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

                                                                                                                                 

LWAOW-ers verzamelen en delen hun kennis over ons maritiem erfgoed! 
 
 

Even LWAOW-ers bijpraten….                                                         oktober 2021    
  
Agenda 
6 november   Jaarlijkse STIMON-bijeenkomst in Lauwersoog met aansluitend  
                                              Wrakduikavond van De Zeester, voor meer info zie: www.stimon.org  
                                              en laatste blad van deze Even Bijpraten. 
18 en 19 november  Reuvensdagen 18 november congres in Almere; 19 november 
    on-line; 
27 november   Symposium Vrijwilligers Onderwaterarcheologie in Lelystad 
15 januari 2022  Schervendag LWAOW in Amersfoort 
 
 

1. Basiscursus Maritieme Archeologie 2021 

               Bijdrage van Joep Verweij 

In het weekend van 18 en 19 september is de LWAOW, in de staart van de Coronapandemie weer 

van start gegaan met zestien cursisten voor de Basiscursus Maritieme Archeologie. De 

cursusleiding bestond dit keer uit Alice Neet (opleidingscoördinator LWAOW), bijgestaan door 

Joep Verweij (maritiem archeoloog). Het theorieweekend werd, evenals voorgaande jaren, 

gehouden bij het Archeologisch Diensten Centrum in Amersfoort. Door verzelfstandiging van het 

opleidingsgebeuren binnen de LWAOW is tijdens de coronatijd gewerkt aan een meer 

gestandaardiseerde vorm was deze cursus. Deze cursus was de vuurdoop voor de nieuwe opzet. 

Johan Opdebeeck en Liselore Muis, organisatoren van de cursus in voorgaande jaren, beten 

zaterdagmorgen de spits af met ieder een prachtige presentatie over ‘wat maritieme archeologie 

is’ en ‘hoe het in het Nederlandse bestel is georganiseerd’. Hierop volgenden eveneens leerzame 

presentaties van diverse professionals over bodemopbouw en geofysisch onderzoek, herkenning 

van scheepsconstructies, vondstbehandeling, zoek- en meetmethoden, veldwerk en rapportage. 

Tenslotte hebben Rob Konings en Nicole Schoute een praktijkoefening wrakmeten (op het droge) 

georganiseerd, waarmee zij een belangrijke deel aan het succes van deze vernieuwde cursusopzet 

hebben bijgedragen. 

Eerst een dagje theorie….                                            .. en dan praktijkoefening op het droge.  

 

Het praktijkweekend vond plaats op 9 en 10 oktober te Spakenburg. Hier hebben de cursisten 

twee dagen lang geoefend op wrakken die vlak onder het wateroppervlak liggen. Het betreft 

wrakken ter plaatse van het Botterkerkhof dat is ontstaan nadat door aanleg van de Afsluitdijk  de 

Zuiderzeevisserij sterk terugliep  en de overbodige vissersschepen tot zinken zijn gebracht.  Het 
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doel voor de cursisten was zoveel mogelijk gegevens te verzamelen als input voor het schrijven 

van een archeologisch rapport.  

Op weg naar het wrak.                                                             en hier moet er dan een zijn! 

 

Het bestuur gaat na evaluatie van deze nieuwe opzet de verbeterpunten op een rij zetten. Tevens 

worden er voorbereidingen getroffen voor een BMA cursus in 2022. We hopen dat de cursisten 

van 2021 nu in ieder geval zo spoedig mogelijk kunnen worden gecertificeerd. Het bestuur wenst 

ze een inspirerende vrijetijdsbesteding toe in de wereld van de onderwater archeologie.  
 

 

2. Onderzoek naar scheepswrak bij Schellinkhout  

Hoewel alweer enige tijd geleden gepubliceerd is het artikel zeker nog de moeite waard te lezen. 

Zie link: 

https://www.archeologiewestfriesland.nl/onderzoek-naar-scheepswrak-nabij-schellinkhout/ 

 
 

3. ArcheoHotspot  Batavialand  

De ArcheoHotspot in Batavialand is de plek waar je een archeoloog aan het werk ziet. Bezoekers 

kunnen er onder begeleiding van vrijwilligers meewerken aan de uitwerking van archeologisch 

onderzoek, eigen vondsten laten onderzoeken of gewoon kijken naar hoe archeologen te werk 

gaan. De ArcheoHotspot is elke woensdagmiddag (13.00 – 16.00 uur) en vrijdag (10.00 – 12.00 

uur en 13.00 – 16.00 uur) geopend, iedereen kan gratis en zonder afspraak binnenlopen bij de 

ArcheoHotspot. Door het geven van het archeologisch spreekuur en de ArcheoHotspot wil 

Batavialand voor iedereen, jong en oud, archeologie toegankelijk maken. Tenslotte ligt veel van 

onze verre geschiedenis verrassend dichtbij. In de bodem liggen sporen die mensen ver voor ons 

hebben achtergelaten. Batavialand vertelt dankzij deze sporen over het leven van onze 

voorouders. Voor meer informatie zie: www.batavialand.nl.  

 

 

4. Symposium  Vrijwilligers Onderwaterarcheologie  (mail van RCE)  
Sinds 2015 organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed jaarlijks een bijeenkomst voor 

en over vrijwilligers in de onderwaterarcheologie. Vorig jaar kon de bijeenkomst niet 

plaatsvinden vanwege covid-19. Dit jaar mogen wij elkaar weer treffen en zal de bijeenkomst in 

het teken staan van vooruitkijken: hoe kunnen we samen werken aan een goede zorg voor ons 

archeologisch erfgoed?  

De bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 27 november in Batavialand te Lelystad. Tijdens het 

symposium zullen we, naast terugblikken op het afgelopen jaar, verder van gedachten wisselen 

over de mogelijkheden voor vrijwilligers en professionals om samen te werken bij maritiem 

archeologisch onderzoek. Mis deze dag niet en zet 27 november alvast in uw agenda!  

Meer informatie 

De uitnodiging, het programma en hoe u zich kunt aanmelden ontvangt u zo snel mogelijk van 

ons. Heeft u vragen? Mail deze naar info@cultureelerfgoed.nl. 
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5. Leestip  (bijdrage Wouter Waldus) 

Voor geïnteresseerden in de Geschiedenis van de Zuiderzee als belangrijke transportweg voor onder 

ander de turfvaart willen we wijzen op volgende links: 
 

https://www.academia.edu/52097651/Proefschrift_dissertatie_PhD_thesis_De_Zuiderzee_als_transportl
andschap_Historische_maritieme_archeologie_van_de_turfvaart_1550_1700_ 

  
 https://www.barkhuis.nl/product_info.php?products_id=272 
 

6. Wrakduikavond De Zeester  
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Activiteiten van de LWAOW worden ondersteund door: 
 
 
 
 
 

    

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

 

 
 


