Een houten wrak in de Waal bij Dreumel
Deel-I: Meten is weten

Afbeelding 1 De onderzoekers op de wraksite (Joop Burgers).
Auteur: Peter Seinen
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Samenvatting
Tijdens het uitlaten van zijn honden langs de oever van de Waal bij Dreumel zag Nils
Kerkhoven stukken hout boven het water uitsteken. De zeer lage waterstand in combinatie
met voortschrijdende oevererosie had een houten structuur blootgelegd. Nadere inspectie
leerde dat het zeer waarschijnlijk om de resten van een schip ging. Mogelijk een groot schip
zoals een aak. Omdat de resten alleen door de zeer lage waterstand in de Waal zichtbaar
waren, moest snel gehandeld worden om het wrak te onderzoeken. De Stichting Mergor in
Mosam werd verzocht om verkennend onderzoek te doen.
Het non-destructieve onderzoek leerde dat het scheepswrak zeer waarschijnlijk een
platbodem is, met relatief bescheiden afmetingen. Het schip was waarschijnlijk al behoorlijk op
weg naar het einde van haar levensduur. Een dendrodatering moet nog worden uitgevoerd.
Aanbevolen wordt om met name het vlak verder te onderzoeken, waarmee een vollediger
beeld van de constructie en dus van het scheepstype kan worden verkregen.
1. Inleiding
Tijdens het uitlaten van zijn honden langs de oever van de Waal bij Dreumel zag Nils
Kerkhoven stukken hout boven het water uitsteken. Nadere inspectie leerde dat het zeer
waarschijnlijk om de resten van een schip ging. Mogelijk een groot schip (aak). Omdat de
resten alleen door de zeer lage waterstand in de Waal zichtbaar waren, moest snel
gehandeld worden om het wrak te onderzoeken. De Stichting Mergor in Mosam werd
verzocht om verkennend onderzoek te doen (Bijlage 1). Dit rapport beschrijft de resultaten
van de eerste onderzoeksdag.
2. Bureauonderzoek van verschillende contexten
Voorafgaand aan het onderzoek worden door bureauonderzoek de verschillende
contexten van het object beschreven.
2.1 De geografische context
Het wrak werd gevonden langs de zuidoever van de Waal bij Dreumel (Afbeelding 2).
De rode stip in het roze vierkant geeft de locatie aan.

Afbeelding 2 De geogerefereerde locatie van de wrakresten.
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2.2 De geologische context
De bodem bestaat uit zand en grind met rivierslib. Afbeelding 3 laat de wrakresten in
de context van de rivierbodem (talud) zien.

Afbeelding 3 De wrakresten in de context van de rivierbodem (Van den Heuvel).
2.3 De archeologische context
Niet van toepassing.
2.4 De historische context
Onbekend.
3. Doelstelling onderzoek en onderzoeksvragen
Het doel van het onderzoek is het dateren van het wrak, het determineren van het
scheepstype, alsmede de bepaling van de functie.
De onderzoeksvragen behelzen:
• De positie
• De oriëntatie
• De afmetingen
• De constructie
• De gebruikte materialen
• De lading
• De datering
4. Beschrijving van onderzoeksmethoden en technieken
De onderzoeksmethoden en technieken worden aan de hand van de onderzoeksvragen
besproken.
• De positie
De positie van het wrak werd met een enkelpuntmeting in RD-coördinaten bepaald
RTK-GPS (Spectra Precision SP-80 met correctie: 06-GPS). Het meetpunt ligt
precies op 98 cm van de zuidelijke punt van de langste spant (Afbeelding 2).
De waterstand op de onderzoeksdag was 330 m (Dodewaard) en werd verkregen
van de RWS website1

1

Rijkswaterstaat Waterinfo: https://waterinfo.rws.nl
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• De oriëntatie
De oriëntatie van lengterichting van de vlakplanken werd met de kompasfunctie van
een smartphone bepaald.
De zijwaartse kanteling om de lengterichting van de vlakplanken werd geschat.
• De afmetingen
De afmetingen werden bepaald met behulp van stalen prikstokken, waarbij de
randen waar nog hout werd geraakt, werden gemarkeerd met houten staken. De
posities van de staken werden ingemeten met behulp van meetlinten.
• De constructie
De constructie werd opgemeten met behulp van meetlinten. Als basis voor de
tekening werd een drone-foto (Nils Kerkhoven, Bijlage 1) gebruikt.
• De gebruikte materialen
De gebruikte materialen werden beoordeeld door vak timmerman Marc Pennings.
• De lading
Niet van toepassing.
• De datering
Voor de datering werden twee monsters van de brede vlakplanken genomen met
behulp van een kettingzaag. De monsters zullen door de Stichting Ring (Amersfoort)
worden geanalyseerd.

5. Resultaten van het onderzoek
De resultaten van het onderzoek worden aan de hand van de onderzoeksvragen
besproken. Na de presentatie van de waarnemingen volgt een korte discussie.
Waarnemingen
• De positie
De positie van het middelpunt van het langste spant is:
XRD 157460.60 m en YRD 430413.58 m.
• De oriëntatie
De oriëntatie in de richting van de vrij-liggende vlakplanken bedroeg 2780.
De kanteling van het wrak langs de lengterichting van de vlakplanken, kijkend in
westelijke richting wordt geschat op 50 – 100 met de klok mee.
• De afmetingen
Afbeelding 4 laat de resultaten van het prikstokonderzoek zien. De rode stippen
geven de uiterste posities waar hout werd aangeprikt weer. De houtsoort van de
mogelijke vlakplanken, spanten, kimmen of gangboorden, is niet bepaald.
De rode stippellijn geeft de globale contour van het gebied waarbinnen hout werd
aangetroffen weer.
• De constructie
De tekening met de constructiedetails staat weergegeven in Afbeelding 4. Tabel 1
tot en met 4 geven de meetwaarden weer.
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Afbeelding 4 Vlaktekening wraksite (Peter Seinen).
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Vlakplanken
Afbeelding 4 laat de vlakplanken V-1 tot en met V-5 zien. De lengte van de
vlakplanken zijn gemeten vanaf de rechterzijde van spant S-8. Alleen van vlakplank
V-1 en V-2 kon de lengte worden gemeten. Vlakplanken V-3 tot en met V-4 lopen
door onder het zand. Vlakplank V-2 is aanmerkelijk smaller dan de overige planken.
Onder deze plank is een beukenhouten planken zichtbaar. Zie Huidlaag.
De vlakplanken aan de linkerzijde van spant V-8 zijn grotendeels met zand bedekt.
Wel is goed te zien dat de linkerzijde van vlakplank V-4 naar binnen toe verjongt. Dat
deze verjonging niet door erosie veroorzaakt is, is te zien aan de vlakplank V-5 die er
tegenaan gemonteerd is. Vlakplank V-5 heeft mogelijk niet meer haar originele vorm
en afmeting door erosie.
Bij nadere beschouwing is twijfel gerezen over de gemeten breedte van de
vlakplanken. Er lopen rechte scheuren in de lengterichting die moeilijk te
onderscheiden zijn van naden.
Vlakplanken
Afmetingen
Vlakplank
Nummers Lengte Breedte Dikte
cm
cm
cm
V-1
215
40
3
V-2
32
22
V-3
36
V-4
35
-

Tabel 1 Afmetingen vlakplanken.
In vlakplank V-1 zit een rechthoekig gat, waarvan de functie niet duidelijk is. Ook
onduidelijk is de functie van het merkteken op de buitenste vlakplank V-4
(Afbeelding 5).

Afbeelding 5 Het merkteken op vlakplank V-4 (Van den Heuvel).
Afbeelding 6 geeft de afmetingen van het vierkante gat in centimeters weer.
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Afbeelding 6 Detailtekening van de gaten in de spant en de vlakplank (Peter Seinen).
Spanten
Afbeelding 4 laat de spanten S-1 tot en met S-8 zien. Alleen van spant S-8 kon de
lengte worden gemeten. Vlakplanken V-1 tot en met V-4 lopen door onder het zand.
De spanten zijn sterk geërodeerd dat de afmetingen soms lastig te meten was.
Steeds is de maximale lengte, breedte of hoogte genoteerd (Tabel 2). Er bestaat
geen systematisch verschil in breedte en hoogte tussen de spanten.
De zichtbare uiteinden van de spanten waren dusdanig geërodeerd dat de
oorspronkelijke vorm lastig vast te stellen was. Van spanten S-2, S-4, S-6 en S-8 lijkt
het uiteinde schuin gezaagd te zijn (Afbeelding 7).

Afbeelding 7 Van voor naar achteren: spanten S-2, S-4, S-6 en S-8 (Burgers).
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Spanten
Afmetingen
Nummer Lengte Breedte Hoogte
cm
cm
cm
S-1
14
15
S-2
13
13
S-3
12
12
S-4
14
14
S-5
13
12
S-6
18
13
S-7
13
14
S-8
255
12
15

Tabel 2 Afmetingen van de spanten.
De afstanden tussen de hartwaardes van de spanten (Tabel 3) was redelijk
regelmatig tussen 32 en 53 cm. Tussen S-1 en S-2 alsmede tussen S-7 en S-8 is
waarschijnlijk het spant verdwenen.
Aan het uiteinde van de spanten S-2, S-4 en S-6 is aan de onderzijde een brede
inkeping te zien (Afbeelding 7). Afbeelding 6 geeft voor spant S-6 de globale
afmetingen.
Spanten
Afstanden

Som

Spanten Afstand
Nummers cm
S-1- S-2
85
S-2- S-3
43
S-3- S-4
47
S-4- S-5
53
S-5- S-6
32
S-6- S-7
46
S-7- S-8
94
S-1- S-8
400

Tabel 3 Afstanden tussen de spanten (hartwaarde).
De spanten S-1, S-2, S-4 en S-6 lijken dezelfde functie te hebben. De uiteinden
lijken een naar binnen buigend patroon te vormen, conform het naar binnen buigend
patroon van de buitenste vlakplank V-4 (Afbeelding 4).
Spantsporen
Afbeelding 4 laat de spantsporen op vlakplank V-1 zien. Spantsporen zijn structuren
op de vlakplank, loodrecht op de lengterichting, die nog getuigen van de vroegere
aanwezigheid van een spant (of bunschot). Die sporen bestaan uit een lichte
verhoging van het hout, waar dit door het spant beschermd werd tegen slijtage. Op
sommige plaatsen zijn ook de resten van ijzeren spijkers te zien.
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Spanten
Sporen
Nummer Afstand
cm
S-8- SP-1
44
SP-1- SP-2
42
SP-2- SP-3
50
SP-3- SP-4
45
SP-4- SP-5
39

Tabel 4 Afstanden tussen de spantsporen (hartwaarde).
De afstanden tussen de hartlijnen van de spantsporen (en spant S-8) zijn redelijk
regelmatig (Tabel 4).
Resten van de spantsporen werden met wisselende zichtbaarheid ook aangetroffen
op de overige vlakplanken.
Huidlaag
De buitenzijde van de vlakplanken was vermoedelijk bedekt met een laag
beukenhout2 met een dikte van 2.8 cm. De keuze voor dit materiaal was een
verrassing. Beukenhout wordt meestal gebruikt als materiaal voor dek-planken.
Afbeelding 8 laat fragmenten van de huidlaag onder vlakplank V-2 zien.

Afbeelding 8 Losse fragmenten van de beukenhouten huidlaag (Van den Heuvel).
• De gebruikte materialen
De gebruikte materialen zijn eikenhout3, beukenhout, ijzeren spijkers / ijzeren
pennen, houten doken. Afbeelding 9 geeft een voorbeeld van een gesmede ijzeren
spijker in een spantdeel weer.

2
3

Oordeel van Marc Pennings, vak timmerman.
Idem.
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Afbeelding 9 Spantdeel met gesmede ijzeren spijker (Burgers).
• De lading
Rond het schip liggen her en der losse bakstenen.
Een losse vondst betrof een soort haak die vastzat in de niet onderzochte structuur
aan de uiterste oostzijde van de site. Afbeelding 10 geeft de haak helaas zonder
schaalverdeling weer.

Afbeelding 10 De ijzeren haak zonder schaalverdeling (Burgers).
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• De datering
Afbeelding 11 geeft de bemonstering van de houtmonsters weer. De paarsgekleurde
gestippelde kaders in Afbeelding 4 geven de bemonsteringsplaats weer.

Afbeelding 11 De bemonstering met de kettingzaag (Van den Heuvel).

Afbeelding 12 De twee monsters voor dendrodatering (Burgers).
De afmetingen van de monsters bedroegen: Monster-1 42 x 13 x 4 cm3 (links) en
Monster-2 36.5 x 13 x 3.1 cm3
Discussie
Positie
De positie van het wrak langs de wind-waterlijn in aan de oever van de Waal hoeft geen
verbazing te wekken. Er lagen en liggen heel veel verloren en afgedankte wrakken in de
Waal.
Afmetingen
Tenzij grote delen van de voor- en achterzijde van het wrak geërodeerd en weggespoeld
zijn, is de lengte van het vlak van circa 12 meter (zie “Constructie”) bescheiden te noemen.
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Deze lengte past goed bij de platbodems die veel gebruikt werden voor riviervisserij, zoals
Schokkers, Botters, Kwakken, et cetera.
De breedte, op basis van het prikstokkenonderzoek geeft een breedte van circa 4.5
meter (zie “Constructie”), die slecht past bij de bescheiden lengte van het vlak. Mogelijk
bestaan de delen die werden aangeprikt uit kimplanken en gangboorden die lang geleden
losgeraakt en weggezakt zijn. Bij een vlak van 12 meter lengte past een breedte van 2.5
tot 3.5 meter.
Constructie
De constructie van vlakplanken suggereert dat het schip zeer waarschijnlijk een
platbodem was. De dikte van de vlakplanken is met 2.5- 4 centimeter dun. De zwaardere
types platbodem hebben vlakplanken met dikte van minimaal 4 centimeter4. Mogelijk zijn
de planken bij gebruik gesleten. De aanwezigheid van een dunne laag beukenhout kan
hierop wijzen. Normaalgesproken werden versleten schepen bedekt met een laag
breeuwsel, dat op zijn plaats gehouden werd met dun blik dat vastgezet werd met kleine
spijkertjes. Deze reparatie werd ook wel een “doodskleed” genoemd en was bedoeld om
lekkage te remmen.
De spanten zijn allemaal liggers. De oplangers en krommers, waaraan de kimplanken
gemonteerd zijn, ontbreken in het zichtbare gedeelte. De liggers met nummers
S-1, S-2, S-4 en S-6 lijken iets van de begrenzing van het vlak te markeren, waar deze
tegen de uiteinden van de oplangers kunnen hebben gelegen (aangegeven met een
blauwe stippellijn. Dat zou betekenen dat aan deze zuidzijde minimaal een vlakplank
ontbreekt. Als we de blauwe stippellijn extrapoleren met de groene stippellijn, past er een
vlakplank van circa 40 centimeter.
Als ligger S-8 nog redelijk zijn oorspronkelijke lengte heeft en oorspronkelijk symmetrisch
in het midden van het schip gemonteerd was, kunnen we de breedte van het vlak
afschatten. De totale breedte van de vlakplanken bedraagt 133 centimeter. Dat is binnen
de meetnauwkeurigheid de helft van de lengte van spant S-8 (128 centimeter). Aan de
noordzijde van vlakplank V-1 zou de kielbalk moeten liggen. Die is (nog) niet aangetroffen
(moet gecontroleerd worden). De totale breedte van het vlak op deze plaats wordt
dan 2 x 133 + 2 x 40 cm = 346 cm. Het veronderstelde vlak wordt in Afbeelding 4
aangegeven met de blauwe, groene en zwarte stippellijnen.
De spantsporen hebben globaal dezelfde afstand als die van de spanten S-1 tot en met
S-8. De afstanden zijn veel te klein om sporen van bunschotten te kunnen zijn, tenzij het
schema bunschot-spant-spant-bunschot gevolgd wordt.
6. Conclusies
• Het wrak bestaat uit resten van eikenhouten vlakplanken en liggers.
• Het scheepswrak is zeer waarschijnlijk een platbodem.
• De liggers hebben verschillende lengtes, waarbij uiteinden van de lange exemplaren
mogelijk de oorspronkelijke contour van het vlak weergeeft.
• De liggers hebben een regelmatige onderlinge afstand, evenals de spansporen
• De vlakplanken hebben een grote variatie in breedte
• Er ontbreekt aan de noordelijke zijde een vlakplank.
• De vlakplanken waren relatief dun, mogelijk door slijtage, waardoor de beukenhouten
planken voor bescherming dienden.
• Er werd geen kielbalk waargenomen.
• Er werden geen krommers waargenomen.
• Er werden geen kimplanken waargenomen.
• De losstaande structuur aan de oostzijde van het wrak maakt waarschijnlijk wel deel uit
van het wrak, maar het verband kon nog niet worden vastgesteld.

4

Henk van Halteren (Scheepswerf Nieuwboer Spakenburg, reparatie / restauratie).
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7. Aanbevelingen
• Verdere blootlegging van het vlak.
o Ten einde de breedte van het vlak nauwkeuriger vast te stellen
o Ten einde de wel of niet aanwezigheid van een kielbalk vast te stellen
• Controleren van de aanwezigheid van de beukenhouten planken op andere plaatsen
van het vlak. Mogelijk een los stukje bergen voor nadere bestudering
• Het controleren van de breedte van de vlakplanken door het onderscheid tussen
scheuren en naden goed te bekijken. Dit kan het best gedaan worden aan de oostzijde
van spant S-8.
• Het controleren van het vlak op sporen van spanten die reeds verdwenen zijn
• Documenteren en determineren van de spantstructuur aan de uiterste oostzijde van de
wraksite (Afbeelding 13).
• Buurtonderzoek naar mogelijke historische context van het wrak.

Afbeelding 13 Nog niet onderzochte spantstructuur (Van den Heuvel).
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Bijlage 1 Mail van Nils Kerkhoven
Beste allen,
Naar aanleiding van de ontdekking van een scheepswrak (vermoedelijk aak, eikenhout)
afgelopen maandag hierbij een beknopte mail inzake verslag en overleg met alle partijen.
Ietwat gehaast verslag, waarvoor excuus, ik sta op het punt van vertrek naar Italië. Het wrak
bevindt zich op in/onder oeverafzettingen op een sterk geërodeerde waaloever nabij Dreumel,
gedeeltelijk bedekt beddingzand. Zichtbaar zijn meerdere vlakgangen en spanten. Het
vermoeden is dat slechts een derde schip zichtbaar is, de rest is vermoedelijk goed
geconserveerd nog bedekt door oeverafzettingen. Voorlopige datering, op basis van een
eerder en zeer goed vergelijkbaar schip met dezelfde afzettingen, 17e tot vroeg 19e eeuw.
Door de uitzonderlijke droogte en zeer lage waterstand is het wrak op dit moment, en
vermoedelijk nog 1 a 2 weken, goed bereikbaar en te documenteren. Hoogwater en stroming
en de nieuw ontstane stroomdynamiek vanwege de verwijdering van kribben en bouw van een
langsdam enkele jaren geleden, zullen het wrak in het najaar en winter sterk gaan aantasten,
zo niet doen verspoelen.
Het wrak is door mij als toeval vondst gemeld in ARCHIS.
Na goed contact met Thijs (scheepsarcheoloog RCE, en Rene Isarin (vertegenwoordiger
bevoegd gezag: Gemeente West Maas en Waal) is er namens het bevoegd gezag een
akkoord voor wat betreft een verkennend en non-destructief onderzoek aan het wrak. Dit
onderzoek zal worden uitgevoerd door leden van stichting Mergor in Mosam met hulp van
leden van de archeologische werkgoep Over de Maas en stichting Tremele. Bij dit onderzoek
wordt louter gestreefd naar de analoge en digitale (fotogrammatrie/3D) documentatie van het
wrak waarbij ook wordt gekeken naar de begrenzingen van het vaartuig. Ook zal getracht
worden enkele houtmonsters te verzamelen voor dendrochronologisch onderzoek.
Aanstaande zondag vindt hier een eerste verkenning voor plaats. Op een wat later moment
zal het daadwerkelijke onderzoek gaan plaatsvinden. Dit in overleg met de betrokken partijen.
Ik zal iedereen hiervan op de hoogte houden.
Op basis van de documentatie, bevindingen en rapportage door de stichting Mergor in
Mosam en ondergetekende zal er een waarde stelling geformuleerd moeten worden. Dit met
het oog op een selectie advies voor het bevoegd gezag. Dit alles zal met alle betrokken
partijen op een later moment geëvalueerd/besproken worden.
Voor nu is het ontzettend belangrijk dat het zeer kwetsbare wrak zo spoedig mogelijk
gedocumenteerd wordt, dit schijnt nu te gaan lukken. Dank Rene en Thijs voor de vlotte
reacties en communicatie naar aanleiding van mijn melding en oproep! Super.
Ik ben de komende 10 dagen met vakantie maar ben voor vragen gewoon bereikbaar per
mail/whatsapp.
Tot zo ver,
Hartelijke groeten, Nils
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Drone-foto van het wrak (Kerkhoven).

Het projectteam in actie (Van den Heuvel).
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