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

                                                                                                                                 

LWAOW’ers geven ons maritiem verleden weer een beeld! 
 

 
Even LWAOW bijpraten….                                                                       mei 2021     

 
Agenda  
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.  

In dit onderzoek zijn acht scheepswrakken en 32 bodemstructuren aangetroffen, die op de 

aanwezigheid van restanten scheepswrakken wijzen en die om een nader onderzoek vragen. Eén 

of twee wrakken zullen in opdracht van de RCE door marktpartijen nader onderzocht worden. Om 

een beeld te krijgen van de archeologische waarde van de overige wrakken en wrakrestanten 

kunnen vrijwilligers op bepaalde voorwaarden verkenningen op deze wrakken uitvoeren. In totaal 

zijn hiervoor 40 locaties beschikbaar.  

 

Achtergrond informatie 

De erfgoedwet wordt aangepast, daarmee ontstaan meer mogelijkheden voor vrijwilligers   om 

onderzoeken onder water uit te voeren. De LWAOW fungeert in dit project als koepelorganisatie. 

Ze draagt zorg voor toewijzing van deze wrakken aan groepen die een verkenning willen 

uitvoeren en daarnaast draagt ze zorg voor het verzamelen van de gegevens.  

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

stellen Beschikking Erfgoedwet voor activiteiten door vrijwilligers op maritiem erfgoed worden 

opgenomen. De in de beschikking opgenomen regels kunnen in het Project Hoornse Hop getoetst 

worden.  

 

Niet onbelangrijk hierbij is te noemen dat de LWAOW  nauw samenwerkt met de Stichting 

Archeo ODC die onderzoek doet naar sporen en overblijfselen van het historisch spektakel 

rondom de ‘Slag op de Zuiderzee’ die in 1573 plaatsvond. 

Gegevens verkregen uit de onderzoeken in het Hoornse Hop worden met deze stichting 

uitgewisseld. 

 

Om een goed inzicht te krijgen in de werkbaarheid van de regels vermeld in de Beschikking 

Erfgoedwet zijn voor de uitvoering van dit project een aantal regels opgesteld. 

 

Deelname  

1.  Geïnteresseerden / deelnemers aan de verkenningen op de wrakken in dit project dienen lid  

     te zijn van de LWAOW-AWN. Van het team dat de verkenning uitvoert dient tenminste 1  

     lid in het bezit te zijn van het certificaat Basiskennis  Maritieme Archeologie.  

 

Aanmelding voor een eerste verkenning 

1.  Geïnteresseerde meldt zich voor een verkenning bij de LWAOW projectcoördinator via  

     e-mail: projecten@lwaow.nl.  

     De aanmelder wordt gezien als de contactpersoon van een team  

     die de verkenning willen uitvoeren. De contactpersoon ontvangt een formulier voor opgave  
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     van de nodige gegevens van het team waarmee de verkenning zal worden uitgevoerd.  

     Om de context van de wrakken bij een verkenning in stand te houden moet een team dat  

     de verkenning uitvoert niet groter zijn vijf deelnemers. 

2.  Na terugzending van het ingevulde formulier en toetsing van de gegevens zal een positie  

     van een te onderzoeken wrak bekend gemaakt worden..  

      De verstrekte positie geldt alleen voor die groep. Tevens geldt de verkregen positie  

      om een eerste verkenningsduik op het wrak te maken. Het is niet toegestaan, op enige  

      wijze, de positie aan andere geïnteresseerden door te geven. 

3.   Binnen twee weken na de eerste verkenning  ontvangt de LWAOW van de 

      contactpersoon een dagrapport met  vermelding van de bevindingen  

        (projecten@lwaow.nl). 

 

Vervolgonderzoek 

De eerste verkenning kan aanleiding zijn tot het uitvoeren van uitgebreider onderzoek van het 

wrak. Hiervoor gelden de volgende regels: 

1.  Het  team doet een aanvraag voor een vervolgonderzoek met vermelding van de nodige    

     gegevens. Een formulier wordt hiervoor beschikbaar gesteld met tevens een voorbeeld  

     voor een Plan van Aanpak (PvA).  

2.  Voor het vervolgonderzoek wordt, voorafgaande aan de eerste vervolgverkenning een Plan  

     van Aanpak (PvA) opgesteld en ter beoordeling aan de LWAOW-projectcoördinator  

     gemaild. 

3.  Van het uitgebreide onderzoek wordt een eindrapport opgesteld en aan de LWAOW- 

     projectcoördinator gemaild. 

 

De huidige regels in de Erfgoedwet beperken de vrijwilligers in maritieme archeologie een 

bijdrage te leveren aan de beleving van ons maritiem erfgoed. 

Met het Project Hoornse Hop kunnen we een bijdrage leveren aan verruiming van de huidige 

regelgeving, derhalve: 

Laat ons maritiem erfgoed niet verwateren! 
. 

 

Activiteiten van de LWAOW worden ondersteund door: 
 
 
 
 
 

    

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