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

                                                                                                                                 

LWAOW-ers blijven nieuwsgierig naar ons maritiem erfgoed! 
 
 

Even LWAOW-ers bijpraten….                                                     november 2021    
  
Agenda 
18 en 19 november  Reuvensdagen 18 november congres in Almere; 19 november 
    on-line; 
27 november   Symposium Vrijwilligers Onderwaterarcheologie in Lelystad; nader  
                                           bericht in verband met coronamaatregelen komt nog. 
15 januari 2022  Schervendag LWAOW in Amersfoort 
 

1.  Is het Boomstammenwrak de Maria? 
Onze maritieme geschiedenis heeft nog vele vragen die voor menig wrakduiker aanleiding geven 

om deze uit te zoeken. Vaak wordt de nieuwsgierigheid aangewakkerd als een verkregen 

wrakpositie geen duidelijke aanwijzing geeft om welk schip het gaat. Zo ook de positie die Hans 

van der Weide kreeg van een wrak op 

een van de Zeeuwse Banken.  

In Lloyd’s Register werd verwezen naar 

het wrak van de Maria op weg van 

Brazilië naar Rotterdam, gestrand op de 

Banjaard op 29 november 1909. De 

Maria, een ijzeren schip met een lengte 

van 77,80 meter en een breedte van 

11,60 meter, was geladen met 

stammetjes ‘dyewood’ (verfhout) dat 

vroeger gemalen werd om verf een kleur 

te geven. Het wrak kreeg hierdoor bij 

wrakduikers algauw de bijnaam 

‘Boomstammenwrak’.  

Het Wrakkenregister HP39 geeft voor de 

Maria een positie die 1,8 mijl NNO van 

Positie van het Boomstammenwrak en de Maria.                     de positie uit Loyds Register ligt. Ook  

                                                                                            verder archiefonderzoek gaf geen 

duidelijk antwoord wat leidde tot de vraag; Is de Maria uit HP39 het ‘Boomstammenwrak’ uit 

Lloyd’s Register? Voldoende reden voor Hans van der Weide om met leden van duikteam 

Bernicia op onderzoek te gaan. 

Op de positie van het ‘Boomstammenwrak’ werd een ijzeren zeilschip aangetroffen dat rechtop op 

de zeebodem staat en achter de vrij intacte boeg uit elkaar is gezakt. In de boeg is het ronde gat 

voor de boegspriet nog duidelijk zichtbaar. Rondom is nog veel touwwerk aanwezig. Door de 

sterke stroming was het niet mogelijk het schip helemaal op te meten. Wel kan geconstateerd 

worden dat het langer is dan 60 meter, wat er mogelijk op zou kunnen wijzen dat dit de Maria is. 

De hoop werd gevestigd op het aantreffen van een boomstammetje ‘dyewood’ in  het ruim. Wel 

zijn enkele stukken rond hout aangetroffen en meegenomen voor onderzoek. Die bleken allemaal 

van Europees eiken (Quercus sp.) te zijn. 

Het onderzoek heeft aangetoond dat het ‘Boomstammenwrak’ een geklonken ijzeren zeilschip is 

met een lengte van meer dan 60 meter. Toch blijven er nog vragen over zoals ‘hoe het schip aan 

de naam ‘Boomstammenwrak’ is gekomen en of het ‘Boomstammenwrak’ inderdaad de Maria is. 

Mogelijk krijgt het onderzoek nog eens een vervolg. 

mailto:secretariaat@lwaow.nl


2 
 

2. Vondst oude markeringboei is aanleiding voor uitgebreid onderzoek   
De vondst van de oude markeringsboei in het IJsselmeer ten oosten van Wieringen (zie Even 

bijpraten 2021-07) is voor LWAOW-er Ernst Jongejan aanleiding in het aanliggende gebied van 

de vondst onderzoek te doen naar meer mogelijke wrakkenresten. Ten oosten van Den Oever 

liggen tussen de Afsluitdijk en de Wieringer Vlaak nog enkele ondieptes. Langs deze ondieptes 

liep over de voormalige Zuiderzee een belangrijke scheepvaartroute. Tussen de Vlieter en de 

Wieringer Vlaak zien we op oude zeekaarten het baken van Ilpendam, de rug van Breezand, en 

zandplaat de Nieuwe Zeug. In dit gebied zijn maar enkele meldingen van wrakresten bekend, 

terwijl je die op een in vroegere tijden druk bevaren scheepvaart route meer zou verwachten. In 

dit deel van het IJsselmeer is tot heden weinig onderzoek gedaan. Reden voor Ernst Jongejan om 

met sidescan sonar dit gebied verder in kaart te brengen en op meest interessante sonarwaar- 

nemingen samen met Richard Kooistra en Leonard Smiet ( beide ook GMA- gecertificeerd) 

aanvullend duikonderzoek te doen. 

Voor uitvoering van het onderzoek is, overeenkomstig de regels, een Plan van Aanpak (PvA) 

opgesteld dat doorgesproken is met de gemeente Hollands Kroon beheerder van het gedeelte 

IJsselmeer waarin het onderzoek plaats zal vinden. Van gemeentewege is ingestemd met het Plan 

van Aanpak. Resultaten van het onderzoek zullen in een rapportage verwerkt worden. 
 
 

3. 13 Provinciën project. Mergor in Mosam en de ‘luie’ peilschaal bij Oeffelts 
veerstoep bij Gennep 

Door extreem laagwater in de Maas bij Gennep in 2016 werden resten van een hardstenen 

peilschaal zichtbaar. De schaalverdeling liet zien dat het om een zeldzame zogenaamde ‘luie’ 

peilschaal ging, die niet verticaal geplaatst was, maar ’lui’ op een dijktalud lag. Omdat deze 

peilschalen in Nederland nauwelijks 

voorkomen werd naast het exemplaar 

in Gennep te documenteren een 

zoektocht gedaan naar ‘luie’ 

peilschalen elders. Na een intensieve 

zoektocht bij Rijkswaterstaat en alle 

Waterschappen werden acht locaties 

met een ‘luie’ peilschaal gevonden, 

bezocht en gedocumenteerd. De 

bevindingen zijn in het rapport 

‘Overzicht luie peilschalen in 

Nederland’ beschreven. Het rapport 

is te lezen op de website van Mergor 

Restanten van de Gennepse peilschaal bij extreem laag water       in Mosam. 
(foto: Marc Pennings). 

 

Peilschaal bij Oeffelts veerstoep in Gennep 

Tijdens een eerste verkenning bleek de peilschaal in Gennep van bijzondere vorm en materiaal te 

zijn gemaakt. De vier langwerpige blokken waren voorzien van een schaalverdeling, zoals 

gebruikelijk voor een waterpeilschaal. De schaalverdeling uitgedrukt in ellen, strookte echter niet 

met de gemeten lengte, waaruit geconcludeerd kon worden dat het hier om restanten van een 

hellende of ‘luie peilschaal ging. Reden voor Mergor in Mosam de resten van deze peilschaal te 

documenteren, waarbij ook een reconstructie van de fundering voor de natuurstenen blokken werd 

gemaakt. Dit laatste geeft een duidelijk beeld op welke wijze de peilschaal in het talud was 

gefundeerd. In het rapport worden alle aspecten van deze luie peilschaal uitgebreid beschreven, 

wat een duidelijk beeld geeft van de opbouw van deze historische waterstandmeting. Gesteld kan 

worden dat ‘luie’ peilschalen tot een zeldzaam fenomeen van ons erfgoed kunnen worden 

gerekend waar we voorzichtig mee om moeten gaan. Het rapport van de peilschaal bij Oeffelts 

veerstoep is eveneens te lezen op de website van Mergor in Mosam: www.mergorinmosam.nl 

http://www.mergorinmosam.nl/
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4. Het verhaal van  De Rooswijk     
In 2017 en 2018 boden de NAS (Nautical Archaeology Society) in Engeland en de RCE 

(Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) in Amersfoort amateurduikers de mogelijkheid te duiken 

op het wrak van De Rooswijk.  De Rooswijk verging in de 

nacht van 10 januari 1740 in een vliegende storm bij de 

Goodwin Sands voor de kust van Kent. Niet alleen de kostbare 

lading maar ook alle opvarenden verdwenen in de golven. Het 

wrak werd in 2000 gevonden waarna veel overleg heeft 

plaatsgevonden voor het wrak in 2017 en 2018 door een 

combinatie van Engelse en Nederlandse maritiem archeologen 

onderzocht kon worden. De betrokkenheid van vrijwilligers bij 

het onderzoek van het wrak was een belangrijk onderdeel van 

Rooswijkproject. Voor een 10-tal LWAOW-ers ging hun wens 

om met professionals op een wrak te duiken hiermee in 

vervuling.  

Het wrak heeft een grote hoeveelheid vondsten gegeven. 

Aanvullend heeft uitgebreid archiefonderzoek plaatsgevonden. 

In het boek wordt ook ingegaan op de strijd tussen Britse en 

Nederlandse autoriteiten en commerciële schatzoekers die 

rechten  op het wrak claimden. 
Martijn Manders en Laura van der Haar hebben met de 

combinatie van geschiedschrijving en grondig maritiem 

archeologisch onderzoek een zeer leesbaar verhaal over De Rooswijk geleverd. 

 

Voor de ervaringen van LWAOW-ers over het duiken op De Rooswijk zie Even bijpraten 2017-04. 
 

 

Activiteiten van de LWAOW worden ondersteund door: 
 
 
 
 
 

    

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

 

 
 


