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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….                                                 oktober 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;                                            
- zaterdag 23 januari 2016 Schervendag LWAOW; zie ook pt.6; 
- 6 en 7 februari 2016 Duikvaker Houten. 
 

1. De Erfgoedwet 
Januari 2016 wordt een belangrijk moment voor de erfgoedsector. Voor het eerst komt er 
één integrale wet die betrekking heeft op onze museale objecten, musea, monumenten en 
archeologie op het land en onder water. Samen met de nieuwe Omgevingswet maakt de 
Erfgoedwet een integrale bescherming van ons cultureel erfgoed mogelijk. 
De nieuwe Erfgoedwet bundelt bestaande wet- en regelgeving voor behoud en beheer van 
het cultureel erfgoed in Nederland. Bovendien worden aan de Erfgoedwet een aantal nieuwe 
bepalingen toegevoegd. Het uitgangspunt is dat de beschermingsniveaus zoals die in de 
huidige wetten en regelingen gelden tenminste worden gehandhaafd. 
 
Certificering in plaats van opgravingsvergunning 
(Erfgoedwet hfdst. 5) 
Het bestaande stelsel verandert op een aantal punten, maar blijft verder grotendeels in 
stand. De Erfgoedwet vervangt de huidige opgravingsvergunning van de Minister van OCW 
aan archeologische bedrijven door een wettelijk geregeld certificaat. Dat moet garanderen 
dat opgravingen volgens de wettelijke norm op professionele wijze worden uitgevoerd. 
 
Amateurarcheologen en detectoramateurs 
Amateurarcheologen in verenigingsverband worden in bepaalde gevallen vrijgesteld van de 
verplichting om een certificaat te hebben. Bijvoorbeeld bij opgravingen op een terrein 
waarvan bekend is dat daar beperkte archeologische waarden in de bodem aanwezig zijn. 
De gemeente moet bepaald hebben dat professioneel onderzoek niet nodig is, bijvoorbeeld 
omdat de vindplaats verstoord is . Die uitzondering geldt ook bij toevalvondsten die anders 
verloren zouden gaan. 
Ook voor detectoramateurs kunnen uitzonderingen op de certificatieplicht gelden. Ze mogen 
hun activiteiten tot de diepte van de bouwvoor (30 cm)verrichten, maar niet in archeologische 
rijksmonumenten en niet op plekken met een archeologische bestemming of een 
gemeentelijk detectieverbod. 
De precieze voorwaarden voor vrijstelling voor zowel amateurarcheologen als detector-
amateurs worden nader uitgewerkt in een Algemene maatregel van bestuur. 
 
Bescherming maritiem erfgoed 
In de afgelopen jaren is gebleken dat de bescherming van archeologisch erfgoed onder 
water onvoldoende is. Dat komt vooral omdat de omschrijving van de begrippen 'opgraving' 
en 'archeologisch monument' niet altijd toereikend zijn onder water. Maritieme 
archeologische monumenten liggen namelijk vaak op de bodem in plaats van in de bodem. 
In de Erfgoedwet is de formulering van de belangrijkste begrippen aangepast. Ook het 
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verwijderen of verplaatsen van cultureel erfgoed onder water is met ingang van de 
Erfgoedwet expliciet een opgraving, waar een certificaat voor verplicht is. 
 
Wanneer gaat de nieuwe situatie in? 
Op 16 juni 2015 heeft de Tweede Kamer de Erfgoedwet met algemene stemmen 
aangenomen. Na aanvaarding door de Eerste Kamer treedt de Erfgoedwet naar verwachting 
op 1 januari 2016 in werking. 
  

2.  Handreiking “Kracht van de archeologievrijwilliger”  
Samenwerking tussen professionals en vrijwilligers loont voor alle partijen. Maar welke 
erfgoedtaken kunnen door vrijwilligers worden gedaan en welke middelen zijn daarvoor 
nodig? 
Veel gemeenten kunnen niet meer zonder de inzet van vrijwilligers. Vaak beschikken 
vrijwilligers over grote lokale kennis waar de gemeente haar voordeel mee kan doen. Deze 
brochure gaat in op het vrijwilligersbeleid voor archeologie en laat zien wat de vrijwilligers in 
de archeologie allemaal voor hun gemeente kunnen betekenen. De gemeente kan op haar 
beurt de vrijwilligers op tal van manieren ondersteunen, zodat zij hun werk nog beter kunnen 
doen. 
 
Grote waarde 
Vrijwilligers doen archeologisch onderzoek en kunnen een bijdrage leveren aan het 
gemeentelijke archeologiebeleid. Ook spelen ze een rol bij vergunningverlening, toezicht en 
handhaving. Daarnaast zijn ze van grote waarde voor het publieksbereik, educatie en 
draagvlak van archeologie. Vaak is er binnen een gemeente al een groep vrijwilligersactief. 
Wanneer zo'n groep ontbreekt en daar wel behoefte aan is, kan de gemeente hulp vragen bij 
provinciale steunpunten en landelijke vrijwilligersorganisaties. 
 
Voor wie 
Deze publicatie is bedoeld voor gemeenteambtenaren en beleidsmakers die te maken 
hebben met vrijwilligers in de archeologie. 
De handreiking kan als pdf worden gedownload www.archeologieinederland.nl/de-kracht-
van-vrijwilligers 
Ook het colofon van de brochure is interessant: 
Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
Redactie: Tonnie van de Rijdt, Channa Cohen Stuart, Isabel van Lent, Projectgroep 
Archeologie voor Gemeenten 
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2015 

 

3. Algemene Ledenvergadering op zaterdag 9 april 2016 in Eindhoven 

Algemene ledenvergadering op zaterdag 9 april 2016 in Eindhoven 

De Landelijke AWN ledenvergadering zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 9 april om 10.30 

uur in Erfgoedhuis in Eindhoven. In het Erfgoedhuis bevindt zich ook de Archeo Hotspot die 

op vrijdag 9 oktober haar deuren zal openen! 

Het bestuur werkt samen met afdeling 23 om er een boeiende en interessante dag van te 

maken. De agenda met het programma zal aan de besturen worden toegestuurd en zal in 

maart in Westerheem worden gepubliceerd. De agenda is vanaf dat moment te vinden op de 

website van de AWN: www.awn-archeologie.nl 

 
4. Promovendi in de polder 

Vorig jaar hebben Nieuw land Erfgoedcentrum en het Steunpunt Archeologie 
en jonge Monumenten Flevoland (SAMF) de conferentie 'Promovendi in de 
polder' georganiseerd. De reacties waren dermate positief dat op donderdag 
19 november 2015 voor de tweede keer 'Promovendi in de polder' wordt 
georganiseerd. Tijdens deze conferentie zullen wetenschappers die 
promotieonderzoek doen of hebben gedaan naar erfgoed, archeologie en 
geschiedenis van Flevoland over hun werk vertellen. 
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Flevoland is een jonge provincie. Het nieuwe land was niet alleen bij het grote publiek, maar 
ook bij wetenschappers lange tijd bijna terra incognita. Archeologen en historici die zich met 
het gebied bezighouden,stuiten vaak op scepsis: "heeft Flevoland eigenlijk wel 
geschiedenis?", is een vaak gehoorde vraag. 
 
De promovendi en gepromoveerden die op 19 november aan het woord komen, zullen laten 
zien dat Flevoland juist bijzonder rijk is aan erfgoed, archeologie en geschiedenis. Denk aan 
de historie van de voormalige eilanden Schokland en Urk, de Swifterbantcultuur, de vele 
scheepswrakken en de twintigste-eeuwse geschiedenis van sociale opbouw van het nieuwe 
land.  
 
Naast het leveren van inhoudelijke bijdragen zullen de acht sprekers, onder leiding van 

dagvoorzitter Boudewijn Goudswaard, ingaan op de ervaringen die zij als onderzoeker in de 

polder hebben opgedaan, waarbij de volgende onderwerpen aan de orde komen: 

-  ‘Internationale verschuivingen in het onderzoekslandschap’, door Jan Kolen; 

-  ‘Van minkijzer, schorpioen en boevennet; strijd op zee’, door Hans van Westing; 

-  ‘Tussen traditie en modernisering. Over de wederopbouw van boerderijen tijdens en na de 

    Tweede Wereldoorlog’, door Sofie Elpers; 

-  ‘Geofysisch onderzoek op Schokland; nieuwe reultaten?, door Yftinus van Popta; 

-  ‘Schokland-P14, prehistorische navel van de Noordoostpolder’, door Theo ten Anscher; 

-  ‘Haal meer uit je moeras! Vegetatie en exploitatie van een prehistorisch landschap bij  

    Swifterbant’, door Mans Schepers en 

-  ‘Highlights onderzoek international Fieldschool for Maritime Archaeology Flevoland’. 

 
'Promovendi in de polder' is bedoeld voor iedereen die interesse heeft voor het erfgoed, de 
archeologie en de geschiedenis van Flevoland, maar nadrukkelijk ook voor de Flevolanders 
zelf. In verband met de catering is het van groot belang dat wij van uw komst op de hoogte 
zijn. Wilt u zich daarom aanmelden vóór 12 november 2015 via het mailadres 
aanmelding@nieuwlanderfgoed.nl o.v.v. 'Promovendi in de polder' en aangeven of u 
dieetwensen heeft. 

 

5.  Tentoonstelling Sicilië en de Zee. Duik in het verleden 
Tot en met 17 april 2016 presenteert het Allard Pierson Museum de tentoonstelling Sicilië en 
de zee. Duik in het verleden.'  Sicilië was eeuwenlang ankerplaats voor zeehelden, piraten, 
ambitieuze Feniciërs, wijnhandelaren, vrijbuiters, landverhuizers, pionierende Grieken en 
vissers. Hier kwamen verschillende culturen en beschavingen samen. Hier ging de 
uitwisseling van goederen en van gedachten hand in hand. Maar de zee geeft en de zee 
neemt. De wateren rond dit prachtige mediterrane eiland zijn bezaaid met wrakken vol 
duistere, wonderschone objecten. Hier ligt de geschiedenis letterlijk voor het opduiken. 

 
Wim Hupperetz, directeur Allard Pierson  Museum: 'Sicilië is opnieuw middelpunt van 
migraties en een clash van culturen, zoals het al eeuwen is. Die geschiedenis ligt op de 

zeebodem en is de afgelopen decennia opgedoken. Deze 
schatten worden nu voor het eerst getoond in dit 
internationale project.' 
In de loop van de jaren onthulden onderwaterarcheologen 
de geheimen van de zee. Honderden wrakken werden in 
kaart gebracht en onderzocht. In Sicilië en de zee draait 
alles om de vondsten uit  zes  scheepswrakken. De 
bijzondere tentoonstelling geeft daarmee een uniek inkijk in 
het leven, werk en soms de dood van onder meer 
Odysseus, Justinianus I en onze 'eigen' Michiel de Ruyter, 
die sneuvelde bij de slag bij Augusta op 22 april 1676. 
De unieke objecten en de mystieke sfeer van de zalen 
nemen u mee naar de bodem van de zeeën rond Sicilië.  

mailto:aanmelding@nieuwlanderfgoed.nl


4 
 

De tentoonstelling zet de schijnwerper op talloze voorwerpen, waaronder bronzen helmen en 
wapens, maar ook op amforen, beelden en gebruiksvoorwerpen. Verder krijgt de bezoeker 
een helder  beeld van hoe de onderwaterarcheoloog te werk gaat. Vrijwel alle bruiklenen 
komen uit Sicilië. 

 
Actualiteit in beeld 
De tentoonstelling Sicilië en de zee is een drieluik. De hoofdtentoonstelling wordt begeleid 
door twee satellieten. Aankomst op Lampedusa, met aangrijpende beelden van 
bootvluchtelingen van  de Italiaanse fotografe Sara Prestianni, is rauw en confronterend. Nog 
steeds wordt er rond Sicilië geschiedenis geschreven. Onderwater erfgoed, bescherm het, is 
een samenwerking met Unesco en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.  
Deze fototentoonstelling  benadrukt de noodzaak van  een zorgvuldige omgang met de 
schatten op de zeebodem. Ook deze archeologische objecten verdienen onze aandacht en 
bescherming. 
 

6. Schervendag 2016; voorlopig programma 
Op zaterdag 23 januari 2016 wordt de Schervendag 2016 gehouden. Ook dit jaar zijn we te 
gast  bij het Archeologisch Diensten Centrum ADC in Amersfoort. 
Op deze Schervendag komen de volgende sprekers aan het woord: 

-   Nico Brinck over ‘De leugen over de drie Nederlandse kanonnen in Engelend’; 

-   Johan Opdebeeck over ‘Uitgevoerd veldwerk door de RCE’; 

-   Anne Doedens & Jan Houter over ‘De Ramp van Vlieland en Terschelling’; (na afloop is er  

    de mogelijkheid het boek te kopen en door beide schrijvers te laten signeren; 

-   Wouter Waldus over de berging van ‘De IJsselkogge’. 

 

In het middagprogramma is nog tijd voor enkele presentaties uit de regio’s. Bij een 
presentatie kan het om uiteenlopende zaken gaan, bijvoorbeeld: een eigen onderzoeks-
project, ervaringen met het opzetten van een een tentoonstelling of andere publieksactiviteit,  
een bijzondere vondst, etc. Doel van een presentaties is elkaar te inspireren en van elkaar te 
leren en ervaringen te delen. 
Noteer 23 januari 2016 vast in je nieuwe agenda!!  
 
 
 

 

Activiteiten van de LWAOW worden ondersteund door: 
 
 
 
 
 

 

 


