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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….                                                    april 2017     
 
Enkele belangrijke data 

 

- 22 april  1
e
 AWN studiedag Conflictarcheologie in Soesterberg 

- 28 april  Congres “Strijdigheden” in ‘s Hertogenbosch 

-  12 mei  Symposium “De dageraad van Holland” in Leiden 

- 25 november  Symposium Vrijwilligers in de onderwaterarcheologie in Amersfoort 
 

1. Basiskennis Maritieme Archeologie  
Op de Schervendag op 21 januari is het boek Basiskennis Maritieme Archeologie gepresenteerd. 

Dit boek is het resultaat van de samenwerking van 

LWAOW’ers met de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed en maritiem-archeologen van enkele 

bedrijven. Het is een totale herziening van het 

losbladig cursusboek dat vanaf  2010 werd gebruikt 

bij de Basiscursus Maritieme Archeologie. 

De huidige opzet van dit nieuwe boek is ook 

bedoeld als naslagwerk voor vrijwilligers in de 

maritieme archeologie die zich verder willen 

bekwamen in de vaardigheden die benodigd zijn 

voor verbetering van de resultaten bij de 

uitoefening van deze hobby. 

Met de verworven kennis kan een belangrijke 

bijdrage geleverd worden aan de juiste aanpak, 

rapportering en mogelijke publicatie van de 

onderzoeken die uitgevoerd. Met de juiste kennis 

kan ook een bijdrage geleverd worden aan een 

nauwere samenwerking tussen de vrijwilliger en de 

professionele maritiem archeoloog. Immers de 

sportduiker, met de nodige kennis over de omgang 

met maritiem erfgoed en vaak specifieke kennis 

van vindplaatsen in zijn regio, kan de professionele 

archeoloog aanvullen en daarmee het resultaat van het onderzoek versterken. 

 
Het boek omvat een theorie en een praktijkgedeelte. In het theorie deel komen de volgende 

hoofdstukken aan de orde: 

- Wat is maritieme archeologie; 

- Geschiedenis van de maritieme archeologie; 

- Maritieme archeologie in Nederland; 

- Ontwikkeling van de Nederlandse scheepsbouw; 

- Bodemopbouw en archeologische waarden van maritieme gebieden; 

- Gevaren voor het erfgoed onder water en 

- Juridische aspecten. 
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In het praktijkdeel wordt aandacht besteed aan onderwerpen die informatie geven voor het  

uitvoeren, documenteren en rapporteren van uitgevoerde onderzoeken; te weten: 

- Praktijkmanagement; 

- Maritieme archeologie in de praktijk; 

- Zoekmethoden; 

- Documenteren; 

- Vondstmateriaal en  

- Rapporteren. 

 

Om een beeld te geven van de verschillende activiteiten die tot de maritieme archeologie kunnen 

worden gerekend zijn tussen de hoofdstukken activiteiten van ‘LWAOW’ers in beeld’ opgenomen. 

Zij geven een goed beeld van de verscheidenheid aan mogelijke onderzoeken. 

 

Het boek Basiskennis Maritieme Archeologie wordt in principe ingezet bij de Basiscursus 

Maritieme Archeologie die de LWAOW jaarlijks in samenwerking met de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed organiseert. 

Voor geïnteresseerden is het boek ook verkrijgbaar door overmaking van € 35,-- (incl. verzend-

kosten) op rekeningnummer NL41 ABNA 0568 4227 32  ten name van penningmeester LWAOW 

te Hilversum. 

 

2. Website LWAOW weer actief 
Het heeft een tijd geduurd,maar onze website is weer actief. Begin dit jaar kon een begin gemaakt 

worden met de inrichting van de onze website binnen het frame van de AWN. Helemaal 

vlekkeloos liep dat niet. Komende tijd zal de website uitbouwen met de actuele informatie.  

http://www.awn-archeologie.nl/afdeling/lwaow/ 

 

3. Overleg RCE, AWN en LWAOW 
Twee keer per jaar vindt er overleg plaats tussen RCE, AWNen LWAOW. In dit overleg komen ook 

de knelpunten die de vrijwilligers in de uitoefening van hun hobby tegenkomen. Deelnemers in dit 

overleg proberen gezamenlijk hierin verbetering aan te brengen. In het overleg van 16 september 

2016 is ten aanzien van de onderwaterarcheologie besproken en in het verslag opgenomen. 

Onderwaterarcheologie 

      Jan Venema (LWAOW): er zijn veel gecertificeerde duikers. Is het niet mogelijk de AMvB zo 

aan te passen dat mensen met een NAS-1 opleiding toch spullen kunnen meenemen van de bodem 

ter identificatie van een schip of als een wrak dreigt te verspoelen.  

     De aangescherpte regels in de Erfgoedwet zijn niet bedoeld voor mensen die er aan werken om 

de archeologie te beschermen, maar wel voor mensen die kwaad willen. Sportduikers worden daar 

nu soms de dupe van en voor de RCE is het ook nadelig, omdat ze niet meer kunnen profiteren van 

de bij sportduikers aanwezige kennis. De pilot die nu plaatsvindt op Texel is bedoeld om te testen 

hoe het werkt als je met elkaar afspraken maakt over documentatie en over in welke gevallen je 

wel vondsten van de zeebodem mee mag nemen. Bijvoorbeeld in het geval van verspoeling of ter 

identificatie. De pilot blijft lastig. Er wordt aan beide kanten (sportduikers en RCE) hard gewerkt 

aan het herstel van vertrouwen. Dat gaat met vallen en opstaan, maar de pilot werpt nu al wel zijn 

vruchten af: de gemeente wil maritieme zaken een plek geven in het erfgoedbeleid en trekken 

deskundigheid om hun eigen mensen daarbij te ondersteunen. De provincie maakt veel zaken 

mogelijk om vondsten ook toonbaar te maken op Texel zelf.  

Mogelijk komen er nog twee pilots bij (Noordzee en Oostvoornse meer) en wordt de pilot Texel 

met een half jaar verlengd. 

    Willem de Rhoter (LWAOW): stel Texel wordt een groot succes. Hoe kan dat helpen de twee 

punten van de duikers, arbo-regels en vondsten meenemen, te verhelpen? RCE: met deze proef  
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kijken we of we tot een aanpassing en versoepeling onder de bestaande wetgeving kunnen komen. 

De suggestie om als voorwaarde een NAS-cursus op te nemen is een heel interessante. 

     De LWAOW representeert groepjes in Nederland. Kunnen die ook zelfstandig een pilot 

aanmelden  RCE: waarschijnlijk wel, maar we moeten als RCE wel kijken of we het zelf kunnen  

bijhouden. De pilots moeten wel via ons lopen, omdat ze plaatsvinden onder onze 

opgravingsvergunning. 

    

4. Online cursus Shipwrecks and Submerged Worlds Maritime Archaeology  
Bijdrage van Erik Huigen 

   Het Centre for Maritime Archaeology van de University of Southampton in Engeland organiseert 

onder de titel “Shipwreckt and Submerged Worlds, Maritime Archaeology” een online cursus 

maritieme archaeology. De cursus staat open voor iedereen met belangstelling in en enthousiasme 

voor archeologie, geschiedenis en de zee. 

    Tijdens de cursus maak je gezamenlijk met andere 

studenten kennis met maritieme archeologie en onderzoek je 

de onderwaterlandschappen van het klassieke mediterrane 

gebied, de prehistorische Noordzee, de scheepswrakken van 

de Indische Oceaan en de Pacifische kust van de Verenigde 

Staten. Je bestudeert de geschiedenis en de pioniers van deze 

discipline en leert waarom zij juist in deze tijd zo relevant is. 

Ook de technologieën die gebruikt worden om in de 

uitdagende maritieme omgeving onderzoek te doen komen 

aan de orde. Tenslotte leer je hoe je welke verder stappen je 

op het gebied van de maritieme archeologie kunt 

ondernemen. 

    Het Centre for Maritime Archeology is één van 

de wereldwijd leidende maritieme onderzoek centra. De 

sterkte ligt met name in de breedte en de diepte van de 

onderzoeksstaf, de grote variëteit aan actieve 

onderzoeksprojecten op de gehele wereld en de energie en 

het enthousiasme van haar studenten. Tijdens de cursus zul 

je leren dat maritieme archeologie een veeleisend vakgebied is dat gebruik maakt van marine 

geofysica, archeologie, geschiedenis, milieu- en omgevingsonderzoek, en geavanceerde computer 

technieken. Docenten in de cursus zijn ondermeer: Professor Jon Adams, Dr Lucy Blue, Peter 

Campbell, Thomas Dhoop, Dr Helen Farr, Dr Fraser Sturt en Dr Julian Whitewright 

    De cursus is bijzonder mooi multimediaal opgezet en bestaat uit video’s, lezingen, schriftelijk 

studiemateriaal, interactieve opdrachten, video conferences en blogs. De cursus is gratis, alleen als 

je een certificaat wilt, dan zijn daar beperkte kosten aan verbonden. De cursus duurt vier weken 

waarin je zes uur per week nodig hebt om de cursus te volgen. De cursus is in het Engels, maar is 

eenvoudig te volgen. 

 

Meer informatie over de cursus en een introductie video kun je vinden via de Future Learn website 

(https://www.futurelearn.com/courses/shipwrecks?utm_medium=website&utm_source=studentene

rgyproject&utm_campaign=FocusCourses_October_2016), via het blog van het Centre for 

Maritime Archaeology (http://moocs.southampton.ac.uk/shipwrecks/).  

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Erik Huigen erik.huigen@kpnmail.nl 

 

5. Naar een rijke Waddenzee 
Op 28 maart werd de “Startbijeenkomst ecologische bescherming scheepswrakken in de 

Waddenzee” gehouden. Deze bijeenkomt was een initiatief in het kader van het Programma Rijke  

 

 

https://www.futurelearn.com/courses/shipwrecks?utm_medium=website&utm_source=studentenergyproject&utm_campaign=FocusCourses_October_2016
https://www.futurelearn.com/courses/shipwrecks?utm_medium=website&utm_source=studentenergyproject&utm_campaign=FocusCourses_October_2016
http://moocs.southampton.ac.uk/shipwrecks/
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Waddenzee. (Zie: www.rijkewaddenzee.nl ).  Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) 

werkt aan een duurzame Waddenzee van Werelderfgoedklasse. PRW brengt overheden,  

natuurorganisaties en (economische) gebruikers van het Waddengebied bij elkaar. Met elkaar zijn 

wij aan het werk om de Waddenzee als natuurgebied sterker en veerkrachtiger te maken voor mens 

en de natuur. 

     De RCE werkt hier aan mee met het pilotproject “Bescherming scheepswrakken en kansen voor 

biobouwers in de Waddenzee”. Kunstmatig aangelegde riffen van natuurlijk materiaal, met 

gebruikmaking van biobouwers, moeten oude historische scheepswrakken gaan beschermen. Zo 

kan de biodiversiteit van de Waddenzee worden bevorderd en de cultuurhistorie worden 

beschermd. Hiervoor komen vier soorten biobouwers in aanmerking te weten; zeegras, mosselen, 

Japanse oesters en platte oester. De eerste proef wordt deze zomer uitgevoerd. 

 

Meer informatie over dit pilotproject is te vinden op: https://www.maritiem-
erfgoed.nl/inhoud/bescherming-scheepswrakken-en-kansen-voor-biobouwers-de-
waddenzee 
 

Het verslag van deze startbijeenkomst is te vinden op de website van de LWAOW: 

http://www.awn-archeologie.nl/afdeling/lwaow/ 

 

6. Verslag Basiscursus Maritieme Archeologie  
De derde groep van de Basiscursus Maritieme Archeologie van 2016 heeft het onderzoek naar 

“Wrak 27” in het Botterkerkhof  in het Nijkerkernauw bij Spakenburg afgerond. Het verslag kreeg 

van Liselore Muis en Johan Opdebeeck een goede beoordeling, waarmee ze in aanmerking komen 

voor het NAS Certificaat. In de groep bestaande uit: Monique Klarenbeek, Richard Savenije, 

Edmund Fennema en Harry Lubbers hebben we het 100
ste

 NAS Certificaat uit kunnen reiken aan 

Monique Klarenbeek.  

 

7. Basiscursus  Maritieme Archeologie 25 – 26 maart en 8 – 9 april 2017 
Bijdrage van Willem de Rhoter 

Elk jaar organiseert de LWAOW in samenwerking met de RCE (Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed) en archeologen en andere medewerkers uit de beroepswereld een cursus maritieme 

archeologie. Voor het theoriegedeelte waren we te gast bij het ADC (Archeologische Diensten 

Centrum) te Amersfoort. De twaalf cursisten kregen als oppepper het verhaal te horen over de 

Kamperkogge die vorig jaar uit het water gehaald is. De aanleiding hiertoe, het voortraject, de 

technische oplossingen, de uitvoering en het natraject van dit project was een mooie inleiding voor 

hetgeen nog zou komen. Vervolgens het verhaal van de scheepsbouw door de eeuwen heen, 

Liselore Muis geeft een overzicht over de berging      Afsluiting van het theorieweekend met een opmeting 

van de Kamperkogge (foto: Willem de Rhoter).          van losse palen (foto: Willem de Rhoter). 

 

waardoor belangrijke kenmerken behandeld werden die helpen bij de identificatie van wrakken. 

De juridische aspecten kwamen aan de orde: een hot topic voor veel duikers, met het in werking 

http://www.rijkewaddenzee.nl/
https://www.maritiem-erfgoed.nl/inhoud/bescherming-scheepswrakken-en-kansen-voor-biobouwers-de-waddenzee
https://www.maritiem-erfgoed.nl/inhoud/bescherming-scheepswrakken-en-kansen-voor-biobouwers-de-waddenzee
https://www.maritiem-erfgoed.nl/inhoud/bescherming-scheepswrakken-en-kansen-voor-biobouwers-de-waddenzee
http://www.awn-archeologie.nl/afdeling/lwaow/
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treden van de  Erfgoedwet in 2016. Het viel op dat de discussies naar aanleiding van dit onderwerp 

minder emotioneel waren dan in de afgelopen twee jaar en meer verliepen in de trant van: nagaan 

wat er wèl mogelijk is binnen de wet. Een verhandeling over vondsten werd met name ook belicht 

uit het oogpunt van conservering: hoe behandel je vondsten vanaf het moment dat ze boven water 

komen totdat je ze overdraagt: curieus want wanneer mogen we nog vondsten boven water halen? 

Er volgde een rondleiding door het gebouw van het ADC waar net een roer binnen gebracht was, 

bestaande uit hout en ijzeren onderdelen: een problematische combinatie voor conservering. 

Vervolgens werden de verschillende beeldtechnieken behandeld, met name de sonar sidescanning, 

met informatie hoe de beelden geïnterpreteerd worden. Het inmeten van wrakken en andere 

vondsten werd uitgebreid besproken, evenals de voor- en nadelen. De fotogrammetrie kwam aan 

bod: een methode om 3D-beelden onder water te maken. Er werden tips gegeven hoe je het beste 

bruikbare foto's hiervoor kunt maken. Er werd behandeld hoe je een onderzoek organiseert, met 

het voorwerk, planning, uitvoering en conclusies en hoe je de rapportage in mekaar kunt zetten.  

Het theorieweekend werd afgesloten met een meting op het droge van objecten, buiten op het gras. 

Daar werden de drie onderzoeksgroepen van vier man elk samengesteld. 

Het praktijkdeel vond plaats in Bunschoten, voor het derde opeenvolgende jaar. Daar zijn in de 

zestiger jaren van de vorige eeuw in het Eemmeer tientallen Botters afgezonken die nu uitstekend 

geschikt zijn voor onderzoek. De drie groepen trokken eerst hun plan waarna ze het water op 

gingen. Eén van de groepen had zelfs een sidescanner geplaatst in een klein opblaasbaar bootje! Er  

Onderzoek door twee groepen naar wrakken in het       Gebruik Humminbird voor  het in beeld brengen 

Wrakkenkerkhof bij Spakenburg (foto: Thijs Coenen).    van het wrak (foto: Seger van den Brenk). 

 

werden vele beelden onderwater gemaakt. De wrakken liggen op een diepte van 1 tot 1 ½ meter. 

Dat maakt de communicatie natuurlijk veel makkelijker. Er mogen daarom ook hogere eisen 

gesteld worden aan de te produceren rapporten. We zijn benieuwd naar de resultaten: rapporten 

met sonar sidescans en 3D-beelden??  

Het waren weer twee mooie weekenden: uitstekende sprekers en begeleiders, enthousiaste 

cursisten en prachtig weer op het water!  

 

8. Onderzoek naar 300 jaar oud VOC-schip De Rooswijk 
Bijdrage RCE 

Het VOC-schip De Rooswijk wordt onderzocht en deels opgegraven. De Nederlandse Oost-

Indiëvaarder was met een waardevolle lading onderweg naar Indië toen het schip verging met man 

en muis bij de Goodwin Sands in Kent in januari 1740. Het wrak wordt bedreigd door natuurlijke 

omstandigheden, zoals stroming en verschuiving van zandlagen, en door duikers die het wrak 

regelmatig bezoeken. Tijdens een verkennend onderzoek op het wrak in 2016 is dit nog eens extra  

duidelijk geworden. De Nederlandse en Engelse ministeries van Cultuur hebben besloten om het 

onderzoek nu met spoed een vervolg te geven. 

 

Voor meer nieuws zie: https://cultureelerfgoed.nl/nieuws/nederlandse-en-britse-archeologen-

onderzoeken-300-jaar-oud-voc-schip 

https://cultureelerfgoed.nl/nieuws/nederlandse-en-britse-archeologen-onderzoeken-300-jaar-oud-voc-schip
https://cultureelerfgoed.nl/nieuws/nederlandse-en-britse-archeologen-onderzoeken-300-jaar-oud-voc-schip
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Ten aanzien van deelname door sportduikers, zoals in de dagbladen vermeld, wordt door de 

NAS een programma opgesteld. De RCE zal te zijner tijd de mogelijkheid voor deelname door 

sportduikers van LWAOW en STIMON  bekend maken.   

 

 
9. Symposium  AWN Afd. 9 op 13 mei 2017 

Het bestuur van AWN Afd. Noord-Holland Noord (AWN Afd. 9) heeft het genoegen u uit te 

nodigen voor een interessant symposium over nieuwe ontwikkelingen in de archeologie. 

Datum:  zaterdagmiddag 13 mei 2017, 12.30-16.30 uur. 

Plaats:  Nieuwe Nes  aan het Schoenmakerspad nr. 1 te Schagen. 

 

Het programma ziet er voorlopig als volgt uit. 

12.30 - 16.30 Symposium (voor belangstellenden gratis toegankelijk m.u.v. de historische lunch)  

12.30 - 13.15  Inloop met historische lunch, verzorgd door Gerti de Koeijer. Kosten van de lunch  

                       € 7,50, ter plaatse te voldoen. Vooraf opgeven voor deze lunch is verplicht. 

 

De volgende onderwerpen komen tijdens het symposium aan de orde:  

-  Archeologie en voedselbereiding in de ijzer- en Romeinse tijd door Gerti de Koeijer; 

-  Experimentele archeologie; Joost Lubbers over het bakken van potten; 

-  Preview houtonderzoek door Silke Lange; 

-  Het gebruik van drones in de archeologie door Menno de Boer; 

-  De nieuwe erfgoedwet en de betekenis daarvan voor vrijwilligers in de archeologie 

 

16.00  Afsluiting + borrel 

16.30  Einde 

 

Het definitieve programma staat t.z.t. op:  

http://www.rag-archeologie.nl/Agenda/Symposium%2013%20mei%202017.htm 

 

Als u deze middag wilt bijwonen, verzoeken wij u vriendelijk u op te geven via e-mail (info@rag-

archeologie.nl) met de vermelding van: 

•  uw naam, 

•  aantal personen en 

•  of u wel of niet wilt deelnemen aan de historische lunch (€ 7,50 per persoon, ter plaatse te  

   voldoen). 

 
 

Activiteiten van de LWAOW worden ondersteund door: 
 
 
 
 
 

    

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

 

 

http://www.rag-archeologie.nl/Agenda/Symposium%2013%20mei%202017.htm
mailto:info@rag-archeologie.nl
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