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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….                                            september 2017     

 
Enkele belangrijke data 

 

- 13 t/m 15 oktober Nationale Archeologiedagen 

- 16 en 17 november   Reuvensdagen in Hollyday Inn in Leiden; zie www. Reuvensdagen.nl 

- 18 november  Donateursbijeenkomst STIMON op Terschelling 

- 25 november  Symposium Vrijwilligers in de onderwaterarcheologie in Amersfoort: zie  

                                    verder op in deze Even bijpraten… 

- 20 januari 2018 Schervendag LWAOW in Amersfoort 

- 3 en 4 februari Duikvaker in Houten  
        
1. Basiscursus Maritieme Archeologie  
 

In 2018 wordt er weer een Basiscursus Maritieme Archeologie georganiseerd. Deze cursus 

omvat een theorieweekend en een praktijkweekend.  

Theorieweekend. Hierin  wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

-   Wat is maritieme archeologie 

-   Geschiedenis van de maritieme archeologie in Nederland; 

-   Ontwikkeling van de Nederlandse scheepsbouw; 

-   Bodemopbouw en archeologische waarden van maritieme gebieden; 

-   Gevaren voor het erfgoed onderwater; 

-   Kennis van wet en regelgeving; 

-   Maritieme archeologie in de praktijk en 

-   Documenteren en rapporteren. 

Praktijkweekend. In groepsverband (3 à 4 personen) een verkenning uitvoeren en hiervan een 

rapportage opstellen. Na voldoende beoordeling van de rapportage door NAS instructeurs komt 

men in aanmerking voor het NAS 1 certificaat. De NAS-certificering is internationaal erkend 
  
Cursusdagen   

-   Theorieweekend 24 en 25 maart 2018 in Amersfoort; 

-   Praktijkweekend  wordt gehouden op 7 en 8 april 2017 bij Spakenburg. 
 

Kosten voor deelname 

-   € 225,--; leden AWN/LWAOW krijgen € 50,-- korting na overleg lidmaatschapsnummer  

                   AWN); 

-   € 275,--, voor professionele archeologen die aan het theorieweekend deelnemen; 

-   € 375,--, professionele duikers. 

In het cursusgeld is begrepen het cursusboek Basiskennis Maritieme Archeologie (ter waarde van 

€ 35,--), koffie/thee en lunch tijdens het theorieweekend. 
 

Deelname 

 Deelnemers worden geacht bij aanvang van de cursus lid zijn van de AWN/LWAOW. Voor 

deelname aan duikactiviteiten tijdens het praktijkgedeelte moet men in het bezit zijn van tenminste 

het duikbrevet Advanced Open Water Diver of gelijkwaardig (bij. NOB/CMAS 2*). 

 

Aanmelding voor deelname via mail: opleiding@lwaow.nl of secretariaat@lwaow.nl  

mailto:secretariaat@lwaow.nl
mailto:opleiding@lwaow.nl
mailto:secretariaat@lwaow.nl


 
 

2. Mergor in Mosam duikt in Cold Case project 
 

 Leden van de stichting Mergor in Mosam duiken in een cold case project uit 1895. In dat jaar  

werden lange rijen met resten van houten palen gevonden tijdens kleiwinning op het terrein van 

steenfabrikant Pool in Zuilichem. De toenmalige directeur van het Rijksmuseum van Oudheden in 

Leiden, Pleyte, onderzocht de ontdekking en concludeerde dat het om een Romeinse 

paaljukkenbrug ging. Helaas konden de houtmonsters toen nog niet gedateerd worden en 

verdwenen de resten weer onder sediment en water.  

De brugresten verdwenen echter niet uit het geheugen. Jan Bervaes van de Historische Kring 

Bommelerwaard creëerde een basis voor een opgravingsproject door uitgebreid onderzoek te doen 

naar de precieze locatie. Bijna werd daadwerkelijk gegraven naar de resten, maar het 

archeologisch project geleid door de ROB ging, door te grote ambities en daardoor hoge kosten, op 

het laatste moment niet door.  

Omdat de resten nog in 1937 in een grote plas ten noorden van de Waaldijk gezien waren, zat de 

locatie ook in het dossier van de stichting Mergor in Mosam, die onderwater archeologische 

projecten uitvoert. Ter nagedachtenis van Jan Bervaes wil de stichting proberen om de opgraving 

alsnog te realiseren. Het grootste obstakel, de kosten, kunnen beperkt worden door de resten zo 

nauwkeurig mogelijk te lokaliseren. Een eerste stap hierin is het bepalen van het gebied met de 

hoogste verwachtingswaarde voor het aantreffen van de resten. Hierbij zal gebruik gemaakt 

worden van geofysische technieken (bodemradar) om de exacte locatie te bepalen.   

Voor de bepaling van de omvang van het gebied met de hoogste verwachtingswaarde is uitgebreid 

bureauonderzoek gedaan naar de beschikbare gegevens uit de vijf voorgaande onderzoeken. Deze 

gegevens bleken echter niet allemaal eenduidig te zijn, wat verschillende mogelijkheden voor een 

locatie opleverde. 

Een uitgebreide evaluatie van alle gegevens (plus wat nieuwe gegevens) leverde een gebied op dat, 

gesponsord door de AWN, binnenkort door een in bodemonderzoek gespecialiseerd bedrijf ATKB, 

met bodemradar zal worden onderzocht.   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekening van de locatie in 1895, naar een foto van Weyers (RMO). 

 

3. Ook in binnenwateren valt nog wel wat te ontdekken 
 

Bij maritieme archeologie denken we vaak het eerst aan de scheepswrakken in de Noordzee, de 

Waddenzee en het IJsselmeer. Maar in onze binnenwateren treffen we op vele plaatsen ook nog 

resten van materiële overblijfselen aan die door de mens zijn achtergelaten. Een aantal krijgen  

 

 



 

aandacht van leden van de LWAOW, om enkele te noemen het gebied rond de Maas in Noord-

Brabant en Limburg waar Mergor in Mosam regelmatig onderzoek doet, ‘t Oude Kerkhof van 

Elahuizen onderzocht door Archeos 

Fryslân en Meinerswijk bij Arnhem 

door Berdie de Ruiter.  

Ook de Giessen en de Alblas in de 

Alblasserwaard geven regelmatig 

interessante artefacten prijs van 

vroegere bewoning langs deze 

riviertjes. De Giessen is een veenrivier 

Wasplaats bij boerderij langs de 

Giessenin de Alblasserwaard, die zijn 

oorsprong heeft in twee kleine 

veenriviertjes in het oosten van het 

gebied, te weten de Noordeloos en de 

Kromme Giessen. 

Wasplaats bij boerderij langs de Giessen                                    Leden van LWAOW Alblasserwaard  

                        gaan regelmatig op onderzoek in deze wateren. 

Deze groep bestaat uit drie duikers die het leuk vinden onder 

water de bodems af te tasten in de Giessen en de Alblas. Langs 

deze riviertjes staan veel boerderijen die in de 16e 17e en 18e 

eeuw gebouwd zijn. Van af het jaar 1100 was er bebouwing 

langs deze riviertjes. Elke boerderij had zijn eigen boenstoep 

.Daar werden de spullen gespoeld en geboend die gebruikt 

werden voor de kaasmakerij en het melkveebedrijf. Tijdens het 

boenen verloor men de meest uiteen lopende voorwerpen. Deze 

riviertjes werden toen en nu ook nog gebruikt als vuilnisbelt. Bij 

die oude boerderijen worden nu regelmatig oude flessen, 

keramiek en gebruiksvoorwerpen van allerlei fabricage en 

(bijzondere) herkomst gevonden . Dat het niet alleen gaat om 

oude flesjes en aardwerk blijkt wel dat in 2013 uit de Giessen, 

een Duitse helm uit WO2 en een revolver van Belgisch fabricaat 

van voor 1893 zijn opgedoken. 

                                                       (Alle foto’s: Piet Deelen).   

Opgedoken Duitse helm.                                        Belgisch pistool uit 1893. 

 

De in de Giessen aangetroffen objecten geven mogelijk aanleiding om ook elders in het land eens 

in de binnenwateren te kijken. Ook daar zal zeker  interessante informatie van vroegere bewoning 

aangetroffen kunnen worden. 

 
 



4. Antwoord van Minister OCW op Kamervragen 

 

In  juli hebben de Kamerleden Rog (CDA), Beckerman (SP) en Gijs van Dijk (PvdA) aan de 

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over een werkbezoek aan de Reede van Texel 

waar historische scheepswrakken uit de 16e, 17e en 18e eeuw in de zeebodem dreigen te vergaan 

en over het congres «SOS! Onze schepen vergaan twee keer» op 6 juli 2017 schriftelijk vragen 

gesteld. Het antwoord van de Minister vind je op: 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2017
/09/07/beantwoording-schriftelijke-vragen-over-maritieme-rcheologie/beantwoording-
schriftelijke-vragen-over-maritieme-archeologie.pdf 
 

5. LWAOW leden duiken op de Rooswijk 

Bijdrage van Ernie de Jonge 

 

Een aantal LWAOW-leden hebben enige weken geleden op de Rooswijk gedoken. Enrie de Jonge, 

een van de deelnemers, heeft van deze duiktrip bijgaande impressie gemaakt. De duiktrip vind je 

op:  https://youtu.be/7t_FNUzCEKs 
 

6. LWAOW leden duiken op VOC wrak de Rooswijk en bevestigen sonarbeelden 

Bijdrage van Feiko Riemersma en Klaas Wiersma 

 

De NAS (Nautical Archaeology Society) in Engeland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  

CE te Amersfoort boden samen voor amateurduikers de mogelijkheid te duiken op het wrak de 

Rooswijk, die in januari1740 in een zware storm was gezonken voor de Engelse kust bij Ramsgate. 

     Voor de amateurduikers waren drie dagen gepland, 

waarop voor drie Nederlandse duikers en drie  Engelse 

duikers de mogelijkheid geboden werd op het het wrak te 

duiken. Voor de eerste twee dagen hadden zich zes 

LWAOW-leden aangemeld. 

      Op de eerste duikdag ontmoetten wij ook Liselore An 

Muis die na een periode van een aantal weken onderzoek op de Rooswijk op dezelfde dag als wij 

weer naar huis ging. In een loods die speciaal beschikbaar was gesteld voor het Rooswijk project 

gaf Liselore ons uitleg over de diverse vondsten die inmiddels waren gedocumenteerd en in de 

bakken zoet water lagen. 

Ook  maakten wij kennis met Martijn Manders (RCE) leider van het project en Peta Knott (NAS) 

Education officer die de leiding over de amateurduikers had.   

 
De eerste duikdag dinsdag 15 augustus (door Klaas Wiersma) 
Samen met Ernie de Jonge, Bas Kremer en drie Engelse duikers, waaronder Terry Vickers van de 

lokale diveshop ‘Thanetdiving’ heb ik als één van de eerste LWAOW’er een kijkje mogen nemen 

op de site van de Rooswijk. Met een snelle 

tender boot worden we naar het onderzoeksschip 

‘Terschelling’ gebracht.   

 Het oude Nederlandse betonningsschip is 

volledig verbouwd tot duikschip, met allerlei 

faciliteiten aan boord om surface supplied 

professionele duikers te ondersteunen.  Elke 

kentering wordt er door duikende archeologen 

gewerkt aan de afgraving onder water. Dit gaat 

dag en nacht door, zodra de 

weersomstandigheden het toelaten. Per kentering 

worden er totaal drie shifts gewerkt van elk een 

De Terschelling boven het wrak van de Rooswijk        uur. De eerste en laatste ploeg heeft dus een  

                                                                                dikke stroming voor de kiezen. 
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We krijgen een uitgebreide rondleiding over het schip door één van de bemanningsleden. Ook 

werd uitgebreid stilgestaan bij de side-scan opnamen, waarna we van Martijn Manders een 

briefing krijgen over de geschiedenis van de Rooswijk. Na een bak stevige goulashsoep is het tij 

zover gevorderd dat we ons klaar kunnen maken voor de duik.  

De duik is georganiseerd door de NAS en valt dus ook onder hun verantwoordelijkheid. Helaas 

mogen we daarom geen gebruik maken van 

de duikklok om af te dalen naar het wrak, 

wat vanwege de stevige stroming wel zo 

aangenaam zou zijn. Omdat het duikvenster 

slechts een uurtje is, duiken we in 2 groepen 

van drie duikers. Het Engelse team gaat ons 

voor. Vanwege de onzekerheid aangaande 

de stroming, krijgen we strikte orders van 

Peta om niet langer dan 30 minuten te 

duiken.  

Nadat de Engelse groep na een half uurtje 

ploeteren in de stroming weer boven komt is 

het onze beurt. Als laatste groep kregen we 

van Peta toch nog een kwartiertje extra tijd 

Briefing over de geschiedenis van de Rooswijk                   ter beschikking, want een half uurtje op 24  

                                                                                        meter zou toch wel wat karig zijn voor de 

lange reis die we hadden gemaakt. Gelukkig is de stroming al behoorlijk afgenomen, wel zo 

prettig. Na de afdaling via de staalkabels van de duikklok komen we midden in het wrakveld 

terecht. Het zicht komt mij bekend voor van de Waddenzee duikjes, tamelijk slecht dus, maar met 

ca 1 meter nog wel te doen. Via de door de Engelsen uitgezette gidslijn komen we al snel bij de 

met hekwerk gemarkeerde onderzoek plek. De airliften liggen klaar voor gebruik.   

Veel meer dan zand, hier en daar planken en balken en blokken concretie is er niet te zien. Een 

groot kanon is in de concretie wel duidelijk te herkennen. Het moet toch een hels werk zijn om in 

deze omstandigheden met de airliften te werken en dan ook nog de vondsten precies in te meten. 

Waterbak met vondsten van de Rooswijk  
 

Om het inmeten te vereenvoudigen beschikken de archeologen over een akoestisch positie 

bepalingssysteem. Hiermee is het niet nodig om met een meetlint en schrijflei de vondsten te 

registreren. Lang leve de technische vooruitgang. 

De stroming is zowat geheel gaan liggen, een mooie gelegenheid om de gidslijn verder uit te rollen 

om de site voorzichtig te verkennen. Ook in de directe omgeving niet veel meer te zien dan zand 

en hier en daar blokken concretie. Zoals zo vaak moeten de betere vondsten vooral onder het zand 

worden gezocht, want daar blijft het goed geconserveerd. Voor ons onder water dus niet te zien. 

De kentering is van korte duur, de stroming komt er al weer stevig in, als ik besluit terug te keren.  

 

 

 

 



 

Marc, de expeditieleider, had nadrukkelijk gevraagd zijn uitgeleende gidslijn weer mee terug te 

nemen. Aan mij de taak om dat te regelen. Precies na 45 minuten kom ik mij weer veilig aan de 

oppervlak melden bij de duikleider.  

De duiktijd bedroeg misschien slechts 45 minuten, maar het waren wel bijzondere minuten. Erg 

boeiend om te ervaren hoe de archeologen een opgraving onder dergelijke omstandigheden 

uitvoeren. En zoals in de schuur op de wal blijkt, niet zonder resultaat. Vooral ook bijzonder 

omdat later duidelijk wordt dat  de weersomstandigheden de dagen erna te slecht worden om van 

af de Terschelling op de Rooswijk te duiken.  

Wat mij betreft smaakt dit naar meer. En dan niet alleen maar om te kijken, maar ook om een 

bijdrage te leveren, zoals de groep van Feiko de volgende dag hebben gedaan.  

 

De tweede duikdag woensdag 16 augustus (door Feiko Riemersma) 

Die dag waren de weersverwachtingen minder goed en besloot Peta vroeg uit te varen. Dit keer 

waren Joop Gortemaker, Berdie de Ruiter en Feiko Riemersma de gelukkigen om op de Rooswijk 

te duiken. Er werd besloten op een andere site te duiken waarvan alleen nog maar sonaropnames 

waren gemaakt. Na bestudering van die opnames vermoedde men hier kanonnen aan te treffen. 

Op advies van Klaas Wiersma hebben wij de Engelse duikers voor laten gaan. Na 10 minuten 

kwam de eerste van de drie duikers boven met oorproblemen. Na precies 30 minuten kwamen ook 

de andere twee boven. Wij stonden inmiddels klaar. De groep had wat grote concreties gezien wat 

door hen werd geïnterpreteerd als zijnde een anker.  

Op het wrak aangekomen hebben wij eerst 

de gidslijn vastgezet. Het eerste wat wij 

zagen waren drie huidplanken van ongeveer 

25 cm breed, met een lengte van één meter 

die verder onder het zand verdwenen. Na 

ongeveer 5 meter stootten wij op twee 

kanonnen. Die wij vervolgens hebben 

opgemeten en elk 3 meter lang waren. Ze 

waren erg aangekoekt en lagen iets 

verschoven van elkaar. Even verder een 

solitair kanon die zeker een meter langer 

was met een houten constructie eronder. 

Doorsnee ongeveer 40 cm. Tijdens de duik 

veel losse objecten o.a. ijzer en hout waaronder kanonskogels. 

Het zicht was ongeveer 80 cm. Er lagen nog een paar kleinere kanonnen in de omgeving. Na een 

half uur volgens afspraak weer naar boven . Wij realiseerden ons de eerste duikers te zijn geweest 

die dit na 277 jaar hebben gezien. Het was voor ons een super en unieke duikervaring!  

Na deze duik aan boord van : “De 

Terschelling Bergingsschip en 

duikschip van Rex Cowan”, met 

Martijn Manders en Johan Opdebeeck 

de informatie van de duik gedeeld. 

Martijn gaf veel achtergrond info over 

de situatie van de wraksites. De 

duikersploeg hadden nml die ochtend 

een hele grote concretie opgehaald. 

Met de afmetingen 75 x 100 x 60 cm 

waarin houten constructie onderdelen 

te zien waren. Tevens waren 

glasscherven, wijnflessen en 

steengoed zichtbaar.  

 
 

 

 

 



 

Op de terugweg naar de wal raakten wij niet uitgesproken over onze duikervaring. 

En erg enthousiast dat wij als amateurduikers een bijdrage hebben kunnen leveren om het 

vermoeden van de kanonnen te kunnen bevestigen. 

Eenmaal aan vaste wal hebben wij met z'n drieën in 

de loods een tekening gemaakt over onze observaties. 

Peta Knott heeft onze ervaring later geëvalueerd en 

aangevuld. Het was voor ons weer een leerzame dag.   

 

 Foto rechts: Groep amateurarcheologen op die op de Rooswijk hebben kunnen duiken. 

Foto links:Na de duik even de gegevens met elkaar vergelijken. 

 

7. De Rooswijk en de samenwerking met amateurarcheologen 

Ontleend aan www. maritiem-erfgoed.nl 

 

De betrokkenheid van vrijwilligers en amateurarcheologen is een belangrijk onderdeel van het 

Rooswijk project. Er worden cursussen gegeven, en we duiken ook samen met sportduikers en 

amateurarcheologen op het wrak. Voor ons is dit een verrijking van het onderzoek, en voor de vele 

enthousiaste Britse en Nederlandse duikers gaat een droom in vervulling. Deze samenwerking is 

mogelijk in Engeland vanwege de duikprocedures daar en de wijze waarop maritieme archeologie 

is georganiseerd. 

Het hele verhaal is te vinden op: https://www.maritiem-erfgoed.nl/inhoud/de-rooswijk-
en-de-samenwerking-met-amateur-archeologen 
 

8. Vrijwilligers in de onderwaterarcheologie 25 november 2017 Amersfoort      
 

Vrijwilligers in de onderwaterarcheologie; samen verder met beheer en 

onderzoek van maritiem erfgoed. 
Sinds 2015 organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed jaarlijks een bijeenkomst voor 

vrijwilligers in de onderwaterarcheologie. Dit jaar gaan we onderzoeken hoe we samen verder  

komen met het beheer en onderzoek van maritiem erfgoed. De bijeenkomst vindt plaats op 

zaterdag 25 november 2017, van 10 tot 17 uur, bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 

Amersfoort. 

 

Tijdens het symposium van 2016 zijn een aantal initiatieven gestart en concrete afspraken 

gemaakt. We kijken positief terug op deze dag. Nu willen we verder vooruitkijken: welke 

afspraken zijn gerealiseerd, wat zijn de leerpunten en hoe geven we dit alles een goed vervolg?  
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Een breed georiënteerde commissie, met vertegenwoordigers vanuit de vrijwilligersorganisaties, 

overheden en bedrijven, stelt een gevarieerd programma samen. Mis deze dag niet en zet zaterdag 

25 november alvast in uw agenda! 

Meer informatie 

In september ontvangt u de uitnodiging met het programma en een aanmeldformulier. Informatie 

over het symposium van 2016 treft u aan op het digitale platform Maritiem erfgoed. 

 

U kunt deze mail doorsturen naar andere geïnteresseerden met link onderaan 'stuur naar een 

relatie'. Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar info@cultureelerfgoed.nl 

 

9. Vooraankondiging Glavimanssymposium 13 oktober 2017 Lelystad      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Activiteiten van de LWAOW worden ondersteund door: 
 
 
   

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