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

                                                                                                                                 

LWAOW-ers dragen hun steentje bij aan onze maritieme geschiedenis! 
 

 
Even LWAOW bijpraten….                                                                 maart 2021     

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

1. Project Hoornse Hop 

In het afgelopen jaar heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) geofysisch onderzoek 

laten uitvoeren in het Hoornse Hop. Dit naar 

aanleiding van de verwachting dat hier mogelijk ook 

restanten van wrakken uit de slag om de Zuiderzee 

van 1573 aan te treffen. In dit onderzoek zijn veel 

structuren aangetroffen, waaronder een aantal 

scheepswrakken, die om een nader onderzoek 

vragen. Het gaat om tientallen locaties met 

mogelijke wrakresten, waaronder zeker tien 

scheepswrakken. Eén of twee wrakken zullen in 

opdracht van de RCE door marktpartijen nader 

Sonarbeeld wrak bij Warder (foto: Periplus         onderzocht worden. Op de overige locaties mogen   

Archeomare).                                                     vrijwilligers nader oriënterend onderzoek uitvoeren 

                                                                          De LWAOW fungeert hierbij, in nauw overleg met 

de RCE, als koepelorganisatie en draagt zorg de toewijzing en controle van onderzoeken op de 

wrakken door de deelnemende groepen.  

     Belangrijk uitgangspunt hierbij is de werkwijze te testen zoals die, mogelijk dit jaar, in de vast 

te stellen  AMvB voor activiteiten door sportduikers wordt opgenomen. Hierdoor zullen bij de 

deelname aan de onderzoeken een aantal voorwaarden moeten worden voldaan. Een belangrijke 

voorwaarde die ook in de AMvB is opgenomen is dat tenminste een lid van een onderzoeksteam 

in het bezit moet zijn van  het certificaat Basiscursus Maritieme Archeologie van de LWAOW.  

Om een goed beeld te krijgen van de archeologische waarde van de wrakken zullen aan de uit te 

voeren onderzoeken voorwaarden gesteld worden.  

Binnenkort zullen we een uitgebreide projectbeschrijving met voorwaarden voor deelname en 

aanmelding publiceren. 

 

2. 13 Provinciën project 2021 
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 
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3. In memoriam Thijs Maarleveld 

Op 11 maart overleed Thijs Maarleveld. Veel leden zullen Thijs kennen uit de beginjaren van de 

LWAOW. In 1980 aangesteld als eerste duikende archeoloog bij het Ministerie van Cultuur, 

Recreatie en Maatschappelijk Werk vond zijn eerste contact met, 

zoals hij dat zelf noemde, ‘archeologisch’ duikende amateurs plaats 

met leden van het Terschellinger Duikteam Equador. Met de vele 

tentoongestelde vondsten uit de ss. Thasos in het Behouden Huys 

was voor hem duidelijk dat vele duikers niet voor het gewin gaan 

maar ook belangstellig hebben voor de verhalen achter de vondsten. 

In de jaren daarna wist hij de band met de in den lande aanwezige 

duikgroepen te versterken waardoor een bredere interesse voor ons 

maritiem verleden bij hen werd gewekt. 

De oprichting van de LWAOW heeft hij ondersteund. Met Jef van 

de Akker en later Martijn Manders heeft hij een bijdrage geleverd 

aan de opbouw van de organisatie. 

Na zijn vertrek naar Denemarken heeft hij nog vaak contact gehad 

met de vele vrijwilligers uit de beginjaren. 

Als eerste maritiem archeoloog heeft hij veel pionierswerk verricht 

om de maritieme archeologie, voor professionals en vrijwilligers, in ons land een plaats te geven. 

Van zijn baanbrekende werk en publicaties zal nog jaren gebruik gemaakt worden. 

 

4. Archeologische Kronieken beschikbaar 
Van de Provincie Noord-Holland en Zuid-Holland zijn de Archeologische Kronieken  2019 

beschikbaar. In beide vind je een aantal goed leesbare bijdragen over ons verleden. 

De kroniek van Noord-Holland is als pdf te downloaden via de link:  

https://collectie.huisvanhilde.nl/pdf/kroniek2019.pdf 

 

De Archeologische Kroniek Zuid-Holland digitaal verschijnt en te vinden is op de website van het 

Erfgoedhuis Zuid-Holland:  
https://www.erfgoedhuis-zh.nl/nieuws/nieuws/2020/archeologische-kroniek-zuid-holland-2019-

verschenen/ 
 

5. Verslag Gevorderdencursus Maritieme Archeologie gehonoreerd  
Sinds 2017 is in het schema Kennisbevordering Maritieme Archeologie van de LWAOW de module  

‘Gevorderdencursus Maritieme Archeologie’ (GMA) opgenomen.  Voor deze module die gedaan kan 

worden na de Basiscursus Maritieme Archeologie (BMA) moeten de cursisten geheel zelfstandig een 

verkenning uitvoeren en daarvan een rapportage opstellen. Cursisten 

moeten hiervoor zelf een project in de maritieme context opzoeken en 

vervolgens vooraf gaande aan de verkenning een Plan van Aanpak (PvA) 

met onderzoeksvragen opstellen. Van de verkenning moeten dagrapporten 

gemaakt worden die uiteindelijk leidend zijn voor het in te leveren 

eindrapport. Tussentijd kunnen de cursisten hun vorderingen en ervaringen 

met de instructeurs bespreken, wat hun de mogelijkheid biedt de 

verkenning aan te passen en zo tot een passend resultaat te komen.  

Dat het hele traject veel (vrije) tijd en doorzettingsvermogen vraagt blijkt 

wel uit het feit dat het onderzoek naar aanleiding van een mailtje in 

augustus 2017 een begin kreeg (Even bijpraten 2021-01). 

Niet direct na dit mailtje werd in het Brielse Meer gezocht want het 

archiefonderzoek en het Plan van Aanpak (PvA) vroegen de nodige tijd.  

Bij het eerste bureauonderzoek in 2017 kwam naar voren dat de kans 

relatief klein dat zich nog restanten  van Romeinse fundamenten in 

het Brielse Meer aangetroffen zouden kunnen worden. Dit gaf geen aanleiding voor Rob Konings, 

Frank Brouwer, Jan Korbee en John van Nieuwenhuizen, om het onderzoek te stoppen. In het  
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kader van het 13 Provinciën-project heeft naar aanleiding van een artikel in 1976, in de 

Schiedamse Courant, nog een aanvullend bureauonderzoek plaatsgevonden. Van dit onderzoek 

zijn resultaten gevonden. 

In 2017 en 2018 is de bodem met behulp van sidescansonar in beeld gebracht wat in totaal 52 

punten opleverde die nader zijn onderzocht. . Deze punten zijn in 2020 onderzocht maar gaven 

geen aanwijzingen naar de aanwezigheid van mogelijke restanten van een Romeins castellum in 

het Brielse Meer. De instructeurs hebben het rapport als goed beoordeelt. Hiermee komen Rob 

Konings, Jan Korbee, Frank Brouwer en John van Nieuwenhuizen in aanmerking voor het 

LWAOW-certificaat en het internationale NAS-2 certificaat. 
 

6. Verslag Basiscursus Maritieme Archeologie gehonoreerd  
‘SCHEEPSWRAK 26, Een botterachtig scheepwrak op het botterkerkhof te Spakenburg’, is het 

verslag van Bob Klaver, Alwin Verdaasdonk en Edwin Vonk. In het 

verslag wordt ingegaan op het ontstaan van het botterkerkhof. 

Daarnaast is uitgebreid de werkwijze beschreven om het wrak te 

documenteren. 

Voor aanvang van het onderzoek werd verondersteld dat het hier 

gaat om de restanten van een botter. In de conclusie is gesteld dat 

door de combinatie van verschillende onderzoeken  ( w.o. literatuur, 

locatie, en bezoek aan een bottermuseum) niet heeft geleid tot 

zekerheid van het eerder aangenomen scheepstype. 

In de evaluatie van het onderzoek  wordt aangegeven dat de cursus 

heeft geleerd dat samenwerking bij een maritiem onderzoek niet 

alleen tot een goed resultaat kan leiden maar dat er voor de in de 

maritieme archeologie geïntegreerde amateurs de mogelijkheid 

biedt een bijdrage in ons maritiem verleden te geven.  

 

Door de Coronapandemie heeft de geplande Basiscursus in 2020 geen doorgang kunnen vinden. 

We denken deze, bij voldoende versoepeling en vaccinatie, eind september te kunnen houden. 

Voor de cursus in 2022 hebben zich al 19 geïnteresseerden aangemeld. Enkele cijfers: 

- Aantal deelnemers 2004 – 2019   234 

- Verstrekte NAS-certificaten          159 (68%) 

- Aantal ingeleverde en gehonoreerde verslagen 28 (gem. 5,6 cursisten/verslag)  

Zeker niet minder wetenswaardig aantal deelnemers aan: 

- Workshop Fotogrammetrie (2018-2019)      3x        44  

- Workshop Scheepshout (2018-2019)            2x        30  

- Workshop Kanonnen tekenen ( 2018-2019) 2x 13 

 

 

Activiteiten van de LWAOW worden ondersteund door: 
 
 
 
 
 

    

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

 

 


