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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                                                                mei 2022   
 
Agenda 
11 juni   ALV-AWN in Hunebedcentrum te Borger 
17,18 en 19 juni Nationale Archeologiedagen 2022 
1 t/m 5 augustus Veldschool voor vrijwilligers op wrak ZO31 in Flevoland 
27 en 28 augustus Workshop wrak verkennen en documenteren in Hoornse Hop 
17 en 18 november Reuvensdagen in Breda 
 
 

1. Voorjaarsstorm Corrie geeft veel wrakken bloot 
 

Het aanspoelen van een houten wrakdeel bij paal 16.250, door Maarten Hollander gemeld na de 

storm Corrie op 3 februari 2022, was voor Ernst Jongejan (lid LWAOW en STIMON) aanleiding 

om verder onderzoek te doen naar het stukje Noordzee dat behoort tot de gemeente Schagen. 

Uit de strandingslijst vanaf 1650 bleek dat er voor de kust 

van de gemeente Schagen wel meer dan honderd schepen 

zijn gestand. In deze ondiepe kuststrook zullen vele schepen 

na stranding (deels) geborgen zijn, maar door de stroming 

verdwijnen de meeste wrakken na het stranden vaak snel 

onder het zand. Hier kunnen dus nog vele houten wrakresten 

aanwezig zijn. De zeebodem is steeds in beweging waardoor 

houten wrakresten vaak maar kort uit het zand vrijspoelen 

waardoor ze lastiger zijn terug te vinden. 

In de Noordzee tussen paal 16 en 17 zijn door vissers in het 

verleden diverse meldingen van een heft gedaan, wat er op 

wijst dat daar in de zeebodem nog wrakresten aanwezig zijn. 

Van de vergane ijzeren schepen zijn de restanten na een 

storm vaak wat langer terug te vinden. Een vraag was of met 

deze storm ook het wrak van het in 1890 vergane stalen 

zeilschip Loch Moidart teruggevonden kon worden. 

 

Aanleiding genoeg voor Ernst Jongejan om op 1 maart 

2022, kort na de storm, een stuk van 500 x 500 meter 

westelijk van de vindplaats van het houten wrakdeel op 

meer mogelijk losse wrakresten met side scan sonar te 

onderzoeken. In dit vak bevindt zich ook het wrak van het sv 

Loch Moidart. Uit dit onderzoek zijn 15 locaties van 

mogelijke scheepswrakken of wrakresten gecontroleerd of 

ze zichtbaar boven de zeebodem uitstaken. Het resultaat gaf 

aanleiding om de gevonden posities te vergelijken met de 

reeds aanwezige posities. 

Uit vergelijking van de database van NCN (Nationaal 

Contactnummer Nederland) waarin ook de gegevens van de 

Gedeelte Noordzeekust behorend tot       Dienst der Hydrogafie, Rijkswaterstaat en RCE Archis zijn 

gemeente Schagen (kaart: Stentec).         opgenomen en de meldingen van de vissers bleek dat 
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meldingen van de vissers duidelijke betrekking hebben op het wrak van de Loch Moidart. Dit 

onderzoek heeft er toe geleid dat de posities van de ss European, sv Lady Ruthven en de sv Loch 

Moidart worden aangepast. 

Bodemprofiel van sv Lady Ruthven.                         sv Lady Ruthven (foto: www.clydeships.co.uk).                 
 

Hiermee is een bijdrage geleverd aan de verbetering van de inventarisatie van het maritiem 

erfgoed. Mogelijk spoelen er in de loop van het jaar weer wat wrakresten vrij en kan verder 

onderzoek plaatsvinden. 

 

2. Workshop wrak verkennen in het Hoornse Hop (2) 
 
Voor zaterdag 27 en 28 augustus 2022 staat een workshop wrak verkennen in het Hoornse Hop op 

het programma waarbij we gebruik maken van de ms. Wilhelmina. Dit schip biedt ons de 

mogelijkheid om op een dag met twee 

groepen van maximaal 5 deelnemers twee 

wrakken, die op een diepte van 4 à 5 meter 

liggen, te verkennen en op te meten. Op 

deze dagen is ook een maritiem archeoloog 

aanwezig die de groepen met advies en 

praktische informatie bij zal staan. 

Het grote aantal wrakken in het Hoornse 

Hop biedt ons de mogelijkheid met 

gebruikmaking van de Wilhelmina een 

workshop op deze wijze te organiseren. 

Er is nog plaats voor deelname op zondag 

28 augustus 2022. 

Ben je geïnteresseerd en heb je je nog niet opgeven doe dit dan voor 15 juni 2022 via e-mail: 

projecten@lwaow.nl. Deze unieke actie mag je als vrijwilliger in de maritieme archeologie niet 

missen. 

NB: Uitgebreide informatie vind je in Even bijpraten 05 van april 2022 op de website van de 

LWAOW: www.awn-archeologie.nl/afdeling/lwaow, (onder ‘publicaties’). 

 

3. Veldschool scheepsarcheologie voor vrijwilligers in Flevoland  (2) 
 

In de week van 1 t/m 5 augustus 2022 (week 31) bestaat de mogelijkheid voor vrijwilligers van de 

LWAOW en AWN-afdeling Flevoland deel te nemen aan een veldschool scheepsarcheologie. Het 

betreft een IVO waarderend onderzoek (KNA) aan een wrak ZO31, een waterschip uit de vroege 

16de eeuw dat in de Flevopolder bij Zeewolde ligt begraven en dat aan degradatie onderhevig is. 

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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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. 

Deze unieke mogelijkheid van deelname aan een veldschool mag je niet missen. 

NB: Uitgebreide informatie vind je eveneens in Even bijpraten 05 van april 2022 op de website 

van de LWAOW: www.awn-archeologie.nl/afdeling/lwaow, (onder ‘publicaties’). 

 

4. Basiscursus Maritieme Archeologie 2022 
 

Op 26 en 27 april werd voor de tweede keer het praktijkweekend basiscursus nieuwe opzet 

georganiseerd. Helaas moesten drie deelnemers wegens ziekte voor deze cursus afzeggen. Ook dit 

jaar konden we weer bij het ADC in Amersfoort terecht waar, door een interne verbouwing, de 

gebruikelijke opstelling wat aangepast moest worden. 

De dertien aanwezige 

deelnemers kregen van de 

docenten les in de diverse 

aspecten van de maritieme 

archeologie. In een vraag en 

antwoord spel met de cursisten 

wisten de docenten de aandacht 

te vestigen op vele gewenste 

vaardigheden nodig bij de 

uitvoer van een maritiem 

archeologisch onderzoek. Na de 

nodige theorie kregen de 

cursisten ook vragen, in 

Theorieweekend in een voor deelnemers ontspannen opstelling.              workshopvorm, voorgelegd die  

                                                                                                          ze in groepsverband uitwerkten.     

Het praktijkweekend op 9 en 10 april was ook dit jaar in het Nijkerkernauw bij Spakenburg 

georganiseerd. Zaterdag 9 april waren de weersomstandigheden zeer slecht. Er stond een 

windkracht 6 in de lengterichting van het Nijkerkernauw die het water opstuwde en een sterke 

stroming over de bodem veroorzaakte wat het zicht onder water tot nul reduceerde. 

De overweging om de 

activiteiten te staken vond een 

aantal cursisten niet nodig, wat 

de anderen motiveerde om ook 

door te gaan. 

Zondag was het weer 

aanzienlijk beter. Als of het lot 

er mee speelde ontstond ’s 

morgens enige vertraging in het 

transport door een defecte 

buitenboordmotor van de 

groepen naar de 

onderzoeklogacties. 

Uiteindelijk kwam alles weer 

goed en hebben de groepen de 

benodigde gegevens kunnen 

verzamelen om hun verslag te 

En dan met veel gereedschap op zoek naar het wrak..                            maken. Ondanks wat  

                                                                                                          ‘tegenwind’ hebben de 

cursisten hun waardering voor de opzet van de cursus uitgesproken. 
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5. Ook geïnteresseerd in de Basiscursus Maritieme Archeologie?? 
 

In 2023 wordt er weer een Basiscursus Maritieme Archeologie georganiseerd. Deze cursus 

bestaat uit een theorieweekend en een praktijkweekend. 

Theorieweekend. Hierin wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

- Wat is maritieme archeologie; 

- Geschiedenis van de maritieme archeologie in Nederland; 

- Ontwikkeling van de Nederlandse scheepsbouw; 

- Bodemopbouw en archeologische waarden van maritieme gebieden; 

- Gevaren voor het erfgoed onderwater; 

- Juridische aspecten, kennis van wet en regelgeving; 

- Maritieme archeologie in de praktijk; 

- Documenteren en rapporteren. 

Praktijkweekend. In het praktijkweekend wordt in groepsverband (3 à 4 personen) een 

verkenning uitgevoerd waarvan een rapportage opgesteld moet worden. Na voldoende 

beoordeling van de rapportage komt men in aanmerking voor het certificaat LWAOW. Ook komt 

men in aanmerking voor het NAS 1 certificaat. De NAS-certificering is internationaal erkend. 

Cursusdagen (onder voorbehoud) 

- Theorieweekend 25 en 26 maart 2023 in Amersfoort; 

- Praktijkweekend datum en plaats zullen nader bepaald worden. 

Kosten voor deelname 

- € 225,--; leden AWN/LWAOW krijgen € 50,-- korting na overleg lidmaatschapsnummer 

                 AWN); 

- € 275,--, voor professionele archeologen die aan het theorieweekend deelnemen; 

- € 375,--, professionele duikers. 

In het cursusgeld is begrepen het cursusboek Basiskennis Maritieme Archeologie (ter waarde van 

€ 35,--), koffie/thee en een lunch tijdens het theorieweekend. 

Deelname 

Deelnemers worden geacht bij aanvang van de cursus lid zijn van de AWN/LWAOW. Voor 

deelname aan duikactiviteiten tijdens het praktijkgedeelte moet men in het bezit zijn van 

tenminste het duikbrevet Advanced Open Water Diver of gelijkwaardig (bij. NOB/CMAS 2*). 

Aanmelding voor deelname via mail: opleiding@lwaow.nl of secretariaat@lwaow.nl 

 

6. Het leerwrak bij Texel opgenomen in PAN en pdf op website 

 

In de afgelopen vijf jaar is hard gewerkt aan de aan een artikel over Het leerwrak bij Texel: 

Russisch leer en overige vondsten van een Hollandse koopvaarder uit 1735. 

Aanvankelijk waren de plannen veel uitgebreider om aandacht aan het leer te besteden, maar door 

de huidige militaire en politieke omstandigheden is voor een beperkte publicatie gekozen. 

Het artikel over het leerwrak is te lezen op de website www.awn-archeolgie.nl/afdeling/lwaow. 

De beschrijving van het wrak en de gedocumenteerde vondsten zijn in PAN te vinden via de link: 

https://portable-antiquities.nl/pan/#/ensemble/public/159 
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7. AWN Jaaroverzicht 2018-2020 

 

Corona bracht naast een vertraging of het geheel wegvallen van archeologische activiteiten ook 

een vertraging in het opstellen van jaaroverzichten. Het AWN-bestuur heeft hiervoor een 

inhaalslag gemaakt door in één meerjarenoverzicht drie jaren 2018, 2019 en 2020 op te nemen. 

Dit meerjarenoverzicht is te vinden op de website www.awn-archeologie.nl (onder ‘over AWN’en 

‘documenten’). 

Naast het meerjarenoverzicht heeft het landelijk bestuur, zoals gebruikelijk, jaarverslagen 

opgesteld over het gevoerde beleid in de afgelopen jaren. Die vindt je op dezelfde site. 
 

 

8. SAVE THE DAY   Glavimans-symposion op vrijdag 9 december 2022 
 

Glavimans Stichting, Stichting BOS, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Stichting 

Erfgoedpark Batavialand organiseren het veertiende Glavimans-symposion, dag van de 

historische maritieme archeologie in Nederland.  

Welkom zijn alle archeologisch, historisch en/of scheepsbouwkundig in de scheepsarcheologie 

geïnteresseerden, of ze nou vrijwilliger, student, of ervaren onderzoeker zijn. De dag zal worden 

gehouden op vrijdag 9 december 2022.  

Nadere informatie volgt, maar reserveer deze dag alvast in uw agenda! 
 

 

 

 

Enkele actiefoto’s van het praktijkweekend Basiscursus Maritieme Archeologie022 

Met de ‘watertaxi naar’ het wrak.                                Overleg na de verkenning van het wrak(je). 

 

 

Activiteiten van de LWAOW worden ondersteund door: 

    

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