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

                                                                                                                                 

LWAOW-ers gaan behoudend met ons maritiem erfgoed om. 
 
 

Even LWAOW-ers bijpraten….                                                     december 2021    
  
Agenda onder voorbehoud!! 
26 en 27 maart Theorieweekend Basiscursus Maritieme Archeologie in Amersfoort 
9 en 10 april   Praktijkweekend Basiscursus Maritieme Archeologie 

 

 

1. Schervendag 2022    
In september dachten we, en zo werd ons ook voorgehouden, dat we het coronavirus onder de 

duim hadden. Reden voor het bestuur om een Schervendag 2022 te gaan organiseren. De 

lockdowntijd heeft voor voldoende inspiratie gezorgd om een interessant programma samen te 

stellen. Helaas, met de weer oplopende besmettingen in november met het coronavirus en daarop 

volgende maatregelen hebben we moeten besluiten de op 15 januari geplande Schervendag door 

te schuiven naar maart-april-mei 2022. Zodra de maatregelen het toelaten zullen we een nieuwe 

datum plannen en deze vroegtijdig bekend maken. 

 

2. Interesse in Basiscursus Maritieme Archeologie??     
Onder voorbehoud zal in maart/april 2022 weer een Basiscursus Maritieme Archeologie 

georganiseerd worden. Mochten de regels ten aanzien van de Coronapandemie het nog niet 

toestaan met meerdere personen bij elkaar te komen dan zal de cursus naar een latere datum 

verschoven worden. Voor de cursus in 2022 hebben zich al een aantal deelnemers aangemeld. 

In verband met de begeleiding tijdens het praktijkweekend bedraagt het maximum aantal 16 

deelnemers. Op dit moment zijn er een beperkt aantal plaatsen voor deelname aan de cursus vrij. 

Ben jij geïnteresseerd in deelname meld je dan aan via de mail bij: secretariaat@lwaow.nl 

Eerst droog oefenen…..                                             en dan in het water. (foto’s: Joep Verweij).  

 

3. Nederlandse scheepswrakken in de Duitse Waddenzee 

Onlangs zijn in het Duitse deel van de Waddenzee twee Nederlandse scheepwrakken gevonden. 

Niet zo verwonderlijk zou je zeggen, want eeuwen lang zeilden Nederlandse schepen om de 

Duitse Waddeneilanden en deden daarbij ook regelmatig de havens op deze eilanden aan. 

Deze twee scheepswrakken zijn gedateerd aan het eind van de zeventiende en het begin van de 

achttiende eeuw en hebben iets bijzonders. De buitenkant van beide schepen is als eerste gebouwd 

met een dubbele laag planken. Bij zulke jonge schepen is dat nooit eerder aangetroffen. 
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De beschrijving van deze bijzondere maritieme vondst kun je vinden in het Tijdschrift van de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2021-4, te vinden op www.cultureelerfgoed.nl/publicaties. 

  

 

4. De Nationale Contacten database  
                Bijdrage van Janneke Bos, RWS (Gegevenseigenaar Nationale Contacten database)  

In de presentatie van Pan Maritiem tijdens de webinar van het Symposium vrijwilligers in de 

onderwaterarcheologie kwam het Nationaal Contact Nummer (NCN) voor de in PAN op te nemen 

Ensembles ter sprake. Voor velen is dit nummer een nieuw fenomeen. Hieronder een samenvatting 

van het Nationaal Contact Nummer (NCN).  

 

De meeste vrijwilligers in de maritieme archeologie en sportduikers kennen het boek HP39 

Wrakkenlijst van de Dienst der Hydrografie nog. Deze wordt al enige tijd niet meer uitgegeven. In 

dit boekwerk stonden de posities van wrakken, hoe ze in de kaart afgebeeld zijn (kartering) en hun 

wraknummer.  

Binnen de Rijksoverheid wordt al enige jaren gewerkt met de Nationale Contacten database 

waarin de officiële onderzoeksgegevens van de Dienst der Hydrografie, de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed en Rijkswaterstaat zijn opgenomen. Iedere dienst heeft zijn eigen database, 

dekkingsgebied en doel voor het opslaan van wrak gegevens. 

 

Database van de Dienst der Hydrografie 

De database van de Dienst der Hydrografie wordt gevuld met meetgegevens van de Dienst der 

Hydrografie zelf. Hydrografie heeft 2 grote meetvaartuigen, de Snellius en de Luymes. Bovendien 

hebben ze recent een nieuw kleiner schip in de vaart gebracht voor militaire acties langs kusten, 

de Hydrograaf (niet te verwarren met de Pakjesboot 12). De Noordzee is verdeeld in gebieden die 

door Rijkswaterstaat en gebieden die door Hydrografie worden opgenomen. Deze gebieden 

sluiten op elkaar aan, maar overlappen niet. De Dienst der Hydrografie neemt alleen objecten in 

de database op die noodzakelijk zijn voor de veilige navigatie van schepen. Objecten die niet voor 

de zeekaart van belang zijn, zullen dus niet snel worden opgenomen in de database. Het 

karteringsgebied van de Dienst der Hydrografie bepaalt ook welke gebieden in de database staan. 

Dus als Hydrografie er kaarten van maakt (Noordzee, Waddenzee, IJsselmeergebied, Zeeuwse 

wateren) dan zou het erin kunnen staan. Objecten die in rivieren of kanalen liggen, staan niet in de 

database. Omdat de bodem van Noordzee voortdurend in beweging is en objecten alleen tijdens 

een meting kunnen worden opgemerkt zullen niet alle scheepswrakken in de database staan. De 

Dienst der Hydrografie voert alleen opnamen uit op de Noordzee. De gegevens van de overige 

karteringsgebieden worden overgenomen van Rijkswaterstaat. 

 

Database van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

De database van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Archis3, is gevuld met officiële 

archeologische vondsten die in Nederland zijn gedaan door archeologen. De database kan alleen 

gevuld worden door erkende archeologen. Deze vondsten liggen vooral in landbodems en 

nauwelijks in waterbodems. In deze database moeten archeologen ook alle archeologische 

onderzoeksgebieden melden. De database wordt voornamelijk gebruikt voor bureau- en 

veldonderzoeken. Aanvragers voor een vergunning (bijvoorbeeld voor het aanleggen van 

kabels/pijpleidingen) moeten hier ook gebruik van kunnen maken. De RCE heeft geen eigen 

meetvaartuigen maar huurt deze af en toe in. In de database staan relatief weinig archeologische 

scheepswrakken. 

 

Database van Rijkswaterstaat 

Rijkswaterstaat heeft een eigen database, SonarReg. Aangezien RWS vele meetvaartuigen heeft, 

worden de resultaten daarvan ook in de database geplaatst. Ook gegevens van externe bedrijven  
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zoals Van Oord, Fugro, Deep, etc. die onderzoeken uitvoeren in opdracht van de Rijksoverheid 

worden hierin opgenomen, bijvoorbeeld van windparken of kabeltracés. Aangezien  

 

Rijkswaterstaat alle Rijkswateren in Nederland (zee en binnenwateren) beheert, zitten alle 

officiële vondsten in waterbodems hierin. Rijkswaterstaat gebruikt de gegevens net zoals de 

Dienst der Hydrografie voor het maken van kaarten voor de scheepvaart, maar ook voor andere 

doeleinden zoals de dagelijks beheeractiviteiten (bijv. baggeren) en vergunning activiteiten. Zo is 

RWS bevoegd gezag voor de Waterwet, de Ontgrondingenwet en de Wet Wind op Zee. 

 

Nationale Contacten database 

Er zijn dus 3 databases met ieder een eigen doel en een ander dekkingsgebied. Dat betekent dat 

bepaalde objecten niet in 1 of 2 databases voor kunnen komen, maar in nummer 3 wel. Ook kan 

het voorkomen dat 1 wrak in alle 3 de databases voorkomt. Daarom wordt er met de 3 organisaties 

nauw samengewerkt. De 3 databases worden door een uniek nummer, het NCN (Nationaal 

Contact Nummer) aan elkaar gekoppeld. Door dat nummer weten we dus alle 3 over welk object 

we het hebben. De gegevens van de 3 databases worden steeds meer met elkaar opgelijnd 

waardoor fouten en onvolkomenheden worden verminderd. Een object krijgt daarmee in alle 3 de 

databases dezelfde positie (meest nauwkeurige en meest recente). Deze gegevens worden 

aangevuld met algemene scheepsgegevens over het wrak. Zo krijgen we als Rijksoverheid steeds 

meer zicht op hoeveel wraklocaties er nu eigenlijk in Nederland bekend zijn. De Nationale 

Contacten database wordt door Rijkswaterstaat beheerd.  

 
Wil je voor een archeologie project van een bepaalde locatie weten welk HY nummer, NCN of 

Archis3 nummer erbij hoort, stuur dan een mailtje naar sonarreg@rws.nl. We zullen dan de 

nummers (en eventuele achterliggende beschikbare informatie) erbij zoeken. 

 
 

Activiteiten van de LWAOW worden ondersteund door: 

    

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