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Van de redactie 
 

De foto op de voorkant is van de Kamper Kogge. Het is een bijzonder project voor onderwater 
archeologen geweest en is de komende tijd nog. Prachtig hoe het schip na 500 jaar bovenwater is 
gekomen. 

Verder op in de Luchtbel staat een stukje over de Kamper Kogge. 

Aan alles is het te merken; het voorjaar komt eraan. 
De dagen worden langer, de eerste bloesem aan de bomen is al gezien. Zelfs de futen zijn al aan 
het balsen. 
Dat betekent dat ook het nieuwe duikseizoen er weer aankomt! 
Er staan al weer verschillende evenementen op stapel, meld je snel aan voor de Paas & 
Pannenkoekduik! Informatie vind je verderop in deze Luchtbel. Wellicht is er ook nog plaats bij de 
nettentraining, daar weet Erik alles van. 
En vergeet de ALV niet in je agenda te zetten. 
 
Ook deze keer weer een goed gevulde krant, veel leesplezier. 
 
 
Kopij kan ingeleverd worden tot zondag 20 maart 2016 via luchtbel@duikteamzeeland.nl. 

 

Veel duikplezier! 

Marian Roos, Yolanda de Jong en Betty van den Berg 

  

file:///F:/Duikteam%20Zeeland/Luchtbel%202015/luchtbel@duikteamzeeland.nl
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Van de voorzitter: een doorbraak 
 
Het doet me veel plezier namens de nitrox-commissie en het bestuur te 
kunnen melden dat we een bij onze club passende offerte hebben 
ontvangen. We zijn eruit! Eind maart/begin april hopen we een nieuwe 
nitrox-compressor in gebruik te kunnen nemen. Een compressor 
waarmee we uiteraard ook gewone ademlucht kunnen persen. Maar wel 
een compressor waar we nog voorzichtiger mee moeten omgaan dan de 
vorige, omdat bij de afname van nitrox de ademlucht wordt gemengd met 
zuivere zuurstof. Ter voorkoming van een ontbranding moet de 
branddriehoek zuurstof – temperatuur - brandstof (olie uit de compressor) 
onder controle gehouden worden. Het zal duidelijk zijn dat het 
comprimeren van lucht met een verhoogd zuurstofgehalte (nitrox) 
risicoverhogend is.  

Nog vóór de ingebruikname zal materiaalcommissaris 
Marco een nieuw vulreglement opstellen, met daaraan 
gekoppeld een logboek. Met de nieuwe compressor mag 
alleen gevuld worden dóór en vóór duikers die lid zijn van 
Duikteam Zeeland én een nitrox-brevet gehaald hebben. 
En na elke vulling moet de vuller ervoor tekenen dat hij bij 
het vullen volgens het reglement gehandeld heeft. Om 
alvast maar wat te noemen…  Daarnaast is het bestuur 
bezig het document ‘Risico Inventarisatie en Evaluatie’ 
(RIE) aan te passen aan de nieuwe situatie. Kortom: een 
grote stap voor DTZ, maar deze zal de kosten en de 
moeite waard zijn. Nadere bijzonderheden volgen tijdens 
de komende voorjaars-ALV. 

De Trainings- en Opleidingscommissie (TOC) bruist van 
ambitie. In de december/januari-Luchtbel heb je kunnen lezen over de geboden opleidingen en 
geplande specialisaties. De nieuwe 1*-opleiding is inmiddels gestart met vier nieuwe leden: 
hartelijk welkom bij onze club! De DAN-cursus Basic Life Support is op 15 februari afgerond: alle 
acht cursisten zijn in een keer geslaagd, cursusleider Harm en cursisten proficiat! Voor DTZ is de 
BLS-cursus zó belangrijk, dat elk lid deze tweejaarlijks gratis kan volgen. Maak er gebruik van, 
voor je eigen veiligheid en die van je medeleden. Op zondagmiddag en woensdagavond is er nog 
ruimte in het zwembad om deel te nemen aan de wekelijkse conditietraining. Voor 9 maart 
organiseert Erik Veerhoek weer een speciale nettentraining. Hoofdinstructeur Harm liet weten dat 
de geplande specialisaties nog niet alle voltekend zijn. Nadere informatie vind je in de vorige 
Luchtbel. Geef je op via hoofdinstructeur@duikteamzeeland.nl    

Noteer alvast in je agenda: dinsdag 29 maart 20.00 uur, Algemene 
LedenVergadering in het Palet te Middelburg-Zuid. Secretaris 
Chris is al druk doende van alle commissies en functionarissen de 
bouwstenen te verzamelen voor het Jaarverslag 2015. Voor na de 
pauze hebben we ons medelid Leon Joosse bereid gevonden iets te 
vertellen over zijn passie grotduiken: wat trekt een duiker om niet 
alleen onder water te duiken, maar zelfs onder de aarde, en wat komt 
er bij grotduiken allemaal kijken om dat specialisme op een veilige 
manier te kunnen beoefenen? Op 29 maart hoor je er meer van. Komt 
allen! 

Namens het bestuur, Dick Hoeksema, voorzitter 

mailto:hoofdinstructeur@duikteamzeeland.nl
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Van de trainingscommissie  
Schema 1* opleiding  
 

week Datum   opleiding   2e uur zwembad 

10 woensdag 2 maart 2016 1* H4 duikberekening Peter Yolanda 

11 woensdag 9 maart 2016 1* Toets H4 Peter Stefan 

12 woensdag 16 maart 2016 1* H5 Te water gaan Roel Jeroen 

13 woensdag 23 maart 2016 1* Toets H5 Roel Stefan 

14 woensdag 30 maart 2016 1* Inhaaluur ntb Jeroen 

16 woensdag 13 april 2016 1* Buitenduik     

17 woensdag 20 april 2016 1* Buitenduik     

20 woensdag 11 mei 2016 1* Buitenduik     

21 woensdag 18 mei 2016 1* Buitenduik     

22 woensdag 25 mei 2016 1* Buitenduik     

23 woensdag 1 juni 2016 1* Buitenduik     

24 woensdag 8 juni 2016 1* Buitenduik     

25 woensdag 15 juni 2016 1* Buitenduik     

26 woensdag 22 juni 2016 1* Buitenduik     

 
Schema 2* Opleiding 
 

Theorie Praktijk 

Onderwerp Datum Zwembadles Buitenwaterles Datum 
1. Diep duiken (60 min) 

Les over duikplanning; basale 
luchtberekening maken 

apr-16  Diepe duik 1 (> 20 meter) jun-16 

   Diepe duik 2 (> 20 meter) jun-16 

2. Het leven onder water (60 
min) 

Les over onderwaterleven; zoet en 
zout; ecosysteem; Nederlands 
water 

mei-16  Bio-duik 1 mei-16 

   Bio-duik 2 mei-16 

   Duik waar navigatie / 
oriëntatie centraal staan 1 

jun-16 

   Duik waar navigatie / 
oriëntatie centraal staan 2 

jun-16 
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Nogmaals: nieuwe specialisaties aangeboden 
In de vorige Luchtbel heb ik een oproep gedaan voor het volgen van een specialisatie. De 
instructeurs hebben een gevarieerd aanbod samengesteld en hier kan op worden 
ingetekend.  

Aangezien de aanmeldingen wat tegenvallen nogmaals het overzicht van de specialisaties 
voor het hele jaar 2016: 

 In mei geeft Harm de module Onderwaterbiologie aan de 2* opleiding. Maar anderen 

kunnen natuurlijk aansluiten. Theorie is op 21 en 28 mei en de buitenduiken volgen 

dan in juni. 

 Eind augustus of begin september zullen Yolanda en Harm de specialisatie Redden 

geven. Dit is afgelopen seizoen een groot succes geweest en deze keer breiden we 

het uit tot een workshop voor iedereen. Maar je kunt het natuurlijk ook gewoon als 

module volgen.  

N.B. bij voldoende belangstelling zal er een evenement (met eten of zo) aan gekoppeld 

worden  

 Frans geeft de specialisatie Zoeken en Bergen deze zomer, maar heeft vanwege het 

materiaal slechts plaats voor maximaal 2 buddyparen 

 Frans wil dolgraag de specialisatie IJsduiken geven, maar de voorwaarde is wel dat 

het gaat vriezen ! En gezien het weer stellen we dit nog even uit tot diep in het najaar 

van 2016. 

 Erik en Peter geven samen de specialisatie Droogpakduiken. Data worden in 

onderling overleg vastgesteld. 

 In de zomer wil Erik graag aan de slag met Driftduiken als het weer een beetje goed. 

 En Roel wil aan de slag met de specialisatie Wrakduiken. Ook hiervoor worden de 

data in onderling overleg vastgesteld.  

Inmiddels heeft Harm de DAN cursus voor Basic Life Support al gegeven. Maar onze 
voorzitter doet een oproep om deze nogmaals te geven, maar dan heb ik wel kandidaten 
nodig ! 

Geef je dus op als je één of meerdere specialisaties 
wilt volgen via hoofdinstructeur@duikteamzeeland.nl ! 

Groetjes, Harm Verbeek 

  

mailto:hoofdinstructeur@duikteamzeeland.nl
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Training Woensdag avond  
 

datum trainer     

2 maart 2016 Harm conditie   

9 maart 2016 Roel conditie   

16 maart 2016 Harm techniek   

23 maart 2016 Kees conditie   

30 maart 2016 Betty perslucht   

6 april 2016 Stefan conditie zwemtest 

13 april 2016 Roel techniek Snorkeltest 

20 april 2016   Vrijzwemmen   

27 april 2016 Koningsdag Zwembad dicht   
 

Zwembadtijden Duikteam Zeeland 
 

Op de woensdagen van 2 september t/m 20 April van 20.15 uur tot 21.15 uur 

Op de woensdagen van 16 januari t/m 6 April van 21.15 tot 22.15 uur 

Het cursuszaaltje van 16 januari t/m 6 april van 19.30 tot 20.30 uur 

Op de zondagen van 4 oktober t/m 24 april van 12.30 tot 13.30 uur 

 
Emailadressen Duikteam Zeeland 
 

Bestuur     bestuur@duikteamzeeland.nl 
Voorzitter     voorzitter@duikteamzeeland.nl  
Secretaris     secretaris@duikteamzeeland.nl 
Penningmeester    penningmeester@duikteamzeeland.nl 
Hoofdinstructeur    hoofdinstructeur@duikteamzeeland.nl 
Materiaalcommissie    materiaal@duikteamzeeland.nl 
Treur en jubel     treurenjubel@duikteamzeeland.nl 
Luchtbel     luchtbel@duikteamzeeland.nl 
Ledenadministratie    ledenadministratie@duikteamzeeland.nl 
Vertrouwenspersoon    vertrouwenspersoon@duikteamzeeland.nl  
Webmaster / digitale postbus van DTZ info@duikteamzeeland.nl  

  

mailto:bestuur@duikteamzeeland.nl
mailto:voorzitter@duikteamzeeland.nl
mailto:secretaris@duikteamzeeland.nl
mailto:penningmeester@duikteamzeeland.nl
mailto:hoofdtrainer@duikteamzeeland.nl
mailto:materiaal@duikteamzeeland.nl
mailto:treurenjubel@duikteamzeeland.nl
mailto:luchtbel@duikteamzeeland.nl
mailto:ledenadministratie@duikteamzeeland.nl
mailto:vertrouwenspersoon@duikteamzeeland.nl
mailto:info@duikteamzeeland.nl
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Nettentraining 
 

Beste leden op woensdagavond 9 maart zal ik een nettentraining gaan geven, als je zin hebt om 
mee te doen geef je dan op. 

Het is de bedoeling dat je met de buitenwater uitrusting komt (dus veel aanhangsels en 
uitstekende uitrustigs stukken dan kom je lekker vast te zitten( dat is de bedoeling tenminste). 

Dit keer maken we gebruik van de door de NOB te beschikking gestelde netten, zelf ben k bezig 
wat extra netten ed erbij te maken om een zo gevarieerd mogelijke training te maken. 

Ook zoek ik voor die avond nog wat leden voor hand en span diensten (onder en boven water 
opbouwen en afbouwen en veiligheid onderwater) dus geef je op bij mij veerhoek123@kpnmail.nl  

  

Groeten Erik 

 

PS Pak handschoenen en duikschoenen zijn verplicht dit ivm een ander (echt) net wat ik denk te 
gaan gebruiken. 

  

mailto:veerhoek123@kpnmail.nl
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Agenda beurzen 2016 
 

 19 – 20 Maart 2016   Belgische Duiksportbeurs te Antwerpen 

 

 

  

Schema 1* opleiding  

woensdag 8 januari 2014 19.30 1* Kennismaking Zwembad Erik 

  21.15 Opleiding 1* brevet Zwembad Erik en Kees 

woensdag 15 januari 2014 19.30 1* Theorie H1 uitrusting Zwembad Erik 

  21.15 1* Opleiding Zwembad Erik en Harm 

woensdag 22 januari 2014 19.30 1* Theorie toets H1 Zwembad Erik 

  21.15 1* Opleiding Zwembad Erik en ? 

woensdag 29 januari 2014 19.30 1* Theorie H 2 materiaal Zwembad Frans 

  21.15 1* Opleiding Zwembad Frans en Yolanda 

woensdag 5 februari 2014 19.30 1* Theorie Toets H 2 Zwembad Frans 

  21.15 1* Opleiding Zwembad Frans en Erik 

woensdag 12 februari 2014 19.30 1* Theorie H3 natuurkunde Zwembad Yolanda 

  21.15 1* Opleiding Zwembad Yolanda en Kees 

woensdag 19 februari 2014 21.15 1* Opleiding Zwembad Frans en ? 

woensdag 26 februari 2014 19.30 1* Theorie Toets H3 Zwembad Yolanda 

  21.15 1* Opleiding Zwembad Yolanda en Harm 

woensdag 5 maart 2014 19.30 1* Theorie H4 duikberekening Zwembad Kees 

  21.15 1* Opleiding Zwembad Kees en ? 

woensdag 12 maart 2014 19.30 1* Theorie Toets H4 Zwembad Kees 

  21.15 1* Opleiding Zwembad Kees en Erik 

woensdag 19 maart 2014 19.30 1* Theorie H5 te water gaan Zwembad Erik 
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PAAS- EN PANNEKOEKEN DUIK  
 
Maandag 28 maart is het zover. De Paasduik!  
 
Dit jaar gaan we net als vorig jaar naar Polredijk. 
 
Dit is tevens een mooie gelegenheid om het nieuwe duikseizoen te starten 
in het buitenwater. De temperatuur begint al weer op te lopen. Nog een paar 
zonnige dagen en dan is het zo weer een graadje of 8. 
 
Vanaf 11 uur verzamelen op het parkeerterrein.  
11.30 uur te water om eieren te zoeken.  
13.00 uur koffie met pannenkoeken.  
 
Inschrijven kan tot en met vrijdag 25 maart bij Rob Plasse 
penningmeester@duikteamzeeland.nl. 
 
Wanneer iemand zin heeft om het uitje te mee te organiseren, we horen het 
graag. We zoeken nog een paashaas..... =) 
 
 
Betty van den Berg en Rob Plasse 

 

Duikpas van de baan 
 

Vorig jaar is onderzoek gedaan naar de 
mogelijkheid om een duikpas in te voeren 
zodat er geld beschikbaar kwam om de 
voorzieningen bij Zeeuwse duikplaatsen te 
verbeteren. In de loop van vorig jaar zijn de 
resultaten bekend geworden. Uit dat 
onderzoek blijkt dat er onvoldoende draagvlak 
bij duikers en duikondernemers is voor een 
verplichte jaarlijkse bijdrage voor het duiken in 
Zeeland. Daarom hebben de NOB en de 
Provincie Zeeland besloten om geen duikpas 
in te voeren. 

NOB-bestuurder Bert Vos zegt hierover: “Het 
is jammer dat er op dit moment onvoldoende 
draagvlak voor de invoering van de Duikpas is. Met de verplichte pas wilden we een startbijdrage 
genereren waarmee cofinanciering gemakkelijker is te vinden. Vaak wordt het geld dan verdubbeld 
waarmee we de voorzieningen voor duiken aanpakken. Heel concreet: betere toegang tot het 
water met dijktrappen, betere en meer parkeerruimte waar dat nodig is, duikwrakken bij rustige 
duikplaatsen zodat drukke duikplaatsen ontlast worden én meer toiletvoorzieningen zoals die 
onlangs gerealiseerd zijn bij de Zeelandbrug en Den Osse Nieuwe Kerkweg. Daar blijven we ons 
nog steeds voor inzetten, alleen zal het nu langer duren voordat verbeteringen gerealiseerd 
kunnen worden.” 

Foto: Ferry van Dorst 
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Crowdfundingactie duikwrak geslaagd! 
 

Het streefbedrag van de 
crowdfundingactie om een 
duikwrak bij Tholen af te zinken is 
behaald! Doordat de financiën nu 
geen probleem meer zijn, kan de 
Nederlandse Onderwatersport 
Bond verder met de realisatie van 
het project. ‘We vinden het heel 
leuk om te zien dat er zo massaal 
geld gegeven is voor dit project. 
Dat toont de betrokkenheid van 
duikers in ons land en maakt ons 
als bond alleen maar trots,’ zegt 
Bert Vos van de NOB. 

Eerst volgende actie 
Het doel is om het wrak in het 
voorjaar van 2016 af te zinken. 
‘Aan het begin van het nieuwe jaar 
gaan we eerst het schip vervoeren van Middelburg – waar de boot op dit moment ligt – naar 
Tholen,’ vertelt Bert. ‘Op Tholen wordt het wrak vervolgens voorbereid op het afzinken. Zo wordt 
bijvoorbeeld alle verf eraf gestraald. Daarna wordt het schip op een veilige en gecontroleerde 
manier afgezonken.’ Wanneer dit precies is, is op dit moment nog niet bekend. ‘Uiteraard laten we 
het weten als de exacte datum bekend is.’ 

Bedankt! 
We willen iedereen die geld gedoneerd heeft nogmaals van harte bedanken. ‘De donateurs krijgen 
in het voorjaar de kans om als één van de eersten op het schip te duiken. De datum voor dit VIP-
event hangt af van de datum waarop het schip wordt afgezonken,’ vertelt Bert. ‘Hier horen de 
donateurs dus in het nieuwe jaar meer over.’ 

Wat is nu de status?? 
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Verjaardagen leden 
 

Maart 
 

3 Chris de Mooij 

3 Erik van Leeuwen 

4 Martin Haverkamp 

6 Marijn Bilterijst 

8 Astrid van der Mast 

10 Marjon Jobse 

13 Bianca de Vlieger 

15 Mathilde Matthijsse 

13 Bianca de Vlieger 

31 Guillaume de Jonge 

 
 
 

 
 
Landelijke ANEMOON-dag 2016 
 
Stichting ANEMOON is een organisatie die, met behulp van vrijwilligers en wetenschappers, het 
onderwaterleven in Nederland inventariseert. Welke soorten komen er voor in Nederland? Komen 
er nieuwe soorten bij of zien we soorten juist minder vaak? Op welke duikstek zien we welke 
soort? En in welk seizoen? Dat zijn enkele vragen die Stichting ANEMOON probeert te 
beantwoorden. Maar verder delen we kennis ook graag!  
 
Op zaterdag 19 maart 2016 organiseren wij de landelijke Stichting ANEMOON dag in Tiel. Dit is dé 
dag voor alle natuurliefhebbers die duikend en in het getijdengebied waarnemingen doen, strand-
aanspoelsels tellen, korren of geïnteresseerd zijn in de Nederlandse onderwaterbiologie.  
 
Deze dag is vol lezingen (o.a. van Peter van Bragt en Ron Offermans) en workshops over diverse 
onderwerpen. Ben je benieuwd naar de kleurige naaktslakken die je tegen kunt komen in Zeeland? 
Of wil je de krabben en garnalen beter leren kennen? Heb je thuis nog foto's met beestjes waarvan 
je graag wil weten wat het is? Benieuwd hoe je schelpen mooi op de foto zet? Of ben je meer van 
de technische kant en ben je benieuwd hoe je met behulp van je smartphone een microscoop kunt 
maken? Van sponzen tot vissen en van zoutwater tot zoetwater. Kom vooral naar de Stichting 
ANEMOON dag! 
 
Wanneer? zaterdag 19 maart 2016, vanaf 10:30 
Waar? RSG Lingecollege, Heiligestraat 78, 4001 DN Tiel 
Kosten: gratis 
Aanmelden: stuur een mailtje naar anemoon@cistron.nl 
 

mailto:anemoon@cistron.nl
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Reddingbootdag Westkapelle 
 
Westkapelle, 30 april 2016 
 
Tijdens onze jaarlijkse 
Reddingbootdag op 30 april bent u 
van harte welkom in en rond ons 
boothuis in Westkapelle! Donateurs 
en toekomstige donateurs kunnen 
(hernieuwd) kennismaken met de 
vrijwilligers van de Koninklijke 
Nederlandse Redding Maatschappij. 

U bent vanaf 10.00 uur van harte 
welkom om een kijkje te nemen in 
het boothuis van Westkapelle! De 
hele dag is er van alles te zien en te 
beleven voor jong en oud. In het 
boothuis zijn filmpjes en foto's te zien 
en is er onder meer een simulator 
van het Loodswezen. Buiten ligt er 
onder meer een reddingsvlot en vaart 
onze reddingboot Uly. 

Ons programma: 

 Donateurs kunnen meevaren met de reddingboot Uly (als de weersomstandigheden het 
toelaten en op vertoon van een meevaarbewijs) 

 Bezoek van de SAR helikopter (onder voorbehoud) 

 KHV (Kusthulpverleningvoertuig UNIMOG). Korte rondrit maken langs de boulevard t.h.v. 
boothuis. 

 20 persoon reddingsvlot 

 KNRM promotiestand 

 KNRM Fotobord 

 Loodswezen simulator 

 Duikteam Zeeland 
 Modelbouwvereniging Vlissingen met o.a. bestuurbare bootjes in waterbak 

 Zeehengelsport Zuiderduin 

 Foto tentoonstelling 

 Nettenknopen 

 KNRM Koek en Zopie. 

Uiteraard is er een mogelijkheid om ons te steunen: U kunt zich aanmelden als "Redder aan wal"  
het donateurschap van de KNRM. U krijgt dan 3 maal per jaar het blad de Reddingboot met allerlei 
interessant nieuws en u heeft voorrang bij het meevaren op Reddingbootdag.  

Als u wilt meevaren met de reddingsboot of wilt meerijden met het KHV, bekijk hier alvast de 
instructies:  
Wij hopen u te mogen begroeten op 30 april in ons boothuis in Westkapelle! 

 

Bemanning reddingstation Westkapelle. 

https://www.knrm.nl/waar-wij-zijn/reddingstations/westkapelle/contact/routebeschrijving-naar-boothuis-henny-van-nievelt-67aab3
https://www.knrm.nl/steun-ons/donaties/donateurschap/
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De Kamper Kogge 
 

De IJsselkogge werd afgelopen woensdag onder toeziend oog van vele honderden toeschouwers 
en persvertegenwoordigers uit alle windstreken succesvol gelicht. Onder leiding van 
onderwaterarcheoloog Wouter Waldus slaagde Isalacogghe erin het zeshonderd jaar oude 
scheepswrak na maanden van voorbereiding met veel precisie en innovatieve technieken in z’n 
geheel uit de IJssel te tillen. Beelden van hoe het middeleeuwse vrachtschip, kroonjuweel van de 
Hanzetijd, boven water kwam waren in zo ongeveer alle media te zien. Vanaf de Koggewerf, 
thuishaven van de Kamper Kogge, klonken kanonschoten.  

 

Donderdag 18 februari vertrok het ponton met daarop het scheepswrak naar Lelystad, om te 
worden geconserveerd. Dat proces zal zo’n jaar of drie duren en dan is het de bedoeling dat de 
IJsselkogge weer terugkeert naar Kampen.  

De IJsselkogge is een uitzonderlijk intact gebleven wrak van een zeshonderd jaar oud vrachtschip, 
gevonden in de bodem van de IJssel op een steenworp afstand van de Koggewerf. De gave 
conditie is op zich al uniek en daarbij is het schip ook nog voor een zeer groot deel compleet. Dat 
maakt de IJsselkogge tot een wereldvondst. De kogge is, samen met een punter en een aak, 
ontdekt in het kader van het waterveiligheidsplan Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat. 
Isalacogghe, de bedrijvencombinatie verantwoordelijk voor het archeologisch onderzoek, duikwerk 
en de berging, haalde de punter en de aak al eerder naar boven. Als laatste  - en lastigste - klus 
werd de historisch gezien zeer waardevolle IJsselkogge gelicht.  

De Kamper Kogge is een zo authentiek mogelijk evenbeeld van een handelsschip uit de 
veertiende eeuw, tussen 1994 en 1998 nagebouwd op de Koggewerf naar een wrak uit 1340 
gevonden in de Flevopolders. Het is de enige varende kogge van Nederland.  

Laatst gewijzigd:  

21 feb 2016 www.kamper-kogge.nl 

www.kamper-kogge.nl
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Erfgoedwet 
 

In 2016 bundelt de Erfgoedwet bestaande wet- en regelgeving voor behoud en beheer van het 
cultureel erfgoed in Nederland.  
 
Bovendien worden er een aantal nieuwe bepalingen aan toegevoegd. Samen met de nieuwe 
Omgevingswet maakt de Erfgoedwet een integrale bescherming van ons cultureel erfgoed 
mogelijk.  Hieronder is samengevat welke consequenties de Erfgoedwet voor archeologie heeft. 
De actuele stand van zaken kunt u nalezen op www.cultureelerfgoed.nl/dossiers/erfgoedwet. 

Certificering in plaats van opgravingsvergunning 
De belangrijkste verandering voor archeologen is de vervanging van de opgravingsvergunning 
door een wettelijk geregelde certificering. Dit moet garanderen dat opgravingen volgens 
professionele normen worden uitgevoerd. Archeologieprofessionals werken daarom, verenigd in 
het Centraal College van Deskundigen Archeologie (CCvD), deze norm uit. 
 
Het certificaat wordt aangevraagd bij nog bekend te maken certificerende instellingen. Via audits 
controleert deze of de aanvragen daadwerkelijk voldoet aan de gestelde normen. 
 
Om partijen die een opgravingsvergunning hebben de gelegenheid te geven om een certificaat te 
verkrijgen is 2016 een overgangsjaar. 

Betere bescherming maritiem erfgoed 
In de afgelopen jaren is gebleken dat de bescherming van ons archeologisch erfgoed onder water 
onvoldoende is. Vaak ligt dat namelijk op in plaats van in de bodem. In het wetsvoorstel is nu 
expliciet aangegeven dat ook het verplaatsen of verwijderen van cultureel erfgoed onder water een 
opgraving is en dat daarvoor dus een certificaat verplicht is. 

Amateurarcheologen en detector-amateurs 
Amateurarcheologen in verenigingsverband worden in de nieuwe wet in bepaalde gevallen 
vrijgesteld van certificering. De voorwaarden voor vrijstelling worden in overleg met betrokken 
partijen nader uitgewerkt. 

De verdeling tussen de Erfgoedwet en de Omgevingswet 
Gemeenten hebben een belangrijke rol in het archeologische stelsel. Ze houden rekening met (te 
verwachten) archeologische waarden in bestemmingplannen. Dit blijft in stand, maar wordt 
overgeheveld naar de nieuwe Omgevingswet. Alle onderdelen rond de omgang met cultureel 
erfgoed in de fysieke leefomgeving komen daarin terecht. 

Op de hoogte 
Blijf op de hoogte van de Erfgoedwet via Twitter en LinkedIn. 

 

Interesse in Onderwater Archeologie?  

http://www.onderwatersport.org/Opleidingen/Specialisaties.aspx  

http://www.cultureelerfgoed.nl/dossiers/erfgoedwet
https://twitter.com/Erfgoedwet
http://nl.linkedin.com/pub/de-erfgoedwetwet/90/154/a20
http://www.onderwatersport.org/Opleidingen/Specialisaties.aspx
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Colofon 
Dit is een uitgave van Duikteam Zeeland, Postbus 312, 4330 AH Middelburg – 
www.duikteamzeeland.nl  
 

Bijdragen voor “De Luchtbel” kunnen verstuurd worden aan Luchtbel@duikteamzeeland.nl  

 

  

http://www.duikteamzeeland.nl/
mailto:luchtbel@duikteamzeeland.nl
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