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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 duikt in het verleden en onderzoekt ons cultuur erfgoed 
 

Even LWAOW bijpraten….                                                     april 2018     
 
Enkele belangrijke data  
 

-    7 en 8 april  Praktijkdagen Basiscursus Maritieme Archeologie Spakenburg 

-    7 april  Algemene Ledenvergadering AWN  

-  21 april   Workshop ‘Scheepshout Herkennen, documenteren en behandelen’ en  

    workshop ‘Data uitwerken, rapporteren en publiceren’ 

-  21 april  Wrakduikavond Northseadivers in Volendam 

 

 

1. Erfgoedprijs voor Duikclub Texel 
Uit: Texelplaza 19 februari 2018 

Tijdens de Cultuurnacht, zaterdag 17 februari in en rond Kaap Skil, reikte wethouder Eric 

Hercules voor het eerst de Cultuur- en Erfgoedprijs en het Cultuur- en Erfgoedcompliment uit. 

Duikclub Texel kreeg de Erfgoedprijs voor 

de betrokkenheid bij de pilot 

Onderwaterarcheologie, een geldbedrag van 

€ 2.018,-: “Voor de bijdrage aan de 

bewustwording van de kwetsbaarheid van het 

onderwatererfgoed en de rijkdom van het 

cultuurhistorisch verleden van Texel. Voor 

de centrale rol in de pilot Onderwatererfgoed, 

voor het documenteren en conserveren van 

uit de zee afkomstige materialen en 

voorwerpen. Voor het beschermen van 

cultureel erfgoed en, ten slotte, voor het 

domweg gelukkiger maken van mensen.” De 

prijzen zullen vanaf nu jaarlijks om en om  

Gerrit JanJ Betsema ontvangt de Erfgoedprijs 2018 uit   worden uitgereikt, het ene jaar de Erfgoed-uit 

handen van wethouder Erik Herkules (foto: Texelplaza)  prijs en het Erfgoedcompli-ment, het andere  

                                                                                     jaar de Cultuurprijs en Cultuurcompliment.  

 

2. Eerste Workshop Fotogrammetrie     
Bijdrage van Willem de Rhoter (foto’s: Willem de Rhoter). 

Op 24 februari werd de Workshop Fotogrammetrie gegeven in het Archeologisch Diensten 

Centrum (ADC) in Amersfoort. Deze Workshop werd gezamenlijk georganiseerd door de 

STIMON en de LWAOW. Er waren drie docenten en 20 deelnemers. 

Fotogrammetrie is een zich snel ontwikkelende techniek om uit een serie foto's of  stills uit een 

video een 3D-beeld te berekenen. Voor het vastleggen van een wrak worden er series opnames 

gemaakt volgens een bepaald patroon. Bij een juiste planning kan één wrakje in één duik redelijk 

vastgesteld worden. Maar dàn begint het pas... Othmar Schimmel en Hans van der Weide namen 

ons mee in het hele proces van het maken van de opnames, het invoeren in de computer en het 

optimaliseren van het uiteindelijke 3D-beeld. Er zijn meerdere computerprogramma's 

beschikbaar, die allemaal één ding gemeen hebben: ook een hypermoderne consumenten-PC staat 

urenlang te kreunen en te steunen voor een goed resultaat.  
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's Middags arriveerde Henk van Ooyen met zijn 3D-printer onder de arm. Met dit vrij kleine 

apparaat zijn de modellen van ‘het bottertje’ en ‘de stoommachine’ gemaakt. Die modellen waren 

op de cursus ook te bewonderen en hadden onlangs ook veel bekijks op Duikvaker. Met zijn   

Othmar Schimmel geeft uitleg over de mogelijkheden   3D geprint model van een stoommachine uit een 

fotogrammetrie onder water.                                           Scheepswrak. 

 

presentatie kregen we een goed beeld over de wijze waarop een model gemaakt kan worden van 

een 3D-fotogram. 

Aan het einde van de dag konden de cursisten aan het beeldscherm stoeien met de meegebrachte 

fotosets. En het lukte vrij aardig! Niet alleen de docenten maar ook meerdere cursisten hebben al 

veel ervaring in deze nieuwe techniek. De aanwezige groep kan zich beschouwen als één van de 

meest deskundige in Nederland op het terrein van de onderwaterfotogrammetrie. Er is 

afgesproken dat er vervolgbijeenkomsten zullen komen om de fotogrammetrie beter op de kaart te 

zetten en ruim toegankelijk te maken voor de amateur onderwaterarcheologen. 

Ik ben ervan overtuigd dat de fotogrammetrie een grote rol gaat spelen in de maritieme en ook in 

de droge archeologie. Aan een fotogrammetrie-opname kunnen ook betrouwbare metingen gedaan 

worden. En vrijwel al het zichtbare wordt vastgelegd: waarschijnlijk veel meer dan op de 

gemaakte huidige tekeningen. Binnen afzienbare tijd kan het onderwerp Meten en Tekenen in de 

Basiscursus Maritieme Archeologie herschreven of zelfs geschrapt worden. Deze ‘oude’ 

technieken kunnen binnenkort vervangen worden door de fotogrammetrie. Hier ligt een taak voor 

STIMON en LWAOW om samen met de AWN de fotogrammetrie verder te ontwikkelen. 

 

3. LWAOW op de Dag van de Noord-Nederlandse Archeologie 
Bijdrage van Willem de Rhoter 

Deze dag was georganiseerd op 10 maart in het Noord Nederlands Depot in Nuis, in 

samenwerking met Afdeling Noord-Nederland van de AWN. De LWAOW was aanwezig met een 

mooie stand die gezamenlijk bemand werd met de lokale werkgroepen Stichting Archeos Fryslân 

Veel interesse voor de activiteiten van de LWAOW en Archeos Fryslân  (foto’s: Fed van den Beemt). 
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 en Stichting Maritiem Onderzoek, die onderzoek doet op de Waddenzee vanuit Lauwersoog. Het 

was een goed bezochte dag met 750 bezoekers! Er werden lezingen gehouden en er waren vele 

standhouders, de meesten de droge archeologie betreffende. Maar we hebben veel belangstelling 

gehad voor de natte kant! 

 

 

4. Wrak van groot houten zeilschip op Noordzee gevonden 
Bijdrage en foto’s van Northseadivers 

De melding in januari 2017 van een haker (heft) van een garnalenkotter was aanleiding voor  

vrijwilligers van Northseadivers een verkennend onderzoek op betreffende positie uit te voeren. In 

2016 was op de sonar op betreffende positie nog niets te zien. Voorafgaande aan de 

duikverkenning werd op 4 april 2017 eerst weer een sonaropname van het gebied gemaakt. Hierop 

was nu duidelijk een boven de zeebodem uitstekend obstakel zichtbaar, waarbij gedacht werd dat 

het om een stalen zeilschip ging.    

Bij de eerste duik op 17 mei (met slecht zicht) blijkt het om een houten schip te gaan. In het wrak 

wordt zwaar geschut aangetroffen. In de  daarop volgde duiken werd duidelijk dat hier moet gaan 

om het wrak van een schip van de Royal Navy. Dit gebaseerd op het Broad Arrow teken in een 

koperen hoepel van een (kruit)vaatje. 

Het wrak ligt op een diepte van ca. 8 meter met aan de oostkant een slijpgeul van 10 meter diepte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diepgang merkteken op de hak van het wrak. 

 

Foto links: Broad Arrow aangetroffen op een koperen hoepel van een 

(kruitvaatje). 

 

Gemeten lengte is 45 meter waarbij de bakboordzijde geheel uit het zand steekt. Het wrak steekt 

tussen de 2 en 3 meter boven de bodem uit. In het wrak zijn dertien kanonnen aangetroffen, 

vermoedelijk 18/24 pounders.  De houten constructiedelen zijn vastgezet met koperen pennen. 

Voorlopige conclusie is dat het hier gaat om een  Engels oorlogsschip (zeilschip), bouwdatum na 

1775, met zwaar geschut aan boord. Historisch onderzoek zal uitsluitsel geven over de  naam van 

het schip.  

Op de Wrakduikavond van Northseadivers op 21 april 2018 in Volendam zal het onderzoek naar 

dit wrak door Ernst Jongejan verder toegelicht worden. Voor aanmelding wrakduikavond zie: 

www.northseadivers.nl 

 

  

5. Verslag Basiscursus Maritieme Archeologie 
De derde groep van de Basiscursus Maritieme Archeologie van 2017, bestaande uit Han Bartels, 

Jan-Willem Oudhof en Ruben Steenbergen hebben het onderzoek naar ‘Contact 21’ op het 

Botterkerkhof in het Eemmeer bij Spakenburg afgerond. 

http://www.northseadivers.nl/
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Op het botterkerkhof liggen vele wrakken die onder andere als gevolg van de afnemende 

visserijactiviteiten op het IJsselmeer, na aanleg van de Afsluitdijk en Flevoland, door  de  

Foto genomen met drone en de tekening van het wrakje (foto drone: Robert Kroes).  

 

eigenaren daar tot zinken zijn gebracht. De meeste wrakken liggen op een diepte van ca. 1 à 2 

meter onder water en zijn daarmee een ideaal object voor de cursisten om een eerste verkenning, 

zoals in het theorieweekend wordt uitgelegd, uit te voeren. Bij het in kaart brengen van een wrak 

zijn de cursisten vrij in de keuze van de hulpmiddelen. Zo werd vorig jaar door een groep gebruik 

gemaakt van de Humminbird sonar om een totaal beeld van het wrak te krijgen. Deze derde groep 

heeft gebruik gemaakt van een drone om het wrak in beeld te brengen. De opname die een goed 

totaalbeeld van het wrak gaf is gebruikt om de verkenning verder uit te voeren.  

Het verslag van het wrakje op ‘Contact 21’ kreeg van de NAS-instructeurs Liselore Muis en 

Johan Opdebeeck een goede beoordeling en komen zij in aanmerking voor het NAS 1 certificaat 

 

 

6. SCHEEPSHOUT,  Herkennen,  documenteren en behandelen 
De LWAOW heeft in samenwerking met professionele maritiem archeologen een handleiding 

Scheepshout herkennen, documenteren en behandelen samengesteld. Deze handleiding kan gezien 

worden als een aanvulling op het boek Basiskennis 

Maritieme Archeologie dat begin 2017 is 

gepubliceerd. Deze handleiding geeft de vrijwilliger 

in de maritieme archeologie een handvat om 

aangetroffen hout te herkennen als scheepshout, te 

documenteren en op de juiste wijze te behandelen. 

Het op uniforme wijze documenteren is van belang 

om daarmee aan te sluiten bij de werkwijze die door 

de professionele maritiem archeologen wordt 

gehanteerd. Deze standaardisatie  maakt het mogelijk 

om op de juiste wijze kennis te nemen van elkaars 

werk, het te interpreteren en zo mogelijk te gebruiken 

bij verder onderzoek. De vrijwilligers in de maritieme 

archeologie, met de nodige kennis van scheepshout, 

kan zo een passende bijdrage leveren aan de 

historische kennis van de houten scheepsbouw. 

De handleiding wordt gebruikt in workshops die door 

de LWAOW in het kader van Kennisbevordering 

worden georganiseerd.   

Voor geïnteresseerden is de handleiding ook 

verkrijgbaar door overmaking van € 15,-- (incl. 

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

LWAOW te Hilversum. 
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7. Handleiding Van fotogrammetrie model naar 3D print 
            Bijdrage van Ernie de Jonge 

Deze handleiding beschrijft de stappen om van een 3D fotogrammetrie model gemaakt in 

bijvoorbeeld Agisoft Photoscan of RealityCapture, een printbaar 3D model te maken. Deze 

pakketten produceren een surface mesh zonder 

dikte, waardoor het fysieke 3D printen niet 

mogelijk is. Het omzetten van een surface mesh 

naar een solid mesh model met voldoende dikte 

om te printen, is dan ook de uitdaging, temeer 

omdat deze fotogrammetrie modellen niet de 

meest perfecte opbouw van hun mesh hebben Dit 

vraagt bij het omzetten naar een sluitend solid 

model een nauwkeurige werkwijze met 

ingebouwde reparatie stappen.  

De handleiding is tot stand gekomen na een 

intensief zoekproces naar het juiste pakket 

waarmee de klus geklaard kan worden en 

vervolgens via een trial & error traject de juiste 

tweaking en settings zijn gevonden. Een 

belangrijke factor in de beoordeling of het 

geproduceerde solid model ook printbaar is, is de 

gehanteerde printtechnologie en materiaalkeuze. 

In de handleiding is gekozen voor een on-line print 

service welke ondersteuning biedt middels 

tutorials, analyse tools en een uitgebreid 

assortiment betaalbare printmaterialen en 

technologieën.  

Deze handleiding beoogt niet compleet en volledig te zijn, maar moet gezien worden als een 

hands-on beschrijving van de te doorlopen stappen en aandachtspunten. Een traject waar de 

geïnteresseerde gebruiker zich door oefening de benodigde vaardigheid eigen kan maken. De 

beschreven werkmethode sluit prima aan bij de handleiding Fotogrammetrie onder water van 

Hans van der Weide. In eerste instantie is de handleiding dan ook bedoeld voor de enthousiaste 

onderwater archeoloog die zijn gevonden wrakje graag 3D geprint wil presenteren.  

Aanvullingen, correcties en gebruikservaringen met deze handleiding zijn van harte welkom. Het 

delen van deze kennis geeft ons als onderwater archeologen een fantastische tool om vondsten op 

een boeiende wijze te presenteren. 

De handleiding kan vanaf de website van de LWAOW gedownload worden. 

 

 

Activiteiten van de LWAOW worden ondersteund door: 
 
 
 
 
 

    

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