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

                                                                                                                                 

LWAOW-ers monitoren ook ons archeologische onderwatererfgoed! 
 
 

Even LWAOW-ers bijpraten….                                                         januari 2022    
  
Agenda onder voorbehoud!! 
26 en 27 maart Theorieweekend Basiscursus Maritieme Archeologie in Amersfoort 
9 en 10 april    Praktijkweekend Basiscursus Maritieme Archeologie 

 

 

1. Drijfhout, deining en dadendrang   
Vijftig jaar duikende archeologie rond Texel (1970 – 2020). 

Al meer dan 50 jaar wordt er rond het Waddeneiland Texel gedoken op wrakken. Dit duikwerk 

heeft geleid tot veel kennis over de lading van de schepen, 

de schepen zelf en scheepvaart. Diverse groepen 

participeerden in dit duikwerk maar ook in het 

ondersteunend beleid en deden dit allemaal op hun eigen 

manier. Vanuit deze groepen is door de jaren heen met 

wisselend succes getracht tot orde en samenwerking te 

komen.  

Het is te hopen dat gezien het diverse verleden in de 

komende jaren de Texelse maritieme archeologie zich 

ontwikkelt naar een verantwoorde, goed gecoördineerde 

en inhoudelijk sterke discipline. Het doel moet zijn om 

kennis van ons maritiem erfgoed te vergroten, dit uit te 

dragen en zoveel mogelijk het behoud ervan te borgen. 

Het rapport geeft een overzicht van de aantrekkingskracht 

die de wrakken rond het eiland in de afgelopen vijftig jaar 

op de eilandbewoners heeft gehad en tot wat dat 

uiteindelijk niet/wel heeft geleid. Het rapport is te lezen op 

de website van de LWAOW;  

www.awn-archeologie.nl/afdeling/lwaow      

 

 

2. Monitoring van wrakken door vrijwilligers in de onderwaterarcheologie    
               Bijdrage van Ernst Jongejan 

Ons onderwatererfgoed bestaat voor een belangrijk deel uit scheepwrakken die aan degradatie 

bloot worden gesteld. Ten onrechte worden vaak de activiteiten van sportduikers als eerste 

oorzaak genoemd. Maar de invloed van golfslag, getijdewerking en de paalworm (Teredo navalis) 

zijn wel de grootste boosdoeners van de degradatie van scheepswrakken. Vrijwilligers in de 

onderwaterarcheologie kunnen een bijdrage leveren aan het inzicht in de degradatie van het 

onderwatererfgoed door dit te monitoren en hierover te melden. 

LWAOW en STIMON-leden hebben in 2021 rond het Zeegat van Texel en Den Helder wel meer 

dan 50 wrakposities gemonitord. Elf wrakken hiervan zijn opgenomen in een jaarverslag. Hoewel 

het zicht in dit jaar enigszins teleurstellend was hebben ze met gebruik van side scan sonar een 

goed beeld van de wrakken kunnen krijgen en hun bevindingen in een overzicht beschreven. 25 

posities zijn in de jaren 2016 tot en met 2021 door het team van Northseadivers gemeld. De 

huidige beschrijving geeft een beeld van de verandering van de situatie ten opzichte van 

voorgaande jaren. Wat de onderzoekers ook dit jaar weer opviel is dat rond de Noorderhaaks de 
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wrakken in het vroege voorjaar het meest vrij uit het sediment liggen om vervolgens in de loop 

van het jaar weer langzaam te verzanden. Helaas was het zicht in april en mei (toen een aantal 

wrakken vrij lagen) erg slecht wat het duikonderzoek lastig maakte. 

Dat het niet altijd om scheepswrakken gaat blijkt wel uit het aanvullend sonar onderzoek dat is 

uitgevoerd op vliegtuigrestanten uit de WO2 in het Marsdiep. In 2020 bleef de WR80 in het 

Marsdiep haken en viste een propeller van vermoedelijk een Bristol Beaufighter op.  

Dit jaar zat de garnalenvisser WR109 vast op 200 meter westelijk van deze melding. Hierbij 

kwam een stuk vliegtuigbeplating omhoog. Dit kwam via Texel in de media en werd een verhaal 

over 3,5 ton vliegtuigbommen. In het vervolg hierop heeft de Marine een duikonderzoek 

uitgevoerd maar kon geen vliegtuigresten vinden. De Dienst Hydrografie heeft op deze positie wel 

het symbool van een Obstructie in de zeekaart aangebracht. Op de sonar is een duidelijke 

(wrak)bult te zien. Mogelijk komt er komende jaren nog een (onbekend) wrak boven het zand uit.  

Sonarbeeld van het wrak ‘Kanon op zijn kop’ en de geborgen zundplaat (afb. Ernst Jongejan)  

  

Een toevalsvondst werd gedaan op het in 2018 gemelde wrak op de Noorderhaaks bekend onder 

de naam ‘Kanon op zijn kop’. Bij dit wrak bestond al een vermoeden dat het om de resten van een 

Royal Navy schip gaat. Dit is nu bevestigd door de vondst van een loden zundplaat met het Broad 

Arrow teken er in. Tevens staat de tekst “carronades 42P 32P 24P 18P 12P” er in gedrukt. Gezien 

de eerdere vondst van 24 ponder kanonskogels is het heel goed mogelijk dat het hier gaat om 

wrakresten van de in november 1804 vergane HMS Romney. 

 

LWAOW en STIMON-leden hebben met deze onderzoeken aangetoond een bijdrage te kunnen 

leveren aan ons maritiem verleden en tevens inzicht te geven aan de omvang van degradatie van 

ons onderwatererfgoed. 

 

3. Project Hoornse Hop 2022  
In het Hoornse Hop zijn bij het in 2020 uitgevoerde geofysisch onderzoek op veel posities 

bodemstructuren aangetroffen die wijzen op de 

aanwezigheid van een wrak of wrakdeel. 

Veertig (40) posities zijn door de RCE vrijgegeven om 

door vrijwilligers in de onderwaterarcheologie 

verkenningen uit te voeren en over de bevindingen te 

rapporteren. 

De LWAOW fungeert hierbij als koepelorganisatie. Ze 

draagt zorg voor toewijzing van de posities aan de 

groepen die een verkenning willen uitvoeren en zorgt 

daarnaast voor het verzamelen van de rapportage van 

deze wrakken. Belangrijk uitgangspunt hierbij is de 

werkwijze te testen zoals die, in de dit jaar vast te stellen 

Een van de wrakken in het Hoornse Hop.     Beschikking Erfgoedwet (AMvB) voor activiteiten door 
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vrijwilligers in de onderwaterarcheologie  wordt opgenomen. De in de beschikking opgenomen 

regels kunnen in het Project Hoornse Hop getoetst worden.  

 

Vorig jaar hebben twee groepen zich aangemeld voor het uitvoeren van een verkenning. Door 

omstandigheden heeft een groep hier nog geen uitvoering aan kunnen geven. Aan de tweede 

groep zijn twee posities gegeven, waarna een eerste verkenning is uitgevoerd. Op deze positie 

wordt een aanvullende verkenning uitgevoerd. 

Onderzoek en rapportage van een positie biedt vrijwilligers de mogelijkheid een bijdrage te 

leveren van de geschiedenis van het Hoornse Hop en toetsing van de regels in de vast te stellen 

AMvB. 

 

Voor deelname gelden de volgende regels: 

1.  Geïnteresseerden / deelnemers aan de verkenningen op de wrakken in dit project dienen lid  

     te zijn van de LWAOW-AWN. Van het team dat de verkenning uitvoert dient tenminste 1  

     lid in het bezit te zijn van het certificaat Basiskennis  Maritieme Archeologie.  

2.  De aan een verkenning deelnemende vrijwilligers zorgen zelf voor een benodigde boot en 

     de te nemen scheepvaart technische maatregelen tijdens de verkenning (o.a. de duikvlag).  

 

Aanmelding voor een eerste verkenning 

1.  Geïnteresseerde meldt zich voor een verkenning bij de LWAOW projectcoördinator via  

     e-mail: projecten@lwaow.nl.  

     De aanmelder wordt gezien als de contactpersoon van een team die de verkenning willen  

     uitvoeren. De contactpersoon ontvangt een formulier voor opgave  van de nodige gegevens  

     van het team waarmee de verkenning zal worden uitgevoerd.  

     Om de context van de wrakken bij een verkenning in stand te houden moet een team dat  

     de verkenning uitvoert niet groter zijn vijf deelnemers. 

2.  Na terugzending van het ingevulde formulier en toetsing van de gegevens zal een positie  

     van een te onderzoeken wrak bekend gemaakt worden..  

      De verstrekte positie geldt alleen voor die groep. Tevens geldt de verkregen positie  

      om een eerste verkenningsduik op het wrak te maken. Het is niet toegestaan, op enige  

      wijze, de positie aan andere geïnteresseerden door te geven. 

3.   Binnen twee weken na de eerste verkenning  ontvangt de LWAOW van de 

      contactpersoon een dagrapport met vermelding van de resultaten van de verkenning aan    

      (projecten@lwaow.nl). 

 

Vervolgonderzoek 

De eerste verkenning kan aanleiding zijn tot het uitvoeren van uitgebreider onderzoek van het 

wrak. Hiervoor gelden de volgende regels: 

1.  Het  team doet een aanvraag voor een vervolgonderzoek met vermelding van de nodige    

     gegevens. Een formulier wordt hiervoor beschikbaar gesteld met tevens een voorbeeld  

     voor een Plan van Aanpak (PvA).  

2.  Voor het vervolgonderzoek wordt, voorafgaande aan de eerste vervolgverkenning een Plan  

     van Aanpak (PvA) opgesteld en ter beoordeling aan de LWAOW-projectcoördinator  

     gemaild. 

3.  Van het uitgebreide onderzoek wordt een eindrapport opgesteld en aan de LWAOW- 

     projectcoördinator gemaild. 

 

De huidige regels in de Erfgoedwet beperken de vrijwilligers in maritieme archeologie een 

bijdrage te leveren aan de beleving van ons maritiem erfgoed. 

Met het Project Hoornse Hop kunnen we een bijdrage leveren aan verruiming van de huidige 

regelgeving. 
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4. De Giessen rijk aan historie  
                Bijdrage van Piet Deelen 

Leden van de LWAOW Alblasserwaard hebben in het afgelopen jaar duikonderzoek gedaan bij 

drie boerderijen aan de Giessen en daar veel aardewerk en glasscherven aangetroffen.  

      De Giessen is een veenrivier in de Alblasserwaard met een lengte van ongeveer 16 kilometer, 

met de oorsprong in twee kleine veenriviertjes, de Noordeloos en de Kromme Giessen.  

Vanaf het jaar 1100 is er al bewoning in de Alblasserwaard. De bewoners leefden voornamelijk 

van de veeteelt en teelt van wilgenhout. Langs de Giessen staan veel boerderijen die in de 16e, 17e 

en 18e eeuw zijn gebouwd. Elke boerderij had zijn eigen boenstoep. Daar werd niet alleen het 

wasgoed geboend en gespoeld maar ook het eet- en drinkgerei uit het huishouden en de spullen  

In de Giessen zijn veel scherven aardewerk aangetroffen , maar ook hele stukken (foto’s: Piet Deelen).  

 

die gebruikt werden voor het melkbedrijf en de kaasmakerij. Tijdens het schoonmaken viel 

weleens wat in het water waar als verloren werd beschouwd. Veel van het verloren gegane 

aardewerk en glaswerk wordt nu teruggevonden. 

Tijdens deze duikonderzoeken is er een interessante ontwikkeling aangetroffen.   

De teelt van wilgenhout was voornamelijk bedoeld voor de vervaardiging van manden, hoepels en 

gebruik bij waterwerken.  

Om de oevers grenzend aan het boerenerf tegen afkalving te beschermen werd vaak een 

vlechtwerk van wilgenhout gebruikt. Tijdens het duikonderzoek is gebleken dat bewoners die 

schermen vaak ‘iets’ verder dan de erfgrens in het water stak  en vervolgens de ruimte tussen 

erfgrens en vlechtwerk als stortplaats voor afval gebruikte. Boven de waterlijn werd het dan 

afgedekt met grond. In vroeger tijden werd dus ook al aan ‘clandestiene erfuitbreiding’ gedaan. 

Zo blijkt ook dat een duikonderzoek bij percelen van dagloners niet veel oplevert. Deze mensen 

waren arm en hadden geen geld voor de aanschaf van duur aardewerk of waren voorzichtiger bij 

het schoonmaken. Op deze plaatsen worden wel medicijn flesjes aangetroffen. 

Deze duikonderzoeken hebben weer een aanvulling op de historie van het gebied langs de Giessen 

gegeven. 
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5. Archeologische kroniek van Noord-Holand  
De provincie Noord-Holland verzamelt jaarlijks alle archeologische ontdekkingen in een boek. De 

nieuwste uitgave, de archeologische kroniek 2020, laat honderden archeologische ontdekkingen 

en vondsten uit de bodem zien. Ook vondst van HMS Apollo door duikteam Northseadivers is in 

de kroniek van 2020 opgenomen. 

De kroniek kun je downloaden op  https://collectie.huisvanhilde.nl/kroniek.aspx 
    

 

6. Mythes over Etersheim doorgeprikt   
Etersheim een verdronken dorpje in het Hoornse Hop voor de kust van het huidige Etersheim in Waterland 

(Noord-Holland) kent vele overleveringen. Dat er een goudschat zou liggen, of dat er op z’n minst nog 

delen van de kerk onder water aanwezig zouden zijn. Mythes van verdronken dorpen houden ons ook in 

deze tijd nog bezig, maar de mythes over het verdronken dorpje Etersheim zijn helaas doorgeprikt. Het 

hele verhaal is te lezen op: https://onh.nl/verhaal/hoe-de-mythes-van-etersheim-werden-doorgeprikt 

 

7. De Dinka-ramp opgelost   
Op dinsdag 20 april 1909 vindt een scheepsrampplaats op de Zuiderzee. Een enorme golf  slaat 

een deel van de dekluiken van het schip, De Hoop, van Geert  

Dinkla weg. Vergeefs probeert Geert de luiken te repareren maar te vergeefs. Het  schip maakt 

water. Een tweede golf is fataal en het schip is aan de Zuiderzee overgeleverd.. 

Wrakken, een mysterie en een gedreven maritiem archeoloog, Yftinus van Popta, die het lukt om 

een van de grootste scheepsdrama’s die op de Zuiderzee heeft plaatsgevonden aan de vergetelheid 

te onttrekken. 

Aan de hand van zijn onderzoek ter plaatse, een analyse van honderden historische 

krantenknipsels, het gelukt om de ramp en de nasleep ervan te reconstrueren.  

Het hele verhaal is te lezen op: https://lnkd.in/gCjJMP3e  
 

 
 

Activiteiten van de LWAOW worden ondersteund door: 

    

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