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

                                                                                                                                 

LWAOW-ers na corona weer aanwezig op DUIKVAKER! 
 
 

Even LWAOW-ers bijpraten                                                               april 2022    
  
Agenda  
17,18 en 19 juni Nationale Archeologiedagen 2022 
27 en 28 augustus Workshop wrak verkennen en documenteren in Hoornse Hop 
17 en 18 november Reuvensadagen in Breda 
 
 

1. Nieuwe subsidieregeling Erfgoed – Fonds voor Cultuurparticipatie    
 

Van Fonds van Cultuurparticipatie kregen we onderstaand bericht over de nieuwe subsidie 

mogelijkheid. Wellicht kan deze subsidie een financiële bijdrage geven aan jou project of een 

project dat je denkt op te starten. LWAOW fungeert niet als tussenpersoon; wil je een aanvraag 

doen meld je dan aan via onderstaande link 

 

Het Team Erfgoed informeert je graag over onze nieuwe brede 

subsidieregeling Erfgoed Maken. Wellicht heb je er al over gehoord. De 

komende jaren willen we erfgoedparticipatie en –educatieprojecten van 

verschillende omvang ondersteunen die gericht zijn op het bereiken van 

meer en nieuwe groepen mensen. 

 

Erfgoedprojecten met effect 

Het gaat om het toekomstbestendig maken van immaterieel erfgoed, versterken van lokale 

erfgoedvrijwilligers of –organisaties of iedereen in aanraking brengen met erfgoed door educatie. 

Het kunnen kort- of langlopende projecten zijn. Er zijn drie categorieën om uit te kiezen qua 

omvang en effect dat je wilt bereiken. Je kijkt zelf wat bij jouw initiatief past. 
 

Meer informatie en Spreekuur Plus 

Wil je meer weten? Neem contact met ons op via erfgoed@cultuurparticipatie.nl of bel 030 233 

60 30 en vraag naar één van de adviseurs Erfgoed. Zij helpen je graag.   

Je kunt ook aansluiten op 14 april a.s. tijdens een Spreekuur Plus. Hier kom je alles te weten over 

de regeling, geven we tips voor een goede aanvraag en doe je inspiratie op. Meld je hier aan. 
 

Als je iemand kent voor wie dit ook interessant is, aarzel dan niet om deze info te delen in je 

netwerk. Alvast dank daarvoor. We zien uit naar mooie projecten waar nog meer mensen 

enthousiast en actief aan de slag gaan met erfgoed! 

 

2. LWAOW op Duikvaker 2022    
 

Waren we na een jaar afwezigheid door corona gewend dat Duikvaker het eerste weekend van 

februari wordt gehouden is het de organisatie dit jaar nog gelukt standhouders te benaderen een 

beurs begin april te organiseren. LWAOW en Wrakduikend Nederland, waar we al vanaf  2015 de 
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stand mee delen, waren ook aanwezig. Dat de mogelijkheid om een beurs, vanwege corona, laat 

georganiseerd kon worden bleek wel uit het feit dat slechts in 1 hal de beurs werd gehouden. 

Vrijdag werden de stands opgebouwd en zaterdag en zondag was de beurs voor publieke geopend.  

Stand van de LWAOW en Wrakduikend Nederland (foto’s: Feiko Riemersma). 

 

Duidelijk was dat er na de nodige lockdowns veel interesses was voor de stands waar duikreizen 

werden aangeboden. Van de aanloop bij de stand van LWAOW ging de interesse op beide dagen 

uit naar de Basiscursus Maritieme Archeologie en de opzet van PAN Maritiem. Uit de vragen en 

gesprekken met bezoekers (niet allemaal wrakduikers) blijkt dat zij toch nieuwsgierig zij naar het 

historisch verhaal van een wrak en wat er zoal gevonden is. PAN Maritiem kan hier een goede 

bijdrage leveren aan publieksbeleving over ons maritiem verleden. STIMON en de LWAOW 

kunnen hier een goede bijdrage aan leveren. 

Mogelijk kunnen we volgend jaar weer op een drukker bezochte beurs rekenen. 

 

3. Verslag Basiscursus Maritieme Archeologie 2021 gehonoreerd    

 

De in maart/april 2020 geplande Basiscursus Maritieme Archeologie moest door de 

coronapandemie twee maal verplaatst worden. Door versoepeling van de corona maatregelen 

vanaf juli 2021 was het mogelijk de cursus in september/oktober 2021 te organiseren. Met 16 

deelnemers werd de nieuw opgezette cursus doorlopen waarbij in het theorieweekend al in 

groepen kleine opdrachten (op het droge) werden uitgevoerd. In het praktijkweekend hebben de 

deelnemers in groepsverband onder leiding van twee maritiem archeologen onderzoek gedaan op 

een wrak in het Nijkerkernauw bij Bunschoten-Spakenburg. Zoals in het theorieweekend 

besproken moet de groep van dit onderzoek een verslag maken dat door de maritiem archeologen 

wordt beoordeeld. Bij voldoende resultaat komen de deelnemers in aanmerking voor het 

Certificaat Basiskennis Maritieme Archeologie en ook het 

internationaal erkende NAS1 certificaat. 

 

‘Onderwater archeologisch onderzoek op wrak 27 Bunschoten-

Spakenburg’ is het verslag van Diana Hense, Wil Habers, Will 

Habers en Peter Boon. Dat het zoeken en vinden van een wrak in 

onze Nederlandse wateren niet altijd gemakkelijk gaat hebben zij 

bij het begin van de eerste praktijkdag ook ondervonden. De 

opgegeven positie was wel duidelijk, er direct naar toe gaan ging 

niet gemakkelijk. Na wat heen en weer varen werd wrak 27 

gevonden en kon de verkenning ondanks het slechte zicht onder 

water beginnen. 

De groep geeft in het verslag een duidelijk overzicht van de 

historische context van het wrak in het botterkerkhof en daaraan 
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gekoppeld het historisch verloop van de Zuiderzeevisserij. Ook is aandacht besteed aan de 

bodemopbouw en de aanwezige verstoringen. Het voor het onderzoek beschikbaar gestelde 

sonarbeeld geeft de afmetingen van het vondstcomplex waarbij teven is aangegeven dat het gaat 

om een wrak. Aan de hand van een zestal door de groep opgestelde onderzoeksvragen is nagegaan 

of er nog herkenbare delen liggen, wat staat van toestand van het wrak is en een aantal gegevens 

ten aanzien van de locatie van het wrak.  

De vragen zijn volledig beantwoord en geven een goed beeld van de aanwezig wrakresten. 

In de bijlagen is duidelijk de werkwijze en de taakverdeling van de deelnemers bij dit verslag 

opgenomen. Het geeft duidelijk aan dat een duidelijke werkverdeling en planning naaar een goed 

gedocumenteerd onderzoek kan leiden. 

De instructeurs hebben het verslag met een waardering van zeer goed gehonoreerd. Uiteraard 

aangevuld met een waarschuwing dat er niet vanuit moet worden gegaan dat op een botterkerkhof 

allemaal botters liggen.  

 

 

 

Activiteiten van de LWAOW worden ondersteund door: 

    

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

 

 
 


