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       AWN-Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie  

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

                                                                                                                                 

LWAOW’ers gaan hun steentje bijdragen aan het Pan-project! 
 
 

Even LWAOW bijpraten….                                            november 2021     

 
Over het PAN-project  
 
Het PAN-project is op de Schervendag van 22 januari 2020 toegelicht. In verband met een toen 

nog groot aantal openstaande vragen, onder andere over de gevolgen voor de vinder en de 

vondsten van het bekend maken van vondsten,  is daarop vanuit de vrijwilligers in de maritieme 

archeologie niet direct positief gereageerd. In de daarop volgende overleggen is vanuit de 

LWAOW en STIMON met betrokken organisaties over deze openstaande vragen overleg gepleegd 

wat voor vinders en vrijwilligers tot passende oplossingen heeft geleid. In aansluiting daarop is 

veel energie gestoken om het deel ‘Maritieme vondsten’ in het project passend opgenomen te 

krijgen. Op dit moment zijn een zevental wrakken uit de Noordzee, Waddenzee en IJsselmeer en 

ook ruim 200 vondsten daarvan ingevoerd. Deze geven een zeer mooi beeld van  de wijze van 

informatieverstrekking. 

Reden om LWAOW-ers te informeren over de mogelijkheid om aan de verdere opbouw van dit 

project mee te werken. Hieronder wordt ingegaan op de diverse aspecten van het PAN-project.  

     

Wat is het PAN-project 

PAN staat voor Portable Antiquities of the Netherlands en biedt aanvankelijk voor 

detectoramateurs de mogelijkheid om via internet hun vondsten te melden. Die worden 

opgenomen in een grote database, waarbij vertrouwelijk met de gegevens van de vinder en 

locatie van de vondst wordt omgegaan. De vondst wordt door een deskundige bekeken en 

gedetermineerd waarna  de informatie over de vondst wordt aangevuld. De informatiegegevens 

van de vondsten worden in  een, voor iedereen toegankelijke, database ingevoerd zodat ook 

anderen daarna de vondst kunnen bekijken.  

 

Het PAN-project is destijds opgezet om ‘oudheidkundige vondsten in privébezit, gevonden met 

behulp van een metaaldetector, te documenteren en online te publiceren, en zo de informatie over 

de vondsten en hun vondstlocatie beschikbaar te maken voor wetenschap, erfgoedonderzoek, 

musea en alle andere geïnteresseerden’, en nu dus ook  voor maritieme vondsten. 

 

Het huidige PAN-project is een samenwerkingsverband tussen diverse universiteiten, de RCE, De 

Nederlandsche Bank, diverse musea, verenigingen en vrijwilligersorganisaties (waaronder ook de 

AWN en ArcheoHotspots ). Dit consortium, gecoördineerd vanuit de Vrije Universiteit 

Amsterdam, verzorgt het documenteren van de vondsten en beheert de website.  

 
Het project is nu uitgebreid  zodat ook maritieme vondsten van – en uit waterbodems toegevoegd 

kunnen worden. Deze gegevens worden beschikbaar gemaakt voor wetenschap, maritiem 

erfgoedonderzoek, musea en andere geïnteresseerden. 

 

Hieronder wordt kort op de aspecten van het PAN-project ingegaan: 

 

1.  Het doel van het PAN-project  

-   Vrijwilligers in de maritieme archeologie de mogelijkheid bieden om hun vondsten en het  

     verhaal daarbij online te publiceren; 
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-    Voorkomen dat vondsten/vondstcollecties en de kennis erover, in de toekomst verloren gaat. 

-    De informatie van en over de vondsten/vondstcollecties op een eenduidige manier te  

      beschrijven, zodat ze ook voor anderen te raadplegen zijn (bijvoorbeeld bij gelijkwaardige  

      vondsten); 

-     Met de vondsten/vondcollecties een bijdrage te leveren aan de kennis over ons waardevolle en  

      kwetsbare maritiem erfgoed; 

 

2.  Hoe werkt PAN voor vrijwilligers in de maritieme archeologie 

Een vrijwilliger, vinder/verzamelaar, meldt zijn vondst aan voor opname in PAN. Een 

vondst/collectie van vondsten maakt vaak deel uit van meerdere vondsten uit een wrak.  

Een wrak heet in PAN ‘Ensemble’. 

PAN heeft ‘Vondstregistratoren’ in dienst, die met de vinder/verzamelaar van maritiem erfgoed 

afspraken maken om  hun vondsten (collectie) te fotograferen en zo nodig te beschrijven voor 

opname in PAN. Er zijn ook ‘Vondstspecialisten’ die de gefotografeerde vondsten determineren 

en direct van een verklarende tekst in de database voorzien. De ‘Vondstregistratoren’ zijn de 

schakel tussen de vinder/verzamelaar en PAN.  

NB: de geïnventariseerde artefacten blijven in bezit bij de vinder/verzamelaar. 

 

Een belangrijk punt hierin is het eigendomsrecht van de vondsten. 

 

Eigendomsrecht 

1. Het eigendomsrecht blijft bij de vinder alleen voor wat betreft de vondsten van vóór 1 juli  

2016    2016 (invoering van de Erfgoedwet!!); 

2. Eventueel vraagt PAN vondsten te leen voor fotografie of nader onderzoek. Het is vrij om  

    daar aan mee te werken.. 

 

3.  Resultaten van bijdragen aan het PAN-project 

-    Biedt in het ideale geval dat van een wrak (‘Ensemble’) alle ooit gedane vondsten voor  

     iedereen zijn te raadplegen;   

-    Daarmee wordt de mogelijkheid mogelijk geboden om duidelijker informatie te krijgen over  

     de herkomst, de naam en daarmee ook de historie van het wrak; 

-    Andere vrijwilligers en ook onderzoekers  wordt de mogelijkheid geboden inzicht te  krijgen in  

     de verschillende voorwerpen die op wrakken gevonden worden en waarvoor ze (vermoedelijk)  

     zijn gebruikt. 

 

4.  Uitzondering voor opname in PAN  

      -   Scheepswrakken waarvan de Staat eigenaar is zoals VOC-schepen, WIC-schepen en de 

          schepen van de Admiraliteit; 

      -   Oorlogswrakken die eigendom zijn van de Vlaggenstaat (Duitsland, Engeland e.a); 

      -   De Staat zal zijn eigendomsrecht niet doen gelden voor vondsten van vóór 1 juli 2016,            

 mits gemeld in PAN. 

          NB: In geval van bijzondere vondsten kan de Staat besluiten de eigendomsrechten wel te  

          claimen. De optie bestaat om met de bezitter af te spreken dat deze de vondsten in bruikleen  

          krijgt of pas overdraagt als hij/zij er van af wil of na zijn/haar overlijden. 

 

Hoe nu verder 

Op dit moment wordt gewerkt aan een handleiding hoe en op welke wijze je bij kunt dragen aan 

het beschikbaar stellen van je vondsten.  

 

NB: vanuit de LWAOW zal aan vrijwilligers die hun vondsten voor opname in PAN beschikbaar 

willen stellen ondersteuning geboden worden. Niet iedere aanmelder hoeft dan een account aan te 

maken, bijvoorbeeld bij het beschikbaar stellen van slechts enkele vondsten. Ook wordt gedacht 
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aan de organisatie van een workshop waarin de invulling van een ‘Ensemble’(wrakvindplaats met 

vondsten) wordt behandeld.    

Regelmatig zullen we je op de hoogte houden van de vorderingen van het PAN-project.  

 

Heb je vragen naar aanleiding van bovenstaand dan kun je contact opnemen met Feiko 

Riemersma (feikoriem@kpnmail.nl) of Hans van der Weide (hans@wrakdata.nl). 

 

Om een indruk te krijgen van  de maritieme vondsten in PAN kun je een kijkje nemen op: 

https://portable-antiquities.nl/pan/#/public 

Klik op de tegel ‘Scheepswrakken’ en op de linkerzijde een vinkje bij Maritiem 

 
 

 

                                                        Tegel ‘Scheepswrakken’ 
 
 
 
 
                                                       ‘Ensemblevondsten’ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Beschrijvingen van vondsten uit De Stad Bergen (Wrak op de Pannenplaat) 
 

Activiteiten van de LWAOW worden ondersteund door: 

   

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