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“Verkennend onderzoek naar scheepswrak op Steile Bank” is een rapportage van de Stichting
Archeos Fryslân.
Stichting Archeos Fryslân heeft tot doel:
“het beoefenen en stimuleren van archeologie onderwater in amateur-verband en voorts al
hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn”.

Uitvoering van archeologische onderzoeken onder water door Stichting Archeos Fryslân
wordt mogelijk gemaakt door financiële steun van:
Je Mainteindrai Fonds
Old Burger Weeshuis
Stichting Herbert Duintjer Fonds

M.O.A.C. Gravin van Bijlandt Stichting
Plattelânsprojekten Fryslân
Van Heloma Stichting
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Samenvatting
Een melding in 2007 van Rijkswaterstaat bij RACM van een wrakje op Steile Bank was
aanleiding een eerste verkenning hier naar uit te voeren. Ook zou gekeken worden naar een in
de zestiger jaren gemeld (en onderzocht ??) wrak van een tjalk nabij Steile Bank. Dit wrak of
restanten ervan zijn echter niet teruggevonden.
Het gemelde wrak op Steile Bank was niet bereikbaar vanaf het betond vaarwater, omdat het in
het verboden natuur gebied van It Fryske Gea ligt. Om het wrak te onderzoeken is toestemming
bij It Fryske Gea gevraagd en voor een zeer korte periode in 2010 verkregen.
Het wrak is vier keer bezocht, waarbij de mogelijkheden voor een uit te voeren onderzoek sterk
door de weerssituaties werden bepaald en vaak werden bemoeilijkt.
Op 13 maart 2011 was, door de lage waterstand, een uitgebreid onderzoek van het wrak
mogelijk. Het moest echter eerst uitgegraven worden, waarna het is opgemeten en diverse
details zijn opgenomen.
Van het wrak is alleen een groot deel van het vlak met het daarop aanwezige mastspoor nog
aanwezig. De lengte van het wrak bedraagt ca. 12.50 m; de breedte ca. 3.75 m. De twee nog
aanwezige stukken boord en het zichtbare deel van de voorsteven zijn met plaat bekleed. Dit
kan er op duiden dat het scheepje redelijk oud was en dat de onderhoudstoestand laag moet
zijn geweest. De aanwezige wrakdelen zijn sterk aangetast door mechanische invloeden, die
toegeschreven kunnen worden aan het ’s winters in dit gebied voorkomend kruiend ijs.
Er zijn geen vondsten gedaan die een directe aanwijzing op het gebruik van het scheepje
kunnen geven. De nog in het wrak gevonden uitlaatdemper met aansluitende pijpen en de
schroefas, Ø 19 mm (½”), wijst er op dat het scheepje van een lichte motor was voorzien. Ook
zijn bevestigingsmiddelen gevonden die mogelijk hier onderdeel van zijn geweest.
De constructie van de achterzijde van het wrakje, bij de ophanging van het roer wijst er op, dat
het hier, waarschijnlijk, om een botter gaat. Uit de slechte toestand van het wrak kan afgeleid
worden, dat het wrak al lange tijd op Steile Bank ligt. Mogelijk kan historisch onderzoek naar de
oorzaak van het stranden hier meer duidelijkheid in geven.
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1.

Inleiding

In 2007 meldde Rijkswaterstaat bij de RACM, tegenwoordig de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed (RCE), na een vliegtuiginspectie over het IJsselmeer, de resten van een scheepswrak
op de zandplaat van Steile Bank. De opgegeven positie was afgerond op 500 meter.
In het archief van de RCE bevindt zich ook een melding van een wrakje van een tjalk nabij
Steile Bank. Verondersteld werd, dat het hier om dezelfde wrakmelding zou gaan, hoewel de
afstand tussen beide posities ruim 2.900 meter bedraagt.
Een onderzoek naar beide posities is in 2008 in het project Maritieme Historie van Fryslân
Onder Water opgenomen. Uitvoering van het onderzoek was gepland in 2010 – 2011, waarbij er
van uitgegaan werd dat tijdens het zoeken naar beide wrakken, mogelijk meerdere posities van
wrakken en/of wrakdelen aangetroffen zouden kunnen worden, omdat in dit gebied in het
verleden ook schepen zijn vergaan, maar in het archief van de RCE zijn weinig meldingen
opgenomen.
Uit een kaartstudie bleek dat de door Rijkswaterstaat opgegeven positie in het natuurreservaat
van It Fryske Gea ligt. Dit natuurgebied geldt als een belangrijk foerageer-, rui- en rustplaats
voor duizenden vogels en voor het gebied geldt een toegangsverbod.
Aanvankelijk werd er vanuit gegaan dat de door Rijkswaterstaat waargenomen wrakdelen niet in
het natuurreservaat liggen, maar net achter de betonning van de vaargeul, zodat de wrakdelen
vanaf de vaarweg naar Lemmer benaderd kunnen worden.
Voor een eerste verkenning naar beide wrakposities is in mei 2009 een Plan van Aanpak
opgesteld en aan de RCE voorgelegd. (Bijlage 1). Goedkeuring hiervan is op 27 mei 2009
ontvangen.

1.1 Administratieve gegevens
Projectnaam:

Steile Bank

Uitvoering:
Deelnemers
onderzoek:

Stichting Archeos Fryslân
Beeno Horlings, Jules de
Jagher, Bert Kremer, Jule
de Kroon, Eddy Schutten,
Winfried Walta en Albert
Zandstra

Bevoegd gezag: Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed
Toponiem:
Steile Bank 1
Archisnummer: 415547
Verslag:

December 2012

Locatie onderzoeksgebied
Provincie:
Fryslân
Gemeente:
Gaasterlân - Sleat
Plaats:
IJsselmeer Steile Bank
Kaart:
Topografische kaart 15 O
Hydrografische kaart 1810
Coördinaten:
X: 167.540,62
Y: 537.832,40
Bijzonderheden
Terreinaanduiding: Natuurgebied Steile Bank
Terreinbeheer:
It Fryske Gea
Melding
1e melding:
2e melding:

RWS 2007
Archeos 24 februari 2010

Onderzoeksperiode
Februari 2010 – Maart 2011
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Afbeelding 1 Wrakpositie op de topografische kaart 1:50.000.

Afbeelding 2 Wrakpositie op de zandplaat (opname uit Google Earth)

Afbeelding 3 Ligging wrak t.o.v. de betonning (Hydrografische kaart 1810)
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2.

Beschrijving van de vindplaats

2.1

Algemene beschrijving van Steile Bank

Afbeelding 4 Ligging Steile Bank en globale positie van het wrak (rechter foto: website Google)
Steile Bank is gelegen in het oostelijke deel van het IJsselmeergebied tussen Oudemirdum en
Lemmer, aansluitend aan de Huitebuersterbûtenpolder. De zandplaat is door haar lage ligging
als een van de weinige zandplaten na de Afsluitdijk onbegroeid gebleven. De omvang van de
zandplaat is 7 hectare. Het gebied maakt deel uit van een vogelreservaat dat met een totale
omvang van 1.846 hectare wordt beheerd door natuurorganisatie It Fryske Gea en geldt als
belangrijke foerageer-, rui- en rustplaats voor duizenden vogels. De rust op de plaat en het
ondiepe water er omheen zorgen er voor dat Steile Bank in alle seizoenen een unieke
pleisterplaats is voor grote aantallen vogels.1

2.2

Geofysische en geschiedkundige beschrijving van de omgeving.

Het scheepswrak bevindt zich op Steile Bank, gelegen nabij de kustlijn van Gaasterland.
Gaasterland is geologisch gezien een
waardevol en verrassend gebied. Het
landschap is gedeeltelijk bebost en bestaat
uit een zand- en keileem landschap met
opvallende heuvels (gaasten), waarvan
enkele meer dan 10 meter hoog zijn.
Gaasterland wijkt, wat betreft het
landschapstype, af van de omliggende
landschappen.
De oorsprong hiervan ligt zo’n 150.000 jaar
terug. In het tijdperk van de ijstijden, het
Pleistoceen, dat zo’n 2,5 miljoen jaar
geleden begon, wisselden de koude
ijstijden en warme tussentijden elkaar af.
Afbeelding 5 Eenvoudige hoogtekaart van ZuidwestIn de voorlaatste Saale-ijstijd, die ongeveer
Friesland
200.000 jaar geleden begon, werd het
1

www.fryskegea.nl
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bijzonder koud. In Scandinavië ontwikkelden zich gletsjers die over de verdroogde Oostzee en
Noordzee zuidwaarts schoven en Noord-Duitsland en Denemarken bedekte. In Nederland was
het klimaat al drastisch veranderd, van een gematigd klimaat met voornamelijk loofbossen, naar
een toendraklimaat met hoogstens her en der wat lage struiken.
Ongeveer 150.000 jaar geleden maakte de toendra plaats voor een poolwoestijn. Door het
opschuivende landijs, met dikke ijstongen, ontstonden langs de randen hoge heuvels, de
stuwwallen. Het opschuivend ijs nam ook leem, zand en stenen met zich mee. Dit mengsel
wordt ook wel keileem of grondmorene genoemd.
Ongeveer 125.000 jaar
geleden werd het weer
warmen en brak de
Eemtijd aan. De ijskappen
smolten af en de zeespiegel steeg weer tot het
oude peil. De warmere
periode had weinig tot
geen invloed op het
uiterlijk van het landschap.
Ongeveer 70.000 jaar
geleden werd het weer
kouder en daalde de
zeespiegel opnieuw. Er
kondigde zich een nieuwe
ijstijd aan, het Weichsel.
Het ijs kwam nu niet
verder dan Hamburg,
zodat ons een
ijsbedekking bespaard
bleef. Doordat ons land uit
Afbeelding 6 Vereenvoudigde geologische kaart van Zuidwest-Friesland een toendralandschap
(naar de Bodemkaart van Nederland)
bestond, werd nagenoeg
het gehele land bedekt
met een dunnere of dikkere deken van zand (dekzand) en stof. In Gaasterland is deze dekzandlaag dun en op sommige plaatsen zelfs afwezig. De strenge kou zorgde ervoor dat de bodem
permanent was bevroren. In de zomer ontdooide alleen de bovenlaag. Hierdoor kon het
smeltwater niet in de bodem wegzakken. Op hellende terreinen, zoals in Gaasterland, leidde dit
ertoe dat de met water doordrenkte bovengrond over de bevroren ondergrond afgleed. Dit
proces heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de verlaging van de stuwwallen.
In het Holoceen, ongeveer 10.000 jaar geleden, smolt opnieuw het ijs en steeg de zeespiegel.
Dit laatste leidde ook tot een stijging van de grondwaterspiegel. Dit had tot gevolg dat in de lage
kommen van het dekzandlandschap veengroei ontstond. Ook langs de kust ontstond een brede
veengordel, die zich met het opkomen van de zeespiegel oostwaarts uitbreidde. De
zuidwesthoek van Friesland werd bedekt door een dikke laag veen met uitzondering van de
hoogste delen van Gaasterland. De zeespiegel bleef stijgen en rond het begin van de jaartelling
werd tijdens een overstroming een paar decimeter dikke laag zeeklei in het veengebied ten
westen van de lijn Bakhuizen – Koudum afgezet. Het binnenmeer Flevo kreeg verbinding met de
Noordzee en groeide later uit tot de Zuiderzee. Waar de zee geen invloed op het land had, ging
de veengroei gewoon door. Enkele eeuwen later overstroomde, met enige regelmaat, een groter
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gebied waarbij, zich zelfs op de niet met veen bedekte Pleistoceen gronden een laag klei
afzette.
Omstreeks de 14de eeuw werd door grote overstromingen veel veen afgeslagen en ontstonden
er kleinere meren zoals de Morra, de
Fluessen en het Slotermeer. De bewoners
van de streek begonnen zich te
beschermen tegen de zee door het
aanleggen van dijken. Hierdoor werd de
kust langs de Zuiderzee vastgelegd en
kreeg de kustlijn zijn huidige vorm. Waar
de Zuiderzee aan het hoge Pleistoceen
landsschap van Friesland grensde,
ontstonden door golfafslag kliffen die door
het stugge structuur van het keileem zeer
stijl waren. Van het afgeslagen materiaal
heeft zich een deel langs de kust verplaatst
en zette zich af in de vorm van kustwallen.
Enkele bijzondere vormen hiervan liggen in
de Huitebuurtsterbuitenpolder. Door slecht
Afbeelding 7 Verschillende grondafzettingen nabij
beheer zijn twee kleine stuifzandgebieden
Steile Bank
in het Rijsterbos en ten noorden van
Oudemirdum ontstaan. In de 17de en 18de
eeuw zijn deze stuifzanden bebost.
Vroeger waren
er veel mythen
en sagen. Zo
kende Gaasterland er ook
vele. Een
daarvan is dat
een van de
heuvels aan
zee ‘Het Rode
Klif’, een
vulkaan zou
zijn. In enkele
kronieken uit
omstreeks het
begin van onze
Tabel 1 Overzicht van de perioden en ouderdom van verschillende afzettingen,
jaartelling en
vormen en processen in Gaasterland
tweehonderd
jaar later
worden uitbarstingen van deze vulkaan gemeld. Toen in 1863 een apotheker uit Leeuwarden
aantoonde dat de rode leem van het klif geen vulkanische oorsprong had en er dus ook geen
vulkanische uitbarsting was geweest werd dit gerucht van tafel geveegd. In 1913 ontdekte men
de aanwezigheid van schollen rood gekleurde keileem (afkomstig uit de Oostzeegebied) in de
normale grijze keileem (westelijke deel)2.
2

Gonggrijp, Gerard. Gaasterland, een verrassend geologisch waardevol landschap. Noorderbreedte 85.

10

2.3

Steile Bank op historische kaarten

De bodem van het gebied is door de eeuwen heen onder invloed van verschillende waterstromen sterk in beweging geweest. Vanaf de 14de eeuw werd het gebied stabiel. Men ging zich
in de 14de eeuw beschermen tegen de zee en men legde kustwallen aan met het van de kust
afgeslagen materiaal. In de 16de eeuw was er veel erosie van de kust. De Zuiderzee met de
getijden had veel invloed op het gebied.
Op de kaart van de Zuiderzee van Christiaan Sgroten uit de16de eeuw is ter hoogte van Steile
Bank een ondiepte in de vorm van een punt te zien, die ver de Zuiderzee insteekt. In de loop der
jaren is dit punt bijna geheel verdwenen. De hoek in het land heeft hier de naam Marderhoek.

Afbeelding 8 Kaartuitsnede Zuidwest-Friesland van Christiaan Sgroten (1699) In de kaart wrakpositie
aangegeven.
In de 17de en 18de eeuw was er nog wel sprake van erosie maar dan in mindere mate. Doordat
er bij stormen stukken kust werden afgeslagen, kreeg de kust steeds een minder uitgestoken
vorm. Door zandsuppletie van verschillende stromen in de Zuiderzee, was er steeds minder
invloed op Steile Bank. Veel van het gebied is gelijk gebleven, al dan niet een beetje
geërodeerd.

Afbeelding 9

Kaartuitsnede Zuidwest-Friesland van Jan Christiaan Sepp (1773)
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Op de kaart van J.C. Sepp (1773) zien we dat Steile Bank de naam Sandvoorder Hoofd heeft.

Afbeelding 10 Kaartuitsnede Zuidwest-Friesland van Eekhof 1849 - 1859
In de 19de eeuw is het gebied vrijwel gelijk gebleven en op veel plekken is er sprake van
zandsuppletie. Na 1932 waarin de afsluitdijk een feit werd is het gebied vrijwel gelijk gebleven.
De stroming in het IJsselmeer is dan wel afgenomen toch is er nog sprake van enige vorming
van zandsuppletie.
Op de kaart van het IJsselmeer van1905 (herzien door S. Mars) is te zien dat de noordkant van
Steile Bank uit een zachte ondergrond bestaat en daar 0.12 m – 0.16 m NAP is. Het zuidelijke
deel van Steile Bank is harde grond en is dieper gelegen 0.20 - , 0.30 -, 0.40 - m NAP. De
zachtere ondergrond zal meer veen bevatten dan de hardere ondergrond die voornamelijk uit
zand bestaat.

Afbeelding 11 Kaartuitsnede Zuidwest-Friesland van S. Mars ( 1905 herzien)
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Op de dieptekaart (1935) van de Dienst der Zuiderzee Werken is goed te zien dat Steile Bank
duidelijk hoger is gelegen en vanuit het IJsselmeer steil oploopt. Vandaar ook de van ouds al
gegeven naam Steile Bank. Vanaf de kust is het mogelijk Steile Bank te voet te bereiken.
Momenteel is daar nog wel een diepere geul ontstaan doordat er een wateruitlaat, Tacozijl, voor
de aangrenzende polders is aangelegd.

Afbeelding 12 Kaartuitsnede van dieptekaart IJsselmeer e.o. 1935 van Dienst der Zuiderzeewerken met
in de kaart wrakpositie aangegeven
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3.

Eerder uitgevoerd archeologisch onderzoek omgeving vindplaats

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op mogelijk eerder uitgevoerde archeologische onderzoeken in
de directe omgeving en op de vindplaats. Eerst zal worden ingegaan op de onderzoeken in de
omgeving. Deze kunnen onderscheiden worden naar onderzoeken op het land (3.1) en
onderzoeken in het water (3.2).

3.1 Op het land
Om een beeld van de archeologie van de omgeving te krijgen is de Friese Archeologische
Monumentenkaart Extra (FAMKE) geraadpleegd. De FAMKE is gebaseerd op twee bestaande
landelijke kaarten: de Archeologische Monumentenkaart (AMK) en de Indicatieve Kaart
Archeologische Waarden (IKAW).
Daarnaast houdt de FAMKE rekening met de kans dat er mogelijk aanwezige archeologische
resten verstoord zijn. Ook houdt de FAMKE rekening met de omvang van de bodem ingreep. Dit
alles bij elkaar is vertaald in provincie dekkende kaarten, waarop is aangegeven hoe er het
beste met het bodemarchief kan worden omgegaan.
Uit deze kaart blijkt dat er in de directe omgeving van Steile Bank geen archeologische
onderzoeken zijn uitgevoerd en daarmee geen archeologische waarde aan het gebied gegeven
is.

3.2 In het water
Ten aanzien van uitgevoerde archeologische onderzoeken in het water is gekeken naar de in
Archis opgenomen meldingen. Hiervan kunnen genoemd worden:
- Archisnummer 47858. In de Vaarweg Amsterdam – Lemmer (VAL), bij de uitvoering van
baggerwerkzaamheden is hier een scheepswrak gevonden. Uit dendrochronologisch
onderzoek kan dit gedateerd worden in de late middeleeuwen omstreeks1460.
- Archisnummer 46534. Wrakresten van een tjalkje. Uit mondelinge informatie verkregen van
Rijkswaterstaat zou er in de jaren zestig onderzoek naar dit tjalkje uitgevoerd zijn. Deze
gegevens zijn destijds opgeslagen in een depot te Ketelhaven welke vermoedelijk door een
brand verloren zijn gegaan. Op 12 september 2009 is naar dit wrakje gezocht maar niet
gevonden (zie verslag bijlage 2).
- Archisnummer 46550. (Rotterdamse Hoek). Het betreft hier meerdere fragmenten hout,
waarvan een lengte van ca. 3.50 meter zichtbaar is.
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4. Uitgevoerde verkenningen
4.1

Verkenning 12 september 2009 (verslag bijlage 2)

Bij de verkenning op 12 september 2009 werd gebruik gemaakt van de vissersboot HL 6 van de
Laaxumse schipper/eigenaar Jan de Vries, waarbij er vanuit is gegaan dat het wrakje op Steile
Bank vanaf het water te bereiken is.
Op de opgeven positie van “het tjalkje” werd geen obstructie op het bodemprofiel waargenomen.
Hierna werd rond deze positie in een gebied van ca. 185 x 300 meter de bodem afgezocht,
waarbij enkele lichte verhogingen van 20 à 30 cm in het bodemprofiel zijn waargenomen. Bij de
duikverkenning op deze verhogingen zijn geen wrakdelen of dergelijke gevonden. Nader
onderzoek op deze verhogingen zijn niet uitgevoerd.
Tijdens de terugvaart naar Laaxum zijn op enkele plaatsen waar de schipper tijdens het vissen
“hakers” met zijn netten ondervond de bodemprofielen bekeken. Hieruit kwamen twee posities
naar voren waar obstructies zijn waargenomen. Op deze posities zijn duikverkenningen
uitgevoerd. In verband met het zeer slechte zicht (0 tot 10 cm) kon niet worden vastgesteld of
het hier om wrakrestanten of gestorte materialen gaat.
Uitvoering van een sonaronderzoek op de drie waargenomen obstructies, zal meer informatie
over de omvang van de obstructie kunnen geven.
De tweede positie, de tijdens de surveillancevlucht waargenomen wrakdelen, bleek ver achter
de betonde vaarroute te liggen en was vanaf het water niet bereikbaar. Vanaf de vissersboot
waren met een verrekijker de boven het zand uitstekende spanten zichtbaar (zie foto verslag).
Omdat niet bekend was, of de opgegeven positie juist is, werd met behulp van een kruispeiling
de plaats van het wrak op een kaart ingetekend, om daarmee het wrak vanaf de landzijde te
kunnen benaderen.
Voorlopige besluitvorming na eerste verkenning
Zoals uit bovenstaand vermelding en het verslag van 12 september 2009 blijkt, zijn op de
positie van de tjalk geen wrakresten aangetroffen. Uit mondelinge informatie (zie 3.2) zou op dit
wrak in de jaren zestig een onderzoek zijn uitgevoerd. Mogelijk dat het wrak daarna is geruimd
of dat het in de Pleistoceen ondergrond is verzonken. Naar dit wrak zullen geen verdere
onderzoeken worden uitgevoerd.
De tijdens de verkenning waargenomen obstructies nabij De Mokkebank en Oude Mirdemer
Klif zullen later onderzocht worden. Om dit onderzoek gerichter te kunnen uitvoeren zal het
gebied eerst met een sonar in beeld gebracht worden.

4.2

Verkenningen februari 2010

Vanaf de landzijde kan het wrak alleen benaderd worden via de Huitebuursterbuitenpolder. Dit
gebied met de aansluitende zandplaat Steile Bank is aangewezen als watervogelnatuurreservaat en is niet toegankelijk. Om het wrak te onderzoeken is toestemming gevraagd bij de
Provinciale vereniging voor natuurbescherming It Fryske Gea.
In de toestemmingsbrief van 11 februari 2010 (bijlage 3) zijn, om het onderzoek naar het wrak te
kunnen uitvoeren, onder andere de volgende regels opgenomen:
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1. de vergunning wordt verleend voor onderzoek naar een scheepswrak Steile Bank
(“kijken, niet aanraken of bewerken”);
2. onderzoek uit te voeren in de periode van10 februari 2010 t/m 1 maart 2010;
3. tijdstip onderzoek dagelijks tussen 10:00 en 15:00 uur (i.v.m. rustende watervogels).
Aan deze regels is tijdens het onderzoek en het opmeten van het wrak met de grootste
zorgvuldigheid aandacht besteed.
Op 13 februari 2010 is opnieuw vanaf de Huitebuursterbuitenpolder een poging ondernomen om
het wrak te benaderen. De enige gegevens hierbij waren de tijdens de surveillancevlucht
verkregen positie en een kruispeiling vanaf de boot die gemaakt is tijdens de verkenning van 12
september 2009.
Door de vorstperiode in de dagen voorafgaande aan 13 februari en de oostenwind was de
zandplaat bedekt met ijsschotsen, die op sommige plaatsen tot ca. 1.00 meter hoogte op elkaar
geschoven waren. In verband met opkomende mist moest de zoektocht vroegtijdig afgebroken
worden en leidde dus niet tot het vinden van het wrak. Het wrak lag onder een dikke laag
ijsschotsen.
Op 21 februari 2010 is een tweede poging ondernomen om vanaf de Huitebuursterbuitenpolder
het wrak te benaderen. Vooraf was aan de hand van de op 12 september 2009 genomen
kruispeiling de positie globaal op kaart gezet. Dit moest het zoeken op de nog met ijs en sneeuw
bedekte zandplaat vergemakkelijken. Met behulp van de uitgezette koers werd het wrak snel
gevonden en kon de juiste positie vastgelegd worden.
Het wrak lag nog deels onder het ijs. Van de boven het ijs uitstekende delen is een eerste
opmeting gemaakt. Hieruit kwam naar voeren dat het zou gaan om een wrak van ca. 11.00
meter lengte en een breedte van ca. 3.70 meter. Ook werd van de boven het ijs uitstekende
delen een monster voor dendrochronologisch onderzoek genomen. Dit monster bleek niet
geschikt voor vaststelling van de veldatum, omdat het te weinig jaarringen bevatte. Bovendien
was het jaarringpatroon sterk vervormd (bijlage 4.)
De boven het ijs uitstekende houten delen vertoonden op brandsporen lijkende verkleuringen.
Ook staken boven het ijs ijzeren onderdelen uit die er op kunnen wijzen dat het scheepje van
een motor voorzien moet zijn geweest. Een vervolgonderzoek werd hiermee wenselijk geacht.

Afbeelding 13 13 februari 2010 ligt het wrak
hier onder ?

Afbeelding 14 21 februari 2010 Veldwerk op het ijs

Weersomstandigheden maakten het niet mogelijk om voor 1 maart 2010 nog een onderzoek op
het wrak uit te voeren. Begin juni 2010 is opnieuw toestemming gevraagd om het natuurgebied
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te mogen betreden. Omdat het gebied wordt aangemerkt als een zeer belangrijk rustgebied voor
vogels o.a. gezinnen (?), werd toestemming verleend om het gebied in de laatste twee weken
van september 2010 te betreden om dan het vervolgonderzoek uit te voeren.
NB. Met het bekend zijn van de juiste positie van het wrak is het op 24 februari 2010 bij de RCE
als Maritieme vondst aangemeld.

4.3

Verkenning 25 september 2010 (verslag bijlage 5)

Ook bij deze verkenning werd het wrak vanaf de Huitebuursterbuitenpolder benaderd. Op de
zandplaat, die merendeel van het jaar droog ligt, stond nu ruim 0.20 meter water. Enkele delen
van het wrakje staken ca. 0.10 meter boven het water uit. Van het wrakje is van de boven de
zandplaat uitstekende delen een eerste opmeting gemaakt (bijlage 5). Omdat het grootste
gedeelte van het wrakje in het zand lag was een complete opmeting niet mogelijk. De toen
zichtbare afmetingen van het wrakje bedroegen, lengte 11.35 meter en breedte 3.70 meter.
In verband met de toenemende wind uit zuidoostelijke richting en daarmee verhoging van de
waterstand op de zandplaat is de verdere opmeting gestaakt. Door het aanhoudende slechte
weer was de uitvoering van een vervolgonderzoek binnen de door It Fryske Gea gestelde
termijn, de laatste twee weken van september 2010, niet mogelijk.
Een globale identificatie van het scheepstype kon met de verkregen gegevens niet gemaakt
worden.

Afbeelding 15 Uitwerking 1e opmeting (ligging van boven het zand uitstekende wrakdelen)

4.4

Verkenning 13 maart 2011 (verslag bijlage 6)

Op 13 maart 2011 lag de zandplaat helemaal droog en het wrakje nagenoeg geheel onder het
zand. Dit bood de mogelijkheid om het wrakje op te meten eerst zoveel mogelijk uit te graven.
Tijdens de verkenning op 25 september 2010 was al gebleken dat grote delen van het wrak ver
onder het zand lagen of niet meer aanwezig waren. Om het graafwerk te beperken werd eerst
met prikpennen de omvang van de nog aanwezige delen van het wrak vastgesteld.
Het graafwerk in het natte zand nam meer tijd in beslag dan was verwacht. Voor aanvang van
de graafwerkzaamheden was, uitgaande van de schets van de 1e opmeting, een labelplan
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opgesteld. Tijdens de graafwerkwerkzaamheden zijn details van het wrak naar voren gekomen
die een beter beeld van het wrak geven. Na het grootste deel te hebben ontgraven zijn de labels

Afbeelding 16

Situatie van het wrak op 13 maart 2011

geplaatst en is de meting uitgevoerd. De meetresultaten zijn opgenomen in tabel 2 en verwerkt
tot een plot in het programma Site-recorder ©
Tabel 2 Metingen van onderlinge afstanden tussen de op het wrak geplaatste labels
Meetpunten Gemeten
Foutenmarge
Meetpunten Gemeten
Foutenmarge
afstand meter.
na invoer
afstand meter.
na invoer
P1 – P5
0,11
P4 – P19
5,57
0,005
P1 – P8
8,44
0,006
P5 – P8
2,95
< 0,004
P1 – P9
3,84
0,015
P5 – P15
0,92
0,001
P1 – P10
6,13
< 0,001
P6 – P8
0,76
< 0,001
P1 – P12
6,00
0,000
P6 – P11
2,10
< 0,003
P1 – P14
4,45
0,008
P6 – P13
1,84
< 0,001
P1 – P16
3,46
0,021
P6 – P15
2,10
0,006
P1 – P18
3,70
0,002
P8 – P10
2,38
< 0,007
P1 – P19
3,87
< 0,025
P8 – P11
2,48
0,003
P2 – P5
0,65
0,004
P8 – P12
2,63
0,000
P2 – P13
2,18
0,002
P9 – P10
3,90
< 0,021
P2 – P15
1,20
< 0,004
P9 – P12
3,07
0,000
P2 – P17
1,64
0,002
P9 – P14
3,38
< 0,020
P3 – P8
5,10
P9 – P16
2,60
< 0,003
< 0,003
P3 – P9
0,85
0,022
P9 – P18
3,33
< 0,001
P3 – P10
3,55
0,020
P9 – P19
1,52
** 0,059
P3 – P11
4,28
0,001
P10 – P16
2,36
0,020
P3 – P14
3,46
* 0,036
P11 – P13
0,43
0,002
P3 – P19
1,86
** < 0,059
P13 – P17
0,60
P4 – P6
0,46
< 0,006
P14 – P18
0,84
0,002
P4 – P15
1,75
< 0,002
P15 – P17
1,40
< 0,002
NB. * fout in meting van 3,6 cm, is toelaatbaar in uitwerking schets (blauwe lijn).
** fout in meting van 5,9 cm, deze meting wordt niet meegenomen in uitwerking (rode lijn).
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Afbeelding 17 Plot van de meetresultaten in Site-recorder ©
Ook is uit het wrak een 2e monster voor dendrochronologisch onderzoek genomen. Ook dit
monster bleek niet geschikt voor een datering te zijn. Wel kon worden aangegeven dat het
inlands eikenhout betrof.
Na opmeting en vastlegging van de vondstlocaties zijn van wrakje diverse foto’s gemaakt,
omdat de verwachting bestond dat het wrak binnen korte tijd weer geheel onder het zand zou
zijn verdwenen.
Met de plot van de opmeting en het veldwerk van de 1e opmeting (bijlage 5) kon van de situatie
van het wrak een overzichtstekening worden gemaakt (afbeelding 18).
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Resultaten van de verkenningen

5.1 Beschrijving van het scheepswrak (verwijzing naar foto’s, zie bijlage 7)
Na het weggraven van het zand werd een groter deel van het wrak zichtbaar. Het vlak met
daarop enkele spanten en het mastspoor zijn de enige delen die nog duidelijk aanwezig zijn. De
aanwezige lengte tussen boeg en het achtereind bedraagt 12.50 m en de breedte is (buitenkant
boorden gemeten) 3.75 m. Het vlak en de leggers zijn niet meer compleet aanwezig. De delen
van de buikdenning en ook het zaathout zijn ook niet meer aanwezig.
De pennen waarmee de delen van de buikdenning op de leggers bevestigd waren, steken nog
uit de aanwezige leggers. Langs de ontgraven BB-zijde, tussen de punten P-9 en P-11 en de
ontgraven SB-zijde, tussen de punten P-8 en P- 10 zijn geen liggers meer aangetroffen.
De huid is gladboordig. Ter hoogte van het mastspoor zijn aan BB-zijde en SB-zijde nog enkele
stukken van de oplangers en delen van de stroken zichtbaar. De stroken zijn met metalen platen
bekleed (foto 1 en 2). Aan SB-zijde is een stuk boord van ca. 1.30 m aanwezig en aan BB-zijde
een stuk van ca. 2.75 m. Aan deze nog aanwezige boorddelen zijn op brandsporen lijkende
verkleuringen zichtbaar. Mogelijk kan dit iets zeggen over het ontstaan van het wrak.
Bij de ontgraving bleek dat de kielbalk ca. 0.70 m achter het boegdeel ophoudt en een ruw
breukvlak vertoont (foto 5). Het wrak ligt aan SB-achterzijde dieper dan SB-zijde bij het
mastspoor en de BB-zijde ter hoogte van het mastspoor ligt hoger dan de SB-zijde. Het wrak is
lichtelijk getordeerd. Het mastspoor is zwaar uitgevoerd.
Alle nog aanwezige houten delen zijn van inlands eiken en aan de uiteinden sterk aangetast
(mechanische aantasting).
Voor de achterste legger (foto 3) steekt een stuk van de schroefas en schroefaskoker boven het
vlak uit. Achter het wrak is geen schroef aangetroffen. Bij de verkenning op 25 september 2010
werd aan de linkerzijde van de as, naar wat het zich liet aanzien, een onderdeel van een
uitlaatsysteem van een motor aangetroffen. Dit onderdeel was op 13 maart 2011 niet meer in of
bij het wrak aanwezig.

5.2 Constructie
Het vlak en de boorden zijn samengesteld uit planken van 20 à 21 cm breed en 5 cm dik. De
leggers en de oplangers hebben afmetingen van ca. 10 x 12 cm. Een enkele ligger heeft
afmetingen van 10 x 15 cm (o.a. ligger P-6 / P-13). De kielbalk heeft ook afmetingen van 10 x
12 cm. Voor het mastspoor ligt een legger van 20 x 32 cm. Voor detaillering van het mastspoor
zie afbeelding 19.
Voor de verbindingen van de diverse houten onderdelen is gebruik gemaakt van zowel houten
als stalen pennen. De op de liggers nog aanwezige pennen, waarmee de buikdenning bevestigd
was bestaat afwisselend uit houten en ijzeren pennen. Ook het vlak is met houten pennen aan
de leggers bevestigd (afbeelding 20 met houten penverbinding die is aangetroffen aan SB-zijde
van het scheepswrak). In dit stuk legger is tevens nog de sparing te zien, die voor de afvoer van
het water is aangebracht.
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Afbeelding 19 Schets
mastvoet

Afbeelding 20 Houten
pen en sparing in legger
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5.3

Vondsten

In het wrak zijn geen vondsten aangetroffen die direct aanwijzingen geven over het gebruik van
het scheepje. Wel zijn enkele losse vondsten gedaan t.w. een stuk uitlaat met demper, twee
bakstenen, drie blokken natuursteen, een korvijnagel(zie blz. 25) en een aantal losliggende
bevestigingsmiddelen. Afbeelding 21 geeft de plaats van de vondsten in het wrak.

Afbeelding 21 Overzicht van de vondsten in het wrak
Beschrijving van de vondsten
Bakstenen
De bakstenen zijn aan SB-zijde nabij P-9 gevonden en hebben afmetingen van ca. 22 x 11 x 4,5
cm, een rood -, de tweede geel gebakken. De kleur kan wijzen op de herkomst van de steen,
waarvan rood bakkende klei in Noord-Friesland werd aangetroffen. De geel bakkende klei werd
veel aangevoerd uit de IJsselstreek en werd o.a. in de omgeving van Makkum verwerkt. De
afmetingen van de steen geven een datering van rond 1600.3 Mogelijk zijn de stenen onderdeel
van de lading geweest (heel of als puin) of zijn na het zinken
van het scheepje in het wrak gespoeld.
Blokken natuursteen
Voor de achterste legger bevonden zich drie blokken
natuursteen. De blokken hebben afmetingen van ca. 15/16 x
15/16 x 15/16 cm met het ondervlak in lengte en breedte tot ca.
2 cm kleiner. Qua afmetingen en uiterlijk lijkt het hier te gaan
om blokken van basalt, zoals die (vroeger veel) in de
wegenbouw en dijkbekleding zijn toegepast. Mogelijk zijn de
blokken onderdeel van de lading geweest, of zijn als
ballastblokken gebruikt. De plaats van de blokken in het wrak
wijst er niet direct op dat ze deel van de lading waren.

Afbeelding 22 Een van de blok
natuursteen
3

Mondelinge mededeling van de heer P.J. Tichelaar te Makkum
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Korvijnagel
De korvijnagel is geheel van ijzer en lag ook in het achterste deel van het wrak. De korvijnagel
heeft een totale lengte van ca. 40 cm en is samengesteld uit een pen Ø 25 mm (1”) die aan de
bovenzijde, over een lengte van ca. 15 cm verdikt is, door middel van een buis Ø 35,8 mm.
Onder de verdikking is een ring gelast, Ø 51,5 mm, dik 4 mm. De ring is aan een zijde afgeplat.
De buis is vanaf ca. 18 mm onder de kop van de korvijnagel verdund tot Ø 34,8 mm. Deze
verdunning is machinaal (draaibank) aangebracht. Beitelsporen zijn hierop nog zichtbaar.

Afbeelding 23 Korvijnagel, slotschroef en schroefbout uit het wrak

Diverse bevestigingmiddelen
De in het wrak aangetroffen bevestigingsmiddelen zijn vier bouten, een schroefbout met
vulringen en moer, een slotschroef en een aantal losliggende draadnagels. De diameters en
lengtes van de vier bouten, de schroefbout en de slotschroef hebben Engelse maten. Dit kan er
op wijzen dat ze van voor WO2 zijn.
De in het wrak aangetroffen losse pennen zijn afkomstig uit de diverse verbindingen van o.a. de
buikdenning met de leggers, het vlak met leggers en overige verbindingen. De diameter van
deze (losse) pennen is Ø 14,5 mm en Ø 17,5 mm en komen overeen met de pennen op de nog
aanwezige leggers. De pennen hebben een zeskantig doorsnede.
De in het wrak gevonden draadnagels hebben afmetingen volgens de nog oude maatvoering,
uitgedrukt in lignes. Dit wijst erop dat ze van voor de vijftiger jaren zijn en dus al tijdens de
stranding aan boord waren.
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fbeelding 24 Vier bouten WW ½”- 12G (mogelijk van de bevestiging van de motor)

Afbeelding 25 IJzeren pennen

Afbeelding 26 Draadnagels (diverse afmetingen)
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6.

Bevindingen en conclusie

Het gaat hier om een zeilscheepje dat vermoedelijk eind 19de, begin 20ste eeuw voor de visserij
op de Zuiderzee werd gebruikt. De bekleding met metaalplaten kan er op duiden dat:
- het scheepje al op de Zuiderzee in gebruikt was voor de aanleg van de Afsluitdijk en/of
- het scheepje lange tijd in gebruikt is geweest en de kwaliteit van de huid sterk
verminderd was.
Een in het wrak gevonden visgraatje kan er op duiden dat het hier om een vissersscheepje gaat
dat vlak voor de stranding nog aan het vissen was / is geweest. Het kan echter ook ingespoeld
zijn.
De achterzijde van de nog aanwezige restanten van het scheepje en de roerophanging wijzen
erop dat het hier gaat om een botter (uit Mr. T.D. Huitema; Ronde en platbodem jachten, blz. 26
e.v. diverse vormen achterschip).

Afbeelding 27 Veldschets van het achterschip

Afbeelding 28 Achterschip botter uit Huitema

De in het wrak gevonden uitlaat en schroefas geven aan dat het van een motor was voorzien.
De diameter van de as en diameter van de uitlaatpijp duiden er op dat het om een lichte motor
gaat. De motor zal met de vier gevonden Withworth bouten op een frame in het scheepje
bevestigd zijn geweest. De schroefbout en slotschroef kunnen onderdelen zijn van de
bevestiging van de motor aan de buikdenning. De ‘ongebruikelijke’ vulringen aan de schoefbout
wijzen er op dat de bout geen origineel onderdeel van het scheepje is geweest.
Gesteld kan worden dat het wrak in de loop der tijd van belangrijke onderdelen is ontdaan.
Hoewel het wrak lopend vanaf de Huitebuersbûtenpolder bereikbaar is, kan aangenomen
worden, dat bruikbare delen via het water zijn afgevoerd. De aanwezige motor zal zeker via het
water verwijderd zijn.
Door de ligging van het wrak, op Steile Bank, waar in de winter bij vorst en heersende oosten
wind veel kruiend ijs voorkomt, zal dit de oorzaak zijn dat het wrak sterk mechanisch is
aangetast. Het wrak zal aanvankelijk meer in oostelijke richting gelegen hebben en door de wind
en daarmee ontstane waterbeweging en het kruiend ijs in WNW-richting over Steile Bank
verplaatst zijn. Aannemelijk zal zijn dat de nog aanwezige restanten van het wrak geleidelijk in
het zand verdwijnen.
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Bijlage 1. Plan van aanpak voor het uitvoeren van een verkennend onderzoek
naar twee wrakjes nabij de Steile Bank in het IJsselmeer.
Uitvoering
Periode:
2009 - 2010
Uitvoering door: Feiko Riemersma, Bert Kremer en Beeno Horlings.
Aanleiding
Tijdens surveillance uit de lucht (in 2007) heeft RWS de spanten van een scheepswrak
waargenomen op de zandplaat van de Steile Bank. Vraag vanuit RACM de hoedanigheid van
het wrakje vast te stellen.
Bij Steile Bank ligt nog een wrakje, vermoedelijk gaat het hier om een tjalk of klif. Wrakje is nog
niet verkend.
Doel
Het uitvoeren van een 1e verkennend onderzoek naar de hoedanigheid van het door RWS
waargenomen wrakje of wrakdeel en het vaststellen van de hoedanigheid. Tevens van het in de
nabijheid liggende wrakje (tjalk) de hoofdafmetingen en de hoedanigheid vaststellen.
Na de 1e verkenning zal in overleg met RACM een Plan van Aanpak opgesteld worden voor het
verder in kaart brengen van beide wrakken of wrakdelen.

Gegevens van de te verkennen locaties
X
Y
Archis
1.
167.500
538.000
Betreft wrakresten waargenomen door RWS.
2. 46534 165.396,194 535.917,685 Betreft gemeld wrak.

Aanpak
1. Globale verkenning van de waargenomen wrakken op aangegeven posities.
Na de 1e verkenning zal bekeken worden vervolgonderzoek wenselijk is.
2. Het 1e verkennend onderzoek zal zich beperken tot het inmeten, tekenen en
documenteren van het wrak of wrakdeel. Hiertoe te rekenen: het bepalen van de
hoofdafmetingen en samenstelling van de onderdelen van het wrak of wrakdeel.
3

Er worden geen vondsten geborgen. Objecten die los liggen, op of nabij het wrak, zullen
in de beschrijving en de schets van het 1e verkennend onderzoek opgenomen worden.

4. Van de 1e verkenning op bovengenoemde locaties zal een verslag van de resultaten binnen
5 werkdagen aan de RACM gezonden worden.

Stg. Archeos Fryslân
05-05-2009.
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Bijlage 2. Verslag verkennend duikonderzoek Steile Bank 12 september 2009
Datum:
12 september 2009
Deelnemers: Jules de Jagher, Bert Kremer en Winfried Walta
Schipper:
Jan de Vries (Laaksumer visser, HL6)
Verslag:
Bert Kremer
Aanleiding
Tijdens een surveillancevlucht van Rijkswaterstaat in 2007 zijn bij laag water (vermoedelijk
winterpeil) spanten waargenomen op de zandplaat van ‘Steile Bank’. Het onderzoek hiervan
wordt gecombineerd met onderzoek naar de restanten van een in 1991 bij de ROB gemeld wrak
je van een tjalk en opgenomen in Archis ondernummer 46534. Van dit wrakje zijn geen
onderzoeksgegevens bekend.
Gebied
Oostelijk gedeelte van het IJsselmeer tussen Hindelopen en Lemmer ter hoogte van Oude
Mirdum. Het betreft hier zoet water met een diepte tussen 0.30 en 3.90 meter en gedeeltelijk
liggend in natuurgebied.

Te onderzoeken posities
Positie 1. Wrak van Tjalkje
Archisnr:
Positie:
Toponiem:
Aankomst:

46534 tjalk ‘Klif’
RD. X: 165.396 - Y: 535.917
IJsselmeer Steile Bank
10.20 uur

Posities op hydrografische kaart 1810.
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Werkwijze
Voor het lokaliseren van het wrakje werd gebruik gemaakt van een optische dieptemeter en een
navigatieprogramma waarin de gevaren raaien zijn opgenomen.
Op de positie van de tjalk zijn twee staken uitgezet als oriëntatiepunt voor de schipper. In dit
gebied zijn enkele uren raaien gevaren waarbij op de dieptemeter de bodemstructuur in de
gaten werd gehouden. Een verhoging in het bodemprofiel zou kunnen wijzen op de
aanwezigheid van het wrak of wrakdelen.
Overzicht van de gevaren raaien

Bevindingen en conclusie
We hebben in het onderzochte gebied geen duidelijke verhoging aangetroffen die wijst op een
wrak of wrakdelen van een tjalk. Wel zijn enkele kleine verhogingen waargenomen van 20 à 30
cm boven de bodem.
Om vast te stellen wat zich op de bodem bevindt moet nader duikonderzoek verricht worden op
de posities in de buurt van staak 1, gemarkeerd als “bultje” en “oneffenheid”. Deze locaties
tonen een obstructie van ongeveer 20 à 30 cm uit de bodem en kunnen mogelijke spanten of
wrakdelen zijn.
Gevonden objecten en wrakken in het IJsselmeer vertonen nauwelijks slijpgeulen en zijn door
de tijd veelal verzonken in een sliblaag, waardoor ze nauwelijks waargenomen worden.
Onderzoek met een side scan sonar kan mogelijk meer duidelijkheid geven naar de omvang en
vorm van de verhoging op de bodem. De mogelijkheid hiervoor zal onderzocht worden.
Positie 2
Archisnr:
Positie:
Toponiem:
Aankomst:

Spanten op zandplaat Steile Bank (waarneming RWS 2007)
n.v.t
RD. X: 167.500 -Y: 538.000
n.v.t.
14.15 uur
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Bevindingen
De schipper wist zich te herinneren dat er op de zandplaat enkele spanten uitsteken boven het
water/zand, hij bracht ons dan ook direct ter hoogte van de positie. Nadat de enkele honderden
vogels een ander heenkomen hadden gevonden (ze waren niet van onze aanwezigheid
gediend) en we enkele minuten met verrekijkers de zandplaat hadden bestudeerd, zagen we
inderdaad enkele stukken hout/spanten uit het water/zand uitsteken.

Foto van uit zandplaat stekende wrakdelen. Terrein niet toegankelijk in verband met beschermd
vogelgebied in beheer bij ’t Fryske Gea.
Conclusie
Het nader onderzoeken van de spanten en de wraksite in de winterperiode omdat er dan weinig
vogels zijn en de locatie vanaf de dijk benaderd kan worden. Mogelijk kan het onderzoek
uitgevoerd in een strenge vorstperiode zodat de locatie over het ijs benaderd kan worden. Ter
plaatse kunnen dan metingen en foto- en tekenwerk worden uitgevoerd. Na de vorstperiode
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kunnen eventuele vervolgonderzoeken onderwater plaatsvinden en kunnen aanvullende
metingen worden uitgevoerd.
Nieuwe obstructies
Tijdens de terugreis heeft de schipper nog enkele posities aangewezen om in de toekomst
mogelijk onderzoek/verkenning te doen. Op twee posities gaf de dieptemeter een verstoring in
het bodemprofiel te zien. Dit zijn posities waar redelijk veel vis zit en op de dieptemeter
meerdere verhogingen te zien zijn, 20 tot 40 cm hoog (mogelijke grote stenen of boomstammen
welke uit de bodem omhoog steken).
In 2010 te nader onderzoeken posities:
Archis
X
Y
1.
167.500
538.000
2. 46534 165.396,194 535.917,685
Nieuwe posities (WGS84)
3.
52° 50,42 N
4.
52° 49,75 N

05° 27,30 E
05° 31,36 E

Waargenomen obstructies bij De Mokkebank
RD:159568 / 539238

Betreft wrakresten waargenomen door RWS.
Betreft gemeld wrak.

De Mokkebank:
Oude Mirdemer Klif

Waargenomen obstructie bij Oude Mirdemer Klif
RD:164129 / 538002

Bert Kremer
Meppel 21 december 2009
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Bijlage 3. Toestemmingsbrief van It Fryske Gea voor betreden natuurgebied
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Bijlage 4. Uitslag onderzoek houtmonster uit wrak genomen op 13 februari
2010
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Bijlage 5. Verslag verkennend onderzoek Steile Bank dd. 25 september 2010
Deelnemers: Beeno Horlings, Bert Kremer, Albert Zandstra
Verslag:
Albert Zandstra
Aanleiding en Doel
Tijdens de eerste verkenning op 13 februari 2010 lag het wrak onder het ijs en zijn alleen de
globale afmetingen vastgesteld. De constructie van het wrakje was niet zichtbaar. Wel staken
op enkele plaatsen ijzeren onderdelen het boven het ijs uit.
Doel van deze verkenning was het verkrijgen van beter inzicht in de ligging en afmetingen van
het wrakje om daarmee vervolgonderzoeken voor te bereiden.
Uitvoering en beschrijving wrak-site
Wrak-site van Sânfeartsdyk benaderd. Loopafstand ca. 1,5 km, waarvan 0,7 km door weiland en
ca. 0,8 km over de zandplaat, met waterdiepte variërend van 0.20 – 1.20 meter.
Ter plaatse van het wrak stond om ca. 14:40 uur 0.20 cm water; matige wind uit zuidoost.
Delen van het wrakje steken ca. 0.20 à 0.30 cm boven het zand uit. Ligging van het wrakje
noordwest –zuidoost.
Van het wrakje worden de zichtbare delen opgemeten. (onderstaand veldwerk).
In verband met toenemende wind en daarmee verhoging van de waterstand ter plaatse de
opmeting om ca. 16:00 uur gestopt.
Veldwerk opmeting

SAF/AFZ
26-09-2010
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Bijlage 6.

Veldwerkverslag 13 maart 2011

Plaats:
Datum:
Weersomstandigheden:
Deelnemers:
Verslag:

Steile Bank
Zondag 13 maart 2011
Mooie zonnige dag met een fris windje.
Bert Kremer, Beeno Horlings, Eddy Schutten en Jule de Kroon
Jule de Kroon

Om 8:00 uur zaten we met zijn vieren om de tafel in Balk waar we ons hadden verzameld. Hier
hebben we eerst onder het genot van een kopje koffie de planning doorgenomen. Enkele al
bestaande schetsen, uit eerder onderzoek, bekeken en een labelplan gemaakt.
Bert Kremer gaat metingen verrichten zodat er een dwarsprofiel gemaakt kan worden en mijn
doel is om het wrak volgens het driehoekmeetsysteem in te meten om zo een schets te kunnen
maken. Na de voorbereiding zijn we naar de plek gereden waarvan we verder te voet gaan. Bij
de auto hebben de heren zich in droog pakken gehesen en ik heb een nat duikpak
aangetrokken.
Om op de Steile Bank te komen moest er eerst een stuk door het weiland worden afgelegd
waarna we een geul van ongeveer 1 meter diep moesten doorwaden. We hadden een koffer
mee met de benodigde materialen. Nadat we aangekomen waren bij het wrak bleek dat het deel
van de Steile Bank met daarin het wrak geheel droog lag. Bij eerdere onderzoeken was dit niet
het geval en was het wrak met ijs bedekt of onder water gelegen, waarbij enkele spanten boven
het water uitstaken. Nu het wrak en het zand droog ligt werd besloten om over te gaan op
graafwerkzaamheden. Mijn vader Jan de Kroon werd gebeld en na een uurtje waren we
voorzien van de nodige graafwerktuigen en vier boterhammen. Als eerste zijn we met een
prikpen bezig geweest om zo de plaats van het wrak te kunnen vaststellen. Na de nodige
inspanning kwam er steeds meer bloot te liggen van het wrak: de mastvoet, een aandrijfstang,
ballaststenen, spanten, het vlak etc. We besloten om het graafwerk te stoppen aangezien het al
in de middag was.
Eddy en ik besloten om de labels op het wrak aan te brengen, Bert en Beeno gingen aan de
slag om de metingen voor een dwarsprofiel uit te voeren. Nu het wrak van labels was voorzien
hebben Eddy en ik de punten met een meetlint ingemeten. Na het inmeten zijn er nog twee
detailschetsen van de mastvoet en de achterkant van het wrak gemaakt. Toen we bijna klaar
waren werd als laatste nog een stuk spant met een afwateringsgat van het wrak afgezaagd voor
dendrochronologisch onderzoek. Het was inmiddels al aardig laat geworden en het onderzoek
was klaar voor deze dag. De labels werden van het wrak verwijderd en het wrak werd
vervolgens weer toegedekt met zand.
De vondsten werden in de rugzak gestopt en vermoeid en voldaan werd er aan de terugtocht
begonnen. De LWAOW-kist met verschillende benodigdheden (labels, meetlint, hamer, spijkers
etc) en met de nodige metaalvondsten, werd met enige regelmaat van schouder gewisseld. Bij
aankomst in Balk werden de vondsten schoongemaakt en de foto's en meetgegevens
uitgewisseld. Op naar huis om daar aan de slag te gaan met het rapporteren.

JdK/Stavoren
19-03-2011
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Bijlage 7. Foto’s van de wraksite en het wrak

Afbeelding 29

Situatie foto’s

Foto 1 plaatbekleding aan SB-zijde

Foto 2 plaatbekleding aan de voorsteven

Foto 3 uitstekende schroefas en schroefaskoker

Foto 4 nog aanwezige stroken aan BB-zijde
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Foto 5 overzicht wrak vanaf de voorsteven

Foto 6 achtersteven met natuursteenblokken

Foto 7 overzicht mastspoor vanaf SB-zijde

Foto 8 mastvoet
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Foto 9 Achtersteven

Foto 11 Uitlaat met demper

Foto 10

Foto 12 Waterloosventiel op uitlaat
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