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Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water   
    opgericht: 24 september 1994; e-mail: secretariaat@lwaow.nl  
   
     

                                                                                                                                 

LWAOW’ers zijn flexibel in de aanpak van een onderzoek! 
 

 
Even LWAOW bijpraten….                                                                 februari 2021     

 
Agenda  
19 April  uiterste datum indienen project voor ‘13 Provinciën 2021’ 
18 t/m 20 juni  Nationale Archeologie Dagen 2021  
 

1. Financiële bijdrage maritiem onderzoek door vrijwilligers en studenten  
 Om het maritieme verleden van Nederland boven water te halen, nodigt de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed (RCE) vrijwilligers en studenten nogmaals uit om regionaal onderzoek te doen. 

Dit project genaamd ’13 Provinciën 2021’ heeft als doel de verscheidenheid aan verhalen van de 

twaalf provinciën van Nederland en de Noordzee in kaart te brengen. Vrijwilligers en studenten 

hebben vaak veel lokale maritieme kennis en kunnen dus het beste ook zelf deze lokale verhalen 

vertellen. Voorwaarde voor deelname aan het project is de goedkeuring van een projectvoorstel, 

welke tot 19 april kan worden ingediend. 

Achtergrond en Voorwaarden voor deelname vind je op de website en facebook: 
https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/nieuws/2021/02/08/financiele-bijdrage-maritiem-

onderzoek-door-vrijwilligers-en-studenten  

 

Laat deze kans niet verwateren!! 

 
 

2. HMS Apollo weer even boven het zand (foto’s: Northseadivers) 

In 2017 voerden leden van Duikteam Northseadivers een eerste verkenning uit op een 

vrijgespoeld wrak op de Noordzee. Het bleek te gaan om de restanten van een houten wrak. In het 

wrak werden enkele kanonnen aangetroffen en enkele artefacten met de jaartallen 1793 en 1794 

en het ‘Broad Arrow’ teken. Deze gegevens maakten het mogelijk het wrak te identificeren als de 

HMS Apollo dat in 1799 op de gronden van de Noorderhaaks is vergaan. In mei 2018 bleek het 

wrak weer geheel onder het zand te zijn verdwenen. 

Het duikteam stelde zich de taak op de positie jaarlijks een side-scan sonar uit te voeren om te 

kijken naar mogelijke degradatie van het wrak. (zie ook: Bundel Maritieme Vindplaatsen 2). 

Afgelopen jaar lag het wrak weer geheel boven het zand wat voor het duikteam aanleiding was 

een verkenning uit te voeren. Losliggend in het wrak zijn twee patroontassen en bajonethouders 

aangetroffen met het logo van George Rex, King George III (1738-1820). 
 

Patroontas met wapen van GR King George III              Sonarbeeld van de HMS Apollo                    
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Deze vondsten worden op dit moment geconserveerd en zullen te zijner tijd geëxposeerd worden. 

Meer informatie over deze historische vondst is te vinden in Bundel Maritieme Vindplaatsen 2 en 

op: www.northseadievers.nl/logboek/ en https://www.noord-
holland.nl/Actueel/Archief/2021/Januari_2021/Bijzondere_vondsten_onderzoek_wrak
_Brits_oorlogsschip_1799 

  
 

3. Bijzondere aanpak bij onderzoek naar restanten van een Romeins 
Castellum in het Brielse Meer  

In augustus 2017 werd de LWAOW benaderd door de heer Dick Hagers met de vraag of leden 

van de LWAOW een kijkje in het Brielse Meer konden gaan nemen naar mogelijke resten van een 

castellum.  

Aanleiding voor zijn vraag was een in het begin van 2017 gepubliceerd artikel over onderwater 

archeologie van het bureau Archeologie Rotterdam, voorheen het Bureau Oudheidkundig 

Onderzoek Rotterdam (BOOR), en een artikel van J. E. Bogaers ‘Romeinse militairen aan het 

Helinium’ in Westerheem 1974-01. In het laatste artikel werd beschreven dat mogelijk een 

castellum aan het Helinium had gestaan. Restanten daarvan zouden mogelijk nog in het Brielse 

Meer bij Oostvoorne aanwezig zijn. 

In de jaren 70 van de vorige eeuw verbleef Dick Hagers vaak met zijn ouders op een recreatiepark 

aan het Brielse Meer, waar vanuit hij regelmatig op het zandstrand aan de zuidoever van het 

Brielse Meer zocht naar archeologische overblijfselen, zoals Romeinse scherven. Zijn vondsten – 

scherven terra sigillata en terra nigra – zijn indertijd geregistreerd door de Archeologische 

Dienst van de gemeente Rotterdam. Met de vondsten is verder niets gedaan. 

Naar aanleiding van het in 2017 gepubliceerde artikel over onderwaterarcheologie nam hij weer 

contact op met Archeologie Rotterdam. Het ontbreken van gegevens over de waterbodem van het 

Brielse Meer bij zowel het bureau Archeologie Rotterdam als het waterschap Hollands Delta 

gaven aanleiding de LWAOW te benaderen. 

Het verzoek werd opgepakt door Rob Konings, Frank Brouwer, Jan Korbee en John van 

Nieuwenhuizen, allen LWAOW’ers. Overeenkomstig de regels voor het uitvoeren van onderzoek 

werd een Plan van Aanpak opgesteld dat aan de RCE ter goedkeuring werd voorgelegd. Daarna 

werd een bureauonderzoek gestart dat aanwijzingen gaf voor een te onderzoeken gebied. In 2017 

werd de bodem met behulp van een sidescansonar in beeld gebracht. Daarbij werden diverse 

bodemverstoringen waargenomen. Met een in oktober 2018 uitgevoerd aanvullend 

sonaronderzoek kwam men op totaal 52 punten die voor nader onderzoek in aanmerking kwamen.  

Opnames van met sonar waargenomen contactpunten (foto’s uit het rapport). 

 

Om het onderzoek in een redelijke tijd uit te voeren werd een ‘veldschool’ opgezet. Idee hierbij 

was niet alleen binnen redelijke tijd de 52 punten in beeld te brengen, maar ook om (potentiële) 

sportduikers bij dit project te betrekken en hiermee hun belangstelling voor de 

onderwaterarcheologie op te wekken en te stimuleren. 
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In totaal hebben in september 2020 elf sportduikers een of meerdere dagen meegeholpen de 52 

sonarpunten in kaart te brengen. Tenminste drie sportduikers zijn doorgegaan voor deelname aan 

de NOB onderwaterarcheologie specialty. Eén deelnemer heeft zich aangemeld bij de LWAOW. 

Briefing vooraf aan het onderwateronderzoek en deelnemers aan de veldschool (foto,s: Melissa Azins 

Zadeh). 

 

Uit de bevindingen van de onderzochte punten bleek dat er geen aanwijzingen zijn die wijzen op 

mogelijke restanten van een castellum in het Brielse Meer. 

De werkwijze van dit onderzoek geeft wel aan dat met het benaderen van sportduiker voor 

deelname aan een onderzoek de belangstelling voor onderwaterarcheologie gewekt kan worden. 
 

 

 

 

Activiteiten van de LWAOW worden ondersteund door: 
 
 
 
 
 

    

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

 

 


