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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….                                               februari  2017     
 
Enkele belangrijke data 

 

-  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  
Zaterdag 21 januari werd de jaarlijkse Schervendag gehouden. Voor het vierde achtereen-

volgende  jaar waren we te gast bij het Archeologisch Diensten Centrum (ADC) in Amersfoort. 

Na het gebruikelijke openingswoord van voorzitter Jan Venema, heette Joep Verwij, namens het 

ADC de ruim 50 aanwezigen van harte welkom. In zijn welkomstwoord gaf hij aan dat het ADC, 

gelet op de overheidsbezuinigingen in de archeologie de activiteiten van de vrijwilligers graag 

ondersteund en wil dat ook in de toekomst blijven doen. 

Als oud-marine officier sprak hij zijn onvrede uit over de plundering van de Nederlandse 

scheepwrakken bij Indonesië. Hij vroeg aanwezigen ook de wrakken op de Noordzee met de 

voorzichtigheid te onderzoeken. 

In het ook dit jaar rijkelijk van sprekers voorziene programma opende Willem Vos de rij met zijn 

voordracht over ‘De bouw van de Batavia’. De archeologie, zo begon hij zijn voordracht, heeft 

een bijdrage geleverd aan de bouw van de Batavia omdat er geen bouwtekeningen van waren. 

Voor zijn reconstructie van het bouwplan 

heeft hij verschillende bronnen 

geraadpleegd die elkaar soms aanvulden 

maar ook wel eens tegenspraken. Uit de 

verkregen gegevens stelde hij zijn 

bouwtekeningen samen. Zijn plan om een 

replica te bouwen werd eerst voor niet 

reëel gezien. Na de kiellegging in 1985, 

waarvoor het hout uit Denemarken werd 

gehaald, groeide het project uit tot een 

bejubeld plan dat in de jaren daarna door 

ruim 1,5 miljoen mensen werd bezocht. 

Aan het project, dat als werkervarings-

project diende werd door ca. 630 jongeren 

meegewerkt. Daarnaast waren nog ca. 600 

vrijwilligers bij het project betrokken, die 

Willem Vos bij zijn voordracht over de Batavia                   rondleidingen en  andere activiteiten  

                                                                                        verzorgden. In zijn voordracht ging hij 

uitgebreid in op de details van het schip. In zijn betoog gaf hij aan dat het een goed project is 

geweest met goede mensen uitgevoerd. De bouw- en detailtekeningen die Willem Vos voor de 

bouw van de Batavia maakte zijn in het boek ‘De bouw van een Oost-Indiëvaarder’ opgenomen. 

In de lunchpauze kon dit boek, gesigneerd door de scheepsbouwmeester, aangeschaft worden. 

      Na Willem Vos was het woord aan Tom Buijtendorp die ons meenam in een ‘Zoektocht in de 

archieven van een verdronken burcht’. Het ging hier om de verdronken burcht  Brittenburg, die 

tegenwoordig weer in de belangstelling staat. Zijn zoektocht zo liet hij aan documenten zien 
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beperkt zich niet alleen tot de Nederlandse archieven, maar ook in de Franse archieven kwam hij 

verwijzingen tegen over het bestaan van de Brittenburg. 

Uit zijn verhaal blijkt duidelijk dat archiefonderzoek de nodige tijd vraagt en dat en dat aan het 

begin van een onderzoek niet bekend is wanneer alle gegevens bekend zijn en waar het 

uiteindelijk compleet is. Menig vrijwilliger in de maritieme archeologie zal het met een beperkter 

onderzoek moeten stellen. 

     Na de lunch, met uiteraard een kroket, werd alvorens het programma werd voortgezet het boek 

‘Basiskennis Maritieme Archeologie’ gepresenteerd. Dit boek is de herziene versie van het 

‘Cursusboek Maritieme Archeologie’. Het 

boek is het resultaat van de samenwerking 

tussen de RCE en leden van de LWAOW. 

Het boek zal gebruikt worden bij de 

Basicursus Maritieme Archeologie die 

jaarlijks door de LWAOW wordt 

georganiseerd maar is ook een naslagwerk 

voor vrijwilligers in de maritieme 

archeologie. Om zich te bekwamen in de 

vaardigheden voor de juiste uitoefening 

van de hobby. Aan de realisering van deze 

uitgave is door 23 personen, zowel uit de 

professionele als  uit de  hoek van vrij-

Johan Opdebeeck neemt het eerste exemplaar van               willigers in de  maritieme archeologie een 

Basiskennis Maritieme Archeologie in ontvangst.                 bijdrage  geleverd. Het eerste boek van    

                                                                                         deze uitgave werd door Albert Zandstra 

aan Johan Opdebeeck overhandigd als dank voor zijn bijdrage aan dit boek maar ook aan zijn, 

nimmer aflatende aanwezigheid bij de weekenden voor de Basiscursus Maritieme Archeologie. 

     Na dit intermezzo werd het programma vervolgd en was het woord aan Seger van den Brenk 

over het onderzoek in de Beulakerwijde in Noordwest Overijssel. 

Beulakerwijde is ontstaan door vervening van het gebied waarbij het afgegraven veen via 

handelaren in Blokzijl naar Amsterdam werd verkocht. In het gebied lag het dorpje Beulake dat 

in  november 1776 tijdens een stormvloed door ongecontroleerde vervening in het water 

verdween, waarna de laatste bewoners  naar hoger gelegen gebieden vertrokken. In 1969 deed 

Rint Massier, amateurarcheoloog en duiker daar de eerste vondsten, Deze zijn in de vele jaren 

daarna uitgebreid is tot ca. 8000 fragmenten aardewerk, totaal ca.920 kg.  

Beulakerwijde is eigendom van Natuurmonumenten die meer bekendheid willen geven aan de 

ligging van het voormalige dorpje Beulake. Op 15 

januari 2016 werd door Periplus Archeomare een side 

scan sonar onderzoek uitgevoerd voor inventarisatie van 

mogelijk nog aanwezige objecten in het gebied. Hieruit 

kwamen 180 punten naar voren, variërend van oude 

autobanden, boomstammen, kabels en enkele 

veenklompen. Van 92 punten kon niet aangegeven 

worden wat het was; een duikverkenning zou hierover 

duidelijkheid kunnen geven. In overleg met de RCE 

werd aan Natuurmonumenten voorgesteld dit 

duikonderzoek met vrijwilligers uit te voeren. Beide 

organisaties gingen hiermee akkoord waarna het 

duikonderzoek op 9 juli 2016 met leden van stichting 

Archeos Fryslân werd uitgevoerd. Mogelijk kunnen we 

De gereconstrueerde kerktoren van het         in een volgende Even bijpraten….. iets meer over de 

verdronken dorp Beulake                              resultaten van het onderzoek vertellen. 
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      Vervolgens nam Othmar Schimmel ons in vier stappen mee in de betekenis van 

fotogrammetrie. Deze techniek die al lang in de luchtfotografie en daaraan gekoppelde kartering 

bekend is kan ook onderwater gebruikt 

worden bij het in beeld brengen van 

maritieme objecten. Aan de hand van een 

aantal voorbeelden gaf hij aan hoe hij zelf 

een aantal opnames heeft gemaakt, met een 

eenvoudige Gopro-camera en het Agrisoft 

Photoscan programma. Deze techniek maakt 

het mogelijk om ook bij slecht zicht 

vindplaatsen onderwater op eenvoudige 

wijze in beeld te brengen. Gezien de vragen 

die uit de aanwezigen kwamen is het zeker 

dat vrijwilligers in de maritieme archeologie 

Othmar Schimmel over de mogelijkheid van fotogram-     zich de komende tijd hierin  zullen gaan  

metrie voor de vrijwilligers in de archeologie.                  bekwamen. 

                                                                                           Peter Seinen gaf uitleg over een 

aangetroffen palenrij in Middelaar, een kerkdorp in Noord Limburg. Aanvankelijk werd gedacht 

dat het ging om restanten van bomen, maar toen bleek dat ze aangepunt waren, werd deze 

gedachte al snel verlaten. Gedacht wordt dat het hier gaat om restanten van een oude 

brugfundering of oeverbeschoeiing die mogelijk verband houdt met voormalig Huys te Middelaar 

dat in de tweede helft van de 17
e
 eeuw door Franse troepen zwaar is beschadigd. Op de resten is  

later een boerderij is gebouwd. 

       Ber Sterkendries nam ons mee naar het onderzoek van een houten scheepswrak in de  

Oosterschelde dat begon naar aanleiding van een schilderijtje in het museum in Zierikzee. Een 

sonaropname gaf een duidelijke verhoging te zien, waarna een duikverkenning werd uitgevoerd. 

Uit dendrochronologische datering van enkele stukken bleek dat het zou gaan om hout dat in het 

zuiden van Italië en Spanje voorkomt. In het wrak gevonden aardewerk was van het merk P. 

Ragout uit Maastricht van omstreeks 1853. In het wrak zijn meerdere vondsten aangetroffen zoals 

enkele slingerkogels, fragmenten van waterkruiken die gedateerd kunnen worden op 1600/1650. 

Al met al heeft deze vindplaats een rijke verzameling van objecten uit perioden tussen 1300 en 

1900.  We zullen er de komende jaren zeker meer van horen. 

        Vervolgens was het woord aan Klaas Wiersma die met leden van Serenity Diving een 

onderzoek doet naar wrakken rond Engelsmanplaat. Uitgangspunt van hun zoektocht is het 

vergaan van vele vissersschepen van Peasens en Moddergat in de hevige storm van 1883. Hierbij 

verloren 83 inwoners het leven. In de zoektocht naar deze wrakken wordt nauw samengewerkt 

met het museum ’t Fiskerhúske en de gemeente Ameland. Uit archiefonderzoek is al een lijst met 

vele strandingen rond Engelsmanplaat naar voeren gekomen waar ze de komende zomer aandacht 

aan willen geven. 

        Berdie de Ruiter sloot de rij van 

voordrachten over activiteiten uit het veld. 

Berdie gaf in vijf dia’s (ja, zo heten de sheets 

in een PowerPoint) aan dat hij als vrijwilliger 

in een archeologisch project van de van de 

gemeente Zutphen is opgenomen. In het PvE 

zijn hiervoor de nodige afspraken opgenomen. 

Uit zijn voordracht kwam duidelijk naar voren 

dat samenwerking in een project goed 

mogelijk is. Vooraf duidelijk aangeven wat je 

als vrijwilliger bij kunt dragen is daarbij wel 

Ook in de pauze werd er Even bijgepraat…..                 nodig. 
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Na afsluiting van de agenda werd aan de laatste groep van de Basiscursus 2015 het NAS-

certificaat en het certificaat Maritieme Archeologie overhandigd. De groep bestaande uit Hans 

Elslo, Ernie de Jonge, Bas Kremer, Arjan Waterman en Klaas Wiersma heeft aangegeven voor 

NAS 2 verder te gaan. 

De Schervendag werd, zoals gebruikelijk afgesloten met een hapje en een drankje waarbij met de 

sprekers nog eens van gedachten werd gewisseld en waarbij ook de nodige afspraken voor het 

komend seizoen werden gemaakt. 
 

2. LWAOW op Duikvaker 
Voor het derde jaar stond wrakduikend Nederland en de LWAOW zaterdag 4 en zondag 5 maart 

weer op de duikbeurs Duikvaker. De opstelling was dit jaar in hal 1  waarbij de 14 

wrakduikteams en de LWAOW een 

opstelling hadden rond het zogenaamde 

‘Wrakduikplein’. Deze opstelling had het 

voordeel dat bezoekers van de beurs op 

korte afstand langs alle stands kwamen en 

zo ook in gemakkelijk contact konden met 

de mensen op de stands.  

Ook dit jaar was er interesse naar de inhoud 

van de cursus en de vraag wat ze na het 

volgen van de cursus verder aan 

archeologie onderwater kunnen doen. Ook 

voor de stands voor Noordzeeduiken was 

duidelijk veel interesse. Gezien de toename 

in de interesse voor zowel de Noordzee- 

LWAOW-stand op Duikvaker 2017                                   duiken als ook de maritieme archeologie  

                                                                                      zal het ‘Wrakduikplein’ zeker op Duikvaker 

2018 een uitbreiding in het aanbod van informatie krijgen. 

 

 

3. Archeologische duikers vragen minister meer ruimte 
Op het symposium Vrijwilligers in de onderwaterarcheologie op 18 november 2016 is de 

afspraak gemaakt dat het bestuur van STIMON de coördinatie op zich zou nemen om met alle 

betrokken partijen een brief te sturen aan de minister van OCW,  mevr. dr. J. Bussemaker, waarin 

gepleit wordt voor een 

uitzondering op het opgraving-

verbod van de Erfgoedwet voor 

archeologische duikers. 

STIMON, de LWAOW en de 

AWN hebben half februari 

gezamenlijk een  brief 

opgesteld, die begin februari 

naar het Ministerie van OCW is 

gestuurd.  

De brief is ondertekend door de 

voorzitters van STIMON, 

LWAOW en de AWN.  

Om bekendheid te geven aan 

deze gezamenlijke actie is 

Ondertekening van de brief door Bjorn Sloos (STIMON) en Jan           onderstaand persbericht 

Venema (LWAOW)                                                                            opgesteld dat is gestuurd naar    

                                                                                                         redactie Erfgoedstem, redactie 

website AWN, redacties van ‘Onderwatersport’ en ‘Duiken’.  
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Archeologische duikers vragen minister meer ruimte  (Persbericht) 
Vrijwilligers in de maritieme archeologie maken jaarlijks vele duiken op veelal onbekende 

wrakken en objecten waarbij het doel is deze locaties te kunnen identificeren. Voor een goede 

identificatie van archeologisch locaties is het nodig vondsten mee naar boven te nemen. Deze 

locaties worden aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) gemeld en in hun bestand 

opgenomen. Het op deze wijze identificeren van dergelijke locaties vergroot de kennis van ons 

maritiem erfgoed en biedt de overheid de mogelijkheid locaties tot een archeologisch monument 

te verklaren. Het niet ter identificatie mogen meenemen, onderzoeken en vastleggen van vondsten 

schaadt het wetenschappelijk belang van de beeldvorming van ons maritiem verleden. 

 

De gezamenlijke besturen van AWN-Vereniging van vrijwilligers in de archeologie, de 

Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water (LWAOW) en de Stichting Maritiem 

Onderzoek Nederland (STIMON) hebben eind januari een brief gestuurd aan de minister van 

OCW, mevr. dr. J. Bussemaker, inzake uitbreiding van de vrijstelling van de certificeringplicht 

voor onderwaterarcheologie. In het Besluit Erfgoedwet Archeologie zijn al uitzonderingen 

vastgelegd voor verenigingen voor amateurarcheologie en detectoramateurs.  

Als bijkomend probleem wordt in de brief de verstoring en degradatie van de wrakken en 

objecten op de waterbodem genoemd. De conditie van archeologische objecten gaat hierdoor zeer 

snel achteruit en kan zelfs verdwijnen. Door een goede samenwerking van vrijwilligers in de 

maritieme archeologie met de RCE is het mogelijk de verstoring te monitoren en melding te doen 

van de achteruitgang  van deze objecten zodat passende maatregelen kunnen worden genomen. 

 

In de brief wordt aan de minister voorgesteld in het Besluit Erfgoedwet Archeologie aan 

verenigingen voor archeologie onderwater toe te staan vondsten ter identificatie  mee te nemen, 

waarbij deze aan de RCE gemeld worden. 

Een tweede voorstel is een regeling te maken waarbij na melding van vrijwilligers over de ernst 

van de aantasting door natuurlijke processen bedreigde vindplaatsen het bevoegd gezag een 

besluit neemt over de te nemen maatregelen. Dit kan betekenen dat een archeologische 

onderwatervereninging de vindplaats verder kan onderzoeken, beschrijven en vondsten bergen en 

deponeren. 

Uitgangspunt van het verzoek aan de minister is dat vrijwilligers in de maritieme archeologie met 

opname van een vrijstelling voor certificeringplicht in het Besluit Erfgoedwet Archeologie een 

belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het behoud van en de kennis over ons maritiem erfgoed 

onderwater. 

 

 

4. RCE werkt samen met amateurs aan verkenning wrakken Noordzee 
De Stichting Noordzeewrakken en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn een pilot gestart 

voor de omgang met historische scheepswrakken in de Noordzee. De Noordzee kent duizenden 

wrakken, maar van de meeste weten we nog heel weinig.Voor verdere details zie onderstaande 

link: https://cultureelerfgoed.nl/nieuws/rijk-werkt-samen-met-sportduikers-aan-verkenning-
wrakken-noordzee 
 
 

5. 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.    

 
 
 
 

https://cultureelerfgoed.nl/nieuws/rijk-werkt-samen-met-sportduikers-aan-verkenning-wrakken-noordzee
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Ontspannen  bijeenkomst van een groepje actoren in het  maritieme gebeuren  voor een gezamenlijke 

aanpak voor beschrijving en bescherming van ons maritiem erfgoed . 

 

 

 

 

Activiteiten van de LWAOW worden ondersteund door: 
 
 
 
 
 

    

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

 

 
 
 


