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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….                                          december 2015     

 
Enkele belangrijke data 
  
- zaterdag 23 januari 2016 Schervendag LWAOW 2016; 
- 6 en 7 februari 2016  Duikvaker Houten; 
- 25 februari 2016  Glavimans/BOS symposion over “Maritiem Oorlogserfgoed” 
 

1. Schervendag LWAOW 2016 
De Schervendag 2016 zal gehouden worden op zaterdag 23 januari 2016 in het kantine van het 
gebouw van het Archeologisch Diensten Centrum ADC, Nijverheidsweg Noord 114, 3512 PN in 
Amersfoort 
 
Het voorlopige programma voor deze dag ziet er als volgt uit: 
09:30 – 10:15 uur    Ontvangst met koffie 
10:15 – 10:40 uur    Opening door Jan Venema voorzitter LWAOW en mededelingen van het  
                                bestuur 
10:40 - 11:15 uur    ‘De leugen over drie Nederlandse kanonnen in Engeland’ lezing door  
                                Nico Brinck                                            
11:15 - 12:00 uur    ‘Uitgevoerd veldwerk door RCE’ door Johan Opdebeeck (RCE)  
12:00 - 13:30 uur     Lunch en bijpraten 
13:30 - 14:30 uur    ‘De ramp van Vlieland en Terschelling’ door Anne Doedens & Jan Houter 
                                Na afloop mogelijkheid om het boek te kopen en laten signeren door de  
                                schrijvers, prijs van het boek € 45,00      
14:30 - 15:00 uur    ‘Bijzondere ontdekkingen bij de IJsselkogge’ door Wouter Waldus (ADC) 
15:00 - 15:15 uur    Koffiepauze    
15:15 - 16:30 uur    Diverse lezingen door LWAOW leden, over wat er het afgelopen jaar zoal is     
                                onderzocht  
16:30 - 17:00 uur    Afsluitende borrel. 
 
De deelnemersbijdrage aan deze Schervendag bedraagt voor leden AWN/LWAOW € 20,00 per 
persoon en voor niet-leden € 25,00 per persoon.   
Verzoek dit bedrag bij opgave van deelname over te maken op rekeningnummer ten name van 
de penningmeester LWAOW, NL41 ABNA 056 842 27 32. 
 
In verband met de bestellingen voor de lunch verzoeken wij u bij deelname aan de Schervendag 
2016 dit voor 16 januari 2016 op te geven via e-mail:  secretariaat@lwaow.nl. 
 
 

2.  Nieuwe, bijzondere ontdekkingen middeleeuwse IJsselkogge Kampen 

Persbericht van ruimte voor de rivier IJsseldelta 

Berging IJsselkogge vindt plaats in januari 2016, later dan gepland 
 
KAMPEN - Het onderzoek, dat onderwater archeologen sinds september in de IJssel bij 
Kampen uitvoeren, heeft een schat aan nieuwe informatie opgeleverd over 
scheepswrakken van de aak, de punter en in het bijzonder de middeleeuwse IJsselkogge. 
Gebleken is dat de kogge niet volledig is ontmanteld, zoals eerst werd gedacht. 
Spectaculair is de vondst van een kombuis aan boord, compleet met koepeloven en 
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geglazuurde tegels. Verder zijn veel scheepsonderdelen goed bewaard gebleven, zoals 
een deel van het achterdek, jufferblokken en de binnenbetimmering in het achterschip. 
Onder water stuitten de archeologen onverwachts ook op een deel van de oever van het 
middeleeuwse Kampen of Brunnepe. En ze vonden werktuigen uit de prehistorie. De 
unieke vondsten en de zorgvuldige voorbereiding maken dat de berging van de 
IJsselkogge nu gepland staat voor januari 2016.  
 
Afgelopen maand werden de twee kleinere scheepswrakken, een aak en een punter, al boven 
water gebracht. Sindsdien richt het onderzoek zich op de IJsselkogge. Bij het verwijderen van 

zand uit het wrak zijn veel 
ontdekkingen gedaan. Er is een 
achterdek met daarop een 
stookplaats met koepeloven 
aangetroffen, opgebouwd uit 
bakstenen en geglazuurde tegels. 
De vondst van de koepeloven is 
ronduit uniek. Met 3D-
onderwaterfotogrametrie is het 
geheel prachtig in beeld gebracht. 
De vondst geeft een beeld van 
het leven aan boord en de 
gebruikte materialen kunnen een 
indicatie geven van de herkomst 
van het wrak. Dat wordt op dit 
moment Koepeloven en 
pompgoot in sb achterschip                               

nader onderzocht.  

Voorzijde koepeloven 
 
Scheepsarcheologische details 
Er kwamen veel scheepsarcheologische details aan het licht, zoals de ophanging van het roer, 
planken van het achterdek en binnenbetimmering in het achterschip in de vorm van  houten 
wandjes die de ruimte in het achteronder indelen. Het is de eerste keer dat dit bij een 
middeleeuws schip is aangetroffen. Verder is een intacte wantrust constructie aangetroffen 
gevonden. Het wantrust zit aan de buitenkant van het boord en dient voor de verbinding van de 
touwen die de mast ondersteunen, de zijstagen. Deze bestaat uit zeven ijzeren 
bevestigingsbouten (puttingijzers) met oog. Aan twee daarvan zat nog een jufferblok bevestigd, 
een blok met drie gaten waar de lijnen doorheen werden geschoren. Van het schip zijn 
gedetailleerde onderwateropnamen in 3D gemaakt. 
 
Ontmanteld of niet? 
De IJsselkogge blijkt niet volledig ontmanteld te zijn, zoals men wel zou verwachten bij een 
opzettelijk afgezonken schip. Of dit de theorie van middeleeuws watermanagement ondermijnt, 
is op dit moment nog niet te zeggen. De komende weken wordt het onderste deel van de 
IJsselkogge vrij gelegd. Mogelijk worden daarbij nog nieuwe vondsten aangetroffen.  
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Restanten van en oude fuik uit wilgentenen 
 
Oude oever 
Vastgesteld is dat de IJsselkogge, tezamen met de aak in het verlengde, haaks op een 
middeleeuwse oever ligt, met de achtersteven in de richting van Kampen. Op die oever zijn 
houten paaltjes aangetroffen, vermoedelijk fundamenten van bouwwerken of structuren op de 
kant. Een van deze paaltjes is met C14-dateringmethode in de 14de eeuw na Chr. gedateerd. 
De komende weken wordt in kaart gebracht of er nog meer structuren op de middeleeuwse 
IJsseloever liggen.  
 
Prehistorie 
Verspreid in het onderzoeksgebied zijn verschillende vuurstenen werktuigen gevonden, die 
duiden op een laag met prehistorische bewoningsresten in de nabijheid van de wrakken. Deze 
zijn door de tijd heen los geschuurd door de stroming van de rivier en vermengd met het zand 
waarmee de IJsselkogge is gevuld. Nader onderzoek moet deze laag scherper in beeld 
brengen. 
 
Berging van de IJsselkogge  
Het enorme middeleeuwse gevaarte, met een geschat gewicht van 50 ton en 20 meter lengte, is 
nu bijna geheel vrij gelegd en in het midden van het hijsframe gepositioneerd. Voor de berging is 
een innovatieve methode ontwikkeld. De afgelopen weken is de spuitlans geïnstalleerd, het 
systeem waarmee op basis van waterkracht tunnels onder het wrak door worden gespoten. 
Deze lans brengt hijsbanden aan onder het wrak, op een meter van elkaar. De hijsbanden 
maken deel uit van de bergingsmand waarin de kogge wordt gefixeerd en gelicht. Dit gebeurt 
met zeer grote zorgvuldigheid. Nu de werkzaamheden vergevorderd zijn en alle onzekerheden 
omtrent de berging beter in beeld zijn gebracht, is ook meer duidelijkheid over de planning. Om 
het wrak in zijn geheel en in goede staat boven water te halen is meer tijd nodig. De berging, 
oorspronkelijk gepland voor medio december, zal nu in  januari 2016 plaatsvinden. 
 
Ruimte voor de Rivier IJsseldelta 
De IJsselkogge wordt geborgen om de zomerbedverdieping van de IJssel te kunnen uitvoeren. 
De IJssel wordt op dit moment tussen de Molenbrug en de Eilandbrug over een lengte van 7,5 
kilometer, gemiddeld 2 meter uitgebaggerd. Daarnaast wordt de hoogwatergeul Reevediep 
aangelegd ten zuiden van Kampen. Beide maatregelen samen zorgen ervoor dat de 
hoogwaterveiligheid van de regio Kampen-Zwolle voor de toekomst wordt geborgd. 
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Combinatie Isalacogghe 
De combinatie Isalacogghe bestaat uit drie bedrijven, die gespecialiseerd zijn in archeologisch 
onderzoek (ADC ArcheoProjecten), duikwerkzaamheden (Baars-CIPRO) en berging van 
schepen (HEBO Maritiem). Het team bestaat uit onderwaterarcheologen, scheepsarcheologen, 
duikers, fysisch geografen, een specialist op het gebied van 3D onderwaterfotogrammetrie, 
surveyors en bergingsspecialisten. Samen wordt keihard gewerkt om deze unieke berging en dit 
bijzondere archeologische onderzoek tot een goed einde te brengen, gebruik makend van 
innovatieve bergingstechnieken en 3D technieken.  

 
  

3. Ondertekening van het Protocol Onderwaterarcheologie Texel in het 
Museum Kaap Skil te Oudeschild 

Bijdrage van Willem de Rhoter   
Op 20 november werd dit protocol ondertekend. Hierin maken verschillende instanties afspraken 
over hoe er wordt omgegaan met het erfgoed op de bodem van de zee, behorend tot het 
grondgebied van Texel. De ondertekenende instanties zijn: het Ministerie van O, C en W, de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Provincie Noord-Holland, de Gemeente Texel, het 
Museum Kaap Skil en Duikclub Texel. In grote lijnen komt het protocol erop neer dat ernaar 
gestreefd wordt om wrakken te beschermen en in situ (dus in de bodem) te laten. Sportduikers 
kunnen verkenningen doen en rapporteren en melden. De officiële instanties beoordelen wat er 
met gevonden wrakken zal gebeuren. Als het wrak bedreigd wordt en van veel waarde is, wordt 
een bedrijf ingeschakeld voor verdere werkzaamheden. Als zo’n wrak acuut bedreigd wordt, dan 
kunnen sportduikers onder voorwaarden vervolgonderzoek doen en eventuele vondsten boven 
brengen. De vondsten worden geconserveerd door het museum en worden eigendom van de 
provincie die ook bepaalt waar de vondsten worden tentoongesteld. Dat zal vaak Museum Kaap 
Skil zijn.  
Na korte toespraken van de ondertekenaars hield de heer Jac Betsema, van Duikclub Texel, 
een warm pleidooi om toch vooral vondsten mee naar boven te nemen: dan is er de grootste 
kans op behoud: als je iets laat liggen, dan kan die vondst verspoelen of kapotgaan door 
stroming of netten. Vooral de aanwezige duikers waren het roerend met hem eens!  
Daarna volgde de ondertekening en kon men rondkijken in het museum. Er waren vele 
deskundigen aanwezig om allerlei informatie te geven over de uitgestalde objecten: zeer 
interessant! 

Ondertekening van het protocol                                      Jac Betsema vertelde over zijn ervaringen van het  

                                                                                         verloren gaan van ons erfgoed 
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Deze pilot loopt een jaar en zal grondig gemonitord worden. Het is de bedoeling om te testen 
wat er binnen de kaders van de nieuwe Erfgoedwet mogelijk is. Voor de leden van de LWAOW 
kan deze pilot van groot belang zijn om te zien hoe je binnen de kaders van de nieuwe 
Erfgoedwet toch interessant onderzoek te doen.  
 
 

4. Conference ‘Navies in Miniature’, 4-5 February 2016, Amsterdam 
On 4 and 5 February 2016 the Rijksmuseum in Amsterdam, the Netherlands, will host a two-day 
international conference ‘Navies in Miniature’ about naval model collections and the research, 
conservation and presentation of historic ship models.  

The overall theme on Thursday 4 February 2016 will be naval model collections from the 
different navies in both Europe and North America. These technical collections were created as 
an instrument in ship design and construction as well as for research and educational purposes. 
Keynote lectures will be presented by Professors John Mack (University of East Anglia) and 
Joost Schokkenbroek (Vrije Universiteit Amsterdam/Het Scheepvaartmuseum). During the 
presentations speakers will focus on naval model collections in the Netherlands, Great Britain, 
France, Portugal, Scandinavia and the United States. 

On Friday 5 February 2016 the focus will be on the research, conservation and presentation of 
historic ship models, including 3D laser scanning, computer modelling and new and innovative 
ways of museum presentations. Also the results of the first-ever survey into conservation 
practice of ship models in maritime museums worldwide will be presented and discussed. The 
keynote lecture will be presented by Dr Kevin Fewster (National Maritime Museum Greenwich) 

You can find a draft programme (PDF document) on the conference website at 
https://www.rijksmuseum.nl/en/whats-on/symposiums/symposium-navies-in-miniature.  

Registration is now open. Prices are 90 euros (students 60 euros) for two days, one-day tickets 
are available at 45 euros (students 30 euros). Tickets include free entry to the Rijksmuseum 
during the conference. 
 
 

5. Vooraankondiging Glavimans Symposion: Oorlogserfgoed in het “natte” 
 

Glavimans Stichting  &  Stichting BOS 
 

Oorlogsgoed in het “natte” 
 
De  Glavimans Stichting en de Stichting ter Bevordering van de Scheeps- en Onderwater-
archeologie (BOS) organiseren tezamen het 12e Glavimans Symposion.  
Thema van het 12e symposion ie het oorlogserfgoed uit en in het natte milieu. 
Op het symposion zullen acht sprekers het onderwerp vanuit verschillende hoeken belichten. 
Aan bod komen inventarisaties van het oorlogserfgoed onderwater, waaronder scheepswrakken 
en vliegtuigwrakken, de ontwikkeling van het Nederlands scheepsgeschut en de daarvoor 
benodigde aanpassingen aan scheepsconstructies en bijzondere vondsten van bewapening. 
 
Locatie:  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. 
Datum: 25 februari 2016 
Tijd:   10:00 – ca.17:00 uur, waarna gelegenheid voor even napraten. 
Kosten:: € 20,00 (inclusief lunch en publicatie van het voorgaande symposion), 
Aanmelding:  secretariaat Glavimans Stichting; e-mail: glavimans_2016@gmail.com. 
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6. Vooraankondiging Congres: Dijken, dammen, duikers 
De archeologie van waterbeheersing in middeleeuws Nederland 

 

Op vrijdag 24 juni 2016 organiseert de Stichting voor de Middeleeuwse Archeologie een 
themacongres over de archeologie van de waterbeheersing in de Middeleeuwen en de Nieuwe 
Tijd. Hierbij wordt recent archeologisch onderzoek gepresenteerd, waarbij zowel de gebieden 
grenzend aan zee als de rivieren en polders aan bod komen. Het onderzoek is de laatste jaren 
steeds actueler vanwege de vele ingrepen in het kader van het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma en Ruimte voor de Rivieren. 
 
Daarom wordt aandacht besteed aan de vraag hoe de archeologie relevant kan zijn voor het 
inpassen van cultuurhistorische elementen zoals dijken. En omgekeerd: wat is de stand van 
kennis en waar liggen de relevante onderzoeksthema’s voor de komende jaren waarin vele 
ruimtelijke ingrepen op ons af komen? 
Sprekers uit alle delen van ons land zullen in korte bijdragen diverse thema’s aansnijden. 
 
Datum: Vrijdag 24 juni 2016 
Tijd: 09:30 - 17:00 u 
Locatie: Oosterkerk, Grote Oost, Hoorn 
 
Tot 1 mei  € 25 inclusief thee, koffie, lunch, borrel, dijkwandeling en vaartocht (bij goed weer) 
Aanmelden vanaf heden via: info@stichtingmiddeleeuwsearcheologie.nl 
Aanmelden posters kan tot 1 mei. Definitief programma wordt in januari 2016 bekend gemaakt 
op www.stichtingmiddeleeuwsearcheologie.nl 
 
Tijdens het congres wordt het nieuwe boek ‘Dwars door de dijk’ gepresenteerd en met korting 
aangeboden aan de deelnemers 

 
 

 

Activiteiten van de LWAOW worden ondersteund door: 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.stichtingmiddeleeuwsearcheologie.nl/

