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Samenvatting

In het kader van verschillende programma’s en 
projecten heeft de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed de afgelopen jaren onderzoek en 
onderhoud uitgevoerd op het rijksmonument 
Burgzand Noord.1 Op deze locatie, waar 16 
scheepswrakken uit de zeventiende en 
achttiende eeuw liggen, wordt al sinds de jaren 
1980 archeologisch onderzoek uitgevoerd. 
Hieruit bleek dat wanneer vindplaatsen vrij-
spoelen, ze erg snel achteruitgaan door natuur-
lijke erosie en soms ook menselijk handelen. 
Omdat er te weinig tijd was om alle vrijge-
spoelde wrakken volledig op te graven en te 
kunnen onderzoeken, werd een methode 
ontwikkeld om scheepswrakken (tijdelijk) af te 
dekken. Hiervoor werden scheepswrakken in de 
Waddenzee met steigergaas afgedekt.2 
Het duikend onderzoek tussen 2013 en 2017 
bevestigt nogmaals dat deze methode van 
fysieke bescherming voor wrakken in de 
Waddenzee uitstekend werkt om ze te behouden 
tegen degradatie. Hoewel op sommige wrakken 
al meer dan 10 jaar geen duikinspectie had 
plaatsgevonden, lag het grootse deel van de 
afdekking er nog redelijk tot goed bij. 

Vanuit het Europese project SASMAP is in 2014 
en 2015 geëxperimenteerd met nieuwe 
methoden en technieken op het gebied van 
beschermen en monitoren. Voor dit eerste is 
kunstmatig zeegras geplaats op scheepswrak 
BZN 10. Hoewel de eerste resultaten veelbelo-
vend waren (in plaats van erosie was er nu 
sprake van sedimentatie), bleek deze methode 
uiteindelijk voor het afdekken van archeologi-
sche vindplaatsen in de Waddenzee minder 
geschikt. De aanschaf en plaatsing van kunstma-
tige zeegras matten vergde een grotere 
(logistieke en financiële ) inspanning, maar 
vooral de sterke stroming in het gebied bleek 
een probleem: het ankeren van de matten was 
niet stevig genoeg waardoor de matten 
verschoven zijn.

Ook op het gebied van monitoring staan de 
ontwikkelingen niet stil. Waar multibeamsonar 
als nadeel heeft dat er niet in de bodem kan 
worden gekeken, kan dit met een subbottom-
profiler wel.3 Meestal zijn deze systemen echter 
niet nauwkeurig genoeg om te archeologische 
vindplaatsen te onderzoeken. Vanuit SASMAP is 
geprobeerd om met een nieuw subbottompro-
filer-systeem de BZN 10 op te nemen. De 
resultaten van deze techniek waren echter niet 
van nut voor archeologisch onderzoek. Een van 
de oorzaken hiervan waren de slechte weersom-
standigheden, waardoor er geen rechte lijnen 
gevaren konden worden.
Hoewel de steigergaasafdekking dus buitenge-
woon effectief is, is het van groot belang dat op 
regelmatige basis onderhoud wordt gepleegd. 
Op basis van multibeamsonar beelden kan een 
eerste inschatting worden gemaakt of de 
afdekking nog intact is. Daarnaast is een goede 
verstandhouding met de plaatselijke duikclubs 
hierbij een pluspunt. Doordat de sportduikers 
regelmatig duiken op deze plekken, kunnen ze 
de bevoegde instanties waarschuwen wanneer 
er grote veranderingen plaats vinden. Een goed 
voorbeeld is de melding van het vrijspoelen van 
scheepswrak BZN 2 in 2016. Daarop heeft de 
Rijksdienst een gerichte duikactie uitgevoerd. 
Inmiddels is in samenwerking met de provincie 
en gemeente een beheersplan opgesteld voor 
het rijksmonument Burgzand Noord. In dit 
beheersplan staat hoe men het onderhoud en 
bescherming van het rijksmonument kan 
uitvoeren. De twee pijlers van dit beheersplan 
blijven:
1) voortzetten jaarlijkse monitoring met hoge 
resolutie multibeamsonar van het gehele rijks-
monument;
2) op basis van de multibeamgegevens en 
meldingen sportduikers gericht duikend 
onderzoek en onderhoud laten uitvoeren op 
verschillende wraklocaties.

1 Het Maritiem Programma en Topsites 
van de RCE. SASMAP vanuit het Seventh 
Framework Programme van de EU.

2 Vos 2012, 89-103.
3 Houkes et al. 2017.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding voor het project

Voor de kust van Texel ligt het rijksmonument 
Burgzand Noord, waar zestien scheepswrakken 
uit de zestiende, zeventiende en achttiende 
eeuw liggen. Hier wordt al sinds de jaren 1980 
archeologisch onderzoek uitgevoerd. Tijdens 
deze onderzoeken werd geconstateerd dat vind-
plaatsen erg snel achteruit gingen nadat ze vrij 
gespoeld waren. Omdat er te weinig tijd was om 
alle vrijgespoelde wrakken volledig op te graven 
en te kunnen onderzoeken, werd een methode 
ontwikkeld om scheepswrakken (tijdelijk) af te 
dekken. Hierbij werden scheepswrakken met 
steigergaas afgedekt. 4 
In dit rapport wordt verslag gedaan van het 
duikende monitorings- en onderhoudswerk dat 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed tussen 
2013 en 2017 heeft uitgevoerd op een aantal van 
deze afgedekte wrakken. Deze zijn uitgekozen 
omdat uit monitoring met multibeamsonar en 
meldingen van sportduikers bleek dat ze aan 
erosie onderhevig waren. Bij het veldwerk in 
2017 zijn daarnaast ook een tweetal recent 
ontdekte wrakken geïnspecteerd: scheeps-
wrakken BZN 19 en BZN 20. Omdat dit een IVO- 
onderwater verkennend onderzoek betrof, zal 
hiervan een aparte rapportage verschijnen.5 
Over het archeologisch onderzoek naar de BZN 
17 (tussen 2014 en 2017 onderzocht door de 
Rijksdienst) is ook een afzonderlijk rapport 
geschreven.6 

1.2 Onderzoeksprojecten en 
programma’s

In het kader van verschillende programma’s en 
projecten heeft de Rijksdienst de afgelopen 
jaren onderzoek en onderhoud uitgevoerd op 
een aantal wrakken in het rijksmonument 
Burgzand Noord.
Daarnaast kon door aansluiting te zoeken met 
partners binnen Europa kennis worden vergroot 
en gedeeld over het behoud van dit kwetsbare 
erfgoed. In dit hoofdstuk worden kort de doel-
stellingen van die verschillende (onderzoeks-)
programma’s en projecten uitgelegd.

1.2.1 Verbeteracties Archeologie

Uit de evaluatie van de Wet op de archeologi-
sche monumentenzorg in 2011 bleek dat hoewel 
de bescherming van het bodemarchief over het 
algemeen goed geregeld was, er nog wel verbe-
terpunten waren. Hiervoor werden de 
Verbeteracties Archeologie opgezet, waaronder 
verschillende programma’s vielen.7 

Maritiem Programma
Een van de onderdelen van de Verbeteracties 
Archeologie was het Maritiem Programma, dat 
van 2012 tot 2016 liep.8 Het ontwikkelen en 
verspreiden van kennis over maritiem archeolo-
gisch erfgoed behoorde hierbij onder andere tot 
de doelstellingen. Daarvoor zijn diverse vind-
plaatsen onderzocht, waarbij nieuwe methoden 
en technieken zijn ingezet en ontwikkeld. 
Een andere doelstelling van het Maritiem 
Programma was capaciteitsopbouw. Om 
studenten praktische duikervaring te bieden, 
werden daarom onderwater field schools geor-
ganiseerd. In Nederland gelden namelijk strenge 
wetten en regels omtrent duikwerkzaamheden: 
zonder geldig beroepsduikcertificaat mag je niet 
werken onder water. Dit maakt het voor 
studenten lastig praktijkervaring op te doen in 
Nederland met onderzoek onder water. De wet- 
en regelgeving maakt echter een uitzondering 
voor studenten. Zij mogen meeduiken met een 
professioneel team mits zij ondersteunende werk-
zaamheden uitvoeren. Van deze mogelijkheid 
maakt de Rijksdienst nog steeds jaarlijks gebruik.

Topsites
Een van de andere projecten die in het kader van 
de Verbeteracties Archeologie werd opgezet, 
was Topsites. Het doel hiervan was om de mate 
en omvang van het degradatieproces op archeo-
logische vindplaatsen te onderzoeken.9 
Vervolgens werd gezocht naar pragmatische 
oplossingen om degradatie tegen te gaan. Het 
afdekken van de vrijgespoelde delen van 
scheepswrak BZN 3 was een van de eerste acties 
van Topsites om een site van groot archeolo-
gisch belang te beschermen tegen biologische 
(o.a. de paalworm (Terredo navalis)), bacteriële 
en mechanische erosie.

4 Vos 2012, 89-103. Zie ook Hoofdstuk 4.4 
van dit rapport.

5 Coenen & Opdebeeck in voorbereiding.
6 Opdebeeck, Coenen & Vos 2018.
7 https://cultureelerfgoed.nl/
8 https://maritiem-erfgoed.nl/over-het-

maritiem-programma-van-de-
rijksdienst

9 https://cultureelerfgoed.nl/
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10 http://moss.nba.fi/dut/organizations.
html

11 https://www.machuproject.eu/machu_
introduction.htm

12 https://www.machuproject.eu/machu_
gis_00.htm

13 http://wreckprotect.org/index.
php?id=12679

14 Björdal & Gregory 2012.
15 Gregory & Manders 2015.
16 Vos 2012, 149.
17 Manders 2006; Vos 2012, 89-103.
18 Manders, Gregory & Richards 2009, 

195-196.
19 http://www.sscsystems.com/scour
20 http://moss.nba.fi/dut/organizations.

html

1.2.2 Europese projecten

In de loop der jaren heeft de Rijksdienst verschil-
lende Europese projecten (mede) opgezet op het 
gebied van maritieme erfgoedzorg. Hieronder 
volgt een korte omschrijving van de projecten 
die het meest van belang waren voor het gebied 
Burgzand Noord. 

MoSS project
Het MoSS project was een van de eerste 
Europese projecten over maritiem erfgoed waar 
de Rijksdienst in participeerde.10 Het doel van dit 
project, dat van 2001-2004 liep, was om 
onderwater erfgoed beter te kunnen behouden. 
Een van de resultaten was het opstellen van 
managementplannen voor vindplaatsen 
onderwater.

Managing Cultural Heritage Underwater 
(MACHU)
Het MoSS project werd opgevolgd door het 
MACHU project (2006-2009) waarin de uitwisse-
ling en het beschikbaar stellen van data over 
maritiem archeologische vindplaatsen centraal 
stond.11 Een van de resultaten is een geografisch 
informatiesysteem om informatie over onder-
watervindplaatsen wereldwijd uit te kunnen 
wisselen.12

Wreckprotect
Vervolgens is het Wreckprotect project gestart 
(2009-2011).13 Dit had twee doelstellingen: het in 
kaart brengen van de paalworm in de Baltische 
zee en het opstellen van richtlijnen voor het 
behoud van onderwater cultureel erfgoed.14

SASMAP
Het laatste Europese project wat de Rijksdienst 
mee had opgezet was het SASMAP project 
(2012-2016), van waaruit ook een tweetal hand-
leidingen zijn opgezet: één over de beleidsma-
tige kant van het beheer van onderwater 
cultureel erfgoed, en één met best practices op het 
gebied van het opsporen, in kaart brengen en 
fysiek beschermen van dit erfgoed.15 
In het kader van dit laatste Europese samenwer-
kingsproject zijn een aantal nieuwe technieken 
getest op het scheepswrak BZN 10. Het wrak ligt 
al meer dan 10 jaar goed beschermd op de 
zeebodem, maar uit monitoring met mutlibeam 

sonar bleek dat extra maatregelen nodig waren 
om het ook de komende jaren te kunnen 
bewaren. De volgende technieken zijn getest:

Kunstmatig zeegras
Om het vrijspoelen van archeologische vind-
plaatsen tegen te gaan zijn in de loop der jaren 
verschillende methoden en technieken 
ontwikkeld: van het afdekken door middel van 
zandzakken16, steigergaas of geotextiel en klei17 
tot het gebruik van kunststof “crash barriers” om 
sediment vast te houden.18 Ook in de olie-indus-
trie vormt vrijspoelen een groot probleem: olie-
platformen en pijpleidingen kunnen erdoor 
beschadigd raken. Het Engelse bedrijf Seabed 
Scour Control Systems (SSCS) werkt daarom 
sinds 1984 aan een methode om de stroming  
(en dus het vrijspoelen) rondom objecten tegen 
te gaan. Dit doen zij door middel van kunstmatig 
zeegras (Artificial Seagrass).19 Vanuit het SASMAP 
project werd deze door hen ontwikkelde 
techniek voor het eerst toegepast op een 
archeologische vindplaats.

Datalogger
Al geruime tijd worden er geofysische methoden 
en andere technieken ingezet om te kunnen 
monitoren onder water: van het zoutgehalte en 
temperatuur van zeewater tot de scheepshuid-
dikte van ijzeren wrakken.20 Vaak wordt dit 
gedaan met behulp van zogenaamde datalog-
gers, apparaten die onder water zelfstandig 
metingen verrichten en opslaan. Boven water 
kan deze data vervolgens worden uitgelezen. 
Binnen het SASMAP-project werd een 
datalogger van het Deense bedrijf Unisense 
getest. Met deze datalogger konden de effecten 
van het kunstmatig zeegras worden gemeten. 

Driedimensionale subbottom profiler
Tot slot werd binnen het SASMAP-project nog 
een techniek getest: een hoge resolutie driedi-
mensionale subbottom profiler. Met deze 
techniek wordt er met behulp van geluidsgolven 
in beeld gebracht of er anomalieën in de bodem 
zitten. Deze techniek wordt veel toegepast bij 
het in kaart brengen van de zeebodemopbouw, 
maar heeft vaak niet de resolutie die nodig is bij 
archeologisch onderzoek. De 3D subbottom 
profiler werd ook getest op het scheepswrak 
BZN 10 omdat van deze locatie goed bekend is 
wat er in de bodem zit. 
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21 https://www.maritiem-erfgoed.nl/
artikelen/pilot-van-start-voor-behoud-
archeologisch-erfgoed-texelse-
zeebodem

22 Van den Brenk 2017.
23 Mauro 2017.
24 https://rijkewaddenzee.nl/het-

programma/
25 Vermeersch 2009; Vroom 2010; Vos 2012 

en deze publicatie.

1.2.3 Samenwerking rondom Texel

Om beheer van het maritieme erfgoed in de 
Westelijke Waddenzee in de toekomst te 
garanderen hebben de gemeente Texel, het Rijk, 
Kaap Skil museum van jutters & zeelui (Stichting 
Texels Museum), de Duikclub Texel en de 
provincie Noord-Holland een pilot uitgevoerd. 
Hierin werd onderzocht welke mogelijkheden er 
zijn om binnen bestaand beleid en met het oog 
op toekomstige regelgeving met sportduikers 
van de Duikclub Texel samen te werken aan het 
beheer en behoud van onderwatererfgoed. 
Aanleiding voor deze pilot was de inwerkingtre-
ding van de nieuwe Erfgoedwet en de vondst 
van scheepswrak BZN 17 door Duikclub Texel.21

Voor de Provincie was dit aanleiding om te 
investeren in onder andere onderzoek naar vind-
plaatsen en conservering van vondsten. Hiervoor 
is in april 2016 een hoge resolutie multi-
beamsonar opname gemaakt van de volgende 
wraklocaties: de BZN 2, 3, 10, 14 en 17.22

Voor de Rijksdienst was dit project aanleiding 
om een instandhoudingsplan op te stellen voor 
het beheer van het rijksmonument Burgzand 
Noord.23 Hoewel er sinds de eerste ontdekkingen 
in de jaren 1980 bijna jaarlijks duikend 
onderzoek en onderhoud heeft plaatsgevonden, 
is het beheer van deze vindplaatsen nooit 
formeel vastgelegd. In dit instandhoudingsplan 
staat onder andere hoe vaak er gemonitord 
wordt en wat voor onderhoud nodig is om de 
wrakken te kunnen behouden.

1.2.4 Programma naar een Rijke 
Waddenzee

Het Programma naar een Rijke Waddenzee 
werkt aan een duurzame Waddenzee van 
Werelderfgoedklasse. Hiervoor brengt de orga-
nisatie overheden, natuurorganisaties en 
(economische) gebruikers van het 
Waddengebied bij elkaar.24 De Rijksdienst is 
samen met dit Programma een pilot gestart om 
te verkennen hoe bescherming van scheeps-
wrakken in de Waddenzee gecombineerd kan 
worden met natuurontwikkeling. Het doel van 
deze pilot is enerzijds bescherming van wrakken 

en een impuls voor de ecologie en anderzijds 
kennis en ervaring opdoen ten behoeve van 
toekomstige projecten (leren door doen).

Voor de fysieke bescherming van houten 
scheepswrakken in Nederland wordt meestal 
steigergaas gebruikt (hoofdstuk 4.4 voor meer 
informatie). Uit onderzoek blijkt echter dat dit 
gaas kwetsbaar is.25 Door visserij of het ankeren 
van schepen raken ze soms beschadigd. Daarom 
is regelmatig onderhoud noodzakelijk. Het zou 
dus beter zijn als het gaas afgedekt zou worden 
met een sterker materiaal nadat het wrak is 
ingezand. Om dit bereiken worden bij deze pilot 
materialen aangebracht op afgedekte vind-
plaatsen, waarop zogenaamde bio-bouwers 
(zoals mosselen of platte oesters) zich kunnen 
vestigen. Deze vormen dan een natuurlijke 
beschermende laag, die relatief sterk is. Het 
voordeel hiervan is, dat deze methode relatief 
eenvoudig is aan te brengen, zonder dat groot 
materieel nodig is. Voor andere vormen (zoals 
stortstenen) is een groot schip nodig. Bovendien 
bestaat daarbij de kans dat het onderliggende 
scheepswrak door het gewicht beschadigd raakt.

Uit de vele wrakken die in de Waddenzee liggen, 
zijn in samenwerking met het Programma naar 
een Rijke Waddenzee op basis van archeologisch 
belang, maximale duikdiepte en kansen voor 
specifieke organismen (voornamelijk mosselen 
en platte oesters) twee scheepswrakken geselec-
teerd: de BZN 2 en BZN 4. Op deze locaties zijn 
verschillende materialen getest die de aangroei 
van de bio-bouwers zouden moeten stimuleren 
en die tegelijk eenvoudig door duikers geplaatst 
konden worden. Op elk wrak zijn zowel drie 
verschillende netten van kokostouw (afb. 40) als 
een streng Christmas rope (touw dat gebruikt 
wordt bij mosselzaad-invanginstallaties (MZI’s)), 
geplaatst (afb. 41). De drie netten van kokostouw 
hadden verschillende maaswijdten en diktes van 
touw. Op beide locaties werden daarnaast 
controlematerialen bevestigd. Dit zijn zakjes met 
lege schelpen (afb. 41) en zogenaamde bese-
elementen (structuren van biologisch afbreek-
baar zetmeel doorvlochten met kokostouw) 
(afb. 42). Hiervan staat al vast dat deze een hoge 
vestigingskans voor de biobouwers en lage 
predatiekans hebben. Vanwege de hoge kosten 
kon hier echter geen compleet wrak mee worden 
afgedekt.
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1.4 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt een beknopte beschrijving 
gegeven van het onderzoeksgebied en de 
geschiedenis ervan. Voor wie meer wil lezen over 
het archeologische onderzoek naar de scheeps-
wrakken van Burgzand Noord wordt verwezen 
naar het boek Onderwaterarcheologie op de Rede van 
Texel.26 Voor meer informatie over de geologi-
sche geschiedenis van het gebied, wordt 
verwezen naar De gelaagde geschiedenis van de 
Westelijke Waddenzee.27

Vanwege de veelheid aan vindplaatsen en 
bij behorende doelstellingen is gekozen om  

per jaar een afzonderlijk hoofdstuk te schrijven: 
dit zijn de hoofdstukken 3 t/m 6. Per hoofdstuk 
worden eerst de doelstellingen per vindplaats 
beschreven, waarna uitleg wordt gegeven over 
het onderzoeksteam, de duikomstandigheden 
en de gebruikte methoden en technieken. Tot 
slot eindigt elk hoofdstuk met de bevindingen 
van dat jaar, wederom geordend per vindplaats. 
Het rapport eindigt met hoofdstuk 7, waarin 
algemene conclusies en aanbevelingen met 
betrekking op het beheer van het rijksmonu-
ment staan vermeld. Scheepsarcheologische 
termen staan in de verklarende woordenlijst 
achter in deze publicatie.28

26 Vos 2012.
27 Manders, Van den Brenk & Kosian 2014.
28 Voor deze woordenlijst is gebruik 

gemaakt van Van Beylen 1985, 
aangevuld met de cultuurhistorische 
thesaurus van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed

1.3 Administratieve gegevens

Provincie Noord-Holland

Gemeente Texel

Plaats Waddenzee

Toponiem Burgzand Noord

Kaartbladnummer 09G

Coördinaten ZW: 123.950 / 562.010
ZO: 125.100 / 562.010
NO: 125.100 / 562.641
NW: 123.950 / 562.641

Rijksmonument 532120

Waarnemingsnummer 420178

Complextype economie, scheepvaart (ESCH)

Periode nieuwe tijd, 1500 n.Chr. - 5-5-1945 (NT)

Waterkundige gegevens diepte 9 tot 12 m, zout water, getijdengebied, sterke stroming 

Huidig grondgebruik Recreatie, scheepvaart, visserij

Opdrachtgever Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, contactpersoon: J. Bazelmans

Bevoegd gezag Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, contactpersoon: G. Mauro

Uitvoerder Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Projectleider J. Opdebeeck

Uitvoering veldwerk 2013 - 2017

Beheer en plaats van documentatie Maritiem depot voor scheepsarcheologie Lelystad

Auteurs T. Coenen en J. Opdebeeck

Autorisatie M. van der Heiden
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In de Waddenzee, voor de kust van Texel ligt het 
eerste Rijksmonument onder water van 
Nederland: Burgzand Noord, ook wel bekend als 
de Rede van Texel (afb. 1). Hier lagen van de 
zestiende tot de achttiende eeuw soms wel 
honderden schepen te wachten op gunstige 
wind om uit te varen, of om geladen/gelost te 
worden. Ook in de eeuwen daarna is in dit 
gebied veel scheepvaart geweest. In de loop der 
eeuwen zijn er dan ook de nodige schepen 
vergaan, waardoor er wrakken uit de zestiende 
tot twintigste eeuw kunnen worden verwacht. 
Op de locatie van Burgzand Noord zijn tot op 
heden 16 goed bewaarde scheepswrakken uit de 

zeventiende en de achttiende eeuw gevonden. 
Deze werden vooral onderzocht in de jaren 1990 
en begin jaren 2000 nadat ze bij het toenmalige 
NISA (Nederlands Instituut voor Scheeps- en 
onderwater Archeologie) gemeld werden door 
lokale sportduikers.29 Meerdere van deze 
wrakken zijn na het onderzoek afgedekt, zodat 
ze in situ bewaard konden blijven voor 
toekomstig onderzoek. In 1988 werd het 
scheepswrak Burgzand Noord 3 het eerste 
beschermd rijksmonument onder water. Dit 
werd in 2013 uitgebreid tot het huidige terrein, 
met een oppervlak van 73 hectare. 

29 Vos 2012.

2  Onderzoeksgebied
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Afb. 1 Kaart met locatie van het rijksmonument. 
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30 Manders et al. 2014.
31 Manders 2017, 152.

De wrakken van Burgzand Noord bevinden zich 
in de binnenste bocht van de Texelstroom die 
zich langzaam naar het zuiden verplaatst.30 
Deze verplaatsing van (grote) stroomgeulen is 
waarschijnlijk nog steeds het gevolg van de 
aanleg van de Afsluitdijk in 1932, waarbij een 
natuurlijk evenwicht tussen erosie en sedimen-
tatie nog altijd niet bereikt is. Sinds 2001 
worden de wrakken jaarlijks gemonitord met 
multibeamsonar (afb. 2). Dit maakt het gebied 
het langst lopende monitoringsgebied voor 
archeologische doeleinden ter wereld.31 De 
laatste jaren worden er tussen de bekende 
wrakken steeds meer nieuwe scheepswrakken 
ontdekt. Deze wrakken komen nu pas aan de 
oppervlakte omdat ze diep in de waterbodem 

begraven lagen. Dit houdt ook in dat het 
archeologisch potentieel van deze wrakken 
hoog is door de vermoedelijke goede  
conservering.
Dankzij het jaarlijkse onderzoek met 
multibeam- en sidescansonar kunnen grote 
gebieden (relatief) goedkoop gemonitord 
worden en bestaat er dus een goed beeld van 
wat de ontwikkelingen zijn binnen het gebied 
Burgzand Noord: bepaalde wrakken verzanden, 
terwijl andere juist (meer) vrijspoelen. Aan de 
hand van deze resultaten kan doelgericht 
duikend (duurder) onderzoek ingezet worden 
voor een meer uitgebreidere controle of 
reparaties van de fysieke afdekking. 
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32 Vos 2012, 109.

Afb. 3 Multibeamsonar afbeelding uit 2016 van scheepswrak BZN 2.
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2.1 Scheepswrak Burgzand Noord 2

In 2000 is dit wrak onderzocht door de 
Rijksdienst, waaruit bleek dat het om een 
bewapend handelsschip ging dat vermoedelijk 
voer op het Oostzeegebied. Het schip is waar-
schijnlijk gezonken in het derde kwart van de 
zeventiende eeuw.32

Na aanvullend onderzoek in 2001 is het wrak 
afgedekt met steigergaas. In de jaren daarna 

(2002, 2003 en 2005) is de afdekking aangevuld 
en gerepareerd. De laatste duikinspectie vond 
plaats in 2005, daarna is er enkel nog 
gemonitord met multibeamsonar. De afgelopen 
jaren hebben de sportduikers regelmatig op het 
wrak gedoken. In 2016 hebben zij van hun bevin-
dingen een schriftelijke melding gedaan bij de 
Rijksdienst. Hierin stond dat delen van het wrak 
waren vrijgespoeld en onder kapot afdekkings-
materiaal (steigergaas) hout zichtbaar was. Dat de 
afdekking was beschadigd, was ook te zien op de 
opname van de recente multibeam sonar (afb. 3).
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2.2 Scheepswrak Burgzand Noord 3

Scheepswrak BZN 3 is ook wel bekend als de 
vermoedelijke Rob (afb. 4).  Het betreft een wrak 

van een mogelijk VOC schip dat rond 1640 moet 
zijn vergaan. Op de vindplaats is in 1986 een 
waardestellend onderzoek uitgevoerd, waarna 
in 1988 een afdekking is aangebracht.33 In 2000, 
2001, 2003 en 2004 zijn reparaties uitgevoerd en 
is de afdekking uitgebreid en gerepareerd. 33 Vos 2012, 143.

10m0

5,0

6,0

7,0

-m NAP

8,0

9,0

Afb. 4 Multibeamsonar afbeelding uit 2016 van scheepswrak BZN 3 met daarop de plattegrond van het wrak 

geprojecteerd.
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2.3 Scheepswrak Burgzand Noord 4

Dit wrak, een West-Indiëvaarder uit begin 
achttiende eeuw, is onderzocht in 1999 en 2001 
door de Rijksdienst (afb. 5). Het schip was onder 
andere geladen met vaten koffiebonen.34 Na het 
laatste onderzoek, waarbij een aantal proef-

sleuven zijn gegraven, is dit wrak afgedekt met 
steigergaas. Inspecties hebben in 2002, 2003, 
2004 en 2005 plaatsgevonden. Tijdens de laatste 
twee inspecties zijn extra fysieke maatregelen 
uitgevoerd om verdere uitspoeling tegen te 
gaan. De achtersteven, die nog volledig in 
verband zat, kon vanwege het extreme hoogte-
verschil (hij stak ruim 2 m uit de zeebodem) 
destijds niet worden afgedekt.35 

34 Kuijper & Manders 2009.
35 Vos 2012, 167.
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Afb. 5 Multibeamsonar-afbeelding uit 2016 van scheepswrak BZN 4 met daarop de plattegrond van het wrak geprojecteerd.
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36 Vos 2012, 193.

2.4 Scheepswrak Burgzand Noord 8

Waarschijnlijk is dit bewapende schip kort na 
1658 gezonken (afb. 6).36 Na het eerste archeolo-
gisch onderzoek in 1998 zijn in 2002 ook proef-
sleuven gegraven door de Rijksdienst. Bij het 

gravend onderzoek is onder andere een bronzen 
luidklok uit 1658 geborgen, vervaardigd door 
Fransiscus Hemony uit Amsterdam. Daarnaast 
zijn ook allerlei gebruiksvoorwerpen van 
officieren en ambachtslieden aangetroffen.  
In 2003 is dit wrak vervolgens afgedekt met 
steiger gaas netten en in 2005 heeft de laatste 
duikinspectie plaatsgevonden.
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Afb. 6 Multibeamsona- afbeelding uit 2016 van scheepswrak BZN 8 met daarop de plattegrond van het wrak geprojecteerd.
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37 Vos 2012, 253-256.
38 Vermeersch 2010.

2.5 Scheepswrak Burgzand Noord 10

Scheepswrak BZN 10 is vermoedelijk rond 1700 
gezonken (afb. 7). De vindplaats kent drie 
hoofdcomponenten: er ligt een vrijwel compleet 
boord met twee doorlopende dekken en een 
complete bewapening van ten minste tien 
kanonnen met rolpaarden, plus de resten van 
een kombuis en kombuisgoed. Oostelijk 
daarnaast dagzoomden veel delen van de lading 
met als hoofdbestanddelen Iberische kruiken in 
rieten manden, gevuld met bentoniet en urine 
voor de textielindustrie, kisten leistenen, vaten 

met druiven en diverse andere kleine, hoog-
waardige elementen. Het complete onderwa-
terschip, inclusief voor- en achtersteven, is hier 
in de ondergrond te verwachten. Westelijk van 
het boord lagen allerlei resten van uitrusting en 
vooral tuigage, met zeer veel details in verband 
aanwezig. Dit is ook het gebied waar eerder de 
dataloggers en de ijzeren frames met houtmon-
sters hebben gestaan van het MoSS project. Dit 
gebied lijkt langzamerhand uit te slijpen 
waardoor waardevolle archeologische resten 
bedreigd worden.37 Na de laatste werkzaam-
heden in 2005 is in 2009 dit wrak weer geïn-
specteerd, waarna in 2010 de afdekking gedeel-
telijk weer is hersteld.38 
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Afb. 7 Multibeamsonar-afbeelding uit 2016 van scheepswrak BZN 10 met daarop de plattegrond van het wrak geprojecteerd.
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39 Vos 2012, 295
40 Hierover is een aparte publicatie 

verschenen: Opdebeeck, Coenen & Vos 
2018.

2.6 Scheepswrak Burgzand Noord 14

Dit wrak, ook bekend als de Potter (vanwege de 
grote hoeveelheid ballaststenen, of potters), is 
een fragment van een groot, vermoedelijk 
bewapend (handels)schip uit de tweede helft 
van de zeventiende eeuw (afb. 8). Na de melding 
in 1993 is het wrak in 1999 voor het eerst archeo-
logisch onderzocht. Omdat de vindplaats ernstig 
werd bedreigd door een slijpgeul ten noorden 
van het wrak, is destijds bepaald dat deze site 
niet behoudenswaardig was. Daarom is geen 
fysieke bescherming aangebracht. In 2005 heeft 
de laatste duikende inspectie plaatsgevonden.39

2.7 Scheepswrak Burgzand Noord 17

Op de vindplaats ligt het wrak van een groot, 
gladwandig gebouwd houten zeilschip uit het 
midden van de zeventiende eeuw, dat in 
Nederland is gebouwd. Naar aanleiding van een 
vondstmelding door sportduikers heeft de 
Rijksdienst hier in 2014 en 2015 duikend 
onderzoek uitgevoerd. De BZN17 zit waarschijn-
lijk bijna rechtstandig in de bodem en is tot het 
eerste dekniveau bewaard gebleven. Het wrak 
heeft nog veel details van de scheepsconstructie 
die gedetailleerde informatie geven over de 
bouwwijze. De vondst van een schip dat zo hoog 
in verband bewaard is gebleven, komt bijna niet 
voor in Nederlandse wateren. Vanwege de 
bedreigingen door paalworm, stroming en 
menselijk handelen is het meest kwetsbare deel 
in 2016 afgedekt met steigergaas. Monitoring 
door zowel duikonderzoek als multibeamsonar 
uit 2017 wijst uit dat de vindplaats momenteel 
goed beschermd onder een afdekkende laag 
sediment en steigergaas ligt.40

5m0

Afb. 8 Plattegrond van scheepswrak BZN 14 (Vos 2012).



19
—

41 Van den Brenk et al. 2017, 80.
42  Hierover gaat een aparte publicatie 

verschijnen: Coenen en Opdebeeck in 
voorbereiding.

43  Van den Brenk et al. 2017, 83.

2.8 Scheepswrak Burgzand Noord 18

Bij de jaarlijkse monitoring met multibeamsonar 
werd in 2011 een mogelijk nieuw scheepswrak 
ontdekt, op slechts 40 m van scheepswrak BZN 3 
(afb. 9). Er werd daarom besloten om een korte 
duikinspectie (IVO-onder water verkennend) uit 
te voeren, om te bepalen of de structuur van 
mogelijk archeologisch belang was. De 
resultaten hiervan staan in deze publicatie.

2.9 Scheepswrak Burgzand Noord 19

Op de locatie van de BZN 19 zijn de resten van 
een houten scheepswrak met een deel van de 
lading aangetroffen. Deze werd gevonden 
tijdens sonaronderzoek in 2014.41 De resten aan 

de oppervlakte liggen verspreid binnen een 
gebied van ongeveer 12 x 5 m. Bij archeologisch 
duikonderzoek in 2017 zijn geen diepe vondsten-
lagen aangetroffen. Gezien de begroeiing van de 
kisten en de aantasting van het hout moeten de 
wrakresten op deze locatie al een geruime tijd 
vrij liggen.42

2.10  Scheepswrak Burgzand Noord 20

Op de locatie van de BZN 20 zijn door paalworm 
zwaar aangevreten resten van een houten 
scheepswrak aangetroffen. Het werd in 2014 
gevonden tijdens sonaronderzoek voor mogelijke 
nieuwe mosselzaadinvangnistallaties.43  De 
wraklocatie bestaat uit een omgekeerd vlak van 
een schip met op ongeveer 6 m hiervandaan 
resten van scheepsconstructie (vermoedelijk 
boord). Dit laatste bestaat uit 3 spanten met huid 
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Afb. 9 Multibeamsonar-afbeelding van scheepswrak BZN 18 uit 2011.
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44 Opdebeeck, Coenen & Vos 2018; Coenen 
& Opdebeeck in voorbereiding.

en wegering. Het omgekeer de vlak beslaat het 
grootste gedeelte van de site en is ongeveer 12 x 3 
m. De resten aan de oppervlakte liggen verspreid 
binnen een gebied van ruwweg 20 x 10 m. Onder 

het vlak en in het westen ervan is onder de losse 
zandlaag een 10 cm dikke, vettige, zwarte kleilaag 
aanwezig. Er zijn echter geen vondstenlagen 
aangetroffen.

A:  aanbrengen steigergaasnetten; R: reparatie 

steigergaasnetten; I: inspecteren afdekking; M&T: 

methoden en technieken testen; IVO-O: 

Inventariserend Veldonderzoek onderwater 

(verkennend en waarderend).

*  De scheepswrakken BZN 17, BZN 19 en BZN 20 worden 

in afzonderlijke publicaties behandeld.44

Tabel 1 Overzicht van onderzochte scheepswrakken en maatregelen.

Scheepswrak 2013 2014 2015 2016 2017

BZN 2 I + R I + R + M&T

BZN 3 I + R I + R I + R I + R

BZN 4 I + R I + R + M&T

BZN 8 I + R I + R

BZN 10 I + R + M&T I + R + M&T I + R

BZN 14 I

BZN 17* IVO-O IVO-O A I

BZN 18 IVO-O I

BZN 19* IVO-O

BZN 20* IVO-O
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3 Veldwerk 2013

3.1 Doelstellingen

3.1.1 Scheepswrak BZN 3

Het doel van het onderzoek naar de BZN 3 was 
om de bestaande steigergaas- en zandzakafdek-
king te inspecteren. Eventuele vrijgespoelde 
delen moesten weer (opnieuw) worden afdekt 
met steigergaas. 

3.1.2 Scheepswrak BZN 10

Ook op de BZN 10 was het doel om de bestaande 
steigergaasafdekking te inspecteren en 
mogelijke beschadigingen hieraan te repareren. 
Daarnaast moesten vier matten kunstmatig 
zeegras worden geplaatst op de vindplaats.

3.1.3 Scheepswrak BZN 18

Het doel voor de BZN 18 was om een 
IVO-onderwater verkennend onderzoek uit te 
voeren. Hiervoor zijn de volgende onderzoeks-
vragen opgesteld:

Algemene vragen over de wraklocatie:
Wat is de omvang en verspreiding van de 
scheepsresten?
Wat is de exacte positie ligging van de site?
Wat is de positie van het wrak in de bodem?
Wat is de algemene conservering van het wrak? 
Hoe stabiel is de omgeving?
Wat kan gezegd worden over de degradatiepro-
cessen van deze vindplaats?

Vragen over de scheepsconstructie:
Welke delen van het schip zijn (vermoedelijk) 
bewaard gebleven?
Zijn er constructiedetails zichtbaar en wat 
vertellen deze over de bouwwijze en 
bouwdatum van het schip?
Liggen de scheepsdelen nog in een goed 
onderling verband en indien niet, zegt de positie 
van de scheepsdelen iets over het wrakproces 
en/of latere natuurlijke/menselijke processen? 

Vragen over vervolgonderzoek en het proces:
Dient er waarderend vervolgonderzoek plaats te 
vinden? Licht de selectie beargumenteerd toe 
aan de hand van een tabel met toelichtende 
tekst;
Indien er een eventueel waarderend onderzoek 
dient plaats te vinden, hoe dient dit te worden 
ingericht? 
Indien er waarderend onderzoek plaats moet 
vinden, wat zijn daarvoor de belangrijkste 
aandachtspunten en beperkingen? Bestaat er 
bijvoorbeeld een risico, en zo ja geef een 
inschatting van de hoogte daarvan, op het 
voorkomen van niet gesprongen explosieven, 
munitie en/of menselijke resten op of rond de 
objecten? Indien het om dieper afgedekte 
objecten gaat, welke voorzieningen kunnen/
dienen getroffen te worden om een waardering 
mogelijk te maken? 
In hoeverre is het natte inventariserende voor-
onderzoek te verbeteren? Hierbij gaat het zowel 
om de gebruikte methodiek als om de 
procesgang. 

3.2 Onderzoeksteam

Het onderzoeksteam bestond in 2013 uit drie 
maritiem archeologen en één duikploegleider/
duiktechnicus van de Rijksdienst en twee 
ingehuurde beroepsduikers/duikploegleiders. 
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van het 
kraanwerkschip de Wieringen 82 “Gerdia”. Dit 
schip heeft trusters, waardoor het zeer 
nauwkeurig kan manoeuvreren. In combinatie 
met de spudpalen waar het schip op ankert, 
ontstaat zo een stabiel werkplatform waarvan 
elke dag op precies dezelfde locatie kan worden 
gedoken. Op dit schip bevonden zich de 
containers met duikmateriaal en een 
werkruimte. Vanuit de haven van Oudeschild op 
Texel werd elke dag uitgevaren naar de onder-
zoekslocaties. 

3.3 Duikomstandigheden

De Waddenzee wordt gekenmerkt door sterke 
getijdenstroming, regelmatig (zeer) slecht zicht 
en grote verschillen in sedimentatie tussen de 
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getijden. Dit maakt het een lastige omgeving om 
archeologische onderzoek uit te voeren. Bij het 
onderzoek in 2013 speelde dit ook een rol: de 
eerste dagen was het zicht op de BZN 3 minder 
dan 20 tot 30 cm. Hierdoor duurde het docu-
menteren van de nieuw vrijgespoelde delen 
langer dan gepland. Gelukkig werd het zicht naar 
mate het project vorderde steeds beter, 
waardoor toch alle doelstellingen zijn gehaald. 
Er werden 8044 minuten in 12 duikdagen 
gemaakt, waarvan 2025 op de BZN 10, 5798 op 
de BZN 3 en 221 op de BZN 18.

3.4 Methodiek

Inspecteren
Zodra het schip boven de vindplaats was 
geankerd, ging als eerste een duiker naar 
beneden om een afdaaleind op het wrak te 
plaatsen. Op die manier komen duikers altijd 
op dezelfde plek op het wrak aan en weten ze 
de weg naar het werkschip ook weer eenvoudig 
te vinden. Vanwege het verwachtte matige tot 
soms zeer slechte zicht werd op de wrakken 
ook een gidslijn gespannen. Niet alleen ter 
oriëntatie voor de veiligheid, maar ook om 

nauwkeuriger te kunnen inspecteren. Een 
afgedekt wrak heeft namelijk weinig tot geen 
oriëntatiepunten. Dat maakt het lastiger om de 
locaties van eventuele beschadigingen aan te 
geven. Hierna daalden de overige teamleden 
langs de gidslijn af om te onderzoeken of er 
sprake was van beschadigingen aan de reeds 
aangebrachte afdekking en zo ja in welke mate 
en op welke plaatsen. Dit werd onder andere 
gedaan door dwars op de gidslijn te zwemmen 
middels een grasmaaierpatroon (afb. 10). Op de 
afbeeldingen van de multibeamsonar van het 
betreffende wrak zijn deze beschadigingen 
vervolgens aangegeven. 

Documenteren
Om de BZN 18 te kunnen documenteren zijn de 
uit de bodem stekende wrakdelen geschetst, 
waarna van enkele onderdelen ook maten zijn 
genomen met een duimstok. Er is voor dit 
onderzoek niet gegraven. Enkele losliggende 
houten scheepsdelen zijn meegenomen voor 
herkomst- en dateringsonderzoek. Vanwege de 
beperkte duiktijd konden onderwater geen delen 
worden gezaagd van de constructie die nog in 
verband zaten. Daarnaast zijn enkele artefacten 
meegenomen om informatie over herkomst en 
datering van het scheepswrak te krijgen.

Afb. 10 Door dwars op de gidslijn te zwemmen, kunnen de onderzoekers gecontroleerd de hele vindplaats inspecteren 

(naar Bowens 2009).
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45 Vos 2012, 89-103.

Afdekken
Voor het afdekken van een wrak wordt de 
methode met steigergaas gebruikt. Deze 
methode is in de jaren negentig al ontwikkeld 
door de Rijksdienst.45 De eerste functie is dat het 
gaas ervoor zorgt dat het onderliggende 
sediment niet meer weg kan spoelen. Daarnaast 
kan het worden gebruikt om in een korte tijd een 
groot oppervlakte te bedekken met extra 
sediment, waardoor het onderliggende erfgoed 
beschermd is tegen fysieke en biologische 
degradatie en menselijke verstoring.
De werking is als volgt: het steigergaas wordt 
uitgerold over de af te dekken plek. Aan beide 
kanten wordt het net verzwaard (meestal met 
oude ankerkettingen), waardoor het op zijn 

plaats blijft liggen. Door het niet strak over het 
oppervlak te spannen, zweeft het gaas in het 
water. Vervolgens stroomt water met sediment 
in suspensie door de mazen het gaas binnen. 
Aangezien onder het net geen stroming meer is, 
slaat het sediment daar neer. Op die manier 
wordt de ruimte tussen het steigergaas en het af 
te dekken oppervlak opgevuld met sediment, 
dat vervolgens door het gaas op zijn plaats 
wordt gehouden (afb. 11).

In de Waddenzee zijn echter zulke grote hoeveel-
heden sedimenttransport, dat de mazen van het 
steigergaasnet na enkele tijen verstopt kunnen 
raken. Dan moet het gaas worden opgeschud 
zodat het zand wat erop ligt door de mazen zakt.

Ketting

Wrak

Zandtransport

Bindbandjes

Bindbandjes

Afb. 11 Werking van de afdekmethode met steigergaas.
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46 Vos 2012, 151-157.

Kunstmatig zeegras
Kunstmatig zeegras werkt als volgt: stroken 
plastic zijn bevestigd aan een mat van gaas. 
Onder water drijven deze plastic stroken in het 
water, waardoor ze de stroming remmen. 
Hierdoor treed minder erosie op. Een tweede 
effect is dat door het remmen van de stroming 
ook sedimentatie kan optreden. De oorspron-
kelijke matten moesten worden uitgerold, 
waarna ze werden vastgezet door ankers in de 
bodem te drijven. Niet alleen kost dit veel tijd 
om uit te voeren, er bestaat ook een kans dat 
eventuele archeologische resten die zich onder 
de mat bevinden worden beschadigd. Daarom 
is een nieuwe mat ontwikkeld die op zijn plaats 
blijft dankzij een met grind verzwaarde rand. 
Deze mat wordt met speciaal frame volledig 

uitgerold op zijn plek geplaatst en is bij 
scheepswrak BZN 3 getest (afb. 12).

3.5 Bevindingen per wraklocatie

3.5.1 Scheepswrak BZN 3

Fysieke bescherming gecontroleerd
Bij de inspectie van de vindplaats in 2013  
bleek dat er delen van het wrak waren vrij 
gespoeld. In het zuiden van de site lagen er 
delen bloot van wat in 1988 werd herkend en 
beschreven als onderdelen van de voorsteven 
van het schip.46 

Afb. 12 Het kunstmatig zeegras wordt met een speciaal frame op de zeebodem geplaatst (Paul Voorthuis/Highzone 

Photography).
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In het noorden waren er constructiedelen van 
het wrak vrij gespoeld die nog niet eerder waren 
onderzocht (afb. 13). Daarom is besloten om 
eerst dit deel goed in kaart te brengen, voordat 
zou worden begonnen met het aanbrengen van 
de fysieke bescherming. 

Nieuw vrij gespoelde wrakdelen in kaart 
gebracht 
Het meest herkenbare deel dat in het noorden 
is vrij gespoeld, is een deel van een scheeps-
boord, dat wel tot 2 m uit de bodem steekt 
(afb. 14). 

5m0
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Afb. 13 Multibeamsonar-afbeelding  van het noordelijk deel van scheepswrak BZN 3 met daarop een schets van de nieuw vrijgespoelde delen.
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Afb. 14 Zijaanzicht van het vrijgespoelde boord, gezien vanaf de binnenzijde van het schip.
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Het boord is sterk verweerd en aangevreten 
door de paalworm. Het bestaat uit een opeen-
volging van scheepshuid, spanten en wegering. 
Duidelijk kon worden vastgesteld dat de binnen-
zijde van het boord aan de westkant ligt. Dit kan 
men afleiden door de aanwezigheid van 
meerdere knieën aan de westzijde van het 
boord. Ook de kromming van de spanten in het 
meest noordelijke gedeelte van het boord wijzen 
op een vlak dat zich ten westen van het boord 
bevindt. Dit houdt in dat de bundel van acht 
gecorrodeerde ijzeren staven met ringen die zich 
halverwege het vrij gespoelde boord bevinden 
vermoedelijk nog in-situ staan. Dit zijn waar-
schijnlijk de reserve ankers die zich in het ruim 
van het schip bevonden. Deze ankers bevinden 
zich op 4 m van het boord en steken 2,5 m uit de 
bodem. Dit geeft een duidelijke indicatie van de 
erosie: deze ringen staken tijdens het veldonder-
zoek in 1988 amper boven de bodem uit.47

Daar waar het boord in noordelijke richting in 
het zand verdwijnt, hebben de spanten een 
duidelijke kromming wat doet vermoeden dat 
deze de bovenkanten van zitters zijn. Deze 
zitters vormen een onderdeel van de totale 
spant waarbij de leggers op het vlak liggen en de 
oplangers rechte spanten zijn die onderdeel van 
het boord vormen. De zitters vormen de 

47 Vos 2012, 150.
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Afb. 16 Schets van een deel van het boord van de BZN 3, waarbij duidelijk de dubbele scheepshuid te zien is.  

Maten in cm. De inzet is een dwarsdoorsnede van het boorddeel.

Afb. 15 Constructie van een samengesteld spant in 

Nederlandse scheepsbouw (naar http://www.otteblom.nl).

http://www.otteblom.nl
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connectie tussen leggers en oplangers en 
bevinden waar het vlak over gaat in het boord: 
de kim van het schip (afb. 15). Meer naar het 
zuiden is dit boord hoger bewaard gebleven en 
ziet men nog alleen de oplangers uitsteken. De 
zitters liggen hier dieper in het boord wat leidt 
tot een grotere ruimte tussen de verschillende 
spanten hoger op het boord. De gemiddelde 
dikte van de spanten lijkt 20 cm, terwijl de 
breedte varieert tussen 10 (in het zuiden) en  
30 cm (meer naar het noorden toe). Daar waar 
het boord hoger bewaard is gebleven, steken 
vier wegeringsplanken uit de bodem. Hier kan 
men duidelijk een dubbele scheepshuid vast-
stellen (afb. 16). De dikte van de huidgangen van 
de scheepshuid is 7 cm. Aan de binnenkant is de 
dikte van de wegerplanken 4 cm met een 
breedte van 45 cm. De onderste wegerplank 
heeft op de plaats waar de ankers uit de bodem 
steken een duidelijke hoeklas en een dikte van  
8 cm. Mogelijk is dit een verdikte wegerplank. 
Gezien de hoogte en de positie van deze plank is 
het mogelijk dat het om een kimweger gaat. 
Tegen het boord waren zeven zware balken 
bevestigd. De vijf meest zuidelijke van deze 

balken waren enorm verweerd, maar konden 
nog wel duidelijk als knieën geïnterpreteerd 
worden. Ook in de buurt van de ankers werd een 
losse knie gevonden. Op ongeveer 7 m ten 
noorden van deze vijf knieën zijn nog eens twee 
zware balken bevestigd tegen het boord. 
Hiervan kon niet vastgesteld worden of deze ook 
knieën waren of dat dit mogelijk kattesporen 
zijn die ter versteviging van de romp dienden.
Ten zuiden van de opstaande ankers werd in 
2013 ook een geërodeerde mast gevonden  
(afb. 13). Deze mast stak 1 m uit de bodem en 
heeft een diameter van 48 cm. De mast loopt 
onderin taps toe en is acht- of zeshoekig. 
Sondering wees uit dat direct naast de mast, 
onder 25 cm zand, ook hout aanwezig is. 
Vermoedelijk is dit het mastspoor. Naast de 
mast liggen in elkaar gestapelde houten nappen 
(afb. 17) die beschadigd zijn: de bovenste zijde 
van de rij is verdwenen. Bekend is dat sportdui-
kers hier onder andere houten nappen en grote 
jufferblokken (van de verstaging) geborgen 
hebben. Vermoed wordt dat de beschadigingen 
van de houten nappen het gevolg zijn van het 
onachtzaam gebruik van een airlift. 

Afb. 17 Still uit een video. In het midden liggen de houten nappen in elkaar.
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Rondom het anker en de mast liggen verder nog 
losse houten constructiedelen en veel brokjes 
steenkool. Ten zuiden van de mast liggen drie 
zware balken naast elkaar in verband. Vanwege 
de ligging (dieper dan de onderkant van de 
mast) en de hoek die ze vormen met het boord 
(90 graden),werden deze balken geïnterpreteerd 
als mogelijk liggers. Als dit inderdaad de 
liggende spanten van het vlak zijn dan lijkt het er 
op dat dit gedeelte van het vlak hoger ligt en dat 
het vlak dieper in de bodem ligt in het noordelijk 
gedeelte langs het boord.
In het noorden van de site, ten oosten van het 
boord, ligt een warboel van planken, balken en 
mogelijk een wrang van het schip in een slijpgeul 
(afb. 13). Deze slijpgeul ligt ten noorden van het 
gebied dat in 1988 is afgedekt met zandzakken 
en in 2003 is uitgebreid met steigergaas.48 De 
slijpgeul ligt op een diepte van iets meer dan 
10 m waarbij de wrakbult met zandzakken 5m 
hoger is. Op sommige van deze balken zijn de 
bevestigingspunten van zware ijzeren bouten 
nog zichtbaar als concretieplekken op het hout 
(voorbeeld: balk met meetpunt 55). Onder de 
balken werd ook een tonnetje aangetroffen  

(afb. 18). Deze is gemaakt uit eikenhouten 
duigen van 6-7 cm breed die bij elkaar gehouden 
werden door hoepels van wilgentenen. Het 
tonnetje heeft een diameter van 35 cm en een 
lengte van 60 cm. Tussen de spanten van het 
boord werden veel visnetten aangetroffen. 

Vergelijking tussen de verschillende  
interpretaties
Bij de waardestelling in 1985-1988 werd gesteld 
dat het wrak bestond uit een compleet 
stuurboord, bewaard tot aan de verschansing. 
De binnenste zijde van dit boord ligt omhoog en 
verder naar het westen stak nog een deel van 
een dek omhoog uit de bodem. Op het onderste 
doorlopende dek zijn gietijzeren kanonnen met 
rolpaarden aangetroffen, met de loop naar 
beneden. Het is vrijwel zeker dat deze nog op 
hun oorspronkelijke plek staan, met de lopen 
door de geschutpoorten. Verder naar het zuiden 
werd op hetzelfde dekniveau een grote 
gemetselde oven aangetroffen. Omdat er nooit 
is gegraven, kon niet precies worden vastgesteld 
hoe de verschillende delen met elkaar in 
verband zaten. 

Duigen Wilgentenen banden

Afb. 18 Still uit een video van het tonnetje dat werd aangetroffen onder een aantal balken.

48 Vos 2012, 151-156.



29
—

Tijdens het aanvullend onderzoek in 2000 werd 
in het zuiden de voorsteven gevonden, deels 
nog verband, waardoor met zekerheid vastge-
steld kon worden dat het boord een bakboord 
is. Wat eerder werd geïnterpreteerd als 
opstaand dek, bleek nu duidelijk een boord te 
zijn. De onderzoekers hebben destijds ook 
kattesporen aangetroffen. Meer naar het zuiden 
werd een deel van een boord gevonden dat aan 
de westzijde berghouten had, waardoor dit 
geïnterpreteerd werd als een stuurboord. 
Ergens in de scheepsconstructie moet volgens 
de onderzoekers van destijds daarom een breuk 
zitten.49 
Dat in 2013 naast de opstaande ankers ook de 
grote mast is aangetroffen, is een extra bewijs 
dat in ieder geval een groot deel van het vlak 
nog in de bodem aanwezig moet zijn. De vraag 
is echter hoe dit deel van het wrak, een vlak met 
een deels opstaand en deels omgeklapt boord 
ten oosten van de ankers, in verband zit met de 
voorsteven in het zuiden. De afstand tussen de 
grote mast en de aangetroffen voorsteven is 
namelijk een meter of 40. Bij houten schepen 
uit de zeventiende eeuw zat de mast meestal 
iets achter de helft van de lengte van het schip.50 
Aangezien schepen is die tijd zelden langer 
waren dan 45 m, is die afstand dus veel te groot. 
Ook zit de voorsteven niet op één lijn met de 
mast, maar verder naar het oosten. Er kan dus 
worden geconcludeerd dat het voorschip en het 
deel rondom de mast niet meer aan elkaar vast 
zitten. Een andere mogelijkheid is dat het deel 

in het zuiden van een ander schip afkomstig is. 
Gezien de grote dichtheid aan scheepswrakken 
in het Burgzand-gebied is dat ook een optie.  
De BZN 18 ligt bijvoorbeeld op ongeveer 50 m 
van de mast van de BZN 3, wat slechts 10 tot  
15 m minder is dan de afstand van die mast tot 
de voorsteven (afb. 19). Alleen door proef-
sleuven te graven kan precies worden vastge-
steld wat de relatie is tussen deze verschillende 
onderdelen.

Fysieke bescherming bijgewerkt
In het noorden en zuiden werden de vrij 
gespoelde delen van het schip afgedekt met  
steigergaasnetten. Deze netten zijn aan de 
buitenzijde verzwaard met kettingen of met 
tie-rips vastgemaakt aan de oudere afdekking. 
Gezien de enorme hoogteverschillen die 
overbrugd moesten worden, zijn de netten in 
fasen gelegd. In 2013 is tevens geëxperimenteerd 
met boeitjes om de netten omhoog te houden 
tijdens het inzanden zodat het beoogd eind-
stadium sneller zou worden bereikt (afb. 20). 

Afb. 19 Schematisch overzicht van de posities van de  

BZN 18 en de voorsteven en mast van de BZN 3.
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40m0

49 Vos 2012, 157-159.
50 Hoving & Lemmers 2001, 278.

Afb. 20 Het boeitje dat op het steigergaas is bevestigd, 

zorgt ervoor dat het net blijft drijven.
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Ook werd om het afdekken te bespoedigen met 
behulp van een waterpomp zand van buiten het 
wrak onder een aantal van de gazen gebracht 
waar het hoogteverschil het grootst was: 

rondom de ankers en mast. In totaal is aan de 
noordkant 700 m² netten en in het zuiden  
180 m² aan netten geplaatst (afb. 21).

Afb. 21 Multibeamsonar-afbeelding van de vindplaats met daarop de locaties van de in 2013 geplaatste steigergaas netten.
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3.5.2 Scheepswrak BZN 10

Fysieke bescherming gecontroleerd en 
bijgewerkt
In totaal hebben de onderzoekers vier duikdagen 
gespendeerd op het wrak van de BZN 10. Eerst 
werd een controle van de fysieke bescherming 
uitgevoerd (afb. 22). Het noordelijk gedeelte van 
de afdekking stond bol en onder spanning. Op 
een paar kleine scheuren na was de afdekking 
intact. Deze kleine scheuren konden met  
Tie-rips gerepareerd worden. In het zuidwesten 
van de locatie zijn meerdere grote scheuren  
vastgesteld, waardoor slijpgeulen begonnen te 
vormen in de wrakbult. Hier werden door de 
onderzoekers houten onderdelen gezien die vrij 
gespoeld waren.

Ook in het noordoosten van de wraklocatie 
werden verschillende grotere scheuren vastge-
steld. Hier was duidelijk een diepe slijpgeul aan 
het ontwikkelen waar archeologisch materiaal in 
vrij kwam te liggen (mond/hals en buik van 
kruiken). Hoewel sommige grote stukken gaas 
zijn losgekomen, vangen ze toch nog zand. 
Hierdoor vormen ze richels/dijken achter het 
wrak. Ondanks de vele scheuren lijkt 95% van 
het wrak nog met zand afgedekt te zijn.

Bij het hoogste punt van de wrakbult in het 
zuiden (zuidelijke kanon) was de afdekking 
beschadigd. De manier waarop de netten zijn 
beschadigd en de vorm van de verdieping in het 
wrak doen de onderzoekers vermoeden dat hier 
moedwillig is gegraven. Veel houten constructie-
elementen en objecten zoals Friese geeltjes 
(bakstenen), leisteen en delen van een rolpaard 

Afb. 22 Multibeamsonar-afbeelding van de BZN 10 met daarop de beschadigingen in de steigergaas afdekking gemarkeerd.
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lagen hier bloot. Dit gat werd in 2013 met stei-
gergaas opnieuw afgedekt. Tijdens de reparatie 
is een koperen kaarsenhouder of blaker met 
handvat gevonden. (afb. 23) Het is een messing 
schaaltje met een diameter van 19,5 cm en een 
opstaande rand waarin centraal een kaarsen 
houder staat met een diameter van 2,15 cm.  

De steel van is aan het schaaltje vast genageld 
en heeft een gat aan het uiteinde om de blaker 
op te hangen. Als versiering zijn drie sterren 
gestanst in de steel. Ook in het noorden steekt 
een kanon uit de afdekking (afb. 7). Hier omheen 
was de bodem verdiept. Daarom zijn hier 
nieuwe steigergaas netten geplaatst.

Plaatsen kunstmatig zeegras
Na een paar dagen voorbereidend werk zijn vier 
matten met kunstmatig zeegras geplaatst direct 
naast het scheepswrak BZN 10 (afb. 24). De 
matten zijn van noord naar zuid gelegd: eerst 
een mat met korte slierten, daarna twee lange 
en vervolgens weer een korte. Met behulp van 
een door SSCS ontwikkeld legframe zijn binnen 
twee uur de vier matten in slecht zicht en op 
ongeveer 7 m diepte gelegd.

Zes dagen later is een duikinspectie uitgevoerd 
om naar het effect van de matten te kijken. Het 
blijkt dat nu al veel zand is ingevangen. Alleen

Afb. 23 Koperen kaarsenhouder of blaker, gevonden 

tijdens het repareren van de afdekking in 2013 

(vnr BZN10-1).
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Afb. 24 Multibeamsonar-afbeelding van de vindplaats met de locatie van de matten kunstmatig zeegras.
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aan de uiterste zuidzijde ligt de verzwaringsrand 
gevuld met gravel nog open en bloot en zijn de 
grassprieten nog volledig zichtbaar. Naar het 
Noorden toe liggen de matten bijna volledig 
onder het zand. Aan weerszijden van de matten 
is door de vertraging van de stroming ook zand 
ingevangen. Dit effect is zichtbaar tot 2 m achter 
de matten. Het lijkt erop dat met name de 
kortere sprieten van 60 cm het beste effect 
hebben. De langere gaan eerder plat liggen door 
de zware stroming en verliezen hun effect. In 
tegenstelling tot het al jaren in gebruik zijnde 
steigergaas, zullen de matten van kunstmatig 
zeegras altijd dynamisch blijven. Daar waar zand 
weg erodeert zullen hopelijk de sprieten weer 
omhoog gaanstaan en het zand weer opnieuw 
invangen. Hiermee is het misschien wel een 
ideale combinatie met de steigergaas afdekking: 
een dynamische afdekking boven of voor een 
met steigergaas afgedekt scheepswrak om 
ervoor te zorgen dat de randen rondom het wrak 
niet uitzanden of om de steigergaas afdekking 
die nogal makkelijk beschadigd zelf te 
beschermen. De komende jaren moet blijken of 
de matten ook over langere termijn een 
beschermend effect hebben.

3.5.3 Scheepswrak BZN 18

Omdat de BZN 18 op slechts 40 m van het 
noordpunt van de BZN 3 ligt, werd besloten om 
er onderwater heen te zwemmen in plaats van 
het onderzoeksschip te verplaatsen. Hierdoor 
kon de rest van het team blijven werken op de 
BZN 3. Eén duiker heeft een gidslijn tussen beide 
wrakken gespannen, waarmee een onderwater-
archeoloog twee keer de BZN 18 heeft bezocht. 

Omschrijving van het wraklocatie
Op de vindplaats ligt het wrak van een houten 
zeilschip. De resten zijn ongeveer 26 m lang en  
6 m breed (afb. 25). De oriëntatie is min of meer 
noordwest zuidoost. Aan één zijde (de oostkant) 
steekt een deel ongeveer 1 m uit de bodem. 
Direct hiernaast ligt een geul van ongeveer 11 m 
diep, terwijl het houten deel 2.5 m hoger ligt.  
Op de rand van de geul ligt een schelpenbank. 
De andere kant (het westelijk deel) van de 
constructie is meer ingezand. Tot enkele meters 
ten oosten van de vondstlocatie lagen diverse 
houten onderdelen en concreties verspreid op 
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Afb. 25 Overzichtsschets van de BZN 18.



34
—

de bodem. Het deel dat uit de bodem steekt is 
dusdanig ondergeslepen, dat er onderdoor 
gezwommen kon worden. 7,5 m van het meest 
zuidelijke wrakdeel zit mogelijk een breuk in de 
constructie. 

Scheepsconstructie
Op de bodem werd een rij gekromde balken van 
eikenhout aangetroffen die evenwijdig aan 
elkaar uit de bodem omhoog kwamen. Naast 
elke balk zat nog een tweede gekromde balk 
(ook van eik) bevestigd die in het verlengde 
omhoog liep. Op basis van de vorm en het 
onderlinge verband zijn deze balken geïdentifi-
ceerd als een spant, bestaande uit liggers en 
zitters (afb. 25) Deze liggers waren tussen de 10 
en 18 cm breed, waarbij de meesten rond de 
14-16 cm breed waren. De overige liggers waren 
op afstanden van 13 tot 48 cm van elkaar 
geplaatst, waarbij de meeste afstanden tussen 
de 20 en 30 cm waren. Of bij de grootste afstand 
een ligger ontbrak kon niet worden vastgesteld. 
De zitters waren een onderdeel van een spant 
van een schip. De spanten vormden de basis van 
het boord van een schip. Het boord dat zichtbaar 
is, bestaat voor een deel uit de complete 
sandwich van wegering, spanten en huid-
planken. Er is één spant opgemeten (het tweede 
spant vanaf het meest zuidelijke wrakdeel), deze 
was 21 cm dik en 13 cm breed. 
Aan zowel de boven- als onderzijde van de 
liggers en zitters zaten eikenhouten planken 
bevestigd: dit zijn zowel huidplanken als 
wegering (binnenhuid). De huidplanken of 
gangen waren tegen elkaar aan bevestigd, 
zonder overlap. Het schip was dus gladboordig 
gebouwd. Van één huidplank is de breedte 
opgemeten, deze was 43 cm breed. Zowel de 

wegering als de huidplanken zijn ongeveer 5 cm 
dik. Vanwege het samenstel van liggers, zitters 
(zie spanten), huidplanken en wegering is dit 
deel geïnterpreteerd als de onderkant van een 
schip, oftewel het vlak. Een van de weger-
planken was echter een stuk dikker: 9 cm. Deze 
bevond zich precies op de plek waar het vlak van 
het schip overgaat in het boord. Dit moet dus de 
kimweger zijn. 
Op ongeveer 7 m van het meest zuidelijke punt 
van het wrak leek er een breuk in het vlak te 
zitten. Het deel ten noorden hiervan leek wat 
meer naar beneden te lopen (afb. 25). 
Omdat bij deze inspectie niet is gegraven, kon 
slechts het deel dat uit de bodem stak worden 
gedocumenteerd. Omdat het zichtbare deel van 
het vlak nog in goed verband zat, kon de kiel niet 
worden vastgelegd.
Op 3 m ten westen van de opstaande rand van 
het wrak (in het midden van het schip) werd een 
lange houten balk aangetroffen die 16 cm dik en 
53 cm breed was. Over een lengte van ongeveer 
6 m was deze niet bedekt met zand. Vanwege 
het formaat van de balk, de oriëntatie en de 
locatie is deze geïnterpreteerd als het zaathout. 
Dit deel zat nog in verband met de overige 
constructie.
Andere onderdelen van de scheepsconstructie 
werden (mede door de korte onderzoekstijd) 
niet herkend. Zo zijn er geen sporen van de 
stevens aangetroffen noch van hogere scheeps-
constructie zoals onderdelen van het dek. Ten 
oosten van het vlak werd een verzameling van 
houten planken en concreties gevonden, maar 
verdere determinatie was niet mogelijk. 
Daarnaast kon ook niet worden vastgesteld 
waar het voor- of achterschip zou moeten 
zitten.
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51 Pers. comm. Jan van Doesburg, 22 juli 
2013.

Vondstmateriaal
Op de wraklocatie zijn naast onderdelen van de 
constructie ook scherven van een kogelpot (circa 
15 x 10 cm, afb. 26), een vergiet (afb. 27), een 
tegel (12,8 x 13 x 2,5 cm, afb. 28) en een 
IJselsteentje (10,5 x 7,5 x 4 cm, afb. 29) 

gevonden. De scherf roodbakkend aardewerk 
met glazuur (circa 21 x 18,5 cm) is van een zeven-
tiende-eeuws bord op standlobben (afb. 30).  
De kogelpotscherf zou gezien de randvorm en 
magering 13e-eeuws kunnen zijn.51

Afb. 26 Scherf van een kogelpot die uit de 13e eeuw zou 

kunnen komen (vnr BZN18-2).
Afb. 27 Deel van een vergiet (vnr BZN18-3).

Afb. 30 Scherf van een zeventiende-eeuws bord op 

standlobben (vnr BZN18-1).

Afb. 28 Op de BZN 18 werd ook een tegel gevonden  

(vnr BZN 18-4).

Afb. 29 IJsselsteentje afkomstig van de BZN 18 (vnr BZN18-5).
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52 Domínguez Delmás 2013.
53 Van den Brenk et al 2017.

Datering
Tussen het zaathout en het boord is één monster 
meegenomen voor dendrochronologisch 
onderzoek. Het betrof een losse eikenhouten 
plank. Hoewel het houtmonster over genoeg 
jaarringen beschikte voor onderzoek, leverde dit 
geen datering op.52 Op basis van de vondsten 
wordt het schip voorlopig gedateerd op zeven-
tiende eeuw.

Bedreiging
Alle delen van het schip die uit de zeebodem 
steken, worden bedreigd door mechanische, 
biologische en chemische degradatie. Ook 
menselijk handelen kan een bedreiging vormen: 
een visnet dat over de bodem sleept kan 
makkelijk blijven haken achter het opstaande 
deel van het vlak en boord.

Interpretatie van de vindplaats
Op basis van de eerste inspectie kan er nog 
weinig worden gezegd over het schip. Het is nu 
enkel bekend dat de BZN 18 bestaat uit het vlak 
van een middelgroot houten schip. Op basis van 
de losse vondsten wordt de vindplaats voorlopig 
gedateerd op de zeventiende eeuw. Er zijn geen 
sporen van bewapening of lading aangetroffen. 
Gezien de bodemtopografie kan de vindplaats 
zich nog wel voor een deel onder het sediment 
ten westen uitspreiden. Grote constructiedelen 
zijn echter niet te verwachten.
Vanwege de grote hoeveelheid scheepswrakken 
in de directe omgeving en de incompleetheid 
van de BZN 18 is het ook mogelijk dat dit vlak 
onderdeel heeft uitgemaakt van één van de 
andere vindplaatsen binnen het rijksmonument.
Aanvullend onderzoek moet uitwijzen of het 
vlak een deel is van één van de andere scheeps-
wrakken in de buurt. Daarnaast kunnen nieuwe 
dendromonsters hopelijk leiden tot een betere 
datering van het wrak. Om de exacte omvang 
van de vindplaats te kunnen bepalen, zou 
opgegraven moeten worden.

Beantwoording onderzoeksvragen
Wat kan op basis van de duikinspectie gezegd 
worden over de aard van de geselecteerde 
objecten of fenomenen? Betreft het natuurlijke 
objecten/fenomenen of zijn het objecten van 
antropogene makelij?
Op de locatie liggen de resten van een houten  
scheepswrak.

Indien de geselecteerde contacten als natuurlijke 
objecten/fenomenen worden geïdentificeerd, 
om welke natuurlijke objecten/fenomenen gaat 
het hier dan?
Aangezien het om een antropogeen object gaat, is deze 
vraag niet van toepassing. 

Indien de geselecteerde contacten als antropo-
gene objecten(vondsten/constructies) worden 
geïdentificeerd, om welke classificatie gaat het 
hier dan? Hierbij rekening houdend met de 
hoofdindeling: archeologische objecten, niet-
geëxplodeerde conventionele explosieven 
(NGCE) en overig;
De BZN 18 is een houten scheepswrak, van archeolo-
gisch belang.

Algemene vragen over de wraklocatie:  
Wat is de omvang en verspreiding van de 
scheepsresten?
De scheepsresten liggen verspreid over een gebied van 
ongeveer 30 x 10 m.

Wat is de exacte positie ligging van de site?
coördinaten RDX 124959 RDY 562427

Wat is de positie van het wrak in de bodem?
Het vlak van het schip ligt bijna rechtstandig deels in de 
bodem. Eén zijde was flink onderslepen, de andere kant 
verdween in de bodem. Het vlak is noordwest- zuidoost 
georiënteerd.

Wat is de algemene conservering van het wrak?
De algemene conservering is matig tot slecht. Het wrak 
bestaat slechts uit het vlak en aanzet tot de boord van 
een houten scheepsvlak. De constructiedelen lijken goed 
in verband te liggen. Alle delen van het wrak die niet zijn 
afgedekt door het zand zijn onderhevig aan erosie. 
 
Hoe stabiel is de omgeving?
De Waddenzee wordt gekenmerkt door sterke getijden-
stroming en grote sedimentatieverschillen en is dus een 
zeer dynamische omgeving. Hierdoor kunnen delen van 
het schip snel vrijspoelen, maar evengoed verzanden. 
Uit de monitoringsgegevens met multibeamsonar blijkt 
dit gedeelte van het rijksmonument de laatste jaren 
echter nauwelijks te verdiepen.53 Desondanks zullen 
door de dagelijkse getijdenwerking sedimentatiever-
schillen ontstaan waarbij alle delen in de bovenste halve 
meter van de bodem regelmatig vrijspoelen.
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Wat kan gezegd worden over de degradatie-
processen van deze vindplaats?
Alle onderdelen van de vindplaats die niet waren bedekt 
met sediment vertoonden tekenen van degradatie. Dit 
betrof zowel biologische degradatie (paalworm) als 
mechanische (sterke stroming) en chemische (corrosie) 
degradatie.

Vragen over de scheepsconstructie:
Welke delen van het schip zijn (vermoedelijk) 
bewaard gebleven?
De vindplaats bestaat uit het vlak van een middelgroot 
houten schip, dat in ieder geval aan een zijde tot net 
boven de kim bewaard is gebleven.

Zijn er constructiedetails zichtbaar en wat 
vertellen deze over de bouwwijze en 
bouwdatum van het schip?
Spanten, huid, wegering en zaathout waren zichtbaar. 
Hieruit valt op te maken dat het schip gladboordig is 
gebouwd. Op basis van deze constructiegegevens kan 
geen uitspraak worden gedaan over een datering. Aan 
de hand van de vondsten en de vondstlocatie kan wel 
een inschatting worden gemaakt. Dit wijst uit dat het 
schip vermoedelijk uit de zeventiende eeuw stamt.

Liggen de scheepsdelen nog in een goed 
onderling verband en indien niet, zegt de positie 
van de scheepsdelen iets over het wrakproces 
en/of latere natuurlijke/menselijke processen? 
Het vlak leek nog in goed onderling verband te zitten. 
Huidplanken en wegering zaten nog bevestigd aan de 
desbetreffende spanten. Ook het zaathout zat nog op 
zijn oorspronkelijke plek vast aan het vlak. Er waren 
geen sporen zichtbaar van menselijke verstoring. 
Mogelijk is het wrak wel geraakt door een visnet of 
door ijsschotsen, aangezien er diverse wrakdelen en 
concreties tot een aantal meter ten oosten van het 
wrak lagen.

Vragen over vervolgonderzoek en het proces
Dient er waarderend vervolgonderzoek plaats te 
vinden? Licht de selectie beargumenteerd toe aan 
de hand van een tabel met toelichtende tekst; 
Gezien de aard en vermoedelijke datering van het 
scheepswrak dient deze locatie gewaardeerd te worden.
Indien er een eventueel waarderend onderzoek 
dient plaats te vinden, hoe dient dit te worden 
ingericht? 
Dit onderzoek dient duikend te worden uitgevoerd, 
waarbij alle zichtbare delen moeten worden vastgelegd 
(door inmeten en tekenen of fotogrammetrie als het 
zicht het toelaat). Vervolgens zouden drie proefsleuven 

moeten worden gegraven: aan de uiteinden en in het 
midden om de begrenzing en diepte van de site vast te 
kunnen stellen. Vervolgens moeten een aantal hout-
monsters worden genomen voor herkomst- en ouder-
domsbepaling. Eventuele vondsten dienen, na inmeting, 
te worden geborgen.

Indien er waarderend onderzoek plaats moet 
vinden, wat zijn daarvoor de belangrijkste 
aandachtspunten en beperkingen? Bestaat er 
bijvoorbeeld een risico, en zo ja geef een 
inschatting van de hoogte daarvan, op het 
voorkomen van niet gesprongen explosieven, 
munitie en/of menselijke resten op of rond de 
objecten? Indien het om dieper afgedekte 
objecten gaat, welke voorzieningen kunnen/
dienen getroffen te worden om een waardering 
mogelijk te maken? 
De belangrijkste beperking in de Waddenzee is 
meestal het zicht, waardoor fotogrammetrie mogelijk 
niet kan werken. Daarnaast is er door de getijdenstro-
ming slechts beperkte duiktijd. Door met Scuba te 
duiken, kan deze duiktijd wel worden verlengd. De 
resten liggen naar verwachting niet diep begraven, 
waardoor er geen diepe proefsleuven hoeven worden 
gegraven. Ook zullen er naar verwachting weinig 
vondsten aanwezig zijn.

In hoeverre is het natte inventariserende voor-
onderzoek te verbeteren? Hierbij gaat het zowel 
om de gebruikte methodiek als om de 
procesgang. 
Uit de multibeamsonar-afbeelding viel al goed op te 
maken dat er op de locatie een scheepswrak lag. Met 
behulp van deze opname kon snel en gericht worden 
gewerkt. In 2013 werkte de Rijksdienst nog niet met 
digitale fotogrammetrie. De jaren daarna is deze 
methode een aantal maal succesvol gebruikt, ook in de 
Waddenzee. Het is aan te raden om bij elk duikend 
onderzoek een camera en verlichting gereed te hebben, 
zodat bij goed zicht direct gefilmd kan worden.
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4 Veldwerk 2014

4.1 Doelstellingen

4.1.1 Scheepswrak BZN 3

Bij het onderzoek in 2014 was het doel om 
wederom de steigergaasafdekking te inspec-
teren. Hierbij moest vooral worden gekeken of 
de in 2013 geplaatste delen nog steeds intact 
waren.
Eventuele beschadigingen moesten dan indien 
mogelijk direct worden gerepareerd.

4.1.2 Scheepswrak BZN 10

Bij de BZN 10 moesten allereerst de matten 
kunstmatig zeegras uit 2013 worden geïnspec-
teerd. Daarnaast werden nieuwe matten 
kunstmatig zeegras geplaatst met behulp van 
aangepast frame. Om de werking van dit zeegras 
te testen, werd een nieuw ontwikkelde 
datalogger gebruikt. Een van de andere doelen 
was de complete vindplaats opnemen met een 
Subbottom profiler. Op die manier zou de 
werking van dit apparaat getest kunnen worden.
Tot slot moest ook hier de steigergaasafdekking 
worden geïnspecteerd en waar nodig gerepareerd.

4.1.3 Scheepswrak BZN 17

Op deze locatie werd een IVO-onderwater 
verkennend onderzoek uitgevoerd.

4.2 Onderzoeksteam

Het onderzoeksteam in 2014 bestond uit drie 
maritiem archeologen en één duikploegleider 
van de Rijksdienst, aangevuld met twee 
beroepsduikers/duikploegleiders. Op dek was bij 
het plaatsen van het kunstmatig zeegras onder-
steuning van de Engelse producent (SSCS) en de 
Deense onderzoeksleider van het SASMAP-
project. 

4.3 Duikomstandigheden

In 2014 werd een week gewerkt op de 
Waddenzee. Vanwege de gunstige weersom-
standigheden kon er elke dag gedoken worden. 
Het zicht was gemiddeld tussen de 40 en 80 cm, 
een enkele duik was het meer (tot wel 2 m) en 
enkele duik minder (0 tot 40 cm). De totale 
duiktijd was 1644 minuten in 5 duikdagen.

4.4 Methodiek

Inspecteren
Het inspecteren van de vindplaatsen gebeurde 
op dezelfde wijze als in het voorgaande jaar. 
Dankzij de inzet van hetzelfde werkschip als in 
2013 kon op exact dezelfde locaties geankerd 
worden, waardoor er sneller gewerkt kon 
worden.

Datalogger
De dataloggerhad een Nortek vector gekoppeld 
aan een Unisense Eddy correlation datalogger, 
die watersnelheid en richting van de stroming 
kon meten. Daarnaast kon met de Nortek vector 
ook de diepte onder de datalogger worden 
gemeten (afb. 31). 

Afb. 31 De datalogger werd met behulp van een special 

ontworpen frame op verschillende plaatsen op het wrak 

geplaatst, om de werking van het kunstmatig zeegras te 

kunnen meten (Ron Offermans).
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54 Hierbij wordt gebruik gemaakt van twee 
losse modules, die eventuele fouten in 
de positiebepaling corrigeren, waardoor 
het een factor 10 tot 100 nauwkeuriger 
werkt dan DGPS. Zie voor meer 
informatie: https://www.novatel.com/
an-introduction-to-gnss/chapter-5-
resolving-errors/real-time-kinematic-
rtk/.

Afdekken
In 2014 zijn van zowel de BZN 3 als de BZN 10 
beschadigingen, die het jaar ervoor waren vast-
gesteld, gerepareerd aan de bestaande fysieke 
afdekking. Dit werd gedaan door nieuwe 
stukken steigergaas over de gaten te bevestigen 
met tie-wraps.

Kunstmatig zeegras
Van het kunstmatig zeegras zijn in 2014 op de 
BZN 10 nog 3 matten bijgezet. Deze matten 
hadden elk een hogere dichtheid in plastic 
stroken dan in 2013. De verdeling van de lengte 
van de stroken was als volgt: één mat met 125 
cm, één met 62,5 en één waarbij 62,5 en 125 
waren gecombineerd. De matten zouden aan de 
andere kant van de wrakbult worden geplaatst, 
zodat de oudere matten geen invloed konden 
hebben op de werking ervan.
Naast het ontwikkelen van nieuwe matten 
kunstmatig zeegras had SSCS ook het frame 
aangepast waarmee ze werden geplaatst. 
Allereerst was het iets breder, zodat het 
kunstmatig zeegras eenmaal op de bodem direct 
in de juiste positie lag. Bij het oude frame 
moesten de randen van de mat nog uit elkaar 
worden getrokken, dat was met het vernieuwde 
frame niet meer nodig. Daarnaast waren er extra 
bevestigingspunten aangebracht, zodat de mat 
niet meer doorhing in het midden (afb. 32). 
Hierdoor konden de matten sneller worden 
geplaatst.

Subbottom Profiler
Het meetsysteem werd gemonteerd op een 
aluminium bijboot, waarmee door speciale 
software bepaalde raaien werden gevaren over 
de site (afb. 33). Idealiter zou de positie bepaald 
worden met behulp van een Real Time 
Kinematic systeem54, helaas was dit niet 
beschikbaar op het onderzoeksschip. Daarom is 
een DGPS gebruikt voor de positiebepaling (wat 
minder nauwkeurig werkt), een dual antenna 
sensor om de exacte richting te bepalen en een 
bewegingssensor om het effect van de golven te 
kunnen corrigeren.

Afb. 32 Links het frame met alleen bevestigingspunten op de hoeken, waardoor het midden van de mat met touw is 

vastgebonden. Rechts het vernieuwde frame.

Afb. 33 De 3D subbottom profiler zit aan de zijkant van de 

boot gemonteerd. Aan boord wordt alle data opgeslagen 

op een laptop. De schipper ziet op een monitor de 

geplande route (Ron Offermans).
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4.5 Bevindingen per wraklocatie

4.5.1 Scheepswrak BZN 3

De afdekking die in 2013 was geplaatst, lag er 
nog goed bij (afb. 34). De ankers staken nog 
maar anderhalve meter boven het zand uit (een 
meter minder dan het voorgaande jaar). Bij het 
boord zaten weliswaar enkele gaten in de 
afdekking, maar eronder zat veel sediment. Ook 
in het zuidelijk deel van de vindplaats was het 
steigergaas nog intact. De drijvers lagen 
bovenop het zand en de netten eronder waren 
helemaal gevuld met sediment.

4.5.2 Scheepswrak BZN 10

Uit de eerste inspectie bleek dat het wrak over 
het algemeen goed was bedekt met sediment, 
ondanks een aantal gaten in de afdekking. De 
reparaties van het jaar ervoor waren nog steeds 
intact. De grote scheuren rond het kanonnen in 
het zuiden en het noorden die in 2013 werden 
gedicht, lagen er goed en ingezand bij. De 
aangetroffen gaten en scheuren zijn allemaal 
dichtgezet met nieuwe stukken steigergaas. 
Het zeegras uit 2013 was flink bedekt met zand 
en de meeste stroken lagen plat op de bodem. 
Alleen langs een aantal randen waren de matten 
zichtbaar.

10m0
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Afb. 34 Multibeamsonar-opname van de BZN 3 uit 2014 (bron: Van den Brenk & van Lil 2015).
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De drie nieuwe matten van kunstmatig zeegras 
werden in het noordoosten van het wrak 
geplaatst (afb. 35). Op deze plaats was eerder 
dat jaar door middel van multibeam een grote 
slijpgeul gezien. Na het inspecteren van de 
vindplaats en voordat het kunstmatig zeegras 
werd aangebracht, is de datalogger geplaatst om 
een nulmeting te verrichten. Voor de plaatsing 
van het nieuwe zeegras werd eerst een gidslijn 
over de bodem gespannen, waar de matten 
langs geplaatst zouden worden. Door middel 
van een zware schakel met een boei eraan werd 
één kant van de lijn gemarkeerd, zodat duidelijk 
was voor de kraanbestuurder waar de mat het 
water in moest. Het schip moest hiervoor op een 
nieuwe positie ankeren. Dit bleek iets dichterbij 
het wrak te zijn dan gepland, waardoor de 

matten op een iets andere plek langs de lijn 
geplaatst werden. Hierdoor moest ook de 
datalogger verplaatst worden, omdat deze 
anders niet achter het kunstmatig zeegras zou 
staan. Na het plaatsten van de matten zeegras 
heeft de datalogger eerst gedurende vier tijen 
metingen verricht voor één van de matten. Tot 
slot is hij op de middelste mat gezet waar hij één 
tij heeft gemeten. Elke minuut heeft de 
datalogger een meting verricht. Voordat de 
datalogger geplaatst kon worden, zijn de poten 
verstevigd, zodat hij niet zou bezwijken onder de 
sterke getijdenstroming in de Waddenzee.
Al tijdens het veldwerk was duidelijk dat de 
methode van het kunstmatig zeegras effect had. 
De dag nadat de matten werden gelegd, bleek 
een groot gedeelte ervan al ingezand te zijn.
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Afb. 35 Multibeamsonar-opname van de BZN 10 met de locatie van de in 2014 geplaatste matten kunstmatig zeegras.
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55 Coenen & Opdebeeck 2016.
56 Vos 2012
57 Mauro 2017.

5 Veldwerk 2016

Voorafgaand aan het veldwerk zijn alle gegevens 
van de verschillende wraklocaties binnen het 
rijksmonument bij elkaar gezet. Hierbij zijn per 
wrak de multibeamsonar-analyses, de onder-
zoekgeschiedenis, de reeds uitgevoerde 
beschermende maatregelen, de eventueel 
onderhoudswerkzaamheden en de meldingen 
van de duikclub Texel meegenomen. Op basis 
daarvan zijn een aantal wraklocaties geselec-
teerd waar op gedoken zou gaan worden. Na de 
selectie is een plan van aanpak opgesteld.55 De 
geselecteerde wrakken waren de BZN 2, 3, 4, 8, 
10, en 17. Afgezien van de BNZ 17 zijn deze 
wrakken allemaal in de jaren 90 aan het begin 
van het vorig decennium door de toenmalige 
NISA onderzocht en afgedekt.56 

5.1  Doelstellingen

Het onderzoek in 2016 had de volgende doel-
stellingen:
• Het aanbrengen van steigergaas op de BZN 17 

om de meest kwetsbare delen te beschermen 
tegen erosie;

• Het uitvoeren van grotere reparaties op het 
wrak van BZN 2;

• Het inspecteren van de BZN 2, 3, 4, 8 en 10; 
• Het uitvoeren van kleinschalige reparaties op 

de geïnspecteerde wrakken.

5.2 Onderzoeksteam

Het duikteam van 2016 bestond uit zes man: drie 
onderwaterarcheologen en één duikploegleider 
van de Rijksdienst en twee ingehuurde duik-
ploegleiders/duiktechnici.
Het werkschip, de Wieringen 82, kon worden 
gepositioneerd met behulp van de multibeam-
opname van de wraklocaties. Dit schip is eerder 
voor archeologisch onderzoek op het Burgzand 
ingezet door de Rijksdienst. Hierdoor kon voor 
een aantal locaties op exact dezelfde positie 
worden geankerd als voorgaande jaren, wat veel 
tijdwinst opleverde. 

5.3 Duikomstandigheden

Hoewel de Waddenzee bekend staat om de 
regelmatig zeer slechte duikomstandigheden, 
werd het zicht onder water gedurende het 
veldwerk echter verrassend goed: beginnend bij 
30 à 40 cm tot soms wel 3 m. Daardoor kon er 
sneller worden geïnspecteerd en gewerkt dan 
gepland. 
Vanwege de sterke wind kon er op de eerste dag 
helaas niet gedoken worden. Die tijd is daarom 
besteed om steigergaas netten voor te bereiden. 
De overige negen dagen van het project kon er 
wel gedoken worden. De totale duiktijd bedroeg 
6627 minuten verdeeld over negen duikdagen 
Hiervan werd 1945 minuten gedoken op de BZN 
2, 396 op de BZN 3, 391 op de BZN 4, 409 op de 
BZN 8, 304 op de BZN 10 en 2402 minuten op de 
BZN 17.

5.4 Methodiek

Inspecteren
Het inspecteren van de vindplaatsen gebeurde 
op dezelfde wijze als in de voorgaande jaren. 

Afdekken
Ook in 2016 is gebruik gemaakt van het afdekken 
van de vindplaats met behulp van steigergaas. 
Gaten en andere beschadigingen in de afdekking 
werden gerepareerd door nieuwe stukken stei-
gergaas erover te plaatsen. Deze werden 
vervolgens aan de bestaande afdekking 
bevestigd met tie-rips.

5.5 Bevindingen per wraklocatie

Tijdens het veldwerk hebben onderzoekers van 
de Rijksdienst en Duikclub Texel kennis uitgewis-
seld over de wrakken en over de methode van 
afdekken. Met de resultaten van het veldwerk is 
vervolgens een plan worden opgesteld voor het 
beheer van deze wrakken.57
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Afb. 36. Boven de Multibeamafbeelding van de BZN 2 met in de locatie van de matten steigergaas. Onder de plattegrond van het 

wrak waarop is aangegeven waar nieuw steigergaas over is geplaatst.
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58 Als een te groot hoogteverschil wordt 
overbrugd met het steigergaas, is de 
kans groot dat er teveel spanning op 
komt te staan en het vervolgens scheurt. 
Zie ook Vos 2012, 89-103.

5.5.1 Scheepswrak BZN 2

Uit de duikinspectie bleek dat een groot 
gedeelte van de afdekking was beschadigd of 
zelfs was verdwenen. Gelukkig werden er geen 
nieuw vrijgespoelde scheepsdelen geconsta-
teerd. Wel was het van belang om snel in te 
grijpen, omdat anders scheepsdelen verloren 
zouden gaan.
Het hoogteverschil tussen het vrij gespoelde 
scheepshout (halverwege de wrakbult) en de 
zeebodem is dusdanig groot, dat het 
aanbrengen van een gedegen duurzame 
afdekking in fasen diende te worden 
uitgevoerd.58 Dit paste niet in de planning en 
logistiek binnen dit onderzoek. Tijdens deze 
campagne werd daarom gekozen om het 

noorden van de site af te dekken (afb. 36).  
Deze plaats bevatte de grootste hoeveelheid vrij 
gespoelde delen. Daarnaast was hier ook het 
grootste hoogteverschil tussen de top van de 
wrakbult en de slijpgeul onderaan. Deze eerste 
bescherming kan later gebruikt worden om 
nieuwe afdekkingen hogerop de wraksite aan te 
bevestigen. Vanwege het goede weer en het 
uitstekende zicht zijn op de middag van 20 juli 
de eerste rollen steigergaas op het wrak aange-
bracht. Helaas werd het zicht onder water de 
volgende dagen sterk minder wat de duikopera-
ties bemoeilijkte. Daardoor kon niet de gehele 
wraklocatie worden afgedekt. Hoewel een groot 
deel van het scheepswrak nu weer onder een 
laag steigergaas ligt, is deze afdekking 
kwetsbaar. Om de BZN 2 weer goed te 
beschermen, dient daarom eigenlijk de hele 
vindplaats opnieuw te worden afgedekt. 
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5.5.2 Scheepswrak BZN 3

Op dinsdag 19 juli is in de ochtend gedoken op 
de BZN3. Uit de laatste duikinspectie van de 
Rijksdienst, in 2014, bleek dat de afdekking nog 
intact was. In 2016 kwam een een melding van 
sportduikers binnen, waaruit bleek dat de 
afdekking rondom de ankers kapot was en dat er 
spanten uit het zand staken. De multi-
beamsonar-opname, uitgevoerd in opdracht van 
de Provincie Noord Holland, leek dit te 
bevestigen.
Uit de duikinspectie van 2016 bleek inderdaad 
dat het afdekkingsgaas rondom de ankers 
gescheurd was. Bovendien zijn over een lengte 
van 10 m de netten gescheurd waardoor nu een 

deel van de scheepsconstructie uit het zand 
steekt (afb. 37, locaties 1). De oorzaak hiervan is 
waarschijnlijk dat in 2013 het steigergaas al over 
het boord gelegd, voordat de onderliggende 
ruimte was opgevuld met sediment. Dit is 
destijds gebeurd vanwege tijdgebrek. Daardoor 
is het gaas op die plek kapot geschuurd. In het 
zuiden nabij het voorschip staken ook wrakdelen 
uit de zeebodem (afb. 37, locaties 2). Naar 
schatting was echter ruim 80% van de afdekking 
nog helemaal intact. Bij een aantal andere delen 
waar de afdekking weg was, in het midden en 
het noorden van de site, dagzoomde op verschil-
lende plekken houten constructiedelen. Ook de 
afdekking in de noordoostelijke slijpgeul was 
niet meer vast met de oude bestaande 
afdekking. Op de BZN 3 is onderhoudswerk 
noodzakelijk.
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Afb. 37 Multibeamsonar-afbeelding van de BZN 3. Bij locaties 1 waren delen van het boord en de ankers zichtbaar. 

Locaties 2 geeft de locatie aan waar delen van het voorschip uit de bodem staken.
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waar verschillende vormen van beschadiging aan de afdekking zichtbaar waren.
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5.5.3 Scheepswrak BZN 4

In de middagduik van 19 juli is de BZN 4 geïn-
specteerd. Tijdens de inspectie van 2016 zijn op 
diverse plaatsen beschadigingen aan de 
afdekking geconstateerd in het zuidwesten en 
noordoosten van de vindplaats. Het noorden 
van de wrakbult lag er goed ingezand bij 
ondanks meerdere scheuren in de afdekking. 
Delen van een boord die eerder niet konden 
worden afgedekt, waren in de afgelopen tien 
jaar flink aangetast. Er was op die plekken bijna 
een halve meter hout verdwenen (afb. 38, locatie 
1). Binnen de contouren van het wrak zaten 
enkele gaten in de afdekking (afb. 38, locaties 2 
en 3). Daar dagzoomden enkele tonduigen en 
delen van de scheepsconstructie. Opvallend 
genoeg stak de achtersteven nog ongeveer net 
zo ver uit het zand als in 2005, zelfs de meet-
spijker en het meetpunt (label 400) zaten er nog 
op (afb. 38, locatie 4). De afdekking is dus op een 
aantal punten na nog in in een behoorlijke 
conditie. Daarom is ook hier (klein) onderhoud 
noodzakelijk.

5.5.4 Scheepswrak BZN 8

Het laatste wrak dat geïnspecteerd is bij dit duik-
onderzoek was de BZN 8. Vanwege het uitste-
kende zicht kon de inspectie in één tij, op 
maandag 20 juli, gebeuren. In het noorden en het 
westen zijn er kleine scheuren vastgesteld (afb. 39 
locaties 3). In het noordoosten ligt een grote balk 
over een afstand van 8m vrij op het zand (afb. 39 
locatie 4). Dit was het zaathout en is nooit 
afgedekt geweest. In het midden van de site (afb. 
39 meest noordelijke locatie 1) steken nog steeds 
delen van de boord uit de bodem. Dit zijn voorna-
melijk resten van spanten en scheepshuid die 

sterk zijn aangevreten door de paalworm. In het 
zuidwesten van de wraksite zijn beschadigingen 
aan de afdekking ontstaan waarbij constructie-
delen en een deel van het boord vrij is komen te 
liggen (afb. 39 locatie 2). In het uiterste zuiden op 
de rand van de oude afdekking liggen ook balken 
en planken bloot (afb. 39 meest zuidelijke locatie 
1). Verder is de schade aan de fysieke bescher-
mingslaag vergelijkbaar met de BZN 4 en BZN 10 
en ligt het er redelijk beschermd bij. Er is dus 
onderhoudswerk nodig, maar over het algemeen 
ziet het er nog goed uit.

5.5.5 Scheepswrak BZN 10

Uit de duikinspectie van 2016 bleek het met de 
beschadigingen aan de afdekking mee te vallen. 
Dit omdat hier recent nog reparaties hadden 
plaatsgevonden. Op enkele plekken zaten gaten, 
met name in het noordoostelijk deel, maar niet 
op dezelfde schaal als bij de BZN 2. Bovendien 
waren geen wrakdelen vrij gespoeld.
De matten kunstmatig zeegras die in 2013 in het 
zuidwesten van het wrak waren geplaatst, 
bleken echter flink te zijn verschoven tegen de 
wrakbult aan. Uit de multibeammonitoring leek 
het alsof de matten nog op hun plek lagen, maar 
dit bleek niet het geval. Hoewel deze methode 
dus zeker heeft geholpen bij de fysieke instand-
houding van dit wrak, lijkt de bestaande veran-
keringsmethode door middel van verzwaarde 
randen niet bestendig genoeg voor de 
Waddenzee. Veel van het kunstmatig zeegras 
was daarnaast zwaar begroeid met mosselen 
waardoor ze plat op de bodem lagen of waren 
zwaar gerafeld tot kleine sliertjes die geen zand 
meer vangen. Hierdoor werd zowel de stroming 
niet meer geremd als zand ingevangen. Het lijkt 
er dus op dat deze methode slechts een paar jaar 
effectief werkt. Om dit wrak te behouden zijn 
reparaties nodig aan de steigergaasafdekking.
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6 Veldwerk 2017

59 Opdebeeck, Coenen & Vos 2018.
60 Coenen & Opdebeeck, in voorbereiding.
61 Voor meer informatie over de 

verschillende opleidingsmogelijkheden 
waar de Rijksdienst aan meewerkt zie 
https://maritiem-erfgoed.nl/kennis-
opleiding.

6.1 Doelstellingen

In 2017 zijn onderhoudswerkzaamheden aan een 
aantal wrakken binnen het rijksmonument 
uitgevoerd volgens het instandhoudingsplan.

Het onderzoek in 2017 had de volgende doel-
stellingen:
• Het aanbrengen en repareren van steigergaas-

afdekking op de BZN 2, 3, 4 en 8;
• Daarnaast werden verschillende materialen 

geplaatst op de BZN 2 en 4 die de vorming van 
natuurlijk hard substraat moesten stimuleren;

• Tevens werden de BZN 14, 18 en de (afdekking 
van de) BZN 17 geïnspecteerd;

• Het duikend veldwerk werd ook gebruikt als 
Field school voor studenten maritieme 
archeologie;

• Tot sloten werden IVO-onderwater verken-
nende onderzoeken verricht op de BZN 19 en 
20.

De resultaten van de inspectie van de afdekking 
van de BZN 17 staan in een apart rapport.59 Voor 
het verkennend onderzoek van de wrakken van 
BZN 19 en BZN 20 wordt ook verwezen naar aan 
andere rapportage.60

6.2 Onderzoeksteam

In 2017 bestond het duikteam uit twee archeo-
logen en één duikploegleider/inspectieduiker 
van de Rijksdienst. Daarnaast zijn een externe 
duiker/duikploegleider en een duiker/duiktech-
nicus ingehuurd. Op drie dagen heeft een derde 
onderwaterarcheoloog van de Rijksdienst 
meegedoken. Tot slot doken twee studenten 
maritieme archeologie van de Zuid Deense 
Universiteit in Esbjerg (Denemarken) de volle 
drie weken mee, en één student twee weken in 
het kader van een field school.61 Als onderzoeks-
schip werd ook in 2017 gebruik gemaakt van de 
Wieringen 82.

6.3  Duikomstandigheden

Het onderzoeksteam heeft in 2017 drie weken 
gedoken in de Waddenzee. Dankzij de spudpalen 
van het onderzoeksschip heeft het team, 
ondanks de soms stevige wind, elke dag kunnen 
duiken.
Het zicht was over het algemeen behoorlijk 
goed: van ongeveer 50 cm tot soms wel 3 m, 
waarbij het bij hoog water gemiddeld beter was 

Afb. 40 Bevestigen van kokosmat op steigergaas net (Paul Voorthuis/Highzone photography).
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dan bij laag water. Alleen bij het inspecteren van 
de BZN17 was het zicht bijzonder slecht, minder 
dan 20 à 30 cm. De totale duiktijd bedroeg 12664 
minuten, verdeeld over vijftien dagen. Hiervan 
werd 5346 minuten gedoken op de BZN 2, 1663 
op de BZN 3, 1709 op de BZN 4, 528 op de BZN 8, 
361 op de BZN 10 en 30 minuten om de BZN 18 te 
zoeken. Ook zijn vijf dagen besteed aan het 
verkennend onderzoek van de wrakken BZN 19 
en BZN 20. 

6.4 Methodiek

Inspecteren
Het inspecteren van de vindplaatsen gebeurde 
op dezelfde wijze als in voorgaande jaren. 

Afdekken en repareren
De afdekking van het wrak BZN 2 werd 
uitgebreid door nieuwe netten steigergaas tegen 
de oude te plaatsen. Bij de andere wraklocaties 

werden beschadigingen in bestaande afdek-
kingen gerepareerd door nieuwe stukken stei-
gergaas te bevestigen aan oude netten.

Programma naar een Rijke Waddenzee
In het kader van het Programma naar een Rijke 
Waddenzee werden diverse materialen aange-
bracht die de aangroei van natuurlijk hard 
substraat moesten stimuleren (zie paragraaf 
1.2.4). De kokosnetten werden boven water 
bevestigd aan steigergaas netten van 25 x 3 m, 
die vervolgens werden opgerold (afb. 40). Onder 
water konden deze vervolgens op de juiste 
locatie weer worden uitgerold en vastgezet aan 
elkaar met bindbandjes. Tussen elk van de 
kokosnetten werd een steigergaasnet geplaatst 
om de verschillende typen kokosnet van elkaar 
te scheiden zodat de afzonderlijke effecten 
kunnen worden onderzocht. Het testveld 
bestond daardoor uit vijf netten, waarvan op het 
eerste, derde en vijfde net een kokosmat was 
bevestigd. Op het steigergaas tussen de netten 
(het tweede en vierde net) werden op beide 
locaties de controlematerialen bevestigd  
(afb. 41 en 42). Het Christmas rope werd dwars op 
de stroom over de complete wrakbult op het 
oude en nieuw geplaatste steigergaas vastgezet 
met bindbandjes.

6.5 Bevindingen per wraklocatie

6.5.1 Scheepswrak BZN 2

Bij de eerste duiken werd het duidelijk dat de top 
van de wrakbult was afgevlakt ten opzichte van 
vorig jaar. Diverse ballaststenen waren ervan 
afgegleden en lagen nu ten oosten en westen van 
de wrakbult. Op één locatie werd naast ballast-
stenen ook scheepshout op de steigergaas 
afdekking van 2016 aangetroffen. Dit alles doet 
vermoeden dat hier is gevist met een sleepnet. 
Hoewel er daardoor enkele nieuwe constructie-
delen vrij waren komen te liggen, was de schade 
beperkt gebleven.
De netten steigergaas die in 2016 in het noorden 
geplaatst waren, hadden allemaal veel zand 
ingevangen en lagen er uitstekend bij. Op basis 
van deze duikinspectie werd besloten om 
nieuwe netten te leggen in het verlengde van de 
korte netten die in 2016 in het westen van het 

Afb. 42 BESE elementen, geplaatst op het steigergaas net.

Afb. 41 Netten gevuld met lege mosselschelpen, 

geplaatst op het steigergaas net. Op de achtergrond is 

het Christmas rope te zien.
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62 Vos 2012, 132.

wrak zijn aangebracht. Om de nieuwe netten 
hieraan vast te kunnen maken moest een 
gedeelte van de bestaande netten en ketting 
worden uitgegraven. Nadat hier vier netten van 
20 m lengte zijn geplaatst, werd besloten om de 
materialen voor het Programma naar een Rijke 
Waddenzee aan te brengen (zie paragraaf 1.2.4). 
De drie netten met kokosmatten en twee 
tussenliggende netten zonder kokosmat werden 
geplaatst op de verdieping van de wraksite ten 
zuiden van de wrakbult. Het Christmas rope werd 
over de gehele site van noord naar zuid gelegd. 
Op de tussenliggende netten steigergaas zijn de 
controlemiddelen (bese-elementen en mossel-
schelpen) geplaatst (afb. 43).
Later tijdens de campagne zijn er nog steiger-
gaasnetten geplaatst tussen de netten met 
kokosmatten en de eerder geplaatste afdekking. 
Dit om het vrijgespoelde hout op de top van de 
wrakbult te beschermen. Hiervoor zijn vier 
netten van 10 x 3 m en twee netten van 5 x 1,5 m 
gebruikt. 

Uit waarnemingen van twee dagen later bleek 
dat de kokosmat met grootste maaswijdte en 
dunste touw naar alle waarschijnlijkheid snel uit 
elkaar zal vallen door de stroming. Dit zou dit 
type mat niet geschikt maken voor deze 
omgeving. De kokosmat met de kleinste 
maaswijdte en dikste touw werd al snel bedekt 
met zand. Een eerste, voorzichtige conclusie is 
dan ook dat van deze materialen enkel de 
middelste mat (die qua maaswijdte en dikte van 
touw) goed zou functioneren. Dit kan echter pas 
definitief worden vastgesteld na een eerste 
duikende monitoring. Ook delen van het 
Christmas rope, de netjes met schelpen en  
bese-elementen waren al vrij snel ingezand.  
Een eerste duikende monitoring zal ook hier 
meer informatie opleveren. 
Tijdens de inspectie werd ook een aantal 
objecten gevonden. Bij de noordelijke rand van 
de site werd een loden peillood gevonden en in 
het zuiden verschillende kleien pijpen. Twee van 
de pijpen zijn meegenomen voor verder 
onderzoek. Op de hiel stond het merkteken EB. 
Uit eerder onderzoek was bekend dat de BZN 2 
een lading van deze pijpen vervoerde.62 Door 
uitspoeling zijn deze op diverse andere wraklo-
caties op het Burgzand aangetroffen.
Het wrak is nu volledig afgedekt, de komende 
jaren zijn dus geen dringende ingrepen meer 
nodig. Uiteraard blijft deze vindplaats 

gemonitord worden volgens het instand-
houdingsplan.

6.5.2 Scheepswrak BZN 3

Op de multibeam-opname van februari 2017, 
was in het noordoosten van de vindplaats een 
diepe slijpgeul te zien. Bij de eerste inspectie 
werd vastgesteld dat een aantal zandzakken van 
de wrakbult waren gegleden en in de slijpgeul 
lagen. Vanwege de locatie van de slijpgeul was 
de kans groot dat er nog meer zandzakken van 
de wrakbult af zouden glijden. Daarom werd 
besloten om deze geul op te vullen door hem af te 
dekken met steigergaas. Er zijn hier twee netten 
steigergaas geplaatst van 3 x 10 m. (afb. 44)

Op de noordelijke helling van de wrakbult, ten 
zuiden van de slijpgeul, lag horizontaal een deel 
van een boord vrij. Dit onderdeel lag nog in 
verband en bestond uit vijf aangevreten spanten 
en drie planken scheepshuid (afb. 45). Ook over 
deze resten is steigergaas gelegd van 5 x 3 m. Het 
boord dat in 2013 werd afgedekt, stak vanaf 
meetpunt 53 naar het zuiden over een afstand 
van 7 m uit het sediment. Het steigergaas dat 
over het boord hing was hier bijna overal 
gescheurd. Er stak nog ongeveer een halve meter 
boord uit het sediment. Het deel ten noorden van 
meetpunt 53 zat nog goed onder het sediment. 
De gescheurde afdekking die over het boord hing, 
is gedeeltelijk weer aan elkaar gemaakt. Omdat 
het boord dat uit de bodem stak al dusdanig was 
aangetast en eerder goed is gedocumenteerd, is 
besloten om geen nieuwe netten er overheen te 
plaatsen. Het risico is echter wel dat zand weg kan 
spoelen, waardoor nieuwe boorddelen bloot 
komen te staan aan erosie.
De ankers staken nog ongeveer 2 m uit de bodem. 
Twee van de ankers leken minder rechtop te staan 
dan in voorgaande jaren. In het zuidelijk deel van 
de site lagen twee balken vrij. Deze waren eerder 
al gedocumenteerd en sindsdien geërodeerd, 
waardoor afdekken niet nodig is. De rest van de 
oude afdekking was nog goed. Hier hoefde geen 
reparaties worden uitgevoerd. Op de multi-
beamsonar-afbeelding waren daarnaast een 
aantal diepe slijpgeulen te zien in het zuidoosten 
van de vindplaats. Deze waren onder water 
duidelijk aanwezig, maar het bleek dat de 
afdekking nog helemaal intact was.  



55
—

10m0

5,0

6,0

7,0

-m NAP

8,0

9,0

Netten 2017

Afb. 44 Multibeamsonar-opname van de BZN 3 met de in het noordoosten geplaatste steigergaas netten.

zandzak Huid Vette, kleiige laag,
mogelijke inspoel-
laag

zz h

h

h

h

h h

Spants Pengat

s

s
s s

s

zz zz
zz

zz

zz

zz

zz

6/6,5cm

ø: 4cm

3,5m

26cm

22cm

Zand

Afb. 45 Schets van het boorddeel 

dat vrijgespoeld was.



56
—

De afdekking van de BZN 3 is daarom nu weer zo 
goed als compleet. Er zijn op korte termijn geen 
ingrepen nodig, maar het blijft zaak om met 
name het wrakdeel in het midden goed te 
monitoren.

6.5.3 Scheepswrak BZN 4

Hoewel er in het zuidelijk deel diverse hoogte-
verschillen en een aantal kleinere scheuren in de 
afdekking zaten, was hier geen hout zichtbaar. In 
het noorden is het meer vlak, waarbij het gaas 
bedekt ligt onder zand. Ook de achtersteven kon 

weer worden gelokaliseerd. Deze stak nog net zo 
ver uit de bodem als in 2016.

Het deel van het boord dat in 2016 ook al uitstak 
leek nu nog wat verder vrij gespoeld te zijn. Ten 
noordwesten van de opstaande rand had zich 
een diepe slijpgeul ontwikkelt die van oost naar 
west liep. Hierin lagen diverse onderdelen van 
de scheepsconstructie, volledige tonnen, duigen 
en hoepels van tonnen vrij. Er werd besloten om 
de netten steigergaas met de test-elementen 
van het Programma voor de Rijke Waddenzee 
(zie paragraaf 1.2.4) tegen het boord aan te 
plaatsen ten zuiden van deze slijpgeul. Net zoals 
op het wrak van Burgzand Noord 2 werd ook 
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Afb. 46 Multibeamsonar-afbeelding van de BZN 4 met daarop de netten steigergaas en de locaties van de 

verschillende test-elementen voor de tests van het Programma naar een Rijke Waddenzee.
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hier een gebied van vijf netten steigergaas 
gelegd (3 x 25 m) met op het eerste, derde en 
vijfde net de verschillende typen kokosmatten. 
Aan de noordkant van dit testgebied werden 
twee matten van 3 x 15 m gelegd over de diepe 
slijpgeul. Aan de oostkant van het boord werden 
(twee matten van 3 x 25 m) extra steigergaas 
geplaatst om alle constructiedelen die daar vrij 
begonnen te spoelen weer opnieuw af te 
dekken. Het boord is vanwege de hoogte niet 
onder het gaas geplaatst.
De streng Christmas rope is vanaf de hoog 
opstaande achtersteven in het zuiden gelegd 
naar het meest noordoostelijke punt van de 
nieuwe afdekking en van hieruit terug naar het 
opstaande boord in het midden van de site (afb. 
46). Als geheel ligt de vindplaats er nu weer 
uitstekend bij en zijn er geen dringende ingrepen 
meer nodig.

6.5.4 Scheepswrak BZN 8

Uit de eerste inspectie bleek dat er weinig was 
veranderd in het noorden van de vindplaats: de 
resten van het boord waren nog steeds te zien 
(afb. 39, locatie 1). De verschillende kleine 
scheuren die het jaar ervoor op dit deel van de 
vindplaats waren vastgesteld, konden gerepa-
reerd worden. In het zuiden waren enkele 
constructiedelen in een slijpgeul gegleden. 
Monitoring moet uitwijzen hoe deze slijpgeul 
zich ontwikkeld.
Verder zijn er in het zuiden twee grote gaten 
gedicht met netten. Een gat was ontstaan iets 
ten noorden van locatie 3. Daar werd een stuk 
gaas van 5 x 3 m gebruikt. Het andere, kleinere 
gat lag ten noorden van locatie 4 waarbij een 
stuk gaas van 1,5 x 3 m werd gebruikt voor 
reparatie. Het zaathout in het noordoosten van 
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Afb. 47 Multibeamsonar-afbeelding van de BZN 8 met de locaties van de nieuwe steigergaasnetten.
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de site ligt nog steeds vrij op de bodem. Deze 
balk was in vergelijking met vorig jaar flink 
aangevreten door de paalworm. Vanwege 
tijdgebrek zijn de gaten bij de locaties 3 en 4 niet 
afgedekt. Desondanks is nu 90% van de site 
beschermd. Bij een volgende duikactie zal ook 
het laatste deel worden gerepareerd. Tot die tijd 
ligt de vindplaats er goed beschermd bij.

6.5.5 Scheepswrak BZN 10

Bij de duikinspectie werd in het noorden van het 
wrak een grote slijpgeul ontdekt ten westen van 
het kanon dat in 2013 was afgedekt. Er werden 
diverse stukken constructie waargenomen die uit 
de bodem staken. Omdat de oude afdekking hier 
gescheurd was, was een 2 m diepe slijpgeul 
ontstaan. Daarom zijn in 2017 twee nieuwe netten 
van elk 4 x 3 m hierover geplaatst (afb. 48). 

Deze zijn vastgemaakt aan de oude afdekking. 
Omdat de omringende matten steigergaas flink 
bedekt waren met sediment, kon er maar net 
genoeg ruimte worden gemaakt om de nieuwe 
netten aan vast te maken. In combinatie met het 
grote hoogteverschil tussen de bodem van de 
slijpgeul en de rand, zorgde dat ervoor dat de 
nieuwe netten onder iets meer spanning staan 
dan ideaal zou zijn. 
In het midden van de site zijn twee kleinere 
gaten dichtgezet met elk een eigen stuk gaas van 
enkele vierkante meters. Andere scheurtjes zijn 
met nieuwe tie-raps dichtgezet. In het geheel 
ligt de BZN 10 er nu weer goed beschermd bij.  
De komende jaren kan daarom het onderhoud 
volgens het instandhoudingsplan worden 
uitgevoerd. Bij de monitoring moet extra 
aandacht geschonken worden aan de locatie in 
het noorden waar deze campagne een slijpgeul 
is afgedekt met steigergaas.
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Afb. 48 Multibeamsonar-afbeelding van de BZN 10 met daarop de in 2017 geplaatste steigergaasnetten.
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6.5.6  Scheepswrak BZN 14

In 2017 werd op het einde van de campagne 
besloten om een dag te gebruiken voor de 
verdere monitoring van scheepswrakken die al 
een tijd niet meer bezocht werden. Daarom 

hebben de onderzoekers besloten om op de 
laatste dag van het veldwerk op de BZN 14 te 
duiken

Wrakomgeving
Het wrak ligt pal oost-west georiënteerd en 
vormt een wrakbult ten opzichte van de 
omringende waterbodem. Deze wrakbult is 

Ballast Wegering Spant HuidZaathout

2000

2017

5m0

Afb. 49 Boven de maatvaste plattegrond van de BZN 14 uit 2000. Onder een schets van de vindplaats zoals deze er in 2017 bij lag.
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gevormd doordat de omringende waterbodem 
langzaam weg is geërodeerd terwijl het wrak 
werd afgeschermd door de ballastlading  
(afb. 49). De locatie waarbinnen de archeologi-
sche constructies/voorwerpen zich bevinden is 
ruim 35 x 15 m. Het oostelijk gedeelte van het 
wrak vormt het hoogste gedeelte van de 
vindplaats met een waterdiepte van 8 m. De 
directe omgeving rond het wrak ligt op een 
gemiddelde diepte van 15 m, waarbij in het 
noorden een slijpgeul is gevormd die tot 17 m 
diep gaat.

Wrak en wrakconstructies
Over een lengte van 20 m ligt het wrak nog 
redelijk goed in verband en is het nog groten-
deels afgedekt door de ballaststenen. Bij de 
westelijke helft van het schip is deze ballastla-
ding bijna helemaal verdwenen. Hier zijn over 
een afstand van 4 m losse constructiedelen 
gevonden waaronder balken (spanten) en 
planken (huid en wegering). Vergeleken met de 
multibeamopname uit november 2016, was in 
de zomer van 2017 het westelijke gedeelte van 
de site wat meer bedekt met sediment. Zo 
werden de driehoekige restanten van het roer/
achterschip, te zien op de multibeamsonar-
afbeelding, onder water niet aangetroffen. 
De stuurboordkant (zuid) van het wrak is nog 
steeds voor het grootste gedeelte afgedekt met 
sediment en ballaststenen, behalve in het 
oosten waar men de sandwich constructie van 
scheepshuid, spanten en wegering duidelijk kan 
zien. Het bakboord gedeelte van het wrak 
(noord) is het sterkst door de erosie aangetast 
en daar kan men 40 spanten tellen die nog in 
verband zitten over een afstand van 20 m. In het 
westen van de bakboordzijde liggen, in tegen-
stelling tot 2005, weinig tot geen ballaststenen 
meer op het vlak. De wegeringsplanken liggen 
nog in goed verband, maar het zaathout ligt vrij 
en is zwaar aangetast door paalworm. In het 
midden van het wrak is deze grote balk over een 
afstand van 3 m verdwenen, terwijl deze bij het 
onderzoek in 2004 nog over de hele lengte van 
het wrak lag. Ook de pompkokers die aan 
weerszijde van het zaathout zaten, waren 
verdwenen.63 In het oostelijk gedeelte ligt het 
zaathout gedeeltelijk onder de ballaststenen en 
is het beter bewaard gebleven. De spanten 
steken hier uit wrakbult op een diepte van 10 m. 
Dat houdt in dat het oostelijk gedeelte van het 
wrak nog een lading van 2 m ballaststenen op 

het vlak heeft. Onder de spanten ligt nog een 
deel van de scheepshuid en de massieve kiel. 
Deze laatste is over de gehele lengte van het vlak 
nog aanwezig. Alhoewel aangetast kan men nog 
duidelijk de sponning voor de zandstrook waar 
nemen. Rond spant 27 (geteld vanuit het 
oosten), daar waar een deel van het zaathout 
verdwenen is, is ook een duidelijke las in de kiel 
te zien. De richting van deze hoeklas wijst erop 
dat het achterschip in het westen ligt en het 
voorschip in het oosten. De scheepshuid hier ligt 
los of is al weggespoeld als het niet tussen de 
kiel en de spanten geklemd was (afb. 50 en 51). 

Bedreigingen 
Het wrak met zijn ballaststenen ligt als een 
schaal met noten op een verhoging. Door de 
sterke getijdenstroming wordt deze wrakbult 
steeds verder weg geërodeerd. Hierdoor komen 
de randen van het vlak steeds meer vrij te liggen. 
Waar in 2005 de gemiddelde diepte rondom het 
wrak nog ongeveer 12 tot 14 m was, is dat nu 15 
m. De bakboordzijde (noord) ligt het dichtst bij 
de Texelstroom en de gemiddelde topografie 
van de waterbodem is hier dieper dan de 
zuidkant van het wrak. De stroming is hier het 
sterkst en het is duidelijk dat deze kant zwaarder 
te lijden heeft onder de erosie. Hier is dus veel 
meer aan constructie(details) te zien. Dit heeft 
als gevolg dat het hout ook zwaarder aangetast 
is door paalworm. Een gevolg daarvan is dus dat 
aan deze zijde de scheepshuid los ligt of 
verdwenen is. Hierdoor kan men dus recht-
streeks tussen de spanten diep in het schip zien. 
Deze vrije ruimte was heel druk bezet door grote 
Noordzeekrabben. Het grote nadeel is dat de 
paalworm nu verder toegang krijgt dieper in het 
schip, waarbij de afgedekte wegeringsplanken 
en spanten toch aangevreten worden. 
Desondanks is besloten om de vindplaats ook 
nu niet af te dekken, vanwege de steeds verder-
gaande onderslijping/erosie en de grote niveau-
verschillen die het afdekken met netten bijna 
onmogelijk maken.

6.5.7 Scheepswrak BZN 18

Tijdens het onderzoek en onderhoud aan de BZN 
3 is ook gezocht naar de BZN 18. Omdat de twee 
vindplaatsen zo dicht bij elkaar liggen, is net als 
bij het onderzoek in 2013 een duiker onder water 63 Vos 2012, 304.
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Afb. 51 Doorsnede van de 

scheepsconstructie. Het is 

duidelijk te zien dat kiel, spanten 

en wegering niet meer vast in 

verband zitten. 
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vanaf de BZN 3 naar de BZN 18 gezwommen. 
Hoewel uit de laatste multibeam-opnamen  
(afb. 52) bleek dat de vindplaats aan het 
verzanden was, waren op de afbeelding nog wel 
de contouren van het wrak zichtbaar. Onder 
water kon het wrak echter niet gelokaliseerd 

worden. Waarschijnlijk is hij weer bedekt met 
sediment, waardoor hij nu goed beschermd ligt. 
Pas als uit de monitoring met multibeam blijkt 
dat het wrak weer uit de bodem steekt, zal bij 
een volgende duikinspectie van de BZN 3 ook de 
BZN 18 weer worden bekeken. 

Afb. 52 Multibeamopnamen van de BZN 18. Tussen 2004 en 2014 spoelt de locatie langzaam vrij, daarna verzandt hij 

weer (bron: Van den Brenk et al. 2018).
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64 Wandelende zandduinen zijn een 
fenomeen dat voor het eerst is 
vastgesteld tijdens de monitoring van 
2011. Het gaat om asymmetrische 
stroomribbels die onder invloed van 
getijdenstroming verplaatsen over de 
zeebodem. Ze zijn tussen de 0,5 en 1 m 
hoog en verplaatsen zich met ongeveer 
20 cm per dag in noordoostelijke 
richting. Van den Brenk et al. 2017, 91.

65 Van den Brenk & Van Lil 2018, 35.

7 Conclusies en aanbevelingen

Het duikend onderzoek bevestigt nogmaals dat 
het afdekken van wrakken met steigergaas in de 
Waddenzee een uitstekende methode is om ze 
te beschermen tegen degradatie. Hoewel op 
sommige wrakken al meer dan 10 jaar niet meer 
was gedoken, lag het grootse deel van de 
afdekking er nog redelijk tot goed bij. Het is 
echter van groot belang dat er op regelmatige 
basis onderhoud wordt gepleegd. Op basis van 
multibeamsonarbeelden kan een eerste inschat-
ting worden gemaakt of er delen van wrakken 
aan het vrijspoelen zijn, of dat de afdekking nog 
intact is. Hiernaast kan samenwerking met 
plaatselijke duikclubs goed werken bij het 
beheer van dit erfgoed. Doordat de sportduikers 
regelmatig duiken op deze plekken, kunnen ze 
de bevoegde instanties waarschuwen wanneer 
er grote veranderingen plaats vinden. Een goed 
voorbeeld is de melding van het vrijspoelen van 
de BZN 2 in 2016. Daarop kan dan gericht duik-
onderzoek door onderzoekers van de Rijksdienst 
volgen. Inmiddels is in samenwerking met de 
provincie en gemeente een beheerplan 
opgesteld voor het rijksmonument Burgzand 
Noord. In dit beheersplan staat meer gericht hoe 
men het onderhoud en bescherming van het 
rijksmonument kan uitvoeren. De twee pijlers 
van dit beheerplan blijven:
Voortzetten jaarlijkse monitoring met hoge 
resolutie multibeamsonar van het gehele rijks-
monument;

Op basis van de multibeamgegevens en 
meldingen van sportduikers gericht duikend 
onderzoek en onderhoud uitvoeren op indivi-
duele wraklocaties.
Belangrijk om hierbij op te merken is dat er nog 
steeds nieuwe scheepswrakken vrijspoelen, 
zoals de in deze rapportage besproken BZN 18. 
Inmiddels staat de teller al op 16 scheeps-
wrakken binnen de contouren van het rijksmo-
nument. Vanwege de hoeveelheid beschikbare 
monitoringsgegevens, zowel historisch als 
recent, zijn de erosiepatronen in dit gebied 
inmiddels redelijk bekend. Desondanks worden 
er nog steeds nieuwe patronen vastgelegd, zoals 
de wandelende zandduinen.64 Ook de plaatsing 
van mosselzaadinvaningstallaties is een nieuwe 
ontwikkeling, waarvan de gevolgen voor het 
erfgoed op en in de zeebodem nog niet goed 
bekend zijn. Volgens de laatste monitoringsge-
gevens lijkt het erop dat deze mogelijk erosie 
tegengaan.65 In samenwerking met 
Rijkswaterstaat en de betrokken lokale 
overheden wordt dit in 2019 en 2020 verder 
onderzocht. 
Tot slot verdient het de aanbeveling om ook 
voor andere vindplaatsen van hoge archeologi-
sche waarde in Nederlandse wateren een 
instandhoudingsplan op te stellen, zodat wordt 
vastgelegd hoe deze behouden worden.
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Bijlage 1 Vondstenlijst

Tabel 2 Vondstenlijst

Vondstnum-
mer

Projectcode Categorie Type Verwerving Datering Opmerking

BZN10-1 mar_bzn_13 metaal kaarsenhouder aan oppervlak - compleet

BZN18-1 mar_bzn_13 aardewerk bord aan oppervlak zeventiende 
eeuw

fragment

BZN18-2 mar_bzn_13 aardewerk kogelpot aan oppervlak dertiende 
eeuw

fragment

BZN18-3 mar_bzn_13 aardewerk vergiet aan oppervlak - fragment

BZN18-4 mar_bzn_13 baksteen tegel aan oppervlak - compleet

BZN18-5 mar_bzn_13 baksteen ijsselsteen aan oppervlak - fragment
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Bijlage 2 Verklarende woordenlijst

Ballast
Zwaar materiaal, vaak in de 
vorm van zwerfkeien, dat in het 
ruim wordt geplaatst ter 
verlaging van het zwaartepunt 
van de romp, om zo de stabili-
teit te verbeteren. 

Balkweger
Langsscheepse balk, dikker dan 
de planken van de wegering, 
die tegen de binnenkant van de 
spanten is vastgezet en de 
spanten onwrikbaar opsluit. 
Dient tevens als drager voor de 
koppen van de dekbalken. In 
de balkweger zijn daarom aan 
de bovenzijde inkepingen 
gemaakt, zodat de koppen van 
de dekbalken met zwaluw-
staart worden opgevangen.

Beting
Constructie van twee zware 
stijlen (de spenen) die zijn 
verbonden door een zware 
balk (het juk). Het geheel dient 
om de ankerkabel of -ketting 
aan vast te maken als het schip 
voor anker ligt.

Berghout
Zware balkengang, dikker dan 
de normale scheepshuid, die 
rondom het schip tegen de 
spanten ligt. Zorgt voor extra 
langsverband en beschermd 
tevens de scheepsromp tegen 
beschadiging bij het meren 
tegen kademuren of steigers.

Breeuwsel
Materiaal waarmee naden, 
scheuren, gaten, lassen en 
dergelijke in de scheepshuid 
worden gedicht. Dit kan zijn: 
mos, geplozen touw, 
hennepafval of dierlijk haar.

Dekbalk
Balk van boord naar boord, 
waarop de dekplanken worden 
bevestigd. De dekbalken rusten 

op de balkweger en zijn 
bevestigd aan de knieën. 
Dekbalken vormen de dragers 
van het dek en zorgen voor een 
belangrijk dwarsverband van 
het schip. 

Deutel
Vierkante houten plug die in 
het uiteinde van een houten 
pen wordt geslagen om deze 
beter vast te zetten.

Gang
In de houten scheepsbouw een 
reeks in elkaars verlengde 
liggende planken van het dek 
of de huid van een scheeps-
romp. De gangen van de huid 
worden langs de buitenkant 
tegen de spanten bevestigd. Zij 
vormen de belangrijkste langs-
scheepse verbinding.

Halfdekbalk of rib
Deze kleinere balken liggen 
tussen de grote dekbalken in 
en vormen het geraamte voor 
het dek. De halfdekbalken 
lopen van het lijfhout tot de 
schaarstok in het midden van 
het schip. Ze worden langs-
scheeps gesteund door de 
karvielhouten.

Inhout
Verzamelterm voor de 
constructie-elementen binnen 
de scheepshuid die (meestal) 
het geraamte van het schip 
vormen, zoals leggers, knieën, 
wrangen en oplangers.

Kalf
Zware, dwarse plank die 
verticaal of lichthellend tussen 
de beide aken van een rolpaard 
werd gezet om deze op hun 
plaats te houden.

Karveel/gladwandig
Constructiewijze waarbij de 
huidplanken op elkaar 

aansluiten (niet overnaads) en 
een gladde scheepshuid 
vormen.

Karvielhouten
Deze balkjes ondersteunden de 
halfdekbalken. Hierdoor werd 
de druk van bijvoorbeeld 
geschut op het dek verdeeld 
over dwars- en langsscheepse 
constructiedelen.

Kattespoor
Een zware dwarsligger of 
bodemspant die over het 
zaathout en de wegering in het 
ruim werd gelegd als verster-
king van het dwarsverband. 
Een kattespoor reikte van 
boord tot boord.

Katterug
Een schip heeft een katterug 
wanneer het voor- en achter-
schip naar beneden zakken 
zodat de kiel een holle lijn gaat 
vertonen. Een katterug kan 
ontstaan door een te zwak 
langsverband, hetzij als gevolg 
van te licht bouwen, hetzij door 
onjuist beladen of als gevolg 
van het loswerken van bouten 
en verbindingen.

Kiel
Centraal langsscheeps 
verbanddeel dat het vlak in 
tweeën deelt: een horizontale 
dikke plank of balk (of een 
horizontaal samenstel van 
zulke planken of balken), 
waartegen en waarop de huid 
en de inhouten zijn geplaatst.

Kielbalk
Zware langsscheepse balk die 
midscheeps de onderzijde van 
het schip vormt en de basis is 
voor het opbouwen van de 
stevens en het vlak.

Bijlage 1 Vondstenlijst



70
—

Kielplank
Bij schepen zonder kiel een 
centraal geplaatste, langs-
scheepse plank die het vlak in 
tweeën deelt.

Kim
De ronde of hoekige overgang 
van het vlak naar de boorden. 
In het eerste geval spreekt men 
van een harde kim, in het 
tweede van een zachte kim.

Kimweger
Eén tot drie zware planken, 
dikker dan die van de gewone 
wegering, die over gehele 
scheepslengte tegen de 
binnenkant van de spanten 
worden gelegd ter hoogte van 
de kim. Dragen aanzienlijk bij 
tot de versterking van het 
langsverband en de kim.

Klamaai
Zie karvielhout.

Klinkplaatje
Vierkant tot ruitvormig ijzeren 
plaatje waarmee bij middel-
eeuwse schepen de klinknagel 
werd samengeklonken.

Knie
Een min of meer L-vormig 
(soms V-vormig) stuk hout, 
gebruikt om twee verband-
delen met elkaar te verbinden. 
Daartoe worden beide delen 
van de knie met bouten aan de 
te verbinden onderdelen 
vastgezet. Knieën hebben 
meestal twee ongelijke delen. 
De knieën van het dek 
verbinden de dekbalken met 
het boord.

Las
Verbinding tussen twee houten 
verbanddelen of planken die in 
de lengterichting aan elkaar 
zijn bevestigd.

Legger
Een (vrijwel) horizontale balk of 
plank dwars op de hartlijn. 
Onderdeel van het vlak, dat de 
verbinding tussen (de kiel en) 
de vlakgangen vormt. Een 
legger kan tezamen met 
oplangers deel uitmaken van 
het spant.

Lijfhout
Langsscheepse zware dekgang, 
dikker dan de normale 
dekgangen, waarvan er twee 
tot vier op de dekbalken 
worden ingelaten zodat de 
bovenkanten gelijk liggen met 
de gewone dekplanken. 
Worden meestal aan iedere 
zijde van een luik, mastvisser, 
ankerbeting, enzovoorts 
geplaatst. 

Loggat
In de onderzijde van een inhout 
(spant of legger) uitgekapte, 
meestal driehoekige sleuf die 
het transport van buis- en 
regenwater mogelijk maakt. 
Het loggat bevindt zich vrijwel 
altijd boven de onderliggende 
planknaden.

Mastspoor
Een mastspoor wordt 
algemeen gezien als een zware 
houten klos, geplaatst op de 
bovenkant van het zaathout.

Moslat
Latje of spaan, meestal 
gemaakt van rechtdradig (vers) 
eikenhout, waarmee het 
mosbreeuwsel in de naden van 
de scheepshuid werd gedrukt 
en die vervolgens werd 
vastgezet met sintel(nagel)s.

Oplanger
Staand spantelement ter 
verlenging van legger of wrang.

Opwateronderzoek
Dit is een onderdeel in het 
proces van de archeologische 
monumentenzorg volgens de 
KNA waterbodems 4.0. Nadat 
een eerste bureauonderzoek 
van een gebied is uitgevoerd, 
wordt met geofysische 
methoden vanaf het waterop-
pervlak onderzocht of er 
archeologische resten op en in 
de waterbodem aanwezig zijn. 
Het veldwerk resulteert in een 
rapportage en een advies over 
eventueel vervolgonderzoek.

Overloop of orlopdek
Het laagste dek bestaande uit 
een platform dat op oorlogs-
schepen over de in het ruim 
geplaatste dekbalken werd 
gelegd.

Overnaads
Constructiewijze waarbij de 
huidgangen overlappend 
worden geplaatst en onderling 
zijn verbonden door spijkers 
die aan de binnenzijde van de 
hout zijn teruggedreven.

Pompkoker
Houten of koperen ronde buis 
die het lichaam van een zuig- 
of slagpomp vormt. Deze gaat 
van even boven het hoofddek 
tot in het hoosgat en vormt de 
leiding waarlangs lekwater 
naar boven wordt gepompt. 
Houten pompen zijn meestal 
vervaardigd uit een in de lengte 
doorboorde boomstam.

Rolpaard
Een rolpaard is een voertuig 
met vier wielen dat op oudere 
(oorlogs)schepen werd 
gebruikt om een kanon te 
dragen en te manipuleren. Het 
werd ook wel rampaard 
genoemd. Een vergelijkbaar 
tuig werd op land meestal 
affuit genoemd.
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Schaarstok
Zware plank of balk die langs-
scheeps in het hart van het 
schip lag ter versteviging van 
het dek. In de schaarstok 
waren sponningen aanwezig 
voor zowel de dekbalken als de 
halfdekbalken.

Scheepshuid/huid
Benaming voor de uit huid-
planken samengestelde 
buitenzijde of -bekleding van 
de scheepsromp.

Scheg
Onderste deel van de achter-
steven dat onder het langzaam 
oplopende vlak uitsteekt. De 
scheg vergroot het laterale 
oppervlak, waardoor de drift 
wordt beperkt en het schip 
beter bestuurbaar is.

Sintel
Middelnederlandse en 
Middelnederduitse benaming 
voor een ijzeren, kramachtig 
plaatje dat werd gebruikt voor 
het vastzetten van breeuwsel.

Spant
Een dwarsverbinding binnen 
een scheepsromp, die mede 
het geraamte daarvan vormt. 
Een spant bestaat meestal uit 
meerdere delen (zoals leggers 
en oplangers).

Tap
Korte as die aan beide zijden 
van de loop van een kanon zit, 
waarmee het stuk in het tapgat 
van het rolpaard zit.

Terminus ante quem
Een term die wordt gebruikt in 
de relatieve chronologie, ofwel 
de datering van gebeurtenissen 
of objecten ten opzichte van 
elkaar. Met terminus ante quem 
bedoelt men het meest recente 
tijdstip waarop een gebeur-

tenis kan hebben plaatsge-
vonden of een object kan zijn 
gemaakt.

Terminus post quem
Een term uit de relatieve chro-
nologie, ofwel de datering van 
gebeurtenissen of objecten ten 
opzichte van elkaar. Met 
terminus post quem bedoelt men 
het vroegste tijdstip waarop 
een gebeurtenis kan hebben 
plaatsgevonden of een object 
kan zijn gemaakt.

Verdek
Zeventiende- en achttiende-
eeuwse benaming voor het 
hoofd- of bovendek dat van 
voren naar achteren doorloopt.

Visser
Zie vissing.

Vissing
Samenstel van klossen en 
klamaaien die tussen twee 
dekbalken worden geplaatst 
als versterking van het dek en 
voor het vormen van een 
opening voor het doorvoeren 
van masten, kokers, pompen, 
etc. De vissing worden 
zijdelings door halve balken 
gesteund.

Vlak
In de scheepsbouw en 
scheepsarcheologie gebruike-
lijke benaming voor de bodem, 
de min of meer horizontale 
onderkant van een schip, tot 
waar deze naar boven buigt bij 
de kim. Het vlak is feitelijk het 
samenstel van vlakplanken, 
inhouten (met name leggers) 
en eventuele wegering.

Wegering/buikdenning
Beplanking aan de binnenzijde 
van de romp, op of tegen 
spanten en leggers gespijkerd. 
Bij tegen elkaar geplaatste 

planken spreekt men van een 
dichte wegering, bij een 
beplanking met tussenruimtes 
van een open wegering.

Wrang
V-vormig spant in voor- of 
achterschip.

Zaathout
Zware balk in de lengterichting 
van het schip, op de inhouten 
en boven de knie, ter verster-
king van het langsscheepse 
verband. Het zaathout bevat 
vaak een of meer gaten voor 
de mast(en).

Zandstrook
Aan weerszijden van het schip 
de eerste plank (gang) tussen 
de kielbalk en de verdere 
scheepsromp. De zandstrook 
loopt van voor- tot achter-
steven en werd vaak zwaarder 
uitgevoerd.

Zitter
Verbindend spantdeel over de 
kim van het schip.



In deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg wordt verslag gedaan van het onderzoek en 
onderhoud dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed tussen 2013 en 2017 heeft uitgevoerd op zeven 
scheepswrakken in het rijksmonument Burgzand Noord. Hierbij is geëxperimenteerd met nieuwe methoden 
en technieken op het gebied van monitoring en fysieke bescherming. Het duikend onderzoek bevestigt dat 
het afdekken van wrakken met steigergaas in de Waddenzee de beste methode is om ze te behouden tegen 
degradatie. Een tweede conclusie is dat de jaarlijkse monitoring van het gehele rijksmonument met hoge 
resolutie multibeamsonar moet worden voortgezet. Op basis van deze monitoringsgegevens en meldingen 
van sportduikers kan vervolgens gericht duikend onderzoek en onderhoud worden uitgevoerd. 

Dit wetenschappelijke rapport is bestemd voor archeologen, andere professionals en liefhebbers die zich 
bezighouden met archeologie.

Met kennis en advies geeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de toekomst een verleden

In zand gevangen
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