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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 draagt bij aan kennisbevordering voor vrijwilligers… 
 

 
Even LWAOW bijpraten….                                                    mei 2019  
 
Enkele belangrijke data  
 

- 11 t/m 13 oktober  Nationale Archeologiedagen (www.archeologiedagen.nl) 

 

1. Basiscursus Maritieme Archeologie 2019E 
Bijdrage van Willem de Rhoter 

Theorieweekend 23 en 24 maart. 

Ook dit jaar konden we weer terecht bij het ADC in Amersfoort: de voorzieningen waren weer 

prima in orde met een goede conferentiezaal en een praktische kantine. De ruim 20 deelnemers 

kwamen met name uit de hoek van de duikende vrijwilligers. Opvallend is de toenemende 

belangstelling vanuit de archeologische en duikende beroepswereld. Ze volgden de voordrachten 

over scheepsconstructies en -bouw, fotogrammetrie, maritieme geschiedenis, juridische aspecten, 

geofysische zoekmethodes en documenteren/rapporteren. In de middag kon er ‘droog’ geoefend 

worden in het opmeten van objecten, op een grasveldje naast het ADC-gebouw. De theoriedag 

werd afgesloten met het samenstellen van de groepen die het ‘natte’ onderzoek gaan uitvoeren. 

Deelnemers aan de 15
e
 Basiscursus Maritieme          Veel aandacht voor de demonstratie  fotogrammetrie    

Archeologie(foto:Willem de Rhoter).                           door Hans van der Weide (foto:Willem de Rhoter). 

 

Praktijkweekend 6 en 7 april. 

Het praktijkdeel voor de 19 deelnemers werd weer georganiseerd in Bunschoten/Spakenburg. In 

de kantine van de jachtclub kregen de groepen na een korte inleiding de gelegenheid om, ter 

voorbereiding op het onderzoek op de wrakken, hun onderzoeksplan te maken. De 

‘beroepsjongens’ vormden een eigen groep. Ze hadden hun eigen schip de ‘Triton’ mee, voorzien 

van moderne hulpmiddelen, zoals onderwatercommunicatie. Ze vonden (met enige moeite!) met 

eigen middelen uiteindelijk het hen toegewezen wrakje en konden daarna los. De overige groepen 

werden met een bootje van de Scouting en met behulp van een GPS-app op de telefoon naar hun 

wrak gebracht. Echt duiken was er niet bij; de meeste wrakken liggen op een diepte van rond de 1 

à 1.5 meter. Wel makkelijk voor de communicatie! Na de lunch ging het werk op het water weer 

verder. De volgende dag was het prachtig zonnig weer. De metingen op locatie werden afgerond. 

Sommigen gingen nog even in de haven kijken hoe een intacte botter er uit ziet. Na nog wat 

overleg ging iedereen in de loop van de middag weer huiswaarts, na onderling afspraken te 

hebben gemaakt over het te schrijven rapport.  
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…en dan de praktijk bij Bunschoten-Spakenburg      De Triton na enig zoekwerk op de wraklocatie. 

(foto: Willem de Rhoter).                                    (foto:Willem de Rhoter). 

 

2. 2e Workshop Scheepshout herkennen en documenteren druk bezocht 
Zaterdag 21 april werd in het kader van kennisbevordering voor vrijwilligers in de maritieme 

archeologie de workshop ‘Scheepshout herkennen, documenteren en behandelen’ gehouden.  

Voor deze workshop was evenals vorig jaar veel interesse gezien de inschrijving die binnen een 

week na bekendmaking was volgeboekt.  

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

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

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

de scheepsbouw niet meer van toepassing was 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. Na de instructie over het herkennen van scheepshout werd 

gewezen op de noodzaak van het op juiste manier documenteren van scheepshout om de 

informatie ook toegankelijk te maken voor verder onderzoek, zoals bijvoorbeeld voor het 

reconstrueren van een scheepsconstructie.  

Er werd wat afgemeten in de workshop scheepshout.  Een kleine instructie voor het tekenen van een plank  

(foto: Janneke Bos).                                                      (foto: Janneke Bos). 

 

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

om door tekenen, volgens de regels in de maritieme archeologie, een stuk scheepshout te 

documenteren. De opmerking dat met fotogrammetrie sneller het hout kan worden 

gedocumenteerd werd ook tijdens deze workshop naar voren gebracht. Dat was voor aanwezigen 

geen reden om niet de liniaal en het potlood ter hand te nemen. In groepjes van twee werd volgens 

de offsetmethode gewerkt om het scheepshout te tekenen. Alle deelnemers waren het aan het eind  



3 
 

er over eens dat het een leerzame workshop was. Vooral de uitleg vooraf van Alice Overmeer 

werd als zeer leerzaam ervaren. 

 

3. Workshop Rapporteren & Publiceren  
Voor zaterdag 4 mei stond de workshop ‘Rapporteren & Publiceren; iedereen kan het leren’ op 

de agenda. In het eerste deel besteedde Peter Seinen aandacht voor het proces van het opzetten 

van een Plan van Aanpak en Onderzoeksvragen voor het uitvoeren van een onderzoek om 

daarmee in aanmerking te komen voor de NAS 2 certificering. De opzet van beide documenten 

werd via eenvoudig te volgens stappen uitgelegd. 

In de inleiding naar het tweede deel van deze workshop stelde Peter de vraag: “Waarom zouden 

we rapporteren…..?”. Een vraag die veel vrijwilligers zich ook vaak afvragen. Daar gaf hij een 

aantal antwoorden op, maar de belangrijkste is toch wel: “Omdat er anders veel informatie 

verloren gaat en we met de rapportage een bijdrage kunnen leveren over ons verleden”. 

In zijn voordracht 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 de opstelling van een maritieme archeologische rapport 

kreeg de nodige aandacht. Aan de hand van het rapport ‘Het wrak bij Alem’ werd het proces van 

verzamelen van data naar het opstellen van een rapport doorgenomen. Alle onderdelen van tekst, 

afbeeldingen, tabellen en grafieken en bijlagen kregen daarin nog eens de aandacht. 

Het was voor aanwezigen een leerzaam verhaal. De opmerking van Peter Seinen aan het begin 

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

het”, zal hopelijk leiden tot meer rapportages over uitgevoerde verkenningen door vrijwilligers in 

de maritieme archeologie. 

 

4. Wrakdeel in vaargeul naar Ameland 
Bijdrage van Ernie de Jonge en Klaas Wiersma 

Op 17 mei 2019 hebben 2 leden van de Stichting Maritieme Archeologie de wrakresten van een 

houten schip op het Friese Wad bij Ameland onderzocht. De wrakresten op de Piet Scheve 

zandplaat in de vaarroute Nes - Holwerd waren recent vrijgespoeld. Bij laagwater staken de 

spantdelen net boven het water uit. Deze eerste snelle 

verkenning heeft geleerd dat het om een stuk scheepswand 

van circa 7 meter bij 2 meter gaat, opgebouwd uit staande 

oplangers van 4,5-5,5 cm dikte en een breedte van 25 cm-

35 cm. Deze zijn aan de binnenzijde bekleed met 

wegeringplanken met een lengte van minimaal 4-5 meter. 

De wegers zijn ongeveer 40-50 cm breed en 2,5-3,5 cm dik. 

De wegeringplanken zijn met behulp van houten pennen verbonden met de oplangers. De 

buitenste huidplanken of boorden ontbreken. Er zijn geen sporen van ijzeren verbindingen 

gevonden. Door de vergaande aantasting van het hout (verwering en paalworm), spoelen delen 
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van de constructie door de golfslag uit elkaar. Zo is bijvoorbeeld een wegeringsplank van circa 5 

meter lengte losgeraakt. Voor een archeologische waardestelling is een losgespoelde oplanger 

voor dendrochronologisch onderzoek meegenomen. Bij voldoende jaarringen in het hout, kan dan 

een globale datering van het wrak worden vastgesteld. Stichting Maritieme Archeologie 

onderhoudt hierover nauw contact met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Mede 

door de oplettendheid van de schippers van de veerdienst Wagenborg en ondersteuning van 

Veltman Marine Service is deze snelle eerste verkenning van de wrakresten mogelijk geweest. 

Wrakresten kunnen in dit dynamische waddengebied door stroming en getijdenwerking plotseling 

vrijkomen, maar ook zo weer verdwijnen. 
Zie filmpje: https://youtu.be/vDBOXI6ziiY 
 
Beelden uit het onderzoek door vrijwilligers op de Waddenzee. 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten van de LWAOW worden ondersteund door: 
 
 
 
 
 

  

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

 

 

https://youtu.be/vDBOXI6ziiY

