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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’ers houden de maritieme archeologie springlevend! 
 

Even bijpraten….                                                                    mei 2018     
 
 
Enkele belangrijke data  
 

- 12 t/m 14 oktober Nationale Archeologiedagen 

- 10 november  Donateursbijeenkomst STIMON 

- 15 en 16 november Reuvensdagen in Vlaardingen 

- 24 november  Symposium Vrijwilligers in de Onderwaterarcheologie in Amersfoort 

-   5 december  Sinterklaas 

 

1. Basiscursus Maritieme Archeologie 2018 
Bijdrage van Willem de Rhoter (foto’s: Willem de Rhoter en Janneke Bos).   

Het theoriedeel van de cursus werd dit jaar weer gegeven in het Archeologisch Diensten Centrum 

(ADC) te Amersfoort, op 24 en 25 maart. De 22 cursisten kregen onderricht in verschillende 

Praktijkoefening ‘droog’meten.                             Praktijk wrak onder water meten. 

 

maritieme onderwerpen, van gerenommeerde 

docenten van de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed (RCE) en onze eigen LWAOW. Zo 

kwamen ter sprake: Geschiedenis van de 

Maritieme Archeologie, Scheepsbouw, 

Juridische aspecten, Bodem survey en 3D-

fotogrsammetrie. Het weekend werd afgesloten 

met een praktijkoefening op enkele objecten, op 

een grasveld naast het ADC-gebouw. Met dank 

aan het ADC! 

Twee weken daarna volgde, voor de vierde 

keer, het praktijkweekend in Bunschoten-

Overleg in de professionele groep.                          Spakenburg. Het weer was prachtig!  

                                                                                De cursisten werden verdeeld in vier groepen 

die elk één van de vele daar afgezonken botters onderzochten.  Elke groep zal een rapport 

produceren dat beoordeeld gaat worden door geregistreerde Maritiem Archeologen. Bij een goede  
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beoordeling volgt de uitreiking van het Certificaat Maritieme Archeologie, dat gelijk staat aan het 

Engelse NAS-1 certificaat. 

Een positieve ontwikkeling is, dat er ook deelnemers waren uit de beroepswereld. Het besef van 

het belang van behoud van het maritieme erfgoed verspreidt zich, mede dankzij deze cursus! 

 

 

2. Workshop Scheepshout  herkennen & workshop Rapporteren & Publiceren     
Zaterdag 21 april had de LWAOW, in het kader van kennisbevordering voor vrijwilligers in de 

maritieme archeologie, twee workshops op het programma staan, waarvoor zestien deelnemers 

zich hadden aangemeld. ’s Ochtends werd begonnen met de workshop ‘Scheepshout herkennen, 

documenteren en behandelen’. Voor deze workshop is in samenwerking met Alice Overmeer en 

Rob Oosting een handleiding samengesteld, waarin de scheeponderdelen aan de hand van 

afbeeldingen zijn beschreven. 

In de inleiding gaf Alice Overmeer aan dat we mede als gevolg van de vele bouwactiviteiten 

tegenwoordig steeds vaker scheepshout tegenkomen in niet-maritieme omgevingen. Hout was in 

het verleden niet alleen in de scheepsbouw een belangrijk bouwmateriaal, vaak kreeg het nadat 

het in de scheepsbouw niet meer werd gebruikt, een tweede bestemming. Zo wordt scheepshout 

aangetroffen in waterputten, sluisvloeren, maar ook in funderingen van huizen en zelfs in 

grafkisten. Duidelijk een tweede gebruik dus. Aan de hand van de bouw van een schip werden de 

diverse onderdelen besproken om duidelijk te maken hoe deze kunnen worden herkend. Na de 

inleiding over de identificatie van scheepshout werd gewezen op de noodzaak van het op een 

juiste manier documenteren van scheepshout. Dit om de informatie ook toegankelijk te hebben 

voor verder onderzoek, zoals bijvoorbeeld voor het reconstrueren van scheepsconstructies.  

Na de uitleg over de diverse onderdelen van een houten schip was het de beurt aan de deelnemers 

Na de inleiding scheepshout documenteren…… 

Grote en kleine stukken scheepshout krijgen de aandacht (foto’s: Albert Zandstra). 
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om, volgens de regels in de maritieme archeologie, een stuk scheepshout te tekenen en te 

documenteren. Daarop kwam al snel de opmerking dat de LWAOW enige weken geleden een 

workshop fotogrammetrie heeft gegeven en de vraag waarom deze nieuwe techniek niet wordt 

ingezet. Dat was geen reden om de liniaal en het potlood niet ter hand te nemen.  In groepjes van 

twee werd volgens de offsetmethode  gewerkt om het scheepshout te tekenen. Het gebruik van de 

Amerikaanse projectiemethode leidde binnen de groepjes, maar zeker ook algemeen, tot kleine 

discussies.  Ook werd opgemerkt dat je met het tekenen het stuk hout beter bekijkt en daardoor 

meer details ziet. 

Na de lunch was het woord aan Peter Seinen met zijn bijdrage over ‘Rapporteren & Publiceren; 

iedereen kan het leren’.  Hij begon zijn inleiding 

met de vraag: “Waarom zouden we rapporteren..?”. 

Een vraag die veel vrijwilligers zich ook wel eens 

afvragen. Daar gaf hij meerdere antwoorden op, 

maar de belangrijkste is toch wel dat “Er  anders 

veel informatie verloren gaat en dat we met de 

rapportage een bijdrage leveren over ons verleden”. 

Uitgebreid  werd ingegaan op de gegevens die 

nodig zijn voor het opstellen van een rapport, een 

publicatie of een presentatie. Ter verduidelijking 

werden deze gegevens toegelicht met vele 

voorbeelden. Het format voor het opstellen van een 

maritieme archeologische rapport kreeg daarbij de nodige aandacht. Na het hele proces van 

verzamelen van data naar het opstellen van een rapport besproken te hebben  werd aan de hand 

van (nuttige) delen in het rapport ‘Een Romeinse loskade in de Maas bij Cuijk’ het hele proces 

nog eens doorgenomen. Alle onderdelen van tekst, afbeeldingen, tabellen en grafieken en bijlagen 

kregen daarin nog eens de aandacht. 

Het was een uitgebreid verhaal.  Mogelijk dat de opmerking van Peter Seinen  aan het begin van 

zijn voordracht ,“ Rapporteren, met een beetje gezond verstand en inspanning kan iedereen het”,  

tot een toename van rapporten door vrijwilligers in de maritieme archeologie zal leiden.   

 

 

3. Onderzoek naar restanten van de Eldersluis 
Bij maritieme archeologie denken we er al gauw aan dat het alleen gaat over scheepswrakken. 

Maar ook verdronken bewoningsresten en landschappen, restanten van brug-, kade- ,  

havenconstructies rekenen we hiertoe.. Van de Historische Kring in Elden hoorde Wander 

Bordewijk het verhaal over een oud verbindingskanaal tussen Nijmegen en Arnhem met nog 

mogelijke restanten van een sluis in het ‘Wiel bij het Zwaantje’. Dit was voor hem aanleiding om 

hier samen met Berdie de Ruiter en Rik Joziasse onderzoek naar te doen. 

De Eldersluis is gebouwd rond 1608 en was onderdeel van een trekvaart, de Grift genaamd, die 

Nijmegen met de Rijn bij Arnhem verbond. De Grift doorsneed hiermee alle westwaarts 

stromende weteringen in dit gebied. Om de waterafvoer van deze weteringen in stand te houden 

was de aanleg van sluizen noodzakelijk. 

Door extreem hoogwater in 1711 op de Rijn 

overstroomde de Malburgse polder en vervolgens braken 

de Rijndijk en enige tijd later de ook Griftdijk door. Door 

deze dubbele dijkdoorbraak  ontstond het wiel in de vorm 

van het cijfer acht. De dijk werd hersteld door een nieuwe 

dijk om het wiel te leggen. In de daarop volgende jaren 

werd het gebruik van de Grift door verzanding, 

economische ontwikkelingen en aanleg van het 

Pannerdens kanaal achterhaald. Na 1741 werd de  
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trekvaart met  grond van de naastliggende dijk gedicht en het terrein weer bij de aanliggende 

gronden gevoegd. 

Dat er nog resten aanwezig zouden moeten zijn bleek onder andere uit verhalen dat er bij extreem 

laag water muurwerk zichtbaar was. Ook hebben sportduikers in het verleden weleens spullen uit 

vroeger tijden boven water hadden gehaald, waaronder een ijzeren kanonskogel en serviesgoed uit 

WO II. 

Het onderzoek 

Bij een eerste duikverkenning met zicht onder water van ca. 10 cm werd de bodem met de handen  

afgetast en werd in de bodem met prikstokken naar obstakels gezocht. Uit deze verkenning bleek 

dat er inderdaad nog resten aanwezig waren.  In de daarop volgende verkenningen, met beter 

zicht, zijn restanten van de sluis aangetroffen. Zo bleken twee sluisdeuren, een compleet met de 

rinket, nog aanwezig te zijn. Voor de sluisdeur bevindt zich veel bodemmateriaal wat onderzoek 

van de taats  (onderdraaipunt) in de weg lag. Uit de verkenningen kon vastgesteld worden dat de 

sluis aangelegd is op een breedte van 22 Gelderse voeten (ca. 6 meter). Uit de beplanking van de 

gevonden deuren kan afgeleid worden dat deze het (Rijn)water uit het noorden moesten keren. 

Hoewel deze puntdeuren naar het zuiden lijken te wijzen. In het metselwerk van de kolkwanden 

zijn metselstenen van verschillende afmetingen aangetroffen. Dit zou er op kunnen wijzen dat de 

stenen van verschillende steenfabrieken zijn betrokken of dat er in de periode tussen 1608 en 1741 

reparaties zijn uitgevoerd.   

Schets restant sluisdeur en foto van ophaaloog van rinket (afbeeldingen Wander Bordewijk). 

 

Dit zijn in het kort de bevindingen uit negen duikverkenningen; er nog genoeg vragen voor een 

vervolgonderzoek. Uit het onderzoek blijkt wel dat door inzet van vrijwilligers in de (maritieme) 

archeologie een onderdeel van een stukje lokale geschiedenis terug gevonden is en ook dat er nog 

veel onbekend historisch erfgoed in onze binnenwateren aanwezig is. 

 

 

4. Tweede workshop fotogrammetrie  
De workshop fotogrammetrie op 24 februari (zie vorige Even bijpraten..) was voor een aantal 

LWAOW’ers, die hieraan geen deel hadden 

kunnen nemen, aanleiding te informeren naar een 

tweede mogelijkheid. Het aantal aanvragen leidde 

er toe om voor aanvang van het duikseizoen een 

tweede workshop te organiseren. In de drukke 

agenda’s met feestdagen , vakanties en 

activiteiten kon op zaterdag 12 mei nog een 

bijeenkomst georganiseerd   worden. Om ook 

leden van AWN-afdelingen de mogelijkheid te 

bieden met deze techniek kennis te maken is de  
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uitnodiging ook naar de afdelingen gestuurd. Drie vertegenwoordigers van AWN-afdeling 21 

Flevoland hebben hiervan gebruik gemaakt. De totaal elf deelnemers aan deze workshop zijn van 

te voren gevraagd thuis van een object een groot aantal foto’s te maken om daarmee na uitleg van  

‘tips en trucs’ in de workshop te gaan oefenen. Ook was gevraagd de Handleiding fotogrammetrie 

onder water, door te nemen. 

Na uitleg over fotogrammetrie  waarbij door Othmar Schimmel en Hans van der Weide op de 

diverse valkuilen, die zij zelf in het begin bij het aanleren deze techniek hadden ondervonden , 

kon begonnen worden om de thuis gemaakte foto’s in een 3D-beeld om te zetten. 

Al snel bleek dat met bijvoorbeeld de 24 gemaakte foto’s van een eenvoudig potje geen 3D-beeld 

te maken was. Dat was bij de docenten natuurlijk wel bekend. Een usb-stick met aanzienlijk meer 

foto’s bracht uitkomst, zodat daarmee nog mooi geoefend kon worden. Een 3D-plaatje van een 

archeologisch object is al een mooi begin, 

maar nog mooier is het als het object ook in 

3D geprint kan worden. 

Na de lunch gaf Ernie de Jonge, die hier al 

langere tijd mee aan het experimenteren is, 

tekst en uitleg over het overzetten van het 

bestand van het 3D-beeld naar een bestand 

voor een 3D-printer. Ook hij wees op de 

diverse mogelijkheden die er zijn, maar ook 

op de hindernissen die het overzetten met 

zich mee kan brengen. Aanschaf van een 

3D-printer is daarbij niet direct 

noodzakelijk. Hij wees daarbij ook op de 

mogelijkheden om tegen redelijke prijzen  

En dan zelf aan de slag (foto: Albert Zandstra).                 het object elders te laten printen. Je moet  

                                                                                       het object zelf dan wel van een passend 

kleurtje voorzien, maar daar kon Hans van der Weide weer de nodige informatie over geven. Deze 

workshops voor vrijwilligers in de archeologie zijn niet om aan te geven hoe je fotogrammetrie 

moet toepassen, maar meer om met elkaar kennis op te doen en deze te delen zodat een mooi 

resultaat wordt verkregen. 

Deelnemers waren het unaniem over eens dat fotogrammetrie voor vrijwilligers in de archeologie, 

zowel onder als boven water, een mooie techniek is om het cultureel erfgoed bij het publiek te 

presenteren.  

 

 

5. Wij en water; wat is uw favoriete maritiem erfgoed?  
Van: www: maritiem-erfgoed.nl 

De Europese Commissie heeft 2018 uitgeroepen tot het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 

en daarom roept het digitale platform Maritiem Erfgoed een ieder op 

om zijn leukste, meest bijzondere verhaal over je relatie met water te 

vertellen.  

Soms is het water onze vijand maar meestal maken we er intensief 

gebruik van. Mensen , goederen en ideeën zijn, in het pre-internet 

tijdperk, grotendeels via het water verspreid. In dit erfgoed jaar wil 

het platform Maritiem erfgoed verhalen verzamelen over mensen en 

hun relatie met het water. 

 

Oproep: deel je persoonlijke, leuke of bijzonder voorbeeld van maritiem erfgoed! 
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Maritiem erfgoed wil graag jou persoonlijke mening weten! Alles kan. Onze eeuwenlange relatie 

met water heeft veel tastbaar erfgoed achtergelaten. Maritieme objecten, varende (historische) 

schepen, scheepswrakken, bruggen en havengezichten zijn tastbaar. Maar ook immaterieel 

erfgoed zit in ons aller DNA. Historische verhalen, persoonlijke herinneringen, schilderijen, foto’s 

en gedichten maken daarvan deel uit. 

Maritiem erfgoed is zeker niet altijd positief. In recente discussies is het soms nog een levend 

onderdeel van onverwerkte trauma’s en tegenstellingen. Maritiem erfgoed is wel een onderdeel 

dat het heden met het verleden verbind en die uiteindelijk mede bepaald wie we zijn. 

Zo kun je meedoen. 

Kies je favoriete maritiem cultureel erfgoed en vertel waarom je nu net dit hebt gekozen. Je 

verhaal mag op film, foto of geschreven tekst met foto’s. Het hoeven geen hele artikelen te zijn.  

Een alinea of een telefoon filmpje is ook meer dan voldoende. 

Stuur je verhaal naar maritiem@tijdlijn.nu.  

Eind december 2018 zal een groep specialisten met een analyse komen over het ingezonden 

maritiem erfgoed en bekend maken wat er gekozen is en waarom. 

 

 

Activiteiten van de LWAOW worden ondersteund door: 
 
 
 
 
 

    

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

 

 

Uit praktijkweekend (foto’s: Janneke Bos). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dat allemaal voor het NAS-certificaat.                  Is dat nu scheepshout?? 
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