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LWAOW’ers duiken in het verleden en onderzoeken ons maritiem erfgoed! 
 

Even bijpraten….                                                                   juni 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. Verzoek aan staatssecretaris SZW inzake aanpassing Arbo-wetgeving 
In het regeerakkoord van 10 oktober 2017 neemt de vrijwilliger een prominente rol in. Ook de 

ontsluiting van archeologische en historische plaatsen, zowel boven als onder water, en het belang 

daarvan voor onze cultuur staat er in beschreven. 

Dit is aanleiding voor acht organisaties gezamenlijk een brief te sturen aan de staatssecretaris van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid met het verzoek voor aanpassing van de Arbo-wetgeving van 

Werken onder overdruk (duiken). De huidige wet- en regelgeving belemmert samenwerking 

tussen vrijwilligers en professionals, waardoor veel minder en in sommige gevallen geen 

onderzoek gedaan wordt naar onbekende objecten en wrakken onder water. Hiermee gaat veel 

informatie over onze maritieme historie, maar ook over de kennis van onze waterbodems als 

waardevolle biotoop verloren. Door de genoemde Arbo-wetgeving mogen vrijwilligers niet 

assisteren bij onderzoeken door professionele bedrijven. In een aantal ons omringende landen is 

het samenwerken van professionele duikers met vrijwilligers wel toegestaan. Het Verenigd 

Koninkrijk bijvoorbeeld kent een stelsel waarbij gekeken wordt naar de opleiding en medische 

keuring en niet naar onderscheid tussen vrijwilligers, studenten en beroepsduikers. 

De acht organisaties verzoeken de staatsecretaris de Arbo-wetgeving voor duiken aan te passen 

zodat samenwerking tussen vrijwilligers en professionals mogelijk is. Hiermee kan een schat aan 

waardevolle gegevens en belangrijke data over ons maritieme historie verkregen worden. 

De brief is ondertekend door: Nederlands Instituut voor Ecologie (NIDO-KNAW) Wageningen, 

Koninklijk Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) Texel, Saxion College Deventer, 

Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB), Stichting ANEMOON, Museum Kaap Skil en 

Oudheidkamer Texel, Stichting Maritiem Onderzoek Nederland (STIMON) en de LWAOW. 

 

 

2. Hoe beheren we ons onderwatererfgoed in de Waddenzee     
Hoe beheren we ons onderwatererfgoed? Dat is de hoofdvraag in het proefschrift van maritiem 

archeoloog Martijn Manders. In het proefschrift wordt door middel van een testgebied –het 

Westelijk deel van de Waddenzee rondom de oude rede van Texel- zien waar de bedreigingen 

voor het onderwater cultureel erfgoed liggen, hoe deze zijn te verzachten en op welke wijze 

gebruik kan worden gemaakt van het erfgoed.  

De publicatie 'Preserving a layered history of the Western Wadden Sea. Managing an 

underwater cultural heritage resource' is kosteloos te downloaden via www.maritiem-

erfgoed/artikelen/ 
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Activiteiten van de LWAOW worden ondersteund door: 
 
 
 
 
 

    

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

 

 
 


