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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 denken mee aan behoud van ons maritiem erfgoed!! 
 

Even LWAOW bijpraten….                                            december  2019     
 
Enkele belangrijke data  
 

-  25 januari 2020  Schervendag LWAOW in Amersfoort 

-    1 en 2 februari   LWAOW en STIMON op Duikvaker in Houten 

-  22 februari  Workshop fotogrammetrie & 3D (meer informatie bij pt.4) 

-  21 maart   Wrakduikavond Northseadivers in Volendam 

-  21 en 22 maart  Theoriedagen Basiscursus Maritieme Archeologie in Amersfoort 

-    4 en 5 april   Praktijkdagen Basiscursus Maritieme Archeologie Bunschoten-Spakenburg 

 

1.  Schervendag 2020  
 
UITNODIGING voor de jaarlijkse Schervendag LWAOW op zaterdag 25 januari 2020 bij het 

Archeologisch Diensten Centrum ADC, Nijverheidsweg Noord 114, 3812 PN in Amersfoort 

 

Het voorlopige programma voor deze dag ziet er als volgt uit:  

09.30 uur  Inloop met  koffie en thee 
 

10.00 uur        Welkomstwoord door gastheer Joep Verwey namens ADC 
 

10.10 uur        Opening namens het bestuur van de LWAOW 
              

10.15 uur    Geld, tijd en genot;de archeologie van militaire  kampementen uit het begin van  

                        de 19
e
 eeuw, door Jos Bazelmans 

                         

11.00 uur Brittenburg, Verdronken hoeksteen van het Romeinse Rijk, door Tom  

                        Buijtendorp, tijdens de lunch bestaat de mogelijkheid het boek te kopen en te laten  

                        signeren, prijs boek 24,95. 
                                 

11.45 uur        Onderzoek van het wrak bij paal 27.1 op Terschelling, door Heidi Vink 
                                                                        

12.15 uur        Lunch en bijpraten  
 

13.15 uur  Veldcursus scheepsarcheologie Horsterwold , door Alice Overmeer 
 

14.00 uur         Maritieme vondsten in PAN, door Rob Oosting 
                           

14.30 uur        Mededelingen uit de LWAOW,  w.o  ontwikkelingen BMA, verzelfstandiging 

                        LWAOW, e.a. 
  

15.00 uur Kleine koffie en theepauze  
   

15.15 uur        Diverse lezingen door LWAOW leden over hun activiteiten in het veld  
 

16.30 uur        Afsluiting en napraten onder genot van een borrel. 
                        

De deelnemersbijdrage aan deze Schervendag bedraagt voor leden AWN/LWAOW € 20,00 per 

persoon en voor  niet-leden € 25,00 per persoon. 

Verzoek het bedrag voor deelname over te maken op rekeningnr. NL41 ABNA 0568 4227 32 ten 

name van penningmeester AWN-LWAOW te Hilversum 
 

In verband met de bestellingen voor de lunch verzoeken wij u bij deelname aan deze Schervendag 

dit voor 23 januari 2020 door te geven via mail secretariaat@lwaow.nl 

mailto:secretariaat@lwaow.nl
mailto:secretariaat@lwaow.nl
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2. Twee verslagen  Basiscursus Maritieme Archeologie   
 

Begin oktober heeft de Triton-groep, bestaande uit Vincent Schutte, Alle Kalverboer, Tim Bais, 

Edzo Bergman, Martin Kuipers en Jan Maarten Pol met de 

verslaglegging van hun  ‘Onderzoek op de Spakenburg #46’  in het 

randmeer bij Spakenburg - Bunschoten de Basiscursus Maritieme 

Archeologie afgesloten. De groep heeft met dit verslag het 15
de

 

onderzoek naar de wrakken in het randmeer afgerond. Zij komen hiermee 

in aanmerking voor het certificaat Basiscursus Maritieme Archeologie. 

Het verslag kreeg van de NAS-instructeurs Liselore Muis en Johan 

Opdebeeck een goede beoordeling en zij komen hiermee tevens in 

aanmerking voor het NAS 1 certificaat.  

 

Het tweede verslag is van de groep Baars-Cipro, bestaande uit Jeroen 

Baars, Bert van der Togt, Melvin de Groot, Arjan Korevaar en Niels de 

Boer. Voor hun praktijkopdracht hebben zij onderzoek  en verslag 

gedaan van het wrak ‘Urk2’. Bij aanvang van het onderzoek bleek dit 

wrak grotendeels in de bodem te liggen wat in het begin een uitgebreid 

onderzoek verhinderde. 

Om een goed beeld van het wrak te krijgen werd (met toestemming van 

de RCE) een proefsleuf van 1 meter breed aangebracht. In dit 

vrijgemaakte deel was het wrak nog duidelijk in verband waardoor een 

goed beeld van de bouw van het scheepje kon worden verkregen. 

Bij de inspectie heeft de groep ook gebruik gemaakt van foto- en video-

opnamen die gebruikt zijn bij het beantwoorden van de onderzoeks- 

vragen. Het verslag heeft van de instructeurs een zeer goede    

beoordeling gekregen. 

 

3. Bijzondere vondst op de Maasvlakte 
 

In Rotterdam is bij de aanleg van een terminal op de Eerste Maasvlakte een scheepswrak uit de 

achttiende eeuw met een bijzondere constructie aangetroffen. Naast de voorsteven werd een 

laadpoort (luik) met een grootte van 60 bij 50 centimeter, aangetroffen. 

Scheepsbouwkundig een volledig onlogische plek omdat het schip daar kwetsbaar is voor 

golfslag, aldus Archeologie Rotterdam, maar het schip heeft er kennelijk een tijd mee 

rondgevaren.  

Het hele verhaal over de bijzondere vondst, en nog meer interessante vondsten, is te lezen in de 

Archeologische Kroniek Zuid-Holland die als PDF te downloaden is of voor slechts € 5,- als 

hardcopy te bestellen is via www.erfgoedhuis-zh.nl/publicaties-en-presentaties/  

 

4. Workshop fotogrammetrie   
 

Zaterdag 22 februari 2020 organiseert de LWAOW voor de derde keer de workshop 

fotogrammetrie. Deze werkshop is bedoeld voor een ieder die zich wil gaan verdiepen in het 

gebruik van fotogrammetrie in de archeologie, zowel boven als onder water. Aan de hand van 

eigen ervaringen wordt in deze workshop stap voor stap aangegeven op welke wijze een goed 

resultaat kan worden verkregen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het voorkomen van 

fouten / missers. 

In deze workshop wordt ook aandacht besteed aan de techniek om vanuit fotogrammetrie tot een 

geprint 3D-model te komen. Voor deze workshop wordt een uitgebreide syllabus beschikbaar 

gesteld. 

 

http://www.erfgoedhuis-zh.nl/publicaties-en-presentaties
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Dat fotogrammetrie ook voor grote objecten te gebruiken is bijvoorbeeld bij opgravingen en 

vondsten blijk uit ervaring van Carolien Bijvoet van AWN-afd.8, Helinium, die tijdens  een 

excursie naar de Orkney Scotland heeft zij een neolithische huis, onderdeel van de Barnhouse 

nederzetting vastgelegd. Het Barnhouse heeft een omtrek van 10 bij 10 meter. Haar ervaring met 

opname van dit project en het resultaat ervan heeft ze beschreven  in Terra Nigra 201. Hieruit 

blijkt duidelijk dat fotogrammetrie ook voor grote archeologische objecten is te gebruiken. 

3D-opnames van het Barnhouse (foto’s: Carolien Bijvoet).  

 

De workshop wordt gehouden in het Archeologisch Diensten Centrum ADC in Amersfoort. 

Tijdsduur workshop 09:30 – 16:30 uur, inloop vanaf 09:00 uur met koffie / thee. 

Kosten voor deelname € 50,00, dit is inclusief koffie/ thee en lunch. 

Aantal deelnemers maximaal 12! 

Opgave voor deelname tot uiterlijk donderdag 21 februari 2019 via secretariaat@lwaow.nl 

 

5. Vikingen op Walcheren? –vondsten, verhalen, feiten en fabels  
 

Tot het begin van de 11
e
 eeuw lag bij Domburg de vroegmiddeleeuwse handelsnederzetting 

Walichrum, tegenhanger van Dorestad. 

 In het Museum Terra Maris in Oostkapelle is met unieke artefacten uit de archeologische 

collectie van het Koninklijk Zeeuwsche Genootschap een compacte tentoonstelling samengesteld, 

met vondsten die tussen 1648 en circa 1970 zijn gedaan op het strand Oostkapelle-Domburg.  

Ze vertellen het verhaal van het dagelijks leven in die tijd.  

Tot en met 31 mei 2020 - Museum Terra Maris - Duinvlietweg 6 – Oostkapelle. 
Een catalogus met achtergronden en objectinformatie is te vinden op: https://kzgw.nl.  

Informatie: A. Feldbrugge: archeologie@kzgw.nl. 

 

6. De Zwammerdam 2 krijgt steeds meer vorm 

 
Op de Romeinse Restauratiewerf naast het badhuis van Museumpark Archeon wordt al tijden hard 

gewerkt aan de restauratie van de Romeinse Zwammerdamschepen. De stellingen die bomvol 

lagen met de houten delen van de Zwammerdam 2 worden steeds leger en langzaam maar zeker 

vormt zich in het midden van de werf een compleet schip. 

De restauratie is voor het publiek toegankelijk en de restauratoren en vrijwilligers geven uitleg 

over ‘Operatie Zwammerdamschepen’, een enorme legpuzzel van honderden stukjes hout van 

200 jaar oud. Kijk voor een impressie op: www.zwammerdamschepen.nl/nieuws/ 

 

mailto:secretariaat@lwaow.nl
https://kzgw.nl/
mailto:archeologie@kzgw.nl
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7. Gevonden kanonnen zijn volgens experts ‘zeer bijzonder’ 
 
De twee kanonnen die vorig jaar voor de kust van Walcheren zijn gevonden zijn zeer bijzonder. 

Dat is het resultaat van een eerste analyse van kanonnenexpert (en gewaardeerd lid LWAOW) 

Nico Brinck. De kanonnen zijn vorig jaar ontdekt bij de aanleg van windpark Borssele. 

Donderdag 28 november was Nico in Maarssen aanwezig om een analyse van de twee kanonnen 

te maken. Volgens hem is een van de kanonnen van 1590 en zijn ze van Britse makelij. 

 Kijk voor meer informatie op: https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/116691/Gevonden-

kanonnen-zijn-volgens-experts-zeer-bijzonder 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voor de kust van Walcheren aangetroffen kanonnen (foto’s: Joep Verweij). 

 

Activiteiten van de LWAOW worden ondersteund door: 
 
 
 
 
 

    

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

 

 
 

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/116691/Gevonden-kanonnen-zijn-volgens-experts-zeer-bijzonder
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