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        AWN-Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie 

Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water 
opgericht: 24 september 1994   

e-mail: secretariaat@lwaow.nl 

                                                                                                                                 

LWAOW is een afdeling van de AWN 
 

Even LWAOW bijpraten….                                                  mei 2016     

 
 

1. Basicursus Maritieme Archeologie 2 - 3 april en 9 -10 april 2016  
Tekst en foto’s van Willem de Rhoter 

Voor het theoriedeel van de cursus was het ADC ArcheoProjecten in Amersfoort onze gastheer. 

Twintig cursisten en twee archeologen van het ADC kregen onderwijs van docenten van onder 

anderen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Juridische aspecten werden behandeld, 

evenals scheepsconstructies door de jaren heen, maritieme archeologie, vondstgroepen en 

conserveermethoden, geofysische zoekmethoden en meettechnieken en de nieuwe 

ontwikkelingen daarin, zoals de 3D-fotometrie. Op de zondag middag werd buiten het inmeten 

geoefend op een paar houten objecten. 

 

Een week later was het praktijkdeel van de cursus, in Spakenburg. In de vijftiger jaren werden 

daar tientallen botters “om de hoek” van de haven in ondiep water tot zinken gebracht: een 

fantastisch oefenterrein! De twintig cursisten werden opgesplitst in vier groepen die elk een wrak 

ter bestudering kreeg toebedeeld. Echt gedoken werd er niet: het was 0,5 tot 1,5 meter diep. Er 

werd drie tot vier keer “gedoken” en de rest van de tijd werd besteed aan onderling overleg en het 

verwerken van de meetgegevens. Voor de begeleiding waren drie maritiem archeologen 

aanwezig. De komende tijd zal elke groep een onderzoeksrapport inleveren dat door maritiem 

archeologen beoordeeld zal worden. Bij goed resultaat zullen de cursisten hun NAS 1 certificaat 

ontvangen. 
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Het is aardig gelukt om deze grote groep van 20 cursisten goed bezig te houden. En we hadden er 

prachtig weer bij!  
 

2. Twee waardevolle wrakken bij Windpark 
Artikel uit Leeuwarder Courant 9 april 2016.  

In het geplande Windpark Fryslân bij de Afsluitdijk bevinden zich in ieder geval twee waarde 

volle scheepswrakken. Zij zijn archeologisch onderzocht door Periplus Archeomare.  

Dit gebeurde om vast te stellen of het waardevolle archeologische overblijfselen betreft die 

bedreigd kunnen worden door de molens. In het gebied werden ook nog twee andere wrakken en 

twee locaties met wrakresten aangetroffen. Zij bleven buiten beschouwing omdat ze op meer dan 

100 meter van geplande turbines afliggen. 

Archeologische waarde hebben de twee wrakken in het oostelijk molengebied zeker, maar het 

risico schijnt mee te vallen. Zolang de molenfundamenten op minstens 25 meter afstand blijven 

van de wrakken kan er veilig gebouwd worden constateren de archeologen. 

Inspectie van de wrakken bleek zeer lastig, aangezien de duikers bijna geen hand voor ogen 

zagen en op de tast moesten werken. Het ene schip was oorspronkelijk zeker 17,5 bij 6,5 meter 

groot en lijkt te dateren van begin achttiende eeuw. Dit baseren de archeologen op de vondst van 

een ‘kattekop’,  een groene bolle wijnfles die toen veel gebruikt werd. Rond het schip zijn veel  

stenen gevonden die waarschijnlijk als ballast hebben gediend. 

Kattekop en wrakhout begroeid met schelpen (foto: Periplus Archeomare) 

 

Aan boord bevonden zich ook een stuk ketting en ijzeren gewichten, die vaak door handelaren 

werden gebruikt. Verder werden er afgeronde stukken veen vervoerd. Het schip lijkt nog in 

redelijke conditie. 

Het andere onderzochte wrak is 18 bij 4 meter, maar over de oorspronkelijke omvang valt weinig 

te zeggen. Er werden onduidelijke ‘bolvormige structuren’ aan boord gevonden. Aan de 

overwoekering met zoutwaterschelpen is te zien dat het schip zonk toen de Zuiderzee nog 

bestond. Nadere datering blijkt lastig. 

 

3. Maritiem depot Lelystad (voormalig NISA) gesloten 
Vanaf 1 januari 2016 is het Maritiem depot van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 

in Lelystad (het voormalig NISA) gesloten. Ook is met de bruikleen voor de rijkscollectie per die 

datum gestopt. Reden van het sluiten van het depot zijn de voorbereidende werkzaamheden voor 

het op te richten erfgoedpark Batavialand, waarin ook het Maritiem depot wordt ondergebracht. 

Dit erfgoedpark is een samenwerkingsovereenkomst tussen de RCE, provincie Flevoland, 

museum Nieuw Land en de Bataviawerf. Het erfgoedpark wordt de komende jaren ontwikkeld. 

 
4. Het wrak van Kampen, een topkogge  

Uit: Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2 2016  

Het blijkt bijzonder goed bewaard gebleven, het scheepswrak dat in februari bij Kampen 

uit de IJssel gelicht is. Het is het restant van een kogge uit de vijftiende eeuw. Experts in 

Lelystad zien mogelijkheden het te conserveren. 
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Om de paar minuten sproeit er water over het wrak in het conserveringsstation in Lelystad. 

Anders is het zo gedaan met het hout. Tot juni onderzoeken deskundigen van Stichting 

Batavialand of zij de resten van het twintig meter lange handelsschip uit de vijftiende eeuw 

kunnen behouden. Het ziet er veelbelovend uit. De stichting is een samenwerking tussen 

Bataviawerf het Nieuw Land Erfgoedcentrum en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

Archeologen vonden het scheepwrak in 2011 in de rivierbodem van de IJssel bij Kampen.  

Zij zagen de ondergrondse restanten op sonar- en zogeheten multibeam-beelden tijdens 

onderzoek voor een verdieping van de rivier door Rijkswaterstaat. 

Sonaropname ligging IJsselkogge, punter en aak (Opname: Isalacogghe) 

 

 Na daar zeshonderd jaar gelegen te hebben herrees het wrak in februari van dit jaar. Centimeter 

voor centimeter werd het uit het water gehesen. De Rijksdienst keek als adviseur van 

Rijkswaterstaat inhoudelijk mee met de berging en met de opgraving die eraan voorafging. Het 

wrak is uitzonderlijk compleet bewaard gebleven, van steven tot steven en tot aan het dek. Alleen 

de opbouw ontbreekt. Tijdens de opgraving zijn zelfs delen van de kombuis met daarin een 

koepeloven en geglazuurde tegels aangetroffen. Bijzonder is ook dat het wrak als obstructie in 

een oude geul leek te liggen. Het gaat mogelijk om een vroeg voorbeeld van waterbeheer. Werd 

het schip afgezonken om de rivier te blokkeren, het gat in een dijkbreuk te vullen of om het 

verloop van de IJssel aan te passen? 

Onder het wrak lagen namelijk ook nog de resten van een punter en een platbodem en ernaast 

delen van een oeverconstructie. Het onderzoek naar het wrak geeft ons hopelijk een beter inzicht 

in een belangrijk economisch en maritiem verleden van de regio. 

 

Cruciaal 

Want het wrak is een kogge geweest. Koggeschepen waren cruciaal in het Hanzenetwerk. In de 

dertiende tot vijftiende eeuw voerden de zogeheten Hanzesteden zoals Bolsward, Venlo en 

kampen een bloeiende handel met de gebieden aan de Oostzee. Voor het vervoer van 

bulkgoederen als graag was transport over water de norm. Door de bloeiende markt hadden de 

handelaren grote schepen nodig, die goedkoop en vlot te bouwen waren. De brede, korte koggen  
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Het wrak van de IJsselkogge aan de kade van Kampen (foto: Rijkswaterstaat) 

 

werden zo belangrijk dat ze op de stadszegels van vele Vlaamse, Friese en Noord-Duitse steden 

prijken. Ze hebben steile, rechte stevens en een versterkte opbouw, het kasteel. 

Wereldwijd zijn er wrakken van 33 koggen gevonden, waarvan meer dan de helft in Nederland, 

in en rond de toenmalige Zuiderzee. Dat was aan het eind van de middeleeuwen een knooppunt 

van scheepsverkeer. In de jaren negentig is in Kampen een replica gebouwd, gebaseerd op een 

kogge die in Nijkerk was gevonden. 

Nu heeft Kampen ook een authentiek exemplaar. Mocht het wrak behouden kunnen blijven, dan 

heeft de gemeente interesse om het over drie jaar, na conservering, tentoon te stellen. 

 

5. Bezoek aan oudste scheepswerf in Bunschoten-Spakenburg 
Zaterdag 23 april brachten 12 leden van de LWAOW een bezoek aan de  scheepstimmerwerf 

Nieuwboer in Bunschoten-Spakenburg. De groep bestond voornamelijk uit cursisten die begin 

april een onderzoek hebben uitgevoerd naar een wrak op het botterkerkhof en hier aanvullende 

informatie konden krijgen voor het te maken verslag. 

Marco Venendaal, sinds enige jaren de nieuwe eigenaar van de werf, gaf aan het begin van het 

bezoek informatie over de historie en zijn plannen voor de toekomst van de werf. 

Scheepswerf Nieuwboer, gelegen in het centrum van Spakenburg, is de enige werf in Nederland 

waar al vijf eeuwen lang wordt getimmerd aan schepen,voornamelijk botters. Sinds 1583 wordt 

het ambacht al uitgevoerd op deze werf. In 1829 kwam het bedrijf in handen van de familie 

Nieuwboer, waarvan Marco het enige jaren geleden, door het ontbreken van een opvolger, 

overnam. Met de grootste bottervloot van Nederland in de haven van Spakenburg en vier 

rijksmonumenten op het terrein van de scheepswerf wil hij de geschiedenis en de kennis en 

ervaring van het van de oude scheepsbouw aan een groter publiek bekend maken. 

Na deze wervende informatie over zijn plannen vond een rondleiding op de werf plaats waarbij 

de oude inrichting van de werf, naast ook de aanwezigheid van moderne gereedschappen, nog 

duidelijk aanwezig is. Enkele stevige hagelbuien zorgden er voor dat er af en toe wat langer in de 

oude gebouwen werd rondgekeken, wat wel weer tot meer vragen over diverse constructies 

leidde.  
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Op de werf lagen drie botters waaraan de nodige werkzaamheden verricht werden die een 

duidelijk beeld gaven van de onderhoudswerkzaamheden, maar ook van het  gedeelte van het 

schip dat normaal onder water ligt. Ook werden de diverse boten in de haven bekeken waarbij 

Marco uitleg gaf over de diverse constructies en de verschillen in de aanwezige schepen.  

’s Middags werd met een botter een zeiltocht gemaakt. Gelukkig waren de weergoden wat beter 

gestemd dan ’s morgens en hoefde het regenpak niet te worden aangetrokken. 

Na de zeiltocht van werd nog een bezoek gebracht aan de oude visafslag. De voormalige 

veilingmeester gaf uitleg over het systeem van afmijnen. Om dit in de praktijk ook in werking te 

zien werd een gerookte makreel aangeboden. Voorzitter van de LWAOW, Jan Venema, drukte 

vroegtijdig op het knop en werd voor € 7,50 (excl. veilingkosten) eigenaar van deze gerookte 

makreel.  

Enkele foto’s van het bezoek aan de botterwerf in Spakenburg (foto’s van: Jolanda Coppens,  

                                                                                                    Cristel Metsch en Albert Zandstra) 
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