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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….                                             december  2016     
 
Enkele belangrijke data 

 

-  21 januari   Schervendag LWAOW in Amersfoort 

-   4 en 5 februari Duikvaker 2017 in Houten  

-  25 en 26 maart Theoriedagen Basiscursus Maritieme Archeologie in Amersfoort 

-   8 en 9 april  Praktijkdagen Basiscursus Maritieme Archeologie Spakenburg 

-   8 april  Algemene Leden Vergadering AWN in Castricum 
  

1. Schervendag 2017  
De Schervendag 2017 zal gehouden worden op zaterdag 21 januari 2017 in de kantine 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 uur Ontvangst met koffie of thee 
10:00 uur Opening door gastheer Joep Verwey namens het ADC 
10:10 uur        Voorwoord door Jan Venema voorzitter LWAOW en mededelingen van het 
                        bestuur. 
10:30 uur        ‘De bouw van de Batavia’ door Willem Vos. Een uniek man die eigenhandig  
                       de verloren kennis over de Nederlandse Scheepsbouw tijdens de Gouden  
                       Eeuw terughaalde. Tijdens de lunch bestaat de mogelijkheid om het boek te 
                       kopen en te laten signeren. Prijs van het boek € 39,95 
11:15 uur ‘Een duik in de archieven van een verdronken burcht’ door Tom  Buijtendorp.                                   
                        Tom Buitendorp is gespecialiseerd in ‘antiquarische archeologie’,een zoektocht  
                        door de archieven 
12:00 uur  Lunch en bijpraten 
13:00 uur    ‘Onderzoek Beulakerwijde’ door Seger van den Brenk (Periplus Archeomare) 
13:30 uur    ‘Fotogrammetrie voor de vrijwilliger’, door Othmar Schimmel (LWAOW) 
14:00 uur     ‘LWAOW in de toekomst’ 
15:30 uur     Koffiepauze  
15:50 uur    Diverse lezingen door LWAOW leden over wat er het afgelopen jaar is     
                       onderzocht  
16:30 uur Napraten onder genot van een hapje en een drankje 
 
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 
penningmeester LWAOW,  NL41 ABNA 056 842 27 32.  
 
In verband met de bestellingen voor de lunch verzoek wij u bij deelname aan deze Schervendag 
dit voor 17 januari 2017 op te geven via e-mail:  secretariaat@lwaow.nl 
 

2.  Algemene ledenvergadering AWN  
Alle LWAOW leden worden uitgenodigd om de ALV bij te wonen. Dit jaar zal deze plaats vinden 
op 8 april in het Huis van Hilde in Castricum.  Het ochtendprogramma is gereserveerd voor de 
ALV en na de lunch wordt er een gevarieerd programma aangeboden. Het totale 
programmaoverzicht en de wijze van aanmelding voor deelname zal in de het AWN magazine 
bekend gemaakt worden.     
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3. Verslag Basiscursus Maritieme Archeologie  
De laatste groep van de Basiscursus Maritiem Archeologie 2015 heeft de 
verslaglegging van het onderzoek op wrak 34 bij Bunschoten-Spakenburg 
afgerond. Het verslag kreeg van de begeleidende NAS-instructeur een zeer 
goede beoordeling. Het betreft het verslag: 
- “Archeologisch onderzoek op Wrak 34 Bunschoten-Spakenburg” van 
Arjan Waterman, Bas Kremer, Ernie de Jonge, Hans Elslo en Klaas 
Wiersma. 
Het uitvoeren van een onderzoek en het maken van een verslag is deze 
groep zo goed bevallen, dat ze gelijk begonnen zijn met een nieuw 
onderzoek voor het NAS 2 brevet. 

  

4. Bezoek IJsselkogge Lelystad 
Zaterdag 17 december brachten 30 leden van de LWAOW, sommigen met aanhang, een 
bezoek aan het conserveringsstation van de IJsselkogge in Lelystad. Het was de laatste 
mogelijkheid om de kogge te bekijken. In het nieuwe jaar wordt begonnen met het conserveren 
van het hout met PEG (Polyethyleenglycol) waarbij de ruimte niet betreden kan worden. 
Voorafgaande aan het bezoek aan de kogge gaf Liselore An Muis een overzicht van het 

onderzoek in de IJssel waaraan zij, als 
duikende maritiemarcheoloog, heeft 
meegewerkt.  Het onderzoek begon in 2008 
toen tijdens het vooronderzoek voor het plan 
“Ruimte voor de rivier IJsseldelta” bij Kampen 
een aantal objecten in de IJsselbodem werden 
aangetroffen. Uit de eerste verkenningen bleek 
het te gaan om, vermoedelijk, een groot wrak.  
Bij een in 2011 uitgevoerd waarderend 
onderzoek werd vastgesteld dat het ging om 
een wraklocatie van ca. 20 x  8 meter. Delen 
van de spanten staken duidelijk boven de 
bodem uit. Naast en deels onder het wrak 

Liselore An Muis bij de presentatie over de kogge     werden nog twee kleinere wrakken   

                                                                             aangetroffen. Hierbij ging het om een aak en 
een punter. Al met al ging het hier om een behoudenswaardige vindplaats. 
Om het plan “Ruimte voor de rivier” toch uit te voeren werd besloten de wrakken te bergen. 
Na aanbesteding werd dit werk opgedragen aan de combinatie “Isalacogghe”, bestaande uit: 
Hebo Maritiemservice, Baars-CIPRO en ADC ArcheoProjecten,die de opdracht hadden de drie 
wrakken te bergen en volledig te documenteren. 

Voor de duikactiviteiten in stromende IJssel 
werd een speciale constructie met 
stroomscherm gemaakt zodat de duikers veilig 
en zonder al te veel last van de stroming hun 
onderzoekswerkzaamheden konden uitvoeren. 
Het zicht, zo vertelde Liselore, varieerde van 
enkele centimeters tot soms meer dan een 
halve meter. Totaal zijn 519 duiken gemaakt 
met een totale duiktijd van 55.145 minuten 
(afgerond 919 uren). 
De uitvoering van het werk kreeg in de 
regionale, de landelijke en ook de 
internationale pers de nodige aandacht. Hier 
werd een mooi stukje samenwerking op het 
maritieme gebied door de drie bedrijven  

Het werkframe met stroomscherm                              getoond. 
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Op 11 februari werd de kogge gelicht en vervolgens naar Lelystad vervoerd voor verder 
onderzoek en conservering. 
In de conserveringshal gaf Laura Koehler, specialist maritieme materialen bij de RCE, tekst en 
uitleg over de werkzaamheden die daar gedaan worden om het wrak verder te documenteren en 
de voorbereidingen voor het conserveren. Naast het wrak dat daar in een frame is opgesteld zijn 
er nog drie containers met losse houten onderdelen van het wrak die ook beschreven en daarna 
geconserveerd moeten worden. Om het hout van het wrak tegen te snelle uitdroging te 
beschermen wordt het regelmatig nat gespoten en wordt de luchtvochtigheid in de hal op 95%  
gehouden. Tussen de besproeiingen door worden opmetingen op het wrak uitgevoerd. Aan het 
frame zijn op diverse plaatsen autokrikken bevestigd om het wrak in de juiste vorm te houden. 
Na conservering die naar verwachting zeker nog vijf  à zes jaar in beslag zal nemen zal de 
IJsselkogge weer naar Kampen terugkeren om daar geëxposeerd te worden. 

In de conserveringshal  van de IJsselkogge 

 

5. Eerste onderwater Rijksmonument in de Noordzee een feit  
Is het een schip van de Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC) of van de West Indische 
Compagnie (WIC)? Of was het een koopvaarder die vooral werd gebruikt voor de handel in 
Europa? Wel is bekend dat het schip rond 1635 is gezonken, 4 kilometer ten westen van Texel, 
in de aanloop van vaargeul ‘Molengat’. Het scheepswrak heeft hierdoor de wat vreemde naam 
‘Aanloop Molengat’ gekregen. Het wrak is, vanwege de bijzondere lading en goede staat ervan, 
het eerste rijksmonument in de Noordzee. 
Voor meer informatie zie: http://cultureelerfgoed.nl/nieuws/eerste-rijksmonument-in-de-
noordzee-een-feit 
 
 

 

Activiteiten van de LWAOW worden ondersteund door: 
 
 
 
 
 

    

  Stichting ter Bevordering van de Onderwater- en Scheepsarcheologie (BOS) 
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