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D
e Archeologische Atlas van de 2 Zeeën (A2SJ is een grens
overschrijdend archeologisch project waarbij archeo
logen van Frankrijk, Engeland, België en Nederland 
be trokken waren, hetzij ais p a rtn e r in het pro ject 
of ais lid van de s tuurgroep. De Association pour le 

Développement de la Recherche en Archéologie Maritime (ADRAMAR) in 
Frankrijk, het Agentschap Onroerend Erfgoed in België en de Hampshire 
and Wight Trust for Maritime Arcbaeo/ogy( H WTMA) in Engeland hebben 
het A2S project geleid, met steun van nationale erfgoedinstellingen 
ais le Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et 
Sous-marines (DRASSM) en English Heritage.
Van 2009 tot 2012 hebben de projectpartners m eer dan 150 archeo
logische sites on de rw a te r bestudeerd en gegevens verzam eld uit 
prim aire geschreven bronnen en nationale archieven. De resultaten 
waren richtinggevend voor de planning van terreinonderzoek. Zo is 
bijna 100.000 jaar van ons gem eenschappelijk onderwatererfgoed 
onderzocht, gaande van prehistorische landschappen tot hedendaagse 
scheepswrakken.
De verzamelde informatie is klaar voor invoer in de nationale archeolo
gische inventarissen en de databanken van de partners. Deze kunnen 
op hun beurt online geraadpleegd worden via het A2S Geoportaal, een 
interactieve geografische internettoepassing. Zowordt in de volgende 
jaren het gemeenschappelijk m aritiem cultureel erfgoed toegankelijk 
voor iedereen.
Het internationale karakter van het project heeft ook de scholen aan
gesproken. Dit leidde tot de ontw ikkeling van een drietalig educatief

project in e lk  Partnerland. Het vertrekpun t was een scheepswrak 
m eteen gemeenschappelijke link tussen de landen. Er werd gecom
municeerd via het in ternet en door het bezoeken van een speciaal 
ontworpen m aritiem  archeologische bus.
Een essentiële doelstelling binnen het project was om de resultaten 
zo wijd m ogelijk te verspreiden en een zo groot m ogelijk publiek aan 
te spreken. Het team  heeft dan ook v r ijw illig e rs  en professionele 
archeologen nauw bij het project betrokken, te rw ijl e r ook een echte 
documentaire over het project is gemaakt.

De verzamelde in fo rm atie  is k la a r  voor 
invoer in  de nationale archeologische inventarissen  
en de databanken van de partners . ”

Tegen het einde van het A2S pro ject is e r een s te rk  ne tw erk  van 
medewerkers ontstaan; de honderden deelnemers zijn opgeleid en 
hebben ervaring opgedaan, duizenden mensen waren direct betrokken 
bij het project en tussen de naties ontstonden sterke banden. We 
geloven dat hiermee de grondslag is gelegd voor toekomstige projecten 
die verdere Europese sam enwerking rond een deel van het rijkste 
culturele erfgoed ter wereld zal vergemakkelijken. ■

Alexandre Poudret-Barré, Garry Momber, 
Ine Demerre & Inge Zeebroek
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De doelstellingen van het project
->  een internationaal archeologisch team vormen 

een grensoverschrijdende samenwerking tussen 
de partners verwezenlijken 
kennis en gegevens delen over maritieme 
archeologische sites
een publiek toegankelijk Geoportaal creëren over 
het maritiem culturele erfgoed van de 2 zeeën 
terreinonderzoek uitvoeren op maritiem 
archeologische sites om ons cultureel onderwater 
erfgoed beter te begrijpen 
ons gemeenschappelijk maritiem archeologisch 
erfgoed promoten via educatie en 
publiekswerking 

->  ervaring en best practice in archeologische 
technieken uitwisselen
studenten en vrijwilligers helpen om praktische 
ervaring op te doen in archeologische technieken 
onderwater.

M a g n e to m e te r voort g et rokken tijdens een p rospectie - 
H'onderzoek.©  |  Seguin/AD RAM A R/A2S

m

Op de zeebodem van het K anaa l en de 
Noordzee bevindt z ich een groot aanta l 
archeologische sites. Z e  getuigen van een grootse 
en vergeten geschiedenis.

Â B  m
M ich e l L 'H o u r ,  d i r e c te u rv a n  het D ra ssm
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project
i ' '  A2S team  briefing tijdens terreinonderzoek voorde kust van Morbihan. ©  T. Seguin/ADRAMAR/A2S

De Archeologische Attas van de 2 Zeeën (A2S) is een ambitieus project om grensoverschrijdende archeologische m aritiem e 
data bijeen te brengen. Het wordt uitgevoerd doorADRAMAR, HWTMAen Onroerend Erfgoed en medegefinancierd door de 
Europese Unie. Drie van de belangrijkste maritiem archeologische onderzoeks- en beleidsinstellingen in Europa ondersteunen 
het project. DRASSM in Frankrijk, Onroerend Erfgoed in België en English Heritage in het Verenigd Koninkrijk.

H
et be langrijkste  doei van dit 
vier jaar durende project was 
het in kaa rt brengen van de 
a rcheo log ische  s ite s  in de 
gedeelde zeeën van Frankrijk, 

Engeland en België.

Deze drie kuststaten delen het Kanaal en de 
Zuidelijke Noordzee en hebben een gezamen
lijk  erfgoed, dat voortkom t uit een gedeelde 
m aritieme geschiedenis.

De fundamenten van Europa zijn gebouwd op 
oorlogen, handel en allianties. Terwijl scheeps
w rakken getuigen van onze vaak wankele 
verbintenissen, illustreren de archeologische 
onderwaterlandschappen een geschiedenis 
die vele duizenden ja ren terug gaat. Deze 
geografische zone vorm t een tastbare link 
tussen de Noord-Europese landen en bepaalt 
ons gemeenschappelijke erfgoed.

Maar ondanks onze gedeelde geschiedenis 
worden tot op vandaag documenten en archeo
logische gegevens nog steeds louter op natio
naal of zelfs lokaal niveau bestudeerd. A2S is 
ontstaan uit dit gebrek aan uitwisseling. Het 
doei is om kennis en informatie betreffende 
de onderwaterarcheologie in onze gedeelde 
zeeën bijeen te brengen, zodat e lk  land 
toegang heeft to t alle mogelijke inform atie 
en niet enkel tot die van zijn nationale bronnen.

Zo worden bij onderzoek naar bijvoorbeeld 
een Engels schip, gezonken in Franse of

Belgische wateren, de Britse archieven vaak 
niet geraadpleegd. Dat is een frustrerende 
situatie voor onderzoekers en het zijn precies 
dit soort beperkingen dat het internationale 
project probeert op te lossen.

Een nieuwe benadering om onze gedeelde 
maritieme geschiedenis te begrijpen is nu in 
de maak, gebruik makend van de samenge
brachte expertise van de Franse, Engelse en 
Belgische archeologen.

Deze drie landen hebben gedu
rende verschillende jaren gegevens 
over archeologische sites in hun 
eigen zeeën verzameld en in kaart 
gebracht.

Een van de eerste fases van het A2S 
project was om de databanken van 
de partners te verbinden via een 
Geoportaal, w a t vervo lgens kan 
resu lte ren in een grootscha lige 
reconstructie van het onderwaterlandschap. 
Deze informatie zal in de komende jaren uit
gebreid worden en zal de locatie van gekende 
scheepswrakken en andere archeologische 
sites onderw ater bevatten. Het is niet enkel 
gericht op studenten, onderzoekers en het 
brede publiek, maar ook op archeologische 
beheersorganisaties in de partnerlanden. 

Naast het onderzoek en de gegevensverza
meling hebben archeologische teams van de 
drie partners meegewerkt aan geofysische en

archeologische prospecties op een selectie aan 
sites in elk van de partnerlanden. Sommige 
gekozen scheepswrakken hebben een grote 
betekenis in te rm en van gedeeld erfgoed 
tussen de lidstaten. De SS Meknès is zo'n 
vaartuig. Fletwaseen Frans schip dat troepen 
repatrieerde naar Frankrijk in ju li 1940, nade 
Frans-Duitse wapenstilstand. Ondanks het 
verdrag torpedeerde een Duitse E-boot het 
vaartuig. Het ligt nu in Engelse wateren.

Naarm ate het project haar einde bereikte, 
stelde het internationale team een schat aan 
informatie ter beschikking via het Geoportaal. 
Het kan nu gebruikt worden voor een breed 
scala van onderzoeksonderwerpen. Dit kan 
gaan van de studie van oude handelsroutes en 
vergelijkende studies van scheepsarchitectuur 
tot de evolutie van de zeevaartbewapening 
en zelfs tot de studie van de bezittingen die 
het dage lijkse  leven van de zeevaarders 
kenschetsen. ■

u  Een nieuwe benadering om onze 
gedeelde maritieme geschiedenis te begrijpen 
is nu in  de maak, gebruik makend van de 
samengebrachte expertise van de Franse, 
Engelse en Belgische archeologen. ”
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De Association p ou r le  Développem ent de la  
. Recherche en Archéologie M aritime (AD RAM AR)

V .  is in 1993 opgericht door professionele archeolo-
\ j ÿ S ~ z y  gen om het m aritiem  archeologisch onderzoek te

prom oten, zowel in F rank rijk  a is in te rna tionaa l. 
Ze heeft deelgenomen aan een aantal opvallende opgravingen: de 
w rakken van La Natière (St Malo, 18de eeuw), de jo nk  van Brunei 
(Borneo, 16de eeuw), de Lapérouse-expeditie (Solomon Eilanden 
1788).

ADRAMAR's opdracht houdt het volgende in:
• bestuderen en bescherm en van archeologische sites;
• assistentie en tra in ing in archeologische opgravingen onder

w ater;
• wetenschappelijke bijeenkom sten, conferenties en ten toon

ste llingen;
• publicatie van m onografieën en archeologische gidsen;
• advies aan openbare besturen, groepen en verenigingen;
• publieke bewustm aking van m aritiem e archeologie.

ADRAMAR w e rk  samen m et de DRASSM, die deel u itm aakt van het 
Franse M inisterie van Cultuur en Communicatie en verantwoordelijk 
is voor het beheren, bescherm en en bestuderen van het Frans 
m aritiem  erfgoed op het continent en in de overzeese gebieden.

ADRAMAR heeft sinds 2005 het project de Atlas archéologique des 
biens culturels maritim es de VArc atlantique  geleid dankzij de finan
ciële ondersteuning van lokale overheden. Dit pro ject he lpt om de 
waarde van de archeologische sites onder w a te r voor de w estkust 
van F rankrijk  aan te tonen. Het was een grote inspira tiebron voor 
het A2S program m a, waarvan ADRAMAR de pro jectle ider is.

De Hampshire and Wight Trust for Maritime Archae
ology (HWTMA) is g e s tic h t om het be lang, het 
onderzoek en de kennis van m aritiem e archeologie 
en erfgoed in het Verenigd Koninkrijk te stim uleren. 
Dit behelst archeologisch onderzoek, scholing en 

publieksw erking op lokale, nationale en in ternationa le schaal.

De doelen van HWTMA omvatten:
• m aritiem  archeologisch onderzoek;
• behoud en beheer van archeologische sites;
• de bewustm aking en partic ipatie van het publiek;
• archeologische bewustm aking en deskundigheid bij duikers;
• ontw ikkeling van een m aritiem  archeologische databank van sites;
• publicatie van onderzoek;
• het leggen van contacten m et lokale, regionale en nationale e rf- 

goedorganisaties.

Om deze doelste llingen te kunnen bereiken organiseert de HWTMA 
een veldonderzoeksprogramma met professionele archeologen, v rij
w illige rs  en studenten. Scheepswrakken, onderwaterlandschappen 
en getijdenzones worden onderzocht en e r w ord t over berich t via 
publicaties, lezingen en onderwijsinitiatieven, waaronder educatieve 
hulpm iddelen voorscholen en lesgevers en publieksevenementen.

De doelste llingen van de HWTMA komen overeen m et het doei van 
het A2S pro ject om een volledig geïntegreerde Europese sam en
w e rk in g  op gebied van in te rn a tio n a a l be la ng rijke  w ra kken  en 
onderwaterlandschappen te vereenvoudigen. De HWTMA gelooft 
dat transnationale re la ties van groot belang zijn om een volledige 
analyse en po pu la rise rin g  van het gem eenschappe lijk  erfgoed 
m ogelijk  te maken.

• 42. • Eindrapport

A2STeam--------
Van beneden naar boven en van links naar rechts
•  Caroline BARRIE-SMITH, Educatief 

Medewerker (UK)
• Victoria MILLERSHIP, Administratie - 

en projectmedewerker, Maritiem 
Archeologe (UK)

•Jan  GILLESPIE, Maritiem Archeologe 
(UK)

• Virginia DELLINO -MU SGRAVE, 
Projectcoördinator, Maritiem 
Archeologe (UK)

• Stephen FISHER, Maritiem Historicus 
(UK)

• Charlotte GEORGEAULT, Financieel 
Verantwoordelijke (FR)

• Garry MOMBER, Director, Maritiem 
Archeoloog (UK)

• Yann GAONAC’H, Historicus (FR)
• Inge ZEEBROEK, Projectcoördinator, 

Maritiem Erfgoedonderzoeker (BE)
•  Lauren TIDBURY, Maritiem 

Archeologe (UK)
• Ine DEMERRE, Projectcoördinator, 

Maritiem Erfgoedonderzoeker (BE)
• Cherry! WHITEHEAD, Administratie

(uiO
•  Gareth OWEN, Educatief Medewerker 

(UK)
• Brandon MASON, Maritiem 

Archeoloog (UK)
• Anne HOYAU-BERRY, Maritiem 

Archeologe (FR)

• Charlotte LE NOAC’H, Archeologe 
(FR)

•  Cécile CHATELIN, 
Communicatieverantwoordelijke (FR)

• Christin HEAMAGI, Maritiem 
Archeologe (UK)

• Django GUYON, Archeoloog ÇFR)
• Alexandre POUDRET-BARRE 

Projectleider, Maritiem Archeoloog 
(FR)

Buiten Beeld:
• Jessica BERRY, Maritiem Archeologe 

(FR)
• Amanda BOWENS, Verantwoordelijke 

Educatie en Ontsluiting (UK)

•  Pieterjan DECKERS, 
Communicatiemedewerker (BE)

•  Victor LAFORET, 
Onderzoektechnieker (FR)

•  Georges LE PELLETIER, 
Bootmecanicien (FR)

•  Erwan MARION, Maritime 
Archeoloog (FR)

•  Sven VAN HAELST, Maritiem 
Erfgoedonderzoeker (BE)

•  Valentine VERRIJKEN, Maritiem 
Erfgoedonderzoeker (BE)

•Julian WHITEWRIGHT, Maritime 
Archeoloog (UK)

A2S wetenschappelijke partners

Oonroerend Onroerend Erfgoed is een agen tschap van de 
e rf-i Vlaam se overheid. Gedreven door een passie 
goed voor erfgoed , inven ta rise ren  en bescherm en 

onze m edewerkers waardevolle gebouwen, land
schappen, archeologische sites en m aritiem  erfgoed. We stim uleren 
bovendien het onroerend erfgoedbeheer en voeren bele idsgericht 
onderzoek uit. Onroerend Erfgoed is een nationaal en in te rna tio 
naal kennis- en inform atiecentrum . Om die inform atie te ontsluiten 
beschikken we over verschillende grote erfgoedinventarissen, w aar
onder een databank voor m aritiem  erfgoed (publiek consulteerbaar 
via www.m aritiem e-archeolog ie.be). Onderzoeksresultaten worden 
bekendgem aakt via diverse kanalen: http ://oar.onroerenderfgoed. 
be, publicaties zoals Relicta en M&L, andere wetenschappelijke en 
publieksgerich te publicaties, ten toonste llingen en congressen.

Sinds 2003 werken m aritiem  archeologen bij Onroerend Erfgoed 
aan de inventarisering van, en het onderzoek naars ites  m et arche
ologische waarde op stranden en op de zeebodem. Vindplaatsen 
boven en onder w a te rw orden in kaart gebracht en onderzocht met 
behulp van de modernste geofysische en remote sens/ng-technieken. 
D aarnaast worden bestaande co llecties, aangelegd door lokale 
musea, vissers en sportduikers, bestudeerd. Het agentschap w erk t 
sam en m et wetenschappelijke en andere pa rtners  in binnen- en 
buitenland, waaronder het Vlaams Instituut voor de Zee, de provincie 
W est-Vlaanderen en versch illende universiteiten.

Onroerend Erfgoed is de jongste pa rtner in het A2S project. Door 
dee lnam e kon de eenheid haar expertise  en kennis u itb re iden  
en leerden de m edew erkers en v r ijw illig e rs  omgaan m et nieuwe 
technieken en standaarden voor de opsporing en reg is tra tie  van 
m aritiem  erfgoed.

Olivia HUL0T 
Projectmedewerker 
Maritiem Archeologe

Denis DÉGEZ 
Projectmedewerker 

Maritiem Archeoloog

Betrokkenheid van het DRASSM 
in het A2S project:
Het Departement des recherches

sous-marines (DRASSM), heeft een 
nationale verantwoordelijkheid voor 
de bescherming en het beheer van 
het cultureel onderwatererfgoed van 
Frankrijk.
Het DRASSM Ís een cruciale partner 
Ín hex A2S project. Het draagt exper
tise bij door de afvaardiging van twee 
medewerkers, en ze ondersteunen 
het project op financieel vlak. De 
medewerkers zíjn Olivia Hulot, ver
antwoordelijke voor de Atlantische, 
Kanaal- en Noordzeekusten van 
Frankrijk, en Denis Degez, pro
jectmedewerker. Ze verlenen beide 
hun kennis en deskundigheid aan de 
projectactiviteiten.

In 2005 Ís het DRASSM gestart aan 
de westkust van Frankrijk met 
een voorloper van het project, de 
Atlas archéologique des biens culturels 
maritimes de l’Arc atlantique. Dit Ís een 
op een geografisch informatiesys
teem (GIS) gebaseerd register van 
onderwatersites, ondersteund door 
een aanzienlijk aantal onderzoekers, 
professionelen en vrijwilligers die 
werken binnen een gemeenschap
pelijk kader. Dit werd gevolgd 
door gelijkaardige projecten voor 
de kusten van de Provence en de 
Languedoc in 2008 en 2009.

V drassm
©  For both po rtra its  I  Seguin/ADRAMAR/A2F
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http://www.maritieme-archeologie.be
http://oar.onroerenderfgoed
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Leden 
Stuurgroep

Wat is de Stuurgroep?
De stuurgroep ¡s samengesteld uít internationaal erkende experts 
¡n het dom ein van de m ar i t iem e  archeolog ie. Het A2S project 
ríep de S tuu rg roep  ín het leven om raad en aanw ijz ingen  te 
geven naarm ate  het project vorderde. De uitgebreide ervaring 
van de leden stelde hen ín staat een holis t isch s tandpunt ín te 
nemen te rw i j l  ze de w e rkzaam heden ín een r ich ting stuurden 
van een in te rna t iona le  s am e nw erk in g  díe de loopti jd van het 
project overstijgt.
Gedurende de 4-jaarvan het project zíjn e rd r ie  Stuurgroepverga
deringen gehouden, ín Brussel (December 2010), Southampton 
(Decem ber 2011 ) en Ren nes (Juni 201 2).

Directeur van de DRASSM
147 plage de l'Estaque 
13016 Marseille 
Frankrijk

) H e t fundamentele doei van hetpro ject is 
om de data te verzamelen die gefragmenteerd 
waren in  de verschillende landen, om 
Engelse, Belgische en Franse duikers te laten 
samenwerken, om ten slotte een uitgebreide 
‘atlas’  van de wrakken opte stellen en 
gezamenlijke onderzoeksprogramma 's te 
beheren. We hebben een enorme vooruitgang  
geboekt. I k  denk da t we zelfs verder staan dan 
w at we hadden gedacht. D i t  is  echt een succes. ”

Onderzoeksdirecteur
LAMOP (Universiteit Parijs 1/CNRS)
Musée national de la Marine 
Palais de Chaillot 
17 place du Trocadero 
75 116 Paris - Frankrijk

De Archeologische Atlas van de 2 Zeeën is een zeer 
origineelprogramma. Eersten vooral omdat het het onderzees 
archeologisch erfgoed beslaat, gaande van de prehistorie tot 
op vandaag, en omdat het bijzonder representatief is voor de 
Franse, Britse en Vlaamse kusten, maar ook omdat het een 
gemeenschappelijke Europees maritiem  archeologisch verleden 
vertegenwoordigt. De Atlas is ook buitengewoon door z ijn  
ontwerp, h i j  breng: een kwaliteitsvolle wetenschappelijke 
inhoud in  een vorm die erg toegankelijk is, n ie t alleen voor 
de onderzoekers, m aar voor iedereen meteen passie voor 
onderwater archeologe, geschiedenis en ons gemeenschappelijk 
m aritiem  erfgoed. ”

Directeur Erfgoedbescherming 
English Heritage
1 Waterhouse Square 
138-142 Holborn 
London EC1N 2ST 
Engeland

u
Adrian Olivier

H e tg o te  succes van het A2S project is te danken aan het fe i t  dat 
partners samenwerkten aan gemeenschappelijke doelen, m aar toch hun  
diversite it behielden. H etproject biedt een nu ttigkader binnen een 
coherente structuur, w aarin  waardevol werk kan plaatsvinden.
De bekwaamheid van de partners om zowel zelfstandig ais samen te 
werken, inform atie uitwisselend en vertrouwend op gespecialiseerde 
expertise, is een

• Eindrapport

Professor 
*  Afdeling Archaeologie Universiteit York

The King's Manor 
York Y01 7EP 
Engeland

\H e tpartnerschap is een g o o t  succes.
De gensoverschrijdende samenwerking le id t to t een 
enthousiaste deelname aan gezamenlijk werk en het delen 
van bestpractice. H e t is een uitstekende demonstratie 
van internationaal Europees teamwerk. H e t educatieve 
projecten de publiekswerking z i jn  fantastisch. H e t toont 
de go te re  impact van het onderzoek aan en de betekenis 
van maritieme archeologe naar een brederpubliek toe. ”

Afdelingshoofd Inventariseren 
en Beschermen 
Agentschap Onroerend Erfgoed
Albert ll-laan 19, bus 5 
B-1210 Brussel 
België

Mare De Bie

' Steunend op de schouders van onze buren 
met meer kennis, heeft het Atlasproject onze 
fundamentele kennis van maritiem e archeologe 
stevig gevoed. M i jn  enige hoop is da t deze 
stim ulans duurzaam  z a l z i jn  en u ite inde lijk  z a l  
leiden to t een tra d itie  van bezorgdheid om ons 
m aritiem  archeologisch erfgoed.”

o
©

Senior onderzoeker bij RCMG 
Universiteit Gent
Krijgslaan 281 - S8 
B-9000 Ghent 
België

Tine Missiaen j

De intense samenwerkingbinnen het 
A2S project heeft een sleutelrol gespeeld in  het 
succes ervan. I k  was vooral onder de in d ru k  
van de publiekswerking en het onderwijsproject, 
waardoor schoolkinderen de wereld van de 
maritieme archeologe konden ontdekken. ”

Directeur Internationale Werking 
Agentschap Onroerend Erfgoed
Albert ll-laan 19, bus 5 
B-1210 Brussel 
België

u  H e t Archeologische Atlas van de 2 Zeeën
project toont op overtuigende w ijze aan da t 
het onderwatererfgoed een internationale  
aanpak verd ient.”

Hoofd van de Afdeling Archeologie 
Stad Amsterdam
Professor Universiteit Amsterdam
Herengracht 482 
Postbus 10718
1001 ES Amsterdam - Nederland

u

© co

H e t A2Spro ject combineert in  een unieke 
in ternationale samenwerking het d ig itaa l in  k a a rt  
brengen van maritiem e archeologische sites met een 
p ro g a m m a  van veldwerk onder w ater en vorm ing  
met een publieke draagwijdte. A2S is een succesrijk 
voorbeeld van een praktische en innovatieve aanpak van  
het Europese maritiem e erfgoedbeleid, da t verder d ient 
u itgew erkt te worden. ”
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Externe projectpartners 
en medewerkers
Talrijke projectdeelnemers hebben geholpen om van het project een groot succes te maken. Het brede spectrum van onder
steuning door de vrijw illigers  en professionelen werd zeer geapprecieerd en kan niet genoeg benadrukt worden. Rollen en 
activiteiten worden beschreven in de volgende paragrafen, m aar de pagina is te kort om individuele personen of organisaties 
te noemen. Deze kan u terug vinden op de pagina’s 74-77.

elijk maakten. Het maken van een professi

In  Engeland
Het c u ltu re e l onde rw a te re rfg oe d  behoort toe aan de hele 
m ensheid en verte lt ons het verhaa lvan ons gezam enlijk  ve r
leden. Het is een m u ltid isc ip lina ire  stud ie en vraagt daarom 
input van een breed scala aan m ensen. Daarom  w aren  de 
dee lnem ers aan het A2S p ro ject in het Verenigd K on in k rijk  
ta lr i jk  en divers.
V rijw illig e rs  van de zu idkust voerden onderzoek uit in lokale 
archieven en spendeerden vele uren aan het invoeren van de 
resu lta ten  in de databank. S po rtd u ike rs  uit Engeland m et 
a rch e o lo g isch e  e rva rin g  h ie lpen  om s c h e e p sw ra kke n  te 
reg istreren en op te graven in alle drie de partnerlanden . Ze 
voerden niet a lleen hoogstaand ve ldw e rk  uit, 
m aa r leverden ook expertise op het gebied van 
onderwaterfo tografie , video en scheepsnaviga- 
tie. Bovendien voorzagen ze daarvoor hun eigen 
m iddelen en u itrusting .
Het succes van het project is eveneens gesteund 
op com m e rc ië le  deskund ighe id . Deze kwam  
van zeer professionele sch ippers die ons ve r
zekerden dat de onderzoekers  te lkens  boven 
de scheepsw rakken  gebrach t w erden; of van 
geofysische bedrijven die het verzam elen van 
s id e -sca n  s o n a r data over b e la n g rijk e  s ites

onele docum entaire is een ander aspect w aarin 
we beroep deden op specia lis ten om boven en 
onder w a te rte  film en.
Tenslotte m oet e r aandach t gegeven w orden

aan de be trokkenhe id  van de scho len. O m dat archeo log ie  
en m aritiem  erfgoed niet in het leerp lan staan van de p a rt
nerlanden, is schoo lw erk  enkel m oge lijk  m et de proactieve 
ondersteun ing en m edew erking van le raars en directie naast 
hun n o rm a le  a c tiv ite ite n . Zo is b ijvoo rbe e ld  het 3 -n a tie s  
s c h o o lp ro g ra m m a  (zie blz. 64-) m o g e lijk  gem aakt dank zij 
de we lgem eende m edew erking van de leraars uit e lk van de 
deelnem ende scholen. H ierdoor konden kinderen enthousiast 
deelnem en in de scholen van de partnerlanden, deelnem end 
aan het A2S activ ite itenprogram  ma. W aardering voor het ve r
leden m aakt ons vertrouw d m et het heden, te rw ijl het begrij
pen van ons gem eenschappe lijk  erfgoed een fundam ent kan 
zijn voor een gezam enlijke toekom st. De opvoeding van onze 
k inderen is de s leu te l om dit te verw ezenlijken.

Franse vrijw illigers doken m e t h e t Engelse team  
vanop de W igh t S p irit in de S o lent (Verenigd  
Koninkrijk). © A .  H o yau -B erry/ADRA M AR/A2S
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In  Frankrijk
De ontw ikke ling van onderwaterarcheologie in Frankrijk  heeft 
vee lte  danken aan het w erk van vrijw illige  duikers die archeo
logie- en geschiedenisliefhebbers zijn. Sinds enkele decennia 
waren ze actief in de archieven en in het veld, en hebben zo onze 
kennis van m aritiem e geschiedenis verbeterd.
Door hun bevindingen te delen en mee te doen aan onze inspan
ningen om het m aritiem  erfgoed te verrijken, hebben zij een 
nuttige bijdrage geleverd aan het/42S project, vooraltoen zij hun 
eigen, dikw ijls niet gepubliceerde, data aan de Franse databank 
toevoegden.
Som m ige van deze zeertoegew ijde m edewerkers werden ook 
betrokken bij het A2S project veldwerk. Gilles Drogue en JoëGuesnon

namen bijvoorbeeld deel aan het onderzoek van de site in Bièroc- 
la-Mondrée en werkten later op de Engelse site van Bouldnor Cliff. 
Daarbij deelden ze hun expertise en w isselden hun ervaring uit 
met Engelse en Belgische archeologen. Dit eerste contact zal 
zonder tw ijfe l leiden tot een lange-term ijn  relatie.
Succesvolle institutionele sam enwerking is ook ontstaan in het 
kader van het A2S program m a. Het onderzoek van de Biéroc- 
la-Mondrée site, in sam enw erking m et de Service Régional de 
l'Archéologie Basse-Normandie, legde een linktussen maritiem e 
en landarcheologie en overbrugde zo de kloof tussen de twee 
disciplines. Andere onderzoeksprogram m a’s kregen bovendien 
m ee r aandacht dankzij de extra Europese z ich tbaarheid via 
het geografische lu ik  van A2S, zoals bijvoorbeeld b lijk t uit de 
integratie van visvallen, bestudeerd door AMARAI en CReAAH 
(UMR 6566).

In  België
De m aritiem e archeologen van het Agentschap Onroerend Erfgoed zouden 
niet in staat geweest zijn om zoveel resultaten naar voor te brengen in 
zo'n korte tijd  zonder de genereuze ondersteun ing en sam enw erk ing 
van versch illende wetenschappelijke inste llingen, andere organisaties 
en individuele personen.
Onroerend Erfgoed w e rk t reeds lang nauw  sam en m et de provincie 
W est-Vlaanderen. Zij voorzagen voor het A2S project versch illende ont- 
s lu itingsm oge lijkheden te r  verspreid ing van de onderzoeksresulta ten 
naar het publiek toe, met tentoonstellingen, symposia en ondersteuning 
bij de ontw ikkeling van de nationale m aritiem e databank ww w.m aritiem e- 
archeologie.be.
Het Vlaams Instituut voorde Zee (VLIZ), dat het m aritiem  wetenschappelijk 
onderzoek in Vlaanderen coördineert, stelde gegevens uit de archieven te r 
beschikking, zorgde vooreen publiek draagvlak en regelde de w eb-hosting 
voor de m aritiem e databank. M aarvoor de A2S onderzoekexpedities was 
het te r beschikking stellen van het onderzoeksschip Zeeleeuw  cruciaal.
De eerste stap op weg naar archeologisch onderzoek van de projectdoelen 
in de Belgische wateren was gebaseerd op de waardevolle archieven en de 
aanzienlijke ondersteuning van de Vlaamse Hydrografie (Agentschap voor 
Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust) tijdens het erop volgend 
onderzoekingswerk. Vele andere contacten, gaande van officiële instanties 
over privéverzamelaars tot duikers, stelden ook archief te r  beschikking.
Verschillende onderzoeksafdelingen van de Universiteit Gent droegen bij 
aan het geofysisch onderzoek, m et name RCMG (Vakgroep Geologie en 
Bodemkunde) en O RB it (Vakgroep Bodembeheer).
M aar het onderzoek van de w rakken te r  plaatse zou niet m ogelijk  zijn 
geweest zonder het toegewijde en enthousiaste studententeam  en niet 
m inder dan 34- ervaren Noordzeeduikers die zich vrijw illig  aanboden om

byte  leren, en m eervan dit waardevol erfgoed te onthullen. '¡ 'B e lg is c h e  v r i jw il l ig e rs  w isse le n  h u n  o n d e rz o e k s re s u lta te n

uit na  h e t duiken (BE). ©  A. Hoyau-B erry/A D R A M A R /A 2S
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Het INTERREG IV A 2 
Zeeën programma maakt 
grensoverschrijdende 
samenwerking m ogelijk 
tussen lokale en 
regionale actoren uit 
verschillende gebieden 
van de v ie r lidstaten van 
de EU: Engeland, België 
(Vlaanderen), Frankrijk 
en Nederland.

INTERREG IV A 2 Zeeën
Investeert in uw toekomst

et doei van d it program m a is om positieve resu ltaten naar voor te 
brengen en kwesties met een gemeenschappelijk belang op te lossen 
wat niet m ogelijk zou zijn met een s tr ik t nationale aanpak.

Het program ma is gebaseerd op drie belangrijke priorite iten: econo
mische ontwikkeling, bescherming van het m ilieu en verbetering van 

de levenskwaliteit. Het deelt een gemeenschappelijke priorite it met het INTERREG IV 
A Programma (Frankrijk -  Engeland). Het 2 Zeeën grensoverschrijdend sam enw er
kingsprogram m a is voor de programmaperiode 2007-2013 gedeeltelijk gefinancierd 
door de Europese Unie (ERDF) m et 167 m iljoen euro. ■

M eer inform atie en contactdetails:
Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat -  INTERREG IV A 2 Mers Seas Zeeën 
Les A rcuriales, 4 5 /D  ra e  de T ou rna i, 5e etage 
F-59000 Lille [France]
T: +11 (0)1 20 21 84 85 
w w w .in terreg4a-2m ers.eu

Over het project...
Na goedkeuring van het programma maakte het 
A2S project een snelle start door dagelijks te werken 
aan de grensoverschrijdende samenwerking met 
ervaren en toegewijde partners. Door de jaren heen 
vorderde het project gestaag, en slaagde er in om de 
aandacht te krijgen van professionelen en amateurs, 
zowel van universiteitsprofessoren ais van kinderen. 
Nu is het tijd om de bereikte resultaten te tonen. Wij 
hopen dat deze resultaten toegankelijk en bruikbaar 
zullen blijven voor iedereen die in maritieme 
archeologie geïnteresseerd is.

Het Programma wenst de partners te feliciteren 
met het succes van het project en wij wensen hen 
het beste voor de toekomst. Het Atlas van de 2 Zeeën 
project was een echte ambassadeur voor het 2 
Zeeën programma!

. * L  • Eindrapport

Management
De ̂ 25* projectfinanciering: een budget van €2.774.462

Financiële aspecten
Het A2S zou niet m ogelijk zijn geweest zonder de 50% financiering 
van het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en de 
overeenstemmende financiering van financiële partners op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau.

HetADRAMAR is financieel ondersteund door de DRASSM (Ministerie 
van Cultuur en Communicatie), regio Bretagne en de departementen 
Ille-et-Vilaine, Morbihan en Côtes-dArmor.

Het HWTMA is in dit project ondersteund door het English Heritage en 
het Heritage Lottery Fund.

Onroerend Erfgoed, agentschap van de Vlaamse overheid, verzekerde 
zijn eigen overeenkomstige financiering.

De verdeling van de uitgaven per activiteit laat zien dat het grootste 
aandeel (35%) naar veldonderzoek is gegaan. De bureaustudie, de 
integratie van informatie in de databanken van de partners, com m u
nicatie en management hebben elk een aandeel van ongeveer 17%. 
Het ontwerp van het Geoportaal en de implementatie komen overeen 
met een aandeel van ongeveer 10% van de uitgaven.

Management aspecten
De projectpartners woonden trainingsseminaries bij, georganiseerd 
door het INTERREG IV A 2 Zeeën, om de beperkingen van een project

A2S werd door de 
Stuurgroep van 
het INTERREG IVA 
2 Zeeën program m a 
goedgekeurd op 
8 ju li 2009, tijdens de 
derde oproep voor 
projectvoorstellen.
Voor de periode van 
31 oktober 2007 tot 
30 jun i 2012 werd 
een to taa l budget 
van €2.774.462 
goedgekeurd.

in het Europese programma te leren beheren.

Bij het begin van het project werden bestuursvergaderingen vastge
legd om de vorderingen te beoordelen. Tijdens de werking volgden de 
werkgroepen de implementatie van de verschillende activiteiten op. 

Elke zes maand kwamen de partners bijeen voor twee of drie dagen 
in één van de partnerorganisaties. Bovendien waren er vergaderingen 
tijdens het veldwerk en voortdurend overleg via de telefoon of per e-mail. 
De vergaderingen en het overleg zorgden, naast het wetenschappelijk 
belang, voor een groepssynergie die positief heeft bijgedragen tot zowel 
het projectmanagement ais de uitvoering van de activiteiten.

Zesmaandelijkse
voortgangsrapporten
Betalingsverzoeken aan het EFRO gebeurden na het indienen van de 
voortgangsrapporten, waarin de afgewerkte taken naast de gemaakte 
kosten werden geplaatst.

Er werden zes zesm aandelijkse voortgangsrapporten voorbereid, 
bestaande uit een activiteiten- en een financieel rapport.

Na goedkeuring van het voo rtg an gsra ppo rt door de GTS en de 
Beheersautoriteit (Regionale Raad van Nord - Pas de Calais) maakte 
de certificeringsautoriteit de subsidie over aan de hoofdpartner Ad ramar. 
Op hun beurt verdeelde de Adram ar het correcte deel van de subsidie 
aan de andere partners. ■

€499.430

Medefinanciering Onroerend Erfgoed

Medefinanciering HWTMA

18%

Medefinanciering ADRAMAR
€601.112 ________________
22%
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Activiteiten

Bureaustudie

Hydrografische
gegevens
In  F ran k rijk  w orden  de 
hydrografische gegevens bijgehouden 
door de Service Hydrographique 
et Océanographique de la M arine  
(SH O M ). In  België z ijn  ze 
ondergebrach t in  de archieven van 
Vlaamse Hydrografie ( Agentschap 
M aritiem e Dienstverlening en Kust 
-  Afdeling K us t) en de Afdeling 
M aritiem e Toegangvan M ob ilite it 
en Openbare Werken, te rw ijl in  het 
Verenigd K oninkrijk  de gegevens in  
handen  zijn  van  de UK Hydrographie 
Office (U K H O ).

N ieuw e gereduceerde k aa rt  
van h e t K anaal. "Nouvelle  Carte  
Réduite  de La M anche" ten dienste  
van de Koninklijke schepen, 1749- 
Mr. Beilin . ©  M useum  van S a in t-  
M alo  (FR) T.Seguin/ADRAM AR

De m otivering voor bureauonderzoek binnen het A2S project was het opbouwen van een databank van ons gezamenlijk 
cultureel erfgoed onderwater, het samenbrengen van bijkomende gegevens over gekende scheepswrakken, het lokaliseren 
van nieuwe sites en het vergroten van onze kennis over n iet-geidentificeerde wrakken. Gegevens werden verzameld door 
studie van de bestaande documentatie.

Databanken bouwen
Een databank bevat ve rge lijkbare  de ta ils  
over onderwatersites die kunnen opgevraagd 
worden door onderzoekers of het bredere 
publiek. Hettot stand brengen van de databank 
maakte het mogelijk de informatie toegankelijk 
te maken via een web gebaseerd Geoportaal, 
een kernelement van A2S.

Bronnen van geraadpleegde documentatie zijn 
nationale archieven en inventarissen, gege
vens van de hydrografische dienst, p rim a ir 
en secundair materiaal. Kaarten, resultaten 
van geofysisch onderzoek, foto's en andere in 
het oog springende documenten werden in de 
databank ingevoerd.

Nationale inventarissen en archieven bevatten

informatie over archeologische en architectu
rale monumenten. Dit kan wrakken, gerap
porteerde scheepsram pen, neergestorte  
vliegtuigen, opgeviste voorwerpen, kaarten, 
foto's, geisoleerde vondsten en verdronken 
prehistorische landschappen omvatten. 

Hydrografische diensten hebben nationale 
archieven van actuele en historische in fo r
matie die verzam eld werd bij het karteren 
van de zeebodem. Zij houden uitgebreide 
collecties bij van historische kaarten, moderne 
bathymetrische gegevens en informatie over 
scheepsbreuken. Zij houden ook gegevens 
van alle gekende w rakken bij zodat ze een 
veilige navigatie voor de moderne scheepvaart 
kunnen garanderen. In eerste instantie kunnen 
veel gegevens digitaal ontvangen worden, met

essentiële beknopte informatie die geschikt is 
ais primaire velden van de databank.

Groeiend inzicht
Vele du izenden gekende en ongekende 
wrakken zijn opgenomen in bestaande data
banken en in veel gevallen zijn de geregis
treerde details voldoende voor onderzoeks- of 
beheersdoeleinden. Er zijn echter een aantal 
sites die nader onderzoek rechtvaardigen. 
Dit kan zijn omdat ze informatie verschaffen 
over m inder bekende periodes of aspecten 
van ons gemeenschappelijk verleden; omdat 
ze worden bedreigd of om dat ze tegem oet 
komen aan een collectieve Europese drang 
naar een beter begrip van het verleden. Waar

Eindrapport

Archieven zijn 
onm isbaar voor 
het archeologisch 
onderzoek.
©  The National 
Archives (UK)

Nationale
inventarissen
Frankrijk heeft de nationale databank van het Ministerie 
van Cultuur en Communicatie (Patriarche) en de 
archieven van de DRASSM. In België zijn maritieme 
archeologische gegevens bewaard in de openbare 
databank van het Agentschap Onroerend Erfgoed met 
online toegang via h ttp :// www.maritieme-archeologie. 
be In Engeland houdt de National Monuments Record 
(N M R), bijgestaan door English Heritage een publiek 
archief van 4-8.000 monumenten bij. Het kan online 
worden geraadpleegd via Pastscape op h ttp :// pastscape. 
english-heritage.org.uk.

e r m eer in fo rm atie  nodig was, werden er 
verdere onderzoeksstappen ondernomen in 
primaire en secundaire bronnen.

P rim aire bronnen omvatten die docum en
ten die direct gerelateerd zijn tot het onder
zoeksdoel. Dit kunnen scheepsplannen zijn, 
of logboeken, landingsbrieven, havengege
vens, briefwisseling, prenten en oude foto's. 
Die documenten kunnen aangetroffen worden 
in nationale inventarissen, regionale musea of 
archieven van rederijen, verzekeringsm aat
schappijen of de nationale Marine.

M eer in fo rm a tie  kan men bekom en door 
secundaire bronnen te raadplegen. Dit zijn 
publicaties waarin primaire bronnen gepubli
ceerd en geinterpreteerd worden. Ze zijn voor
namelijk door archeologen, historici of soms 
door journalisten opgesteld. Ze komen voor 
in wetenschappelijke tijdschriften, boeken, 
monografieën en kranten. Daarom zijn ze wijd 
verspreid. Deze bronnen geven dikw ijls een 
interpretatie van de algemene historische en 
archeologische context.

Waar een beoordeling op basis van bureau
studie niet alle vragen beantwoordde, werd 
veldwerk noodzakelijk geacht.

Nieuwe en 
ongeïdentificeerde 
wrakken
Veel scheepswrakken moeten nog gevonden 
worden en veel ontdekte w rakken moeten 
nog ge ïden tificeerd  w orden. B ijkom ende 
in fo rm atie  was nodig voor het lokaliseren 
van onbekende w rakken  en het in te rp re 
teren van archeologisch onderzoek op dit 
soort w rakken.

Inform atie over m aritiem e handelsroutes, 
internationale conflicten, scheepsmodellen, 
oude kranten en registraties van schipbreu
ken zijn bestudeerd om m ogelijke w raks i- 
tes te lokaliseren. Deze resultaten werden 
gekoppeld aan het onderzoek van h is to r i
sche kaarten en geofysische gegevens van 
de zeebodem. Wanneer een onbekend w rak 
werd onderzocht hielpen scheepsplannen, 
logboeken, ladingsbrieven, havengegevens, 
type lading, passagierslijsten en een inzicht 
in het leven aan boord om de antwoorden 
op het m ysterie te geven.

Resultaten 
van de bureaustudie
Voor de bureaustud ie werden de besch ik
bare documenten en visuele bronnen in elk 
Partnerland geïnventariseerd. Doorsam en 
te w erken heeft het A2S pro ject verspreide 
gegevens gelokaliseerd, geïdentificeerd, en 
sam engebracht.

De verschillende docum entatiebronnen die 
geraadpleegd werden tijdens de bu reau
studie, hebben nieuwe his to rische inz ich
ten opge leverd . D ocum en ta ire  bronnen 
zijn e ch te r o n v e rm ijd e lijk  onvo lled ig  en 
vaak fragm e n ta risch . De archeo log ische 
vondsten zijn ook fra g m e n ta risch , m aar 
verm ijden het subjectieve van de m ense
lijke interpretatie. Door inform atie uit zowel 
geschreven a is  a rcheo log ische  bronnen 
te com bineren on tstaat een k rach tige r en 
objectiever h istorisch instrum ent. Daarom 
is in de con tex t van het A2S p ro je c t een 
com b ina tie  van h is to risch e  en a rch eo lo 
g ische gegevens ve rza m e ld  en p u b lie k  
gem aakt via het Geoportaal. ■

Eindrapport • 42. •

http://www.maritieme-archeologie
http://pastscape


Archeologisch 
terreinonderzoek
Een van de belangrijkste doelstellingen van het/42S project is ‘terre inonderzoek 
uitvoeren op m aritiem  archeologische sites om ons cultureel onderwatererfgoed 
be te rte  begrijpen’.

ureaustudie alleen is niet genoeg 
om het onderwatererfgoed in zijn 
geheel te omvatten.

Het is noodzakelijk onderzoek ter 
plaatse uit te voeren om verschil

lende redenen:
• De nauw keurigheid van de positie moet 

geverifieerd  worden bij s ites  die enkel 
gekend zijn ais een geofysische anomalie 
op de zeebodem of uit een archiefdocument.
Bovendien kan het nodig zijn de eigenschap
pen en betekenis van de resten te bepalen.

•V a n  s ite s  w aarvan we deze in fo rm a tie  
reeds bezitten kan gedetailleerd onderzoek 
onze kennis van het w rak of zijn s truc tuu r 
vergroten. Het kan technische aspecten of

deoorzaakvan deschipbreukonthullen. In 
veel gevallen helpt onderzoek te r plaatse 
om de datering en de origine, of zelfs de 
identite it van het schip vast te stellen.

• Tot slot is het essentieel om regelmatig de 
toestand van gekende sites op te volgen. Het 
helpt ons om de omgevingsfactoren die een 
invloed uitoefenen op sites onder water te 
begrijpen en om m ogelijke bedreigingen 
van het onderw atererfgoed te voo rspe l
len. S ed im en t-e ros ie  patronen kunnen 
bijvoorbeeld een site beschadigen m aar 
ook beschermen.

Het A2S project probeert m aritiem  archeolo
gisch erfgoed zo breed mogelijk te zien door 
zowel aandacht te schenken aan w rakken

' I s b I'de- s c an s o n a r b e e ld  van de o n d e rz e e ë r  LM 71 IFR l.

& A D R A M A R /A 2 Í

onde r w a te r a is aan verzonken en h a lf- 
verzonken landschappen en structuren.

Elke projectpartner maakte een eigen selectie 
van sites om te onderzoeken gedurende het 
project. Deze werden geselecteerd op basis 
van o n d e rzo e ksp rio rite ite n  en na tiona le  
programma's. Hoe dan ook, de internationale 
aanpak van het project leverde in veel opzich
ten een meerwaarde op. Zo konden bijvoor
beeld prehistorische landschappen in Franse 
en Engelse wateren vergeleken worden en 
zijn buitenlandse wrakken zoals het Engelse 
oo rlo gssch ip  HMS Wakeful in B e lg ische 
wateren of de Franse SSAzemmour'm Engelse 
wateren onderzocht, terw ijl de multinationale 
SS Londonier door onderzoekers van de drie

u Door het onderzoek ter plaatse en de 
grensoverschrijdende samenwerking is één van de 
belangrijkste doelen van hetproject gerealiseerd. ”

projectlanden bestudeerd werd (zie blz. 60). 

D oor he t o n d e rz o e k  te r  p la a tse  en de 
grensoverschrijdende samenwerking is één 
van de belangrijkste doelen van het project 
gerealiseerd. Het in ternationa le team van 
archeo logen w isse lde  e rva ring  en best- 
practice in archeologische technieken uit en 
verschillende methodes voor onderwateron- 
derzoek. Studenten en v rijw illig e rs  namen 
actie f deel aan het onderzoek en wonnen 
aan p ra k tijke rva rin g  in de m ethodes van 
maritieme archeologie. De betrokkenheid van 
zo'n diverse groep mensen helpt een breder 
bewustzijn m et betrekking tot het m aritiem  
erfgoed te verwezenlijken, en verzekert een 
voortdurende en efficiënte samenwerking in 
de toekomst.

Onderzoekstechnieken
Gedurende het project werden verschillende 
onderzoeksmethodes gebruikt. Met geofysisch 
onderzoek kan men een site op afstand beoor
delen, zonder direct in te grijpen. Verschillende 
technieken zijn beschikbaar en kunnen vaak 
gecombineerd worden, afhankelijk van de aard 
van de site en het soort informatie dat nodig 
is. Zo werd op de strandsite van Raversijde, 
in België, een elektromagnetische prospectie 
uitgevoerd om de variatie in de aard van de 
ondergrond in kaart te brengen. Zo konden de 
archeologen het verschil maken tussen veen, 
zand en door de mens gemaakte structuren 
van vermoedelijk laatmiddeleeuwse origine. 

M ultibeam  en side-scan sonar technieken 
worden gebru ik t om hoogteversch illen in

kaart te brengen, en produceren via akoes
tische golven beelden van w rakken op de 
zeebodem. Door seismisch onderzoek krijg t 
men virtue le doorsnedes van de zeebodem 
die de onderliggende lagen zichtbaar maken. 
Dit kan zeer nuttig zijn bij de reconstructie 
van historische landschappen.

Andere technieken vereisen dat de onderzoe
kers, m eestal duikers, fysiek aanwezig zijn 
op de site. Deze 'ground-truthing 'technieken 
variëren van eenvoudige observatie van de 
s ite  over het m aken van ge d e ta ille e rd e  
p lannen van de z ich tba re  resten  en het 
verzamelen van foto- en videom ateriaal tot 
meer ingrijpende methodes zoals boringen, 
het nemen van monsters en een uite indelijk 
opgraving. Daarnaast zijn som m ige s ites 
gedurende een periode herhaaldelijk bezocht 
om m et behulp van vaste referentiepunten 
de toestand ervan te beoordelen.

De gegevens die op de geselecteerde sites 
verzam eld zijn gedurende het project, zijn 
via verschillende publieksgerichte in itia tie 
ven, verspreid en zullen de projectdatabank 
verrijken. ■

Activiteiten
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Dieppe

Sites die in samenwerking onderzocht zijn

Océan Atlantique 
Atlantic Ocean 
Atlantische Oceaan

BELGISCHE SITES
Zeebrugge site 

2 't Vliegent Hart 
HMS Wake fut 
Branlebas 
Buiten Ratel w rak 
HMS Basilisk 
Raversijde-Strand

ENGELSE SITES
Oorlogsschip Hazardous 
LOT (A) 2428 
Voertuigensemble 

1 Caduceus 
1 Flower of Ugie 
1 HMS Velox 
1 Bouldnor Cliff 
1 SS Londonier 
1 Alum Bay 
1 Needles 
1 SS Meknès 
1 Cuba 
1 U-7795

2I HMS Boxer
2 UB-21
2', Venezuela 
2', Betsy Anna 
2‘ Braedale 
2! Azemmour 
2t War Knight 
2' Fenna
2\ Ernest Legouve 
2' Western Solent 

Anomalieën (15)
3I HMS impregnable
3 Yarmouth Roads 
3: HMS invincible
31 LCTlAl2228 (Landing 

Craft site)
3' Warwick Deeping 
3! Margaret Smith 
3i Smyrna 
3' Coguetdale 
3Í Saxmundham  
3' Serrana Ihoegi

0 5 10 15 Nauticals Miles

’ C
Zeebrugge

Oostende

Dunkerque

•  Boulogne-sur-Mer

e r i- i
goed

FRANSE SITES
41 S 189
4 ' Biéroc-La Mondrée 
41 La Fille sheepswrak 
41 Plateau de Rochefort anomalieën (11) 

Roche Herpin (kanonnen)
41 H in rich Hey 
Al Walter Darré 
Ai Fetlar 
Al La Dauphine 
Al L'Aimable Grenot 
51 Charmante
5' Fort Haven anomalieën (2)
51 Z i24 w rak 
51 Ballue  sheepswrak 
54 M 4600 
51 Laplace 
51 T29
51 Ar Gazek anomalieën (4)
51 Ouistreham  
51 Triagoz anomalieën (4)
61 ile Grande lam forenl
6' U 171
61 Onderzeeër
61 scheepswrak Grindstone
bí kanonnen
61 Angers
bl Elisabethville
bi A rtig  lio
bí Florence H
bl Chariot

Casestudies

Casestudies
De volgende case studies tonen de grote verscheidenheid en 
brede chrono log ische  t i jdspanne  aan van de ve rsch il lende  
onderzoeksonderwerpen, bestudeerd door het partnerschap tijdens 
het/42S project. Deze onderzoeken behandelen archeologische 
vraagstukken om onze kennis van het cultureel erfgoed onderwater, 
bewaard in het Kanaal en de Noordzee, te verhogen.

sites zijn door de partners onderzocht gedurende het A2S project 
en worden getoond op de kaart. Elf van deze casestudies worden 
hier voorgesteld om het potentieel van het cultureel erfgoed van het 
Kanaal en de Noordzee te illustreren. Zij bewijzen dat grensover
schrijdende samenwerking tussen de tanden de kennis verrijkt door 

het uitwisselen van informatie evenats door de betrokkenheid gedurende het archeotogische 
onderzoek en het verspreiden van de resultaten van het gemeenschappelijk erfgoed naar het 
pubtiek.

De archeotogische sites die bestudeerd werden binnen hetA2Sprojectgaanvan prehistorische 
onderwatertandschappen zoats Biéroc-la-Mondrée en Bouldnor C liff tot scheepswrakken uit de 
Tweede Weretdoortog zoats de HMS Wakeful. Ze omvatten ook een middeleeuwse nederzetting 
onder het strand van Raversijde en recentere wraksites zoats ZI24, ‘t Vliegent Hart en Flower of 
Ugie. Het onderzoek had ats doet zich op verschittende sites te richten die van algemeen betang 
zijn en tot de nationale priorite iten behoren. Ook werden nieuwe en bestaande geofysische 
en archeotogische technieken gecombineerd en getest voor een mogetijke toepassing in de 
archeotogie op strand- en onderwatersites.

De Laatste casestudie, SS Londonier, is een voorbeeld van de integratie van atte aspecten van 
het A2S project. ■
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I  Casestudies
De k enm erkende  k lu isgaten  aan  

h e t noordelijke einde van A lu m  Bay 1, 
uitstekende koperslu itingen en 

houtresten  zijn duidelijk  z ic h tb a a r op 
de voorgrond (VKj 

©  M. P itts.

Archeologisch 
onderzoek
In de loop van hetA2S project voerde de HWTMAarcheologische onderzoeken 
uit op een hele reeks scheepswrakken die zich in het Engelse deel van 
de 2 Zeeën zone bevinden, vaak in samenwerking met deA2S partners. 
Dit w erk heeft onze kennis over deze belangrijke onderdelen van het 
gemeenschappelijk cultureel erfgoed onder w ater verhoogd, te rw ijl het 
gelijkaardig werk in de toekomst mogelijk maakte.

Door Julian Whitewright

D
e succesvolle toepassing van archeologisch terreinon
derzoek was de kern van de bijdrage van de HWTMA tot 
het A2S project. Bureaustudie leidde tot de identificatie 
van vele honderden wrakken die zich in het Engelse 
deel van het 2 Zeeën gebied bevinden. Veel ervan zijn 

het verder onderzoeken waard m et behulp van archeologische en 
geofysische technieken. Men realiseerde zich dat d erg e lijk  veldwerk 
de informatie die al in het A2S Geoportaal opgeslagen was kon verbe
teren. Enkele van deze wrakken worden nu besproken en illustreren 
de verscheidenheid van post-middeleeuwse vaartuigen, variërend van 
Britse oorlogszeilschepen, een Nederlandse handelsschoener, een 
19d6-eeuwse k lipper en schipbreuken uit de Tweede Wereldoorlog, 
waaronder een onderzeeër en een D-Day landingsvaartuig.

Alum Bay
Alum Bay is gelegen aan de noordwestelijke tip van het Isle of Wight, nabij 
de Needles. In deze baai bevinden zich een aantal archeologische resten, 
waaronder twee scheepswrakken, de resten van een 19d6-eeuwse pier 
en ta lrijke verspreide geisoleerde artefacten. De omvangrijkste site 
van scheepswrakresten, met de naam Alum Bay 1, is een deel van de 
HMS Pomone, die schipbreuk leed op de Needles in 1811. De resten 
van de HMS Pomone die zich aan de Needles bevinden zijn beschermd 
onder de Britse wetgeving. Alum Bay 1 lig t 7-8 m eter onder w ater

en is 19 m lang. Het gaat om resten van het bovenste deel van één 
van de scheepswanden ter hoogte van de boeg van de HMS Pomone. 
Typische elementen zoals het klu isgat van het anker zijn bewaard, 
samen m et enkele geschutpoorten. Deze bieden een zeldzame blik 
op delen van een marineschip die norm aal m inder goed bewaard zijn 
in het archeologische archief.

Nabij ligt de site van Alum Bay 2. Daar liggen de resten van een veel 
k le iner schip, in karveelbouw, ondersteboven in de zandige bodem 
van de baai. De identiteit van dit schip is nog niet gekend maar het is 
duidelijkveel k le inerdanA/um  Bay 1 en zou één van de bijboten van de 
HMS Pomone of een vissersboot of loodskotter kunnen zijn. Er bestaan 
beschrijvingen dat dergelijke types gezonken zijn bij de Needles.

Sinds 1991 is men bezig in Alum Bay met het onderzoeken de registratie 
van de verschillende archeologische resten. In 2010 heeft een Engels, 
Frans & Belgisch A2S team gedurende een week archeologische duiken 
uitgevoerd in Alum Bay 1. Door het opgraven van een deel van de site dat 
voorheen alleen een observatieonderzoek had ondergaan werd onze 
kennis van de site vergroot. Er werd veel nieuwe informatie onthuld over 
onder andere de aard van de structurele spanten rond sommige van 
de bewaarde geschutpoorten. Het archeologisch werk dat in Alum Bay 
is uitgevoerd in hetkadervan he tA 2S pro jectw ordtverdergezetdoor 
de HWTMA. Via een door English Heritage gefinancierd project wordt 
verder historisch onderzoek gevoerd om de bestaande archeologische 
data die op alle sites verzameld is, verder aan te vullen.

• kjL .  Eindrapport

' ï '  Een Engels -B elg isch  A 2S  duikteam  
m a a k t zich k la a r  voor een duik in A lum  
B ay  in 2010 (VK). ©  HW TM A/A2S

Een  A 2S  duiker  
insp ec teert een s te l 

ju ffe rb lo kken  aan  
bakboord  van het w rak  
van de S m yrna (V K ).©  

D. Robbins.

Smyrna
Veel van de gekende w rakken bevinden zich dicht tegen de kustlijn 
van de 2 Zeeën-zone Er is vaak veel over geweten om dat ze vrij 
toeganke lijk  zijn. Verder van de kust, in d ieper w ater, is het veel 
m oeilijkerom  archeologische informatie te verzamelen teraanvulling 
van de A2S. De Smyrna is een schip dat in deze categorie valt. De 
ijzeren ze ilk lipper zonk in 1888 en lig t 55 m onderw ater, 26 km ten 
zuidwesten van het Isle of Wight.

De Smyrna werd in 1876 gebouwd in Aberdeen door W alter Hood en 
is representatie f voor een van de beroemdste types van handels
schepen met zeilen: de klipper. Ontworpen om passagiers en ladingen 
m et een hoge waarde zo snel m ogelijk  rond de wereld te vervoeren, 
waren schepen zoals de Smyrna enkel economisch leefbaar door 
hun vaarsnelheid. Dit was dankzij een enorme tuigage van vierkante 
zeilen en een re latie f grote bemanning om ze te bedienen.

Op 24 april 1888 was de Smyrna op heenreis van Londen naarSydney. 
Het jaar voordien had het schip in 96 dagen de tocht van Sydney naar 
Aberdeen gem aakt. Het schip kwam  onder zeii in een m istbank 
terecht om 10.30 u. en werd kort nadien overvaren door de SS Moto, die 
van Bilbao naar Newcastle voer. De Smyrna was ernstig beschadigd, 
begon w ate r te maken en zonk kort nadien. Het verloor 11 van de 29 
bemanningsleden en de enige passagier aan boord.

Het schip werd in 1993 he ron tdekt en een reeks arte facten zijn 
s indsdien geborgen m et inbegrip van de naam plaat en delen van 
de lading. Het w rak bleek in goede staat, waarbij veel elementen die 
doorgaans snel verdwijnen, zoals delen van de lagere tuigage, nog

steeds bewaard waren. Het gebrek aan archeologische duiken op 
de resten van de Smyrna bracht het A2S team ertoe de activiteiten 
van het project uit te breiden naar de diepere wateren. Zo konden de 
toestand ende omvang van de resten voor de eerste keer behoorlijk 
beoordeeld worden.

In 2010 doken A2S du ikers naar de site van de Smyrna ais onder
deel van een reeks diepere duiken ten zuiden van het Isle of Wight. 
Geen van deze sites werd eerder al archeologisch onderzocht. Dit 
m aakte essentië le archeologische taken m oge lijk  zoals fo to- en 
video-opnames. Voor de Smyrna en andere w rakken in diep w ater 
zal deze inform atie dienen ais basis zodat de sites in de toekom st op 
een ju iste m anier kunnen worden opgevolgd. Deze archeologische 
data verschaft ook een belangrijke link met het m ateriaal verzameld 
over zulke schepen tijdens historisch onderzoek en bureaustudie. 
De ervaring van het werken op grotere dieptes zal de mogelijkheden 
van m aritiem e archeologen werkzaam  in het 2 Zeeën-gebied verbe
teren en vergroten om zo in de toekom st de ontslu iting van alle sites 
m ogelijk te maken, waar ze zich ook bevinden. •  •  •
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Casestudies

A

Een  C e n ta u r CS IV 
tonk op h e t s tran d  
van Courseulles, 
Norm andië.

D e spookachtige overblijfselen  
van de  U - 1195 liggen nog steeds  
b ew a a rd  op de zeebodem  van de 

oostelijke S o lent (VK). ©  HW TM A/A2S

van de Tweede Wereldoorlog en fungeert ook ais een blijvend monu
ment voor Ernst Cordes en zijn bemanning die stierven bij het zinken 
van het schip.

De Cuba is gebouwd in 1923 in Newcastle, Engeland, en was oorspron
kelijk een oceanische lijnboot voor de Franse CGT lijn, varend op de 
route Saint Nazaire -  West Indië -  Vera Cruz. Ze werd opgevorderd 
door de Royal Navy in oktober 1940 en omgebouwd tot een troepen
transportschip. In deze hoedanigheid kon de Cuba m aar liefst 3.000 
mensen vervoeren tussen Engeland en Frankrijk. Het schip kwam terug 
van Frankrijk op 6 april 1945 en was m inder dan 1 zeemijl verwijderd 
van het anti-torpedonet dat de haven van Portsmouth beschermde, 
toen het geraakt werd dooreen torpedo van de U-1195. Het duurde 56 
m inuten vooraleer de boot zonk. In die tijd werd de bemanning gered, 
op één man na die omkwam bij de explosie van de torpedo-inslag. 

Het duiken naar de twee schepen, die door het lot van hun laatste dagen 
zo sterk met elkaar verbonden waren vond plaats in het kader van het 
A2S project in 2011. Duikers van Engelanden België waren erbij betrok
ken. Naar geen van beide sites was er voordien archeologisch gedoken 
en de fysieke toestand bleef onbekend, evenals de gevolgen van de 
bergingsoperaties in dejaren '50.42Sduikers bevestigden met succes 
de juiste locatie van deze wrakken, voerden uitgebreide foto- en video- 
inspecties uit op beide sites, en waren in staat om de bewaringstoestand

Scheepswrakken uit de Tweede 
Wereldoorlog
De resten van deU-1195 bevinden zich in de oostelijke Solent, 18 km ten 
oosten van het Isle o f Wight en 28 km ten zuidoosten van Portsmouth. 
Het schip is een Duitse MkW/C-onderzeeër die in gebruik werd genomen 
in november 1943 en op 6 april 1945 tot zinken werd gebracht door de 
HMS Watchman. Op de dag dat hij zelf tenonder ging, was de U-1195 
nog verantwoordelijk  voor het zinken van het troepenschip Cuba in 
de oostelijke Solent. Er is gedoken naar zowel de Cuba ais de U-1195 
tijdens het A2S project om de inform atie uit de bureaustudie aan te 
vullen. Deze bureaustudie heeft erg rijke documentatie opgeleverd 
over de twee schepen en de dag van hun schipbreuk.

Tijdens het grootste deel van zijn carrière werd de U -l 195 gebruikt ais 
trainingsschip van de Kriegsmarine alvorens het in begin 1945 in actieve 
dienst kwam onder het commando van Ernst Cordes. Voorafgaand 
aan het zinken van de Cuba, hebben Cordes en de U-1195 nog een 
Am erikaans Liberty-schip gekelderd voor de kust van Plymouth. De 
onderzeeër is geen bijzonder zeldzaam scheepstype: meer dan 500 
boten van het type VlICwerden tussen 1940 en 1944 te w ater gelaten. 
Maar het schip is een belangrijke herinnering aan de gebeurtenissen

De  SS Cuba h e lt  
n a a r  bakboordzijde  
over voor h e t zinken. 
Reddingssloepen  
zijn z ic h tb a a r aan  de 
re ch terk an t van h e t schip.
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Geofysisch
onderzoek
De Penna is het goed bew aarde w ra k  yan  een 
Nederlandse schoener die in 1881 ten westen van 
de Needles zonk, op weg naar de Middellandse zee. 
De lading van het schip bleef perfect bewaard in zijn 
oorspronkelijke samenstelling, op de 20 m  diepe zee
bodem. In  december 2010 voerde de HWTMA in het 
kader van het A2S project en in samenwerking met 
Kongsberg GeoAcoustics een gedetailleerd geofysisch 
onderzoek uit met een duidelijk overzichtsbeeld van 
de site ais resultaat.

T  Geofysisch bee ld  van de resten  van de Fenna (VK). ©  HW TM A/A2S

van de resten te registreren. Dit Laatste zal 
cruc iaa l zijn voor de toekom stige opvolging 
en het beheervan deze belangrijke symbolen 
van Europa s gewapende strijd in het midden 
van de 2Qe eeuw.

Herinneringen aan 
D-Day: LCT (A) 2428 
en voertuigassemblage
De w ra k res ten  van de LCT (A) 2428 en de 
da a rb ij horende voe rtu ig e n  vo rm en  een 
un ie ke  a rc h e o lo g is c h e  s ite  b innen  het 
Engelse deel van het 2 Zeeën-pro ject. Dit 
schip is een landingsvaartu ig uit de Tweede 
Wereldoorlog, ontworpen om tanks te trans
porteren naar de stranden van D-Day in juni 
1944. De tanks die in de LCT (Al 2428 geladen 
werden, samen m et twee gepantserde b u ll
dozers om de stranden vrij te maken, waren 
Centaur Mk IV-tanks, die en ke l g e b ru ik t 
werden in deze eenheid van de Royal Navy. 
Ze d ienden om vuu rs teun  te geven op de 
stranden van D-Day. Het schip brak en kap
seisde te rw ijl het op sleep was in de ooste
lijke Solent, op weg naar Norm andië op de 
vooravond van D-Day. De lading voertu igen 
belandde op de zeebodem in dezelfde con
figuratie  ais waarin ze op de dekken van het 
landingsvaartuig stonden. Het vaartuig bleef 
drijven en vorm de een m oge lijk  gevaar in 
deze drukke vaarweg to tda t het to t zinken

werd gebracht door een aanwezige s leep
boot van de m arine.

Het in itië le  archeo log isch onderzoek van 
de twee sites, het vaartu ig enerzijds en een 
de voertu igen anderzijds, werd uitgevoerd 
door de du ikers van de Southsea Sub Aqua 
Club (SSAC). Vervolgens werd een sam en
w erk ingspro ject (het Landing Craft Project) 
opgezet tussen de SSAC en de HWTMA, 
gefinancierd door English Heritage en A2S, 
om verder onderzoek uit te voeren op beide 
sites. Dit resulteerde voor de eerste m aal in 
twee volledige site plannen. Archeologisch 
on d e rzo e k  op de s ite s  w e rd  u itgevoerd  
door de du ike rs  van SSAC, HWTMA en de 
A2S partnerlanden. Daarnaast is het project 
ook een casestud ie  om na te gaan of de 
Engelse wetgeving, opgesteld voor archeolo
gische sites op land, met succes zou kunnen 
uitgebreid worden naar de m aritiem e zone. 

Het Landing C ra ft P roject be re ik te  a l zijn 
doelen. Archeologische kennis van deze twee 
sites is enorm  toegenomen, te rw ijl uit bege
leidend historisch onderzoek is gebleken dat 
e r were ldw ijd  m aar v ijf Centaur tanks m eer 
bestaan, waarvan e r zich h ie r twee bevin
den. Het project gaf archeologen en v r ijw il
lige du ikers de kans om samen te werken, 
en het e indrapport gaf aanbevelingen voor 
het toekom stige w e tte lijke  beheervan het 
cu ltu ree l erfgoed on de rw a te r in Engeland.

De toekomst
Onze gezamenlijke kennis van het cu ltu ree l 
onderwatererfgoed voor de kust van Zuid - 
Engeland is enorm  toegenomen en on tw ik 
keld door het archeo log isch ve ldw e rk  dat 
werd uitgevoerd in het kader van het A2S 
project. Dit w e rk  steunt op een sterke basis 
van a rch ie f- en bu reaustud ie . A nderz ijds  
levert het project ook nuttige aanwijzingen 
voor e ffic iën te r onderzoek in de toekom st. 
De nauwe samenwerking tijdens het archeo
logische ve ldw erk van de HWTMA voor A2S, 
maakte ook de ontw ikkeling van technieken 
en uitw isseling van expertise m ogelïjk. Tot 
s lo t is ons verm ogen om toekom stig w e rk  
u it te voeren -  aan het bureau, aan boord of 
onde rw ate r-ve rhoogd en verbeterd dankzij 
dit succesvolle onderzoek, uitgevoerd onder 
de auspiciën van het A2S project. ■
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Casestudies

—  H e rm in e  B re tagne , h et onderzoekssch ip  
van Adram ar, tijdens h et geofysisch 

onderzoek voor de kust van S ain t-M alo  (FR).
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Geofysisch onderzoek 
voor de Franse kust
Onderzoek en valorisatie van archeologische sites
Tussen 2009 en 2011 zijn drie geofysische onderzoekscampagnes uitgevoerd in de Franse wateren, met defocus op de archeologische 
sites van de departementen Ille-et-Vilaine, Morbihan, Côtes-d’A rm or en Pas-de-Calais.

Door Alexandre Poudret-Barré, Erwan Marion, Victor Laforêt, 
Denis Dégez, Olivia Hulot, Jean-François Jeu en Alain Richard

H
et doei van deze campagnes was om de tec tiea pp a
ratuur te kalibreren, gekende wraksites te documen
teren, zones m et een hoog archeologisch potentieel 
te onderzoeken, de geografische coördinaten en de 
bewaringstoestand van enkele sites te contro leren 

en foto- en film m a te riaa l te verzamelen.

Om relevante in form atie  en docum entatie over de te onderzoeken 
zones te bekom en contacteerden we onze m edew erkers. Jean- 
M aurice Auth ier, Patrice Cahagne, M ichel Cloâtre, Daniel David, 
Em m anuel Feige, François Floch, Jean-P ierre Génar, Franck Jouet 
en Jean-M ichel Keroullé waren nauw betrokken bij het opzetten van 
de campagnes in Bretagne. Het onderzoek in Boulogne-sur-M er was 
anders, om dat we uitgenodigd waren door Jean-François Jeu en 
Alain Richard van CODEP62 om deel te nemen in een gecoördineerd 
project, en om onze deskundigheid en u itrusting te r beschikking te 
ste llen voor side-scan sonar analyse op verschillende sites.

De hier besproken voorbeelden getuigen van de waardevolle bijdrage 
van geofysisch onderzoek voor het onderzoek en de valorisatie van 
archeologische sites onderw ater.

De tragedie van de Artiglio
De A r tig lio werd in 1926 gekocht door SORIMA, een Italiaanse firm a 
voor mariene operaties gespecialiseerd in het bergen van gezonken 
schepen het lading en het slopen van wrakken die een gevaar voor 
de scheepvaart vormden.

In 1930 verw ierf SORIMA een contract om het w rak van de Florence H 
te slopen, een boot die op 17 april 1918 was gezonken m eteen lading 
van honderden ton buskruit. Op 7 december 1930 voer de dienstboot 
van de Artiglio weg, nadat een scubaduiker vier springladingen op het 
w rak van de Florence H had geplaatst. De Artiglio en de dienstboot waren 
nog te dicht bij het w rak toen de explosieven werden aangestoken. Ze 
werden mee opgeblazen dooreen immense explosie waarbij twaalf van 
de negentien bemanningsleden gedood werden. Getuigen vertelden 
dat de zeebodem zichtbaar was op het m oment van explosie, terw ijl 
anderen vertelden dat de Artiglio  tot een aanzienlijke hoogte omhoog 
werd geslingerd vooraleer het terug viel en in minder dan 45 seconden 
zonk (Rabault 1995). Ironisch genoeg moest SORIMA - het bedrijf dat 
verantwoordelijk was voor het opruimen van de Artiglio  in 1932 - zijn

eigen schip com m ercieel slopen in de tweede helft van de járen' 90 
(L'Hour & Veyrat 2005).

Nadat beide wrakken een side-scan sonar analyse hadden ondergaan, 
was het m ogelijk  een plan te tekenen om een beter begrip van de 
site te krijgen. De wrakken liggen 180 m van elkaar verwijderd. Het 
dienstschip is duidelijk zichtbaar op 35 m ten zuiden van de Artiglio, 
die op de k ie l ligt, m et een bewaarde lengte van bijna 45 m en een 
hoogte van 3 m, te rw ijl de wrakstukken van de Florence H verspreid 
liggen over m eer dan 70 m 2. Tachtig jaar na het zinken van de Artiglio 
bleef deze detailopname van de geschiedenis perfect bewaard ais 
'bevroren' onder 20 m water.

Een concentratie van kanonnen 
voor de kust van Quiberon
In 2006 werd de aanwezigheid van een aantal kanonnen op deze locatie 
gemeld aan de Franse Marine Nationale. Ze waren nauwkeurig gelo
kaliseerd, maar er was geen enkele informatie beschikbaar over het 
aantal, de diepte van begraving of over de aard van de site. Het was 
onze strategie om met een side-scan sonar en een magnetom eter- 
onderzoek systematisch 178.000 m 2 te onderzoeken.

Desonarkon 14verspreid liggende kanonnen identificeren. We navi
geerden de Hermine-Bretagne recht boven de te onderzoeken kanonnen 
(één voor één) op basis van de analyse van de onderzoeksgegevens. Zo 
konden de duiken optimaal worden georganiseerd. Het site plan dat 
opgesteld werd op basis van geofysische gegevens hielp ook •  •  •

—  S 'ide-scan 
s o n a r hee lden  von 

de A rtig lio  en de 
Florence Fl (FR). 

©AD R A M A R /A 2S
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•  •  •  de duikers onderwater, maar het registreren van alle kanon
nen was niet m ogelijk omdat de site over meer dan 70 m uitstrekte. 

De kanonnen zijn waarschijnlijk gemaakt van gietijzeren hun relatieve 
positie ten opzichte van elkaar geeft ons geen enkele aanwijzing of ze 
al dan niet tot hetzelfde w rak behoren. Het feit dat ze niet begraven of 
uitgelijnd zijn op een as, wat we zouden verwachten van een schip in 
nood dat zich van ballast ontdoet, w ijst er op dat de spreiding eerder 
te w ijten is aan het herhaaldelijk  overvaren m et een sleepnet dan 
aan een voorval op het moment van verlies. Eventuele wrakken in de 
buurt, die m ogelijk een verband houden met de kanonnen, zijn nog 
niet gelokaliseerd. In het licht van deze eerste operatie verdient de 
site verder onderzoek, zodat alle kanonnen kunnen worden geregis
treerd. Vervolgens zouden proefopgravingen eventueel gerelateerd 
w rakm ateriaal kunnen prijsgeven.

De wrakken van La Natiére
De site van La Natière, waar verschillende wrakken onderwater liggen, 
is 10 jaa r onderzocht door het team van Michel l'Hour en Elisabeth 
Veyrat (2001 ; 2002; 2003 & 2004). Twee belangrijke wrakken werden 
gevonden die verbazend goed bewaard gebleven waren, rekening 
houdende m et de tijd dat ze zich onde rw ate r bevonden. Dankzij de 
gegevens die verzameld werden door parallel terrein- en archiefonder
zoek werden de twee wrakken geidentificeerd ais vroeg 18d6-eeuwse

fregatten. Het eerste is de Dauphine, een koninklijk fregat actief in de 
handelsoorlog tegen de Engelse en Nederlandse blokkadevloot dat 
op 11 december 1704 zonk te rw ijl het een gevangen genomen Engels 
schip escorteerde naar de haven van Saint-Malo. Het tweede schip 
is de Aimable Grenot, een handelsschip dat geladen was met canvas 
en dat zonk op 6 mei 1749 terw ijl het de haven van Saint-Malo verliet 
richting Cadiz. Tijdens het w erk op deze opmerkelijke site konden de 
onderzoekers de twee scheepswrakken bestuderen waarbij meer dan 
3000 artefacten werden geborgen. Om de site te beschermen werden 
in 2008 de spanten bedekt m et geo-textiel en vervolgens met zand 
gevuld. Het doei van het side-scan sonar onderzoek was de toestand 
na te gaan van de zandlaag die de site bedekt.

De side-scan sonar beelden tonen een holte, te wijten aan de opgra
ving van de Aimable Grenot, te rw ijl het w rak van de Dauphine m inder 
zichtbaar is. Het sonar beeld en de verkenning ter plaatse door duikers 
toonde aan dat het met zand opgevulde gedeelte niet voldoende is om 
de holte veroorzaakt door de opgraving te compenseren. Bijkomende 
analyse in mei 2010 toonde maar kleine verschillen aan met de gemeten 
niveaus van de zandlagen bij het eerdere onderzoek. Daarom werd er 
in de herfst van 2010 een campagne opgestart om meer zand naarde 
site te brengen. Dit bleek voldoende vooreen adequate bescherming. 

De onderzoeken hebben uitgewezen dat het essentieel is om de zand- 
afdekking na een archeologische opgraving zoals deze regelmatig in 
de gaten te houden. Het is de enige m anier om zeker te zijn dat de 
resten bewaard blijven voor een volgende generatie.

• Eindrapport

Side-scan  s o n ar van de Lap lace  (FR). 
© A D R A M A R /A 2S

De motortorpedoboot 
van Cap d'Alprech
Het w ra k  van de m otorto rpedoboo t werd 
on tdekt tijdens het duikseizoen van 1988- 
1989 en werd nadien regelmatig bezocht door 
du ikers van de Club Sous-Marin de la Côte 
d'Opale. Zij meldden een zwaar beschadigde 
scheepsromp die plat lag, diep begraven in 
het zand op de zeebodem. Een opvallend 
kenm erk is de aanwezigheid van twee to r- 
pedobuizen m et afgeschu ind uite inde en 
zonder stroom lijn ing. Het w rak lijk t niet op 
een gewapend vaartuig. Enkele ja ren la te r 
werd e rd ic h t bij de site een propeller opge
v is t door een treiter. De inscrip tie  die erop 
gevonden werd, bevestigde dat het de stuur- 
boordprope lle r was van de Duitse m o to r
torpedoboot S 189, een gewapend vaartuig 
dat door de Britse troepen enkele dagen na 
D-Day tot zinken was gebracht voor de kust 
van Boulogne-sur-Mer. Omdat dit a priori niet 
de propeller was van de ontdekte m o to rto r
pedoboot, werd e r m eer ve ld - en a rch ie f
onderzoek uitgevoerd om de relatie tussen 
de prope lle r en het w rak  te ontdekken. Zo 
raakten w ij betrokken bij het te rre inonder
zoek onder de supervisie van Jean-François 
Jeu en Alain Richard gebruik makend van de 
side-scan sonar.

De sonar analyse van de site gaf een a lge
meen beeld van de resten rondom het w rak 
van de m o to rto rp e d o b o o t. Beide to rp e - 
dobuizen waren m oge lijk  door een tre ile r 
verp laatst buiten de bakboordzijde van het 
w rak. Drie indiv iduele arte facten werden 
geregistreerd in de nabije zone. Het eerste 
is zee r w a a rs c h ijn lijk  een p ro p e lle r  die 
vanu it het noorden over ten m inste 45 m 
versleept is. Het tweede kan een fragm ent 
zijn van het gepantserde stuurhuis van een

Conclusie
Het l i jk t  essentiee l, gezien de bovenver
m elde a c tiv ite ite n  en de sam e nw erk in g  
tussen diverse partners, dat de mensen die 
belast zijn m et het beheervan het erfgoed 
- sam en m et duikverenig ingen, am ateur- 
du ikers en w etenschappers -  een dialoog 
moeten aangaan over het dagelijks beheer 
van opgegraven a rcheo log ische s ites  en 
hedendaagse w raks ites . Zo'n dialoog zou 
de doelste llingen moeten bepalen, net ais 
de mogelijke participatie van verschillende 
partijen om beheers- en toezichtsprotocollen 
vast te leggen. Enkel door sam enw erking 
tussen de betrokkenen op lokaal, nationaal 
en Europees niveau kan de stud ie  en het 
beheer van ons onderwatererfgoed verwe
zenlijkt worden. ■

sp Torpedobais van de m o to rto rp e d o b o o t b  1:39 iF R l 
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motortorpedoboot. Het derde is mogelijk een 
reservetorpedo - gemeld op de site in 1991 
en nadien verdwenen - die zo'n 47 m eter ver- 
sleeptwerd. De studie van d e side-scan sonar 
gegevens was de aanleiding voor nieuw duik- 
onderzoek om vast te stellen of het inderdaad 
het gepantserd stuurhuis was van de S 189, 
om de inscrip ties op de prope lle r te reg is
treren en het w rak form eel te identificeren. 

Geofysisch onderzoek is een geschikt instru
ment om resten van hedendaagse wrakken te 
registreren en hun niveau van bewaring vast 
te stellen. Archiefstudie van re la tie f recente 
verliezen geeft inzicht in de m ateriële resten 
en is een essentië le  com ponent van het 
onderzoek (Richard et al. 2013). De sam en
w erk ing tussen archeologen en v rijw illig e  
duikers, die echte geschiedenisliefhebbers 
zijn was meer dan enkel technische, mense
lijke en wetenschappelijke bijstand. Het was 
een waardevolle gelegenheid om contacten 
te leggen en ervaring uit te wisselen.

Referenties
•  R abault, C. (1995)- L ’or et la  griffe. Rennes: 

Editions T erre  de B ram e, 192 p.
•  L ’H o u r, M . öc Veyrat, E . (2001 ). Un corsaire 

sous la  mer, les épaves de la  N atiére. Campagne 
de fou ille2000. Concarneau: ADRAM AR,
108 p.

•  L ’H o u r, M . &  Veyrat, E . (2 00 2 ). Un corsaire 
sous la  mer, les épaves de la  N atiére. Campagne 
de fou ille2001. Concarneau: A DR A M AR ,
108 p.

•  L ’H o u r, M . &  Veyrat, E . (2003). Un corsaire 
sous la  mer, les épaves de la  N atiére. Campagne 
de fou ille2002. Concarneau: ADRAM AR,
112 p.

•  L ’H o u r, M . &  Veyrat, E . (2 0 0 4 ). Un corsaire 
sous la  mer, les épaves de la  N atiére. Campagne 
de fou ille200$. Concarneau: ADRAM AR,
128 p.

•  L ’H o u r, M . &  Veyrat, E . (2005 ). La M e r 
pour Mémoire. Paris: Somogy et Association 
B uhez, 396 p.

•  Poudret-B arre, A . ed. (2011). Rapport de 
la  campagne de prospections et d’expertises 
sous-marines au large de I ’Ille -et-V ila in e  et des 
Cotes-d’Armor. Domagne: A DR A M AR , 79 p. 
(ongepubliceerd onderzoeksrapport)

• Poudret-B arre, A ., M ario n , E ., Degez, D . 
(2010 ). Rapport de prospections et d ’expertises 
sous-marines au large du M orbihan et de l ’Ille - 
et-Vilaine. Domagne: A D R A M AR , 2 vo l., 74  
p. öc 36 p. [unpublished research report]

•  R ichard, A ., R ichard, I.  öc Jeu, J .-F . (2013). 
Plongées en cote d’Opale. Tome I  Boulogne-  
su r- M er: CO D EP 62 (in  d ru k ).

Eindrapport • hIL  * 1



Een schem atisch overzicht 
van de blootgelegde w rakresten  
opgem erkt in 2010. Boven rechts 
een detail van het zuidoostelijke 

gedeelte, beneden rechts een 
m u lti b e am  beeld van de site (BE).

©  Agentschap voor M aritiem e  
Dienstverlening en Kust -  Afdeling 

Kust -  Vlaam se Hydrografie/ 
Onroerend Erfgoed/A2S, 2010

In 2010 en 2011 van het A2S project kreeg het 18de eeuwse w rak van 't Vliegent Hart speciale aandacht. Door archiefstudie, 
gedetailleerd in situ onderzoek door duikers in zeer moeilijke omstandigheden en via geofysische methodes, trachtte het A2S 
team devele geheimen van deze site te ontrafelen. Een site die zowel de aandacht van onderzoekers ais van het grote publiek trok.

Door Irie Demerre, Pieterjan Deckers, Tine Missiaen en Inge Zeebroek

(t Vliegent Hart / ls In te rp re ta tie  van drie  seism ische profielen  
van de site  van t ' VL i ege nt H a rt (BE).

©  RCM G/A2S

Geschiedenis en achtergrond
De N ederlandse O ost-lnd iëvaa rde r 'f Vliegent Hart, een onge
veer 44 m lange d riem aste r m et 42 kanonnen werd in 1729-1730 
gebouwd in M idde lburg  (NL). Op 3 fe b ru a ri 1735 v e r lie t het de 
Nederlandse haven van Ram m ekens bij V lissingen, geladen m et 
hout, bouwstenen, staal, buskruit, w ijn  alsook verschillende kisten 
m et gouden en zilveren dukaten. Het schip voer in konvooi m et de 
Anna Catharina (een k le ine r schip) en een loodsboot. Dezelfde dag 
nog liepen beide schepen vast op de zandbank van het Deurloo  
kanaal. Meer dan 400 m ensen kwam en om op beide boten (Van 
der Horst 1991).

Na versch illende bergingspogingen ging de kennis over het w rak  
ge le ide lijk  verloren. Pas in 1977 kwam het opnieuw in de aandacht 
door de on tdekk ing  van een 18d6-eeuwse zeekaart die de ju is te  
positie van de twee w rakken aangeeft.

Volgend op deze opwindende ontdekking verkreeg de B ritse ad
vocaat Rex Cowan van het Nederlandse M in is terie  van Financiën 
- dat to t op vandaag verantw oorde lijk  is voor de eigendom m en van 
de Verenigde Oost-lndische Compagnie (VOC) - een concessie voor 
het zoeken naar en het bergen van het w rak. Tussen 1981 en 2007 
werden verschillende omstreden opgravingen en bergingspogingen 
uitgevoerd door een E ngels-N ederlands du ikteam  (Bruyns & Van 
der Horst, 2006). Spijtig genoeg kregen de s truc tu re le  resten van 
het w ra k  weinig aandacht tijdens deze duikcam pagnes die vooral 
waren ge rich t op het recupereren van waardevolle objecten.

Onderzoek tijdens A2S
Met het oprichten van een Vlaamse entiteit voor m aritiem  archeolo
gisch onderzoek binnen Onroerend Erfgoed kreeg de interesse voor 
het w rak dat in Belgische territoria le wateren ligt, een nieuwe impuls. 
De exacte positie en de staat van het w rak werden vastgesteld door 
side-scan sonar en multibeam  prospecties uitgevoerd door de Vlaams 
Hydrografie (M DK-Afdeling Kust) en het Renard Centrum voor Mariene 
Geologie (RCMG, Universiteit Gent). Het w rak lijk t m om enteel bijna 
volledig begraven te liggen. Slechts kleine fragm enten steken nog 
uit boven de zeebodem.

In samenwerking met de Nederlandse Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
werden archieven met betrekking tot vroegere bergingspogingen ge
raadpleegd. Deze handelen voornamelijk over de communicatie tussen 
de verschillende partijen betrokken bij de bergingswerken tussen 1977 en 
2007. Ze tonen aan dat de belangen van belanghebbenden, de wet en de 
publieke opinie vaak in conflict zijn met elkaar. De enkele gepubliceerde 
rapporten richten zich meer op de gebruikte duikmethodes dan op de 
structuur van het w rak of de ontdekte artefacten (Missiaen et al., 2012). 

Gewapend m et deze kennis en de nieuwe beelden voerde het A2S 
team in 2010 en 2011 een aantal duikonderzoeken uit op het wrak. 
Gelukkig waren de omstandigheden af en toe gunstig genoeg om een 
gedetailleerdere registratie uit te voeren.

De zichtbare resten strekken zich uit over een lengte van 37 m, op 
een diepte van 18 m. Omdat het achterschip in het noordwesten de 
meest waardevolle artefacten bevatte, concentreerden de vroegere

duikcampagnes zich op die zone. Tijdens de A2S- 
onderzoeken zijn echter ook structurele resten in 
andere delen van het w rak geregistreerd, waaron
der houten spanten en hout- en metaalconcreties 
nabij de boeg. Een dwarsliggende balk is geregis
treerd, alsook m eer zuide lijk twee lange balken 
respectievelijk boven en onder dicht bij elkaar lig 
gende houten beplanking dwars op deze laatste 
die kunnen wijzen op huid- ofwegerplanken nabij 
de kie l of de boeg van het schip.

Naar het centrum  van de site toe lig t een zone 
van netjes gerangschikte stenen, die een lading 
van bouwmaterialen vertegenwoordigen. Tegen de 
westelijke rand van deze zone is hout waargenomen 
data lsstructuurvan de romp kan worden geïnter
preteerd, waartegen de stenen waren gestapeld. 

Observaties gedurende de twee jaren van onder
zoek bevestigen dat het w rak onderhevig is aan 
belangrijke en snelle veranderingen in sedim en
tatie. De vele vrij liggende scherven van uivormige 
flessen en stenen getuigen van een steeds verder 
gaande degradatie wat ook blijk t uit de visnetten 
die gevonden zijn op de wrakstructuren en zelfs op 
de recent aangebrachte oriëntatiepunten.

Vele van de op de zeebodem aangetroffen resten 
kom en overeen m et opva llende  s tru c tu re n

zichtbaar op de side-scan sonaren  de multibeam  
beelden. Om de details te verfijnen en onze kennis 
te vergroten, werden door het RCMG in 2010 seis
mische gegevens in hoge resolutie verzameld van 
de boven- en ondergrond (zie ook pagina 32-33). 
Herkenbare elementen zijn meestal gerelateerd 
aan de lading van bakstenen. De romp van het schip 
is blijkbaar grotendeels verdwenen. Rond hetwrak 
zijn er holtes met een gelaagde vulling ais gevolg 
van uitschuring van de bodem toen het w rak nog 
steeds (gedeeltelijk) bloot lag. In deze holtes geven 
reflectoren lagen aan die wrakstukken bevatten. 
Deze zijn het meest uitgesproken naar het oosten 
toe, wat bevestigt dat er lading aan bakboordzijde 
uit het schip gestort is.

Conclusie
Ondanks ongunstige om standigheden worden 
door een com binatie van arch ie fstud ie en v e r
schillende onderzoeksm ethodes de geheimen 
van 'f Vliegent Hart langzaam onthuld. Hopelijk 
kan d it eerste project, en de in te rna tiona le  en 
m ultid iscip lina ire  sam enwerking waarvan deze 
data het resultaat zijn, een springp lank bieden 
voor verder onderzoek en een volled iger begrip 
van deze waardevolle site. ■
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De site van Raversijde -  Strand
Een testsite voor geofysische onderzoekstechnieken
Het A2S project richtte  zich niet alleen op de studie van wrakken. Verdronken nederzettingen behoorden ook tot de onder
zoeksonderwerpen. Zo’n laatm iddeleeuwse nederzetting ligt op het strand van Raversijde (BE). Het bleef bewaard dankzij 
de huidige locatie op het strand, w aar het door zand is bedekt en zich gedeeltelijk onde rw a te r bevindt. Aanvullend op de 
bureaustudie van eerdere onderzoeksresultaten had het Agentschap Onroerend Erfgoed de m ogelijkheid om verschillende 
en aanvullende geofysische onderzoeksmethoden toe te passen met de hulp van Universiteit Gent.

Door Inge Zeebroek, Ine Demerre en Pieterjan Deckers

Geschiedenis en locatie van de site
De site van Raversijde strand  strekt zich uit overeen afstand van onge
veer 2,5 km tussen de Belgische kustgemeentes van Middelkerke en 
Mariakerke (Oostende). Het is de enige site in het project die zowel 
gelegen is in de getijdenzone (tussen laag- en hoogwater) ais in de 
subtidale zone (permanent onder water).
Chronologisch gezien bestrijken de resten een ruime tijdspanne. Sinds 
de 19* eeuw hebben onderzoekers sporen gevonden die dateren van 
de prehistorie tot de late middeleeuwen. Tot het einde van dejaren '70 
waren deze zichtbaar op het strand, m aar blootgesteld aan mariene 
erosie. Ais gevolg van de bouw van golfbrekers werden ze bedekt met 
een laag zand.

Het prehistorische m ateriaal omvat in de eerste plaats lithische a rte
facten daterend uit het Laat-Paleolithicum (30.000 - 10.000 jaarv. Chr.) 
tot aan het Neolithicum (5.300 - 2.000 v. Chr.). Een houten peddel of 
broodschep is teruggevonden in de bovenste laag van het oppervlak- 
teveen [lokaal gedateerd 3012 ± 61 -  814 ± 15 v.Chr (KAI-20051 en 
KAI-20052)]. Deze peddelstam tdus u itde periode tussen Neolithicum 
en vroege Ijzertijd .

Gedurende de Romeinse tijd werd hier aan zout- en ijzerproductie 
gedaan. Dit wordt aangetoond door de overblijfselen van een systeem

van m et hout afgelijnde bekkens en greppels waarin zeewater kon 
verdampen, maar ook een oven en een put gevuld met ijzerslakken 
(Thoen, 1978). In het klei-oppervlakwerden afvalputten en ploegsporen 
gevonden (Pieters et al., 2010). Achter de duinen is tijdens opgravingen 
in 2005 een Romeinse dijk aangetroffen, die opgebouwd was uit klei en 
veen. Op basis van oude foto's uit de verzameling van Cools-Mortier, 
kon de dijk terug getraceerd worden tot op het strand. Zelfs al bewijzen 
deze vondsten niet meteen het bestaan van een nederzetting, toch 
wijzen deze resten op een intense activite it in deze zone tijdens de 
Romeinse periode.

De meest talrijke resten behoren tot het laatmiddeleeuws vissersdorp 
van Walraversijde ( 13de- 14* eeuw). De nederzetting was oorspronkelijk 
gelegen achter een duinengordel. Ten gevolge van voortdurende erosie 
kwamen de resten u ite indelijk op het strand terecht. Verschillende 
onderzoekers hebben resten van huizen beschreven met wanden uit 
hout en vlechtwerk, afvalkuilen en sporen van turfw inning. Rijen van 
huizen strekten zich uit over het strand over een afstand van 1 km. 

Over de jaren heen zijn er talrijke artefacten verzameld, vooral daterend 
uitde late middeleeuwen. Vandaag zijn deze artefacten verspreid over 
verschillende publieke en private collecties, waaronder het museum 
van Raversijde. Op het einde van de 14* eeuw zijn de bewoners land- 
inwaards verhuisd, achter de huidige duinenrij, waar e r sinds 1992 
archeologisch onderzoek is uitgevoerd.
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Bureaustudie en 
onderzoek ter plaatse
HetA2Sonderzoekvan de site Raversijde-strand bestond uit twee aspec
ten: een nieuwe bureaustudie en veldwerk. Naast het inventariseren 
van oude ontdekkingen en het verzamelen van nieuwe gegevens, bood 
het onderzoek de mogelijkheid om verschillende technieken te ver
gelijken op deze bijzondere site. De resultaten zijn verspreid via het 
A2S Geoportaal.

De bureaustudie bestond uit het verzamelen en opnieuw evalueren 
van gepubliceerde of oude ongepubliceerde onderzoeksresultaten. In 
het proces werd speciale aandacht besteed aan de precieze datering 
en locatie van structuren en artefacten.

Eén collectie in het bijzonder is zeer grondig bestudeerd. Ze behoorde 
toe aan het echtpaar C oo ls-M ortie r dat tussen 1960 en 1980 een 
belangrijke verzameling van vondsten en foto's opbouwde en werd 
aangevuld met mondelinge inform atie van mevr. Mortier. Het is een 
erg waardevolle bron van informatie voor de site van Raversijde-strand. 
Archeologische structuren op de foto's werden geïdentificeerd en waar 
mogelijk, ruw  gelokaliseerd. De collectie vondsten en de bijhorende 
documentatie is volledig geïnventariseerd en wordt beschikbaar gesteld

op het A2S Geoportaal.

De exacte locatie van de archeologische sporen vormde een bijzonder 
probleem, niet alleen door een onnauwkeurige registratie of het verlies 
van onderzoeksgegevens, maar ook omdat het strand weinig exacte 
referentiepunten biedt. Daarom dienden mondelinge informatie, enkele 
algemene locatiekaarten en informatie van de foto's gecombineerd te 
worden om een beter inzicht te krijgen.

Desalniettemin was bijkomend veldwerk onvermijdelijk om onze kennis 
van de site te verbeteren. Omdat opgravingen niet aangewezen zijn 
in deze terreinomstandigheden werden er verschillende geofysische 
methodes gebruikt. Omdat het onderzoek nog lopende is, beperken 
we ons in dit artike l tot de voorlopige resultaten van de onderzoeken 
van 2007-2012 (Missiaen, 2010; Delefortrie et al., 2012).

Op basis van de bureaustudie werd een zone tussen de twee golfbre
kers aan kilometerpalen 24 en 25 afgebakend voor verder onderzoek. 
Verschillende technieken zijn gebruikt in dezelfde zone: elektromagne
tische metingen en boringen op het land (bij laag water) en seismisch- 
akoestische metingen op zee (bij hoog water).

In 2007 werden er uitgevoerd. Bij deze techniek zendt een parametrisch 
echolood twee signalen met een verschillende frequentie uit naar de 
zeebodem. Het relief van de zeebodem werd in kaart gebracht door 
middelvan een impuls met hoge frequentie (100 kHz) te rw ijl •  •  •
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•  •  •  een im puls m et lage frequentie (tussen 6 en 14 kHz) een 
doorsnede van de onderliggende structuren onthulde.

Op basis van deze metingen werden voor de kust van Raversijde ver
schillende fossiele getijdenkanalen in kaart gebracht. Het onderzoek 
werd voortgezet in 2010, wat resulteerde in een kleinschaliger, maar 
meer gedetailleerd beeld van de getijdenzone (Missiaen, 2010).

Er werd een complex systeem van elkaar kruisende fossiele getijden
geulen ontdekt, alsook een meer recente geul die parallel loopt met 
de huidige kustlijn. Dit zou een deel van een oude dijk kunnen zijn die 
een getijdengeul indamde. Tussen de golfbrekers werd een netwerk 
van sm allere kanalen gelokaliseerd. Op 142 tot 178 m van de huidige 
zeedijk werden e r onregelmatige, d ikw ijls  onderbroken structuren 
ontdekt onder een zandpakket van 1 m dikte. Dit zijn w aarschijn lijk  
sporen van de nederzetting die 40 jaar geleden nog aan de oppervlakte 
lagen. In deze zone zijn er verdere seismische registraties gepland 
om de complexe sporen beter te begrijpen en ze in verband te kunnen 
brengen m et de elektromagnetische metingen (onderzoek lopende 
bij redactie van dit rapport).

In de getijdenzone werden ook elektromagnetische inductiemetingen 
uitgevoerd. In 2010 besloeg de testzone een oppervlakte van 500 m 2. 
Deze werd uitgebreid naar ongeveer 6 ha in januari 2012. Het onder
zoek werd uitgevoerd met een DUALEM-21S sensor. Dit toestel meet 
zowel de schijnbare electrische geleiding (mS/m) ais de schijnbare 
magnetische gevoeligheid (dimensieloos) en maakt gebruik van een 
configuratie van vier spoelen, elk met een verschillende dieptegevoe- 
ligheid tot op 3 m onder het oppervlak.

In 2010 werden in twee testzones metingen uitgevoerd. Hieruit bleek

dat er een betekenisvolle variabilite it was, niettegenstaande de aan
zienlijke ruis die voortkomt uit de hoge geleidbaarheid van de zoutrijke 
sedimenten. Dit leidde tot de conclusie dat elektromagnetische inductie 
een deugdelijke techniek is om structuren in de ondergrond van zandige 
stranden te ontdekken.

In 2012 werden er verschillende opmerkelijke sporen waargenomen:
• Over een oppervlakte van ongeveer 120x70 m en op 120 m afstand 

van de huidige zeedijk was er op een diepte van m inder dan 0,5 m 
een zone met duidelijke structuren zichtbaar. Vanwege hun regel
matige s truc tuu r kunnen deze misschien geidentificeerd worden 
ais veenwinningskuilen of de restanten van huizen.

• Pieken in de metingen kunnen wijzen op de aanwezigheid van metalen 
objecten in de bodem.

• Op m inder dan 1 m diepte is er een zone m et lineaire structuren 
waarneembaar. Het is onduidelijk of deze structuren een menselijke 
of een natuurlijke origine hebben (mogelijk prehistorische geulen).

In maart 2012 ¡ser een gebied in kaart gebracht van ongeveer 3,5 ha, 
aanpalend aan de reeds bestudeerde zone en dichter bij de zeedijk. 
Hier zijn mogelijke sporen van menselijke activiteit meer gedetailleerd 
opgemeten samen met de funderingen van de huidige zeedijk met de 
DUALEM- IS sensor.

Om de geofysische observaties te koppelen aan de gesteldheid van de 
ondergrond werden in 2010 zes testboringen uitgevoerd in dezelfde 
zone, tussen de golfbrekers. Vier boringen gebeurden in de zone van 
de seismische metingen en twee in de elektromagnetisch onderzochte 
zone van 2010. H iervoor werd e r een 'Van der Staay suction-corer' 
gebruikt die met een vacuüm voorkom t dat waterverzadigd sediment
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onmiddeUijk uit de boorkern loopt. De aanwezigheid van bijna ondoordring
bare kleilagen maakte van het boren een erg arbeidsintensieve opdracht. 
De boringen, die to t 4,8 m diep gingen, toonden duidelijk aan dat de sterke 
seism isch-akoestische weerkaatsingen overeenkwamen m et sche lprijke 
lagen, klei- en veenlagen en overgangslagen tussen klei en zand.

Conclusie
Het bestuderen van de site van Raversijde-strand leverde talrijke resultaten op. 
Het verzamelen en verwerken van vroegere onderzoeksgegevens vergrootte 
onze kennis van de site sterken lag aan de basis van het veldwerk. Daarnaast 
vormde de collectie van vondsten en foto's een belangrijke bijdrage aan de 
m aritiem e databank, ge linkt aan het A2S Geoportaal. De site bood ook een 
uitstekende kans om met verschillende geofysische onderzoekstechnieken 
te experimenteren.

De geofysische resultaten zijn getoetst m et de realite it Iground-truthed] op 
basis van een klein aantal boringen, m aar de techniek van het boren in met 
waterverzadigd sediment dient nog verfijnd te worden. Een netwerk van borin
gen zal in de toekom st helpen om een optimale onderzoeksstrategie voor 
getijdenzones te ontwikkelen, de geofysische resultaten te interpreteren en 
structuren die door mensen gemaakt zijn, te identificeren.

Tussen de verschillende onderzoeksinstellingen ontstond er een unieke m u l
tidisciplinaire samenwerking. Technieken voor bodemkundige, geologische 
en archeologische doelen vulden e lkaar aan. Hoewel bijkomende onder
zoeksgegevens nog worden verwacht zijn de eerste resultaten veelbelovend 
gezien versch illende door mensen gemaakte structu ren  kunnen worden 
geidentificeerd. ■
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Biéroc-la-Mondrée
Een Midden-Paleolithische site
Het onderzoek dat uitgevoerd is in ju li 2010 op de site Biéroc-La-Mondrée in Fermanville (Kanaal, FR) leverde bijkomende 
inform atie op met ais doei de natuurlijke  context en chronologische positie van deze site be te rte  begrijpen.

Door Alexandre Poudret-Barré, Garry Momber, Dominique Cliquet, 
Jean Olive, Joë Guesnon en Norbert Mercier

M
en veronderstelt dat de site die tegenwoordig 20 m 
onderwater ligt op de bodem van de klif van Biéroc- 
la-Mondrée, nabij Ferm anville, ouder is dan de 
laatste ijstijd, d.w.z. tussen 40.000 en 70.000jaaroud. 
Opgravingen in dejaren '70 brachten meer dan 2500 

gebroken vuurstenen aan het licht, waarvan de meeste afgeslagen schil
fers waren, typisch voor de Leva/io/s-techniek. Ze getuigen van de aan
wezigheid van Neanderthalers op het continentaal plat tijdens de laatste 
tussenijstijd en het begin van de laatste ijstijd. Dit betekent dat Biéroc- 
la-Mondrée de oudste archeologische onderwatersite is in Noordwest- 
Europa. Duikcampagnes werden echter pas recent georganiseerd 
(tussen 2000 en 2002) om de algemene omvang van de site te bepalen, 
de context te typeren, de periode van bewoning te bepalen en tenslotte 
om de tafonomische fenomenen te begrijpen die de site heeft ondergaan.

Onderwateronderzoek
In samenwerking met de Service Régional de l'Archéologie de Basse- 
Normandie en de duikers van ASAM-Cherbourg, onderzocht het A2S- 
team de site tussen 26 en 30 ju li 2010. Vanaf twee Zodiac boten voerden 
8 duikers 60 duiken uit, wat neerkomt op een totaal van 42 uur onder 
water. Na een observatieonderzoek van de site brachten de duikers 
referentiepunten aan en een driehoeksraster dat een nauwkeurige 
positionering van de proefopgravingen van 2002 m ogelijk  maakte.

Verkenningsduiken op de site bevestigden verschillen in de samenstelling

van de zeebodem zoals slibrijk zand, keien, rotsblokken en uitstulpingen 
van verharde klei en steen. De verspreiding van de artefacten varieerde, 
met een grotere concentratie in het zuidelijke deel van de site dat ook 
dikkere zandpaketten bevatte. In totaal werden 341 artefacten geregis
treerd langs de vijf basislijnen over een zone van bijna 350 m 2 binnen 
een grotere gebied van bijna 40.000 m 2 groot. Negentig percent van de 
artefacten die door de duikers geregistreerd werden, bevonden zich in 
het zuidelijke deel van de site.

De relatief dikke en losse afzettingen ten zuiden van het m eetraster 
suggereren dat er een waterbekken of kanaal zou hebben bestaan, 
waarin de sedimenten werden opgevangen. De aanwezigheid van door 
de mens vervaardigde vuursteenafslagen, nauw gerelateerd met de 
sliblaag en de pollensequentie suggereert dat dit een primaire, niet- 
verstoorde afzetting is (Clet et al, 2003).

Hoewel het niet vaststaat dat de klei de primaire archeologische laag 
is, liggen de grenzen van deze paleostructuur w ellicht 30 m ten oosten 
tegen de dagzomende harde kleilaag. Onze hypothese was dat het 
sediment in dit bekken of deze rivierbedding waarschijnlijk voldoende 
resistent of beschut was tegen omgevings- en hydrografische veran
deringen gedurende enkele tienduizenden jaren.

Door m id de l van een side-scan sonar analyse van de a fze tting  
werd een kaa rt van de site verkregen. Deze bevestigde de v e r
schillen in sedim entatie tussen het deel in het noorden en in het 
zuiden van site, maar ook de nabijheid van de site tot de paleo-klif.
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Optisch Gestimuleerde 
Luminescentiedatering (OSL)
Met een boring werd een sedimentmonster genomen tegen basislijn 
7 om het fijn sediment proberen te dateren met behulp van de kwarts- 
OSL-techniek (optisch gestimuleerde lum inescentie). De genomen 
sequentie bevatvan boven naaronder21 cm organisch zandslib, geas
socieerd met de lithische artefacten, 23 cm zand en 16 cm grint. De 
voorlopige resultaten van het laboratorium in Bordeaux bevestigden de 
hypothese dat het bovenste deel van de site bewoond was op de over- 
gang tussen de isotopische fases 5a en 4, d.w.z. ongeveer 70.000 jaar 
geleden (Mercier et al., in druk), wat overeenkomt met de gegevens 
u itde  pollenanalyse (Clet Pellerin, 1988).

De interpretatie van de geologische en sedimentaire matrix, gekoppeld 
aan de paleo-oppervlaktes maakte het mogelijk om tot een beoordeling 
te komen van het archeologisch potentieel van de begraven bodem. 
De toenemende dikte van het zand en slib pakket naar het zuiden toe 
suggereren een grotere sedim entatie en m inder beweging van het 
water, terw ijl het gladde oppervlak van artefacten in die zone op een

mild polijst-effect w ijst die de kolonisatie door mariene organismen 
voorkomt. Het is daarom essentieel om het verband te verstaan tussen 
sedimentatie en aangroei van sediment in een zone met 'verse' arte
facten in de bodem.

Er dient opgem erkt te worden dat de site in het w este lijk  deel van 
een meer dan 1 km brede baai gelegen is, voor een wadvlakte die nu 
afgezoomd is met een zandstrand. Het wad ligt aan het uiteinde van 
een V-vormige vallei die door de heuvels snijdt vanaf het zuiden. Het 
paleo-kanaal of waterbekken had waarschijnlijk een verbinding met dit 
oud hydrografisch netwerk. Daarom moet de onderwaterloop van het 
paleo-kanaal gevolgd worden om vast te stellen hoe het gerelateerd is 
tot de archeologische site. Dit kan informatie geven over de grootte van 
de paleo-kanalen die waarschijnlijk archeologisch materiaal bevatten

Conclusie
De resultaten van het onderzoek van 2010 onthulden het karakter van 
de site, dat zal dienen ais basisvoor de planning van volgende campag
nes. De werkelijke uitbreiding van deze site b lijft voorlopig onbepaald 
maar de meest waarschijnlijke hypothese is dat de zandafzetting met 
de archeologische stratigrafie opgebouwd werd in een beschut bekken 
of op de oevers van een paleo-kanaal. In overeenstemming daarmee 
moet de exacte zone van de archeologische site nog bepaald worden. 
Toekomstige prospectie moeten gebruik maken van geofysisch onder
zoek om de parameters te definiëren vooraleer er verdere verstorende 
bemonstering of bodemingrepen worden uitgevoerd. Dit zou delen van 
de site kunnen destabiliseren of de archeologische integriteit van de 
resultaten kunnen ondermijnen. ■
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Casestudies

Trainingen 
samenwerking
De beschutte wateren van de 
Soient maakten op Bouidnor 
Cliff een nauwe samenwerking 
mogelijk tussen duikende 
archeologen van alle 
partnerorganisaties. Het team 
kon ideeën uitwisselen en 
vaardigheden aanleren, nodig om 
op gelijkaardige verdronken sites 
te werken.

Mesolithische industrie
Onder de kusten van de Solent

Tijdens de ijstijden was de zeespiegel m eer dan 120 m lager dan vandaag en lag de kust vele honderden kilom eters verder 
in zee. Zo ontstond een uitgestrekt landschap dat mogelijkheden bood aan onze voorouders. Die gebieden waren bovendien 
rijk  aan grondstoffen die geëxploiteerd konden worden.

Door Garry Momber

In bepaalde periodes maakte het Verenigd K oninkrijk  fysiek 
deel uit van een grotere Europese landmassa en e r waren 
periodes dat het een vroege Europese bevolking huisvestte. 
Maar de kustlijn  was dynamisch en voortdurend in verande
ring. Tijdens temperatuurschommelingen op aarde stegen de 

zeeniveaus en raakten de laaggelegen kustgebieden overstroomd. 
Landschapselementen in beschutte gebieden raakten bedekt door 
m ariene  a fze ttingen . A rcheo log ische s ites  die op deze m an ie r 
beschermd werden, kunnen ons het verhaal vertellen van de w ijz i
gende omgeving en van de mensen die erin leefden.

Doorheen het Atlas van de 2 Zeeën gebied zijn er meerdere voorbeel
den van onderwaterlandschappen te vinden. H ierbij horen onder 
m eerde 70.000 jaar oude site bij Cape Levi, voor Fermanville (FR), het 
overstroomde middeleeuwse dorp van Raversijde bij Oostende (BE) 
en de verdronken woongebieden van de Solent (VK). De site waarop 
h ier de aandacht w ord t gevestigd is de 8000 ja a r oude vindplaats 
onder Bouldnor Cliff. Het lig t 11 m onder het Britse vaste zeeniveau 
(British Ordnance Datum] in de Solent.

• ^ • E i n d r a p p o r t

Prehistorische activiteiten onderwater
De vroegere bewoning van dit gebied is te situeren in een bekken dat 
een broekengebied en mogelijk ook meren voedde. Dit duurde totdat 
het zeeniveau steeg en het land overstroomde. Het is de bron geweest 
van een stra tigra fie  van lith ische assemblages. Nog belangrijker is 
de vondst van m eer dan tw in tig bewerkte artefacten uit eenzelfde 
spoor, wat lijk t te wijzen op een zone van kleinschalige industriële 
activiteit. Deze hypothese wordt versterkt door de ontdekking van de 
oudste stukken bewerkt touw in het Verenigd Koninkrijk, houtsnippers, 
verkoold en vervolgens bewerkt hout en opzette lijk  achtergelaten 
voorraden silex die aan uitzonderlijk hoge temperaturen zijn blootge
steld. Deze elementen suggereren dat dit misschien een scheepswerf 
was, waar een kano of een boomstamkano werd gemaakt (Momber 
et al. 2011).

Het onderzoek van het hout onthu lde het gebru ik t van geso fis ti
ceerde houtbewerkingstechnieken. Eén stuk in het bijzonder werd

©  H W T M A /A 2 Í

Media
Het werk op Bouldnor Cliff, ais onderdeel van het 
A2S project, resulteerde in nieuwe ontdekkingen 
die veel belangstelling van de media 
aantrokken. Het is het onderwerp geworden van 
een documentaire, twee nieuwsverslagen, twee 
lokale radio interviews, zeven persartikels en 
honderden vermeldingen op het internet.

Geofysische anomalieën
Anomalieën die herkend werden in de geofysische dataset 
onthulden veel meer overblijfselsen yan het onderwaterlandschap 
in de Solent. Deze anomalieën werden systematisch bedoken 
en geïnspecteerd door de leden van het A 2S  team. De gegevens 
werden geanalyseerd door de Universiteit van Southampton ais 
onderdeel van het A 2S  project, terwijl de ze worden bijgehouden 
door het U K H jd ro g -a jp ln c  Office (UKHO).

door middel van koolstofdatering rond 6370-6060 cal v.Chr. gedateerd 
(BETA-249735). Het werd tangentieel a fgesplitst van een grote eik 
van ongeveer 2 m diameter. Het hout moet een aanzienlijke omvang 
hebben gehad, mogelijk tot 10 m eterlang. Vondsten uit latere periodes 
in de prehistorie geven aan dat deze techniek enkel werd gebruikt om 
boomstamkano's en monumentale structuren te maken.

A2S ontdekkingen
In 2010 en 2011 maakte steun van het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling  het m og e lijk  om het w e rk  ve rde r te zetten via het 
INTERREG IVA 2 Zeeën programma voor grensoverschrijdende samen
werking. De doelstellingen waren om de spreiding van het bewerkte 
hout te bepalen en zo het vondstensem ble beter te begrijpen; om 
geofysische anomalieën geidentificeerd uit beschikbare geofysische 
data te onderzoeken en om de degradatie van dit restant van een 
gem eenschappelijk Europees landschap te inspecteren. Naast de 
archeologische aspecten doelde de onderliggende agenda van het 
project op het uitwisselen van ervaring met de leden van het A2S team 
en het trainen van duikvrijw illigers.

Tijdens het veldwerk werden nieuwe stukken bewerkte eik ontdekt, 
waaronder twee lange gebogen stukken. Deze waren respectievelijk 
0,95 m en 1 m lang en beide waren bewerkt met overlangse inkervingen. 
Een ander stuk tim m erhout dat ontdekt werd, lijk t op het bewerkte 
uiteinde van een boomstamkano. Dit zou een deel geweest zijn van een 
groter stuk hout dat schade opliep rond de periode van begraving. Er 
zijn aanwijzingen van brand en slijtage rond de randen van de stukken 
hout, terw ijl sommige bewerkingssporen duidelijk herkenbaar blijven.

Conclusie
Het rijke archeologische materiaal uit de afzetting aan de rand van het 
bekken staat in scherp contrast met de schaarste aan Mesolithische 
sites in de bredere omgeving. Het suggereert dat het laaglandbekken 
onder Bouldnor Cliff een centraal punt was en aantrekkelijke vestigings- 
mogelijkheden bood. Het onderzoek is nog in een verwerkingsstadium, 
maar er zijn al artefacten ontdekt die maar zelden aangetroffen worden 
op Brits Mesolithische sites. Bovendien moet het broeken- of m eren
gebied dat ooit bestond in de toenmalige westelijke Solent, natuurlijke 
rijkdommen hebben geherbergd die het hele jaar door konden geëxploi
teerd worden. Daarom kan de concentratie van Mesolithisch materiaal 
bij Bouldnor C liff wijzen op een verhoogde mate van sedentair leven.

Bouldnor Cliff is op dit moment uniek maar het vertegenwoordigt een 
voorbeeld van wat er begraven ligt op vele gelijkaardige sites tussen 
de Britse Eilanden en Continentaal Europa toen het land met elkaar 
verbonden was. Het is rijk aan goed bewaard organisch materiaal en het 
zal waarschijn lijk veel details toevoegen aan het huidige Mesolithisch 
archeologische archief. Gedurende de looptijd van het A2S is het werk 
gepubliceerd in twee academische artikels en ais monografie. ■

Referenties
•  M om ber, G ., Tom alin , D ., Scaife, R ., Satchell, J. ôc Gillespie, J. (2011). 

Mesolithic occupation a t Bouldnor C liff and the submergedprehistoric landscapes 
o f the Solent. Y ork: Council fo r B ritish Archaeology M onograph, Series 
Research Report 164,197 p.

Eindrapport • • «



Case studies

Eén van de belangrijkste doelstellingen van het A2S project was het 
verrijken van onze kennis over het maritiem cultureel erfgoed dat zich 
in de wateren tussen de partnerlanden bevindt. Deze casestudie gaat 
in op een selectie van scheepswrakken die ais belangrijk beschouwd 
worden en die in aanmerking komen voor verder onderzoek.

Door Lauren Tidbury

Onderzoek en evaluatie 
van scheepswrakken
D

e methode die gebruikt werd tijdens de bureaustudie 
was om eerst een database van scheepswrakken en 
gekende schipbreuken op te stellen. Deze opdracht 
hield een evaluatie in van de bestaande inventaris om 
inzicht te krijgen in de huidige kennis en om eventuele 

hiaten te definiëren. Deze fase in het onderzoek omvatte het samen
brengen van bestaande documentenarchief en grafische, fotografische, 
elektronische informatie om de eigenschappen, omvang en kwaliteit 
van het bekende of potentiële erfgoed te identificeren in een lokale, 
regionale, nationale of internationale context. Het eindresultaat van 
dit proces was de identificatie van 894 scheepswrakken. Vele van deze 
sites zijn goed bekend en hebben een lange geschiedenis van archeo
logisch onderzoek. Andere sites zijn gelokaliseerd maar beschikken 
over weinig of geen basisinformatie. Tenslotte zijn enkele sites enkel 
historisch gedocumenteerd en moet hun locatie nog ontdekt worden. 

De sites werden vervolgens nagekeken om die sites te selecteren met 
een potentiële meerwaarde voor ons gemeenschappelijk Europees 
verleden; die in form atie kunnen verstrekken over weinig gekende 
periodes of aspecten van ons erfgoed of die ernstig bedreigd zijn. Het 
belang van deze wrakken ligt in hun capaciteit om een beeld te helpen 
opbouwen van culture le relaties. Het zijn tijdscapsules die sociale 
interacties weerspiegelen op een bepaald moment in hetverleden. De 
belangrijkste wrakken werden geselecteerd voor verder onderzoek. 

Van de 894 geidentificeerde sites werden 46 scheepswrakken gekozen

die relevant waren voor het A2S project. Van elk w rak werd de bureau
studie uitgebreid om individuele rapporten te maken. Onderzochte 
informatiebronnen waren onder meer de National Monuments Record, 
bet UK Hydrographic Office, informatie van de Receiver of Wrecks, natio
nale archieven, lokale archieven, alsook Franse en Belgische archieven 
waar mogelijk. Daarnaast werd ook informatie verzameld via individuele 
contacten en groepen zoals lokale duikverenigingen en lokale historici. 
De verslagen waren bedoeld om informatie over de geschiedenis van 
hetschip te verzamelen, hetgekende archief en om de mogelijkheden 
van verder onderzoek te bepalen.

De resultaten van deze stapsgewijze benadering van het onderzoek, 
het belang van de sites en de hoeveelheid beschikbare inform atie 
bepaalden onze volgende stappen in het onderzoek. Deze bevatten 
verder doelgerichte geofysische metingen, veldwerk, archiefonderzoek 
en het fotograferen van artefacten. Het w erk werd uitgevoerd om ons 
inzicht in deze sites te vergroten en antwoorden te geven op specifieke 
onderzoeksvragen, gebaseerd op de doelen van het A2S project (zie 
blz. 22-25).

Twee voorbeelden die aanzienlijk hebben bijgedragen tot onze kennis 
zijn de Stirling Castle en de SSAzemmour. De Stirling Castle kent een 
lange geschiedenis van meer dan 30 jaar archief- en archeologisch 
onderzoek. Over de SSAzemmour daarentegen is in vergelijking nog 
m aar weinig bekend. Op dit w rak dient nog heel w a t onderzoek te 
gebeuren.
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' Ï '  Historische  
foto van de 
SS A ze m m o u r, 
een d riec ilind er- 
stoom schip (VK). 
©  D. W end es

' ï '  Historische docum enten  
teruggevonden in de 

Franse archieven tijdens  
het onderzoek n a a r  de 

SS A ze m m o u r, een stalen  
vrachtschip, gebouw d  
in G roo t-B rittann ië  en 

verkocht aan  een Franse  
m aatschapp ij. H e t schip 

w erd  g e torpedeerd  do o re en  
Duitse onderzeeër tijdens  
W ereldoorlog I. © HW TM A

' ï '  Gravure van de 'Grote 
S torm ' in I703 die het 
verlies van vele schepen en 
duizenden levens ais gevolg 
had. Dertien schepen van 
de  Royal N avy gingen 
verloren, w aaronder de 
S tir lin g  Castle.
©  Onbekende auteur

' ï '  Foto's van het aanm onsterboek van de 
S tir lin g  Castle, dat zich in de Nationale  
archieven bevindt. Bronnen zoals deze 
kunnen inform atie verschaffen over 
wie aan boord van het schip w as voor 
bepaalde reizen, re isdata en zelfs het 
loon van de bem anning (VK). ©  HWTMA

Een lange geschiedenis 
van zeevaart
Aanwijzingen voor zeevaart langs de Engelse 
kust van het 2 Zeeën-gebied gaat terug tot de 
Bronstijd. Verspreide munten nabij de Needles 
suggereren dat een Romeins scheepswrak te 
vinden is in de omgeving. In de getijdenzone 
op de kusten van de Solent zijn resten van 
Saksische boomstamkano's gevonden, terwijl 
historische bronnen spreken over het verlies van 
een oorlogsvloot van de Vikingen. In de post- 
mlddeleeuwse en de moderne periode kunnen 
de restanten van de Mary Rose, misschien 
wel Engelands meest bekende maritieme 
archeologische object aangehaald worden 
naast oorlogsschepen, klippers, onderzeeërs en 
vliegtuigen.

De Stirling Castle was een linieschip van de derde rang, door John 
Shish in twee jaar gebouwd en in 1679 te w ate r gelaten in Deptford 
op de zuidelijke oever van de Thames. Met 1114 ton was de Stirling 
Castle een beetje groter dan het doorsnee schip van derde rang zoals 
gespecifieerd was in hetscheepsbouwprogramma van 1677. Het was 
één van de schepen in de 'Revolutievloot' van 1688. In 1699 werd het 
schip verbouwd en in 1701 werd het opnieuw opgetuigd en ingelijfd 
in de marine. De 'Grote Storm ' in de vroege uurtjes van 27 november 
1703 werd het einde van de loopbaan van hetschip. Het verging op de 
Goodwin Sands zandbanken (voor de Engelse Oostkust) m et verlies 
van vier vijfde van haar bemanning. De storm  eiste nog twee andere 
derderangsschepen van dezelfde vloot op: de N orthum berland en 
de Restoration. In 1980 werd de Stirling Castle opgenomen onder de 
Protection of Wrecks Act van 1973.

Hetw rakwerd in 1979 ontdekten kent een lange onderzoeks-geschie- 
denis. Dit heeft geresulteerd in een omvangrijk archief, die historische 
documenten en schilderijen bevatten, alsook verschillende honderden 
artefacten teruggevonden op de site en foto's, onderwaterfilm, kaarten 
en tekeningen van de site. De HWTMA was betrokken bij het nazien en 
de beoordeling van dit rijke archief. Het zorgde vooreen beter inzicht in 
de site en de relevantie op lokaal, regionaal en internationaal niveau. 
Nog belangrijker zal het ons toelaten om de Stirling Castle te in te r
preteren ais een sociaal product van zijn tijd.

SS Azemmour
De SS Azem m our was een stalen vrachtschip, gebouwd in Groot- 
Brittannië in 1909 en aangedreven dooreen driec ilinder-stoom m a- 
chine. H etsch ip  heette oo rspronke lijk  W istaria m aar in 1913 werd 
het ve rkoch t aan de Franse Compagnie Generale Transatlantique 
en werd herdoopt to t SS Azemmour. Het schip werd in m aart 1918 
geraakt door een torpedo van een Duitse onderzeeër UB-59 en het 
zonk ongeveer 24 km  ten zuidwesten van het Isle of W ight. Dhr. 
David Wendes, een lokale m aritiem e historicus die eerder uitgebreid 
archiefonderzoek had gedaan van hetschip, voerde het vooronder
zoek uit. Dit werd aangevuld m et inform atie die DRASSM verschafte 
uit de Franse archieven via het A2S project, alsook docum entatie 
over het zinken van het schip uit in de Britse Nationale archieven. 
De identiteit van hetschip werd bevestigd door serviesgoed dat werd 
gevonden op de site. De duikcampagnes, uitgevoerd in het kader 
van het A2S project, zijn gerich t op bevestiging van de positie, de 
omvang, de s tab ilite it en het ka rakte r van de site. ■

Referenties
• H W T M A  (2009). Stirling Castle: Archive Summarj Report, 4-5 p.
• Wendes, D. (2006). South Coast Shipwrecks. Eastleigh: David Wendes, pp. 180-181.
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M e e tro s te r  
op de site  (FRj.

©  T. S e g u in /  
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Het
onderzoeksschip 
H e rm in e -B re ta g n e  
verankerd op de site

(FR).
©  T. S egu in /
ADRAMAR/A2S

O pgraving
van het Z I 24scheepswrak
Vermoedelijk identificeerbaar ais de César
De archeologische werkzaam heden van ADRAMAR op hetwrakZ/24 boden de gelegenheid om onderwater-onderzoeksmethodes 
te vergelijken, door opgravingen de site verder te analyseren en archiefonderzoek uit te voeren. Opgravingen onthulden 
ballaststenen en resten van de scheepsromp en leverden zo het bewijs dat er een wrak onder de kanonnen ligt.

Door Alexandre Poudret-Barré, Anne Hoyau-Berry, 
Yann Gaonac'h, François Lang, Erwan Marion en Damien Sanders

Archeologische campagnes
De geografische coördinaten van de site werden verfijnd met behulp 
van de side-scan sonar analyse, waarmee ook de mate van verzanding 
sinds de eerste ontdekking in 1996 verder kon worden beoordeeld. 
Helaas leverde de analyse, waarbij gebru ik werd gemaakt van een 
sub-bottom profiler niet de verwachte resultaten om, op basis van de 
stratigrafie van de site, te gebruiken voor het bepalen van de locatie 
van opgravingssleuven. Deze eerste operatie was echter een essen
tiële stap in de voorbereiding en de afronding van het archeologisch 
onderzoek, in het bijzonder voor de bepaling van de verankering van 
het onderzoeksschip Hermine-Bretagne op de site.

Hoewel de toegang tot het Zi 24 w rak  niet gem akke lijk  was, werd 
archeologisch onderzoek mogelijk geacht. Gezien de nabijheid van de 
dam van de Ranee moesten speciale veiligheidsprocedures voor het 
duiken in acht worden genomen. Het doei van het onderzoek was om 
verschillende werkwijzen voor onderwater registratie te vergelijken, 
nl. de standaardrastermethode (Standard Grid Method - SGM) en de 
directe survey methode [Direct Survey Method-DSM). Hiermee werden 
de kanonnen gemeten en bestudeerd, opgravingssleuven aangelegd 
en de stenen die zich op de site bevonden geidentificeerd.

De vergelijking tussen standaardraster en DSM toonde aan dat beide 
methodes snel konden worden uitgevoerd en dat ze resultaten van hoge 
kwalite it voortbrachten. De DSM levert bovendien driedimensionale
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Geschiedenis van het speurwerk
Het ZI 24 w ra k  lig t op een zand-s lib  bodem, 18 m onder de zee
spiegel bij hoog tij en stroom opw aarts van de getijdencentra le op 
de Ranee. Op 9 oktober 1989 werd de site gemeld door Loi'c Martin 
en in 1996 werd archeologisch onderzoek uitgevoerd tijdens het 
inven ta riseringspro ject Carte Archéologique du litto ra l atlantique. 
De resten werden opgetekend, de kanonnen werden gemeten en 
georiënteerd en e r werd hout en silex vastgesteld (L 'H our 1997, 
p.59). De site bestaat u it e lf kanonnen van dezelfde afm etingen 
naast e lkaar gelegen in een kop-staart positie. Dit patroon w ijs t er 
op dat ze niet in gebru ik  waren m aar eerder deel u itm aakten van 
de cargo of van de ballast.

Ofschoon het archeologisch onderzoek aantoonde dat de site dateert 
uit de periode tussen de tweede helft van de 17* en het einde van de 
18* eeuw, blijven er nog een aantal onzekerheden bestaan: Werden 
de kanonnen gebru ik t ais ba llast of waren ze de scheepslading? 
Hetzelfde ge ld t voor de silexkeien: Zijn ze gebru ik t ais ba llast of 
kom en ze u it de n a tu u rlijke  riv ie rbedd ing  van de Ranee? Is het 
m ogelijk om een historisch verband vast te stellen tussen dit w raken 
de César? Is er archeologisch m ateriaa l terug te vinden op de site? 

In 2011 werd er geofysisch onderzoek, archeologische opgravingen 
en archiefonderzoek uitgevoerd om een antwoord op deze vragen 
te vinden.

Referenties
•  L ’Hour, M . (1997). Épave 

de la Rance, dite de la Z I  24 
(Ille -e t-V ilaine). Bilan 
Scientifique du DRASSM. 
Marseille: Ministère
de la Culture et de la 
Communication, p. 59.

•  Poudret-Barrè, A. ed. 
(2012). L'épavedela Z I 24  
( La Richardais). Rappojt 
d'opération2011. Domagnè: 
ADRAM AR, 2 vol., 109 p.
&  107 p. (ongepubliceerd 
onderzoeksrapport)

i '  ZI 24 s ite  p la tte g ro n d  d ie de k a n o n n e n  en h e t ro o s te r  to o n t IFR l. ©  AD R A M A R /A 2S

gegevens op basis van één enkele opname van metingen, m aar het 
vereist een grafische overzicht van de site om een context voor de 
onderzoekspunten te voorzien. Dit kan enerzijds gedaan worden door 
de standaard rastermethode of via een prospectie onafhankelijk van 
het raster.

De kanonnen hebben een typische loop en een langgerekte vorm die 
kenmerkend is voor de 17*-eeuwse artilleriestukken. De afmetingen 
van alle stukken zijn vrij gelijkaardig, wat zou kunnen bevestigen dat 
ze de lading van het schip waren. Ofschoon het 18-ponder kanonnen 
zouden kunnen zijn, vervaardigd in Frankrijk, mogen we de mogelijkheid 
niet uitsluiten dat ze ergens anders in Noord-Europa gemaakt zijn. 

De opgravingen wezen uit dat de oorspronkelijke archeologische 
hypothesen verkeerd waren. De ontdekking van structure le  resten 
in de opgravingsputten 1 en 4 was een indicatie dat het ZI 24 w rak in 
de lengte georiënteerd is op de oost-west as, loodrecht op het sprei- 
dingspatroon van de kanonnen. De steenlaag onder het zand werd 
eerst beschouwd ais een deel van de na tuurlijk  rivierbedding maar 
deze bleken ballaststenen van het w rak te zijn.

Archiefstudie
Het doei van het docum entenonderzoek was om alle beschikbare 
informatie over de Césaren zijn schipbreuk te verzamelen en samen 
te vatten, om zo gelijkenissen te vinden tussen de archeologische 
site en de geschiedenis van het schip. De César, die door de koning 
was gecharterd en geladen m et kanonnen, zonk op 6 m aart 1692 in 
de rede van Belle-Grève. Het arch ie fm ateriaa l bevat voornam elijk  
gerechtsdocum enten van het proces tussen Guillaum e Raguenne 
(kapitein van de César) en Simon Masson (kust- en diepzeeloods) en 
de briefwisseling tussen de marine commissie van Saint-Malo en het 
M inisterie van Zeewezen over het wrak, de reddings-, bergings- en 
ontmantelingswerkzaamheden. Daarnaast werd de landschappelijke 
context van de site onderzocht, met inbegrip van een studie van oude 
nautische kaarten van de omgeving van Saint-Malo.

Kan het wrak Z I  24 worden 
toegewezen aan de Cesari
De geografische locatie van de site, de spre id ing van de kanon
nen en het archiefonderzoek schijnen de hypothese te bevestigen 
dat het w ra k  Zl 24 w a a rs c h ijn lijk  de César is. Men m oet ech te r 
zeer voorzichtig zijn om dat er tot nu toe geen archeologisch bewijs 
beschikbaar is om een m eer nauwkeurige chronologie van de site 
te bepalen of te bevestigen of de kanonnen ba llast waren of deel 
van de lading.

Naast het probleem van de identificatie van het w rak zouden verdere 
opgravingen ons toelaten om versch illende onderzoekstra jecten 
vast te ste llen:
• Vergelijken van onderzeese m eetm ethodes;
• De studie van de laadwijze van kanonnen in het schip, ais ballast 

of ais vracht;
• De studie van de scheepsarchitectuur van het w rak  om het type 

schip te bepalen;
• Verzamelen van dendrochronologische stalen;
• De studie van verspreidingspatroon, de s tra tig ra fie  en de sam en

ste lling  van de stenen ballast;
• De studie van de stenen ba llast vanuit een m ineralog isch stand

punt om de oorsprong te kunnen bepalen;
• De studie van de invloed van de berging van de kanonnen op de 

tafonom ie van de site.
Dergelijk onderzoek kan bijzonder interessant zijn omdat er slechts 
beperk t onderzoek is gebeurd naar de positie , de geografische 
oorsprong en de s tra tig ra fie  van de stenen ba llast in schepen. De 
gem eenschappelijke analyse van het sedim ent, de ba llast en de 
m eetm ethodes die in 2012 werden opgestart, geven defin itieve 
antwoorden op enkele oude vragen in verband m et de site, die tot 
een breder perspectief op het onderzoek zullen leiden. ■
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J. Sam yn.

HMS Wakef
Terreinonderzoek van een wrak van 
gemeenschappelijk belang voor de projectpartners
Ais Engels schip, uit Frankrijkvertrokken en gezonken in Belgische wateren 
vormt het w rak van de torpedobootjager HMS Wakeful een belangrijke link 
tussen de drie partnerlanden. Zowel t i jdens de archiefstudie ais bij het 
terre inonderzoek werkten de projectpartners nauw samen om tot nieuwe 
onderzoeksgegevens te komen.

Door Inge Zeebroek, Ine Demerre en Pieterjan Deckers

' h  M u lt ib e a m  b e e ld  van de  H M S  W a k e fu l ¡BEI. 
© A g e n ts c h a p  voor M a ritiem e  D ienstverlening en 
K u s t-A fd e lin g  Kust -  V laam se Hydrografie, 2006

HMS Wakeful (H88), een ongeveer 100 m lange B ritse  to rpe do 
bootjager, werd op 29 mei 1940 tijdens de evacuatie van Duinkerke 
m idscheeps getroffen door een Duitse torpedo. Het schip brak in 
twee delen te r hoogte van de m ach inekam er en het zonk onm id
de llijk  (Termote 2009). Slechts enkelen van de 650 soldaten en 150 
bemanningsleden werden gered (mondelinge inform atie J. Samyn).

Hetschip zonk nabij de Akkaertbank, midden in de huidige zeevaart - 
route, op 12 zeem ijl ten noorden van Oostende. Vandaag is het w rak 
een oorlogsgraf, beschermd door de Britse War Grave Commission. 
Desondanks werden in 2003 na reg is tra tie  van de site de hoogst 
gelegen wrakdelen verw ijderd om de vaargeul vrij te maken.

A is een schip van de Royal Navy, vertrokken uit Frankrijk  en rustend 
in Belgische wateren, is de Wakeful een voor de hand liggend onder
zoeksobject binnen het A2S project. Daar kwam nog een bekommernis 
bij: Hoe gaan we m et dit soort jong nautisch erfgoed om, en wat is 
de meerwaarde van archeologisch onderzoek?

W rakken u it de w e re ldoo rlogen ontsnappen vanwege hun jonge 
leeftijd vaak aan archeologisch onderzoek (L'Hour & Veyrat, 2005.). 
S portdu ikers verzam elen ech ter m aar a l te graag 'souvenirs' uit 
recente oorlogsw rakken. Bovendien leeft de geschiedenis ervan 
nog verder in de herinneringen van overlevenden en nabestaanden. 

Net door haar belang ais gedenkp laats en de beperkte toegang 
vormde de bewaringstoestand van de Wakeful, bijna tien jaa r na de 
ingreep in 2003, een prangende vraag. Het w rak  was toe aan een 
gedetailleerde archeologische screening. Dankzij de internationale 
dimensie van het project konden hierbij ook diverse registra tietech- 
nieken vergeleken worden en konden medewerkers uit de drie landen 
delen in e ikaars expertise.

Vooronderzoek
Voorafgaand aan de duikcam pagnes werden bestaande dossiers 
bestudeerd die de toestand van het w rak op verschillende momenten 
in het verleden beschrijven. Een verslag uit 1988 leert dat voor- en 
achterschip haaks ten opzichte van elkaar op de zeebodem waren 
terecht gekomen. S toom ketels, schouwen, schroef, kanonnen en 
andere wrakdelen waren goed bewaard en staken tot 4m boven de 
zeebodem uit.

In 2001-2002 werd het w rak door m iddel van bathymétrie, magne- 
tom etrie, side-scan sonar en duikonderzoek geregistreerd door de 
toenmalige Afdeling Waterwegen en Zeekanaal. Vervolgens werden de 
hoogst uitstekende delen van het w rak (< 20m onder GLLWS) naast 
het w rak neergelegd om de waterweg vrij te maken.

Bij d it onderzoek werd de schroef niet teruggevonden. Het zichtbare 
staal van dekken, spanten en huidplaten was in slechte staat en stak 
hoogstens 2m boven het zand uit. Op het achterdek waren onder 
m eer twee kanonnen in positie. De binnenzijde van zowel voor- ais 
achterschip was verzand en onderhevig aan snelle veranderingen. 
Rondom de site lagen m unitie en w rakstukken verspreid.

Na de ingreep in 2002 ging de toestand nog verder achteruit. Een 
multibeam  beeld uit 2006 biedt het meest recente overzicht van het 
wrak, m aar door beperkte detailkennis bleek onderzoek te r plaatse 
noodzakelijk.

De inform atie uit deze dossiers werd aangevuld door Engels arch ie
fonderzoek. Verschillende documenten uit de Public Record Office 
werden geraadpleegd, zoals een verhoorvan kapitein Fisher van de 
Wakeful en confidentiële verslagen over de evacuatie van Duinkerke 
IOperatie Dynamo).
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i '  De loop van een kanon op het achterschip. D oor de z e e r  beperk te  z ich tbaarhe id  
w as verkrijgen van goed b e e ld m a te ria a l op de s ite  b e p erk t (BEj.

©  D. D am en /O n ro eren d  E rfgoed/A2S

In situ aantekeningen
In het kader van het A2S project werden een v ijftien ta l duiken naar 
Wakeful uitgevoerd. Met behulp van een netwerk van vaste punten en 
basislijnen langs en over het w rak werden de scheepsresten in kaart 
gebracht. Daarnaast werd het w rak ook op foto's en video vastgelegd. 

De twee wrakdelen bevinden zich op ca. 15m van elkaar. Het 42m lange 
achterschip ligt in een omzeggens rechtopstaande positie.

Grote zones m et dekplaten, een kanonbasis en een kanon bleven 
bewaard. De bovenstructuur steekt to t 2-3 m boven de zeebodem 
uit. De m eest u itgesproken w rake lem enten bevinden zich in het 
noordoostelijke deel. Het gaat w e llich t om machineonderdelen die 
doen vermoeden dat zich hier het gebroken middenschip bevindt, en 
dat het achterdeel bij het zinken dus gedraaid is ten opzichte van het 
voorschip. Van de romp zelf zijn hoofdzakelijk nog de ribben bewaard. 
Veel structurele elementen zijn bedekt met visnetten.

Het voorschip is ongeveer 54m lang. De scheepswand bestaat hier 
voornam elijk uit ribben waartussen de metalen beplating gedeeltelijk 
bewaard is en die tot 3m boven de zeebodem uitsteken. De boegde- 
len van het schip zijn grotendeels verzand; enkel de boegpunt is nog 
zichtbaar. De meest opvallende onderdelen van het voorschip zijn de 
twee grote stoom ketels. Verder werden een koperen plaat m et de 
letters WA'aangetroffen, (fragmenten van) houten kisten, en een oranje 
gebakken steen met het woord 'Glenboig', een Schots stadje met een 
belangrijke baksteenindustrie.

Wanneer we deze observaties vergelijken met de bewaringstoestand 
in 1988 en 2001, b lijk t dat in 2011 veel w rakde len m eer te lijden

hebben onder erosie en andere degradatieprocessen dan bij eerdere 
observaties.

Conclusie
Dankzij de nauwe sam enwerking tussen de projectpartners en een 
uitgebreid team  van ervaren du ikv rijw illig e rs  is d it scheepswrak, 
dat een link vormde tussen de drie betrokken landen, voor het eerst 
gede ta illee rd  op plan gezet. Het vooronderzoek van Belg ische 
onderzoeksdossiers, aangevuld met historische gegevens uit Engelse 
archieven, zorgde voor een goede basis van de registratie ter plaatse. 
De gegevens van dit onderzoek zullen ook via de A2S Geoportaalsite 
ontsloten worden. ■

Referenties
•  L ’H our, M . &  Veyrat, E . (2005). La M erpour Mémoire.

Paris: Edition Somogy et Association Buhez, 196 p.
•  Term ote, D . &  T . (2009). Schatten en scheepswrakken. Boeiende 

onderwaterarcheologie in de Noordzee. Leuven: Davidsfonds, 352 p.

Een gedeta illee rde  schets van 
de W akeful gebaseerd  op in situ  

reg is tra tie  van 2010-2011 (BEj 
©  O nroerend Erfgoed/A2S
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Flower o f Um
Een mysterie ontrafeld

e

Een archeoloog van de HW TM A  
reg is tre ert houten s tructuren  op de 

F lo w e r o f Ugie (VK). 
©  H W T M A /A IS

Het w erk  van de HWTMA op de resten van het scheepswrak van de Flower of Ugie toont perfect de synergie aan tussen 
archeologisch veldwerk, historisch onderzoek; wetenschappelijke analyse en publieke verspreiding om meer te weten 
te komen over ons marit iem cultureel erfgoed. Het Archeologische Atlas van de 2 Zeeën-project maakte het mogelijk dat 
duiken op de site kon doorgaan in 2011.

Door Julian Whitewright

D
e Flower of Ugie werd ontdekt toen in 2003 de netten 
van een visser vastraakten aan een voorheen onbekend 
obstakel in de oostelijke Solent, voorde zuidelijke kust 
van Engeland. Een eerste onderzoek van de HWTMA 
onthulde een uitgebreide reeks van resten van een 

houten scheepswrak. Maar de identiteit van het w rak bleef ongekend. 
De site werd het 'Mystery Wreek' gedoopt. De HWTMA voerde verschil
lende seizoenen veldwerk uit om de site te onderzoeken, in kaart te 
brengen en gedetailleerde inform atie over de karakteristieken van 
de site te verzam elen om zo de iden tite it van het w rak  te on tdek
ken. Daartoe hoorde ook eens staalname van de houten structuur om 
zowel een dendrochronologische analyse te kunnen uitvoeren ais het 
identificeren van de houtsoort. Er werden ook stalen genomen van een 
reeks metalen sluitingen (bouten en nagels) en de buitenkant van de 
rompbekleding. Deze stalen ondergingen een microscopische analyse 
en de samenstelling ervan werd onderzocht.

Bij d it w e rk  werden twee grote zones van houten structuren gere
gistreerd, 23 m uit elkaar en elk meer dan 15 m lang. Ze vormen de 
centrale bodem van het schip en een deel van één van de zijkanten. 
Daartussen bevonden zich veel wrakstukken van structureel ijzerwerk 
en spanten. Het schip was voornam elijk gebouwd uit eik, ebbenhout 
en olm. Het was gebouwd volgens de karveelmethode, en de romp 
was voorzien van ijzeren versterkingen in plaats van houten knieën. 
Het schip was aan elkaar gezet met zowel houten pennen ais bouten 
in koper en messing. Toen het zonk was de buitenkant van de romp 
bekleed met messing. Het was niet m ogelijk om via dendrochronolo
gie het schip te dateren, maar vergelijkbare analyse van de metalen 
sluitingen leverde een voorlopige datering op van rond 1820-1850. 

Gedurende de periode van het veldwerk verzamelden onderzoekers 
van de HWTMA historische informatie om het w rak te helpen identi
ficeren uit meer dan 300 kandidaten in een radius van 10 km rond de 
site. Kenmerken van de resten van het scheepswrak maakten een 
vergelijk ing m ogelijk  tussen de historische w rakkenarch ie f en de

fysieke overblijfselen op de zeebodem. Dit leidde zo tot een positieve 
identificatie van het schip ais de Flower of Ugie. Nu was verder histo
risch onderzoek mogelijk, gebaseerd op het materiaal van het Lloyds 
Register, Lloyds List en onderzoeksrapporten van Lloyds, zowel ais 
van contemporaine kranten en andere documentaire bronnen om een 
biografie samen te stellen van het leven en de carrière van het schip.

Biografie van het schip
De Flower of Ugiewas een houten bark, in 1838 in Sunderland, gebouwd 
door Luke Crown, die m eer dan 30 jaar scheepsbouwer was. Tussen 
1838 en 1846 was het schip betrokken in de handel met de Indische 
Oceaan. In de douaneboeken van Liverpool bestaan e r nog steeds 
registraties van de ladingen van hetschip en deze leveren een moment
opname op van de goederen en materialen die in de late jaren 1830 
geimporteerd en geëxporteerd zijn tussen Groot-Brittannië en India. 
In 1842, ten tijde van de eerste Opiumoorlog tussen Groot-Brittannië 
en China, reisde het schip van India naar China. De Flower o f Ugie 
vervoerde waarschijn lijk soldaten of bevoorrading. Een reeks gedo
cumenteerde reizen tussen Madras en Mauritius in 1844/5 valt sa men 
m eteen langdurige periode waarin contractarbeiders van India naar 
M auritius werden getransporteerd. In 1846 werd het schip verkocht 
aan nieuwe eigenaars. Vanaf dan werd het ingezet op diverse routes 
in het noordelijk halfrond waaronder de Middellandse Zee, de Oostzee 
en de Noord-A tlantische Oceaan. Onder de bestem m ingen waren 
onder andere New York, Alexandrië, St Petersburg en Odessa. De 
laatste reis van de Flower of Ugie eindigde op T l december 1852 met 
een schipbreuk in de oostelijke Solent te rw ijl het een lading kolen 
vervoerde bestemd voor Cartagena in Spanje. Het werk van de HWTMA 
heeft veel nieuwe informatie aan het licht gebracht over de archeologie 
en geschiedenis van het schip en levert een belangrijk inzicht in de 
midden-19d6-eeuwse Britse houten scheepsbouw. De studie illustreert 
eveneens welke ro l deze schepen gespeeld hebben in het ontstaan 
van de huidige geglobaliseerde maritiem e wereld.

• ĵL • Eindrapport
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' ï 'Archeologische w aarnem ingen en wetenschappelijke analyse van artefacten zoals  
bevestigingsbouten m aakten  het m ogelijk om  een inzicht te ontwikkelen in de kenm erken

van het schip (VK). ©  HW TM A /A lS

H e t orig inele  onderzoeksrapport van LLoyds over de 
FLower o f U g ie  w erd  teruggevonden en leverde in form atie  

op van onschatbare  w aarde  over de originele constructie  
van h e t schip (VK) ©  H W T M A /A lS
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Toekomstig beheer
De publicatie van een monografisch rapport over het hiervoor beschre
ven archeologisch en historisch w erk betekent niet dat het w erk van 
de HWTMA op de Flower of Ugie voorbij is. Tijdens het project heeft 
de HWTMA getracht om de archeologische in form atie  aangaande 
het scheepswrak bij het grote publiek bekend te maken. Aanvullend 
op de lezingen en presentaties werd een onderw ijspakket sam en
gesteld dat leerkrachten aan de middelbare school in staat ste lt om 
de gegevens verzameld tijdens het onderzoek van het scheepswrak 
te gebru iken om vakken zoals A ard rijkskunde, W etenschappen, 
W iskunde en Geschiedenis te verrijken. Ten slotte gaat de HWTMA 
door m et het opvolgen van de site door m iddel van herhaalde dui- 
kobservaties in combinatie met de installatie van controlepunten om 
elke verandering in de afzetting in de zeebodem te kunnen registeren. 
Tijdens het veldwerkseizoen van 2011 gebeurde dit m et de hulp van 
de A2S projectpartners, waardoor we onze ervaringen konden delen 
en vrijw illige  duikers konden opleiden. Een verm inderende dikte in 
de afzettingslagen tonen de toenemende blootste lling van houten 
scheepsonderdelen aan. Deze worden vervolgens aangetast door de 
gecombineerde effecten van fysieke erosie en aanvallen door maritieme 
organismen, voornamelijk de paalworm. Voortdurende monitoring zal 
ons inzichtverg roten in het proces van blootstelling, erosie en afbraak, 
datde belangrijkste bedreigingen vorm tvan het onderwater cultureel 
erfgoed in het 2Zeeën-gebied.

De Flower of Ugie vorm t een belangrijk onderdeel van het Britse m ari
tieme erfgoed. Dit schip symboliseert de laatste bloeiperiode van groot
schalige houten scheepsbouw in het meest vooraanstaande maritieme 
land van die periode. Afgezien daarvan geeft de Flower of Ugie ons ook 
een inzicht in de wereldwijde handelsroutes en handelspatronen die 
aan de grondslag liggen van de wereld zoals we die vandaag kennen. 
Maar het gaat hier niet enkel over technologie en handel. De Flower 
of Ugiewas betrokken bij politieke gebeurtenissen m etverstrekkende 
gevolgen en in een georganiseerde verplaatsing van mensen waarvan 
we de demografische gevolgen tot op vandaag voelen. Dit is allemaal 
aan het licht gekomen dankzij de zorgvuldige toepassing van archeo
logische technieken, ingezet in combinatie met methodisch historisch 
onderzoek en bekend gemaakt door een waardevol programma van 
onderwijs en publiekswerking. Het A2S project maakte het m ogelijk 
voorde HWTMA om ideeën en ervaring uit te wisselen met de project
partners over de Flower of Ugie en om vaardigheden aan te leren die 
nodig zijn voor het w erk op gelijkaardige onderwatersites. ■

Referenties
• W hitewright, J. &  Satchell,J. ed. (2011). The Archaeology and Historj of the 

Flower o f  Ugie, Wrecked 18/2 in the Eastern Solent. H W T M A  monograph 
series 1. Oxford: British Archaeological Reports, British Series 551? 112 p.
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/ï '  In te rview  voor de  A 2S

' ï '  Online ‘v irtuele  duik' 
Eén von de onderdelen  
von het drietolige  
grensoverschrijdende  
schoolproject. ©  A2SLive video tijdens de opgraving op de ZI 24- (FR).

A2. ontsluiting

A2S
ontsluiting

De ontsluiting van de informatie die verzameld werd binnen het 
A2S project, en het beschikbaar maken van gegevens voor het 
brede publiek, was van begin tot einde een belangrijk onderdeel 
van het project.

H
et publiek dat het project w il bereiken is zeer breed en 
gevarieerd en omvat wetenschappers, amateur archeolo
gen, het grote publiek, scholieren en financiers. Rekening 
houdend met de uitdagingen en kansen die zich voordoen 
wanneer men probeert te mikken op zo'n divers publiek, 

ontw ikke lde het A2S project een brede w aaier van m ogelijkheden en 
benaderingen, gebruik makend van diverse media.
Mensen m et versch illende niveaus van betrokkenheid, interesses en 
inzichten kunnen bijleren en informatie inwinnen over het42S project via 
een korte, ludieke stop-m otion anim atiefilm  of een 35 minuten durende 
documentaire, met publieke evenementen ais onderdeel van de nationale 
erfgoeddagen, artikels in populaire media, presentaties op conferenties en 
seminaries, folders, brochures, didactische spandoeken en posters; acade
mische, wetenschappelijke en populaire publicaties; een schoolprogramma 
in de drie projectlanden met de daarbij horende onderwijsm iddelen; een 
live uitzending van archeologisch onderzoek onde rw ate r en na tuurlijk  
het vrij toegankelijke online Geoportaal. ■
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A2S Geoportaal Het A2S G eopor taa l b iedt een a l le s o m v a t te n d e  b l ik  op het m a r i t ie m  
archeologisch landschap. Door m idde l van een gecentra liseerde toegang 
tot de Belgische, Engelse en Franse gegevens brengt het Geoportaal ons 
gemeenschappeli jk  archeologische onderwatererfgoed samen.

Waarom?
Het Geoportaal is een belangrijk eindproduct van het A rc h e o lo g is c h e  A t ia s  v an  h e t  2  Z e e ë n  p ro jec t. 

Het biedt de mogelijkheid om informatie en resultaten te verspreiden, het vergroot de 
publieke betrokkenheid bij het project en ondersteunt onderwijs in het brede terrein van 
maritieme archeologie en cultureel erfgoed.

Wie?
Het Geoportaal fungeert ais onderzoeksinstrument voor academici, archeologen, historici 
en andere erfgoedwerkers. Het is eveneens beschikbaar voor iedereen met toegang tot het 
internet die geïnteresseerd is in maritieme archeologie en erfgoed, of gefascineerd is door 
historische wrakken.

Hoe?
Het Geoportaal is ontworpen door ontwikkelaars van het G e o D a ta  In s t itu te  van de universiteit 
van Southampton. Het team is gespecialiseerd in het maken van gebruiksvriendelijke 
kaarttoepassingen op het internet met gebruik van o p e n -s o u rc e  technologie. Ze benutten 
daarbij de laatste innovaties en open standaarden van het internet.

De website is toegankelijk voor iedereen met ervaring in het gebruik van web-interfaces, 
genre G o o g le  M a p s .  Het bevat eenvoudige, intuitieve hulpmiddelen voor het doorzoeken 
van de databank, het verkennen van wrakgegevens en het bekijken van foto's en andere 
gedetailleerde informatie.

Foto's, siteplannen, historische land- en zeekaarten en andere media zijn beschikbaar en 
helpen om ons inzicht te vergroten in de aard en omvang van de huidige omgeving van de 
sites.

Het Geoportaal is beschikbaar in meerdere talen, zodat Engelse, Franse en Belgische 
gebruikers er zich meteen thuis voelen.

Up-to-date?
Het Geoportaal beschikt over een ingebouwde synchronisatiemodule om dagelijkse 
automatische verbinding te maken met de drie partnerdatabanken. Zo is er toegang tot de 
meest actuele wrakfiches en de daarmee verwante informatie. Systeembeheerders dienen 
geen verdere actie te ondernemen. Zolang de brondatabanken up-to-date en toegankelijk 
blijven doet het Geoportaal de rest.

Lange termijn?
Het G e o D a ta  team heeft het Geoportaal ontwikkeld met o p e n -s o u rc e  software gebaseerd 
op standaardformaten, dus op lange termijn kan de site gehost worden door elke geschikte 
dienstverlener, zonder kosten van softwarelicenties of andere implicaties.

Technische
informatie
M eer dan

1.573 archeologische sites in  

het K an aa l en  de 

zu id e lijke  N o o rd ze e .

M eer dan

3.000 fo to ’s: historische fo to ’s, 

beelden on der w a te r  en  

foto's y an  artefacten

B a th y m e trisc h e  k a a r t  in  ho g e  
re so lu tie  op  de a c h te rg ro n d
(g lobale  m u lti-re s o lu tie to p o g ra fie )

A ntieke  k a a r te n  en  lu c h tfo to ’s 
in  h oge  re so lu tie

O p e n  s ta n d a a rd e n  
e n  tec h n ie k e n
(O p en S earch , O penLayers, RSS, W 1C 

x H T M L /ja y a S c r ip t )
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D
e drie pa rtners  van he t42S  pro ject hebben hun eigen 
databank ontw ikkeld in functie van hun noden en doel
s te llingen . Het A2S G eoportaal m aakt de verb ind ing 
m et deze databanken en synchron iseert een selectie 
van data over het c u ltu re e l erfgoed van de 2 Zeeën. 

De techn iek zorgt e rvoor dat het A2S Geoportaat op het einde van 
het A2S pro ject vottedig up -to -da te  is, door het sam envoegen van 
de nieuwe archeotogische sites in de partnerdatabanken. Bovendien 
m aakt de open-source s truc tuu r het m ogetijk dat het42S Geoportaat 
in de toekom st ge tink t b tijft aan de pa rtnerdatabanken en dat de 
gegevens verder aangevutd btijven.

H ieronder presenteren de partners hun databanken en het potentieel 
aan gegevens dat via het A2S Geoportaat beschikbaar zat zijn. ■

Onroerend Erfgoed
Maritieme databank

Sinds 2006 stelt het Agentschap Onroerend Erfgoed in form atie  

o ver het m a r it ie m  erfgoed in  Belgische w a te re n  p u b liek  te r  

beschikking v ia  de v ie rta lige  on lin e  databank op 

w w w .m a ritie m e-a rch eo lo g ie .b e .

N aast archeologische resten op de zeebodem  z ijn  er heel w a t  

verspreide collecties v an  objecten die m et de zee in  verband  

staan, n iet enkel in  musea m aar ook bij vissers en sportduikers. 

De d a tabank  b reng t deze versn ipperde  in fo rm a tie  op een 

gesystematiseerde w ijz e  samen.

G e re g is tree rd e  g e b ru ik e rs  k u n n e n  gegevens toevoegen  

in  v ie r  gegevenscategorieën. D e  eerste o m v a t de wrakken 
v a n  v lie g tu ig e n  en  schepen. Structuren  z i jn  g e b o u w d e  

constructies, boven o f  onder w a te r, die in  verband staan m et 

de zee. Artefacten z ijn  objecten die teruggevonden w o rd en  

op w ra k k e n  o f  b ij s tru ctu ren , o f  ais geïsoleerde vondst. B ij 

gebeurtenissen hoort in fo rm atie  die n ie t aan een gekend w ra k  

o f  s tru c tu u r te re la teren  is, zoals de historische v erm e ld in g  

v an  een schipbreuk.

Gegevens u it  deze verschillende categorieën w o rd e n  in  de 

databank aan  e lkaar gekoppeld. O o k  afbeeldingen, kaarten  

e n  ze lfs  v id e o ’s k u n n e n  w o rd e n  toegevoegd. B ijzo n d e re  

aandacht w o rd t besteed aan b ron verm e ld ing .

Yandaag bevat de databank in fo rm a tie  over ca. 300 scheeps

w ra k k e n  en te lt ze  m eer dan  600  geregistreerde gebruikers. 

D o o r de koppeling aan het A2SG eoportaal w o rd t deze massa 

aan  in fo rm a tie  nog  b e te r to e g a n k e lijk  v o o r  iedereen  m et  

interesse in  het historische erfgoed v an  de N o o rd ze e .

De maritiem archeologische 
databank van de
HWTMA

Gedurende de laatste 30 ja a r van  de on tw ikkeling  van  de H W T M A  vond  

er een verschuiving plaats, w eg  van  papieren docum enten, tekeningen, 

verslagen, foto's, dia's en  alle andere trad itio ne le  m ed ia . Sam en m et 

de rest v an  de w e re ld  w e rd  een d u ik  genom en in  het d ig itaa l tijdperk . 

D eze  overgang brengt u itdag in gen  m et z ic h  m ee, m a a r ook v e rn ie u 

w end e  oplossingen.

E en  b e lan g rijk  aspect hand elt over standaardiseren, opslaan en delen  

v an  onze gegevens. H e t A2S project heeft aangetoond hoe het sam en

w e rk e n  v an  de partners  n a a r een gem eenschappelijk  doei, over een  

periode v an  d r ie  ja a r  veel p rob lem en kan  w e g w erk e n . H e t delen van  

gegevens en databanken speelde h ie rin  een sleutelrol. Geïnspireerd door 

Adramar en v ia  de ondersteuning van  GeoData begon de H W T M A  m et 

het centra liseren en v erza m elen  v an  gegevens v o o r een g roo t aan tal 

sites in  het V eren ig d  K o n in k r i jk  en  d a a rb u ite n . D o o r de a lgem ene  

principes te  vo lg en  v an  English Heritage, om schreven in  de M IDAS  
Heritage Standards w e rd  de databank com patibel.

De H W T M A  gebru ikt een open-source databank (PostgreSQL) en draait 

op een Linux-server. D it  b iedt ons een rendabele en flexibele oplossing 

m et veel m ogelijkheden. D e databank heeft een geografisch com ponent 

(PostG IS), z o d a t e lk  re c o rd  k a n  w o rd e n  a an g e m a a k t, b e keken , 

aangepast o f  v e rw ijd e rd  in  een g ra fische  interface m et b e h u lp  v an  

de open-source GIS-software. E en  zoekopd rach t in  de d a tabank  kan  

beantw oorden  aan  de specifieke vragen  v an  de gebru iker. D e toegan

ke lijkh e id  v an  de in h o u d , Ios v a n  de evo lu tie  v an  bestandsform aten, 

w o rd t op lange te rm ijn  v erzekerd  door de m ogelijkhe id  o m  gegevens 

te exp orteren  n a a r een sim pel tekstbestand.

De H W T M A  databank bevat een n ie u w  toegankelijkheidsniveau v ia  een 

on linzfront-end systeem (Vfront — open-source): Records kunnen online  

w o rd e n  aangem aakt en  z i jn  overa l toeganke lijk  m et een pasw oord. 

Vaste vrijw illige rs  hielpen de H W T M A  bij het om zetten  van  grote hoe

veelheden papieren a rc h ie f en  d ig ita le  gegevens n a a r gestructureerde  

records in  de databank. V ia  verschillende niveaus v an  privileges v an  

de gebru iker kan  v ia  de databank in fo rm a tie  sneller en e ffic iën ter dan  

ooit vo o rd ien  w o rd e n  aangem aakt, b ijg ew erk t en verspreid.

D e in fo rm a tie  in  de d atabank v an  H W T M A  is ook toeganke lijk  v ia  

toepassingen v an  web mapping (zoa ls  w e b -G IS )  om  sites, afbeeldingen  

en andere docum enten m et een interface ais Google Earth w eer te geven. 

Verschillende voorbeelden v an  d it soort toepassingen z ijn  te z ie n  op 

de H W T M A  website ( w w w .h w tm a .o rg .u k ) .
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De drie partnerdatabanken samengebracht
in het Geoportaal

www.a2s-geoportal.eu

VPN
ofSSH
tunnel

(Windows + 
SQLServer)

-
M

PostgreSQL
verbinding File sync

PostgreSQL
verbinding

PostgreSQL
+ Free TDS - SQL Server 
verbinding

T  w w w .h w tm a .o rg .u k /d ¡g¡ta l-a rch iv e
©  HW TMA

T  w w w .a tla s p o n a n t.fr
©  AD R A M A R

T  w w w .m a r¡t¡e m e -a rc h e o lo g ¡e .b e
©  O nroerend Erfgoed
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http://www.maritieme-archeologie.be
http://www.hwtma.org.uk
http://www.a2s-geoportal.eu
http://www.hwtma.org.uk/d%c2%a1g%c2%a1tal-archive
http://www.atlasponant.fr


[  A2. o n ts lu it in g  ~

\

De Franse ervaring
De Atlas archéologique des biens culturels 
maritimes de l'Arc atlantique

De Franse Atlas, die diende ais referentie voor de uitwerking van 
het/42S project, toont het potentieel en de rijkdom van de gegevens 
uit de partnerdatabanken die beschikbaar werden gesteld via het 
A2S Geoportaal.

Door Django Guyon, Yann Gaonac'h en Charlotte Le Noac'h

Een duik in de Franse 
archieven
Een belangrijk doei in het A2S project was 
het verzamelen van archiefgegevens om 
archeologische sites beter te documenteren.
De onschatbare documentatie die de 
medewerkers van de Franse Atlas naar 
voor gebracht hebben, werd aangevuld met 
de resultaten van verschillende specifieke 
campagnes. Zo hervatte Jean-Luc Lahitte 
(COREDO) bijvoorbeeld de studie die Gérard 
Philoux was begonnen bij de Franse Nationale 
Archieven. De archiefvondsten, bestaande 
uit 192 verslagen over het vergaan van 47 
militaire en burgerschepen tussen de 17de en 
19de eeuw, is opgenomen in de Franse Af/os, 
raadpleegbaar via het A2S-Geoportaal. Om het 
mogelijk te maken sites te visualiseren in hun 
historische context, werden meer dan 70 oude 
kaarten gedigitaliseerd. Tientallen documenten 
over vergane schepen in het Kanaal en de 
Noordzee werden tenslotte gedigitaliseerd 
tijdens archiefonderzoek in de verschillende 
archiefcentra (waaronder de Archives 
Départementales, Service Historique de la 
Défense en Archives Nationales!. Deze vullen de 
beeldbank van het A2S Geoportaal verder aan.

S

De o o rsp ro n g  
v a n  de F ran se  Atlas
Met de toenemende popularisering van het 
scubaduiken in de jaren '50 en het stijgend 
aantal duikersverenigingen, waaronder veel 
archeo log ie- en geschiedenis lie fhebbers, 
namen de ontdekkingen van archeologische 
onderw ate rresten  toe. In d e ja re n  '80 gaf 
M ichel L'Hour, d irec teu rvan DRASSM, een 
aanzet to t een nauwe sam enw erk ing m et 
deze verenigingen. Dit was de ware start voor 
m aritiem e archeologie aan de Franse w est
kust. De Franse Atlas, opgestart in 2005 door 
Adram ar, was het directe resu ltaa t van de 
uitwisseling tussen deze onderzoeks-domei- 
nen: m aritiem  onderzoek en sportdu iken. 
Het was het resu ltaa t van een langdurige 
sam enw erk ing  tussen archeo logen, h is 
to ric i, arch ivarissen en du ikers. Voor het 
eerst werd een systematische inventaris van 
het archeo log isch erfgoed van de Franse 
westkust opgemaakt via het bestuderen van 
archeologische verzam elingen, m aar ook 
van beeld- en geschreven bronnen.

D o cu m en ta tie
Gezien de grote hoeveelheid aan beschikbare 
informatie werd het al snel duidelijk dat deze 
diende gecentraliseerd en gecontroleerd te 
worden. Met het sta tuut van 'goedgekeurd' 
verzekerde de Franse Atlas het wetenschap
pelijke niveau van de verzamelde gegevens 
en dus de re levantie en betrouw baarhe id 
ervan. Duizenden docum enten (w aaron
der archeologische rapporten, publicaties, 
archeologische data, archiefdocumenten en 
onderw aterfo to 's) over w raks ites , onder- 
waterlandschappen, v isse rijs ites  en m eer 
werden gedig ita liseerd en in de databank 
opgeslagen om zo beschikbaar te zijn voor 
een divers pub liek . H ierb ij horen o n d e r
zoekers, historici, studenten, leerkrachten, 
ze ile rs  en andere geïnteresseerden. A lle  
gekende informatie over archeologische sites 
is geklasseerd in v ijf onderling gekoppelde 
categorieën (sites, overblijfselen, afbeeldin
gen, archieven en artefacten). De data zijn 
gecentraliseerd in een Geografisch Informatie 
Systeem (GIS) en kunnen via een cartografi
sche interface geraadpleegd worden.

T o en am e  v an  kenn is over 
h e t m a r itie m  erfgoed  v an  
de F ran se  w estk u st
De Franse Atlas  w e ersp iege lt de huidige 
m aritiem e  archeolog ische kennis van de 
Noordwestelijke kust van Frankrijk (de Ponant). 
De ta lrijke  en diverse archeologische sites 
die erin opgenomen zijn, leiden tot een beter 
begrip van de maritiem e wereld, de verken
ning en de exploitatie ervan door de mens. De 
FranseAf/asiseen essentieel instrument voor 
de bescherming en verrijking van het cultureel 
erfgoed onderwater. Hetstimuleert de ontwik
keling van culturele en educatieve projecten 
via partnerschappen met erfgoed- en educa
tieve organisaties. De Franse Atlas opent ook 
nieuwe perspectieven voor onderzoek door de 
wetenschappelijke wereld toegang te verlenen 
tot archeologische collecties van artefacten, 
die aan het licht kwamen tijdens opgravingen. 
Met het A2S Geoportaal krijgen deze inzichten 
een bredere betekenis op Europees niveau. 
Het resu ltaa t is een g ro te r begrip van ons 
gemeenschappelijk m aritiem  erfgoed. ■
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D it side-scan sonar beeld van 
het stoomschip Fetlar, dat in  1919 
zonk voor de kust van Saint - 
M alo ('F ra n k rijk j, leverde een 
u it gebreid overzicht van het wrak 
op. Het onderzoek van de site door 
duikers vulde deze geofysische 
gegevens verder aan.

Beeldgegevens
P er definitie  is m a ritie m  
onderw atererfgoed niet 
gem akkeü jk  bereikbaar.
Behalve de w etenschappelijke  
registratie  van de sites, w as  
het gedurende het A2S  project 
ook de bedoeling om  via de 
inventarisatie van w rakken  langs  
de Franse w estkust m aritie m  
archeologisch erfgoed te  delen  
m et het publiek.

Resten
D oor het type, de k en m e rke n  en de g esch ieden is  van deze  
s ites  op te n e m en  p laa ts te  de Franse  Atlos  e lke  s ite  in zijn 
eigen context. D oor voortdurend  de ra akv lakken  tussen  de  
archeo log ische  expertise  en de h istorische context op te  zoeken, 
dra ag t de Franse  A tlos  bij tot beide d isc ip lines  en groe it onze  
kennis  van het m a rit ie m e  erfgoed.

©  MC C/DRASSM

De lading en de 
chronologie van het 
wrak te Ploumanac'h, 
u it  de 4de eeuw n. Chr., 
vormen een unieke site 
in  Noord-Europa en een 
opmerkelijke getuigenis van 
de commerciële zeevaart 
in  de Oudheid. De studie 
van de inscripties op de 
271 loden baren, bracht een 
verband met twee Keltische 
stammen in  Romeins Groot- 
Brittannië aan het licht.

De rijkdom  van m aritie m  archeologische  
erfgoed w ordt duidelijk door de 
topografische diversiteit van de verschillende  
sites. De studie van onderw aters ites  biedt 
rijke en gevarieerde onderw erpen, gaande  
van verdronken Neolith ische leefgebieden  
tot gezonken scheepsw rakken, vliegtuigen  
en visvallen. Deze verscheidenheid w erd  
z ich tbaarvoor het publiek via de Franse  
Atlos. Zo groeide het 
bewustzijn voor vaak  
niet-erkend erfgoed, 
m et een betere  
bescherm ing ervan ais  
gevolg.

Artefacten
Volledige archeologische ensem bles  afkom stig  uit 
onderzoek o n d e rw a te r , zijn vaak  niet toegankelijk  
voor het publiek. Gew oonlijk w orden alleen  de m eest 
in teressante artefacten  -  geselecteerd vanuit een  
m useaal oogpunt en na restauratie  -  s lechts  in kleine  
aantallen  tentoongesteld  aan het brede publiek.
Ook adm in is tra tie  en de geografische versnippering  
van zo'n artefacten  zijn h indernissen voor de 
onderzoeker De Franse Atlos  geeft een uitgebreid  
overzicht van de volledige gekende vondstcollecties  
van een site. Het v o rm t m et andere  w oorden een  
echt breed en toegankelijk  v irtu ee l m useum .

Z ic h t op de archeologische site 
van de visval van Porh Morvil 
( Morbihan ), daterend u it  de 
12ie eeuw n. Chr. Hoewel meestal 
nauwelijks zichtbaar voor een 
leek, z ijn  deze vallen in  de 
getijdenzones onlosmakelijk 
verbonden met het leven van 
kust gemeenschappen. Z e  getuigen 
zowel van een authenthieke 
exploitatievorm in  de kustzone ais 

van veranderingen in  de zeespiegel. Het visserij- 
archeologie studieprogramma, u it gevoerd door de 
A M  ARAI, lokaliseerde meer dan 660 visvallen 
langs de kustlijnen van Bretagne. Z e  dateren 
tussen 7000 v. Chr. en de 18Ae eeuw n. Chr.

Op 26  april 1676vermeldt een 
b rie f van het Franse Ministre 
de la Marine het verlies van 
het koninklijke fluitschip Le 
Chariot ‘athwart Hedic'
( dwars over Hedic j .  Meer 
dan een eeuw later in 1764, 
verschijnen de rotsen waarop 
het schip ten onder was gegaan 
ais Roches du Chariot opeen 
kaart van Bellin.

© A D 56/T . S eguin/AD RAM A R

Het servies dat werd aangetroffen aan boord van de 
Drummond Casde (1896j ,  de Castle (186$j  en de 
European (1877j ,  in  witte faience en met het opschrift van 
de maatschappij, is een voorbeeld van hoe het belang van de 
artefacten -  opgenomen in  de Franse Atlas - kan worden 
benadrukt. Het is mogelijk om meer algemeen onderzoek en 
verwerking te doen, in  d it  geval op het volledige vaatwerk aan 
boord van grote transcontinentale schepen, door analyse van 
de volledige collectie en door het bundelen van gegevens.

Archieven en oude kaarten
A rc h ie fd o cu m e n te n  zijn de fra g m e n ta ire  restan ten  van de  
geschiedenis . Ze kunnen w aa rd e vo lle  in fo rm a tie  bevatten  
over de Ligging en be teken is  van archeo log ische  s ites. De 
grote  hoeveelhe id  gegevens, v erk reg e n  van m e d e w e rk e rs  en 
uit de v ers ch illen d e  a rch ie fcen tra  kunnen nu toe g a n ke lijk  
w o rd en  g e m aa kt. Een a tlas  van k a t ie k e  kaa rte n  d ie het 
m o g e lijk  m a ak t om  s ites  te  v is u a li^ r e n  in hun h istorische  
context en topo nym ische  s tu d ies  um te  voeren, vervo lled ig t 
het itr 'iââJ  a a "  besch ikbare  a rch ie fd o c u m en ten .

©  L  Langouët/A M A R A I
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Educatie C il
H et A2S  p ro je c t bood een re e k s  kan se n  in e lk  P a rtn e r la n d  v o o r  een p e rs o o n lijk e  in te ra c t ie  m e t he t p u b lie k . D it kon gaan 
van he t w e rk e n  m e t een e d u c a tie f p a k k e t to t  m in d e r fo rm e le  p u b lie k e  e v e n e m e n te n .

In het kadervan een 3-scholen programma (zie blz. 64) bezocht 
het 42S -pro jec t scho len in e lk  P artnerland. In F ra n k rijk  
maakten schoolbezoeken van de 'Maritieme Bus' van FIWTMA 
en educatieve w orkshops deel uit van de Hermine Itinérante- 
campagne.

De Europese rondreis van de Maritiem e Bus, de Hermine Itinérante- 
campagne, de live v/deo-uitzending van het onderzoek op de site Z l24, 
Opération Meknès, tentoonstellingen in Frankrijk en België, veldwerk 
en conferenties waren gelegenheden om ook buiten het schoolse 
stram ien in dialoog te gaan m et het grote publiek. ■

De 'Maritieme Bus' 
op het Europese vasteland
Europese Erfgoeddagen 2011
Tijdens de rondreis van de M aritiem e Bus van de 
HWTMA, een interactive mobiele tentoonstelling, 
kwam het publiek in delen van Frankrijk en 
België van dichtbij in aanraking met m aritiem e  
archeologie via onderwatertilm , animatie, 
artefacten, foto’s en informatie over 
archeologische sites.

De twee weken durende rondreis van de Bus was 
gepland ter gelegenheid van de Europese Erfgoeddag 
in beide landen. De bus plaatste het A2S project in de 
'etalage' en bracht het zo onder de aandacht.

De bus nam deel aan de Open Monumentendag in 
Oostende, België (10 en 11 september 2011) en 
aan de Journées Européennes du Patrimoine in het 
Château du Gui Ido, Côtes-d'Armor, Frankrijk 
(17 en 18 september 2011). Daarnaast ging de 
reizende tentoonstelling naar scholen in Frankrijk 
en België die zouden betrokken worden bij 
het 3-scholen programma.

Tijdens deze twee weken lange reis legde de 
Maritieme Bus bijna 3.000 km af. Meer dan 1.000 
mensen kwamen aan boord om iets te leren over 
het A2S-project en het gemeenschappelijk maritiem 
erfgoed van de partnerlanden.

sk De Europese Rondreis van 
de M aritiem e Bus (Mar it ime 

Bus European Road Trip] 
werd door het ABS team  

gefiirnd. Het resa itaa t is te 
zien op YouTube. Ê) ABS
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» Een jo n g  pub liek  bekijkt de live beelden  
tijdens de Zl 2 4  opgraving. (FR).

©  ADR AM AR /A 2S

publiekswerking

De Europese  
rond re  i s bracht 
de M a ritiem e  
Bus ook n a a r  
R aversijde (BE). 
©  HW TM A/A2S

Praktisch  
leren: Kinderen  
proberen  
archeologische  
technieken uit, 
in het Guissény  
College (FR). 
© A D R A M A R /
A2S

>1' De M aritiem e Bus 
in het Archeologisch  

M useum  
Walraversijde  
(Provinciedomein 
Raversijde) 
tijdens de  Open 
M onum entendag  
2011 (BE).
©  Onroerend  
Erfgoed/A2S

Zl 2 Ulive video
Om iedereen te betrekken en ons boeiende beroep 
te delen, nodigde het A2S team publiek uit opeen 
live video-evenement tijdens de opgraving van het 
Z I2 4  wrak. Aan boord van de Sol Armor kwamen 
ze tot bij het onderzoeksschip Hermine-Bretagne. 
Terwijl het team zich klaarmaakte om te duiken 
kon het publiek in gesprek gaan met de duikers 
en genoot het van een live-presentatie van de 
duikvoorbereidingen op dek. Een cameraman 
filmde de duikers tijdens de werkzaamheden op 
de site. Via een rechtstreekse link met het schip 
kon het publiek de archeologen onder water bezig 
zien en horen. N a de duiksessie presenteerde een 
duiker aan boord van de Sol Armor het uitgevoerde 
w erk en beantwoordde vragen van het publiek. 
Meer dan 14-0 mensen kwamen aan boord tijdens 
twee duiksessies. De respons van het publiek was 
zo positief dat we hopen een gelijkaardig live 
video-evenement te integreren in alle toekomstige 
opgravings projecten. Een dergelijke aanpak biedt 
een geweldige kans to t directe interactie met 
het publiek, en toont hen het cultureel erfgoed 
w anneer het voor het eerst in  eeuwen w ordt 
onthuld.

Eindrapport kjL

Een archeoloog licht n a  de duik het w erk toe op 
het w rak  Zl 24  (FR). ©ADRAMAR/A2S
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Hermine Itinérante campagne
Promotie van de ontdekking van archeologisch erfgoed 
aan boord van het onderzoeksschip van Adramar, 
H erm ine-Bretagne

Saint-Malo

Vannes

Concarneau

S choolbezoek tijdens de 
H e rm in e  Itin e ra n te  com pogne in 

Concarneau (FR). ©  ADRAM AR /A 2S

1 s V rijw illiger D avid Johnstone n e em t een duik (VK). ©  HW TM A/A2S

Vrijwilligers inschakelen
Gemotiveerde vrijwilligers die meewerkten aan het A2S duikonderzoek van de HWTMA 
tijdens het veldwerk, waren een erg nuttige en welgekomen hulp. 83 vrijwilligers 
uit de A2S partnerlanden namen tijdens het duikseizoen van 2010 en 2011 deel aan 
het project. De vrijwilligers waren ervaren duikers, schippers en mensen met een 
ondersteunende functie die onder meer duikflessen vulden, monsters verwerkten en 
de catering verzorgden. Er werd in totaal 62 dagen gedoken in en rond de Solent en tot 
12 mijt ten zuiden van het isle of Wight.

Vijf boten met duikfaciliteiten en uitstekende schippers hielpen om de grote 
hoeveelheid uitrusting, die nodig was voor de duikcampagnes, ter plaatse te brengen 
en om de duikers veilig in en uit het water te halen. Dat de vrijwilligers tijdens het 
veldwerk de kans kregen om te trainen en rechtstreeks nieuwe vaardigheden konden 
opdoen was een bijkomende troef. Door het hectische van een week lang veldwerk 
was de voorziening van accommodatie noodzakelijk voor een zevental gelegenheden, 
gaande van campings en scoutshutten tot villa's in de buurt van de duik-zones.
Het voordeel van accommodatie in de buurt, maakte het mogelijk dat ook verder 
gehuisveste vrijwilligers langer dan één dag konden deelnemen. Dit droeg bovendien 
bij tot een gevoel van team spirit en kameraadschap tijdens het project.

In  m ei en ju n i 2011 zette A dram ar een evenement op m et de naam  ‘Hermine 
Itinérante: a la Découverte de l ’archéologie sous-marine’, ais deel v an  h aar  
culturele publiekswerking.

D it  evenem ent was gericht op scholen en het brede publiek en het presen
teerde naast de grote verscheidenheid aan archeologisch on derw atererf- 
goed, ook de activ ite iten van  A d ram ar en het A2S project. Y ie r Bretoense 

havens w e rd e n  geselecteerd om  het onderzoeksschip te v erw elko m en . 
E en aantal educatieve workshops (e en  bezoek aan het onderzoeksschip, 
uitleg  over een m eetraster, het reg istreren v an  archeologische vondsten 
en een experim entele archeologische w orkshop o m  to u w  te m aken volgens 

oude technieken) g a f bezoekers de kans te ontdekken w a t het w e rk  van  de 
m aritiem e  archeologen inhoudt. E en  reeks conferenties in  alle bezochte  

havens zorgde voor een dubbele benadering v ia  een algemene presentatie van  
onderwaterarcheologie en m eer specifieke inzich ten  in  het lokale erfgoed. 
N a  een reis v an  een m aand en 14 dagen v a n  evenem enten, bereikte  de 
Hermine Itinérante bijna 2 .000 bezoekers. Bovendien bezochten m eer dan  

4 4 0  leerlingen van  tw a a lf  scholen -  van  de kleuterschool tot de m iddelbare  
school -  de educatieve workshops.

Schoolbezoek tijdens de  H e rm in e  
Itin e ra n te  cam pagne in Concarneau  

(FR). ©  A DRAM AR /A 2S
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Operatie Meknes
Ter herinnering aan de 70ste verjaardag van het zinken van de lijnboot

O p  24- ju l i  194-0, tijdens de v erw arren d e  periode aan het begin v an  de T w eed e  W ere ldoo rlog  en  

ondanks de w apenstils tand  v a n  22 ju n i 194-0 tussen D u its la n d  en F ra n k r ijk , w e rd  h et Franse  

lijnschip M eknes  getorpedeerd door een D uitse  m otortorpedoboot op pa trou ille  in  het K anaal. 

V a n  de 1279 bem anningsleden k w a m e n  e r 4-29 om .

In  2010 nam en  A d ram a r en de H W T M A  in  sam enw erking m et de Associations S a in t-M alo  Plongee 

Emeraude, Aquateck Vision en  het Britse M in is te rie  v an  Defensie deel aan een arch ie fonderzoek  

dat een lich t m oest w e rp e n  op het z in k e n  v an  het schip gevolgd d o o r on d erzo ek  te r  plaatse, 

op h et w r a k  dat vandaag 60  m  diep lig t.

A an vu lle n d  op deze operatie  organiseerde de v eren ig in g  Les Oubliés du M eknes  (d e  vergeten  

slachtoffers v an  de sch ipbreuk v a n  de M e kn es ) op 24- ju l i  2010 een cerem onie  d ie w e rd  bijge

w o o n d  door de fam ilies v a n  de slachtoffers te r  ere v an  de 70ste verjaardag  v an  de scheepbreuk. 

A an  de kust in  D ieppe , w a a r  de meeste lich am en  w e rd e n  teruggevonden en begraven, w e rd  

een gedenksteen o n th u ld  te r  nagedachtenis aan de gevallen  zeelu i. O o k  op het w r a k  w e rd  een 

gedenkplaat geplaatst. D it  illu s treert he t historische belang v an  archeologisch o n d erzo ek  op 

recente w ra k k e n , m a a r  ook het herdenkingsaspect d at e raan  verbo nden  is.

'I s 5 5  M e k n e s . tp A lle  re c h te n  vo orbe ho u de n

'I s G e d e n k p la a t op de  p ro p e lle r  van de GG M e k n e s  I V k l  
vp G a ln t-M a lo  P lo n g é e  E m e ra u d e

Tentoonstellingen
‘De Archeologische Atlas van de 2 Zeeën’

Tijdens  de z o m e r  en herfst v a n  2012 w o rd t  in  het P rov inc ied om ein  

Raversijde (O ostende, B E )  een tentoonstelling g e w ijd  aan de onder

zoeksresultaten v a n  het A 2S project. D e  ten toonstelling  z a l een lich t  

w e rp e n  op het recente on d erzo ek  op verschillende archeologische  

sites. M e t  fo to ’s, f i lm  en een selectie v an  fascinerende vo o rw e rp e n  

k r i jg t  h e t p u b lie k  een  in z ic h t  in  de d iv e rs ite it  v a n  m a r it ie m e  

archeologie en h a a r onderzoeksm ethodes. N ie t  enke l de w raksites  

van  H M S  W akefu l u i t  de T w ee d e  W ere ld o o rlo g  en het 18de-eeuwse  

schip ‘t  Fliegent H a r tw o rd e n  gepresenteerd, m a a r  ook het la a tm id 

deleeuwse vissersdorp v an  Raversijde-Strand  en  de M esolitische site 

v a n  Bouldnor Clijf.

O p  basis v a n  deze in trig e re n d e  voorbee lden  w o rd e n  de v ers c h il

lende aspecten v a n  het m a r it ie m  archeologisch pro ject toegelicht: 

archiefstudie en v e ld w e rk  m et de m eest recente w etenschappelijke  

m ethodes. T e n s lo tte  k o m t ook h e t educatieve aspect v a n  h e t A2S  

project aan  bod.

Praktisch:
•  ten toonste lling  v a n  5 ju l i  to t 11 n o vem b er 2012

in  het P ro v in c ied o m ein  R aversijde -  Archeologisch M u s e u m

W alravers ijde

N ieuw p oortses teenw eg  616

84-00 Oostende, België

D e  d e p a rte m e n ta le  a rc h ie v e n  v a n  I l le - e t -V ila in e  hu isvesten  de 

ten toonste lling  ‘A  l ’abordage! Les Corsaires entre mythe et réa lité ’.

D e artefacten van  de scheepswrakken van  L a  N a tie re  en de archieven  

w o r d e n  v e rg e le k e n  m e t  de te k e n in g e n  v a n  P a tr ic e  P e lle r in  

( L ’E p e rv ie r)  w a a r ro n d  de te n to o n s te llin g  d ra a it . H e t  to o n t de 

gelijkenissen tussen het w e rk  v an  de strip tekenaar en  de archeoloog. 

V ia  foto's, genom en tijdens het A 2S project za l het pu b liek  het w e te n 

schappelijke onderzoek b innen  de m aritiem e  archeologie ontdekken, 

te rw ijl he t z ic h  o n d erd o m p e lt in  de w e re ld  v an  de Franse kapers.

-» Praktisch:
•  ten toonste lling  v a n  4- ju n i to t 11 augustus 2012 

D ep artem en ta le  A rch ieven  v a n  ille -e t-V ila in e  

1, rue  Jacques L e o n ard  

15000 Rennes, F ra n k r ijk
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SSLondonier

A ontsluiting

-V  Gegevens over 
de aanvallen  op 

handelsschepen door 
vijandelijke onderzeeërs, een  

docum ent dat opgem aakt 
w erd  d oor de hoogste in 

ran g  van de overlevenden  
van koopvaardijschepen  

die tot z inken w erden  
gebrach t tijdens de Eerste  

W ereldoorlog  
© T h e  N a tio n a l Archives  

(VK), A D M  137/ 1476.

sl/ D e SS L o n d o n i er, gefotografeerd  in 1917 
o f 1918. ©  N a tio n a l S cheepvaartm useum  

(BE), AS.70 .4 5 .2 66 .

De London ier is een u its tekende  cases tud ievan  het/42S p ro ject. Het sch ip  v e rw ijs t im m e rs  d u id e lijk  na a r het ge m eenschappe lijke  
erfgoed , het re s u lta a t van de ge de e ld e  m a r it ie m e  g e sch iede n is  van de d rie  p a rtn e rla n d e n . Het to o n t ook hoe de v e rs c h ille n d e  
a c tiv ite ite n  van he t A2S  p ro je c t w o rd e n  g e co m b in e e rd  in he t o n d e rz o e k  n a a r één en ke le  s ite .

Door Amanda Bowens en Stephen Fisher

H
et w rak  van de SS Londonier lig t in het Kanaal. Het 
schip werd door dhr. David Wendes (Wendes, D. 2006) 
gelokaliseerd, onderzocht en geidentificeerd vooraf
gaand aan het42S project. Dankzij het project werd 
verder historisch en archeologisch onderzoek door 

de pro jectpartners en de v rijw illig e rs  m ogelijk.

SSLondorder-een internationaal verhaal
De SS Londonier was een Belgisch stoomschip, gebouwd en te water 
gelaten in Engeland in 1911. Oorspronkelijk heette het de SS Vrijhandel, 
maar het werd in 1917 herdoopt tot SSLondonier toen het van eigenaar 
veranderde. Op 12 m aart 1918 werd het gecharterd door de Franse 
overheid toen het Calais verlie t richting Bristol. Het schip was bewa
pend m et één enkel QF 12-pond 12 cwt scheepskanon en het had 
25 mensen aan boord, waaronder ten m inste 12 Belgen, 3 Russen, 
2 Nederlanders, 2 Britten, een Zweed en een Noor. Op 13 m aart 1918 
rond 2 uur 's morgens werd de SS Londonier getorpedeerd door de 
UC-71. De bemanning verlie the tsch ip  m aarslechts 13 man overleef
den: 11 mensen stierven tijden de explosie, verdronken of stierven 
door onderkoeling. Terwijl ze samen in de reddingsboten zaten konden 
de overlevenden nog een glim p opvangen van de onderzeeër, voor ze 
die rond 2u30 opnieuw zagen onderduiken.

Grensoverschrijdende bureaustudie
Een bezoek aan de Britse National Archives leverde nieuwe informatie 
op over de aard van de laatste reis van de SSLondonier. Het onthulde 
een aantal interessante feiten: dat er een typefout stond in de naam van 
de gezagvoerder in een adm iralite itsdocum ent; dat het schip alleen 
voer en niet in konvooi zoals voorheen verondersteld werd; dat één 
van de bemanningsleden stie rf aan onderkoeling in een reddingsboot 
en dat de naam van de scheepseigenaar in het adm iralite itsrapport 
achterhaald was.

Deze inform atie maakte verder onderzoek op het internet mogelijk 
en dat onthulde gegevens over de scheepswerf waar de SS Vrijhandel/ 
SS Londonier gebouwd werd en de namenlijst van de bemanning toen 
het schip in het begin van 1918 in New York toekwam.

Ondertussen onthulde onderzoekvan Belgische bronnen de namen 
van de Belgische bemanningsleden die gestorven waren tijdens het 
zinken. Gecombineerd m et de Britse lijs t van de overlevenden was 
het daardoor mogelijk om een bijna volledige bemanningslijst samen 
te stellen van de 25 personen die aan boord waren op het m om ent 
van zinken.

Eens de naam van het schip en de eigenaar met zekerheid was vastge
steld, konden de Belgische onderzoekers verder onderzoek verrichten

f • fiCL • Eindrapport
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'V' H e t  Lloyds R e g is te r van I 916/ 1917, toont de n a am sverandering  van 
V rijh a n d e l n a a r  London ie r. ©  Th e  Lloyds R e g is te r of sh ips, I 916-
1917. Volum e II: S team ers, p. 274 .

in de archieven van de rederij Compagnie Maritime Beige (CMB). Zo is 
een a rtike l on tdekt over de SS Londonier, dat werd geschreven in 
1936 op basis van documenten van deze rederij. Het beschreef de 
loopbaan en de schipbreuk in 1918. De documenten bestonden niet 
alleen uit de eigen administratie, maar bevatten ook verklaringen van 
overlevenden, die m eer details prijsgaven dan de Britse rapporten 
van de adm iralite it. Het Belgische artike l bevatte veel inform atie van 
vóór 1918 die evenmin in de adm iralite itsrapporten terug te vinden 
was, te rw ijl deze adm iralite itsrapporten net veel vertelden over het 
zinken en de overlevenden, wat in de Belgische bronnen ontbrak.

De Belgische historische archieven onthulden ook Franse documentatie 
in de vorm van een tonnagecertificaat voor de SS Vrijhandel van 1911. 

De bureaustudie bracht bovendien aan het licht dat er een tweede 
SS Londonier te w ater was gelaten in 1919. D itsch ip leek erg goed in 
afm etingen en uitzicht op de SS Londonier van 1911. Foto's van het 
nieuwere schip bleken soms zelfs verward te worden met het schip 
dat in 1911 te w a te rw as gelaten.

De bureaustudie van het schip, waarbij methodes, bronnen en in for
matie werden uitgewisseld tussen de partnerlanden, resulteerde in 
een meer compleet beeld van de SS Londonier [ 1911 ) en de schipbreuk 
dan zou m ogelijk  geweest zijn zonder sam enw erking. Dit schip is 
dus een casestudie bij uitstek om de verwezenlijkingen van het A2S 
project te demonstreren. •  •  •

—  C e r t if ic a t  th e  
J au g e a g e  van 

h e t stoom schip  
V rijh a n d e l 

©  Belgisch  
Scheepsregister, 

Antw erpen, 
A rt. 1067  i
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é r  H e t 12-ponderkonon gem onteerd op de achtersteven 

van de  SS L o n d o n ie r (VK). ©  H. M orrison

•  •  •

Veldwerk
Het veldwerk op de SS Londonier site bestond uit duikonderzoek (met 
behulp van meetlinten en video) en geofysische prospectie met een 
side-scan sonar. De zichtbare archeologische structuren zijn nauw
keurig geregistreerd en de huidige positie, omvang, stab ilite it en het 
karakter van de site werden nagegaan.

De duiken op de site werden uitgevoerd door een meerlanden-team  
van professionelen en vrijw illigers. Terwijl alle drie de partnerorgani
saties nauw hebben samengewerkt en samen doken op een reeks van 
42Ssites, werd het veldwerk op de SS Londonier uitgevoerd dooreen 
Frans-Brits team van duikers. De resultaten ervan waren bruikbaar 
voo ra lle  drie de partnerlanden (zie blz. 18 -19).

Side-scan sonar gegevens van de SS Londonier werden verzam eld 
dankzij de opsporing van een systeem en m ensuren van Konsberg 
GeoAcoustics en een verwervingssysteem van CodaOctopus. Het werk 
werd uitgevoerd vanop de Wight Spirit, het werkschip dat de HWTMA 
courant gebru ikt bij duikcampagnes.

Hoewel zowel de duiken ais de geofysische werkzaamheden op de 
SS Londonier-site gehinderd werden door slecht weer, was het toch 
m ogelijk om de belangrijkste veldwerkdoelstellingen te bereiken.

I • ^2. • Eindrapport
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Een b lad  van de p ro p e lle r  
en een deel van het ro e r  
van de  SS Lo n d o n ie r (VKj. 
©  H. M orrison

Het scheepswrak
De resten van de SS Londonier zijn  verspreid over een vlakke 
zeebodem van zand  en grind. De meeste w rakstukken liggen 
vlak  op de zeebodem , m et u itzo n d erin g  van  de m otoren , 
de stoom ketels, de rese rveke te l en  he t ro e r  die rech to p  
staan. De m o to ren  vorm en  het hoogste deel van  het w rak  
en  bevinden zich  ongeveer 4  à 5 m  boven de zeebodem . De 
zijde aan de achtersteven van de stuurboordketel ontbreekt 
en  zo z ijn  de w aterle id ingen  b in n en in  z ich tbaar. A chter

de m o to r is het m ogelijk om  de schroefas te volgen to t aan 
de ach tersteven  van  het w rak  w aa r het kanon  z ich tbaar 
is. O n d er de ra n d  die g ren s t aan  de b ak boo rdz ijde  van  
de p ropellerschacht z itten  reddingsvesten  geklem d. Aan 
de v o o rk a n t v an  de bo ilers z ijn  de w ra k s tu k k e n  m eer 
v ersp re id , m et o n d e r m ee r p la ten  die gelijk  liggen m et 
de zeebodem . In  de boeg z ijn  tw ee ankers z ich tbaar in  de 
kluisgaten.

- Eén van de w erkb laden  (N ederlandse  versiej opgesteld  
voor h e t 3  scho lenprogram m a. ©  A2S

si' Leerlingen leren  b ij o ver w iskunde, geschiedenis en technologie door archeologische  
technieken toe te  passen tijdens h e t scholen p ro g ra m m a  (BE).

©  S in t-B ernarduscollege , N ieuw poort/A2S

/ ls In fo rm atie  over de SS Lo n d o n ie r kan op 
he t A 2S  G eop ortaa l teruggevonden worden. 
© A 2 S

Geoportaal
Gegevens, tijdens het A2S pro ject verzam eld door bureaustud ie 
en archeologisch onderzoek werden in de databank die achter het 
Geoportaal zit ingevoerd. Zo w ord t het beschikbaar voor het grote 
publiek. Gebruikers kunnen zoeken op de scheepsnaam of doork lik 
ken op een geografische zone voor verdere informatie.

Ontsluiting en communicatie
Ontsluiting en communicatie naar iedereen stond centraal in het A2S 
project. Alle informatie, verzameld dankzij de grensoverschrijdende 
sam enw erking tijdens bureaustudie en veldwerk, werd tijdens de 
Europese rondre is  van de M aritiem e HWTMA Bus on ts lo ten  op 
diverse contactm om enten en via a lle rle i benaderingen. N a tuu rlijk  
w ord t e r ook m eer in fo rm atie  verspreid via het A2S Geoportaal en 
de SS Londonier kreeg bijkomende public ite it ais de casestudie van 
het A2S 3-scholenprogram m a. • • •
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Zoals uit de onderstaande reacties blijkt, waren leerlingen en leerkrachten 
die bij het programma betrokken waren zeer enthousiast:

kQ_ ontsluiting

%  H e t pro ject toonde de 
gemeenschappelijke geschiedenis 
van Engeland, F ra n k r i jk  en België 
aan; een onderwerp da t we aan deze 
school verder w illen  ontw ikkelen.”

%  H e t is erg leuk om kwalita tieve  
buitenschoolse activ ite iten te 
kunnen aanbieden -  iets helemaal 
anders dan gewoonlijk. ”

%  H e t maakte m ij 
geïnteresseerd in  iets w aar 
ik  voo ra f niets van kende. ’

E e n  F ra n s e  t e r a a r
E e n  E n g e ts e  te r a a r E n g e ls e  le e r l in g —  'T ' L e e rlin g  en 

gebruiken de A2S  
¡leerm iddelen  
müdens het A2S  
13  scholenprogrom m o  
(VK)

I ©  HW TMA
%  I k  vond elk deel van het pro ject 
super. H e t was een leuke e rva ring  voor 
iedereen. De f i lm  die we maakten voor 
de tentoonstelling was super tof. ”

%  Een zeer positieve 
ervaring  en zeker de moeite 
w aard om aan deel te nemen. ”

%  Op naa r het
volgende pro ject over
scheepswrakkengeschiedenis.

' ï '  De video, door de leerlingen  van 
de  Toynbee Schoo l gem aakt, die het 
v erhaal verte lt van h e t onderzoek  
van de  SS L o ndon ie r (VK).

Belgische leraar Franse leerlingBelgische leerling

•  •  •

A2S 3-scholenprogramma
In dit innovatieve programma werkten organisaties en schoten in de 
drie partnerlanden nauw samen op basis van informatie en gegevens, 
verzameld via bureaustudie en veldwerk binnen het A2S project.

Elke partnerorganisatie engageerde een school in eigen land om mee 
samen te werken. Deze scholen waren:
• In Engeland de Toynbee School in Hampshire
• In Frankrijk het Collège Diwan in Guissény
• In België hetS int-Bernarduscollege te Nieuwpoort

Het project vertrok van het scenario dat er een anomalie in de zeebodem 
was aangetroffen tijdens een geofysisch onderzoek. Duikers werden 
ingeschakeld om de anomalie te onderzoeken. Vanaf dit punt namen 
de leerlingen de rol van de maritieme archeoloog over, te beginnen met 
een drietalige 'virtuele duik'. Met begeleide sessies en op maat gemaakt 
materiaal, werden de leerlingen elke week op sleeptouw genomen 
door het proces van een realistische archeologische en historische 
speurtocht.

Het schoolse aspect van het project werd in e lk van de partnerlan
den iets anders benaderd. In het G root-Brittannië en België vonden 
de projectsessies plaats in een wekelijkse naschoolse sessie of in de 
lunchpauze, te rw ijl in Frankrijk de lessen plaatsvonden ais onderdeel 
van hun Bretoense taalklassen.

Er werd een reeks educatieve middelen gemaakt in vier talen (Engels, 
Nederlands, Frans en Bretoens) Deze werden gebruikt door de leer
lingen in alle drie de scholen, gedurende een uniek programma van 
zeven weken, m et de steun van de m aritiem e archeologen van de 
A2S partnerorganisaties.

Resultaten
sk  —  Een v o o rg a g in a  van de kn an t oven 

de sch ip jbneak van de ES L o n d o n ie r, 
o p jges te ld  doon de Iee n lin ge n  van  C o lle ge  

D iw an  in G a issèn y  IF R l  
Ê> C o llé ge  D iw an  G uissény/A2E

Het g renso ve rsch rijde nd e  A 2S -schoo lp rog ram m a m aakte  het 
voor de Belgische pro jectpartners m ogelijk  een nieuwe re latie op 
te bouwen m et leerkrach ten en leerlingen  van de lokale school. 
F ranse en Engelse p a rtn e rs  w aren  in s taa t om de bestaande 
partnerschappen m et de scholen verder te ontw ikke len door een 
nieuw activite itenprogram m a aan te bieden, m et de daarbij horende 
onderw ijsm iddelen.

Tweeënzestig lee rlingen  en negen leerk rach ten  u it drie landen, 
kregen een in le id ing  in de m a ritiem e  archeo log ie en ontdekten 
hoe deze d isc ip line  past binnen de trad itione le  schoolvakken en 
hun nationale leerplannen.

Alle drie de scholen zijn geïnteresseerd in gelijkaardige programma's 
in de toekomst. De online, papieren en praktische middelen, on tw ik
keld voor dit program m a, maken deel u it van het pro jectarchief en 
werden intussen ook al in andere scholen gebru ikt. ■

Referenties
•  Board, o f  Adm iralty, English Channel: German Submarines, 1-15 M arch

1918. National Archives A D M  137/1476.
•  Scarceriaux, P. (1936). Histoire Londonier. Wandelaer et sur l ’eau, 

August, n° 164, pp. 378-381.
•  Wendes, D . (2006 ). South Coast Shipwrecks. W ight Spirit Charters, 

pp. 174-175. G - A 2S 3  scholenprogram m a  
in Guissény (FR). 
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Communicatie

- >  UNESCO Conferentie,
13 en 14 D e ce m b e r 2011, B russe l (BE).

© A 2 S

Communicatie
Informatie voor een divers publiek
De s p e c if ie k e  u itd a g in g e n  en m o g e lijk h e d e n  van  he t A2S  p ro je c t, b e te k e n d e n  da t c o m m u n ic a t ie  m e t de v e rs c h il le n d e  
b e la n g h e b b e n d e n  en p a r tn e rs  v ita a l w a s  v a n a f he t beg in  van d it E u ro pe se  p ro je c t.

D
oorheen de hele looptijd van 
het project gebruikten we een 
programma van activiteiten en 
een serie van com m unicatie
m idde len  om in fo rm a tie  te 

delen m et een breed en divers publiek. Dit 
program m a werd u iteengezet in de com 
municatiestrategie, die doorheen het project 
voortdurend werd herzien en aangepast. 

C om m un ica tie  in de d rie  dee lnem ende  
landen werd op elkaar afgestemd en kreeg 
een consistente identite it door het creëren 
van een 'h u is s t i j l '  voo r he t p ro je c t, dat 
Powerpointsjablonen, posters, brochures, 
fo lders en spandoekontwerpen standaar
diseerde. Het A2S project werd voorgesteld 
via een communicatiebrochure, met toe lich
ting over de bijdragen van de verschillende 
pa rtn e rs  (financiers, w e tenschappers en 
v r ijw illig e rs ). Het paradepaard je  van het 
project is de website op www.atlas2seas.eu 
www.atlas2mers.eu of www.atlas2zeeen.eu. 

De vo lgende p rinc ip es  onders teunen de 
Communicatiestrategie van A2S-.
Fase 1 : gegevensverzameling, gezamenlijke 
veldoperaties.
Fase 2: controle van gegevens, goedkeuring 
bij de wetenschappelijke partners op natio
naal en Europees niveau.

Fase 3: het leveren van in form atie  aan het 
publiek via een prom otioneel beleid, gericht 
op diverse doelgroepen (wetenschappers, 
am ateu ra rcheo logen , het g ro te pub liek, 
scholen en sponsors).

We hebben verschillende vormen van com 
municatie ontw ikkeld, die bestemd zijn voor 
zeer uiteenlopende doelgroepen:
• Media-evenementen gerich t op de spon

sors, zoals de Z! 24-duik die getoond werd 
via een parallele en sim ultane uitzending 
m et een selectie van speciale gasten;

• Voor w etenschappers organiseerden we 
conferenties en werkgroepen m et weten
schappelijke rapporten, zoals onder andere 
onze stuurgroep die jaa rlijks  bijeenkomt;

• Voor het grote publiek zijn e r de speciale 
evenementen zoals het 'Hermine Initérante'- 
project in F rankrijk of de door de HWTMA 
gesponsorde rondreis van de Maritieme Bus, 
gepland tijdens de Europese Erfgoeddagen 
in Frankrijk en België;

• Voor de scho len was e r een in te ra c tie f 
p ro ject, ‘M ystery sh ipw re ck ' genaam d, 
w aarb ij drie scholen (één in e lk  dee lne
mend land) sam enw erkten en onderzoek 
deden op een w ra k  m et een h istorische 
band voor e lk  land.

De A2S documentaire zal het project buiten

de gekende kringen promoten. Ook enkele 
prom otionele activ ite iten werden gereg is
treerd en zijn online te vinden op YouTube en 
op de projectwebsite (zie boven). Alle acties 
werden bovendien fotografisch vastgelegd 
en gearchiveerd.

Deze gemeenschappelijke ervaring wasvoor 
ons ook een m ogelijkhe id  om uitstekende 
com m unica tiem idde len  te creëren, zoals 
speciale educatieve middelen voor leerlingen 
of didactische spandoeken over het project 
en over de loopbaan van een m a ritie m e  
archeoloog.

Een slo tpub lica tie  vat tenslotte het project 
samen door het gemeenschappelijke werk, 
de activiteiten en de resultaten van de pa rt
ne ro rg an isa tie s  te p resen te ren . Deze is 
aangevuld met een mobiele tentoonstelling 
die een deel zal worden van de erfenis van 
het project.

Alle activiteiten en middelen zijn in sam en
w erk ing  ontworpen, w a t resu ltee rt in een 
samenhangend geheelvan documenten, met 
een relevantie die veel verder zal gaan dan de 
gefinancierde levensduurvan het project. Ze 
kunnen worden gedownload via de website 
van het project en via de partnerwebsites. ■
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Meer dan

30 confe ren ties /lez in gen  

w e rd e n  gegeven tijdens  

h et A 2S  project

—  H u is s t ijl vo o r p re s e n ta tie s . 
© ACS
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' ï '  P anelen die h e t educa tie f deel van 
h e t A 2S  pro ject p resenteren , g e m aa kt 

v o o rd e  Europese Erfgoeddagen 2011 
in h e t k a d e r van de Europese rond re  i s 

van de M a ritiem e  Bus (N ed e rlan d s - en 
Franstalig). ©  A2S

minuten durende 
documentaire, 
gemaakt tijdens 
het A2S project

P anelen  die h e t A 2S  pro ject 
voorstellen in drie  talen, g e m a a k t voor 

de Europese Erfgoeddagen 2010. © A 2 S
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Meer dan

4500 bezoekers op de A2S  website  

tassen a p ril 2011 en a p ril 2012

Com m unicatie

Gemiddeld
bezoekers 
per maand

71 Screenshot -  A 2S  website, 
ge lanceerd  in april 2011.

www.atlas2mers.euwww.atlas2seas.euwww.atlas2zeeen.eu

7  D e cem b er 2011 -  Een 
dow nloadbare P D F  op deA 2S  

w ebsite over het veldw erk  
(Fieldwork).

*3L ‘ E d rapport

-
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7  D e cem b er 2011 
Een downloadbare  

P D F  op de A2S  
website over de 

publieksw erk ing  
(Outreach).
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o l  tfvH  S ö l f ln t

wetenschappelijke 
publicaties tijdens de 4 jaar  
van het A2S  project
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Com m unicatie

71 S creenshot -  R eportage op 
M e rid ia n  TV, 4  n o v e m b e r2011.

/ ls P ersartike l over de  M eknès-operaf/e , verschenen  
in het tijdschrift O ctopus in ok to b e r2011.

Fo ld er voor de H e rm in e  Itinéran te  
cam pagne in m e i 2011.

televisieprogramma's

' l '  In te rv iew  voor de W est-V laam se  televisie  [Focus] in A ugustus 2009 , 
over m a rit ie m  erfgoedonderzoek in België. ©  O nroerend Erfgoed

3 * 4 2 .  • Eindrapport

Meer dan

foto’s werden

In het kader van het A2S 
3 - scholenprogramma

Meer dan
scholen

kinderen

persartikels
leerkrachten

weken durend 
program m a

/ ls P ersberich t te r  aankondiging van de 
M ekn ès-o p eraf/e  in s ep tem b e r 2011.

gemeenschappelijke
publieksprojecten

Meer dan

1 s N ieuw sbrie f 
van de  N a u tic a l 
A rchaeo logy

verschenen in de 
len te  van 2011. bezoekers werden verwelkomd

in het kader van de verschillende
evenementen georganiseerd rond
het A2S project

nieuwsbrief
artikels

K J  r1
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Project e rva rin g

Pr oj ectervaring...
E uropa  h e e ft een s to rm a c h t ig e  
g e s c h ie d e n is  a c h te r  de 
ru g . Invas ies , c o n flic te n  en 
p o lit ie k e  in tr ig e s  hebben  de 
la n d e n  in de v o o rb ije  eeuw en  
v e rd e e ld . H e t/42S  p ro je c t b ra c h t 
m e n se n  van v e rs c h ille n d e  
n a t io n a lite ite n  s a m e n  rond  een 
g e m e e n s c h a p p e lijk e  g e s c h ie d e n is  
om  zo c u ltu re le  v e rs c h ille n  te  
o v e rb ru g g e n  en re la t ie s  s te rk e r  
te  m ake n . D it p ro je c t to o n d e  
de w a a rd e  van e rfg o e d  a is  
een m id d e l to t  e e n m a k in g  en 
d e m o n s tre e rd e  de v o o rd e le n  
d ie  k u n n e n  w o rd e n  g e w o nne n  
u it z o ’n g re n s o v e rs c h r ijd e n d e  
s a m e n w e rk in g .

Garry Momber, Alexandre Poudret-Barré, 
Ine Demerre & Inge Zeebroek

H
et verzamelen van gegevens en het onderzoek doorheen 
het A2S project hebben de rijkdom en de omvang van 
het maritiem cultureel erfgoed in onze gemeenschap
pelijke zeeën benadrukt. Er werden m eer dan 1500 
archeologische sites in de regio geïdentificeerd en 

opgelijst, te rw ijl ook m eer dan 3000 artefacten en historische foto's 
zijn gecatalogeerd. Tijdens het veldwerk werden 100 archeologische 
sites door m aritieme archeologen onderzocht en 31 geofysische ano
malieën geinspecteerd. Alle resultaten zijn verzameld en opgeslagen in 
databanken die nu toegankelijk zijn via het online A2S Geoportaal voor 
alle nieuwsgierigen onder de studenten, academici, kustbeheerders, 
beleidsmakers of het brede publiek.
De casestudies in dit rapport tonen de variatie aan van methodes die 
door de partners worden gebruiktvoor onderzoek, inspectie en opgra
vingen. Deze variatie is belangrijk omdat ze de kansen op training en 
expertiseopbouw vereenvoudigt. De individuele casestudies werden 
door teamleden van alle drie de partnerlanden naar voor gebracht, en 
uitgewerkt in nauwe onderlinge samenwerking voor wat de methodes, 
vaardigheden en ervaring betreft. De samenwerking betekende een 
belangrijke meerwaarde voor de resultaten van het project. Alle partners

deden cruciale expertise op en zijn nu beter in staat, om te gaan met 
een breder gamma van m aritiem  archeologische uitdagingen. 

Publiekswerking en onderw ijs waren bijzonder s te rk  uitgebouwde 
aspecten van het project. Meer dan 600 mensen waren direct betrokken, 
te rw ijl duizenden mensen hebben deelgenomen aan A2Sactiviteiten. 
Evenementen waren o.a. publieke lezingen, seminaries, opendeur
dagen en rondreizen in elk Partnerland. Eén enkele rondreis rond de 
Bretoense kustlijn met de Hermine Bretagne zorgde voor meer dan 
2000 bezoekers, terw ijl de Maritieme Bus duizenden mensen bereikte 
op een reis van Engeland naar Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. 
Bij elke expeditie waren er nauwe banden met de scholen, waarvan er 
drie zich waagden aan de identificatie van bet Mystery wreek. Dat waren 
Collège Diwan uit Guissény, Bretagne-Frankrijk, Sint-Bernarduscollege 
Nieuwpoort, België en Toynbee School in Hampshire, VK. Zij werkten 
samen door inform atie te delen in het onderzoek naar en de iden
tificatie  van de SS Londonier, een w rak historisch m et alle drie de 
landen te associëren. De resultaten werden verspreid via de A2S website 
(www.atlas2zeeen.eu). Nog belangrijkerisdatookdoorde kinderen zelf 
een eigen publieksresultaat werd gemaakt, waaronder krantenkoppen,

Eindrapport

 ̂̂ H et A2Sproject bracht internationale teams 
van archeologen, vrijw illigers en schoolkinderen 
bijeen, in  de leeftijd van 8 tot 88 jaa r. ”

een film  en een animatie. Educatieve hulpmiddelen werden gemaakt 
in het Engels, Frans, Nederlandsen Bretoens.

Naast het grote aantal directe deelnem ers aan het project bracht 
een uitgebreide communicatiestrategie de archeologische resultaten 
naar een veel breder spectrum  van de samenleving. Er zijn meer dan 
20 artikels verschenen in de lokale en nationale pers, naast 16 nieuws- 
briefartikels. De website ontving in zijn eerste jaar meer dan 4500 hits. 
Het w erk is gerapporteerd in 17 academische publicaties en was het 
onderwerp van 14 televisie- en radioreportages en een docum en
taire. Deze communicatie was essentieel om een breder publiek te 
informeren en er zeker van te zijn dat de bekendheid van het project 
niet verm indert. De gepubliceerde werken vormen, samen m et de 
productie van een 35 minuten durende professionele documentaire, 
een erfenis die door de opvolgers niet vergeten of over het hoofd kan 
worden gezien. Het delen van de ervaringen tussen de partners heeft 
een vruchtbare omgeving gecreëerd en een hecht team klaargemaakt 
om nieuwe culturele ondernemingen naar voor te brengen.

De weg voorwaarts
Het A2S project moet worden gezien ais een proefproject dat innovatief 
was in een reeks van succesvolle initiatieven. Het heeft internationale 
teams van archeologen, vrijw illigers en schoolkinderen bijeengebracht, 
in de leeftijd van 8 tot 88 jaar. Het creëerde een pla tform  voor een 
grensoverschrijdende samenwerking op een zelden geziene manier. 
Dit is iets wat moet behouden blijven omdat het een basis kan zijn 
om hoofdaspecten van het A2S project uit te dragen naar een breder 
publiek. Allereerst vorm t het Geoportaal een kanaal waarmee een groot 
deelvan de duikende en niet-duikende gemeenschap kan meewerken, 
om zo het aantal gekende erfgoedsites onderwater uit te breiden. Ten 
tweede heeft het internationale team van m aritiem e archeologen nu 
de vaardigheden en de m ogelijkheden om projecten op een supra
nationaal niveau uit te voeren. Ten derde heeft het onderzoek door 
toegewijde v rijw illig e rs  bruggen gebouwd tussen de verschillende 
landen en aangetoond hoe men culturen kan verbinden. Tenslotte 
bleek m aritiem  archeologisch erfgoed een zeer krachtig educatief 
medium, dat een bijdrage kan leveren aan het onderwijs. Eigenlijk 
zouden er nu meer sites moeten worden geïntegreerd in educatieve 
pakketten. Zo kunnen schoolkinderen gestimuleerd worden om hun 
nationaal leerplan op een leuke en proactieve manier te benaderen. ■
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H
 Europa heeft een s to rm a c h tig e  gesch ieden is  a c h te r de rug. 

Invasies, con flic ten  en po litie ke  in tr ig e s  hebben de tanden in 
de vo o rb ije  eeuw en verdee ld . Het A2S  p ro jec t heeft m ensen 
van v e rs c h ille n d e  n a tio n a lite ite n  s a m e n g e b ra c h t rond een 
gem eenschappe lijke  gesch ieden is en zo cu ltu re le  ve rsch illen  
overbrugd en re la ties  s te rk e r gem aakt.

De A rcheo log ische  A tlas  van de 2 Zeeën (A2S) is on tstaan u it 
de w e ns  om  kennis, vaa rd igheden en in fo rm a tie  over on d e r- 
w a te rarcheotog ie  in de gem eenschappe lijke  m a ritiem e  reg io ’s 

van F rankrijk , Engeland en Belg ië sam en te brengen. Het w as een am b itieus  pro ject m et a is  doet 
een be te r inz ich t te ve rw erven in ons g rensoverschrijdend , m a ritie m  archeo log isch erfgoed. De 
d rie  tanden delen een r i jk  m a ritie m  onde rw a te re rfg oe d  w a t re la ties  en sam e n w e rk in g  over de 
grenzen heen vereenvoudigt.

Van 2009 to t 2012 hebben de p ro je c tp a rtn e rs  m e e r dan 150 a rch eo log isch e  s ites  o n d e rw a te r  
bestudeerd en gegevens verzam e ld  u it p rim a ire  geschreven bronnen en nationale archieven. De 
resu lta ten  w aren  rich tinggevend voo r de planning van te rre inonde rzoek. Zo is bijna 100.000 ja a r 
van ons ge m e e n sch a p p e lijk  on d e rw a te re rfg o e d  onderzoch t, gaande van p re h is to r isch e  la n d 
schappen to t hedendaagse scheepsw rakken.

Dit rapport besch rijft de w e rkw ijze  en de resu lta ten  van het A2S pro ject. De opgenom en casestu
dies w e ersp ieg e le n  de vete face tten  van het pro ject. G rensverleggende nieuw e m ethodes voo r 
on ts lu iting , onde rw ijs  en pub tieksw erk ing  w orden uiteengezet.

Het A2S pro jec t w e rd  ge tro kken  do o r de Association p o u r le Développem ent de la Recherche en 
Archéologie M aritim e  (ADRAMAR) in F rankrijk , in sam enw erk ing  m et de Hampshire and Wight Trust 
fo r  M aritim e Archaeology (HWTMA) in Engeland en het Agentschap Onroerend Erfgoed  in België. Het 
w erd  m ede gefinancierd door de Europese Unie a is deel van het Interreg IVA 2 Zeeën-program m a. 
Het w e rk  w e rd  ondersteund door het Départem ent des Recherches Archéologiques Subaquatiques  
et Sous-m arines  (DRASSM) in F rankrijk , English H eritage in Engeland en het Agentschap O nroe
rend Erfgoed in België.
+ A2S  project documentaire binnenin


