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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 houden afstand maar schrijven geschiedenis! 
 

 
Even LWAOW bijpraten….                                                    juni 2020     

 
In verband met de coronacrisis kunnen we nog geen activiteiten melden. 
    

1. Nationale Archeologiedagen verplaatst naar 2021   
Het unieke karakter van de jaarlijks georganiseerde Nationale Archeologiedagen, waarbij de 

participatie van het publiek centraal staat, brengt binnen de huidige corona maatregelen, grote 

beperkingen. Veiligheid van zowel de bezoekers en de deelnemers staat voorop. Daarom is 

besloten de zesde editie van de Nationale Archeologiedagen, die dit jaar plaats zouden vinden op 

9, 10 en 11 oktober 2020, te verplaatsen naar 18, 19 en 20 juni 2021.  

Aanleiding zijn de Corona-beperkingen, maar de verplaatsing naar het voorjaar is ook een  

langgekoesterde wens van veel deelnemers. Zowel organisatorisch als in verband met de 

weersomstandigheden biedt het organiseren in juni meer  mogelijkheden. 

Een belangrijk voordeel is dat de Nationale Archeologiedagen hiermee aan kunnen sluiten bij de  

‘European Archaeology Days. Aan de eerste editie van de Europese Archeologiedagen in 

2019 deden al 18 landen mee! 

Noteer alvast in je agenda: 18, 19 en 20 juni 2021 Nationale Archeologiedagen.  
 

Ook dit jaar blijven wij natuurlijk actief archeologie in de schijnwerpers zetten.  

Op ons platform Archeologie Leeft!, gaan we inspiratie en tips delen over het Coronaproof  

programmeren van archeologische publieksactiviteiten en zetten projecten in het zonnetje.  

Heb je hiervoor een mooi project of andere ideeën, laat het weten. 

 

2.   Poldergeest 30 Nieuws van AWN-afd. 9   
Poldergeest 30 is uit. Dit blad, dat twee maal per jaar verschijnt en 

wordt toegezonden aan leden van AWN Afd. Noord-Holland Noord (9) en aan donateurs van de 

Stichting RAG, bevat een aantal interessante artikelen. 

Poldergeest 30 kan worden gedownload  via: 

www.dropbox.com/s/tume01lqt86iflz/Poldergeest%20nummer%2030.pdf?dl=0 

 

3. Twee interessante rapporten van Mergor in Mosam  
Peter Seinen heeft de lockdown tijd gebruikt om twee interessante rapporten over de activiteiten 

van Mergor in Mosam samen te stellen, het eerste rapport omvat de berging en de rapportage over  

‘Een visfuik in de Uitvliet van Alphen’. 

Het project “Expeditie Over de Maas” heeft tot doel het redden van zoveel mogelijk archeologie 

dat door zandwinning in Moordhuizen verloren dreigt te gaan. Een van de objecten was een 

visfuik in het laatste restant van de Uitvliet van Alphen. Stichting Mergor in Mosam kreeg de  

berging gegund en heeft ook het onderzoek en de rapportage op zich genomen. 

De visfuik was archeologisch compleet, waardoor een redelijk betrouwbare reconstructie kon 

worden gemaakt. Opvallende uit het onderzoek is vondst is de overeenkomst met prehistorische 

en latere visfuiken met betrekking tot de gebruikte materialen, de vorm en de constructie details. 

Een volgende stap waar aan gewerkt gaat worden is het vervaardigen van een echte reconstuctie 

van de visfuik. 

Het tweede rapport “Rapport Verkenningen Vierdaagse 2017 – 2018 en 2019” heeft betrekking 

op de activiteiten in de Maas tijdens Vierdaagse. 
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Tijdens de jaarlijkse Nijmeegse Vierdaagse wordt de Maas ter hoogte van Cuijk door een 

pontonbrug afgesloten. De hierdoor veroorzaakte stremming voor alle scheepvaartverkeer biedt de 

duikende amateurarcheologen van de stichting Mergor in Mosam en gastduikers de mogelijkheid 

om ongehinderd verkenningen uit te voeren rond het vroegere traject van de Romeinse Brug 

tussen Cuijk en Mook.  

De doelstellingen van de verkenningen zijn het monitoren van de degradatie van de 

Rijksmonumenten in Gebied-2000 en -6000 en het verkennen van de gebieden op en rond de 

Loswal en het Romeinse brugtraject, voor het ontdekken van onbekende en eventueel nieuw vrij 

gespoelde structuren met archeologische waarde.  

Dit rapport geeft een goede beschrijving van de planning en de resultaten van die dagen. 

Beide rapporten kunnen gedownload worden via: www.mergorinmosam.nl 

 
 

Activiteiten van de LWAOW worden ondersteund door: 
 
 
 
 
 

    

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

 

 
 

http://www.mergorinmosam.nl/

