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 Jaarverslag LWAOW 2021 
 
Algemeen 
Het jaar 2021 heeft – net als 2020 – voor een groot deel in het teken van de coronapandemie gestaan. De 

Schervendag – traditioneel de eerste bijeenkomst van het verenigingsjaar – kwam hiermee te vervallen. 

Aanvankelijk werd gedacht dat deze in april/mei gehouden kon worden, echter ook dit bleek een 

misrekening. 

Leden van de duikgroepen pasten, veelal naar eigen inzichten hun activiteiten aan door met minder 

deelnemers dan gebruikelijk onderzoeken te doen en zoveel mogelijk de 1,5 meter te handhaven. Echter 

met het gebruikelijke slechte zicht in onze wateren was dit onder water niet mogelijk. Het later ingevoerde 

mondkapje kon zowel op als onder de ademautomaat niet gebruikt worden. Het is niet bekend of BOA’s 

tegen het niet-gebruiken van een mondkapje onder water hebben opgetreden. 

 

Kennisbevordering 
De geplande Basiscursus Maritieme Archeologie (BMA) in maart/april 2020 was door de opkomende 

coronapandemie doorgeschoven naar maart/april 2021. Ook deze planning moest helaas weer aangepast 

Basiscursus Maritieme Archeologie; eerst droog oefenen daarna in het Nijkerkernauw bij Spakenburg. 

 

worden. Door versoepeling van de maatregelen vanaf juli 2021 kon het theorieweekend in september in de 

kantine van het ADC gehouden worden en het praktijkweekend kon in oktober in het Nijkerkernauw bij 

Bunschoten-Spakenburg plaatsvinden. Met 16 deelnemers werd de nieuw opgezette cursus doorlopen. 

Zowel door docenten als de deelnemers werd de opzet als zeer leerzaam ervaren. 

Naast vernieuwing van de opzet van de BMA is ook gewerkt aan aanpassing van de werkwijze voor het 

Gevorderdenproject Maritieme Archeologie (GMA). Bij GMA zal de vrijwilliger bij de aanpak van het te 

onderzoeken project na de indienen van een Plan van Aanpak (PvA) naar eigen inzicht begeleid kunnen 

worden. Aansluitend aan de vernieuwde BMA en GMA is gewerkt aan een project Herkenning IJzeren 

Schepen. 

 

Project Hoornse Hop 

In het Hoornse Hop zijn, bij een in opdracht van de RCE uitgevoerd geofysisch onderzoek, veel structuren 

aangetroffen die wijzen op de mogelijke aanwezigheid van scheepswrakken of wrakresten. Naast de 

onderzoeken van scheepswrakken door marktpartijen mogen vrijwilligers oriënterend onderzoek op diverse 

posities uitvoeren. De LWAOW fungeert hierbij, in nauw overleg met de RCE en de betreffende 

gemeentes, als koepelorganisatie en draagt zorg voor de toewijzing en documentatie van de onderzoeken op 

de aan vrijwilligers toegewezen posities. 

In het verslagjaar hebben twee groepen een eerste verkenning uitgevoerd. Weersomstandigheden waaronder 

veel voorkomende noorderwind verhinderde de uitvoering van vervolgonderzoeken. In het komend jaar zal 

een uitgebreid onderzoeksprogramma opgesteld worden. 
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PAN Maritiem 
Het in 2019 ingezette traject om ook maritieme vondsten in bezit van particulieren in PAN Maritiem op te 

nemen om ze daarmee de mogelijkheid te bieden hun vondsten en het verhaal daarbij te publiceren en 

hiermee voor een breder publiek zichtbaar te maken kwam 

aanvankelijk moeizaam op gang. Het uitblijven van een 

antwoord op de vraag over eigendomsrecht van maritieme 

vondsten van voor de invoering van de Erfgoedwet (2016) 

werkte vertragend. Uiteindelijk kwam hierop een positief 

antwoord voor de vinder/bezitter wat er toe leidde dat aan de 

invulling van het project vorm kon worden gegeven. Als 

eerste zijn de vondsten en het verhaal van het ‘ensemble’ 

(scheepswrak), beter bekend als het Wrak op de Pannenplaat (De Stad Bergen) in PAN Maritiem 

opgenomen. De ervaringen en medewerking van diverse vrijwilligers die op dit wrak hebben gedoken zijn 

positief. Verwacht wordt dat meerdere vrijwilligers een bijdrage aan het project zullen gaan leveren. 

Voor ensemble van De Stad Bergen zie: https://portable-antiquities.nl/pan/#/ensemble/public/86 

 

Samenwerking RCE en OCW 
Ook het vanaf 2017 ingestelde kwartaaloverleg met RCE & OCW werd door de coronapandemie en de 

vertraagde kabinetsformatie enkele malen uitgesteld of werd er on-line overleg gevoerd. Aanpassing van 

het opgravingsverbod in de Erfgoedwet is een vast gesprekspunt. Gesteld mag worden dat de regelgeving 

hierin geleidelijk aan een vorm gaat krijgen die positief genoemd kan worden voor de vrijwilliger in de 

onderwaterarcheologie. Ook het eigendomsrecht van vondsten van voor de instelling van de Erfgoedwet 

(2016) was een belangrijk bespreekpunt. Dit was mede van belang voor de medewerking van vrijwilligers 

aan het PAN-project en daarmee het publiceren over ons maritiem erfgoed. Het kwartaaloverleg levert een 

goede bijdrage aan de samenwerking tussen overheid en vrijwilligers in de onderwaterarcheologie. 

 

Bestuur 
Het bestuur heeft tijdens het verslagjaar acht keer vergaderd, waarvan 3 keer fysiek bij elkaar. De overige 

vergaderingen zijn via Teams gehouden wat een duidelijke beperking in de uitwisseling van informatie met 

zich meebracht. Willem de Rhoter, algemeen bestuurslid en vertegenwoordiger in het AWN-bestuur, heeft 

in februari zijn functie beëindigd. Zijn taak als vertegenwoordiger in het AWN-bestuur is door Jeroen ter 

Brugge overgenomen. Het bestuur beraad zich nog over de invulling van de vacature voor een algemeen 

bestuurslid. 

Op 29 oktober hield het bestuur een Heidag om de koers uit te zetten voor de komende vier jaar. De inzet 

en gestelde doelen van het aflopende beleidsplan 2017 - 2021 zijn tegen het licht gehouden en herijkt .De 

organisatie en ambities van de LWAOW voor de komende vier jaar zijn in het Beleidsplan 2022 – 2026 

vastgelegd. Teruggekeken kan worden op een vruchtbare dag waarin voor de komende periode de 

beleidsdoelen zijn geformuleerd. 

In de nieuwsbrief ‘Even bijpraten’, die in 2021 elf maal verscheen, werd aandacht geschonken aan diverse 

activiteiten van de LWAOW en de ontwikkelingen in de onderwaterarcheologie. 
 

Bestuurssamenstelling in 2021 
Voorzitter: Jeroen ter Brugge 

Secretaris: Albert Zandstra 

Penningmeester: Feiko Riemersma 

Algemeen bestuurslid: Joop Gortemaker 

Opleidingscoördinator: Alice Neet 

Website: Rob Oosting 

Adviseur kennisbevordering: Joep Verweij 

 

Deelnemersbestand 
LWAOW is een werkgroep van de AWN. Leden van AWN-afdelingen kunnen zich aanmelden als 

deelnemer (vaak geïnteresseerde) in de activiteiten van de LWAOW, 

In 2021 hebben zich 35 nieuwe deelnemers aangemeld waarmee het totaal op 311 deelnemers komt. 
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