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Voorwoord
Wrakduikstichting de Roompot (WDSR) is een stichting bestaand uit een duikteam van 12 actieve
duikers en enkele niet duikende donateurs, alle duikers duiken met een NAS1 (Nautical Archaeology
Society) opleiding of zijn in opleiding. Dit eventueel aangevuld met technische duikopleidingen om
zodoende ook de dieper gelegen wrakken veilig te kunnen onderzoeken.
De WDSR is een stichting met als doel zoveel mogelijk informatie over wrakken in de Zeeuwse Delta
beschikbaar te stellen voor het publiek en waar mogelijk ook de historische context toe te lichten.
Hiermee hopen we bij het grote publiek meer belangstelling te kweken voor de Nederlandse
maritieme geschiedenis, zowel boven als onderwater.
De WDSR beschikt hiervoor over het onderzoeksschip “Karin Rose”, een gespecialiseerd duikteam en
alle moderne apparatuur en middelen.
Alle door ons nieuw- of herontdekte wrakken worden gemeld aan de RCE (Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed), voordat er verder onderzoek op wordt gedaan. Daarnaast “monitoren” we bestaande
archeologische sites. De WDSR wordt niet gefinancierd door enige andere bron dan haar donateurs
en is continue op zoek naar sponsoring om dit werk te kunnen continueren.
Het document wat voor u ligt vertelt de geschiedenis van een landingsvaartuig uit de Tweede
Wereldoorlog, de MFP 920 DM welke als wrak anno april 2013 op de bodem van het Veerse meer
ligt. Veel leesplezier!
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Samenvatting
In het westelijk deel van het Veerse meer ligt sinds de Tweede Wereldoorlog het wrak van de MFP
920 DM. De MFP 920 DM is een zogeheten Marinefährpräme, een landingsvaartuig welke van
oorsprong ontwikkeld is voor operatie Seelöwe, de invasie van Groot Brittannië door de Duitse
bezetter.
Deze MFP was speciaal ingericht voor het leggen van mijnen.
Vooruitlopend op het zinken van het landingsvaartuig voer de MFP 920DM op 29 mei 1944 een
missie samen met de F 827 en de M3243. De MFP 920 DM loopt om 21:47 aan stuurboord voorkant
tegen de laatst geplaatste mijn in vak X11. Hierbij raken Gruppenführer Lt.z.S.d.R. (Leutnant zur See
der Reserve) Junge en Matr.Ob.Gefr. Wemjes gewond. Tijdens deze botsing vallen 17 mijnen over
boord. De kapitein weet het schip op het strand van Walcheren te plaatsen om zinken te voorkomen.
Op 30 mei 1944 wordt het beschadigd schip bezocht door een bouwmeester van de in Vlissingen
gelegen scheepwerf "de Schelde". Er wordt besloten de voorzijde met laaddeur eraf te snijden, een
houten schot te plaatsten en vol te storten met beton en vervolgens het schip af te slepen naar de
scheepswerf "de Schelde". Voordat het schip wordt versleept wordt het ontdaan van alle munitie, zie
bijlage III en IV.
Op 12 juni 1944 wordt het schip versleept over de zeearm die nu het Veerse meer is, kapseist en
zinkt.
Daar, nu bijna 70 jaar later, ligt de MFP 920 DM er nog steeds zoals het in 1944 is gezonken, op zijn
kop in het zand roerloos te wachten op wat komen gaat....
Wat komen gaat is onduidelijk; tijdens het schrijven van dit document (mei 2013) is door de overheid
besloten het wrak te ruimen. Als hoofdreden wordt gebruikt:
1. Er is mogelijk nog munitie aan boord van het schip
2. Een duikverbod is niet te handhaven en het illegaal duiken brengt de scheepvaart en duikers in
gevaar.
De WDSR zou het betreuren wanneer dit leuke wrak verwijderd zou worden uit het Veerse meer.
Met weinig inspanning is de positie van het wrak buiten de vaargeul te brengen.
Daarnaast is het een makkelijk te beduiken wrak, ook voor beginners, daar het niet te diep ligt en het
zicht over het algemeen zeer goed is.
Op andere plekken in Zeeland worden tonnen uitgegeven om juist nieuwe wrakken af te zinken en
een paar kilometer verder op gebeurd precies het tegenovergestelde. Duiktoerisme is ook een
belangrijke bron van inkomsten voor Zeeuwse ondernemers.
Mocht de overheid overgaan tot ruiming van het wrak dan hoopt de WDSR dat de vondsten uit het
wrak op een centrale plaats tentoongesteld kunnen worden om het volledige verhaal achter dit
landingsvaartuig aan het publiek te kunnen tonen.
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Summary
In the western part of the Veerse meer, formerly part of an estuary open to the North Sea, the
shipwreck of a german landingcraft can be found. This vessel, named MFP 920 DM, is a so called
“Marinefahrprame” specially developed to take part in operation Sealion, the intended invasion of
Great Britain by the Germans. This particular MFP was specially equipped to lay mines to disrupt the
shipping traffic.
In the evening of May 29th, 1944 at 21.47 hrs, while on a mission with two other vessels, the MFP
strucks one of her own last positioned mines in position X11. Two crew members get injured.
During the collision 17 mines fell overboard. The captain beaches the landing craft to avoid sinking.
After inspection by a local shipyard the bow section is cut-off and a temporary bulkhead made of
timber and concrete is erected in order to salvage the vessel and tow it to the shipyard.
Also all the ammunition is removed from the wreck ( see appendix III and IV).
On June 12th, 1944, at the beginning of the towing voyage the MFP capsizes and sinks.
Now, almost 70 years later, the vessel is still there, upside down and waiting for what the future will
bring to her……….
Local authorities have taken the decision to remove the wreck as illegal diving activities continue and
the fact that they fear that there still might be ammunition on board.
The WDSR regrets this decision, with little effort this wreck can remain where it is and add a nice
diving location to Zeeland, an area heavily depending on tourism.
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1. Aanleiding schrijven publicatie
In het najaar van 2004 waren de weersomstandigheden te slecht om de Noordzee op te varen en
werd samen met een collega duiker uit het Zeeuwse en zijn schip besloten om aan de stalen roestbak
in het Veerse meer een bezoek te brengen. Wat men daar ontdekte, de jaren intensief onderzoek,
zowel boven als onderwater, de continue gewijzigde plannen rondom het gevonden wrak en het
interessante verhaal zijn voldoende aanleiding om het verhaal rondom dit bijzondere schip op papier
te zetten.

Figuur 1 Voorbereiding op duik op het wrak
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2. Landingsvaartuigen
Een landingsvaartuig is normaliter een schip welke ingezet wordt om troepen, tanks en lading snel
aan land te zetten. De Duitse marine had in de Tweede Wereldoorlog voor Operation Sealion of
Seelöwe 1, de invasie van Engeland , behoefte aan veel en goede landingsvaartuigen, hiervoor werd
de Marinefährprahm (voortaan MFP) ontwikkeld.

2.1.

Operatie Seelöwe

Operatie Seelöwe was de codenaam voor de invasie van Engeland. Onderstaande afbeelding toont
de aanvalscenario's:

Figuur 2 Operatie Seelöwe

Een exacte datum waarop deze operatie uitgevoerd zou moeten worden is nooit vastgesteld.
Op 16 juli 1940 gaf Hitler opdracht tot het uitzoeken van de mogelijkheden middels Fuhrer Directive
#16 2, hierin stelde hij enkele eisen alvorens toestemming te geven voor een invasie:
1.
2.
3.
4.

1
2

Geen zeemijnen aanwezig in het kanaal.
Overmacht in de lucht.
Zware artillerie in de bezette kustlijn.
De Britse marine moest voornamelijk aanwezig zijn in de Noordzee en Middellandse zee.

http://www.german-navy.de/kriegsmarine/ships/landingcrafts/mfp/index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/F%C3%BChrer_Directive

Pagina 8 van 66

MFP 920 DM "Wie een kuil graaft...." WDSR publicatie 0008

Voor deze invasie had de Kriegsmarine o.a. de Pioneerlandungsboot 39 ontwikkeld, dit
landingsvaartuig was vrij klein (maximaal 45 personen, twee lichte voertuigen en 20 ton goederen).
Verder was dit landingsvaartuig zeer beperkt beschikbaar, eind september 1940 waren er slechts
twee prototypes afgeleverd aan de Kriegsmarine.

Figuur 3 Pioneerlandungsboot

Er werd gezocht naar alternatieven. De Kriegsmarine kreeg twee maanden de tijd om een invasie
vloot op te bouwen; naast ontwikkelingen in specifieke landingsvaartuigen zijn hiervoor 2400
binnenvaartschepen geconfisqueerd, voornamelijk uit Nederland (1200) en Duitsland (800). Slechts
800 van deze schepen hadden een eigen voorstuwing, de rest waren sleepschepen.
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De ontwikkeling van een groter landingsvaartuig dan de Pioneer was noodzakelijk; hiervoor werd de
MFP ontwikkeld. Tegen de tijd dat de eerste MFP's de scheepwerf verlieten, in april 1941, was de
invasie van Engeland van de baan. Echter de behoefte aan landingsvaartuigen was nog steeds groot
voor o.a. operatie Herkules 3, de invasie van Malta, welke rond juli 1942 plaats moest vinden maar
ook is niet doorgegaan. Redenen hiervoor waren het gebrek aan vertrouwen in de Italiaanse marine
(bondgenoten van Nazi Duitsland) en het gebrek aan manschappen (veel zaten in Egypte voor
veldmaarschalk Erwin Rommel).

Figuur 4 MFP type A

3

https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Herkules
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3. Marinefährpräme
De Marinefährpräme is in verschillende types gebouwd, de types (we sluiten de Italiaanse versies
hierbij uit) zijn A, B, C, D. Daarnaast zijn er diverse subtypen gemaakt, met sperbrechers (opruimen
van mijnenvelden) functionaliteiten, als tankschepen, gewonden transport en mijnleggers 4. Een M
achter het type geeft aan dat het een MFP mijnen legger was (bijvoorbeeld AM of DM). In de
Tweede Wereldoorlog zijn er in totaal ongeveer 700 MFP's gebouwd waarvan +/- 60 van het type
DM.

4.1.

Type A

Type A is primair bedoeld als troepen en voertuigen transport. Enkele tekeningen/afbeeldingen van
deze MFP zijn hieronder getoond.

Figuur 5 MFP type A I

4

http://historisches-marinearchiv.de/projekte/landungsfahrzeuge/marinefaehrprahm/
beschreibung.php
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Figuur 6 MFP type A II

Figuur 7 MFP type A op strand Noorwegen

Figuur 8 MFP type AM
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4.2.

Type B

Type B is een kleine wijziging t.o.v. type A, de laadruimte is hoger en er kunnen daardoor hogere
voertuigen zoals zendwagens in worden vervoerd.
Hieronder is een type B sperrbrecher getoond. Een schip welke mijnen tot ontploffing kan brengen
middels een krachtig elektromagnetisch veld (VES systeem) .

4.3.

Type C

Ook type C is een vrij kleine wijziging t.o.v. type B, de laadruimte is wederom iets hoger, van 3,25
naar 3,29m.
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4.4.

Type D

Type D is de laatste evolutie van de MFP serie. Dit type is groter dan de andere MFP versies en is de
basis van het wrak wat op de bodem van het Veerse meer ligt. Ook van dit type zijn verschillende
uitvoeringen, zoals de mijnenlegger (M), sperrbrecher en troepen/voertuigen transport.

Figuur 9 MFP type D I

Figuur 10 MFP type D transport II
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4.5.

Vergelijking MFP A/B/C en D type

Om de verschillen tussen de versie A/B/C en de D beter te duiden is hieronder een overzicht van de
belangrijkste specificaties van beide schepen opgesomd.
Type
Lengte
Breedte

Marinefährprahm Typ A/B/C
47,04 m
6,53 m
leeg: 0,97 m
Diepgang
max.: 1,45 m
Konstr.: 155 t
Waterverplaatsing max.: 220 t
Lading
normal: 85 t / max.: 105

Bewapening
Motor
Snelheid
inhoud
brandstoftank
Kruisafstand
Bemanning

2×20 mm Flak
3 dieselmotoren zus. 390 PS
10,5 knopen (leeg)

Marinefährprahm Typ D
49,84 m
6,59 m
leeg: 1,18 m
max.: 1,35 m
Konstr.: 168 t
max.: 239 t
max.: 140 t
2×20 mm Flak-Zwilling
2×3,7 cm Flak
1×7,5 cm Flak
3 Dieselmotoren zus. 375 PS
10,3 knopen (leeg)

4,1 ton
640 zeemijl bij 10 knopen
1340 zeemijl bij 7 knopen
17 man

4,1 ton
520 zeemijl bij 10 knopen
1120 zeemijl bij 7 knopen
25 man
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4.6.

Type DM

De M toevoeging is om te duiden dat dit om een mijnenlegger gaat. De MFP welke anno 2013 in het
Veerse meer ligt is van dit type.

Figuur 11 MFP type DM I

Figuur 12 MFP type DM II
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4.6.1. Specificaties MFP 920 DM

Lengte:

49,84m

Breedte:

8,59m *

Holte :

2,75m

Motor:

3x 130HP Deutz Diesel zus. 390HP.

Kruissnelheid leeg:

8 knopen

Bemanning:

21 personen

Lading :

54 mijnen type KMA, 10 reddingsvlot achtige zogenaamde schlauch of
gummiboten , 80 ton aan lading

* Dit wijkt af van de tabel op pagina 13, de twee bronnen spreken elkaar tegen:
Bron tabel pagina 13: http://de.wikipedia.org/wiki/Marinef%C3%A4hrprahm
Bron tabel pagina 14: http://www.historischesmarinearchiv.de/projekte/landungsfahrzeuge/marinefaehrprahm/ausgabe.php?where_value=548
Beide zijn betrouwbare bronnen. De WDSR heeft d.m.v. onderwater metingen vastgesteld dat de
breedte van het wrak ongeveer 6.5m is.
Er zijn in totaal +/- 60 MFP DM gebouwd 5. Een beperkt aantal.
Op de volgende pagina is een bouwtekening afgebeeld van een MFP type D.

5

Gröner band 7 pagina 27
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Figuur 13 Bouwtekening MFP type D
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4.6.2. Bewapening en lading mijnen type KMA

Op de MFP 920 DM staat o.a. een roestvaststalen (Krupp Stahl) kanon zoals hieronder is afgebeeld,
een 8,8 cm kaliber.

Figuur 14 Geschut MFP

Hieronder op een dek geplaatst:

Figuur 15 Flak 8,8 cm (bron http://www.navweaps.com )
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De MFP 920 DM plaatste mijnen van het type KMA (Küstemine Type A). Deze Anti-invasie mijn, is in
zeer grote aantallen gelegd voor de stranden van Europa. De MFP 920 DM kon 54 KMA mijnen
vervoeren en leggen.

Figuur 16 KMA mijn

Figuur 17 KMA mijnen aan boord
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5. Prelude MFP 920 DM
Vooruitlopend aan het zinken van het landingsvaartuig voer de MFP 920 DM een missie samen met
de F 827 en de M 3243. De MFP 920 DM loopt om 21:47 stuurboord voorkant tegen de laatst
geplaatste mijn in vak X11 (bron zie bijlage III). Hierbij raken Gruppenführer Lt.z.S.d.R. (Leutnant zur
See der Reserve) Junge en Matr.Ob.Gefr. Wemjes gewond. Tijdens deze botsing met een mijn
vallen 17 mijnen overboord.
De positie waar dit gebeurd wordt in het Kriegstagebuche aangeduid
met Position 51° 35,7' N und 3° 34,9' O.

Figuur 18 Plek waar MFP tegen mijn is aangevaren

Het beschadigde schip is vervolgens op het strand gevaren, voor de positie, zie bovenstaande
afbeelding.
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6. MFP 920 DM reparatie en zinken
De MFP 920 DM is tijdens een mijnenleg actie op een eigen mijn gelopen (zie Schiffschronik bijlage
III), deze beschadiging was dermate dat het schip op het strand is gezet, om zinken te voorkomen.
Op 30 mei 1944 wordt het beschadigde schip bezocht door een bouwmeester van de in Vlissingen
gelegen scheepwerf "de Schelde". Er wordt besloten de voorzijde met laaddeur eraf te snijden, een
houten schot te plaatsten en vol te storten met beton (zie afbeelding 19) en vervolgens het schip af
te slepen naar de scheepswerf "de Schelde". Voordat het schip wordt versleept wordt het ontdaan
van alle munitie (zie Schiffschronik bijlage III).
Op 12 juni 1944 wordt het schip versleept over de zeearm die nu het Veerse meer is, het kapseist en
zinkt.

6.1.

Beschadiging MFP 920 DM

Onderstaande foto's tonen de beschadiging nadat de MFP 920 DM op een mijn is gelopen. Hier geldt
dus echt het spreekwoord: "Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in"!

Figuur 19 Beschadigde MFP 920 DM op strand I
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Figuur 20 Beschadigde MFP 920 DM op strand II

Figuur 21 Beschadigde MFP 920 DM op strand III

Pagina 23 van 66

MFP 920 DM "Wie een kuil graaft...." WDSR publicatie 0008

Figuur 22 Beschadigde MFP 920 DM op strand IV

Figuur 23 Duiker bij betonnen schot op breuklijn (foto Bart Hoogeveen)
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6.2.

Zinken van de MFP 920 DM

Op 12 juni 1944 wordt het schip versleept over de zeearm die nu het Veerse meer is, het kapseist en
zinkt op de positie zoals hieronder getoond.

Figuur 24 Huidige positie MFP 920 DM

De exacte positie van de voorzijde van de MFP is anno april 2013: 51° 34.751'N , 3° 37.898'E
De oorzaak van het kapseizen is niet duidelijk terug te vinden, we beschrijven twee hypothesen:
1. Weersomstandigheden
2. Sabotage/ondeugdelijke noodreparatie
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6.2.1. Weersomstandigheden

Het weer van 12 juni 1944 is niet heel gunstig voor een sleepactie van de MFP naar Vlissingen (via
kanaal):

Figuur 25 Weer op 12 juni 1944 (bron KNMI)

Zeker gezien de bijna haaks op de vaarrichting (noord-->zuid) staande windkracht 5-7 (WZW). Als
voordeel is de luwte van het eiland te noemen, de wind is aflandig.

6.2.2. Sabotage

Sabotage is ook een optie welke niet uit te sluiten valt, de noodreparatie is wellicht (bewust) niet
met voldoende kwaliteit uitgevoerd wat het zinken heeft veroorzaakt dan wel in de hand heeft
gewerkt. Dit zijn speculaties welke niet met bronnen/getuigenissen zijn te onderbouwen en dienen
dan ook in dit licht gelezen te worden.
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7. De vergeten MFP 920 DM
Jarenlang lag de MFP 920 DM op zijn kop op de bodem van het Veerse meer. Een van de vele
oorlogswrakken welke in de Nederlandse wateren gezonken en vergeten zijn. Na het sluiten van de
Veerse gatdam in de jaren '60 is de MFP 920 DM compleet in de vergetelheid geraakt.
De MFP is in de jaren '80 o.a. door Bennie Muller voor het eerst bedoken, echter het besef dat het
een MFP betrof was er niet. Er werd vanuit gegaan dat het een sleepschip was welke gebruikt was bij
het dichten in de jaren '60 van de zeearm en weinig historische relevantie heeft.
In het najaar van 2004 trof de WDSR de MFP op haar kop aan in het Veerse meer en zijn voorzichtig
enkele delen onderzocht. Op de volgende pagina's enkele kenmerkende afbeeldingen van de MFP
920 DM, dit zijn recente afbeeldingen en niet zoals de WDSR het wrak aantrof in 2004.

Figuur 26 Duiker bij hekanker aan de achterzijde van het wrak (foto Bart Hoogeveen)
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Figuur 27 Duiker bij een van de 3 schroeven (foto Bart Hoogeveen)

Figuur 28 Foto duiker bij achterzijde van wrak (foto Bart Hoogeveen)

Pagina 28 van 66

MFP 920 DM "Wie een kuil graaft...." WDSR publicatie 0008

Figuur 29 Schets MFP (bron Fred Groen)

Figuur 30 Schets MFP 920 DM (bron RWS)
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Figuur 31 Sidescan opname van MFP 920 DM (bron archief WDSR)

Figuur 32 Scan van MFP 920 DM (bron RWS)
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8. Werkwijze identificatie
Na de vondst van het hekanker en de observatie dat het niet om een schip van voor de sluiting van
de Veerse Gatdam kon gaan startte de WDSR een onderzoek om dit wrak te identificeren. Dit
hoofdstuk somt de aanwijzingen op en concludeert dat het om de MFP 920 DM gaat. Patrick Sloot
heeft in deze periode een grote bijdrage geleverd aan de identificatie van het tot dan toe onbekende
wrak.

8.1. Aanwijzigen
Aanwijzing #1; er was een slijpgeul achter het wrak zichtbaar. Dit duidt erop dat het wrak voor de
sluiting van de Veerse Gatdam (27 april 1961) op deze locatie lag. Er na was er geen significante
stroming meer in het Veerse meer.
Aanwijzing #2; afmetingen; de WDSR heeft in het begin de lengte en breedtemaat vastgesteld, de
lengtemaat gaf geen match (de kop is eraf gesneden, wat men toen niet wist), echter de
breedtemaat gaf wel een match op het type MFP.
Aanwijzing #3; na een beperkte blootlegging van het wrak kwamen 3 schroeven en 2 skeggen
tevoorschijn, echte kenmerken van een landingsvaartuig, niet van een sleepschip. De schroeven
waren van gietstaal; een materiaal wat tegen het eind van de tweede wereldoorlog bij gebrek aan
brons gebruikt werd.
Aanwijzing #4; verwijzing Kriegstagebuche #32 dat de MFP 920 DM in "Veersegat" is vergaan.
Aanwijzing #5; materiaal van het schip was volledig staal.
Aanwijzing #6; de schade aan het voorschip veroorzaakt door de (mijn) explosie.
Aanwijzing #7; de aanwezigheid van drie schroeven, zie MFP specificaties, een echt kenmerk van
deze landingsvaartuigen.
Aanwijzing #8; de aanwezigheid van een hekanker, een kenmerk van een landingsvaartuig.
Aanwijzing #9; aangetroffen bestek met hakenkruis erop.
Aanwijzing #10; op dek aangetroffen geschut.

8.2. Identificatie
De in 8.1. opgesomde 10 aanwijzingen te samen geven op deze positie een zekere identificatie van
de MFP 920 DM.
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9. MFP 920 DM laatste paar jaar.
De laatste jaren rondom de MFP zijn roerig, dit hoofdstuk toont de laatste 10 jaar in de pers en
publieke opinie.
Geconcludeerd kan worden dat na de vondst er veel energie is gestoken in de identificatie,
vervolgens is de sfeer rondom dit wrak negatief omgeslagen en is na een duikverbod, diverse marine
onderzoeken, beschadiging aan het wrak, het (voorlopig) besluit genomen om het wrak te ruimen.

Hieronder de diverse persstukken welke de laatste jaren o.a. door de PZC (Provinciaalse Zeeuwse
Courant) zijn gepubliceerd.

Figuur 33 4 februari 2006 (bron PZC)

Figuur 34 4-2-2006 (bron BN De Stem)
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Figuur 35 Wrak is vrij van munitie (bron PZC)

Figuur 36 Genie vernield wrak Veerse meer 8 april 2010 (bron PZC)
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Figuur 37 April 2011 (bron PZC)

Figuur 38 26 november 2012 (bron PZC)
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Persbericht duikers in geweer:

Figuur 39 27 november 2012 (bron PZC)
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Figuur 40 Duikers in de bres persbericht PZC 28 november 2012 I van II (bron PZC)
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Figuur 41 Duikers in de bres persbericht 28 november 2012 II van II (bron PZC)
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10.

Standpunt WDSR rondom wrak MFP 920 DM

10.1. Inleiding standpunt en doelstelling WDSR
De WDSR heeft als doelstelling het delen van kennis rondom het maritiem erfgoed, primair in de
regio Zeeland. Deze kennis verkrijgen gebeurd door structureel onderzoek uit te voeren op maritiem
erfgoed, boven en onder water.
Het delen van kennis middels publicaties schrijven, lezingen en interviews te geven, video's
produceren en op andere manieren samenwerken om kennis te delen.
In dit licht is de WDSR van mening dat het wrak in het Veerse meer behouden dient te worden.
De WDSR zou het betreuren wanneer dit leuke wrak verwijderd zou worden uit het Veerse meer.
Met weinig inspanning is de positie van het wrak buiten de vaargeul te brengen.
Daarnaast is het een makkelijk te beduiken wrak, ook voor beginners, daar het niet te diep ligt en het
zicht over het algemeen zeer goed is.
Op andere plekken in Zeeland worden tonnen uitgegeven om juist nieuwe wrakken af te zinken en
een paar kilometer verder op gebeurd precies het tegenovergestelde. Duiktoerisme is ook een
belangrijke bron van inkomsten voor Zeeuwse ondernemers.
Mocht de overheid overgaan tot ruiming van het wrak dan hoopt de WDSR dat de vondsten uit het
wrak op een centrale plaats tentoongesteld kunnen worden om het volledige verhaal achter dit
landingsvaartuig aan het publiek te kunnen tonen bijvoorbeeld in een museum.
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10.2. Argumenten ruiming en reactie WDSR hierop
Risico overheid#1: Gevaar voor scheepvaart door bovenkomende duikers (bron persberichten)
Risico overheid#2: Eventuele munitie aanwezig (bron persberichten)
Risico overheid#3: Betreden van duikers in het wrak (bron persberichten)

Standpunt WDSR 1: Wanneer slechts een (1) navigatie boei wordt omgelegd valt de positie van het
wrak buiten de vaargeul. Wanneer duikers en scheepvaart zich vervolgens aan de regels houden,
d.w.z. duikvlag voeren op het duikschip, duikers terugkeren via de ankerlijn en de scheepvaart de
voorgeschreven passeer afstand in acht neemt, dan bestaat er geen gevaar meer voor de
scheepvaart en geen gevaar voor de duikers zelf. Dit is de normale gang van zaken, ook op andere
duiklocaties zoals in de Oosterschelde en Grevelingen.
Standpunt WDSR 2 : Gedurende alle duiken die de WDSR op en in het wrak heeft gemaakt, in totaal
meer dan 300 uur heeft de WDSR nooit enige vorm van munitie aangetroffen. Ook de officiële
Duitse documenten onderschrijven dit, zie bijlage III.
Standpunt WDSR 3 : De WDSR beschouwd dit als een serieus risico, penetreren van dit wrak is zeer
risicovol. Echter het is zeer eenvoudig om de bestaande toegangen te blokkeren door deze vol met
zand te pompen zodat er geen enkele mogelijkheid meer overblijft om het wrak in te gaan. De
WDSR beschikt over het benodigde materiaal om dit te doen en is bereid deze taak op zich te nemen.

10.3. Samenvatting standpunt WDSR
De WDSR zou het betreuren wanneer dit leuke wrak verwijderd zou worden uit het Veerse meer.
Met weinig inspanning is de positie van het wrak buiten de vaargeul te brengen.
Daarnaast is het een makkelijk te beduiken wrak, ook voor beginners, daar het niet te diep ligt en het
zicht over het algemeen zeer goed is.
Mocht de overheid overgaan tot ruiming van het wrak dan hoopt de WDSR dat de vondsten uit het
wrak op een centrale plaats tentoongesteld kunnen worden om het volledige verhaal achter dit
landingsvaartuig aan het publiek te kunnen tonen.
De WDSR hoopt met dit rapport weer een bijdrage te hebben geleverd aan het vastleggen van een
stukje maritieme geschiedenis, zo dicht bij maar onttrokken aan het zicht door 15 meter water in het
Veerse meer.
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11.

Dankwoord

Ik ben dankbaar dat ik de mogelijkheid heb om zowel duiken te maken als dit soort onderzoek te
verrichten. Zonder Fred Groen, Michelle Cooper, Frank de Jonge en Harold Schilperoort als
bestuursleden van de WDSR en eigenaren van de Karin Rose was ik nooit zo enthousiast over
scheepswrakken en de geschiedenis ervan geworden. Ook de overige WDSR donateurs wil ik danken
voor hun positieve inbreng en teamgeest bij dit soort onderzoek!
Zonder compleet te zijn dankt de WDSR naast haar eigen toenmalige en huidige team ook specifiek
de volgende personen welke een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de MFP 920 DM:
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Kees Traas (Bevrijdingsmuseum Nieuwdorp)
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Dries van Weenen
Mark Wilmink

Ik benoem Fred Groen specifiek welke het maritiem vuur elke keer weet op te stoken en me
gevraagd en ongevraagd blijft bestoken met informatie, feiten, theorieën en mooie verhalen over
onze rijke maritieme geschiedenis. Fred, bedankt hiervoor!
Barend de Lange
Archivaris en bestuurslid WDSR
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Bijlage I artikel tijdschrift Duiken
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Bijlage II artikel tijdschrift NOB duiken april 2013

Pagina 43 van 66

MFP 920 DM "Wie een kuil graaft...." WDSR publicatie 0008

Pagina 44 van 66

MFP 920 DM "Wie een kuil graaft...." WDSR publicatie 0008

Pagina 45 van 66

MFP 920 DM "Wie een kuil graaft...." WDSR publicatie 0008

Pagina 46 van 66

MFP 920 DM "Wie een kuil graaft...." WDSR publicatie 0008

Bijlage III overzicht MFP 920 DM
Bron: http://www.historischesmarinearchiv.de/projekte/landungsfahrzeuge/marinefaehrprahm/ausgabe.php?where_value=548
Kennung :

F 920

2. Kennung :

AF 120

Schiffstyp :

Marinefährprahm

Untertyp :

DM

Sonderausstattung : keine
Bauauftrag :

20.01.1943

Bauwerft :

Bayerische Schiffbau-Ges.m.b.H., Erlenbach/Main, Deutschland

Indienstgestellt :

04.05.1944

Daten im Gröner :

- 20.01.1943 Bauauftrag
- 02.05.1944 11. Landungsflottille
- 31.05.1944 Minentreffer bei Verre-Gat bei Walcheren
- Umbau in AF 120
- 00.03.1945 als AF 120 i.D.
- 00.03.1945 8. Artillerieträger-Flottille
- 25.03.1945 selbstversenkt bei Hanau/Main
<< Hinweis: F 920 wurde nicht AF 120 ! >>

Schiffschronik :

- 04.05.1944 F 920 Indienststellung für Marineoberkommando Norwegen.[2]
- Ab mindestens 17.05.1944 beim Sonderkommando 32 III. Gruppe gemeldet.[3]
- 29.05.1944 F 920 läuft mit F 827, M 3242 und M 3243 21.00 Uhr Veere aus
zum Minenwerfen. 21.47 Uhr wird die Position 51° 35,7' N und 3° 34,9' O
erreicht. F 920 erhält beim Andrehen zum Anschließen an das Sperrstück des
vorigen Tages Minentreffer (letzte KMA-Mine der eigenen Sperre) auf
Steuerbordseite vorn, in Abteilung X 11. Der Gruppenführer Lt.z.S.d.R. Junge
und Matr.Ob.Gefr. Wemjes werden verwundet. Schiff wird auf Strand gesetzt.
17 Minen sind über Bord gefallen, der Rest ist noch auf dem Schiff.[3]
- 30.05.1944 Besichtigung des Schiffes von der deutschen Bauaufsicht der
Scheldewerft. Es wird beschlossen, das Vorschiff abzuschneiden, das Fahrzeug
abzudichten und abzuschleppen. Zugleich erfolgt die Entschärfung der Minen
und Bergung des Inventars und der Munition.[3]
- 12.06.1944 der MFP 920, der am 29.05. durch einen KMA-Treffer an der
Nordküste von Walcheren beschädigt war, ist beim Anschleppversuch im
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Veeregat gekentert u. gesunken.[4]
- Ende März wird das zur 8. Artillerieträgerflottille aus Erlenbach/Main
beordnete Boot von der eigenen Besatzungen auf dem Main bei Hanau
selbstversenkt.[1]
Verlust am :

06.12.1944

Verlustort :

im Veeregat

Verlustart :

gekentert [4]

Forum o. Link:

Link

Quellen :

Erich Gröner, Die deutschen Kriegsschiffe 1815-1945, Band 7
[1] Kugler: Chronik der amphibischen Verbände
[2] A.d.S. Tagesbefehl Nr. 9/1944
[3] KTB des Sonderkommandos 32
[4] KTB der 1. Sicherungsdivision

Eingefügt am :

22.09.2007

Eingefügt von :

David Eder

Letzte Änderung :

14.05.2011

Geändert von :

Martin Goretzki

Änderung :

- 01.01.2009 M. Goretzki: Schiffschronik gem. [1] eingefügt & Verlustdatum und
Ort eingetragen
- 11.01.2009 R. Stenzel Chronik [2] eingefügt
- 01.05.2009 R. Stenzel Chronik [3] eingefügt
- 03.05.2009 R. Stenzel Chronik [4] und Hinweis AF 120 eingefügt
- 18.10.2009 Theodor Dorgeist Link eingefügt
- 14.05.2011 M. Goretzki: Link repariert
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Bijlage IV KTB Sonderkommando 32

Figuur 42 KTB Sonderkommando 32
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Figuur 43 KTB Sonderkommando 32 pagina 17
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Figuur 44 KTB Sonderkommando 32 pagina 18
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Figuur 45 KTB Sonderkommando 32 pagina 19
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Figuur 46 KTB Sonderkommando 32 pagina 20
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Figuur 47 KTB Sonderkommando 32 pagina 21
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Figuur 48 KTB Sonderkommando 32 pagina 22
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Figuur 49 KTB Sonderkommando 32 pagina 23
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Figuur 50 KTB Sonderkommando 32 pagina 24
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Figuur 51 KTB Sonderkommando 32 pagina 25
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Figuur 52 KTB Sonderkommando 32 pagina 26
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Figuur 53 KTB Sonderkommando 32 pagina 27
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Figuur 54 KTB Sonderkommando 32 pagina 28
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Figuur 55 KTB Sonderkommando laatste pagina
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Appendix II Bronvermelding:
A2.1. Stichtingen / musea / bronnen /overige bronnen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wrakduik stichting de Roompot (WDSR) www.wdsr.nl
Rijkswaterstaat (RWS)
Werkgroep Kriegsmarine www.werkgroep-kriegsmarine.nl
Koninklijke marine
Archief van Marcel Bul
Wings to Victory

A2.2. Online referentie materiaal:
Specifieke informatie MFP:
1. http://www.digplanet.com/wiki/Marinef%C3%A4hrprahm
2. http://www.german-navy.de/kriegsmarine/ships/landingcrafts/mfp/index.html
3. http://www.papermodelers.com/forum/designers-helping-designers/15509marinefaehrprahm-type-d.html
4. http://de.wikipedia.org/wiki/Marinef%C3%A4hrprahm
5. http://www.german-navy.de/kriegsmarine/ships/landingcrafts/mfp/index.html
6. http://www.historischesmarinearchiv.de/projekte/landungsfahrzeuge/marinefaehrprahm/ausgabe.php?where_value
=548
7. www.knmi.nl (Koninklijke Nederlandse Meteorologische Dienst)
Algemeen ter ondersteuning van publicatie:
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Sealion Operatie Sealion, verdieping
2. http://www.amazon.de/Plattbugkreuzer-Artillerietr%C3%A4ger-Marine-imEinsatz/dp/381320555X Boek over landingsvaartuigen
3. http://nl.tracesofwar.com/default.asp
4. http://www.navweaps.com/Weapons/WNGER_88mm-45_skc30.htm
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Herkules

A2.3. Tijdschriften / kranten en overige offline media
1.
2.
3.
4.

Tijdschrift "blad Duiken"
Nationale Onderwatersport Bond
Provinciaalse Zeeuwse Courant (PZC)
BN de Stem
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A2.1. Boeken:
Titel:
Auteur:
Jaar:
ISBN:

Die deutschen Kriegsschiffe 1815-1945 Band 7
Erich Gröner
1990
3-7637-4807-5

Titel:
Auteur:
Jaar:
ISBN:

Das Landungswesen in Deutschland seit 1900
Randolf Kugler
1989
3-926409-52-5

Titel:
Auteur:
Jaar:
ISBN:

Plattbugkreuzer Artelerieträger der marine im einsatz
Gerd-Dietrich Schneider
1998
3-8131-0555-x

Titel:
Auteur:
Jaar:

Operatie Seelöwe. "De Duitse invasie in Engeland"
David Lampe
1968

Pagina 66 van 66

