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

 
 
 

LWAOW-ers gaan voor de workshop in het Hoornse Hop! 
 

Even LWAOW-ers bijpraten april 2022 

Agenda 
1 mei Sluitingsdatum indienen onderzoeksvoorstel 13 Provinciën project 2022 
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. Workshop wrak verkennen in het Hoornse Hop 
 

In het Hoornse Hop zijn bij een geofysisch onderzoek een aantal complete wrakken, maar ook 
meerdere bodemstructuren aangetroffen die op de aanwezigheid van restanten van 
scheepswrakken wijzen. Om een beeld te krijgen van de archeologische waarde van deze 
wrakresten kunnen we met LWAOW-ers in overleg met het RCE op een aantal posities 
verkennend onderzoek doen. Dit biedt de mogelijkheid voor LWAOW leden tenminste in bezit 
van het BMA certificaat op een diepte van 4 à 5 meter een wrak te verkennen en te documenteren. 
Piet Greben, schipper/eigenaar van de ms. Wilhelmina is bereid gevonden zijn schip op zaterdag 
27 en zondag 28 augustus 2022 )* hiervoor beschikbaar te stellen, zodat deelnemers ondersteunt 
door een maritiem archeoloog op een wrak onderzoek kunnen doen en hiermee de nodige ervaring 
op kunnen doen. 
)* reserve datum bij slecht weer naar zaterdag 10 en zondag 11 september 2022. 

 

Met de ms Wilhelmina het Hoornse Hop op.  Benedendeks 10 slaapplaatsen en ruimte voor overleg . 
 

Wat gaan we doen 
1. Per dag (zaterdag of zondag) zal door twee groepen van elk maximaal 5 deelnemers per dag 

twee posities onderzocht worden, waarvan vooraf aan de hand van beschikbare gegevens 
door de groepsleden een Plan van Aanpak (PvA) is opgesteld. 

2. De uitvoering van de verkenning en opmeting wordt door de groepsleden onderling 
bepaald, waarbij ieder groepslid in aanmerking komt een deel van de verkenning/opmeting 
onder water uit te voeren. Hierbij moeten ook alle voor de documentatie relevante gegevens 
(w.o. ow-activiteit, duiktijd, duikdiepte, activiteit) genoteerd worden. 
Een maritiem-archeoloog zal de groepen met advies en praktische informatie tijdens de 
uitvoering van de verkenning bijstaan. 
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3. De groepsleden maken aan de hand van de verkregen gegevens een rapport van de 
onderzochte locatie. Het rapport wordt binnen twee weken na het onderzoek beschikbaar 
gesteld aan de LWAOW die het doorgeeft aan de RCE. De RCE draagt zorg voor 
distributie aan de betrokken gemeentes 

 
Organisatie duikdag 
1. Deelnemers komen de avond vooraf aan de duikdag aan boord van de ms. Wilhelmina in 

een haven van Hoorn of Edam. De duikuitrusting kan in de haven aan boord gebracht 
worden waar in de directe nabijheid van de jachthaven geparkeerd kan worden. 

2. Deelnemers voorzien in hun eigen complete duikuitrusting aangepast aan de uitvoering van 
de verkenning. De perslucht fles dient volledig gevuld aan boord te worden gebracht. 

3. Aan boord is voor 10 personen slaapplaats. Slaapzak en kussen voor die nacht zelf mee te 
nemen. De avond zal besteed worden aan kennismaking, groepsindeling, informatie over 
veiligheid aan boord en tijdens de verkenning, opstellen van een PvA, een uitvoerings- 
planning en het vastleggen van de gegevens. 

4. Aan boord wordt voor het nodige eten (avondeten, ontbijt en lunch) en drinken (koffie en 
thee) gezorgd. 

 
Kosten en opgave deelname 
1. Kosten voor deelname, per dag, bedragen dankzij ontvangen subsidie slechts € 50,00 per 
persoon. Hierin begrepen eten en drinken tijdens het verblijf aan boord. 
2. Opgave voor deelname, ook voor welke dag (zaterdag of zondag) voor 1 juni 2022 via e- 
mail: hoornsehop@lwaow.nl, onder het motto wie het eerst komt het eerst maalt. 

 

NB. Aan de deelnemers zal begin augustus informatie over o.a. de opstapplaats en het 
dagprogramma toegezonden worden. 

 
 

2. Veldschool scheepsarcheologie voor vrijwilligers in Flevoland 
 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed organiseert deze zomer een veldschool 
scheepsarcheologie in Zuidelijk Flevoland. Studenten maritieme archeologie en vrijwilligers 
wordt de mogelijkheid geboden deel te nemen aan de activiteiten. 

 
Veldschool informatie 
Het betreft een IVO waarderend onderzoek (KNA) aan het wrak ZO31, een waterschip uit de 
vroege 16e eeuw dat in Zeewolde ligt begraven en dat aan degradatie onderhevig is. 
Aangezien er een enorme achterstand is in de praktijklessen voor studenten vanwege de corona 
pandemie en de beperkte werkruimte in de proefput worden de werkzaamheden uitgevoerd met 
studenten van universiteiten en van het Saxion College. 
Om ook vrijwilligers van de LWAOW en AWN-afdeling Flevoland de mogelijkheid te bieden aan 
de veldschool deel te nemen is een aparte week ingeruimd van 1 t/m 5 augustus 2022 (week 31). 
Naast het doen van praktische werkzaamheden ten behoeve van het onderzoek op het wrak zullen 
de werkzaamheden voor een belangrijk deel bestaan uit het oefenen met de verschillende vormen 
van documentatie; handmatig, fotogrammetrie en te oefenen met terminologie en nummering van 
scheepsdelen van het waterschip. Deze dagen zijn daarmee zeer nuttig voor vrijwilligers die zich 
bezighouden met scheepswrakken waarbij de nadruk ligt op scheepsconstructies en de 
documentatie daarvan. 

 
Inzet vrijwilligers 
Om vrijwilligers de mogelijkheid te bieden met de vele facetten van het veldonderzoek kennis te 
maken is gekozen voor de inzet van 2 groepen van 10 deelnemers (per groep 10 vrijwilligers). De 
eerste groep is daarbij actief op het wrak op maandag en dinsdag en de tweede groep op 
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Herinnering 13 Provinciën project 2022 
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) nodigt vrijwilligers en studenten uit om deel 
te nemen aan de derde editie van het ’13 Provinciën project 2022’. Met dit project wil de 
RCE de verscheidenheid aan verhalen van de twaalf provinciën van Nederland en de Noordzee 
in kaart te brengen en zo het maritiem verleden boven water halen. Vrijwilligers en studenten 
hebben vaak veel lokale maritieme kennis en zijn goed in staat zelf deze lokale verhalen te 
vertellen. 
Voorwaarde voor deelname is de goedkeuring van een projectvoorstel met een begroting, dat 
tot 1 mei 2022 kan worden ingediend. 

 
Vergeten je project voor komende zomer aan te melden! Haast je, je hebt nog 
twee weken om een plan in te dienen via e-mail: maritiem@cultureelerfgoed.nl 

Activiteiten van de LWAOW worden ondersteund door: 

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

donderdag en vrijdag. De woensdag is gepland als ‘tussendag’ waarbij zowel de eerste als de 
tweede groep deel kunnen nemen aan georganiseerde lezingen en rondleidingen in Batavialand. 
De op woensdag georganiseerde activiteiten zijn onderdeel van het programma van de veldschool. 

 
Verdere informatie 
1. De veldschool wordt gehouden in de Flevopolder op kavel ZO31 gelegen aan de 

Slingerweg ongeveer ter hoogte van de Schillinkweg in Zeewolde. 
2. Er wordt gewerkt van maandag t/m vrijdag van 9:00 – 16:00 uur (inloop vanaf 8:30 uur). 
3. Deelnemers dienen zelf te zorgen voor: 

a. passende werkkleding, schoeisel (werkschoenen of laarzen) en regenkleding; 
b. lunchpakket; Voor koffie en thee wordt gezorgd. 

4. Voor aanvang van de deelname aan de werkzaamheden dient een vrijwilligerscontract 
ondertekend te worden. Dit wordt op het moment van deelname in het veld geregeld. 

5. Deelnemers dienen zelf te zorgen om voor aanvang van de werktijden op de 
opgravingslocatie aanwezig te zijn. (reiskosten zijn voor eigen rekening). 

 
Deelname 
Ben jij geïnteresseerd om aan deze veldschool deel te nemen geef je dan op voor 1 juni 2022 
waarbij je aangeeft welke groep (maandag/dinsdag of donderdag/vrijdag) je voorkeur heeft. 
Opgave via e-mail: secretaris@lwaow.nl. 

 

NB. Bij meer opgave dan mogelijk zetten we je op de wachtlijst!! 
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