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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 gaan er voor, maar houden afstand! 
 

 
Even LWAOW bijpraten….                                                   april 2020  

 
Enkele belangrijke data  
 

In verband met de coronacrisis is de geplande Basiscursus Maritieme Archeologie afgelast. 
Zodra het mogelijk is gaan we hiervoor nieuwe datums plannen. Ook alle overige activiteiten 
worden opgeschort. 
Van de voor de crisis gehouden workshops vind je onderstaand verslag. 
  

1. Workshop fotogrammetrie en 3D printen  
Zaterdag 22 februari werd voor de vierde keer de workshop fotogrammetrie en 3D-model printen 

gehouden. In de aankondiging voor deze workshop was aangegeven dat fotogrammetrie niet 

alleen voor onderwaterarcheologie een hulpmiddel is, maar ook voor archeologie op het droge 

gebruikt kan worden. Vier leden van AWN-afdelingen hebben van de uitnodiging gebruik 

gemaakt en aan de workshop deelgenomen.  

In de uitleg over fotogrammetrie, waarin Othmar Schimmel en Hans van der Weide ook wezen op 

de diverse valkuilen die zij bij het aanleren van deze techniek hebben ondervonden, werden ook 

een paar mooie voorbeelden van 3D opnames getoond. Na deze uitleg gingen de deelnemers aan 

het werk. Met ondersteuning van beide ervaren docenten werden al snel mooie resultaten bereikt. 

Hans van der Weide geeft zijn ervaringen aan geïnteresseerde luisteraars (foto’s: Feiko Riemersma).   

 

Na de lunch was het woord aan Ernie de Jonge die uitleg gaf over het overzetten van het bestand 

van het ‘Fotogrammetrie model naar 3D print’. Aan de hand van voorbeelden wees hij op de 

diverse mogelijkheden die er te maken zijn waarbij tegen redelijke prijzen het object elders 

geprint kan worden. Je moet het object dan wel zelf een passend kleurtje geven, maar daar kon 

Hans van der Weide de nodige informatie over geven.  

De workshop fotogrammetrie wordt georganiseerd om geïnteresseerden kennis te laten maken met 

deze techniek en de opgedane ervaring te gebruiken bij hun eigen archeologische onderzoeken.  

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

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

verwachting van de deelnemers heeft voldaan 
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Reactie 1 (AWN afd. 23). 

Ik heb de workshop zeer leuk en goed georganiseerd gevonden. Goede presentaties en enthousiast 

gebracht. Jammer dat de dag zo snel voorbij was. Ik had nog veel meer willen weten zoals jullie 

ervaringen, projecten, bezigheden enz.. Specifiek bijvoorbeeld ook hoe je foto's deels kunt 

maskeren, de alignement kunt verbeteren, afmetingen kunt aangeven, controlepunten gebruikt 

enz.. Al met al super, maar nog veel te leren. In mijn omgeving ken ik (nog) niemand die zich hier 

mee bezig houdt.  

Reactie 2 (LWAOW). 

Het was een leerzame dag. De praktische inslag is ook goed bevallen. En nu nog tijd kunnen 

vrijmaken om er thuis mee aan de slag te gaan, anders zakt de kennis weer weg. Is het misschien 

nog een idee om een soort terugkomdag te organiseren, waarbij de ervaringen kunnen worden 

uitgewisseld en aanvullende kennis kan worden opgedaan? Fotogrammetrie voor gevorderden? 

 Misschien ook handig, een soort gebruikers groep op te richten waar deelnemers ervaringen met 

elkaar kunnen delen. Een soort whatsapp groep geregeld door de LWAOW (?).  

Reactie 3 (AWN afd. 21). 

De dag was erg geslaagd, duidelijke uitleg en goed voorbereid . 

 

 

2.  Workshop documenteren scheepskanonnen (foto’s: Albert Zandstra) 
Op zaterdag 7 maart was de LWAOW te gast in de ArcheoHotspot in Batavialand voor de 

workshop ‘tekenen scheepskanonnen’. In de hal van het museum staan drie ijzeren 

scheepskanonnen die zich uitstekend lenen voor het beoefenen van het documenteren van oud 

scheepsgeschut. Zes LWAOW’ers waren aanwezig om eerst de theorie aan te horen en dan zelf de 

ijzeren kanonnen te documenteren. 

In de inleiding gaf Nico Brinck, expert op het gebied van historisch scheepsgeschut, aan de hand 

van voorbeelden aan hoe je het beste een historisch scheepkanon kunt documenteren. In zijn 

verhaal kwam duidelijk het verschil naar voren tussen het documenteren van een bronzen en een 

Nico Brinck bij de inleiding van zijn verhaal voor het documenteren van scheepsgeschut. 

 

ijzeren scheepskanon. Belangrijk bij een ijzeren kanon is om erbij te zijn als de aanwezige 

concretie wordt verwijderd zodat hierbij ook kleine en vage merktekens, die van belang zijn voor 

de identificatie, kunnen worden opgenomen en gedocumenteerd. Op een bronzen kanon komt 

praktisch geen concretie voor, maar is meer versierd, met emblemen en tekens die getekend 

moeten worden. 

Na zijn uitleg was het de beurt aan de deelnemers om aan de hand van de regels voor het 

documenteren van scheepsgeschut de aanwezige kanonnen te documenteren. Twee groepen 

namen de in de hal staande kanonnen voor hun rekening; voor de derde groep was een klein 

kanonnetje, een zogenaamde draaibas beschikbaar. 
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Na het nodige meet- en tekenwerk te hebben uitgevoerd bleken velen al vergevorderd met het 

maken van een mooi eindplaatje. Dit was voor Nico aanleiding er op te wijzen dat het opmeten 

en noteren van zoveel mogelijk gegevens belangrijker is dan direct al een mooi plaatje te maken.  

…en dan zelf aan de slag! 

 

Vaak blijkt dan later dat er belangrijke gegevens over het hoofd zijn gezien wat aanzienlijk meer 

tijd kost om deze alsnog aan de tekening toe te voegen. 

De deelnemers waren unaniem van mening dat het opmeten en tekenen leerzaam is omdat je 

daardoor veel meer details ziet die anders vaak over het hoofd worden gezien. 

 

3.   Bundel Maritieme Vindplaatsen 2, interessant tijdens lockdown 
Onderzoek naar de maritieme geschiedenis van ons land is een fascinerende bezigheid die  door 

veel sportduikers met hun hobby voor het duiken met archeologie wordt gecombineerd. Leden 

van de Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water (LWAOW) en Stichting Maritiem 

Onderzoek Nederland (STIMON) voeren actief verkenningen uit naar zich onder water 

bevindende restanten van ons maritiem verleden. Hierbij gaat het niet alleen over 

scheepswrakken, maar ook over verdronken landschappen, restanten van brug-, kade- en 

havenconstructies en zelfs afvallagen kunnen waardevolle informatie over ons verleden vertellen.   

 

Maritieme vondsten worden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gemeld. Deze vondsten 

zijn verschillend van omvang en cultuurhistorisch belang. Bijzondere vondsten, zoals de 

IJsselkogge bij Kampen en het VOC-schip de Rooswijk in de Noordzee krijgen aandacht in de 

media. Van de kleine vondsten, vaak door vrijwilligers uitgevoerd, verdwijnt de melding of een 

rapportje in een archief. Een aantal van deze kleine verkenningen is juist interessant om te 

vermelden en geeft een mooie aanvulling op de aanwezige kennis van een gebied maar kan ook 

leiden tot een andere kijk op de bestaande situatie en omstandigheden die zich in het verleden 

hebben voorgedaan.  

 

Van de duizenden wrakken die zich in de Noordzee bevinden is vaak de naam, maar ook de 

omstandigheden van het vergaan van het schip niet bekend. Leden van STIMON houden zich in 

belangrijke mate bezig met het verkennen en inventariseren van scheepswrakken in de Noordzee. 

In  Bundel Maritieme Vindplaatsen 2 zijn negen verkenningen van scheepswrakken op de 

Noordzee opgenomen. Naast de beschrijving van de huidige toestand van deze wrakken is 

uitgebreid archiefonderzoek verricht  waarbij de technische gegevens en de oorzaak van het 

vergaan van het schip in de beschrijving is opgenomen. Hiermee krijgt het wrak een verhaal en 

geeft de beschrijving een aanvulling op de kennis van de wrakken  in de Noordzee.  

 

De overige beschreven vindplaatsen betreft een grote variatie aan onderwerpen. Het gaat niet 

alleen over scheepswrakken. In Nederland zijn we actief bezig ons land te beschermen tegen het 

opkomende  water. Ook in het verleden werd dat gedaan en werd de strijd tegen het water wel 
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eens verloren, getuige de twee vindplaatsen van verdronken dijken en van twee verdronken 

waterstaatskundige werken.  

Ook de archeologie van WO II  staat in de belangstelling en daarvan worden onder water ook 

resten  teruggevonden.  

Het binnenland is rijk aan bronnen van 

archeologische waarde. Met de huidige 

sonartechnieken die vrijwilligers ook bij hun 

zoektochten gebruiken worden  sporen van vroegere 

bewoning gevonden. Deze geven een veel 

aanvullende informatie van de ontwikkeling van een 

streek. 

 

Bundel Maritieme Vindplaatsen 2 is een vervolg op 

Bundel 1 die in 2008 is uitgegeven en waarin een 

verscheidenheid aan vindplaatsen naar omvang en 

historisch belang is opgenomen. Beide uitgaven 

geven een rijke aanvulling op de aanwezige kennis 

van ons maritiem erfgoed dat in het land en op de 

bodem van Noordzee aanwezig is. 

Samenstellers van Bundel Maritieme Vindplaatsen 2 

spreken de hoop uit dat deze publicatie een bijdrage 

in de bekendmaking van  ons maritiem erfgoed 

onderzocht door vrijwilligers. 

 

Formaat 21 x 30 cm, 94 pagina’s met veel foto’s en illustraties, full coleur. 

 

Bundel Maritieme Vindplaatsen 2 is verkrijgbaar door overmaking van € 17,50 (incl. verzend-

kosten) op rekeningnummer NL41 ABNA 0568 4227 32 ten name van penningmeester LWAOW 

te Hilversum. 

 

Activiteiten van de LWAOW worden ondersteund door: 
 
 
 
 
 

  

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

 

 
 


