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1 INLEIDING
Op een onbekend aantal plaatsen in Nederland liggen nog bommen, granaten en andere
munitieartikelen uit de Tweede Wereldoorlog. Volgens mondiale, militaire inschatting is van al het
explosieve materiaal dat gedurende de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) is ingezet, verschoten of
afgeworpen, tussen de zeven en vijftien procent om verschillende redenen niet tot uitwerking
gekomen of gebracht.

1.1

ALGEMEEN

Hoofdrisico van het werkveld van het opsporen van Conventionele Explosieven (CE) is het
onverhoeds aantreffen van deze CE bij het uitvoeren van werkzaamheden in de (water)bodem en/of
de ondeskundige en onzorgvuldige omgang met aangetroffen CE. Hierdoor bestaat het gevaar op het
ongewenst tot (uit)werking komen van CE en dat kan grote uitwerkingsgevolgen teweegbrengen. De
belangrijkste daarvan zijn luchtdruk, schokgolf en scherfwerking, welke een gevaar vormen voor de
veiligheid en gezondheid van (bij het opsporen van CE betrokken) werknemers, omstanders en
andere personen.
Het voornoemd risico kan zich voordoen indien voorafgaand aan (bouw)projecten
geen/onvoldoende onderzoek wordt gedaan naar de mogelijke aanwezigheid van CE en/of het
opsporen van CE op een onzorgvuldige en/of ondeskundige wijze plaatsvindt. In het laatstgenoemde
geval doet het risico van het onverhoeds aantreffen van CE zich ook voor zodra na een
opsporingsproject met de reguliere (bouw)werkzaamheden wordt gestart.1
Om spontane vondsten en eventuele daaruit voortvloeiende ongewilde gebeurtenissen te
voorkomen, dient de opdrachtgever (de initiatiefnemer van de werkzaamheden – degene voor wiens
rekening een bouwwerk/civieltechnisch tot stand wordt gebracht) zich ervan te gewissen dat de
betrokken werkgevers en zelfstandigen in staat zijn de verplichtingen voor de arbeidsomstandigheden die geleden in de uitvoeringsfase na te komen (een inspanningsverplichting samenhangende
met verantwoord opdrachtgeverschap). Dat wil onder andere zeggen dat de opdrachtgever
zekerheid verkrijgt dat de aannemer die het werk uitvoert dat op een veilige en gezonde manier kan
doen, onder naleving van wettelijke regels en door toepassing van maatregelen uit de voor dat werk
geldende arbocatalogus, brancherichtlijnen, stand der techniek en wetenschap. Kortom: de
opdrachtgever dient reeds in het ontwerp er zoveel mogelijk voor te zorgen dat er zekerheid bestaat
dat het werk veilig kan worden uitgevoerd.
Verantwoord opdrachtgeverschap houdt hierbij in dat de aandacht voor de gezondheid en de
veiligheid van degenen die het werk uitvoeren in alle fases van een project (van ontwerp tot
oplevering) is geborgd en dat de opdrachtgever zich altijd bewust is van zijn verantwoordelijkheid en
daarnaar handelt. Door vanaf het begin van een project de gevolgen voor gezond en veilig werken te
beoordelen en maatregelen te nemen, kunnen risico’s in de uitvoeringsfase worden voorkomen. Is

1

Voor nadere info betreffende regelgeving etc. zie: www.explosievenopsporing.nl.
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bij de voorbereiding van een bouwwerk goed wordt nagedacht over de veiligheidsaspecten en de
planning, leidt dat tot minder arbeidsrisico’s bij de realisering van het bouwwerk.2
Ten gevolge van het voorgaande dient de opdrachtgever er vooraf zorg voor te dragen dat er bij
grond- en/of waterbodemroerende activiteiten informatie beschikbaar is over de samenstelling van
de (water)bodem en hiervoor de juiste onderzoeken te (laten) verrichten. Zodat de
opdrachtnemer/uitvoerder in zijn hoedanigheid als werkgever een goede beoordeling kan maken of
er in de uitvoeringsfase bepaalde risico’s kunnen ontstaan en waarmee er in een Risico-Inventarisatie
en Evaluatie (RI&E) en een eventueel Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G plan) rekening mee
gehouden dient te worden.3
Het vaststellen of er bijvoorbeeld sprake is van specifieke gevaren in verband met de potentiële
aanwezigheid van CE vindt plaats middels een vooronderzoek welke voldoet aan de proceseisen zoals
beschreven in het “Werkveld Specifiek certificatie Schema voor het systeemcertificaat Opsporen
Conventionele Explosieven zoals opgenomen in bijlage XII behorend bij Artikel 4.17f van de
Arbeidsomstandig-hedenregeling (WSCS-OCE)”.4 Het vooronderzoek vormt de basis/het vertrekpunt
voor de onderbouwing van de vervolgstoppen/eventuele toereikende maatregelen welke in relatie
tot de arbeidsveiligheid met betrekking tot CE genomen worden.
Om het maatschappelijk belang (veiligheid en gezondheid van en rondom arbeid) te waarborgen, is
door de overheid gekozen voor een wettelijk verplichte certificatieregeling voor de borging van de
kwaliteit/veiligheid van het opsporen van Conventionele Explosieven. Dat wil zeggen dat
opsporingswerkzaamheden (het vooronderzoek valt buiten de definitie van opsporingswerkzaamheden) met betrekking tot CE op grond van het Arbeidsomstandighedenbesluit
(Arbobesluit) enkel uitgevoerd mogen worden door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD)
en bedrijven die in het bezit zijn van een certificaat voor het opsporen van Conventionele

2

Zie voor achtergronden: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Jaarplan 2015 (Den Haag 2014) 18 (http://www.inspectieszw.nl/Images/Jaarplan-InspectieSZW-2015_tcm335-359626.pdf);
De Inspectie blijft zich inzetten om bij de opdrachtgevers, inclusief gemeenten, indringend concrete aandacht en zorg te
eisen voor hun verantwoordelijkheid bij de voorbereidingen voor GWW-projecten. Bijvoorbeeld het veilig opleveren van
projectgrond – gevrijwaard van explosieven – en sturing op arbo-aspecten in het opdrachtverlenings-traject.
3 Staatsblad, jaargang 2016, nummer 495: “Artikel 2.26 [van het Arbeidsomstandighedenbesluit] vormt tevens de basis voor
handhaving op het terrein van grond-, weg- en waterbouw. Op grond van dit artikel moet de opdrachtgever in de
ontwerpfase zich ervan vergewissen dat de werkgever en de zelfstandige zijn verplichtingen voor de
arbeidsomstandigheden in de uitvoeringsfase kan nakomen. Daarbij gaat in het bijzonder over de verplichtingen op grond
van de artikelen 3 (de zorgplicht van de werkgever), 5 (inventarisatie en evaluatie van risico’s) en 8 (voorlichting en
onderricht) van de wet, evenals hoofdstuk 4, afdeling 5, van het Arbobesluit. Als er risico’s bij werkzaamheden in of op de
grond zijn waaraan werknemers of zelfstandigen blootgesteld kunnen worden, zoals verontreinigde grond, de aanwezigheid
van kabels, leidingen of Conventionele explosieven in de grond, of een beperkte draagkracht van de grond moet de
werkgever deze risico’s benoemen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE). Als deze risico’s spelen op een specifieke
bouwplaats, moet de werkgever daarover worden geïnformeerd, zodat hij maatregelen kan nemen om deze risico’s te
vermijden of te beperken. In verband met het voorkomen van gevaar voor derden (artikel 10 Arbowet) moeten ook
zelfstandigen en andere derden op gevaren worden gewezen.” Zie eveneens: Artikel 32 van de Arbeidsomstandighedenwet:
“Het is de werkgever verboden handelingen te verrichten of na te laten in strijd met deze wet of de daarop berustende
bepalingen indien daardoor, naar hij weet of redelijkerwijs moet weten, levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid
van een of meer werknemers ontstaat of te verwachten is.”
4 Per 5 juli 2016 is er een wijziging van het WSCS-OCE inwerking getreden. Hiermee is de versie “Werkveld Specifiek
certificatieschema voor het Opsporen Conventionele Explosieven: 2012, versie 1” komen te vervallen.
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Explosieven. Om dit certificaat te verkrijgen dient het bedrijf (en de EOD) te voldoen aan de eisen
zoals gesteld in het WSCS-OCE.
Het toepassingsgebied van het Certificatieschema is verdeeld in twee deelgebieden: A (Opsporing,
inclusief vooronderzoek) en B (Civieltechnische ondersteuning).
De doelstelling van dit door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vastgestelde
certificatieschema is drieledig:
▪ bewerkstelligen dat risicovolle werkzaamheden voldoende veilig voor het eigen personeel en
derden aanwezig op het project worden uitgevoerd;
▪ bewerkstelligen dat risicovolle werkzaamheden zodanig en met die deskundigheid worden
uitgevoerd dat omwonenden veilig zijn en dat de openbare orde en publieke veiligheid wordt
gewaarborgd;
▪ bewerkstelligen dat het vooronderzoek en/of de opsporing volgens de gegunde opdracht wordt
uitgevoerd en opgeleverd (vast te leggen in het proces-verbaal van oplevering).5
Explosive Clearance Group B.V. (ECG) is voor beide deelgebieden (A+B) gecertificeerd.6
Een eerste stap in het beheerst omgaan met deze materie kan worden gevormd door een historisch
vooronderzoek waarin beoordeeld wordt of een onderzoekgebied VERDACHT of ONVERDACHT is op
de mogelijke aanwezigheid van Conventionele Explosieven.7

1.2

NORMEN BETREFFENDE DE BEOORDELING EN AANVAARDBAARHEID VAN DE RISICO’S VAN CE

Naar de risico’s behorende bij achtergebleven CE is in Nederland geen onderzoek verricht. Het is
(vooralsnog) niet mogelijk een percentage toe te wijzen aan de kans op letsel per jaar als gevolg van
een accidentele/ongecontroleerde in werking tredende CE.

5

Werkveld Specifiek certificatie Schema voor het Opsporen Conventionele Explosieven zoals opgenomen in bijlage XII
behorend bij Artikel 4.17f van de Arbeidsomstandighedenregeling, 1.
6 Het certificaat is opgenomen onder Bijlage 3. Het certificaat moet worden beschouwd als een verklaring van
overeenstemming (conformiteitsverklaring) zoals bedoeld in relevante ISO en NEN normen. Opdrachtgevers, bevoegd gezag
en andere betrokken partijen mogen er van uitgaan dat een Vooronderzoek dat is uitgevoerd door een gecertificeerd
bedrijf voldoet aan de eisen uit het vigerende Werkveld Specifiek certificatieschema voor het Opsporen Conventionele
Explosieven zoals opgenomen in bijlage XII behorend bij Artikel 4.17f van de Arbeidsomstandighedenregeling. Het belang
van certificering bij het vooronderzoek wordt onderschreven door de Inspectie SZW (ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid) op pagina 25 in de Sectorrapportage Grond-, Weg- en Waterbouw 2014 (z.p. juli 2015): “Inspecteurs
ervaren het als een probleem dat het vooronderzoek naar explosieven niet door certificering wordt afgedekt. Door gebrek
aan deskundigheid kan een gebied onterecht vrij van explosieven verklaard worden.” ECG: Door de uitvoering van een
vooronderzoek conform het WSCS-OCE door een WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf wordt een toetsbare (de gecertificeerde
organisatie wordt ieder jaar beoordeeld of zij voldoet een de proceseisen van het procescertificaat) en een aanmerkelijke
valide inspanningsverplichting bewerkstelligd.
7 VERDACHT of ONVERDACHT houdt niet in dat feitelijk vaststaat dat er wel of geen CE liggen, maar geeft antwoord op de
vraag of het (op basis van primair bronnenmateriaal) aannemelijk (theoretische indicatie) is dat in een bepaald gebied CE
worden aangetroffen. Door middel van opsporingswerkzaamheden kan de feitelijke aanwezigheid en exacte ligplaats van
CE worden vastgesteld.
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Om hier een onderbouwde conclusie op te geven dient middels wetenschappelijk onderzoek een
kwantificering van de kans dat een CE gevonden wordt en ontploft, plaats te vinden. Bij het eerste
aspect (de kans dat er een CE gevonden wordt) speelt evident de kwaliteit en diepgang van het
vooronderzoek een rol en bij het tweede aspect (de kans dat een CE ongecontroleerd in werking
treedt en met welke gevolgen) spelen onder andere de hoofdsoort en subsoort CE (inclusief
uitwerking), de gebruikte ontstekingsinrichting (bij voorkeur eveneens informatie welke middels een
vooronderzoek kan worden achterhaald) de geplande activiteit/het toekomstig gebruik en de locatie
een rol.
Er is verder geen integraal en formeel vastgelegd normenkader (instrumentarium) beschikbaar voor
het beoordelen van de aanvaardbaarheid (maatschappelijke grenswaarde) van eventuele risico’s
samenhangende met het aantreffen van CE.8 Op dit moment wordt het aantreffen van CE als een
risico gezien, i.p.v. het daadwerkelijk exploderen.9

1.3

AANLEIDING

Ingenieursbureau Kragten heeft ECG in verband met toekomstige werkzaamheden de opdracht
gegeven om een historisch vooronderzoek voor het onderzoeksgebied “N280 West wegvak Weert Leudal” op te stellen. De locatie en een beschrijving van het onderzoeksgebied zijn opgenomen in
paragraaf 1.7.

1.4

DOEL VAN HET INDICATIEONDERZOEK

Het onderzoeksdoel en de te volgen werkwijze betreffende een vooronderzoek zijn in het WSCS-OCE
als volgt omschreven:
‘Het vooronderzoek heeft tot doel om te beoordelen of er indicaties zijn dat binnen het
onderzoeksgebied CE aanwezig zijn, en zo ja, om het verdachte gebied in horizontale en verticale
dimensie af te bakenen. Het vooronderzoek bestaat uit zowel het inventariseren als beoordelen
(analyseren) van bronnenmateriaal en resulteert in een rapportage en een daarbij behorende CE
bodembelastingskaart.’10
Het uitgangspunt van deze studie is, om door middel van het verzamelen en verwerken van relevant
historisch feitenmateriaal, een gefundeerd antwoord te verkrijgen op de volgende drie kernvragen:
1. Is het onderzoeksgebied of een deel hiervan betrokken geweest bij oorlogshandelingen
(indicaties) en is er daardoor sprake van een verhoogde kans op het aantreffen van Conventionele
Explosieven oftewel van verdacht gebied?

8

Raad voor de financiële verhoudingen, Herziening bommenregeling gemeentefonds Kenmerk 2015-0000363666 (26 juni
2015) 9: ‘Om een doelmatige afweging te kunnen maken tussen veiligheid en kosten is een beoordelingskader nodig
waarmee gemeentebesturen de risico’s van explosieven in bodem en water in kunnen schatten.’
9 M. Dijkstra, Een op risico gebaseerde methode om de efficiëntie en effectiviteit van Conventionele Explosieven onderzoeken
van RWS projecten te verbeteren (Delft 2013) 97.
10 WSCS-OCE zoals opgenomen in bijlage XII behorend bij Artikel 4.17f van de Arbeidsomstandighedenregeling, 15.
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2. Zijn er gebeurtenissen (contra-indicaties) die een aanwijzing vormen dat een (mogelijk verdacht)
gebied of een deel hiervan als onverdacht kan worden aangemerkt?
3. Indien er sprake is van verdacht gebied wat is dan de (sub)soort, hoeveelheid en
verschijningsvorm van de vermoede Conventionele Explosieven?
De resultaten van de bureaustudie zijn onder te verdelen naar: geografisch herleidbare
gebeurtenissen met informatie die een aanwijzing vormen dat het gebied verdacht is op
Conventionele explosieven (indicaties) of geografisch herleidbare gebeurtenissen die een aanwijzing
vormen dat het gebied als onverdacht kan worden aangemerkt (contra-indicaties).
Oorlogshandelingen (in dit geval gebeurtenissen die tot de mogelijke aanwezigheid van
Conventionele Explosieven leiden) kunnen over het algemeen onderverdeeld worden naar een
bepaald(e) oorzaak of scenario, zoals in het navolgend overzicht is weergegeven.
MOGELIJKE OORZAKEN/SCENARIO'S VOOR ACHTERGEBLEVEN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN

LUCHTAANVALLEN

Bombardement

Beschieting met
boordwapens

Beschieting met
raketten

Vliegtuigcrash/
inslag V-wapen

GROND OORLOG
(SECUNDAIRE GEVOLGEN)

Blindgangers
(bijv. artillerie
beschieting)

In stellingen
achtergelaten,
gedumpt of
bedolven

MUNITIE
VERNIETIGING

MILITAIR GEBRUIK

MUNITIE OPSLAG

Springputten en
dergelijke

Militair
oefenterrein

Munitie fabricage
en/of opslag

Munitiedump of
stort

Stationering
militairen

Munitie
inrichtingen

Munitiedump in
water

Vliegveld

(afzinking)

Mijnenveld(en)

Vernielingsactiviteiten

Figuur 1: Overzicht van mogelijke oorzaken/scenario’s voor de aanwezigheid van CE in en rond een
onderzoeksgebied.

Gebeurtenissen die mogelijk geleid hebben tot het uit de bodem verwijderen van Conventionele
Explosieven (contra-indicaties) kunnen over het algemeen onderverdeeld worden naar een
bepaald(e) oorzaak of scenario, zoals hierna is weergegeven.
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MOGELIJKE OORZAKEN/SCENARIO'S VOOR CONTRA-INDICATIES/VERWIJDEREN VAN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN

GRONDROERENDE WERKZAAMHEDEN

Ontgravingen

Gronddepositie

BAGGERWERKZAAMHEDEN

OPSPORINGSWERKZAAMHEDEN

EODD en
voorgangers

Civiele
opsporingsbedrijven

Figuur 2: Overzicht van mogelijke oorzaken/scenario’s voor de afwezigheid van CE in en rond een
onderzoeksgebied.

Met behulp van historisch feitenmateriaal als literatuur, archief- en luchtfotomateriaal wordt
getracht te achterhalen door welke oorlogshandelingen er een verhoogde kans bestaat op het
aantreffen van achtergebleven Conventionele Explosieven in het onderzoeksgebied. Hierbij wordt
specifiek en op basis van feitelijkheden bepaald of (en zo ja: waar) in het onderzoeksgebied
Explosieven verwacht kunnen worden.

1.5

VERANTWOORDING

Deze bureaustudie is uitgevoerd conform de door ECG opgestelde offerte van 8 februari 2017 met
kenmerk ‘139-017-VO-01’. Het volgende dient expliciet te worden vermeld: een vooronderzoek
(d.w.z. een bureaustudie) naar de mogelijke aanwezigheid van Conventionele Explosieven blijft
indicatief van aard; het is geen exacte wetenschap.

1.6

BRONNEN

Bij het indicatieonderzoek dienen volgens het WSCS-OCE een aantal bronnen verplicht te worden
geraadpleegd. In het navolgende overzicht staat schematisch weergegeven welke bronnen dit zijn en
of hieraan bij dit onderzoek gehoor is gegeven. Aanvullende bronnen dienen in bepaalde in het
certificatieschema vastgelegde situaties te worden gehanteerd. De conclusie ‘verdacht’ wordt bij
voorkeur vastgesteld op basis van twee of meer onafhankelijke bronnen.
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BRON:
Literatuur
Gemeente- en provinciaal archief
Nederlands Instituut voor Militaire Historie
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
Explosieven Opruimingsdienst Defensie
Luchtfotocollectie Universiteit Wageningen
Luchtfotocollectie Topografische Dienst Zwolle
Luchtfotocollectie The Aerial Reconnaissance Archives
(Edinburgh)
The National Archives (Londen)
Bundesarchiv-Militärarchiv (Freiburg)
The National Archives (Washington)
Getuigen

RAADPLEGEN:
Verplicht
Optioneel
٧
٧

GERAADPLEEGD:

٧

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

٧
٧
٧
٧

Ja
Ja
Nee
Nee

٧
٧
٧
٧
٧

AANVULLEND BRONNENONDERZOEK ECG:
Semistatische archiefdiensten Ministerie Defensie te
Rijswijk
Nationaal Archief te Den Haag

Nvt.

Ja

Nvt.

Ja

Tabel 1: Overzicht van geraadpleegde bronnen.

1.6.1 TOELICHTING VERPLICHTE BRONNEN WSCS-OCE:
Literatuur
Aan de start van het bronnenonderzoek wordt op basis van literatuuronderzoek een lijst opgesteld
met oorlogshandelingen die relevant zijn voor de mogelijke aanwezigheid van CE in het
onderzoeksgebied (indicaties). Deze lijst bevat tevens een verwijzing naar de datums waarop de
oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden.
Gemeentelijk en provinciaal archief
Bij het raadplegen van het gemeentelijk en provinciaal archief dienen ten minste de stukken van de
luchtbeschermingsdienst, de stukken over aangetroffen/geruimde CE en de
oorlogsschaderapporten te worden geraadpleegd. Indien deze stukken niet aanwezig zijn, dient dit
te worden vermeld in de rapportage. Indien er indicaties zijn voor de aanwezigheid van CE dient in
het gemeentelijk en provinciaal archief voorts te worden gezocht naar gegevens over relevante
naoorlogse ontwikkelingen (contra- indicaties). Tenzij andere bronnen hierover reeds voldoende
informatie hebben opgeleverd. Indien deze gegevens niet aanwezig zijn, dient dit te worden
vermeld in de rapportage.
Explosieven Opruimings Dienst Defensie
Bij het raadplegen van het archief van de Explosieven Opruimings Dienst Defensie (EOD) dient als
eerste de database met meldingen van aangetroffen CE en de collectie mijnenveldkaarten te
139-017-VO-02
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worden geraadpleegd. Indien in de database met meldingen van aangetroffen CE indicaties voor de
aanwezigheid van CE worden aangetroffen, dient de collectie MORA’s/UO’s te worden
geraadpleegd. Indien in de collectie mijnenveldkaarten indicaties voor de aanwezigheid van CE
worden aangetroffen, dient de collectie mijnenveld ruimrapporten te worden geraadpleegd
Luchtfotocollectie Wageningen Universiteit en Topografische Dienst
De organisatie dient beschikbare luchtfoto’s betreffende de datum waarop de oorlogshandelingen
hebben plaatsgevonden te inventariseren. Daaruit worden de bruikbare luchtfoto’s geselecteerd.
Bij de selectie van luchtfoto’s dient rekening te worden gehouden met: opnamedatum in relatie tot
oorlogshandelingen, kwaliteit van het fotobeeld en de schaal. De organisatie interpreteert de
geselecteerde luchtfoto’s ten minste op schade aan het landschap als gevolg van
oorlogshandelingen en de aanwezigheid van militaire werken. De interpretatie van luchtfoto’s dient
te geschieden door een deskundige met ervaring in de interpretatie van luchtfoto’s uit het tijdvak
1940-1945. De organisatie dient de beschikbare luchtfoto’s te rapporteren en daarin tevens de
selectie te motiveren.
Indien er indicaties zijn voor de aanwezigheid van CE, dient de organisatie de luchtfoto’s en/of
satellietbeelden te verzamelen met dekking van het onderzoeksgebied uit de naoorlogse periode.
De organisatie vergelijkt de luchtfoto’s/satellietbeelden met luchtfoto’s uit het tijdvak 1940-1945,
met als doel te inventariseren welke naoorlogse ontwikkelingen in het onderzoeksgebied hebben
plaatsgevonden waarbij grond is geroerd of verzet. De organisatie dient de selectie van luchtfoto’s/
satellietbeelden te motiveren in het rapport.
Conform het gestelde in het WSCS-OCE dient er aanvullend in een aantal gevallen uitgeweken te
worden naar de volgende bronnen:
1.6.2 TOELICHTING AANVULLENDE BRONNEN WSCS-OCE
NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies
De organisatie raadpleegt de literatuurcollectie van het Nederlands Instituut voor
Oorlogsdocumentatie (NIOD) indien onvoldoende informatie aanwezig is om een totaalbeeld te
vormen van oorlogshandelingen in het onderzoeksgebied.
Nederlands Instituut voor Militaire Historie
De collectie “Duitse verdedigingswerken in Nederland en rapporten van het Bureau Inlichtingen te
Londen (1940–1945)” met collectienummer 575 van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie
(NIMH) dient ten minste te worden geraadpleegd indien uit raadpleging van de verplichte bronnen
blijkt dat er indicaties zijn dat Duitse militaire werken in het onderzoeksgebied aanwezig waren
tijdens de Tweede Wereldoorlog.
De collectie “Gevechtsverslagen en rapporten mei 1940” met collectienummer 409 van het
Nederlands Instituut voor Militaire Historie dient ten minste te worden geraadpleegd indien uit
raadpleging van de verplichte bronnen blijkt dat er indicaties zijn dat grondgevechten hebben
plaatsgevonden in de periode mei 1940.
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The National Archives Londen/Bundesarchiv-Militärarchiv/The National Archives Washington DC
Er dient aanvullend bronnenonderzoek plaats te vinden indien uit raadpleging van de verplichte
bronnen blijkt dat er indicaties zijn dat oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden, waarbij mogelijk
CE in het onderzoeksgebied terecht zijn gekomen, maar er onvoldoende informatie aanwezig is in de
Nederlandse archieven en op de geraadpleegde luchtfoto’s over:
- de aard van de oorlogshandeling;
- het aantal en de soort CE dat tijdens de oorlogshandeling is ingezet;
- de inslaglocaties van CE.
Aanvullend onderzoek omvat één of meerdere van de onderstaande buitenlandse archieven:11
- The National Archives te Londen;
- Bundesarchiv-Militärarchiv te Freiburg;
- The National Archives te Washington DC.
Luchtfotocollectie The Aerial Reconnaissance Archives/National Collection of Aerial Photography
Indien de verplichte luchtfotoarchieven onvoldoende resultaat opleveren, wordt aanvullend de
Luchtfotocollectie The Aerial Reconnaissance Archives geraadpleegd.12 Op de inventarisatie en
selectie van luchtfoto’s is hetgeen bepaald onder verplichte bronnen van toepassing.
1.6.3 AANVULLEND BRONNENONDERZOEK ECG
Naast de verplichte en aanvullende bronnen zoals opgenomen in het vigerende WSCS-OCE
raadpleegt ECG nog de volgende archieven:
Semistatische archiefdiensten Ministerie Defensie te Rijswijk
ECG raadpleegt de collectie van de Mijn- en Munitieopruimingsdienst (M.M.O.D.) waarin de
ruimingen in de periode 1945-1947 zijn ontsloten.
Nationaal Archief te Den Haag
ECG raadpleegt uit het Nationaal Archief onder andere de collectie “Binnenlandse Zaken”
(toegangsnummer 2.04.53.15 ) waarin de berichten van gemeenten aan de Rijksinspectie
Luchtbescherming te Den Haag in de periode 1940-1943 zijn ontsloten.

11

De organisatie dient de keuze voor het te raadplegen archief/de te raadplegen archieven te motiveren in het rapport op
basis van het reeds verzamelde bronnenmateriaal. ECG beschikt over archiefbestanden uit The National Archives te Londen.
Deze keuze is gebaseerd op de aanwezigheid van het aldaar aanwezige bronnenmateriaal welke betrekking heeft op de
activiteiten van eenheden van de Royal Air Force (RAF).
12 De collectie The Aerial Reconnaissance Archives (TARA) is sinds 2014 ondergebracht bij de National Collection of Aerial
Photography (NCAP).
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1.6.4 VERDERE ONDERZOEKSASPECTEN
Wanneer uit het bronnenmateriaal relevante feiten naar voren komen, wordt met behulp van
voetnoten en bronvermelding een verwijzing gegeven naar de vindplaats van de betreffende
passages, afbeeldingen of documenten zodat alle gegevens desgewenst verifieerbaar zijn.13
Deze rapportage omvat (naast de eerder genoemde zaken):
▪
▪
▪
▪

Aanleiding van het vooronderzoek;
omschrijving en doelstelling van de opdracht;
begrenzing van het onderzoeksgebied;
beschrijving van de uitvoering van het onderzoek (inclusief de betrokken, door het management
van ECG bevoegde, personen);
▪ verantwoording van het bronnenmateriaal (inclusief bronverwijzing);
▪ resultaten van de beoordeling van het bronnenmateriaal;
▪ beschrijving leemten in kennis.
Als er aanwijzingen worden achterhaald dat het onderzoeksgebied betrokken is geweest bij
oorlogshandelingen en er geen sprake is van relevante contra-indicaties dan zal de uiteindelijke
afbakening van het ‘verdachte’ gebied in zowel horizontale (indien mogelijk aan de hand van de
bijlage uit het WSCS-OCE) als verticale zin plaatsvinden (indien de in het WSCS-OCE weergegeven
vereiste parameters aanwezig zijn).

1.7

HET ONDERZOEKSGEBIED

Het onderzoeksgebied “N280 West wegvak Weert - Leudal” is gelegen binnen de gemeenten
Nederweert, Leudal en Maasgouw in de provincie Limburg. Het wegtracé van de N280 heeft een
lengte van circa 9km. Het onderzoeksgebied is op de volgende pagina weergegeven.

13

ECG hanteert hiervoor de methodiek van onderzoek, annotatieregels en richtlijnen conform de systematiek van:
P. de Buck e.a., Zoeken en schrijven. Handleiding bij het maken van een historisch werkstuk (Rijswijk 1992).
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2 HET INDICATIE ONDERZOEK
In het indicatie onderzoek wordt op basis van bronnenonderzoek vastgesteld of het
onderzoeksgebied mogelijk betrokken is geweest bij oorlogshandelingen.

2.1

OPZET INDELING

In dit hoofdstuk wordt ten eerste een inventarisatie uitgevoerd naar bij ECG bekende gegevens
omtrent eerder uitgevoerde onderzoek(en) naar de aanwezigheid van Conventionele Explosieven in
of nabij het onderzoeksgebied.14 Vervolgens wordt de literatuurlijst weergegeven. Daarop volgt er
een opsomming van de bezochte archief-instanties met de geraadpleegde archiefdelen, de
luchtfotoanalyse en worden de achterhaalde naoorlogse ruimingen van Conventionele Explosieven
en daaraan gerelateerde zaken vermeld.15
Het merendeel van de uit de literatuur en archieven (incl. luchtfoto’s) achterhaalde
oorlogshandelingen/indicaties wordt uiteindelijk in een overzichtstabel in Hoofdstuk 6 weergegeven
waarin een indicatie bij voorkeur vanuit het perspectief van meerdere primaire bronnen parallel
wordt beoordeeld/geanalyseerd (en waar mogelijk geverifieerd) op de omschrijving van:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

de aard van de oorlogshandeling;
het aantal en de soort CE dat tijdens de oorlogshandeling is ingezet;
de (inslag)locatie van CE;
verificatie en lokalisering van de indicatie op luchtfotomateriaal;
relevantie;
herleidbaarheid tot (de directe omgeving van) het onderzoeksgebied.

Om dit te bewerkstelligen is de tabel in Hoofdstuk 6 derhalve op de volgende wijze ingedeeld:
▪ Datum: de datum waarop de indicatie en/of oorlogshandeling heeft plaatsgevonden;
▪ Informatie/beschrijving indicatie uit een secundaire bron, bijvoorbeeld literatuur;
▪ Informatie/beschrijving indicatie uit een primaire schriftelijke bron uit een archief in Nederland
(in de meeste gevallen het perspectief van de “passieve zijde”);
▪ Informatie/beschrijving indicatie uit een primaire schriftelijke bron uit een buitenlands archief
(in de meeste gevallen het perspectief van de “actieve zijde” - inclusief de eventuele betrokken
eenheid);
▪ Informatie/waarneming indicatie uit een primaire geotopografische bron (kaart, beeld en
luchtfoto materiaal) uit zowel nationale en internationale archieven. Waarbij de informatie welke
gebaseerd is op een luchtfoto (inclusief de luchtfotodatum, schaal, kwaliteit, sortie- en
fotonummer) in een lichtblauw vak is weergegeven om de beelddata te benadrukken;

14

Onder een onderzoek wordt door ECG verstaan: een (opsporings)onderzoek uitgevoerd volgens de regels van de
(voormalige) BRL-OCE, het WSCS-OCE 2012, versie 1 of het vigerende WSCS-OCE.
15 In de weergegeven opsommingstabellen zijn tevens indien aanwezig de geraadpleegde archiefstukken die in verband met
het contra-indicatie onderzoek zijn ingezien, opgenomen.
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▪ Ingezette CE met verschijningsvorm en eventuele nadere informatie (ECG neemt in een aantal
gevallen de meest voor de hand liggende informatie op – dat wil zeggen dat de CE zijn
weergegeven welke mogelijk tijdens de aanval zijn gebruikt).
▪ Verificatie en herleidbaarheid van de indicatie/oorlogshandeling. De indicatie wordt vanuit het
perspectief van meerdere bronnen beoordeeld op de aanwezigheid van voldoende informatie en
geografische herleidbaarheid (bijv. middels luchtfoto’s);
▪ Afbakening van verdacht gebied; op basis van de verzamelde informatie wordt de indicatie al dan
niet afgebakend. De afbakeningsmethodiek wordt beschreven inclusief de gehanteerde
maatvoering ed. Uiteindelijk worden de indicaties en verdachte gebieden in het GIS-systeem
vastgelegd.
Iedere relevante waarneming is eveneens verwerkt in het GIS-systeem, inclusief bronverwijzing en
eventuele verdere beschikbare informatie.

2.2

UITGANGSPUNTEN VOOR DE BEOORDELING VAN DE RELEVANTIE VAN EEN INDICATIE

Bij het beoordelen of de bij het indicatieonderzoek achterhaalde informatie/indicatie relevant is/of
kan zijn, wordt een selectiecriterium uit het WSCS-OCE toegepast:
‘Indicaties/contra-indicaties dienen een locatieverwijzing te hebben, aangezien deze
essentieel is om te bepalen of de informatie relevant is voor de aanwezigheid van CE in het
onderzoeksgebied.’16
Indien de locatieverwijzing niet verwijst naar de omgeving van het onderzoeksgebied of op een
andere wijze een relatie met het onderzoeksgebied (bijvoorbeeld op basis van voorkennis) impliceert
of van invloed kan zijn, dan wordt de desbetreffende informatie niet in de rapportage opgenomen of
als niet relevant beoordeeld en wordt deze verder buiten beschouwing gelaten.

2.3

HISTORISCH-GEOGRAFISCHE INFORMATIE

Aangezien locatieverwijzingen een essentiële rol spelen bij het vaststellen van de relevantie van
achterhaalde indicaties, wordt er gekeken naar de geografische situatie vóór of ten tijde van aanvang
van de oorlog. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog viel het huidige onderzoeksgebied binnen de
gemeenten Nederweert, Grathem, Baexem, Haelen, Heel en Panheel, Horn en Beegden. Een
overzichtskaart is op de volgende pagina opgenomen. Tevens staan op de voorgaande figuur diverse
toponiemen ed. weergeven.17

16

WSCS-OCE, 128.
Op basis van het kaart- beeldmateriaal en de in deze rapportage gebruikte luchtfoto’s is te zien dat het onderzoeksgebied
zich grotendeels kenmerkt door het ontbreken van woningen en (verharde) infrastructurele structuren en voorzieningen.
Hierdoor dient er rekening mee gehouden te worden dat locatie-verwijzingen uit (schriftelijk) nationaal bronnenmateriaal
niet of nauwelijks specifiek naar een exacte locatie herleidbaar zullen zijn. Om dit zoveel mogelijk te ondervangen wordt er
door ECG gebruik gemaakt van bronnenmateriaal in de vorm van luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog en (voor zover
mogelijk van) War Diaries met coördinaatverwijzingen.
17
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2.4

REEDS UITGEVOERDE RAPPORTAGES

Conform het gestelde in het WSCS-OCE is door ECG nagegaan of er in het verleden in (of nabij) het
onderzoeksgebied onderzoek is uitgevoerd naar de aanwezigheid van CE door ECG.
Onderstaande reeds uitgevoerde rapportage beslaat een onderzoek in de omgeving van het huidige
onderzoeksgebied.
▪ Explosive Clearance Group, 'Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van Conventionele
Explosieven in het onderzoeksgebied ‘Tungelroysebeek – Neerbeek – trajecten C-D-E en F-G’
(Wijchen 2010)
▪ Explovision, ‘Vooronderzoek CE Conventionele Explosieven: N280 Weert – Roermond Gemeenten
Weert en Leudal’ (Almelo 2014)
Het hierboven vermelde onderzoek wordt meegenomen in het huidige vooronderzoek. De destijds
gehanteerde bronnen en informatie en de resultaten van de bureaustudie kunnen namelijk relevant
zijn voor deze bureaustudie.

2.5

GERAADPLEEGDE LITERATUUR

Om een totaalbeeld te krijgen van mogelijk relevante oorlogshandelingen in en nabij het onderzoeksgebied heeft ECG onder meer de onderstaande (deels specifieke) literatuur geraadpleegd: 19
-

19

Amersfoort, Herman en Piet Kamphuis, red., Mei 1940. De strijd op Nederlands
grondgebied (2e druk; Den Haag 2005).
Buitenhuis, R. e.a., D-Day in Midden-Limburg. Terugblik op de bevrijding (deel 1 en 2)
(Maastricht 1985).
Camps, R. e.a., De oorlog in Noord-Limburg. Terug in de tijd 1940-1990 (Venlo 1991).
Derix, J., Vliegveld Venlo. Met een kroniek van de luchtoorlog in Zuid-Nederland 19411944. Deel I en II (Leeuwarden 1990).
Didden, J., M. Swarts, Einddoel Maas. De strijd in zuidelijk Nederland tussen september
en december 1944 (Weesp 1984).
Horne, F. van, H. Levels, A. Muijris en H. Schuwirth, ’40 Van oever naar over 45’. Inval,
verzet, luchtoorlog en bevrijding tussen Noordervaart en Maas (Beegden 1994).
Nierstrasz, V.E., De verdediging van Noord-Limburg en Noord-Brabant, Mei 1940 (Den
Haag 1952).
Pütz R., Duel in de wolken. De luchtoorlog in de gevarendriehoek Roermond-Luik-Aken
(Amsterdam 1994).
Sectie Krijgsgeschiedenis van den Generalen Staf, Beknopt overzicht van de
krijgsverrichtingen der Koninklijke Landmacht 10-19 mei 1940 (Leiden 1947).
Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945, Verliesregister 1939-1945. Alle militaire
vliegtuigverliezen in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog (Den Haag 2008).

Zie verder voor de geraadpleegde (incl. algemene) literatuur hoofdstuk 8.
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-

Zwanenburg, G.J., En nooit was het stil… kroniek van een luchtoorlog (z.p, z.j).

Artikelen:
Horne, F. van, ‘De bevrijding van het Leudal. November 1944 – Operatie “Mallard”,
Rondom het Leudal volume 4 (1979) 3-13.
Levels, H., ‘De bevrijding van het noordelijke Leudalgebied 14-17 november 1944’,
Rondom het Leudal volume 14 (1989) 348-357.
Levels, H., ‘De bevrijding van het zuidelijk Leudalgebied’, Rondom het Leudal volume
14 (1989) 456-465.
Niet gedrukte bron:
Eversteijn T., Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei
1940 – 5 mei 1945 (z.p. 2003)
In de geraadpleegde literatuur kunnen verwijzingen naar oorlogshandelingen worden aangetroffen
welke op basis van de locatiebeschrijvingen herleidbaar zijn naar het onderzoeksgebied.
De als van belang zijnde beoordeelde informatie zal in het chronologisch overzicht onder de subtitel
literatuur in Hoofdstuk 6 worden opgenomen. Verdere verificatie van de relevantie en herleidbaarheid
vindt plaats middels archiefonderzoek en luchtfotoanalyse.

2.6

INDICATIE ONDERZOEK GEMEENTELIJKE, REGIONALE EN PROVINCIALE ARCHIEVEN

Voor deze bureaustudie zijn verschillende archiefinstellingen geraadpleegd op relevante CEgerelateerde gegevens betreffende het onderzoeksgebied. De hieruit achterhaalde indicaties worden
in Hoofdstuk 6 beoordeeld op relevantie en herleidbaarheid.
2.6.1 GEMEENTEARCHIEF NEDERWEERT
(1867) ARCHIEF VAN DE GEMEENTE NEDERWEERT 1939-1990
INV.NR.:
2596
3162
3672
5082
5265
4889
3163
5261

OMSCHRIJVING:
Wederopbouw door oorlogsgeweld beschadigde of vernielde boerderijen (oorlog 1940-1945)
1944/1954
Meldingen van het vinden van munitie (oorlog 1940-1945) 1990
Meldingen van het vinden van munitie (oorlog 1940-1945) 1980/1989
Opgraven van gevonden explosieven (oorlog 1940-1945) 1965/1967
Opruimen van mijnen, munitie e.d. (oorlog 1940-1945) 1945/1965
Wederopbouw door oorlogsgeweld beschadigde of vernietigde panden 1947/1953
Meldingen van het vinden van munitie (oorlog 1940-1945) 1970/1979
Luchtbeschermingsdienst; rapporten, gegevens betreffende bommen en neergestorte
vliegtuigen (oorlog 1940-1945) 1940/1945

Tabel 2: Archiefdeel secretarie van de gemeente Nederweert.
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2.6.2 GEMEENTEARCHIEF ROERMOND
012 SECRETARIE VAN DE GEMEENTE HAELEN, 1942-1990
INV.NR.:
523
525
526
1056
2494
2498
2500

OMSCHRIJVING:
Dossiers inzake het herstel van oorlogsschade voorschriften richtlijnen
Dossiers oorlogsschade landerijen
Dossiers oorlogsschade bossen en beplanting
Dossiers inzake het vaststellen van het basisplan voor de wederopbouw 1945-1956
Stukken betreffende het declareren van kosten van inkwartiering van Duitse militairen
Stukken betreffende het declareren van de kosten van inkwartiering van geallieerde militairen
1945-1946
Dossiers inzake het bemiddelen schade aangericht door geallieerde militairen 1945-1949

Tabel 4: Archiefdeel secretarie van de gemeente Haelen.

019 ARCHIEF GEMEENTE BAEXEM, 1937-1990
INV.NR.:
1
644
654

OMSCHRIJVING:
Historische gegevens betreffende WOII
Stukken betreffende de luchtbeschermingsdienst in de gemeente 1940-1944
Ruiming explosieven in de Haelensche Beek

Tabel 5: Archiefdeel van de gemeente Baexem.

7005 COLLECTIE OORLOGSDOCUMENTATIE 1940-145
CINV.NR.:
228

OMSCHRIJVING:
Maasniel, Swalmen, Beegden, Linne e.a.

Tabel 6: Archiefdeelcollectie oorlogsdocumentatie.

De hieruit achterhaalde indicaties worden in Hoofdstuk 6 beoordeeld op relevantie en
herleidbaarheid.
2.6.3 REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM LIMBURG
In het Regionaal Historisch Centrum Limburg te Maastricht is het archief van het Militair Gezag
Limburg 1944-1947 geraadpleegd. De taak waarvoor het Militair Gezag in bevrijd Nederland gesteld
werd, was drieledig. In de eerste plaats was het Militair Gezag handhaver van de openbare rust en
orde. Verder was het belast met het onderhouden van de verbindingen tussen de Nederlandse
civiele organen en de geallieerde legerautoriteiten. Onder het handhaven van de openbare rust en
orde viel ook het aannemen van meldingen en het coördineren/uitvoeren van het opruimen van
achtergebleven oorlogstuig.
07.E09 MILITAIR GEZAG LIMBURG, 1944-1947
INV.NR.:
OMSCHRIJVING:
Archieven P.M.C. Limburg
14
Wapens onder burgerbevolking-correspondentie en rapporten betreffende.
42
Mijnen en projectielen, aangiften, opruiming en rapporten betreffende.43
Mijnen, projectielen en ander oorlogstuig-correspondentie betreffende.139-017-VO-02
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07.E09 MILITAIR GEZAG LIMBURG, 1944-1947
INV.NR.:
OMSCHRIJVING:
169
Opruiming van legermateriaal Duits-geallieerd-correspondentie betreffende314
Weekrapporten i.z. bom-munitie-en mijnopruiming. Sectie IV
D.M.C. Venlo
66
Opgaven van gemeenten i.z. ligging van mijnenvelden met schetskaartjes en kladopgaven van
geruimde mijnen, soort vermeldende
67
Correspondentie i.z. luchtbescherming, opruiming van mijnen, enz.; personeelslast.
D.M.C. Roermond
2
Toestand en wederopbouw in Midden Limburg-algemene correspondentie.
30
Bom-en mijnopruiming en ander oorlogstuig-Algemene correspondentie en rapporten.
31
Brand-processen-verbaal wegens veroorzaken van brand.
Tabel 4: Archiefdeel Militair Gezag Limburg 1944-1947.

De hieruit achterhaalde indicaties worden in Hoofdstuk 6 beoordeeld op relevantie en
herleidbaarheid.
2.6.4 NATIONAAL ARCHIEF
In het Nationaal Archief is archief 2.04.53.15 Ministerie van Binnenlandse Zaken: Inspectie
Bescherming Bevolking tegen Luchtaanvallen, 1937-1946 geraadpleegd. De Inspectie Bescherming
Bevolking tegen Luchtaanvallen werd naar aanleiding van de Wet tot Bescherming van de Bevolking
tegen Luchtaanvallen, die in 1936 in werking trad, opgericht. De taak van dit overheidsorgaan was de
gemeentelijke activiteiten op dit terrein te begeleiden en te controleren. Toen in 1942 de Duitse
bezetter de wet verving door de Luchtbeschermingsverordening kwam de luchtbescherming sterker
onder controle te staan van de bezetter. De archiefstukken beslaan diverse onderwerpen
betreffende de luchtbeschermingsdienst, waaronder door gemeenten ingestuurde rapporten
betreffende geallieerde luchtactiviteiten.
2.04.53.15 INSPECTIE BESCHERMING BEVOLKING LUCHTAANVALLEN
INV.NR.:
79

OMSCHRIJVING:
Meldingen en proces-verbaal ontvangen van gemeenten over geallieerde luchtactiviteiten Limburg
1941.

Tabel 5: Overzicht geraadpleegde stukken Inspectie Bescherming Bevolking luchtaanvallen Nationaal Archief.

Tevens is archief 2.13.210 Commissie van Proefneming met hierin opgenomen afgedwaalde
archiefbescheiden van onderdelen van de Artillerie-Inrichtingen en Artillerie onderdelen, (1814-)
1867-1942 geraadpleegd. De Commissie van Proefneming (CvP) was een instelling die zich bezig hield
met proeven betreffende wapens en artilleriegeschut. Onder de taken van het CvP, dat rechtstreeks
ressorteerde onder de minister van Oorlog die tevens als opdrachtgever fungeerde, behoorden het
plannen, uitvoeren en verslag uitbrengen van de resultaten van fabricage en ontwikkelingsproeven
van munitie en wapens, het ontwikkelen en verbeteren van wapen en munitie beproevingsmethoden
en –procedures, etc. In de archiefstukken zijn ook staten opgenomen betreffende plaatsen waar
mogelijk onontplofte projectielen zijn gevonden, die wel of niet geruimd zijn, uit mei tot en met
december 1940. Eind 1940 werd de commissie namelijk opgeheven.
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2.13.210 MINISTERIE VAN DEFENSIE: COMMISSIE VAN PROEFNEMING
INV.NR.:
23

OMSCHRIJVING:
Staten houdende opgaven van plaatsen waar mogelijk onontplofte projectielen zijn gevonden, die
wel of niet geruimd zijn, 1940.

Tabel 6: Overzicht geraadpleegde stukken Commissie van Proefneming.

Ook 2.13.71 Archieven van het Ministerie van Defensie te Londen [1940-1941]; Ministerie van Oorlog
te Londen [1941-1945]; Departement van Oorlog: Bureau Londen [1945-1947], (1933) 1940-1947
(1974) is geraadpleegd op relevante gegevens betreffende het onderzoeksgebied. Dit betreft het
archief van het ministerie van Defensie (later Oorlog) dat vanaf 14 mei 1940 in Londen was gevestigd.
Het hield zich onder meer bezig met luchtvaart, militaire operaties en inlichtingen uit Nederland. Ook
een onderzoek naar het verloop van de Meidagen van 1940 en de voorbereiding van de terugkeer
naar Nederland behoorde tot het takenpakket. Het Bureau Londen hield zich na de bevrijding bezig
met de afwikkeling van zaken in Engeland, waarna het in 1947 werd opgeheven.
2.13.71 ARCHIEVEN VAN HET MINISTERIE VAN DEFENSIE TE LONDEN 1940-1941 - MINISTERIE VAN OORLOG TE
LONDEN [1941-1945]; DEPARTEMENT VAN OORLOG: BUREAU LONDEN [1945-1947], (1933) 1940-1947 (1974)
INV.NR.:
368
2098
2103

OMSCHRIJVING:
Stukken betreffende luchtbombardementen in Nederland, 1941, 1944-1945
Rapporten betreffende verdedigingsstelsels in Nederland, 1941-1945: Provincie Limburg, 1940-1945.
Roermond, 1943-1945.

Tabel 7: Overzicht geraadpleegde stukken Ministerie van Defensie te Londen.

In het NA is het archief 2.04.110 Korps Hulpverleningsdienst van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties, 1945-1974 geraadpleegd. Het Korps Hulpverleningsdienst (HVD) nam
vanaf juli 1947 de taken van de Mijn- en Munitieopruimingsdienst (M.M.O.D.) over. Eind juli 1947
werd de H.V.D. verantwoordelijk voor het ruimen van explosieven die in de civiele sector werden
aangetroffen en vanaf januari 1948 ook voor het ruimen op militaire objecten en terreinen. In 1971
werd de taak van de H.V.D. overgedragen aan de EOD.20
Door middel van het raadplegen van delen van het archief van de Hulpverleningsdienst is getracht
inzicht te verkrijgen in mogelijke ruimingen van CE in de periode van ca. 1947 tot en met het begin
van de jaren ’70 van de vorige eeuw:
2.04.110 ARCHIEF KORPS HULPVERLENINGSDIENST VAN HET MINISTERIE BINNENLANDSE ZAKEN 1945-1974
INV.NR.:
20
21
22
27
28

OMSCHRIJVING:
Registers met krantenknipsels inzake explosieven. Zonder datum.
Registers met krantenknipsels inzake explosieven. 1945-1947.
Registers met krantenknipsels inzake explosieven. 1957-1959.
Register met krantenknipsels inzake ongevallen met oorlogstuig. 1965-1970.
Verzameling krantenknipsels inzake de Hulpverleningsdienst. 1947-1970.

Tabel 8: Overzicht geraadpleegde stukken archief Korps Hulpverleningsdienst Nationaal Archief.
20

J. van Woensel, Vrij van explosieven. De geschiedenis van het EOCKL en zijn voorgangers, 1944-2004 (Meppel 2004) 107
en 142.
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De hieruit achterhaalde indicaties worden in Hoofdstuk 6 beoordeeld op relevantie en
herleidbaarheid.
2.6.5 NEDERLANDS INSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE
In het NIOD is het archief van ‘Generalkommissar für das Sicherheitswesen en Höhere SS- und
Polizeiführer’ Hanns Albin Rauter (1892-1949), die was belast met ‘de openbare orde en veiligheid’ in
Nederland, en het archief van het Departement van Justitie tussen 1940 en 1945 geraadpleegd,
respectievelijk archief 077 Generalkommissariat für das Sicherheitswesen (Höhere SS-und
Polizeiführer Nord-West), (1938) 1940-1945 en 216k Departement van Justitie (1935) 1940-1945
(1950).
077 GENERALKOMMISSARIAT FÜR DAS SICHERHEITSWESEN (HÖHERE SS- UND POLIZEIFÜHRER NORD-WEST)
INV.NR.:
OMSCHRIJVING:
1328
Dagberichten van de Befehlshaber der Ordnungspolizei Den Haag betreffende vijandelijke
luchtaanvallen, 1940-1941
1759
Berichtgevingen betreffende neergekomen vliegtuigen, 1943
Tabel 9: Overzicht geraadpleegde stukken Generalkommissariat für das Sicherheitswesen (Höhere SS- Und
Polizeiführer Nord-West).
216K DEPARTEMENT VAN JUSTITIE
INV.NR.:
OMSCHRIJVING:
180
Rapporten van de plaatselijke luchtbeschermingsdiensten, politiekorpsen en de Marechaussee
inzak het geven van het sein luchtalarm, het neerstorten van vliegtuigen en de vondst van nietontplofte explosieven, 23 juni 1943 – 28 april 1944.
181
Processen-verbaal van de plaatselijke luchtbeschermingsdiensten, politie en Marechaussee met
betrekking tot vijandelijke vliegtuigen, bomaanvallen en ontploffingen in verschillende gemeenten:
Aalsmeer-Apeldoorn.
Processen-verbaal van de plaatselijke luchtbeschermingsdiensten, politie en Marechaussee met
182
betrekking tot vijandelijke vliegtuigen, bomaanvallen en ontploffingen in verschillende gemeenten:
Arcen-Arnhem.
183
Processen-verbaal van de plaatselijke luchtbeschermingsdiensten, politie en Marechaussee met
betrekking tot vijandelijke vliegtuigen, bomaanvallen en ontploffingen in verschillende gemeenten:
Baarn-Burgh.
184
Processen-verbaal van de plaatselijke luchtbeschermingsdiensten, politie en Marechaussee met
betrekking tot vijandelijke vliegtuigen, bomaanvallen en ontploffingen in verschillende gemeenten:
Capelle a/d IJssel-Dwingeloo.
Processen-verbaal van de plaatselijke luchtbeschermingsdiensten, politie en Marechaussee met
185
betrekking tot vijandelijke vliegtuigen, bomaanvallen en ontploffingen in verschillende gemeenten:
Echt-Zwolle.
186
Meldingen van verschillende gemeenten betreffende ongevallen, beschietingen, bombardementen
en het afwerpen van (lege) benzinetanks door vliegtuigen.
Tabel 10: Overzicht geraadpleegde stukken Departement van Justitie.
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226 BUREAU INLICHTINGEN – HOOFDBUREAU LONDEN 1940-1945
INV.NR.:
OMSCHRIJVING:
119
Rapporten en brieven over geallieerde bombardementen, neergestorte vliegtuigen en
treinbeschietingen, 27 april 1943 – augustus 1944.
123
Militaire spionagerapporten en situatieschetsen betreffende Nederlandse en Duitse objecten,
onder meer van de Geheime Dienst Nederland, april 1943-augustus 1944.
124
Militaire spionagerapporten en situatieschetsen betreffende Nederlandse en Duitse objecten,
onder meer van de Geheime Dienst Nederland, 27 oktober 1944-14 februari 1945.
125
Militaire spionagerapporten en situatieschetsen betreffende Nederlandse en Duitse objecten,
onder meer van de Geheime Dienst Nederland, 15 februari-16 april 1945.
Tabel 11: Overzicht geraadpleegde stukken Bureau Inlichtingen – Hoofdbureau Londen.

De hieruit achterhaalde indicaties worden in Hoofdstuk 6 beoordeeld op relevantie en
herleidbaarheid.
2.6.6 NEDERLANDS INSTITUUT VOOR MILITAIRE HISTORIE
Voor deze bureaustudie zijn archieven bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) te
Den Haag geraadpleegd. Het gaat hier om archief 575 Duitse verdedigingswerken en inundaties van
Nederlands Grondgebied in de oorlog / Rapporten van militaire aard vanuit bezet Nederland aan
Bureau Inlichtingen Londen (collectie 575) 1940-1945. In het archief zijn geen relevante stukken
aangetroffen.
2.6.7 THE NATIONAL ARCHIVES
De vluchtgegevens in de vorm van de Daily Logs van de Geallieerde Second Tactical Air Force (2nd
TAF), een onderdeel van de Royal Air Force (RAF), zijn bestudeerd op relevante informatie. Verder is
getracht relevante War Diaries te achterhalen van eenheden die mogelijk bij beschietingen in de
regio betrokken zijn geweest. Deze gegevens bevinden zich in The National Archives te Londen.
2.6.8 THE NATIONAL ARCHIVES: OMGANG EN UITGANGSPUNT ONTLENEN GEGEVENS AAN DAILY LOGS
Alvorens de gegevens de Daily Logs verwerkt worden, dienen de volgende zaken opgemerkt te worden.
De ervaring leert dat enige terughoudendheid bij het hanteren van de gegevens hieruit op zijn plaats is.
Coördinaat aanduidingen, informatie over bommenlast en gevechts-/ bombardements-beschrijvingen
kunnen door allerlei oorzaken niet overeen komen met de werkelijke gebeurtenissen en/of locaties. Door
middel van ander bronnenmateriaal (zoals de Operation Record Books, de zgn. ORB’s van de betrokken
RAF squadrons) en luchtfotoanalyse zal ECG, waar mogelijk, trachten de (beschreven locaties van de)
oorlogshandelingen te verifiëren en (indien relevant) te herleiden. Vermeldingen uit de Daily Logs welke
op basis van de omschrijvingen niet kunnen worden herleid (en geverifieerd) naar (de directe omgeving
van) het onderzoeksgebied worden buiten beschouwing gelaten.
De volgende archiefdelen zijn voor het onderzoek doorgenomen:
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AIR 37 AIR MINISTRY: ALLIED EXPEDITIONARY AIR FORCE, LATER SUPREME HEADQUARTERS ALLIED
EXPEDITIONARY FORCE (AIR), AND 2ND TACTICAL AIR FORCE: REGISTERED FILES AND REPORTS
INV.NR.:
714
715
716
717
718

OMSCHRIJVING:
2ND TACTICAL AIR FORCE: Daily log: July.- August 1944
2ND TACTICAL AIR FORCE: Daily log: Sept.- Oct. 1944
2ND TACTICAL AIR FORCE: Daily log: Nov.- Dec. 1944
2ND TACTICAL AIR FORCE: Daily log: Jan.- Feb. 1945
2ND TACTICAL AIR FORCE: Daily log: Mar.- May 1945

Tabel 15: Overzicht geraadpleegde archiefdelen uit AIR 37.

2.6.9 GEALLIEERDEN: NORD DE GUERRE COÖRDINATENSTELSEL
De Geallieerden hanteerden gedurende de Tweede Wereldoorlog onder andere het zogeheten Nord
de Guerre coördinatenstelsel. De gegevens uit de Daily Logs, ORB’s en War Diaries met de eventueel
daarin aangehaalde coördinaten zijn door middel van Geallieerde stafkaarten herleidbaar naar een
locatie. Een met vier cijfers aangeduid coördinaat beslaat een kaartvierkant van 1000 bij 1000 meter.
Indien een locatie met zes (100 meter) of acht cijfers (10 meter) wordt aangeduid, is het in de
meeste gevallen mogelijk een specifiekere positie binnen het desbetreffende kaartvierkant aan te
geven. De Geallieerde stafkaart uit de GS.GS. 4041 serie:
▪ Sheet 37, Baexem, GS.GS 4041 1944 (schaal 1:25.000)
heeft betrekking op het onderzoeksgebied. De volgende kaartvierkanten zijn bij het doornemen van
de Daily Logs, ORB’s en War Diaries gehanteerd:
NORD DE GUERRE COÖRDINAAT:

LOCATIE:

VK6494
VK6593
VK6594
VK6693
VK6694
VK6793
VK6794
VK6893
VK6894
VK6993
VK7092
VK7093
VK7191
VK7192
VK7193
VK7291
VK7292

Onderzoeksgebied.
Directe omgeving onderzoeksgebied.
Onderzoeksgebied.
Onderzoeksgebied.
Onderzoeksgebied.
Onderzoeksgebied.
Onderzoeksgebied.
Onderzoeksgebied.
Onderzoeksgebied.
Onderzoeksgebied.
Onderzoeksgebied.
Onderzoeksgebied.
Directe omgeving onderzoeksgebied.
Onderzoeksgebied.
Onderzoeksgebied.
Onderzoeksgebied.
Onderzoeksgebied.

Tabel 13: Het gehanteerde kaartvierkant met basis coördinaat bij het doornemen van de Daily Logs.

De eerstvolgende afbeelding toont de kaartcoördinaten nabij het onderzoeksgebied, waarop de
archiefbronnen zijn doorzocht.
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Op de beschikbare luchtfoto’s zijn op grote schaal sporen waargenomen van artilleriebeschietingen.
Het aantal inslagkraters van artillerie is het grootst nabij de brug over het kanaal. Naar mate de
luchtfotoanalyse naar het oosten plaatsvindt, hoe kleiner de concentratie kraters wordt. Hierbij dient
wel vermeld te worden dat de beschikbare, relevante luchtfoto’s van dit gebied minder zijn dan in
het westelijk gebied.
Naast de voorgaande gegevens, beschikt ECG over verslagen, afkomstig uit de War Office collectie
van The National Archives, van in Nederland ingezette geallieerde eenheden. De nauwkeurigheid van
de schriftelijke locatie aanduidingen uit deze stukken worden betrouwbaarder geacht dan die
afkomstig zijn uit de aangehaalde bronnen betreffende de luchtoorlog. De volgende archiefstukken
zijn geraadpleegd:
WO 171 WAR OFFICE: ALLIED EXPEDITIONARY FORCE, NORTH WEST EUROPE (BRITISH ELEMENT): WAR DIARIES,
SECOND WORLD WAR
INV.NR.:
531
979
993
1010
1386
1389
1390
1393

OMSCHRIJVING:
C.R.A., 1944 Jan.-Dec.
81 Regt. 1944 Jan.-Dec.
133 Regt. 1944 Jan.- Dec.
4 Regt. RHA, 1944 Jan.-Dec.
1/5 Welch Regiment 1944 Jan.- Dec.
4 Royal Welch Fusiliers 1944 Jan.- Dec.
6 Royal Welch Fusiliers 1944 Jan.- Dec.
7 Royal Welch Fusiliers 1944 Oct.- Dec.

Tabel 16: Overzicht geraadpleegde archiefdelen uit WO 171.

Reden voor raadpleging van deze archiefdocumenten is dat er gepoogd wordt om meer inzicht te
krijgen in de betrokkenheid bij oorlogshandelingen van het oostelijk tracédeel.
De hieruit achterhaalde indicaties worden in Hoofdstuk 6 beoordeeld op relevantie en
herleidbaarheid.
2.6.10 BUNDESARCHIV-MILITÄRARCHIV
Het Militärarchiv is een onderdeel van het Duitse Bundesarchiv en is gehuisvest in Freiburg im
Breisgau. Deze instelling beheert onder meer het archiefmateriaal en documenten van de Duitse
strijdkrachten en het Ministerie van Defensie. Uit de periode van het Deutsches Reich 1933-1945,
beheert het onder meer de archieven van de Reichswehr, Wehrmacht en Waffen-SS. Opgemerkt
dient te worden dat de archieven door verschillende oorlogsactiviteiten ernstig hebben geleden. De
schade aan de collecties wordt toegelicht door het Militärarchiv:
“The archive material from the period up to 1945 suffered considerable losses as a
consequence of war. Many of the records of the central service units of the armed forces and of
the army leadership, those of the service units and troops of the army below divisional level
and those of the air force and the Waffen SS have been lost. Naval archives, on the other hand,
and the bulk of war logs belonging to the command authorities of the army and the divisional
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headquarters up to 1943, survived the war. Most of the files of the Prussian Army were
destroyed in the army archives fire in Potsdam in 1945.”21
ECG heeft de beschikking over een aantal Lageberichten van de Duitse Luftwaffenführungsstab uit de
periode 1940-1941. In deze rapporten, die per dag werden opgesteld, werd informatie verzameld
omtrent de voortgang van de strijd in de verschillende oorlogsgebieden. Deze Lageberichten
bevatten uiteenlopende informatie, waaronder de stand van zake in het luchtruim (Luftlage), de
voortgang op het land (Erdlage), maar ook het weerbericht van die dag (Wetterablauf). Deze
berichten bevatten ook informatie over de strijd en luchtoorlog op en boven het Nederlandse
grondgebied.
RL 2-II GENERALSTAB DER LUFTWAFFE/LUFTWAFFENFÜHRUNGSSTAB
INV.NR.:
OMSCHRIJVING:
4 5. Abteilung (Ic; Feindaufklärung, Abwehr, geistige Betreuung)
4.1 Lagemeldungen, Lageberichte
205
Lageberichte Nr.246-Nr.258, 9. Mai 1940 – 21. Mai 1940
206
Lageberichte Nr.259-Nr.264, 22. Mai 1940 – 27. Mai 1940
207
Lageberichte Nr.265-Nr.270, 28. Mai 1940 – 1. Juni 1940
208
Lageberichte Nr.271-Nr.276, 3. Juni 1940 – 7. Juni 1940
209
Lageberichte Nr.277-Nr.282, 9. Juni 1940 – 13. Juni 1940
210
Lageberichte Nr.283-Nr.290, 15. Juni 1940 – 21. Juni 1940
211
Lageberichte Nr.292-Nr.298, 23. Juni 1940 – 29. Juni 1940
211a
1. Juli 1940 – 5. Juli 1940
212
Lageberichte Nr.305-Nr.317, 7. Juli 1940 – 19. Juli 1940
213
Lageberichte Nr.319-Nr.330, 21. Juli 1940 – 1. Aug. 1940
214
Lageberichte Nr.375-Nr.382, 15. Sept. 1940 – 22. Sept. 1940
215
Lageberichte Nr.383-Nr.391, 23. Sept. 1940 – 1. Okt. 1940
216
Lageberichte Nr.393-Nr.403, 3. Okt. 1940 – 13. Okt. 1940
217
Lageberichte Nr.404-Nr.414, 14. Okt. 1940 – 24. Okt. 1940
218
Lageberichte Nr.415-Nr.425, 25. Okt. 1940 – 4. Nov. 1940
219
Lageberichte Nr.426-Nr.434, 5. Nov. 1940 – 13. Nov. 1940
220
Luftlageberichte Nr.435-Nr.440, 14. Nov. 1940 – 19. Nov. 1940
221
Luftlageberichte Nr.441-Nr.447, 20. Nov. 1940 – 26. Nov. 1940
222
Luftlageberichte Nr.448-Nr.454, 27. Nov. 1940 – 3. Dez. 1940
223
Luftlageberichte Nr.455-Nr.463, 4. Dez. 1940 – 12. Dez. 1940
224
Luftlageberichte Nr.464-Nr.471, 13. Dez. 1940 – 21. Dez. 1940
225
Luftlageberichte Nr.472-Nr.479, 22. Dez. 1940 – 31. Dez. 1940
226
Luftlageberichte Nr.480-Nr.488, 1. Jan. 1941 – 9. Jan. 1941
227
Luftlageberichte Nr.489-Nr.497, 10. Jan. 1941 – 18. Jan. 1941
228
Luftlageberichte Nr.498-Nr.510, 19. Jan. 1941 – 31. Jan. 1941
229
Luftlageberichte Nr.511-Nr.519, 1. Feb. 1941 – 9. Feb. 1941
230
Luftlageberichte Nr.520-Nr.528, 10. Feb. 1941 – 18. Feb. 1941
231
Luftlageberichte Nr.529-Nr.538, 19. Feb. 1941 – 28. Feb. 1941
232
Luftlageberichte Nr.539-Nr.546, 1. März 1941 – 8. März 1941
233
Luftlageberichte Nr.547-Nr.554, 9. März 1941 – 16. März 1941
234
Luftlageberichte Nr.555-Nr.559, 17. März 1941 – 21 März 1941
235
Luftlageberichte Nr.560-Nr.562, 22. März 1941 – 24. März 1941
236
Luftlageberichte Nr.563-Nr.569, 25. März 1941 – 31. März 1941
237
Luftlageberichte Nr.570-Nr.575, 1. Apr. 1941 – 6. Apr. 1941
21

https://www.bundesarchiv.de/bundesarchiv/organisation/abteilung_ma/index.html.en (geraadpleegd: 06-05-2015).
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RL 2-II GENERALSTAB DER LUFTWAFFE/LUFTWAFFENFÜHRUNGSSTAB
INV.NR.:
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
1025
1026
1557

OMSCHRIJVING:
Luftlageberichte Nr. 577-Nr. 583, 8. Apr 1941 – 14. Apr. 1941
Luftlageberichte Nr.584-Nr.591, 15. Apr. 1941 – 22 Apr. 1941
Luftlageberichte Nr.592 – Nr.599, 23. Apr. 1941 – 30. Apr. 1941
Luftlageberichte Nr.600 – Nr.605, 1. Mai 1941 – 6. Mai 1941
Luftlageberichte Nr.606 – Nr.613, 7. Mai 1941 – 14. Mai 1941
Luftlageberichte Nr.614 – Nr.625, 15. Mai 1941 – 26. Mai 1941
Luftlageberichte Nr.626 – Nr.637, 27. Mai 1941 – 7.Juni 1941
Luftlageberichte Nr.638 – Nr.645, 8. Juni 1941 – 15. Juni 1941
Luftlageberichte Nr.646 – Nr.655, 16. Juni 1941 – 25. Juni 1941
Luftlageberichte Nr.656 – Nr.660, 26. Juni 1941 – 30. Juni 1941
Luftlageberichte Nr.661 – Nr.666, 1. Juli 1941 – 6. Juli 1941
Luftlageberichte Nr.667 – Nr.672, 7. Juli 1941 – 12. Juli 1941
Luftlageberichte Nr.673 – Nr.678, 13. Juli 1941 – 18. Juli 1941
Luftlageberichte Nr.679 – Nr.684, 19. Juli 1941 – 24. Juli 1941
Luftlageberichte Nr.685 – Nr.691, 25. Juli 1941 – 31. Juli 1941
Luftlageberichte Nr.692 – Nr.700, 1. Aug. 1941 – 9. Aug. 1941
Luftlageberichte Nr.701 – Nr.707, 10 .Aug. 1941 – 16. Aug. 1941
Luftlageberichte Nr. 708 – Nr.713, 17. Aug. 1941 – 22. Aug. 1941
Luftlageberichte Nr.714 – Nr.719, 23. Aug. 1941 – 28. Aug. 1941
Luftlageberichte Nr.720 – Nr.725, 29. Aug. 1941 – 3.Sept. 1941
Luftlageberichte Nr.726 – Nr.730, 4. Sept. 1941 – 8.Sept. 1941
Luftlageberichte Nr.731 – Nr.736, 9. Sept. 1941 – 14. Sept. 1941
Luftlageberichte Nr.737 – Nr.742, 15. Sept. 1941 – 20. Sept. 1941
Luftlageberichte Nr. 743 – Nr.748, 21. Sept. 1941 – 26. Sept. 1941
Luftlageberichte Nr.749 – Nr.754, 27. Sept. 1941 – 2. Okt. 1941
Luftlageberichte Nr.755 – Nr.760, 3. Okt. 1941 – 9. Okt. 1941
Luftlageberichte Nr.761 – Nr.765, 10 .Okt. 1941 – 14. Okt. 1941
Luftlageberichte Nr.766 – Nr.769, 15. Okt. 1941 – 18. Okt. 1941
Luftlageberichte Nr.770 – Nr.774, 19. Okt. 1941 – 23. Okt. 1941
Luftlageberichte Nr.775 – Nr.778, 24. Okt. 1941 – 28. Okt. 1941
Luftlageberichte Nr.779 – Nr.785, 28. Okt. 1941 – 3. Nov. 1941
Luftlageberichte Nr.786 – Nr.791, 4. Nov. 1941 – 9. Nov. 1941
Lageberichte Nr.331-Nr.340, 2.- 11. Aug. 1940
Lageberichte Nr.341-Nr.345, 12.- 16. Aug. 1940
Lagebericht Nr. 269, 1. Juni 1940

Tabel 17: Geraadpleegde archiefdelen uit het Bundes-Militärarchiv.

De hieruit achterhaalde indicaties worden in Hoofdstuk 6 beoordeeld op relevantie en
herleidbaarheid.
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2.7

LUCHTFOTO INTERPRETATIE

Luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog kunnen in een aantal gevallen een bruikbare bron vormen
bij het vergaren van informatie betreffende de mogelijke aanwezigheid van Conventionele
Explosieven.
2.7.1 DOEL VAN DE LUCHTFOTO INTERPRETATIE
Het primaire doel van de luchtfoto interpretatie is het vaststellen of een gebied zichtbaar betrokken
is geweest bij oorlogshandelingen. Met andere woorden: zijn er sporen waarneembaar van kraters,
stellingen (militaire werken), vernielde of beschadigde bebouwing en andere oorlogs-gerelateerde
handelingen. Ten gevolge van deze constatering kan een inschatting worden gemaakt of er een
verhoogde kans bestaat op het aantreffen van achtergebleven Conventionele Explosieven.
Luchtfoto’s kunnen in de meeste gevallen als een betrouwbare bron worden geclassificeerd,
waarmee tevens indicaties geverifieerd en geografisch herleid kunnen worden.
2.7.2 METHODIEK
Er zijn meerdere typen luchtfoto's, dit heeft onder andere te maken met de opnamehoek. De meest
bruikbare voor interpretatie zijn de zgn. verticals. Het interpreteren van deze luchtfoto’s gebeurt op
diverse manieren. Eenvoudig gesteld: de foto’s worden zo nauwkeurig mogelijk geanalyseerd op
zichtbare verstoringen die mogelijk in verband staan met oorlogshandelingen. Een aantal van de
geselecteerde foto’s heeft de overlapping en kwaliteit om het stereoscopisch interpreteren (creëren
van diepte voor dimensionaal inzicht door middel van het gebruik beeldparen)22 mogelijk te maken.
Vervolgens worden middels georeferentie en georectificatie (door middel van ArcGIS, versie 10.3) de
luchtfoto's zo exact mogelijk gepositioneerd op een recente ondergrond om de analyse resultaten te
transponeren naar de hedendaagse situatie.23 De luchtfoto’s zijn met behulp van een digitaal
beeldbewerkingsprogramma bewerkt om de beeldkwaliteit daar waar nodig te optimaliseren.
2.7.3 GRENZEN EN MOGELIJKHEDEN VAN LUCHTFOTO INTERPRETATIE
Het hanteren van luchtfoto’s bij explosievenonderzoek wordt sterk beïnvloed door een aantal
kwaliteits- en randvoorwaarden:
▪ Beschikbaarheid van luchtfoto’s van het gebied (inclusief gebiedsafdekking);
▪ Opnamedata;
▪ Hanteren van beeldparen/overlappend beeldmateriaal (voor stereoscopische interpretatie en
ontdekken beeldfouten/beschadigingen);
▪ Beeldkwaliteit (en eventuele digitale beeldverbeteringsmogelijkheden);
▪ Opnamehoogte en (brandpunt van) de gehanteerde lens (schaal);

22

Het hanteren van beeldparen en/of overlappende luchtfotoframes is verder van belang voor het vaststellen of er op de
foto’s beschadigingen of andere beeldfouten op de foto’s aanwezig zijn, welke kunnen leiden tot onjuiste interpretaties.
23 Afhankelijk van de fotohoek (verticals - split verticals e.d.), vlieghoogte, de schaal, de gehanteerde fotolens, de
beeldkwaliteit, de stabiliteit tijdens de vlucht van het fotograferende vliegtuig, de beschikbare georeferentiepunten,
hoogteverschillen in het landschap en de georectificatie, treden er tijdens de georeferentie van de verschillende foto’s
afwijkingen (toleranties) van 5 meter tot maximaal 15 meter op. ECG is bij de afbakening zekerheidshalve uitgegaan van
15 meter. Onderlinge afwijkingen tussen de foto’s zijn gezien het voorgaande niet uit te sluiten.
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▪
▪
▪
▪

Beschikbare neveninformatie (bijv. bombardements- en aanvalsdata);
Kwaliteit van de scan (bijvoorbeeld belichtingsfouten ed.);
Ondersteunende technische mogelijkheden (bijv. analoge of digitale interpretatie-systemen);
Ervaring en kwalificaties van het uitvoerende personeel met interpreteren/analyseren.

Daarnaast blijft een luchtfoto een momentopname van een situatie die bijvoorbeeld een week, een
maand of een jaar later totaal anders zou kunnen zijn. Het is mogelijk dat een bomkrater of een
loopgraaf op de ene foto wel, maar op een eerdere of latere luchtfoto niet (meer) zichtbaar is.
Tussentijdse herstel- en/of dempwerkzaamheden en camouflage kunnen een vertekend/onvolledig
beeld geven. Bovendien kunnen bijvoorbeeld: jaargetijden, bebouwing, schaduwwerking, wolken,
puin, begroeiing en water een belemmerend effect hebben op het ontlenen van gegevens aan
luchtfotografie.
2.7.4 INVENTARISATIE, SELECTIE EN INTERPRETATIE VAN HET GEHANTEERDE BEELDMATERIAAL
Voor dit onderzoek is er door ECG (deels in samenwerking met de Luftbilddatenbank Dr. Carls GmbH)
een inventarisatie uitgevoerd van beschikbare luchtopnamen in de luchtfotocollecties van
Wageningen University (WUR), de Topografische Dienst/Kadaster te Zwolle (TOPO/Kadaster), The
National Archives te Londen (TNA), en the National Collection of Aerial Photography (NCAP) - The
Aerial Reconnaissance Archives (TARA) te Edinburgh (Schotland).24 Van de in deze archieven
beschikbare luchtfoto’s van het onderzoeksgebied zijn er in totaal 20 luchtfoto’s uit de periode 19401945 geïnterpreteerd door twee deskundigen met ervaring in de interpretatie van luchtfoto’s uit het
tijdvak 1940-1945 op indicaties van oorlogshandelingen.
DATUM
24-05-1944
19-09-1944

SORTIE NR.
106G-0497
106G-3012

11-11-1944
18-11-1944

16-1353
16-3161

18-11-1944

140-1214

22-02-1945
106G-LIB-295

33-2376
02-09-1945

BEELDNUMMERS
4323
3245, 3246, 3247,
3248, 3249
3016
4001, 4002, 4003,
4004, 4005
4075, 4076, 4077,
4078, 4079
2122, 2123, 2124
4209, 4210, 4211,
4212, 4213

AANTAL
1
5

BEELDPAREN
0
4

1
5

0
4

5

4

3
5

2
4

24

Het opnemen van inventarisatielijsten zoals aangeboden door de diverse archieven/distribiteurs/re-sellers wordt door
ECG als niet een niet reële afspiegeling van de daadwerkelijke beschikbaarheid van het luchtfotomateriaal beschouwd. In
een groot aantal gevallen blijken foto’s uit deze inventarisatielijsten vervolgens niet leverbaar of is de kwaliteit/
schaal/datum anders dan vermeld en/of blijken de lijsten niet volledig te zijn.
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In het navolgende overzicht zijn de opnamen opgenomen welke voor de multi-temporele luchtfoto
interpretatie zijn gebruikt.25 De waargenomen indicaties zijn opgenomen in de overzichtstabel in
Hoofdstuk 6.

25

Bij de selectie van luchtfoto’s is rekening gehouden met: opnamedatum in relatie tot oorlogshandelingen, kwaliteit van
het fotobeeld en de schaal.
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2.8

EXPLOSIEVEN OPRUIMINGSDIENST DEFENSIE

Ten behoeve van dit indicatieonderzoek zijn de archieven van de Explosieven Opruimingsdienst
(EOD) en zijn voorgangers geraadpleegd op CE-gerelateerde gegevens betreffende het
onderzoeksgebied. Hierbij is het meldingsarchief van de EOD ingezien, waarin gegevens van gemelde
en geruimde explosieven vanaf de jaren ’70 zijn in te zien. Tevens zijn de archieven van de Mijn- en
Munitie Opruimingsdienst (MMOD) en het Korps Hulpverleningsdienst (HVD). Deze twee organisaties
kunnen als ‘voorlopers’ van de EOD worden gezien. Tot slot is de collectie mijnenveldkaarten
geraadpleegd die in bezit is van de EOD te Soesterberg.
2.8.1 GEMELDE EN GERUIMDE EXPLOSIEVEN
Voor deze bureaustudie is ten behoeve voor verder inzicht betreffende eerdere gedocumenteerde
ruimingen van Conventionele Explosieven in of nabij het onderzoeksgebied het archief van de
Explosieven Opruimings Dienst Defensie (EOD) te Soesterberg bestudeerd. De EOD is eigenaar van
twee archieven: het Mijnenveldregister en het archief met de ‘Uitvoeringsopdrachten (UO’s)’ – ook
betiteld als ‘Melding Opdracht Ruimrapportage Afdoening (MORA’s)’; de zgn. ruimrapporten. Dit
laatst genoemde archief bevind zich in het Semistatisch archiefdiensten Ministerie Defensie (SSA) te
Rijswijk.
Een nadeel van deze bron is dat deze niet volledig is: over de meldingen/ruimingen tussen 1940-1944
en 1947/1948-1971 zijn bij de EOD en het SSA nauwelijks gegevens beschikbaar.
2.8.2 ARCHIEF UITVOERINGSOPDRACHTEN EXPLOSIEVEN OPRUIMINGSDIENST DEFENSIE
ECG heeft een overzicht van de UO’s/MORA’s van het onderzoeksgebied en het omliggende gebied
welk in Nederland is gelegen, ontvangen.26 De omschrijvingen van de locaties zijn inclusief spelfouten
en dergelijke letterlijk overgenomen. Uit de praktijk is gebleken dat door de EOD en haar
voorgangers het dichtstbijzijnde adres in de omgeving van de vindplaats als locatie aanduiding wordt
gehanteerd. Dit kan betekenen dat het gemelde of geruimde object op een locatie (bijvoorbeeld in
akkerland achter het vermelde adres) is gevonden zodat naderhand slechts bij benadering de locatie
kan worden aangegeven.
Om de door de EOD opgegeven adressen en plaatsaanduidingen te lokaliseren is door ECG gebruik
gemaakt van Google Earth & Maps. Er heeft geen controle plaatsgevonden of de hieraan ontleende
adresgegevens corresponderen met mogelijk in de loop van de jaren veranderde huisnummering,
straatnamen of perceelindelingen. Verder zijn te globale locatieaanduidingen en ruimingen waarbij
geen CE zijn aangetroffen (bijvoorbeeld “schroot”) niet meegenomen.

26

Om een zo nauwkeurig mogelijk beeld te kunnen schetsen of een gebied bloot heeft gestaan aan een bepaald soort
oorlogshandelingen (grondgevechten, beschietingen, bombardementen etc.), hanteert ECG een afbakening van 450 meter
rondom het onderzoeksgebied bij het aanvragen van de meldings- en ruimrapporten.
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MELDING NR. DATUM27

LOCATIE

AANGETROFFEN

19710435

17-03-1971

1x Brisantgranaat 25 ponder

19712386

04-11-1971

19763321

22-10-1976

19763664
19772614
19791973
19792654

28-10-1976
04-08-1977
26-07-1979
20-09-1979

19802369

18-07-1980

19830959

14-04-1983

Langs de Rijksweg Weert –
Roermond bij Kelpen
Ensebroekerweg 8, KelpenOler
Ensebroekerweg 2b, KelpenOler
Graetheideweg 2, Kelpen-Oler
Keversbroek 2, Kelpen-Oler
Kelperweg 41, Kelpen-Oler
Hoek Graetheide – Rijksweg
Noord
Lang kanaal Wessem –
Nederweert nabij Kelperweg
Zandstraat 2b, Kelpen-Oler

19842831
19852143

03-09-1984
16-07-1985

19870724
19881866

19870724
17-06-1988

19891620
19893497
19900244

30-06-1989
08-11-1989
06-03-1990

19901167
20051706

08-05-1990
25-11-2005

1x Brisantgranaat
2x Brisantgranaat van 3,7 inch
1x Brisantgranaat van 3,7 inch
1x Brisantgranaat van 25 ponder
1x Brisantpantsergranaat van 7,5 cm (D)
1x Rookgranaat van 25 ponder
Niets gevonden, wordt opnieuw gemeld

1x Brisantgranaat van 25 ponder (niet
verschoten)
Graetheideweg mutnr. 270884 1x Brisantgranaat van 3,7 inch
Lidwinastraat 19, Kelpen-Oler 1x Brisantgranaat van 3,7 inch
(Achter woning bij paal
afscheiding tuin)
Akker aan de Ensebroekerweg 1x Brisantgranaat van 3,7 inch
Hoek Limburgstraat –
1x Brisantgranaat van 3,7 inch
Wessemerven
Wessemerven
1x Brisantpantsergranaat van 37 mm
Graetheideweg 1
2x Brisantgranaat van 3,7 inch
Ensebroekerweg 8
1x Brisantgranaat van 4,2 inch, 1x
Seinrookgranaat (white phosphorus smoke)
van 2 inch mortier
Rijksweg 4 Noord
1x Brisantpantsergranaat van 7,5 cm
Hunselerdijk 8
1x Rookgranaat 25 ponder, 1x Wapen

Tabel 19: Meldingen en ruimingen van mogelijke Conventionele Explosieven in (de omgeving van) het
onderzoeksgebied. Bij EOD bekend onder de naam: Grathem

MELDING NR. DATUM28

LOCATIE

AANGETROFFEN

19770221
19790722
19810733
19821840
19822515
19861463
19872905

09-02-1977
14-05-1979
09-04-1981
25-05-1982
03-08-1982
16-06-1986
26-10-1987

1x Brisantpantsergranaat 7,5 cm
1x Patroon van brandbom
1x Brisantgranaat van 3,7 inch
1x Oefenantitankbrisantgranaat van 3,5 inch
1x Schokbuis 117
1x Brisantgranaat van 3,7 inch
1x Rookgranaat van 25 ponder

19911774

12-08-1991

Kasteelweg 17, Baexem
Langs Rijksweg Baexem
Rijksweg 22a, Baexem
Doprstraat 20, Baexem
Kasteelweg 6, Baexem
Rijksweg km-paal 8.8, Baexem
Kasteelweg 8, Baexem (achter
in het veld)
Langs kanaal te Kelpen-Oler

27
28

1x Brisantgranaat van 8cm mortier

Meldingsdatum
Meldingsdatum
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MELDING NR. DATUM28

LOCATIE

AANGETROFFEN

19920705

03-04-1992

1x Brisantgranaat van 3,7 inch

19920909
19922653
19940309
19940426

06-05-1992
14-12-1992
03-03-1994
30-03-1994

19950918

29-05-1995

19951666

21-08-1995

19952071
19952382

03-10-1995
08-11-1995

19961787

11-09-1996

19962514
19971832

13-10-1996
02-10-1997

Graetheideweg –
Ensebroekerweg, Kelpen-Oler
(zandpad nabij kruising)
Graetheideweg
Poorterweg, Kelpen-Oler
Baexemerweg 2
Hubert Cuyperslaan 44,
Baexem
Grathemseweg 84, KelpenOhler (Fietspad)
In bosgebied op de
beegderheide aan de
Defensieweg
Zandstraat t.o. perceelnmr. 8
Rijksweg Noord 10, KelpenOhler
Ellerweg, Bij weiland aan de
weg (tegen voet van een
boom)
Grathemerweg 76 (t.o.)
Van Breestraat 20, Baexem

19972199

20-10-1997

19972316

04-11-1997

19972602
19980128
19980785
20020926
20030238

11-12-1997
27-01-1998
22-04-1998
17-06-2002
13-02-2003

Kasteelweg, Baexem
(Akkerland)
Rijksweg Zuid 9, Kelpen-Ohler
Kampstraat, Ell (Tegen boom)
Graetheideweg 1, Kelpen-Oler
Ensebroekerweg 2
Hunselerdijk
Kanaal Wessem-Nederweert,
Onder brug

1x Brisantgranaat van 3,7 inch
1x Brisantgranaat van 3,7 inch
1x Brisantgranaat van 25 ponder
1x Brisantgranaat van 2 inch mortier
1x Brisantgranaat van 4,2 inch mortier
2x Brisantgranaatpatronen van 6 ponder

2x Pamfletgranaten van 25 ponder
1x Brisantgranaat van 3 inch mortier
1x Brisantgranaat van 25 ponder

1x Staartstuk van 4,2 inch mortiergranaat
1x Brisantgranaat van 2 inch mortier, 1x
Rookgranaat van 2 inch mortier (allebei niet
verschoten), Ca 30 KKM
1x Brisantgranaat van 3,7 inch
1x Brisantpantsergranaat 7,5 cm, 1x
Staartstuk 3 inch mortier
1x Antitankbrisantgranaat van 8,8 cm
1x Brisantgranaat van 25 ponder
1x Brisantgranaat van 3,7 inch
3x Brisantgranaat van 3,7 inch
1x Granaat 41x11 Duits Antiaircraft, 1x
Granaat 22x85 Duits pantser

Tabel 20: Meldingen en ruimingen van mogelijke Conventionele Explosieven in (de omgeving van) het
onderzoeksgebied. Bij EOD bekend onder de naam: Heythuysen

MELDING NR. DATUM29

LOCATIE

AANGETROFFEN

19721300
19740388

Baexemerweg 2, Horn
Op grasland tussen rechter over
van Haelensebeek en
Baexemerweg 2, Horn

1 Kilo KKM
1x Brisantgranaat van 25 ponder

29

19-06-1972
21-02-1974

Meldingsdatum
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MELDING NR. DATUM29

LOCATIE

AANGETROFFEN

19750524

12-03-1975

Jeugddrop (Bethanie)

19750609
19752057

24-03-1975
19-08-1975

19812811

16-09-1981

Bergerweg, Horn
Opleidingsschool Exatenweg,
Horn
Gracht opleidingsschool

2x Rookgranaat 2 inch, 1x Patroon 20 mm
oefen
1x Brisantgranaat van 105 mm
1x Brisantgranaat 2 inch mortier, 1x
Brisantgranaat 37 mm
1x Granaat racket van 7,5 cm OH

Tabel 21: Meldingen en ruimingen van mogelijke Conventionele Explosieven in (de omgeving van) het
onderzoeksgebied. Bij EOD bekend onder de naam: Horn

MELDING NR. DATUM30

LOCATIE

AANGETROFFEN

19720841
19761612

21-04-1972
10-06-1976

Beekkant 17
Salmenhofweg 23a

19771372
19830991
19831922
19850672
19870981

30-04-1977
15-06-1983
22-07-1983
02-05-1985
18-04-1987

Exatenhof 2
Herenslagstraat 13
Kasteelweg 8
Oudenhofweg 3
Gildelaan 4

1x Geweer, 1x Schokbuis, 2 kilo patronen
1x Patroon van 20 mm, 1x Rookgranaat
van 2 inch mortier
1x Rookgranaat van 3,7 inch
2x KKM-patronen
1x Brisantgranaat van 25 ponder
1x Rookgranaat van 2 inch mortier
1x Rookgranaat van 2 inch mortier

19872312
19880076

28-08-1987
18-02-1988

19880489

16-05-1988

Kasteelweg, achter Soerenhof
Klooster exatenweg 2, in
Haelense Beek
Klooster exatenweg 2, in
Haelense Beek

17-05-1988

18-05-1988

19-05-1988

30

3x Rookgranaat 25 ponder
VZA
1x Handgranaat Mills 36, 1x vermoedelijk
explosief mortiergranaat van 60mm, 2x
Lichtgranaat van 2 inch mortier, 1x Stuk
van Duitse handgranaat, 1x Restant
schokbuis 119, 1x Grendel van geweer, Ca
20 KKM
1x Piatgranaat 27 mm, 10 KKM, 1x
Granaatlichaam van 2 inch, 1x
Oefenantitankbrisantgranaatracket
‘DRAGON’
1x PIAT, 1x Mills handgranaat 36, 2x
Lichtgranaat lichaam van 2 inch mortier,
2x restant van schokbuis 119, Stuk van
10,5 cm, 1x lichaam van 2 inch mortier, 70
KKM, 1x restant patroon huls 75 mm
1x Brisantgranaat van 2 cm, 2x
Antitangbrisantgranaat m40, 5x lichaam
van lichtgranaat van 2 inch, 50 KKM
diversen, 1x Ontsteker van huls, 1x
Patroonmagazijn Bren

Meldingsdatum
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MELDING NR. DATUM30
20-05-1988

24-05-1988
25-05-1988

19902735

19942366
19992159
20010167
20010399
2002354
20030286
20030354
20031414
20031660
20050129

26-05-1988
27-05-1988
30-05-1988
02-06-1988
05-11-1990

14-11-1994
18-11-1999
09-02-2001
27-03-2001
02-09-2002
24-02-2003
07-03-2003
10-09-2003
13-10-2003

LOCATIE

AANGETROFFEN

1x Handgranaat Mills 36, 1x
Scherfhandgranaat nr 80, 11 RTG van 2
inch mortier, 1x Patroonmagazijn Stengun,
1x Kanonskogel (of kogelstootgewicht), 25
KKM, 1x explosief
1x Patroonhuls van 25 mm, 7 KKM
diversen
10 KKM Diversen, 1x Rookgranaat van 2
inch mortier, 1x Stengun
7 KKM Diversen
2 KKM Diversen
3x Rookgranaat van 25 ponder
1x geweerloop
Sint Antoniusstraat 7a
1x Brisantgranaat van 3 inch mortier, 2x
restant van 3 inch mortier explosief, 1x
seinpatroon
Beekkant
1x Brisantgranaat van 25 ponder
Abenhofweg 6
1x Brisantgranaat van 3 inch mortier
Landweg t.o. Abenhofweg 6
1x Brisantgranaat van 3 inch mortier
AZX Exatenweg 1
1x Brisantgranaat van 25 ponder
Abenhofweg 6
1x Scherfhandgranaat 36 Mills
Lozerweg 6
1x Scherfhandgranaat 36 Mills
Reijnderstraat 5
3x Lichtgranaten van 2 inch mortier
Lozerweg 6
1x Scherfhandgranaat 36 Mills
Abenhofweg 4
1x vermoedelijk explosief
Grathemerweg, Kelpen-Oler (t.o. 3x Brisantgranaatschot van 8 cm mortier
bosperceel

Tabel 22: Meldingen en ruimingen van mogelijke Conventionele Explosieven in (de omgeving van) het
onderzoeksgebied. Bij EOD bekend onder de naam: Baexem

MELDING NR. DATUM31

LOCATIE

AANGETROFFEN

19710823
19711121
19750608
20101034

Europastraat
Grathemerweg 45
Ellerweg, autohandel
Graetheideweg 3

1x Brisantgranaat 25 ponder
1x Staartstuk mortierbrisantgranaat
1x Brisantgranaat van 3 inch mortier
1x Brisantgranaat van 3,7 inch

23-04-1971
25-05-1971
20-03-1975
13-07-2010

Tabel 23: Meldingen en ruimingen van mogelijke Conventionele Explosieven in (de omgeving van) het
onderzoeksgebied. Bij EOD bekend onder de naam: Kelpen-Oher.

31

Meldingsdatum
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Uit de ruimingen valt op te maken dat er veel vondsten zijn gedaan van 3,7” brisantgranaten en 25ponders. Dit type en kaliber artilleriemunitie wordt vaak aangetroffen in gebieden die frontgebied
zijn geweest en onderschrijven de indicaties uit het literatuur- en archiefonderzoek.
Het overzicht van relevante locaties waar in het verleden vondsten van Conventionele Explosieven
zijn gedaan, treft u op de volgende pagina.
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2.8.3 ARCHIEF M.M.O.D. SEMISTATISCHE ARCHIEFDIENSTEN MINISTERIE DEFENSIE RIJSWIJK
In het Semistatisch Archief van Defensie te Rijswijk bevind zich eveneens het archief van de Mijn- en
Munitieopruimingsdienst (M.M.O.D). Deze dienst was in de periode 1945-1947 verantwoordelijk
voor het opruimen van mijnen en achtergelaten munitie. Het archief bestaat uit meldingen, kaarten,
plattegronden en ruimingsrapporten uit diverse Nederlandse gemeenten. De volgende dozen zijn
mogelijk van belang en geraadpleegd (zoek criteria: B – Baexem, Beegden; E – Ell; G – Grathem; H –
Haelen, Horn, Heel en Panheel; K – Kelpen; N - Nederweert).
ARCHIEF MIJN- EN MUNITIEOPRUIMINGSDIENST (M.M.O.D.)
INV.NR.:
Doos 43
Doos 44
Doos 45
Doos 46
Doos 47
Doos 48
Doos 49
Doos 50

OMSCHRIJVING:
Ruimingsrapporten correspondentie en plattegronden Gemeenten A t/m Z – doos 43: A t/m B
Ruimingsrapporten correspondentie en plattegronden Gemeenten A t/m Z – doos 44: B t/m E
Ruimingsrapporten correspondentie en plattegronden Gemeenten A t/m Z – doos 45: E t/m G
Ruimingsrapporten correspondentie en plattegronden Gemeenten A t/m Z – doos 46: G t/m H
Ruimingsrapporten correspondentie en plattegronden Gemeenten A t/m Z – doos 47: H t/m K
Ruimingsrapporten correspondentie en plattegronden Gemeenten A t/m Z – doos 48: K t/m L
Ruimingsrapporten correspondentie en plattegronden Gemeenten A t/m Z – doos 49: M t/m N
Ruimingsrapporten correspondentie en plattegronden Gemeenten A t/m Z – doos 50: N t/m O

Tabel 20: Overzicht geraadpleegde archiefdelen archief Mijn- en Munitieopruimingsdienst.

De hieruit achterhaalde indicaties worden in Hoofdstuk 6 beoordeeld op relevantie en
herleidbaarheid.
2.8.4 MIJNENVELDREGISTER
Gedurende de oorlog zijn door de strijdende partijen mijnenvelden ingericht. Deze velden werden
voor verschillende doeleinden aangelegd: bescherming, verdediging, het stoppen of desorganiseren
van de vijandelijke opmars. Daarnaast werden zogenaamde “schijnmijnenvelden” aangelegd. Een
dergelijk veld bevatte geen explosieven en had ten doel de vijandelijke opmars te vertragen. Het
soort (antitank- of antipersoneelmijnen) en aantal gelegde mijnen binnen een mijnenveld was
afhankelijk van de functie van het veld.
Na de oorlog zijn de mijnenvelden in Nederland (voor zover bekend) in kaart gebracht in
zogenaamde “mijnenboeken”. Deze mijnenkaarten zijn in het bezit van de EOD. ECG heeft bij de EOD
navraag gedaan of er voor de onderzoeksgebieden mijnenvelden zijn gedocumenteerd. De
aangeleverde kaarten waarop zich mijnenvelden nabij het onderzoeksgebied bevinden zijn op de
volgende pagina weergegeven. In de navolgende tabel vindt een uitwerking van de achterliggende
leg- en ruimrapporten plaats en wordt direct de afweging gemaakt of de informatie wel of niet
relevant is voor het onderzoek.
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NAAM/
NUMMER
MIJNENVELD :

TYPE
BRON:

DATUM

ONDERDEEL DAT

WAAROP HET

MIJNENVELD LEGDE

32

MIJNENVELD

/ BRON VAN

WERD

INLICHTINGEN:

AANTAL EN TYPE
MIJNEN GELEGD:

DATUM WAAROP

ONDERDEE

AANTAL EN

AANTAL

MIJNENVELD WERD

L DAT

TYPE MIJNEN

EN TYPE

GERUIMD:

MIJNEN

GERUIMD:

MIJNEN

HEEFT

GELEGD:

RR

14-11-1944

-

37N/28

RR

-

M.M.O.D 26 april ’46 N.*2555RV

32

28 R-mines 43
33 S-mines 35

03-09-1945

2.1526

Controle ± half
augustus ‘46

4e lomp.
B.T.B.

:
1 S-mine 35 -

Geen

-

RR=mijnenruimrapport, LR=mijnenlegrapport. Alle in de tabel geanalyseerde ruiminggegevens zijn aangeleverd door de EOD.
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RELEVANTIE
ONDERZOEKSGEBIED:

‘The Riegel-mines are
all exploded on
another time.
Probably they have
been exploded by the
enemy while fighting
there. (…) Die
Minensperre “Lilie”
kann als geräumt
betrachtet werden.’
‘Veld was reeds
geploegd en
bebouwd.’

Niet relevant:
Geregistreerd
mijnenveld,
waarvan het
mijnenlegrapport
aanwezig is. Alle
volgens het
legrapport
gelegde
landmijnen zijn
geruimd.

VERMIST

GERUIMD:

37N/11,
Lilie 11

OPMERKINGEN:
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Niet relevant:
Middels een
aanwijzing, niet
zijnde een
mijnenlegrapport,
op landmijnen
verdacht verklaard
gebied. Bij ruiming
geen landmijnen
aangetroffen.

NAAM/
NUMMER
MIJNENVELD :

TYPE
BRON:

DATUM

ONDERDEEL DAT

WAAROP HET

MIJNENVELD LEGDE

32

MIJNENVELD

/ BRON VAN

WERD

INLICHTINGEN:

AANTAL EN TYPE
MIJNEN GELEGD:

DATUM WAAROP

ONDERDEE

AANTAL EN

AANTAL

MIJNENVELD WERD

L DAT

TYPE MIJNEN

EN TYPE

GERUIMD:

MIJNEN

GERUIMD:

MIJNEN

GELEGD:

HEEFT

VERMIST

GERUIMD:

OPMERKINGEN:

RELEVANTIE
ONDERZOEKSGEBIED:

‘Veld was reeds
geploegd en
verbouwd.’

Niet relevant:
Middels een
aanwijzing, niet
zijnde een
mijnenlegrapport,
op landmijnen
verdacht verklaard
gebied. Bij ruiming
geen landmijnen
aangetroffen.
Niet relevant:
Middels een
aanwijzing, niet
zijnde een
mijnenlegrapport,
op landmijnen
verdacht verklaard
gebied. Bij ruiming
geen landmijnen
aangetroffen.
Niet relevant:
Middels een
aanwijzing, niet
zijnde een

37N/29

RR

-

M.M.O.D 26 april ’46 N.*2555RV

Controle ± half
augustus ‘46

4 lomp.
B.T.B.

Geen

:
-

37N/34

RR

-

M.M.O.D 26 april ’46 N.*2555RV

Controle ± half
augustus ‘46

4e lomp
B.T.B.

Geen

-

‘Gebied was reeds
bewerkt.’

37N/40

RR

M.M.O.D 26 april ’46 N.*2555RV

Controle ± half
augustus ‘46

4e lomp
B.T.B.

Geen

-

‘Gebied was reeds
bewerkt.’
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NAAM/
NUMMER
MIJNENVELD :

TYPE
BRON:

DATUM

ONDERDEEL DAT

WAAROP HET

MIJNENVELD LEGDE

32

MIJNENVELD

/ BRON VAN

WERD

INLICHTINGEN:

AANTAL EN TYPE
MIJNEN GELEGD:

GELEGD:

DATUM WAAROP

ONDERDEE

AANTAL EN

AANTAL

MIJNENVELD WERD

L DAT

TYPE MIJNEN

EN TYPE

GERUIMD:

MIJNEN

GERUIMD:

MIJNEN

HEEFT

VERMIST

GERUIMD:

:

OPMERKINGEN:

RELEVANTIE
ONDERZOEKSGEBIED:

mijnenlegrapport,
op landmijnen
verdacht verklaard
gebied. Bij ruiming
geen landmijnen
aangetroffen.
Tabel 21: Overzicht van de relevante leg- en ruimrapporten.
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3 HET CONTRA-INDICATIE ONDERZOEK
De volgende stap in deze bureaustudie wordt gevormd door het achterhalen van gebeurtenissen die
een aanwijzing vormen dat een (mogelijk verdacht) gebied of een deel hiervan (in zowel horizontale
als verticale zin) als onverdacht kan worden aangemerkt. Dit onderdeel van de bureaustudie bestaat
uit een beeldvergelijking van naoorlogs kaartmateriaal en naoorlogse luchtfoto’s.

3.1

KAARTVERGELIJKING

Om de naoorlogse ontwikkeling van het onderzoekstracé te kunnen bepalen, wordt in deze paragraaf
gebruik gemaakt van kaartmateriaal dat afkomstig is van het Kadaster te Zwolle. Van de jaren 1950,
1980 en 2015 zal een overzicht worden getoond, om na te kunnen gaan of (en zo ja: welke)
grootschalige ontwikkelingen er zich binnen het onderzoeksgebied hebben voorgedaan.
De overzichtskaarten treft u op de hiernavolgende pagina’s.
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3.2

BEELDVERGELIJKING NAOORLOGSE LUCHTFOTO’S EN SATELLIETBEELDEN

Middels een vergelijking van recente satellietbeelden met luchtopnamen uit de Tweede
Wereldoorlog en naoorlogse luchtopnamen, is getracht te bepalen waar de bodem is geroerd. Op de
volgende pagina is deze beeldvergelijking weergegeven.
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3.3

SAMENVATTING NAOORLOGSE WERKZAAMHEDEN

Op basis van het contra-indicatie onderzoek kan worden vastgesteld dat het tracé van de huidige
rijksweg nauwelijks veranderd is. Enkel in het meest oostelijke gebiedsdeel is het tracé aangepast
door de aanleg van op- en afritten.
MOGELIJKE OORZAKEN VOOR CONTRA-INDICATIES VAN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN

GRONDROERENDE WERKZAAMHEDEN

Ontgravingen

Gronddepositie

BAGGERWERKZAAMHEDEN

OPSPORINGSWERKZAAMHEDEN

EODD en
voorgangers

Civiele
opsporingsbedrijven

Figuur 13: Overzicht van mogelijke oorzaken/scenario’s voor de afwezigheid van CE in en rond een
onderzoeksgebied.
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4 AFBAKENING VERDACHT GEBIED
Uitgaande van de indicaties en contra-indicaties vind er een afweging plaats omtrent de indicatie
VERDACHT/ONVERDACHT. Vanuit veiligheids- en risicoperspectief worden de indicaties (waar
mogelijk) voorzien van zogenaamde risicobuffers (dit is – indien van toepassing - inclusief
georeferentie tolerantie van 5 tot 15 meter en indien relevant - ondergrondse offset).

4.1

EVALUATIE AFWEGING INDICATIES EN CONTRA-INDICATIES

In de periode na de oorlog hebben er grondroerende werkzaamheden plaatsgevonden in het
onderzoeksgebied. Het uitgangspunt in deze is dat bij de reeds uitgevoerde grondroerende
werkzaamheden eventuele aangetroffen Conventionele Explosieven gemeld en geruimd zouden zijn.
De naoorlogs geroerde locaties/bodemlagen kunnen derhalve tot de diepte of ter plaatse van de
naoorlogse bodemroeringen als ONVERDACHT worden aangemerkt.

4.2

HORIZONTALE AFBAKENING VERDACHT GEBIED

De hierna gehanteerde omschrijving van de indicaties zijn afkomstig uit de desbetreffende bijlage 3
uit het vigerende WSCS-OCE.
▪ Artillerie-, mortier- of raketbeschieting
Middels primair bronnenmateriaal in de vorm War Diaries, luchtfoto-interpretatie (door gebruik
te maken van relevant beeldmateriaal en daardoor uit te gaan van feitelijke en herleidbare
waarnemingen wordt gefundeerd afgebakend) en naoorlogse ruimingen van CE (met name
verschoten 3.7 inch brisantgranaten en 25-ponders) is vastgesteld dat het gehele
onderzoeksgebied is beschoten door artillerie. In het WSCS-OCE is met betrekking tot deze
indicatie de volgende omschrijving opgenomen:
Gebied dat is beschoten door mobiel of vast geschut, mortieren of grondgebonden (meervoudig)
raketwerpersysteem. Het uitgangspunt voor afbakening van deze indicatie is ‘verdacht’, waarbij
de afbakening van het verdacht gebied situationeel is te bepalen.
Uitgangspunt conclusie: VERDACHT
Voor deze bureaustudie is de afbakening situationeel door ECG bepaald aan de hand van de
gehanteerde luchtopnamen, de naoorlogs door de EOD geruimde CE en de informatie uit de War
Dairy (coördinaat).
▪ Loopgraaf
Op de luchtfoto’s zijn loopgraven zichtbaar in het onderzoeksgebied.
Militaire loopgraaf: Het gebied binnen de contouren van de loopgraaf is verdacht, bij
voorkeur bepaald aan de hand van geogerefereerde luchtfoto's.
Uitgangspunt conclusie: VERDACHT
139-017-VO-02
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De contouren van de loopgraaf is bepaald aan de hand van een gegeorefereerde luchtfoto en
voorzien van een buffer van 5 meter.
▪ Geschutopstelling
Op de luchtfoto’s zijn militaire stellingen zichtbaar in het onderzoeksgebied.
Geschutsopstelling: Locatie van het geschut, niet zijnde onderdeel van een
verdedigingswerk.
Uitgangspunt conclusie: VERDACHT
De contouren van de stelling is bepaald aan de hand van een gegeorefereerde luchtfoto en
voorzien van een buffer van 30 meter (25m + tolerantie van 5m).

4.3

MOGELIJK AAN TE TREFFEN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN

Op basis van de resultaten uit de bronnenstudie kan worden aangenomen dat de volgende typen en
kalibers Conventionele Explosieven of restanten hiervan mogelijk aangetroffen kunnen worden in het
onderzoeksgebied.
HERKOMST: CATEGORIE:

TYPE:

KALIBER E.D.:

VERSCHIJNINGSVORM: HOEVEELHEID:

Geallieerd

Brisant

Divers, waaronder met
name: 3.7inch en 25ponder.

Verschoten/
Gedumpt (in
loopgraaf of nabij
stelling)

Geschutsmunitie

Niet feitelijk
vast te stellen.

Tabel 21: Mogelijk aan te treffen CE.

4.4

VERTICALE AFBAKENING VERDACHT GEBIED

De naoorlogs niet geroerde bodemlagen zijn zijn op een aantal locaties als VERDACHT aangemerkt.
Om de te verwachten diepte van de vermoede CE vast te kunnen stellen, dient bezien te worden van
welke verschijningsvorm er wordt uitgegaan, in dit geval:
▪ Verschoten;
▪ Gedumpt;
Bij het bepalen van de verticale afbakening dient verder rekening gehouden te worden met de
bodemweerstand, de verwachte snelheid en hoek waarmee het explosief in de bodem indringt,
gewicht, vorm en diameter van de CE (bij de beschreven verschijningsvorm gedumpt is dit niet van
toepassing).
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Verschijningsvorm: verschoten
Aangezien de gegevens voor het merendeel van de benodigde parameters (bijvoorbeeld verwachte
snelheid, inslaghoek ed.) ontbreken en/of niet achterhaalbaar zijn, is het niet mogelijk om een op
feiten gebaseerde rekenmethode voor de penetratiediepte voor verschoten toe te passen. Op basis
van eerdere ervaringen met soortgelijke munitieartikelen, hanteert ECG voor verschoten munitie
(mede gelet op de vermoede kalibers) een maximale indringing van 250 centimeter onder het
maaiveld ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Derhalve kunnen naoorlogse verhogingen of
ontgravingen van invloed zijn op de diepte indicaties.
De volgende verticale afbakening is opgesteld:
VERSCHIJNINGSVORM:

Verschoten

MINIMALE DIEPTE (MAAIVELDHOOGTE
TWEEDE WERELDOORLOG – IN NIET
NAOORLOGS GEROERDE LAGEN):
0,10m –MV.

Gedumpt

0,10m –MV.

MAXIMALE DIEPTE (MAAIVELDHOOGTE TWEEDE
WERELDOORLOG):
2,50m –MV.
(maaiveldhoogte ten tijde tweede
wereldoorlog).
Tot ca. 1,80m -MV – diepte loopgraaf of
ondergrond stelling (maaiveldhoogte ten
tijde tweede wereldoorlog).

Tabel 22: Overzicht globale inschatting diepteligging (exclusief eventuele gevolgen van redepositie etc.).

De afbakening is opgesteld zonder rekening te houden met de eventuele gevolgen van redepositie.
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5 LEEMTEN IN KENNIS
▪ Van eventuele meldingen of ruimingen van (vermoede) explosieven in of direct grenzend aan het
onderzoeksgebied zijn over de periode 1940-1944 en 1948-1970 geen gegevens meer bekend bij
de EOD of het SIB.
▪ Enkele aangevraagde meldingrapportages van de EOD konden worden aangeleverd.
▪ De oorzaken voor een aantal waargenomen verstoringen konden niet onomstotelijk worden
vastgesteld.
▪ Er is geen luchtfotomateriaal geïnventariseerd van na 22 februari 1945 en het einde van de oorlog
▪ Bepaalde indicaties die zijn aangetroffen in literatuur en archiefstukken en meldingrapportages
van de EOD zijn niet te herleiden naar een specifieke locatie.
▪ Er zijn geen exacte gegevens bekend met betrekking tot naoorlogse werkzaamheden binnen het
onderzoeksgebied en tot welke diepten er naoorlogse werkzaamheden/grondroeringen hebben
plaatsgevonden.
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6 OVERZICHTSTABEL RESULTATEN HISTORISCH VOORONDERZOEK
In de navolgend overzichtstabel zijn de gegevens opgenomen welke zijn achterhaald uit hiervoor opgesomde geraadpleegde literatuur en archiefdelen. In de tabel worden de
locatie beschrijvingen nader getoetst op de herleidbaarheid tot het onderzoeksgebied.
Datum
Mei 1940

Literatuur
Ter voorbereiding op de inval werden de bruggen over het kanaal
Nederweert-Wessem vernield.33

26-06-1940/
27-06-1940

17-04-1941/
18-04-1941

Archief

Op perceel Kelpen A5 viel uit een vliegtuig een bom. Op
ongeveer 125 meter ontplofte een tweede bom die - net
als de eerste - een gat met een diepte van 2,25 meter en
een doorsnede van 5,5 meter veroorzaakte.34

Een Wellington IC (serienummer R1599) van het 311 Squadron met
volgnummer T998 stortte om 23:39 neer te Baexem. 36

Rond 02:00 vielen drie vliegtuigbommen in Kelpen,
waarvan er een langs het kanaal Wessem-Nederweert
nabij de noodbrug van de Rijksweg tussen Roermond en
Weert terecht kwam. Deze bom ontplofte op 150 meter
afstand van de noodbrug. De andere twee bommen
gingen later af. Doelwit waren mogelijk de spoorbrug en
de noodbrug.35
‘Am 17.4.41, um 23.40 Uhr, in Grathem (Limburg), 1
englisches Flugzeug durch Jäger abgeschossen. Flugzeug
zertrümmert, Besetsung tot. Wehrmacht ist anwesend.’38

Relevantie
Mogelijk relevant. Exacte locatie
tot het onderzoeksgebied te
herleiden.
Geen

Relevant. Indicatie tot het
onderzoeksgebied te herleiden.
Exacte locatie niet bekend.

In de nacht van 17 op 18 april 1941 stortte een toestel neer ca. 150
meter aan de zuidzijde van de weg Roermond-Weert nabij Kelpen.
Lange tijd bestond over deze crash veel onduidelijkheid. Verteld werd
dat er een Duits toestel was neergestort, waarop in de nacht het
herkenningsteken veranderd was. Anderen zeiden dat delen van een
Engels vliegtuig op een Duits vliegtuig waren gelegd. In een publicatie

33

V.E. Nierstrasz, De verdediging van Noord-Limburg en Noord-Brabant, Mei 1940 (Den Haag 1952) 263-265.
Bericht betreffende neergekomen bommen, Gemeentearchief Roermond, 018 Archief van de gemeente Grathem 1933-1990, inv. nr. 621.
35 Melding van de burgemeester betreffende neergekomen bommen, Gemeentearchief Roermond, 018 Archief van de gemeente Grathem 1933-1990, inv. nr. 621.
36 Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 (SGLO), Verliesregister 1939-1945. Alle militaire vliegtuigverliezen in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog (Den Haag 2008) 41.
38 Luftangriffe auf Niederländisches Gebiet, Den Haag den 18. April 1941, 220, NIOD, 077 Generalkommisariat für das Sicherheitswesen (Höhere SS- und Polizeiführer Nord-West) (1938) 1940-1945, inv. nr. 1328.
34
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van de ‘Airwar Studiegroep Holland’ (1991) werd aangenomen dat twee
vliegtuigen, een Wellington en een Bf.110, op ongeveer dezelfde plek
neerkwamen. Het recent verschenen boek van de RAF ‘Bomber
Command Losses (RAF)’ lijkt er daarentegen op te duiden dat enkel de
Wellington R 1599KX-J crashte. Het boek van Van Heusden gaat uit van
laatstgenoemde theorie.37
13-05-1941

‘0715 Kelpen bei Roermond. 6 Sprengbomben (3 LZZ).
Kein Personen- und Sachschaden.’39

24-05-1941

Baexem: ‘3 brisantbommen in weiland gevallen en
ontploft. Geen schade.’40

25-08-1941

03-09-1944

22-09-1944 t/m 2609-1944

‘In de nacht van 25 augustus 1941 werden de inwoners van de
buurtschap op de Millert in Nederweert-Eind omstreeks 01.30 uur
opgeschrikt door het neerstorten van een Engelse bommenwerper.
Door de luchtbeschermingsdienst werd in een rapport vastgelegd dat
het een 2-motorig toestel betrof. Later is gebleken dat het de Whitley V
Z-6505 MH-F van het 51 squadron betrof.’41
Tien Amerikaanse vliegtuigen vlogen via Haelen, Baexem en Kelpen naar
de spoorlijn tussen Roermond en Weert. Er werd geschoten. Schade was
er aan twee roggemijten bij de Louisahoeve, op veertig meter afstand
van de Rijksweg tussen Weert en Roermond. 42
De geallieerde opmars kwam tussen 23 en 26 september langs de
oevers van de Limburgse kanalen, bij het zogenoemde “Venlo
bruggenhoofd” tot stilstand. De linie werd bewaakt door de 7e Duitse
Fallschirmjäger-divisie. Dhr. Theo Peeters uit Kelpen-Oler vertelt in zijn
dagboek het volgende: ‘Op iedere voorbijrijdende Duitse auto, die van
onder tot boven met bladeren is gecamoufleerd, zitten uitkijkposten die
moeten waarschuwen voor de geallieerde jacht-vliegtuigen. Nabij de
Kelperbrug wordt een wagen voor Duitsers beschoten waarbij 2

Niet relevant. Exacte locatie niet
herleidbaar tot het
onderzoeksgebied.
Niet relevant. Exacte locatie niet
herleidbaar tot het
onderzoeksgebied.
Niet relevant. Locatie niet
herleidbaar tot het
onderzoeksgebied.

Relevant. Exacte locatie
herleidbaar tot het
onderzoeksgebied.
Relevant. Exacte locatie
herleidbaar tot het
onderzoeksgebied.

37

G. van Heusden, ’40 Van oever naar oever 45’. Inval, verzet, luchtoorlog en bevrijding tussen Noordervaart en Maas (Beegden 1994) 45-46.
Lagebericht Nr. 612 (abgeschlossen am 13.5., 1000 Uhr, H.Qu den 13. 5. 1941), Bundesarchiv-Militärarchiv, RL 2-II Generalstab der Luftwaffe/Luftwaffenführungsstab, inv nr. 242.
40 Opgave inspectie luchtbescherming, 24 mei 1941, NA, 2.04.53.15 Inspectie Bescherming Bevolking Luchtaanvallen, inv. nr. 79.
41 Van Heusden, ’40 Van oever naar oever 45’, 51.
42 Melding van schade door vliegtuigen, Gemeentearchief Roermond, 018 Archief van de gemeente Grathem 1933-1990, inv. nr. 621.
39
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Oktober 1944

soldaten gedood worden.’ Peeters laat daarnaast weten dat de Duitsers
op 22 september de brug lieten springen en langs wegen schuilgaten
lieten graven.43
Langs het kanaal Wessem-Nederweert lag tussen Thorn en Ell de
Belgische Brigade Piron die de handen vol had aan de Duitse
gevechtspatrouilles. Rond 20 oktober werd de 7e Fallschirmjägerdivisie
er vervangen door het Fallschirm-Lehrregiment en de nog beschikbare
manschappen van het FSJ bataljon Paul. Het aantal agressieve
patrouille-acties aan weerszijden van het kanaal werd opgevoerd. 44

Oktober en
November 1944

Bij een opgave van panden die tijdens de
bevrijdingsperiode door granaten beschadigd of
verwoest werden, noemt onder andere de panden
Kelpen A5a en Kelpen A47.45
‘133 Field Regiment, target list: 66359404 HE (…)
65789323 HE (…) 67109400 HE (…) 67009360 HE.’46
‘53 Welsh Div Arty Task Table No 6a in sp 4 WELC
counter attack “Roles” Fire Plan “DANCER”: (…)
64409480 HE (…) 64359470 HE (…) 64609450 HE (…)
64359470 HE.

02-11-1944
05-11-1944

05-11-1944/
06-11-1944

‘In de nacht van 5 op 6 november was het weer raak; Engelse tanks
beschoten al enkele dagen vanuit Swartbroek de Duitse stellingen rond
Kelpen.’47

13-11-1944

14-11-1944

Ter kennisgeving aangenomen.

Nadat het donker werd, trokken de troepen van de 160e Brigade naar
hun startlijn; het 4e Bat. Welch Regt ter hoogte van Ell; het 2e Bat.
Monmouth. Bij de zuivelfabriek langs de weg Hunsel-Ell en het 6e Bat.

Relevant. Indicatie te herleiden
tot het onderzoeksgebied. Exacte
locaties niet herleidbaar.
Relevant. Locaties herleidbaar tot
het onderzoeksgebied.
Relevant. Locaties herleidbaar tot
het onderzoeksgebied.

Niet relevant. Exacte locatie niet
herleidbaar tot het
onderzoeksgebied.
‘Flame targets. Max effort will be made to flame all
targets. Northernmost target in embankment
immediately south of bridge 647947.’48
‘HQ Second Army have submitted fighter bomber tgts
before 14 nov as follows: (…) church 707929 (…) tower
665933 (…) houses 662947.’51

43

Relevant. Indicatie te herleiden
tot het onderzoeksgebied. Exacte
locaties niet herleidbaar.
Relevant. Exacte locaties
archiefvondsten herleidbaar tot
het onderzoeksgebied.

Van Heusden, ’40 Van oever naar oever 45’, 128-129.
Van Heusden, ’40 Van oever naar oever 45’, 131.
45 Opgave beschadigde panden, Gemeentearchief Roermond, 018 Archief van de gemeente Grathem 1933-1990, inv. nr. 621.
46 53rd (Welsh) Infantry Division, 133 Regt. 1944 Jan.- Dec., The National Archives, WO 171 War Office: Allied Expeditionary Force, North West Europe (British Element): War Diaries, Second World War, inv. nr. 993.
47 Van Heusden, ’40 Van oever naar oever 45’, 144; H. Levels, ‘De bevrijding van het zuidelijk Leudalgebied’, Rondom het Leudal volume 14 (1989) 456-465, 456.
48 53rd (Welsh) Infantry Division, 133 Regt. 1944 Jan.- Dec., The National Archives, WO 171 War Office: Allied Expeditionary Force, North West Europe (British Element): War Diaries, Second World War, inv. nr. 993.
51 53rd (Welsh) Infantry Division, 133 Regt. 1944 Jan.- Dec., The National Archives, WO 171 War Office: Allied Expeditionary Force, North West Europe (British Element): War Diaries, Second World War, inv. nr. 993.
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Welch Fusiliers in de omgeving van Schreurshoof. (…) Om precies 19:40
uur opende de geallieerde artillerie (7 regimenten sterk) het vuur op de
van tevoren door middel van luchtfoto’s gelocaliseerde Duitse
stellingen. De 300 kanonnen zorgden voor een enorm trommelvuur.
Tevens werd er langs het gehele aanvalsfront van ca. 3 km met
lichtspoormunitie en schijnwerpers gewerkt om de Duitse
Fallschirmjäger te intimideren en te verblinden. Het resultaat van het
artilleriebombardement was, dat vele Duitse aarden en houten bunkers
werden getroffen, waarbij enkele Duitsers sneuvelden. Op enkele
plaatsen trokken de overlevenden in wanorde terug.’49

15-11-1944

49
50

Op 14 november was door de 53e Welch divisie tussen Oler en Geneigen
een stabiel bruggenhoofd gevormd, dat als uitvalsbasis moest dienen
voor de verdere opmars. Dhr. Theo Peeters uit Kelpen vertelt over deze
dag in zijn dagboek: ‘Vanaf de overzijde van het kanaal schijnen
zoeklichten met hun stralen over ons huis in de richting Baexem.
Plotseling begint een enorme artilleriebeschieting. (…) Constant slaan er
granaten dicht bij het huis in. Er zijn ook enkele voltreffers in het huis te
horen.’ Ook in Baexem vielen granaten.50
De Duitse artillerie, die was opgesteld op de Beegderheide, beschoot de
53e Welch divisie in de omgeving van het kanaal Wessem-Nederweert.
Om 11.00 uur in de ochtend begon de opmars richting Kelpen. Van
tegenstand was geen sprake meer; rond het middaguur bereikte een
patrouille het Begijnsehof. Rond de middag nam het 1/5e Welch
Regiment de aanval van het 7e RWF bataljon in de richting Baexem over.
Het bataljon trok evenwijdig aan de Rijksweg Weert-Roermond in de
richting van Baexem. Patrouilles trokken rond 16.00 uur zonder
tegenstand Baexem binnen. Rond 19.00 werden de Duitsers in hun

Uit de War Diaries van het 1/5 Welch Regiment: ‘(…)
until “B” Coy reached the first objective 695934 where
RIEGEL and SCHUmines were found on the main WEERT
– ROERMONDE road. (…) “D” Coy lanched an attack to
capture a house at 703924 and this was successful by
last light. “C” Coy were passed through to attack and
capture the bridge at 713925 which the enemy had
attempted to destroy but had only been cratered. (…) “C”
Coy were successfull in capturing the bridge by 1920 hrs.
The enemy were taken by surprise as “C” Coy came into

Levels, ‘De bevrijding van het zuidelijk Leudalgebied’, 460.
Van Heusden, ’40 Van oever naar oever 45’, 147-150.
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Relevant. Indicatie tot het
onderzoeksgebied te herleiden.
Exacte deellocaties niet bekend
aangezien het een grootschalige
frontaanval betrof.

stellingen achter de brug bij Exaeten verrast. Zij gaven zich zonder verzet
over.52 Een poging de brug op te blazen mislukte. 53

their posns from the rear, having waded a 4 ft deep
stream.’56

Uit het dagboek van A. Schroën uit Baexem: ‘De Duitsers hadden de
kerktoren laten springen, maar gebruikten een veel te zware lading. De
toren was totaal vernield en het orgel lag aan snippers. (…) Om 10
minuten voor twaalf in de middag begon een enorme
artilleriebeschieting. Hadden de Engelsen gereageerd op de ontploffing
van de kerktoren? Er vielen honderden granaten rond de kerktoren. In
een van de broeikassen van Slabbers telden wij 33 granaattrechters. (…)
Om 17.30 uur kwam er weer een salvo granaten, nu was het doel
Exaeten.’54
‘Op de late avond kwam ook nog het 1e Bat. East Lancs over het kanaal
en trok richting Maria-Bosch in Baexem. Ter hoogte van de Rijksweg liep
een Bren-carrier op een mijn waarbij 3 gewonden vielen.’ 55
16-11-1944

’13.40 Br 732934 blown.’57

24-01-1945

Verzoek tot opruiming van mijnen in de omgeving bij alle
bruggen over het kanaal Wessem-Nederweert,
waaronder die bij de brug bij Schoor tot en met de brug
bij Pol (Wessem).58
Opgave van diverse niet ontplofte projectielen in de
naaste omgeving van jeugdkamp ‘Exaten’ in de
gemeente Baexem.59

08-10-1945

52

Relevant. Locatie direct tot het
onderzoeksgebied te herleiden.
Niet relevant. Exacte locatie niet
tot het onderzoeksgebied te
herleiden.
Relevant. Indicatie herleidbaar
tot het onderzoeksgebied. Exacte
locatie niet bekend.

Van Heusden, ’40 Van oever naar oever 45’, 153-154.
Levels, ‘De bevrijding van het zuidelijk Leudalgebied’, 463.
54 Van Heusden, ’40 Van oever naar oever 45’, 153-154
55 Levels, ‘De bevrijding van het zuidelijk Leudalgebied’, 463.
56 53rd (Welsh) Infantry Division, 1/5 Welch Regiment 1944 Jan.- Dec., The National Archives, WO 171 War Office: Allied Expeditionary Force, North West Europe (British Element): War Diaries, Second World War, inv.
nr. 1389
57 53rd (Welsh) Infantry Division, 4 Royal Welch Fusiliers 1944 Jan.-Dec., The National Archives, WO 171 War Office: Allied Expeditionary Force, North West Europe (British Element): War Diaries, Second World War,
inv. nr. 1389.
58 Brief betreffende opruiming mijnen, 24 januari 1945, Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL), 07.E09 Militair Gezag Limburg, 21. Archieven P.M.C. Limburg, inv. nr. 43.
59 Brief betreffende jeugdzorg/diversen, 8 oktober 1945, RHCL, 07.E09 Militair Gezag Limburg, 2.5 Districtsmilitair Commissariaat Roermond, inv. nr. 30.
53
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15-10-1945

16-07-1987

Zonder datum

Melding dat te Nederweert, tussen de Kelperbrug en
kanaal Wessem-Nederweert niet gewerkt mag worden
wegens vermoedelijk mijnengevaar.60
Namens het bestuur van het Waterschap MiddenLimburg: ‘Nu wij de Haelensebeek nabij het complex
Exaten aan het opschonen zijn (zg. verzwaard
onderhoud), wordt de informatie over de omvang en
aard van de gevechten ter hoogte van het (voormalige
klooster)complex Exaten in het oorlogsjaar 1944 steeds
veelvuldiger. In dat jaar is het complex ‘Exaten’, gelegen
in de gemeenten Baexem, Heel en Horn, door de
geallieerden beschoten met mortieren en ander
schiettuig. Eén granaat, gelegen in de Haelensebeek, is al
gelokaliseerd. Oudere mensen uit de streek zeggen dat
er nog heel wat in de beek moeten liggen, gelet op de
vele inmiddels geëgaliseerde inslagen in de omringende
weilanden.’61 De vondsten van de zoekactie werden in
paragraaf 2.8.2 bij meldingsnummer 19880489
besproken.
Melding dat landmijnen werden vermoed bij percelen
Kelpen A12 en Kelpen A18. Granaten werden vermoed
bij Kelpen A52a en Kelpen A15.62

Relevant. Locatie direct tot het
onderzoeksgebied te herleiden.

Niet relevant. Exacte locatie niet
herleidbaar tot het
onderzoeksgebied.

Tabel 23: Overzicht relevante indicaties onderzoeksgebied.

60

Melding van vermoedelijk mijnengevaar door waterschap Midden-Limburg, 15 oktober 1945, Semi-Statisch Informatiebeheer Defensie (SSA), Archief Mijn- en Munitieopruimingsdienst (M.M.O.D.), 1945-1947, inv.
nr. 49.
61 Brief betreffende onderzoek naar aanwezigheid van bommen en granaten, 16 juli 1987, Gemeentearchief Roermond, 019 Archief Gemeente Baexem 1937-1990, inv. nr. 654.
62 Lijst van percelen waar de aanwezigheid van landmijnen en granaten werden vermoed, SSA, Archief Mijn- en Munitieopruimingsdienst (M.M.O.D.), 1945-1947, inv. nr. 45.
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7 CONCLUSIE EN ADVIES
Het doel van deze studie is het verkrijgen van een, door middel van het verzamelen en verwerken
van relevant historisch feitenmateriaal, gefundeerd antwoord op de volgende drie kernvragen:
1. Is het onderzoeksgebied of een deel hiervan betrokken geweest bij oorlogshandelingen
(indicaties) en is er daardoor sprake van een verhoogde kans op het aantreffen van Conventionele
Explosieven oftewel van verdacht gebied?
Op basis van archiefonderzoek en luchtfoto-interpretatie zijn er binnen en nabij het
onderzoeksgebied indicaties achterhaald van oorlogshandelingen in de vorm van de aanwezigheid
van loopgraven, militaire stellingen en inslagkraters als gevolg van artilleriebeschietingen.
Hierdoor is er sprake van een verhoogde kans op het aantreffen van Conventionele Explosieven en
is het onderzoeksgebied als VERDACHT aangemerkt.
2. Zijn er gebeurtenissen (contra-indicaties) die een aanwijzing vormen dat een (mogelijk verdacht)
gebied als onverdacht kan worden aangemerkt?
Er zijn contra-indicaties achterhaald binnen het als verdacht aangemerkte gebied in de vorm van
de aanleg van verhardingen in het oostelijk deel van het onderzoekstracé. Deze grondroerende
activiteiten worden als contra-indicatief aangemerkt, met andere woorden: deze naoorlogse
geroerde bodemlagen zijn als ONVERDACHT aangemerkt..
3. Indien er sprake is van verdacht gebied wat is dan de (sub)soort, hoeveelheid en
verschijningsvorm van de vermoede Conventionele Explosieven?
Naar aanleiding van voorgaande deelconclusies kan worden opgemaakt dat er binnen het
onderzoeksgebied sprake is van twee verschijningsvormen: gedumpt en verschoten. Bij de
(sub)soort bij de verschijningsvormen verschoten en gedumpt worden met name (dus niet
uitsluitend) brisantgranaten van het kaliber 3.7inch en 25-ponder vermoedt. Binnen de locaties
‘gedumpt’ worden tevens munitieartikelen van Duitse infanterie vermoed. De hoeveelheid kan op
basis van de beschikbare gegevens niet feitelijk worden vastgesteld.
Aan de hand van de voorgenomen werkzaamheden en de mogelijk- en onmogelijkheden binnen het
als verdacht aangemerkte onderzoeksgebied, dient in overleg met een gecertificeerd
opsporingsbureau bepaald te worden welke uitvoeringsprocedures dienen te worden gehanteerd
met betrekking tot een veilige omgang met explosieven. De detectie- en eventuele
benaderwerkzaamheden dienen door een WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf uitgevoerd te worden.
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