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

                                                                                                                                 

LWAOW-ers werken mee in het Hoornse Hop project ! 
 

 
Even LWAOW bijpraten….                                                                      juni 2021     

 
Agenda  
19 t/m 20 juni  Nationale Archeologie Dagen 2021  
 

1. Interessante Archeologiedagen in Lelystad op 19 en 20 juni 2021 
 

Voor de Nationale Archeologiedagen op 19 en 20 juni heeft Batavialand in Lelystad een 

interessant programma opgezet met als thema gezonken schepen en 

verdronken land in de voormalige Zuiderzee. 

   Op zaterdag geeft Thijs Coenen  (RCE) een lezing over het 

onderwater-onderzoek naar gezonken schepen in het Markermeer en 

Hoornse Hop. 

Hierbij aansluitend is ook Stichting Archeo ODC met een stand 

aanwezig om bezoekers te informeren over hun duikactiviteiten op de 

wrakken in het Hoornse Hop, waarbij recent een  wrak uit de 17de 

eeuw is aangetroffen. Met hun duikactiviteiten hopen zijn meer 

informatie te verkrijgen over de Slag op de Zuiderzee, die in 1573 

plaatsvond en waarbij veel schepen verloren zin gegaan. Ook de 

LWAOW is met een stand aanwezig om het publiek te informeren 

over de mogelijkheden om kennisbijdrage te leveren voor vrijwilligers 

in de maritieme archeologie. 

    Op zondag geeft Yftinus van Popta een zeer interessante lezing over zijn onderzoek naar 

verdronken Middeleeuwse dorpen in de Noordoostpolder en wat daarvan terug te vinden is. 

    De AWN is op beide dagen aanwezig om het publiek te informeren over hun activiteiten.  

In de ArcheoHotspot wordt materiaal uitgewerkt van een scheepsopgraving en van de locaties van 

de verdronken dorpen in de Noordoostpolder en in het nieuwe restauratie atelier is Frank 

Dallmeijer bezig met de restauratie van oude scheepsmodellen.  

   Verder zijn er demonstraties vuursteen bewerken en houtsnijden, en rondleidingen door het 

Provinciaal depot en het maritiem depot waar diverse bodemvondsten te zien zijn. 

Ook voor kinderen is er genoeg te doen. Op het plein voor de ingang van het museum komt een 

heuse opgraving, waar je kunt graven en kunt zoeken met een metaaldetector. Binnen is een 

knutseltafel, waar je hangertjes van gewei kunt maken en waar je uitleg krijgt hoe een archeoloog 

omgaat met gevonden scherven aardewerk.  

  In dit weekend wordt ook de tentoonstelling Verdronken Land geopend, deels gebaseerd op het 

onderzoek van Yftinus van Popta naar het Middeleeuwse landschap in het gebied van de huidige 

Noordoostpolder.  

Kortom, een programma dat de moeite waard is om op 19 en 20 juni een bezoek te brengen aan 

Batavialand! (zie ook: www.batavialand.nl) 

 

2. LWAOW’ers dragen steentje bij aan Engelse publicatie   
Bijdrage van Nico Brinck 

 

Februari van dit jaar verscheen het boek ‘The wrecks of HM Frigates Assurance (1753) en 

Pomone (1811)’ van schrijver en duiker John Bingeman en Paul Simpson. 
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Het boek geeft een duidelijke beschrijving van het vinden, het onderzoek en de berging van  vele 

artefacten, waaronder enkele kanonnen 1½ ton zwaar, van het fregat Assurance en de Pomone bij 

de Needles ten westen van Isle of Wight.  

In het boek is ook een onderzoek opgenomen van de in de 

wrakken aangetroffen scheepsblokken (kartollen). Zo blijkt 

Walter Taylor vanaf 1754 blokken voor schepen van de HM 

Navy te maken. In het stuk zijn foto’s opgenomen van Ernst 

Jongejan en Leonard Smiet (Northseadivers) van een blok met 

het merk van Tayler gevonden in het wrak in de Noordzee (zie 

Bundel Maritieme Vindplaatsen 2). 

Op bladzijde 41 staat een duidelijke tekening van een houten 

blok (strandvondst Terschelling) en foto’s van blok met een 

diameter van 6 inch, gemaakt  door Taylor in 1797. Tekening en 

foto’s zijn beschikbaar geteld door Nico Brinck. In de tekst staat 

vermeld dat laatst genoemd blok van de Nassau is, maar volgens 

Nico Brinck is het van de Lutine of de Seine, vlak bij elkaar 

vergaan bij Terschelling.  

 

 

3. Stalen wrakje in uiterwaarden geïdentificeerd 

 

In november 2017 vond LWAOW’er John van Nieuwenhuizen een stalen wrakje in de 

uiterwaarden van de Lek vlakbij zijn huis. Door nieuwsgierigheid gedreven hoe en waarom het 

scheepje daar achter was gelaten begon de zoektocht naar informatie. Dat bleek niet zo eenvoudig, 

tot John in 2020 Janneke Bos, 

scheepsbouwkundige, over zijn 

zoektocht informeerde die door 

zijn verhaal ook geïnteresseerd 

raakte. 

Eind maart 2021 kon eindelijk 

een bezoek aan het wrak worden 

gebracht omdat het terrein 

redelijk ontoegankelijk is en 

werd begonnen het wrakje in te 

meten om te bekijken of daaruit 

enkele aanwijzingen naar 

herkomst en gebruik te krijgen 

waren. Het wrakje is met  

In uiterwaard aangetroffen wrakje (foto: John van Nieuwenhuizen).     uitzondering van de klink-  

                                                                                                         bevestigingen van 4 hijsogen 

geheel gelast en heeft een lengte van 7,90 m, ca. 2,05 m breed en 0, 85 m hoog, waarbij het 

wrakje sterk gedeformeerd is. Van het wrakje zijn alleen het voor- en achterschip nog aanwezig 

met het boeisel met dolboord en berghout en een rol op het achterschip. In de bodem zijn nog 

resten van het vlak aanwezig; een groot gedeelte is weg gecorrodeerd. 

Na het opmeten kregen ze bezoek van drie heren, nieuwsgiering naar hun activiteiten bij het 

wrakje. Een van hen, wonend aan de andere zijde van de dijk vertelde dat het wrakje er al heel 

lang, zeker 100 jaar, lag en dat het oorspronkelijk gebruikt werd om pinken (jonge koeien) mee 

over het water te vervoeren. Bij deze informatie konden de nodige vraagtekens worden gezet, 

maar gaf voldoende aanleiding verder naar aanvullende informatie te zoeken. 

Uit topotijdreis van diverse jaargangen topografische kaarten blijkt dat er ten oosten en ten westen 

van de wraklocatie voetveren zijn geweest die begin 20ste eeuw zijn opgeheven. Dit gaf een 

aanwijzing dat het hier gaat om een achtergelaten (anker)aakje van een van deze veren. De veren  
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waren echter al verdwenen voordat het stalen gelaste wrakje gebouwd werd (ca. 65 jaar oud). Om 

zekerheid te krijgen zijn twee specialisten met kennis van schepen in het rivierengebied 

geraadpleegd. Aan de hand van het veldverslag, de zelf gemaakte tekeningen en de foto’s werd de 

conclusie getrokken dat het hier gaat om een ankeraakje dat dienst heeft gedaan in baggerwereld 

om ankers voor baggerschuiten uit te zetten. 
 

 

4. 13 Provinciën project 2021 
 

Begin maart nodigde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)  vrijwilligers en studenten 

uit om in het kader van het 13 Provinciën project 2021 een maritiem onderzoek in de regio uit te 

voeren. Uitgangspunt van het project is verhalen uit de twaalf Provinciën en de Noordzee, de 

maritieme context betreffende, in kaart te brengen. Op de sluitingsdatum zijn acht inzendingen 

voor een onderzoek ingediend. 

Vier inzendingen hebben betrekking op archiefonderzoek en duikinspectie (identificatie) naar  

wrakken in de Noordzee, Waddenzee en Zeeuwse Delta. Bijzonder hierbij is het duikonderzoek 

naar de resten van de voertuigen die in de strijd om Walcheren (Operatie Infatuate 1944) bij 

Westkapelle in zee terecht zijn gekomen. 

Twee onderzoeken hebben betrekking op het vervoer over de Zuiderzee van vooral 

landbouwproducten uit Friesland en Overijssel naar Holland. Naast landbouwproducten werd ook 

veel turf (Noordwest-Overijssel) en mest en terpaarde (Friesland) naar Holland vervoerd.  

De onderzoeken richten zich hierbij ook op het daadwerkelijk historisch bestaan van de 

‘Strontrace’, die zoals wordt beweerd begin 20ste eeuw werd gehouden aan het begin van het 

jaarlijks transport van stront (mest) tussen Workum en Warmond (Zuid-Holland) vice versa.  

Een bijzonder maritiem project is het onderzoek naar de mogelijkheden om de vuurtorenlichten 

langs de kust, zonder nautische functie, te behouden en deze als ‘facultatieve lichten’ te laten 

branden. Het gaat hierbij om het behoud van de kenmerkende lichtbundels van de vuurtorens en 

het immateriële erfgoed van deze vroegere kustverlichting.  

Ook in de Maas zal een onderzoek plaatsvinden. Bij lage waterstand zijn natuurstenen platen met 

inscriptie aangetroffen. Onderzoek heeft betrekking op de mogelijke functie van deze platen. 

Het ligt in de bedoeling, tijdens een mogelijk eind van dit jaar te houden symposium, dat de eerste 

resultaten van de projecten gepresenteerd kunnen worden. 
 

 

5. Rijkswaterstaat Noordzee bestaat 50 jaar  
  

Op 1 april 2021 bestond Rijkswaterstaat op de Noordzee 50 jaar. Speciaal voor deze mijlpaal 

heeft RWS een herinneringsboekje gepubliceerd. Het boekje geeft een duidelijk beeld van de 

ontwikkelingen in het beheer van de Noordzee van de afgelopen 50 jaar en ook een goed beeld 

van de huidige werkzaamheden. Het boekje is te downloaden op: 

https://www.noordzeeloket.nl/@245832/50-jaar-beheer-noordzee/?reload=true    
 

 

6. Raadselachtig stuk wrakhout op Texels strand aangespoeld 

 

Eind april troffen strandwandelaars op het Noordzeestrand een meterslange balk aan waarin 

vreemde lijnen cirkels en cijfers gekerfd zijn. De vondst is door meerddere wandelaars gemeld bij 

Museum Kaap Skil, de gemeente en strandvonderij. Hulpstrandvonder en wrakkenexpert Hans 

Eelman noemt het een bijzondere vondst met archeologische en cultuurhistorische waarde en wist 

de balk snel te identificeren. 

Wil je het ook weten?? Kijk op: https://www.nhnieuws.nl/nieuws/285485/raadselachtig-
wrakhout-met-vreemde-lijnen-cijfers-en-cirkels-spoelt-aan-op-texel 

https://www.noordzeeloket.nl/@245832/50-jaar-beheer-noordzee/?reload=true
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/285485/raadselachtig-wrakhout-met-vreemde-lijnen-cijfers-en-cirkels-spoelt-aan-op-texel
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/285485/raadselachtig-wrakhout-met-vreemde-lijnen-cijfers-en-cirkels-spoelt-aan-op-texel
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7. Conflict Archeologie Tweede Wereldoorlog    

 

Stichting Menno van Coehoorn nodigt u uit om deel te nemen via Zoom aan het webinar "Conflict 

Archeologie Tweede Wereldoorlog"  door  Nick Warmerdam, Martijn Reinders en Dwayne 

Beckers, 9 Juni 2021, 19.30 u. Inloggen mogelijk vanaf: 19:15 uur; Meeting ID: 983 5850 

9143, Passcode: 546914. 

 

 

Activiteiten van de LWAOW worden ondersteund door: 
 
 
 
 
 

    

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

 

 


