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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….                                                oktober 2017     
 
Enkele belangrijke data 

 

-  4 november  Dag van de Texelse Archeologie 

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

- 18 november  Donateursbijeenkomst STIMON op Terschelling 

- 25 november  Vrijwilligers in de onderwaterarcheologie bij RCE in Amersfoort 

2018 

- 20 januari   Schervendag LWAOW in Amersfoort 

- 3 en 4 februari Duikvaker in Houten  

-  25 en 26 maart  Theoriedagen Basiscursus Maritieme Archeologie in Amersfoort 

-   8 en 9 april  Praktijkdagen Basiscursus Maritieme Archeologie Spakenburg 

-   8 april  Algemene Ledenvergadering AWN in Castricum 
  

1. Handleiding fotogrammetrie onder water  
 

Hans van der Weide, LWAOW-lid en secretaris STIMON, heeft een handleiding samengesteld 

voor fotogrammetrie. De presentatie over dit onderwerp op de Schervendag 2017 was aanleiding 

om zich in dit onderwerp te verdiepen. Over de toepassing van fotogrammetrie onder water is op 

internet weinig informatie te vinden. Met veel experimenteren, eerst boven water, vervolgens in 

een plas onder water (stilstaand water) en daarna op de Noordzee (met stroming), werd ervaring 

opgedaan hoe het wel moest. Gaandeweg werd ook ervaring opgedaan met de werking van 

verschillen in voor de amateur beschikbare software.  

Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die zich wil gaan verdiepen in de fotogrammetrie en is 

opgezet om te voorkomen dat nieuwkomers in deze wijze van documenteren dezelfde fouten 

maken. De handleiding staat op de website van STIMON; www.stimon.org/downloads/ en de 

website van de LWAOW; www.awn-archeologie/afdeling/lwaow/ 

Het is de bedoeling de handleiding met ervaringen van gebruikers aan te vullen. Het wordt op 

prijs gesteld opmerkingen en aanvullingen door te geven via e-mail; hans@wrakdata.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resultaat met fotogrammetrie van het kottertje in Vinkeveen (foto: Hans van der Weide) 

mailto:secretariaat@lwaow.nl
http://www.stimon.org/downloads/
http://www.awn-archeologie/afdeling/lwaow/
mailto:hans@wrakdata.nl
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2. Samenwerken met gemeentelijke archeoloog  
Bijdrage van: Berdie de Ruiter 

 

Samenwerken met een gemeentelijk archeoloog. Kan dat? En hoe pak je dat dan aan. 

Berdie de Ruiter doet het al in een aantal projecten en heeft daarin goede ervaringen. Zijn aanpak 

en werkwijze die tot de samenwerking heeft geleidt berusten voor  een belangrijk deel op: 

Vertrouwen & Communicatie. Hieronder zijn werkwijze in vier punten nader toegelicht. 

 

Vertrouwen is het belangrijkste sleutelwoord om te komen tot samenwerking met een 

gemeentelijk archeoloog. Om in Arnhem en omstreken maar ook  Zutphen en Doesburg bij 

projecten betrokken te worden hebben we onze contacten gebruikt om met de gemeentelijke 

archeologen in gesprek te komen. Dat is vaak een kwestie van bellen,een afspraak (zien te) 

maken om onder het genot van een kop koffie je zelf en resultaten uit het verleden te presenteren.  

 

Communicatie een belangrijk punt. Door gedegen verslagen te maken van je verkenningen. 

Direct na de duik een kort verslag laten maken door elke duiker en een samenvatting van die 

waarnemingen kun je laten zien hoe je te werk gaat. De gemeenten zitten niet te wachten op grote 

vondsten die zomaar uit het water worden getrokken met de pers er bij. De kosten om iets op te 

slaan of nader onderzoeken slaan een gat in het budget waar vast andere plannen mee waren. 

Spreek dus af dat je geen vondsten zult bergen! (behalve als het echt verloren zou gaan) De 

depots liggen vol on onderzochte items. Daar willen gemeente geen zaken bij hebben die soms 

ook nog moeten worden bewerkt om te kunnen worden behouden. 

 

Rapporteer. Vertrouwen houd je vast door in gesprek te blijven en te rapporteren. Gebruik 

standaard formulieren voor je projectplan zodat helder is hoe je te werk gaat n wat je doel is. Laat 

zien welke afspraken je maakt met duikers in je project, dus leg die vast. Leg vast dat vondsten 

niet mogen worden geborgen maar ingemeten zullen worden (tenzij… ach je weet wel).  

 

Afspraken. Soms is er over vondsten een afspraak te maken dat iets alsnog mag worden 

geborgen. De archeoloog zit heus niet te wachten op een pijpenkopje, een potje of een scherf als 

die maar beschikbaar is voor verder een onderzoek. Het merk van de pijpenmaker zegt iets over 

de periode van fabricage van de pijp en dus van de leeftijd van de site, wat weer een rol kan 

spelen in de uiteindelijke conclusie van het onderzoek.  

 

Kortom leg contact, als het kan via lokaal bekende personen zoals de (droge) AWN’ers, wek 

vertrouwen en communiceer. Ook als er geen waarnemingen zijn. Maak het vertrouwen waar dan 

kun je nog eens terugkomen.  

 

3. Verslagen Basiscursus Maritieme Archeologie 
 

Eind september / begin oktober hebben drie groepen met de verslaglegging van hun onderzoek 

naar wrakken in het randmeer bij Spakenburg - Bunschoten de Basiscursus Maritieme 

Archeologie afgesloten en komen hiermee in aanmerking voor het NAS 1 certificaat. De 

verslagen kregen van de NAS-instructeurs Liselore Muis en Johan Opdebeeck een goede 

beoordeling en komen hiermee in aanmerking voor het NAS 1 Certificaat. Het betreft het verslag: 

- ‘Positie 35’, mogelijk twee wrakken verkend door Björn Sloos, Hans Bruins, Henk Bos, Jan  

    Kruizinga, Jorne Dassen en Lukas Boer; 

- ‘Wrakkenkerkhof Bunschoten, contactpunt 26’ vermoedelijk BU 26, verkend door Coen 

   Onstwedder,  Erik Bronsveld, Leonard Smiet en Richard Kooistra; 

- ‘Onderwater verkennend onderzoek van contact 23’ verkend door Frank Brouwer, Erik  

   Huigen, Jacob Leloux en Marjon Roodzant. 
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Een aantal deelnemers heeft al aangegeven dat dit onderzoek hun motiveert om voor de NAS 2 

aantekening  door te gaan.  

 

 

4. LWAOW’ers Lek en Merwestreek bij Nationale Archeologiedagen 
Bijdrage van: Geert van der Velde 

 

Het is bij veel mensen en ook een heleboel Dortenaren onbekend dat er bij Dordrecht een kasteel 

stond. Op het kasteelterrein staat nu nog een ruïne van wat eens een hoektoren was van het 

kasteel Huis te Merwede. Op zaterdag 14 oktober 2017 heeft de AWN afdeling Lek- en 

Merwestreek daar ter plaatse een Archeologiedag georganiseerd in het kader van de Nationale 

Archeologiedagen. Het idee en initiatief om hier zo'n dag te organiseren kwam van Joan van Pelt 

enthousiast lid van deze AWN afdeling. Ze is mensen en groepen gaan benaderen en heeft 

vervolgens het plan voor deze archeologiedag in grote lijnen op papier gezet. Samen met 

voorzitter Teus Koorevaar zijn ook andere leden van de Dordtse afdeling Lek- en Merwestreek 

van de AWN ingeschakeld bij de voorbereidingen. Joan zorgde voor de communicatie en 

verspreiding van de benodigde informatie. Onder andere moest gemeentewerken worden 

verzocht om het terrein bij Huis te Merwede goed toegankelijk te maken. Soms wordt het daar 

gebruikt als hangplek en die bezoekers nemen hun troep meestal niet mee naar huis terug. Op het 

kasteelterrein zijn met rijen tegels de contouren aangegeven waar ooit kasteelmuren zijn geweest. 

Zo heb je dan een idee van hoe groot het ooit is geweest en de relatie tot de ruïne die er nu nog 

staat. Maar als het gras niet geknipt wordt zijn de tegels weer snel overgroeid en onzichtbaar. Op 

zaterdag 14 oktober bleek dat alles er keurig  opgeruimd was. De picknicktafels waren 

schoongemaakt en de tegels van de muurcontouren goed zichtbaar. Het was een prachtige dag op 

een mooie locatie. 

Passende locatie voor een archeologiedag                   Stand van LWAOW’e rs duidelijk zichtbaar 

 

Er werden rondleidingen verzorgd door Nieky Klaus, die heel erg veel weet over Huis te 

Merwede, met uitleg over de geschiedenis van deze locatie en het kasteel. Door archeologen werd 

uitgelegd hoe je bodemonderzoek kunt doen met boringen. Als voorbeeld werden er boringen 

uitgevoerd op de plaats waar mogelijk een slotgracht heeft gelegen. En inderdaad bleek uit de 

bodemmonsters en de verschillende humus, zand en klei soorten in relatie met de diepte dat een 

bodemprofiel van een gracht aanwezig is. Verder kon je boogschieten en werd er uitleg gegeven 

over middeleeuwse wapens. En je kon op een afgebakend stuk met een metaaldetector naar 

munten en pijlpunten zoeken. Ook was er uitleg over hoogtemeten met een waterpasinsturment. 

Een informatiestand was ingericht over het kasteel en wat ze bij opgravingen hebben gevonden 

en voorwerpen uit de tijd van de Heren van de Merwede. De AWN had een stand met uitgebreide 

informatie over de afdeling Lek- en Merwestreek. In februari 2018 gaat een nieuwe cursus 

archeologie van start. Voor lagere scholen is er lesmateriaal getiteld: ‘Archeologie aan de basis’.  
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LWAOW’ers  

Duikers van de Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water (LWAOW) waren  met een 

kraam met vondsten aanwezig. 

Rokus van de Giessen heeft een heleboel vondsten en scherven uit Alblasserwaardse riviertjes 

gedetermineerd en leuke dingen hier uitgestald. Bij een heleboel scherven bleek dat er een 

rechthoekig gat in zat. Waarvan werd afgevraagd waarom en hoe dat kwam. Rokus heeft 

uitgevonden dat de oorzaak daarvan waarschijnlijk is dat er ooit met de punt van een vaarboom 

door de op en in de bodem liggende scherven is geprikt. Als bewijs voor deze theorie lag er ook 

zo'n vaarboompunt in de kraam. 

De kraam met vondsten uit de Alblas en de Giessen trekt veel geïnteresseerden die uitleg krijgen van Piet 

Deelen. 

  

Je kon de stukjes die afgelopen jaren hierover in het clubblad "Grondig Bekeken" van de AWN 

afdeling Lek- en Merwestreek zijn verschenen bekijken. Ook is er informatie gegeven over de 

Basiscursus Maritieme Archeologie die de LWAOW jaarlijks organiseert. Over het duiken in de 

binnenwateren en onderwaterarcheologie werd een diaserie vertoond. Piet Deelen gaf uitleg over 

het duiken en vondsten en van welke gebruiksvoorwerpen de gevonden scherven deel uit 

gemaakt hebben. 

Dankzij de inzet van vele AWN-leden van Lek- en Merwestreek is het een hele leuke dag 

geworden. Naar schatting hebben zo'n vijfhonderd mensen hier een bezoek aan gebracht. 

 

5. Dag van de Texelse Archeologie  
 

Op zaterdag 4 november wordt op Texel de Dag van de Texelse archeologie gehouden. In 

buurthuis de Wielewaal in het dorp De Waal zullen van 10.30 tot 

16.00 uur in verschillende zalen presentaties worden gegeven en 

archeologische zaken te zien zijn. Een interessant onderdeel van 

het programma is:  

De maritieme archeologie 
De maritieme archeologie wordt gepresenteerd in de grote zaal. Centraal 

staan hier de vondsten uit het Schervenwrak en het Palmhoutwrak. 
LWAOW’er Carl van Dijk zal tekst en uitleg geven bij de 

vondsten uit het Schervenwrak. Dit schip, dat op weg was naar 

Suriname, is aan het begin van de 19
de

 eeuw gezonken in de 

Waddenzee. Het bevatte een zeer grote hoeveelheid Engelse 

industriële keramiek, gereedschappen, kookpotten voor de 

melasse en alle andere zaken die nodig waren om een 

suikerrietplantage in Suriname op te zetten. 
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De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed komt vertellen hoe de belangrijkste scheepswrakken 

worden afgedekt om deze te behouden en wat voor onderzoek zij verrichten op de Texelse 

waterbodem. De Duikclub Texel presenteert een selectie van oud en recent onderzoeken. 

Kanonnenexpert Nico Brinck neemt u mee naar de wereld van het zware geschut van de Texels  

zeebodem. Op deze dag zal het nieuwe boek van de Duikclub Texel ‘De Schatten van het 

Schervenwrak’, geschreven door Carl van Dijk, worden gepresenteerd. Tevens zal de 

Provinciale Archeologische Kroniek Noord Holland van 2016 verschijnen met daarin een 

speciaal katern over Texel. Daarnaast brengt de Provincie Noord-Holland een nieuw boek uit 

over de opgravingen aan de Beatrixlaan in Den Burg. Auteur Dr. Flip Woltering beschrijft hierin 

de bewoning uit de late Prehistorie. 

 

6. Bijeenkomst Vrijwilligers in de onderwaterarcheologie  
 

Voor het derde jaar op rij organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op 25 november 

een bijeenkomst voor vrijwilligers in de onderwaterarcheologie. De bijeenkomst is van 9.30 tot 

16.30 uur bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Op het vorige symposium 

zijn initiatieven gestart en concrete afspraken gemaakt. We kijken terug en we blikken vooruit: 

welke afspraken zijn gerealiseerd, wat zijn de leerpunten en hoe geven we dit alles een goed 

vervolg? Met u onderzoeken we hoe we verder komen met het beheer en onderzoek van maritiem 

erfgoed.  

Het programma voor die dag ziet er als volgt uit: 

09.00 uur Inloop 

10.00  Welkomstwoord door Susan Lammers, directeur RCE 

10.15  Terugblik op afgelopen jaar door Thijs Coenen, RCE 

10.45  Pauze 

11.15  Samenwerking vrijwilligers en professionals: terugblik op drie pilots; t.w. Pilot  

                        Texel, Pilot Noordzee en Pilot Zeeland 

12.30  Lunch 

13.30  Rooswijk 

14.00  Archeologisch onderzoek Beulake 

14.15  Pauze 

14.45  Plenaire presentatie en gesprek over de toekomst 

16.15  Afsluiting   
 
De bijeenkomst is gratis bij te wonen, maar het is wel noodzakelijk dat u zich aanmeldt. Dat kan met 
het aanmeldformulier . 
 

 

Activiteiten van de LWAOW worden ondersteund door: 
 
 
 
 
 

    

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

 

 
 

https://www.mailinglijst.nl/redirect.aspx?l=764179&a=11916695&t=H&ls=2436&ahash=1F8AF158D393CEFEE509E75373B47B41A858634BE14A00D5AB1213B899EF3FDC&lhash=4151844089C487696BA3F23B24877DD5F87FF5A3B782F9DC7C3A626067C5DF0E

