteld. Nadeel hiervan is dat het oude scheepshout krimpt of verrot, en 
na enkele jaren is er weinig van over. Het is de bedoeling dat het wrakdeel onder het zand 
van het strand blijft liggen. 
 
 

2.  De Vierdaagse en onderwaterarcheologie  

Een bijdrage van Peter Seinen en Joost van den Besselaar (stichting Mergor in Mosam) 

Op de laatste dag van de jaarlijkse Vierdaagse van Nijmegen voert de route over de Maas bij 

Cuijk. Voor deze gelegenheid wordt door de genie een pontonbrug over de rivier aangelegd. 

Deze brug legt het scheepvaartverkeer voor de hele dag lam en biedt aan de stichting 

Mergor in Mosam een uitgelezen mogelijkheid om diverse archeologische locaties te  
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verkennen. Deze locaties betreffen restanten van een laat-Romeinse brugpijler en een dito 

loskade (beiden Rijksmonumenten…) met grote nog herkenbare structuren. 

  Ook afgelopen jaar op vrijdag 24 juli had de stichting weer een nuttig en interessant 

programma georganiseerd dat bestond uit onderwaterverkenningen die gericht zijn op het 

vaststellen van mogelijke veranderingen van de Rijksmonumenten. Beide monumenten 

staan voortdurend bloot aan de eroderende werking van de rivier en zware schepen die 

ondanks een wettelijk verbod nog steeds afmeren.  

 
Het basiskamp van Mergor in Mosam aan de Maasoever (foto: Geert van der Velde) 

  

 Zo heeft de genoemde brugpijler reeds vele zware blokken natuursteen verloren die nu in de 

vaargeul liggen [1]. Jaarlijks wordt de positie van het erosiefront opgemeten en ook dit jaar 

was dat weer verder opgeschoven. Dit jaar hebben we, op ludieke wijze met kleine boeitjes, 

ook de posities van de blokken natuursteen in de vaargeul gemeten. Het zijn er inmiddels 

meer dan vijftien…. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook AWN en LWAOW aan de Maasoever (foto: Albert Zandstra) 
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Ook de genoemde loskade, een combinatie van zware eikenhouten palen met daartussen 

uniek Romeins nederzettingsafval spoelt in gestaag tempo vrij. Nu mag het unieke 

verspoelde vondstmateriaal nog verzameld en gedocumenteerd worden [2], maar de nieuwe 

wetgeving gaat dat volgend jaar ook verbieden en dan spoelt alles ongezien weg. Een 

zwarte bladzijde in de geschiedenis van de professionele / commerciële archeologie…. 

  Gelukkig liet de zon ons ook dit jaar niet in de steek en werd het, ondanks de 

archeologische zorgen, een gezellige en ontspannen dag met na afloop van de duiken een 

koel biertje en een heerlijk hapje. We kijken al weer uit naar volgend jaar… 

 

Referenties 

[1] W.B. Waldus, Een Romeinse brugpijler bij Cuijk), ADC Rapport 1836, 2009. 

[2] P.A. Seinen, J.A. van den Besselaar, A Late Roman Quay in the River Meuse near Cuijk, 

Netherlands, The International Journal of Nautical Archaeology, Volume-43-Number-2-

September-2014, Wiley. 

 
 

3. Brittenburg krijgt weer aandacht 

Van 20 juni tot en met 27 september 2015 is in het 

Meermanno museum in Den Haag een kleine tentoonstelling 

over Romeinse oudheden te zien. Sommige daarvan zijn 

opgegraven op het strand van Katwijk aan Zee, waar zich zo 

werd/wordt aangenomen ook het Romeinse ‘castellum’ de 

Brittenburg bevond. 

In de zestiende eeuw waren bij extreem laag water enkele  

resten van dit ‘castellum’  zichtbaar wat voor verschillende 

ooggetuigen aanleiding was er over te schrijven en afbeeldingen van te maken. In de daarop 

volgende tijd hebben velen, waaronder Hugo de Groot, Holwerda maar ook in onze tijd  

onder andere Boudewijn Goudswaard en Eric Weijters zich bezig gehouden met het mysterie 

van de Brittenburg. 

In 2004 kwam Eric Weijters met nieuwe plaatsbepaling gegevens gebaseerd op 16de eeuwse 

kruispeilingen die, voor die tijd, nooit zijn uitgewerkt. Met duikers zou in de zomer van 2004 

op deze locatie een verkenning uitgevoerd worden. Door technische problemen is dit 

onderzoek (helaas) niet uitgevoerd. 

 

De tentoonstelling in het Meermanno museum heeft bij enkelen wederom nieuwsgierigheid 

gewekt over de Brittenburg en de uitgevoerde onderzoeken die niet of nauwelijks tot enig 

resultaat hebben geleid. Mogelijk kan dit leiden tot een nieuw onderzoek.  

Het gaat hierbij niet zozeer om mogelijke restanten van de Brittenburg; een onderzoek – hoe 

dan ook uitgevoerd -  moet aansluiten bij het Provinciale LIMES-project  voor 2017. Dit 

eventuele project is er vooral op gericht om de publieke belangstelling voor de archeologie 

weer een stimulans te geven en het draagvlak voor onze cultuurhistorie bij het publiek te 

verbreden. 

 

Het aanvankelijke idee om een onderwateronderzoek naar mogelijke restanten van de 

Brittenburg uit te voeren is niet aan de orde. De afgelopen jaren zijn, op de vermeende 

locatie van de Brittenburg, in het kader van de aanleg van Kustwerk Katwijk diverse 

afgravingen en zandsuppleties uitgevoerd. Tijdens deze werkzaamheden zijn geen 

aanwijzingen naar restanten van de Brittenburg aangetroffen. 
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De tentoonstelling “Het Raadsel van de Brittenburg” in het Museum Meermanno (tot 27 

september 2015) komt in het najaar naar het Museum Katwijk. Zeker de moeite waard om te 

bezoeken.  

Als er nieuwe ontwikkelingen in de zoektocht naar restanten van de Brittenburg zijn zullen 

we die zeker melden, maar voorlopig blijft het mysterie van de Brittenburg menigeen 

bezighouden.   
  

 
4. GEHEIMEN achter de dijk 

Een bijdrage van Fred Groen (WDSR) 

Zaterdag 19 september 2015 gaat de documentaire “Geheimen achter de dijk” tijdens het 

filmfestival  Film bij de Sea 2015’ in Vlissingen in première. 

Niets is zo gewoon als dat het lijkt…. Een verhaal ontstaan uit passie voor het 

Walcherense landschap en de uit strijd voortgekomen natuur.  

In de documentaire, een productie van Robert Hughan, wordt aandacht besteed aan de 

verhalen van Fred Groen, Leon Joosse en Arie de Lange en wordt je meegenomen op een 

ontdekkingsreis, over het dichten van de dijken, een Duitse mijnenlegger de “MFP 920 DM” 

en dorpen met rode daken, zwarte schuren, gelegen in idyllische dorpjes en ook wordt 

aandacht besteed aan de inundatie van Walcheren in het najaar van 1944.  

Deze ‘vergeten strijd’ heeft aan veel Zeeuwen, Britten, Noren, Canadezen en Duitsers het 

leven gekost. De invasie ‘Operation Infatuate’ vrij vertaald “Operatie Waanzinnige Invasie”, 

was Normandië in het klein.  

Na de oorlog kon men eindelijk met het herstel beginnen om Walcheren droog te leggen en 

het landschap te hervormen zoals we het tegenwoordig zo goed kennen …… of kennen we 

onze “Tuin van Zeeland” eigenlijk helemaal niet zo goed …?? 

 

5.  Nationale Archeologiedagen 

In het weekend van 16, 17 en 18 oktober vinden de 1e Nationale Archeologiedagen plaats. 

Dit eerste jaar nog als pilot in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. 

Tijdens deze dagen worden er op allerlei plaatsen in deze drie provincies archeologische 

publieksactiviteiten aangeboden. Volgens de website werken er 60 organisaties en 3 

provincies aan mee en is het doel de archeologie beter zichtbaar en beleefbaar te maken 

voor een groot publiek. 
 
Meer hierover vind je op  Nieuwsbrief: http://bit.ly/Archeologiedagen2015 

 
 
 

 

Activiteiten van de LWAOW worden ondersteund door: 
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