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Eind 1994 is opgericht, als werkgroep binnen de AWN de Onderwater Werkgroep 
Archeologie, OWA. De OWA is voorlopig landelijk georganiseerd; ik zit zelf in het 
bestuur hiervan, drs. B. Goudswaard is voorzitter. De WOOR sluit zich aan bij de 
AWNfOWA. Ook niet-duikers kunnen zich aansluiten bij deze AWN werkgroep, 
b.v. mensen die graag tekenen, historisch of archief- onderzoek willen doen. 
Aanmelding bij ondergetekende. 

Op 23 oktober 1994 werd door de WOOR een verkenning uitgevoerd naar een 
vermoedelijk scheepswrak in de Waal, km-raai 884,400, in Lent. De locatie ligt 100 
meter boven (oostelijk) de spoorbrug van Nijmegen. Eerder dit jaar was daar in 
opdracht van Rijkswaterstaat een "oneffenheidje" in de rivierbodem 
venvijderd.Uiteindelijk bleek het te gaan over 75 kubieke meter wrakhout. Op een 
houten hijsblok na is alles vernietigd. (geen beste beurt voor de RWS) De Waal is 
een zeer lastige rivier om in te duiken, sterke stroming, slecht zicht en veel 
scheepvaart. Desondanks werd door de WOOR op en nabij de vindplaats een 
kookpot dekplanken, huidplanken, een spantgedeelte en ander hout en vermoedelijk 
een anker (nog in situ) geborgen. Volgens de AA0 (Afd. Archeologie Onderwater 
van de ROB) kan het een wrak zijn uit de 16de eeuw. Het onderzoek is nog niet 
afgerond, in afwachting van goede duikomstandigheden willen we nog meerdere 
verkenningen verrichten. Met mensen die mogelijk meer weten van dit wrak en de 
vindplaats treden wij gaarne in contact. 

Verdere activiteiten van de WOOR in 1994. 

Gedurende het gehele jaar verkenningen bovenstrooms en benedenstrooms 
van de Romeinse Maasbrug te Cuijk. Hier worden zeer veel losse vondsten 
gedaan. 

Verkeiining in het zandgat van Maren-Kessel naar Romeinse 
bouwfragmenten. Niets aangetroffen; het gehele vondstgebied is bedekt 
met een dikke sliblaag. 

Een orienterend duikbezoek aan het verdronken stadje Bommenede in 
Zeeland, om evt. te assisteren bij een verder onderzoek. 



Het zoeken en bergen van een Mammoetschedel in de Groene Heuvels te 
Bergharen. Naast het bergen nog ondersteunende duikactiviteit en 
uitgevoerd voor het wetenschappelijk onderzoek naar de schedel en de 
omgeving. De schedel wordt medio 1995 tentoongesteld in het 
natuurmuseum te Nijmegen. 
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