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 Jaarverslag LWAOW 2022 
 
Algemeen 
Hoewel halverwege 2021 de coronamaatregelen waren versoepeld was er nog geen aandacht om het jaar  

met een Schervendag te beginnen. Het in oktober 2021 opgezette beleidsplan 2022 – 2026 kreeg zijn 

voltooiing en is aan de LWAOW-deelnemers toegezonden, op de website geplaatst en op de Schervendag 

in oktober toegelicht. Belangrijk uitgangspunt in het beleidsplan is voortzetting vorige beleidsplan met de 

vier nieuwe accenten: 

1. Samenbrengen en enthousiasmeren van vrijwilligers in de maritieme archeologie en het bevorderen van 

    de samenwerking met andere, relevante, erfgoedbeoefenaren. 

2. Actief bijdragen aan kennisoverdracht en deskundigheidsbevordering zodat vrijwilligers genoegen  

    beleven aan en kennis en kunde opdoen met onderzoek en het opstellen van rapporten, mede gericht op  

    een groter bewustzijn van de kwetsbaarheid van het maritiem-archeologische erfgoed. 

3. Het stimuleren, faciliteren en initiëren van onderzoek en publicaties over het maritiem-archeologische 

    erfgoed. 

4. Het behartigen van de belangen van de (Nederlandse) maritieme archeologie, met name die in relatie tot  

    overheden. 

5. Het breder trekken naar de gehele maritieme archeologie (dus niet alleen onderwater en niet alleen  

    schepen) en de belangenbehartiging zijn nieuwe beleidspunten die vermelding verdienen. 

De activiteiten in het Hoornse Hop en opname van meerdere verhalen (ensembles) van wrakken in PAN 

Maritiem heeft hiermee een aanzet gekregen. 

Na een jaar afwezigheid was met enige improvisatie begin april op de duikbeurs Duikvaker de stand van de 

LWAOW en Wrakduikend Nederland weer aanwezig. Na een lockdown periode, waarin weinig 

duikactiviteiten plaatsvonden kon op een goed bezochte stand teruggekeken worden. Uit de vragen van 

bezoekers bleek bij veel sportduikers de onbekendheid van de mogelijkheid voor onderwaterarcheologie.  

Begin oktober werd de 

Schervendag gehouden. Tijdens 

deze ver in het jaar doorgeschoven 

bijeenkomst werd aangegeven dat 

deze komende jaren weer in het 

begin van het jaar zal worden 

georganiseerd.   

                                 

Kennisbevordering 
Begin 2022 werd besloten 

overeenkomstig voorgaande jaren 

in maart/april weer een 

Basiscursus Maritieme 

Archeologie (BMA) te 

organiseren. Het theorieweekend, 

waaraan door 12 deelnemers werd 

deelgenomen kon ook dit jaar weer 

gehouden worden in de kantine 

van het ADC. Het praktijkweekend  

LWAOW-stand op duikbeurs Duikvaker (foto: Feiko Riemersma).            vond plaats in het Nijkerkernauw 

                                                                                                                     bij Spakenburg-Bunschoten. In 

tegenstelling tot voorgaande jaren was het weer tijdens het praktijkweekend bijzonder slecht. Windkracht 6 

Bft in lengterichting van het Nijkerkernauw veroorzaakte de nodige opstuwing en stroming, regenbuien en 

een temperatuur van 7 graden bevorderde de uitvoering van de opdracht niet. Het weerhield de deelnemers 

echter niet om aan hun opdracht te blijven werken.  
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In verslagjaar zijn aan 21 cursusdeelnemers (waarvan 15 van de cursus 2021) het certificaat Basiscursus 

Maritieme Archeologie en het internationaal erkende NAS1 certificaat uitgereikt.  

Voor het Gevorderdenproject Maritieme Archeologie (GMA) is in 2022 één verslag ingeleverd; dat  

gehonoreerd kon worden met het certificaat Gevorderdenproject en het certificaat NAS 2. 

De geplande workshop ‘Kanon opmeten en tekenen’ kon door onverwachte omstandigheden niet doorgaan.  

 

Activiteiten 

1. Project Hoornse Hop 

De toekenning door de RCE aan de  LWAOW om de toewijzing voor onderzoek op wrakken in het 

Hoornse Hop aan haar leden te verzorgen bood de mogelijkheid tot het organiseren van een workshop 

‘Wrakmeten onder water’. 

Om dit open te stellen 

voormeerdere deelnemers 

werd een projectplan bij 

13 Provinciën project 

2022 ingediend. Het plan 

om twee dagen op vier 

wrakken onderzoek te 

doen werd positief 

beoordeeld. In het 

weekend van 27 en 28 

augustus zijn met de ms 

Wilhelmina van Piet  

Greben en de RHIB van 

Frank Brouwer door tien 

deelnemers vier 

wrakposities onderzocht 

en gedocumenteerd. 

Hoewel door de stevige 

westenwind het zicht 

Bespreking bevindingen bij workshop wrakmeten onder water (foto: LWAOW).   onder water niet optimaal  

                                                                                                                                  was, werd het weekend 

met positieve onderzoeksresultaten afgesloten. Het heeft geleerd dat een workshop waarin door ‘ervaren’ 

en ‘minder ervaren’ deelnemers wordt samengewerkt een goede uitwisseling van ervaring geeft en zeker 

voor herhaling vatbaar is. 

 

2. Veldschool Scheepsarcheologie in Flevoland 

Aansluitend aan de door de RCE georganiseerde veldschool maritieme  archeologie voor studenten werd 

een week gekoppeld voor vrijwilligers. Acht leden van de LWAOW aangevuld met tien geïnteresseerden 

namen deel aan een praktisch programma waarin naast informatieve presentaties ook aandacht aan 

praktijkactiviteiten voor een IVO waarderend onderzoek werd besteed. 

In het programma was helaas geen tijd ingeruimd 

waarin de vrijwilligers zelf aan de opgraving 

konden werken, wat door vrijwilligers als gemis 

werd ervaren. Afsluitend  door deelnemers op een 

leerzame week teruggezien. 

 

PAN Maritiem 

Het ingezette traject voor opname van verhalen 

(ensembles) over wrakken en de gedane vondsten 

heeft een goede aanvulling gekregen. In totaal zijn 

nu 20 ensembles opgenomen. Het betreft niet 

alleen wrakken in de Noordzee, maar zijn ook 

wrakken en vondsten in binnenwateren, waaronder   

Beschrijving van de vondsten in Pan Maritiem.                 IJsselmeer en Waddenzee opgenomen. De  
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ensembles van wrakken en vondsten rond Texel geven een interessant overzicht van de belangrijkheid van 

de Reede van Texel in vroegere tijden. Diverse  wrakduikers hebben aangegeven een bijdrage aan de 

invulling van PAN Maritiem te gaan geven. Belangrijke vraag voor het verstrekken van gegevens blijft de 

eigendomsverklaring voor vondsten van voor invoering van de Erfgoedwet.  

 

Samenwerking RCE en OCW 

Samenwerking met de RCE en OCW vond plaats middels het ingestelde kwartaaloverleg. Aanpassing van 

het opgravingsverbod is een vast gesprekspunt. De vraag vanuit maritieme vrijwilligers naar het 

eigendomsrecht van vondsten van voor invoering van de Erfgoedwet blijft helaas onbeantwoord. Deze 

vraag blijft mede van belang voor de medewerking van vrijwilligers aan het PAN-project en daarmee voor 

het publiceren en het participeren in het behoud van ons maritiem  erfgoed. Het kwartaaloverleg levert en 

bevorderd daarin een goede bijdrage aan de samenwerking tussen overheid en vrijwilligers in de 

onderwaterarcheologie. 

 

Bestuur 

Het bestuur heeft in het verslagjaar acht keer vergaderd. Belangrijk bespreekpunt daarin was de verdere 

ontwikkeling van de Basiscursus (BMA) en het Gevorderdenproject (GMA). 

De eerste fase van herziening van het boek Basiskennis Maritieme Archeologie is voltooid. Een aantal 

hoofdstukken die betrekking hebben op de ontheffing zoals die in het Wijzigingsbesluit Erfgoedwet 

Archeologie (AMvB) zal worden opgenomen moeten nog aangepast worden. De totale herziening zal eind 

2023 afgerond worden. 

Verjonging van het bestuur wordt als wenselijk geacht. Hiervoor is in ‘Even bijpraten een oproep geplaatst. 

Twee leden hebben zich aangemeld het bestuur bij de organisatie van activiteiten te willen ondersteunen. 

De vraag voor vervanging van zittende bestuursleden blijft actueel. 

In de nieuwsbrief ‘Even bijpraten’ die in 2022 twaalf maal verscheen werd aandacht beschonken aan 

diverse activiteiten van LWAOW-deelnemers en de ontwikkelingen in de onderwaterarcheologie.   

 

Bestuurssamenstelling in 2022 

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 2022 hebben zich 68 nieuwe deelnemers aangemeld en 39 hebben opgezegd. Hiermee komt het totaal op 

340 deelnemers in de LWAOW. 

 

LWAOW 
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