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

                                                                                                                                 

LWAOW-ers houden hun kennis op peil! 
 

 
Even LWAOW-ers bijpraten….                                                    september 2021    
  
Agenda 
18 en 19 september  Theorieweekend Basiscursus Maritieme Archeologie 
25 september   ALV AWN in Utrecht 
8 en 9 oktober   Praktijkweekend Basiscursus Maritieme Archeologie 
18 en 19 november  Reuvensdagen 18 november congres in Almere; 19 november 
    on-line; 
15 januari 2022  Schervendag LWAOW in Amersfoort 
 
 

1. Vernieuwde aanpak LWAOW-cursussen (deel 2) 
 

In Even Bijpraten 2020-09 zijn jullie op de hoogte gebracht van de vernieuwde aanpak van onze basis- en 

gevorderden cursussen Maritieme Archeologie. Het bestuur van de LWAOW heeft in de tussentijd niet 

stilgezeten en heeft de nodige stappen gezet om de vernieuwde aanpak te gaan uitvoeren. Zo hebben Alice 

Neet (opleidingscoördinator van de LWAOW) en Joep Verweij officieel het stokje overgenomen van 

Liselore An Muis (werkzaam geworden bij de RCE) en Johan Opdebeeck. In het weekend van 18-19 

september zal een eerste basiscursus onder begeleiding van Alice Neet en Joep Verweij plaatsvinden. 

Wijzigingen 

Zoals eerder vermeld, hebben we een aantal praktische wijzigingen gedaan aan de cursus om deze vanuit 

de LWAOW zelfstandig te kunnen aanbieden. Die wijzigingen zijn inhoudelijk niet heel ingrijpend 

geworden; ze hebben voornamelijk betrekking op het rapporteren van gedaan onderzoek, zodat het 

opgestelde rapport ook bruikbaar is voor anderen en met een bijbehorende uniforme wijze van beoordelen.  

Denk daarbij aan het (leren) opstellen van een rapport volgens een bepaalde structuur en het aanleveren 

van een duidelijke vlaktekening. Door als vrijwilliger goed te begrijpen welke informatie op welke manier 

overgedragen dient te worden, wordt het onderzoek ook gericht(er), waarmee een duidelijk beeld van de 

vindplaats wordt verkregen. De standaard voor het beoordelen van de rapportages helpt om te begrijpen 

waar de lat voor vrijwilligers ligt en wat je daar als cursist voor moet doen. Door deze aanpassingen, en 

doordat de lijntjes tussen cursisten en LWAOW-begeleiders korter zullen zijn dan voorheen, verwachten 

wij dat je als vrijwilliger meer plezier in het doen van onderzoek en maken van de rapportages zult krijgen. 

 

2. Oude markeringsboei in IJsselmeer gevonden   
Bijdrage van Ernst Jongejan 

 
Tijdens een verkennend sonaronderzoek rond de voormalige scheepvaartroute in Zuiderzee ten oosten van 

Wieringen kwam er iets opmerkelijks in beeld. In de side scan opnamen waren duidelijk een ankersteen, 

ketting en een ton te herkennen. Op 

zich opmerkelijk want dit vinden 

we in zijn geheel eigenlijk zelden 

terug op de bodem van (oude) 

vaargeulen.  

De ankersteen, ketting en ton 

liggen op een kilometer zuidoost 

van de Afsluitdijk, en ongeveer 

drie en een halve kilometer ten 

oosten van Den Oever.  

De positie uitgezet in de zeekaart 

Downscan van de ankersteen, ketting en ton.                                           van de Zuiderzee van 1886 laat  
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zien dat dit blijkt te liggen in het zuidoostelijke puntje van de geul het Zwin, tegen de ondiepte van de 

Nieuwe Zeug. Dit is ten oosten van Wieringen en iets westelijk van  de oude scheepvaartroute over de 

voormalige Zuiderzee. 

In de directe omgeving van de positie zijn 

nog wat kleine reflecties waargenomen. Vijf 

meter westelijk van de ton is in de bodem wat 

harder en ongeveer dertig meter noordwest 

ligt een veldje met duidelijk meerdere 

reflecties 

Een uitgevoerde duikverkenning ging meer 

op gevoel, het water was erg groen, troebel en 

zelfs met een goede lamp was het zicht 

minder dan twintig centimeter. Het geheel, 

ton met ketting en de ankersteen, is begroeit 

met de driehoeksmossel (Dreissena). Onder 

de laag mossels blijkt het om een houten ton 

te gaan waarin zich meerdere gaten bevinden.  

Onderzoek op internet gaf al snel wat 

Sidescan overzicht van de vondstlocatie.                                  interessante oude krantenartikelen waaruit   

                                                                                                   blijkt dat het gaat om de markeringsboei die 

bij de in maart 1882 gezonken tjalk de Jonge Pieter van schipper Johannes de Waard was gelegd. De 

Jonge Pieter is op de Nieuwe Zeug, een zandplaat bij Wieringen vergaan.  

Het wrak vormde een gevaar voor de andere scheepvaart. In juli 1882 loopt een Urker vissersschuit op het 

wrak vast en zinkt. Dit is aanleiding om in juli 1882 er een wrakton bij te leggen. In de winter van 1884/85 

gaat de wrakton door ijsgang verloren en wordt niet herplaatst. 

Bij een mogelijke vervolgonderzoek, in het komende voorjaar zal gekeken worden of de omliggende 

objecten restanten zijn van het wrak van de Jonge Pieter 

 

3. 13 Provinciën project. Mergor in Mosam op zoek naar ‘luie’ peilschalen 
 

Door de extreem lage waterstand in de Maas als gevolg van de aanvaring op 29 december 2016 tegen de 

stuw bij Grave, werden op het talud van de Maas bij Gennep resten van een oude hardstenen peilschaal 

aangetroffen. Meting van de schaalverdeling leidde tot de conclusie dat het een liggende of ‘luie’ 

peilschaal betrof. Deze peilschalen zijn zeer zeldzaam in Nederland, 

reden voor Mergor in Mosam het exemplaar in Gennep te 

documenteren.  

In het kader van het Dertien Provinciën project van de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed, werd een voorstel ingediend om de resten 

van de Gennepse peilschaal te documenteren en aansluitend een 

inventarisatie te maken van soortgelijke peilschalen in Nederland.  

Na een intensieve zoektocht bij Rijkswaterstaat en alle 

Waterschappen werden acht locaties met een luie peilschaal 

gevonden, bezocht en gedocumenteerd. Het rapport beschrijft deze 

peilschalen met betrekking tot hun verdeling over Nederland, het 

gebruikte materiaal, hun vormen en veronderstelde dateringen.  

De peilschalen zijn uitsluitend aangetroffen langs de hoofdstromen of 

voormalige hoofdstromen van Rijn, Maas, Boven Merwede en 

Afgedamde Maas. De gebruikte steensoort is vaak Naamse hardsteen. 

De vormen variëren van massieve dikke brede blokken tot dunne 

smalle platen. De veronderstelde datering varieert tussen begin en 

eind van de negentiende eeuw. Naast uitgebreid archief onderzoek 

zijn ook plaatsen waar zich in het verleden een peilschaal heeft gestaan (gelegen) onderzocht op mogelijke 

restanten. Alle bevindingen zijn in een duidelijke rapportage verwerkt. 

Algemene conclusie van dit bijzondere onderzoek is dat de “luie peilschalen van hardsteen een zeldzaam 

fenomeen zijn, waar voorzichtig mee om dient te worden gesprongen en tot een interessant erfgoed kunnen 

worden gerekend”. 

Het rapport is te lezen op de website: www.mergorinmosam.nl 

http://www.mergorinmosam.nl/


3 
 

 

4. 13 Provinciën Project. Scheepsresten in de Zwaakse Weel ?? 

 
In de 100e editie van Zuidwesterheem, het bulletin voor vrijwilligers in de archeologie in de regio Zeeland, 

stond een artikel over “Scheepsresten in de Zwaakse Weel” Het betreffende artikel werd door LWAOW-er 

Rob Konings gelezen als een uitnodiging om naar die wrakresten een duikonderzoek te doen.  Informatie 

bij Dicky de Koning, lid van AWN-Zeeland, bleek 

dit ook de bedoeling te zijn geweest. Dit leidde tot 

een gezamenlijke aanpak van het project. 

De Zwaakse Weel is een restgeul van de Zwake die 

de verbinding vormde tussen de Honte 

(tegenwoordig Westerschelde) en het Veerse Diep. 

Tot in de 15de eeuw maakte het deel uit van de 

vaarverbinding tussen Middelburg en Antwerpen. 

Bij de inpoldering van de aanliggende gebieden 

tussen ca. 1320 en 1460, werden afdammingen in de 

Zwake aangelegd waardoor de doorgaande 

verbinding verdween. De scheepvaart was vanaf het 

begin van de 14de eeuw al afgenomen. Na de 

afdamming ontstond de legende dat voor de 

afdamming een schip met rijke lading in de Zwake 

was gezonken en er een ‘kwade geest’ zou huizen. 

(De Zwaakse Weel is nu een natuurgebied, rijk aan 

flora en fauna, van ca. 100 ha. in Zuid-Beverland).  

Kaart uit Zuidwesterheem met mogelijke plaats van 

het scheepwrak.                                                            Uit archiefonderzoek bleek dat er veel veronder-  

                                                                                      stellingen zijn gedaan ten aanzien een mogelijk 

aanwezig scheepswrak. Bevestigingen dat het zo is zijn niet gevonden. Zelfs in het Jaarverslag 1978 van de 

ROB (nu RCE) is met enige stelligheid opgenomen dat er een wrak van een groot schip uit de 17de eeuw 

ligt; een concrete bevestiging ontbreekt ook hier. Ook werden bij het archiefonderzoek diverse 

‘volksverhalen’ aangetroffen, die ook geen duidelijke bevestiging gaven van de aanwezigheid van een 

wrak. Het enige en meest concrete verhaal was de rapportage uit 1993 van Arent Vos, medewerker van de 

toenmalige Afdeling Archeologie Onderwater (AAO) van een door hem ter plaatse uitgevoerd 

duikonderzoek. Tijdens zijn duik, met totaal géén zicht onderwater, werden wel houtstructuren 

aangetroffen die hij interpreteerde als zijnde restanten van een oude oeverbeschoeiing. 

De verwachtingen uit het archiefonderzoek dat ter plaatse wrakresten aanwezig zouden zijn waren derhalve 

niet groot. 

Vooraf gaande aan een uit te voeren duikonderzoek is op twee, in de archiefstukken, genoemde posities 

een sonaronderzoek uitgevoerd. De verkregen beelden gaven geen onregelmatigheid in de bodem te zien, 

die zouden kunnen wijzen op restanten van door Arent Vos aangetroffen ‘staanders. Van een 

duikonderzoek werd dan ook afgezien. De herkomst, datering en onderlinge samenhang van de in 1993 

aangetroffen restanten kan dus niet meer worden bepaald. 

Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat met enige regelmaat bepaalde overleveringen uit ons 

maritiem verleden weer aandacht krijgen. De voortgaande technische ontwikkelingen geven vaak 

aanleiding om er uitgebreider onderzoek naar te doen.  

“Zoals Loch Ness zijn monster heeft, zo heeft Zuid-Beverland zijn wrakresten in de Zwaakse Weel” 

 

 

5. In Batavialand drie schepenweekenden  
 

Batavialand presenteert in september drie schepen met hun eigen succesverhaal.  
Het gaat over een reconstructie, een schip in de maak en een scheepswrak; deze staan centraal tijdens de 

drie schepenweekenden in september. De Batavia, het Waterschip en de Ventjager 

zijn drie schepen met allemaal hun eigen succesverhaal. 

Meer weten; zie www.batavialand.nl 

 

  

http://www.batavialand.nl/
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6. Leestip  Opgravingsverslagen van een hobby-archeoloog              
                 Van Oppidum Batavorum tot Romeins Fort Vechten. 

 
Dick Roetman (1949) is een gepensioneerd bankmedewerker (Interne Accountantsdienst) en hobby-

archeoloog sinds 1995. 

Hij is gespecialiseerd in de Provinciaal Romeinse Archeologie in 

Nederland, de tijd dat de Romeinen hier de dienst uitmaakten, zeg 

ongeveer de eerste 4 eeuwen van onze jaartelling, met een beetje uitloop 

in de 5e eeuw. 

Hij mocht vele jaren mee-opgraven met de professionals, meestal in 

Nijmegen, zijnde de hoofdstad van de Romeinen in de Lage Landen 

(Germania Inferieur). In dit full colour book heeft hij zijn belevenissen 

en ontdekkingen, inclusief foto’s, vastgelegd. 

Hobby-archeologen hebben vaak specialistische kennis en 

ervaring in de historie van hun woongebied en daardoor voor 

menige ontdekking gezorgd. De professionals worden graag 

bijgestaan door hen. 
Dit boek is een aanrader voor (hobby)archeologen en voor hen die het 

willen worden c.q. belangstelling in de archeologie hebben. Dit kunnen 

zowel volwassenen als jeugdigen zijn. Voor beiden bestaan serieuze 

verenigingen, namelijk AWN (Archeologische Werkgemeenschap 

Nederland) en NJBG (Nederlandse Jeugd Bond voor Geschiedenis). Zoals Dick Roetman het heeft 

meegemaakt is het voor iedere geïnteresseerde haalbaar, voor elke periode van de geschiedenis. 

 

Het boek is medio september te verkrijgen in de boekwinkels voor de prijs van € 19,95 onder ISBN-

nummer 978 94 91141 256 of via www.archeologiemagazine.nl/oppidum of via 

https://www.facebook.com/archeologieonline of via Uitgever: Virtumedia – Zeist (bij alle geen 

verzendkosten). 

 

Activiteiten van de LWAOW worden ondersteund door: 
 
 
 
 
 

    

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

 

 

http://www.archeologiemagazine.nl/oppidum
https://www.facebook.com/archeologieonline

