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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 doen onderzoek naar ons maritiem verleden… 
 

 
Even LWAOW bijpraten…. februari 2019 
 
Enkele belangrijke data 
 

- 6 en 7 april  Praktijkweekend Basiscursus Maritieme Archeologie in Bunschoten 

- 13 april  Workshop Scheepshout Herkennen, documenteren en behandelen 

-  4 mei  Workshop Rapporteren & Publiceren en instructie opzet PvA & PvE  

 

1. Workshop Rapporteren & Publiceren en instructie PvA en PvE 
In het kader van kennisbevordering voor vrijwilligers in de maritieme archeologie organiseren we 

op zaterdag 4 mei de workshop Rapporteren & 

Publiceren. Voorafgaand aan deze workshop 

zal instructie gegeven worden voor de opzet 

van een Plan van Aanpak (PvA) en rapportage 

om in aanmerking te komen voor het NAS 2 

certificaat. 

De workshop wordt gehouden in het 

Archeologisch Diensten Centrum in 

Amersfoort. 

Tijdsduur van de workshop 09:30 – 14:00 uur, 

inloop vanaf 09:00 uur met koffie/thee. 

Kosten voor deelname € 35,00; dit inclusief 

koffie/thee en lunch. 

Aantal deelnemers maximaal 20! 

Opgave voor deelname tot uiterlijk donderdag 2 mei 2019 via secretariaat@lwaow.nl 

 

2. Workshop fotogrammetrie weer een succes 
Zaterdag 23 februari werd voor de derde keer de workshop fotogrammetrie georganiseerd. Om 

ook leden van de regionale AWN-afdelingen de mogelijkheid te bieden met deze techniek kennis 

te maken is de uitnodiging naar de secretariaten van alle afdelingen gestuurd. Drie AWN-leden 

hebben hiervan gebruik gemaakt. 

De dertien deelnemers aan deze workshop zijn van te voren gevraagd een aantal zaken mee te 

nemen en voor te bereiden waarmee, na uitleg 

en kennisname van tips en trucs, in de 

workshop kon worden geoefend. Na uitleg 

over fotogrammetrie en de diverse valkuilen 

die Othmar Schimmel en Hans van der Weide 

zelf bij het aanleren van de techniek hebben 

ondervonden gingen de deelnemers aan het 

werk. Met ondersteuning van de beide ervaren 

docenten werden al snel mooie resultaten 

bereikt. 

Na de lunch gaf Ernie de Jonge tekst en uitleg 

over het overzetten van het bestand van het 

Klas met geïnteresseerden in fotogrammetrie.                 3D-beeld naar een bestand voor een 3D-
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printer. 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 nodig. 

Hij wees op de mogelijkheden om tegen redelijke prijzen het object elders te laten printen. Je 

moet het object dan wel zelf van een passend kleurtje voorzien, maar daar kon Hans van der 

Weide de nodige informatie over geven. De workshop fotogrammetrie voor vrijwilligers in de 

archeologie wordt niet georganiseerd om aan te geven hoe je fotogrammetrie precies moet 

toepassen, maar meer om met elkaar de opgedane kennis en ervaring te delen. 

Uit enkele reactie van deelnemers blijkt dat kennisoverdracht voor fotogrammetrie een goede 

aanvulling op de activiteiten van de vrijwilliger in de archeologie is en dat de workshop aan de 

verwachting van de deelnemers heeft voldaan 

Reactie 1 (AWN afd. 1). 

“Ik vond het een leuke en leerzame dag . Jullie hebben er lol in om hiermee bezig te zijn en dat 

merkte je aan de presentaties. Het oefenen ging goed. Ik ben enthousiast geworden en ga er zeker 

mee verder. Kortom.. petje af voor jullie!!” 

Reactie 2 (LWAOW). 

“Het was voor mij een zeer leerzame dag, alles was goed verzorgd... De uitleg en het 

beantwoorden van alle aanvullende vragen en het geven van tips door Hans, Othmar en Ernie 

was perfect... 

Het eerste project met fotogrammetrie staat al op stapel, de uitkomsten daarvan zullen we zeker 

delen met de groep... 

Is het een idee om onder de Facebook groep van de LWAOW een aparte pagina te maken voor 

fotogrammetrie... dan kunnen we elkaar daar vragen stellen en onze resultaten delen met 

elkaar..?” 

Reactie 3 (AWN afd. 8). 

“Ik vond de workshop erg interessant en eigenlijk wel wat ik verwacht had; een goeie manier om 

een begin te maken met deze techniek. Ook het deel om het naar de 3d printer te sturen was 

nuttig. Ik ben er nog niet helemaal uit hoe ik het zal kunnen toepassen voor de boven water 

archeologie, maar dat komt vast wel. 

Ik zou zo’n facebook pagina ook interessant vinden om te volgen hoe de techniek toegepast 

wordt”. 

 

3. Veel interesse voor Basiscursus Maritieme Archeologie 
In ons land, waar een belangrijk deel van onze maritieme historie 

onder water ligt, is maritieme archeologie een fascinerende 

bezigheid. Het jaarlijks toenemend aantal aanmeldingen voor 

deelname aan de Basiscursus Maritiem Archeologie, die de 

LWAOW jaarlijks in samenwerking met professionele maritiem 

archeologen organiseert, neemt toe. Naast sportduikers die zich al 

enige tijd bezig houden met archeologie onderwater melden ook 

professionele duikers en niet-duikenden zich aan voor de cursus. De 

cursus wordt éénmaal per jaar georganiseerd waarbij, in verband 

met het praktijkweekend, het maximum aantal deelnemers is 

vastgesteld op 20. 

De cursus is in 2004 opgezet om te komen tot een goede 

samenwerking tussen de vrijwilligers in de maritieme archeologie en 

de professionele maritiem archeologen. Uitgangspunt daarbij is dat 

de gegevens verkregen uit verkenningen onderwater uitwisselbaar 

moeten zijn. Belangrijk hierbij is dat kennisbevordering van de 

vrijwilligers in de maritieme archeologie door de professionele 

archeologen wordt ondersteund. 

Dit jaar was het aantal aanmeldingen het dubbele van wat toegelaten 

wordt. Hieruit blijkt dat de interesse om een bijdrage leveren aan 

onze maritieme geschiedenis toeneemt. 
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4. Op Waddendijk aangespoeld scheepshout 
Begin januari werd op de dijk tussen Zurich en Harlingen een balk aangetroffen met een lengte 

van 2,67 m. De grootste breedte was 19 cm en de geringste breedte 14 cm. Uit de balk staken op 

diverse plaatsen houten pennen. Aan het eind van de balk bevindt zich een loggat. Door het loggat 

kon het water dat onder in een houten schip aanwezig is, over de lengte van het schip naar de 

pompen te laten stromen. Het gaat hier om een legger van een platbodem schip uit vermoedelijk  

de 19
de

 of 20
ste

 eeuw. Met de komende bouwactiviteiten van windmolens in de Waddenzee en het 

IJsselmeer bestaat de kans dat er meer scheepshout aan de Friese kust aanspoelt. Leden van 

stichting Archeos Fryslân zullen het scheepshout documenteren. 

Bij Zurich aangespoeld scheepshout (foto’s: Alfred Visser). 

 

5. Zaathout van geborgen wrak alsnog aangetroffen 
Bijdrage van Nico Brinck 

In januari heeft het betonningsvaartuig ‘Schuitengat’ in het Inschot op de Waddenzee nabij boei 

IN-18 een zaathout met mastspoor aangetroffen. Het zaathout zat verward in de ankerketting van 

de boei. De lengte van het zaathout is 8,65 m. 

Aangenomen kan worden dat het gaat om het zaathout van het wrak “Inschot/Zuidoostrak” dat op 

Schets van het geborgen zaathout met mastspoor (tekening: Nico Brinck). 

 

25 augustus 1990 onder toezicht van de Afdeling Archeologie Onder water (AAO)is geruimd. 

Ruiming van het wrak was noodzakelijk omdat, bij een controlemeting van de aardgasleiding 

tussen Harlingen en het eiland Texel in de zomer van 1990, op een diepte van 3 m het wrak was 

aangetroffen. Het wrak kon de stabiele ligging van de gasleiding kon ondermijnen. De Gasunie, 

verantwoordelijk voor de gasleiding, gaf twee opties aan om het probleem op te lossen. Het wrak 

moest worden verwijderd of de leiding moest over een lengte van circa 4 km worden verplaatst.  

De eerste optie had de voorkeur van de Gasunie. 
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In een door AAO uitgevoerd onderzoek werd geconstateerd dat de 40 cm dikke gasleiding dwars 

over het wrak lag. 

Uit de geborgen resten bleek dat het ging om een gladboordig gebouwd schip met een lengte van 

circa 30 - 33 m en een breedte van 7,5 - 8 m. het schip was niet extreem zwaar gebouwd en had 

een enkele huid. Aan de hand van dendromonsters kon worden vastgesteld dat het schip gebouwd 

was in het laatste kwart van de 16
de

 eeuw of het begin van de 17
de

 eeuw. Vermoedelijk is het schip 

in de tweede helft van de 17
de

 eeuw vergaan. Documentatie en bestudering van de zwaar 

gehavende scheepdelen heeft veel gegevens over de constructie opgeleverd. 

 

6. KB stopt met opname en verwerking van archeologische rapporten 
Vanaf 1 juli neemt de Koninklijke Bibliotheek (KB) geen digitale/analoge archeologische 

rapporten op in de collectie. Het is dan niet meer nodig deze rapporten te deponeren bij de KB om 

verdubbeling van informatiestromen te voorkomen. Door de samenwerking van de Rijksdienst 

Cultureel Erfgoed met Data Archiving and Networked Services worden de archeologische 

rapporten duurzaam bewaard bij DANS. 

  

De KNA verplicht om uiterlijk twee jaar na het beëindigen van het veldwerk het vondstmateriaal 

te deponeren bij het aangewezen depot en de projectdocumentatie waaronder het standaard 

rapport over te dragen aan Archis (RCE), provinciaal of gemeentelijk depot en een e-depot  

(DANS). 

 

Activiteiten van de LWAOW worden ondersteund door: 
 
 
 
 
 

  

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

 

 

https://archis.cultureelerfgoed.nl/#/login
https://easy.dans.knaw.nl/ui/home

