
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapportage 
 

Projectnummer:  GPR9573  

Onderzoeksgebied: Noordduinen en Binnenwatering, 

 Gemeente Katwijk 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

Vooronderzoek Ontplofbare Oorlogsresten 

T&A Survey B.V. 

Dynamostraat 48 

1014 BK Amsterdam 

020-6651368 

info@ta-survey.nl 

 

www.ta-survey.nl 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

Projectnummer:  GPR9573 

Datum:  14-01-2022 

  

  

 

Betreft: 

Vooronderzoek naar de aanwezigheid van explosieven/Ontplofbare Oorlogsresten ter 

plaatse van het project ‘Noordduinen en Binnenwatering, Gemeente Katwijk’ 

Opdrachtgever:  T&A Survey - projectleider: 

Gemeente Katwijk 

T.a.v. de heer R. van der Gugten 

Postbus: 589 

Postcode: 2220 AN Katwijk 

T: 071 - 4065021 

E: r.vandergugten@katwijk.nl 

 

Drs. Maurice de Cock  

Tel: 020 6651368 

E-mail: decock@ta-survey.nl 

 

 

 

 

 

 



   

 

               VO Explosieven – Noordduinen en Binnenwatering, gem. Katwijk 2 van 100  

Inhoudsopgave 

 

Managementsamenvatting en leeswijzer ................................................................... 4 

 

1 Het onderzoek ................................................................................................. 8 

1.1 Aanleiding van het vooronderzoek ................................................................ 8 

1.2 Projectdoel ................................................................................................ 8 

1.3 Opzet van het onderzoek ............................................................................. 8 

 

2 Het onderzoeksgebied ...................................................................................... 9 

2.1 Begrenzing onderzoeksgebied en bufferzone .................................................. 9 

2.2 Informatie van opdrachtgever .....................................................................11 

2.3 Reeds uitgevoerde onderzoeken ..................................................................11 

 

3 Fase 1: Inventarisatie van het bronnenmateriaal ................................................13 

3.1 Literatuurstudie .........................................................................................15 

3.2 Archiefonderzoek .......................................................................................19 

3.2.1 Gemeentelijk en provinciaal archief ........................................................20 

3.2.2 Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie .......................................27 

3.2.3 Nederlands Instituut voor Militaire Historie ..............................................29 

3.2.4 Nationaal Archief Den Haag ...................................................................37 

3.2.5 Semistatische archiefdiensten van Ministerie Defensie te Rijswijk ...............40 

3.2.6 Archief van de EODD ............................................................................41 

3.2.7 Historische verenigingen en heemkundekringen .......................................43 

3.2.8 Defence Overprintkaarten .....................................................................44 

3.2.9 Overige Nederlandse archieven..............................................................45 

3.2.9.1 Nationaal Brandweer Documentatie Centrum (Brandweerarchief) .........45 

3.2.10  Getuigenverklaringen .......................................................................46 

3.2.11  Buitenlandse archieven .....................................................................47 

3.2.11.1 The National Archives te Londen .....................................................47 

3.2.11.2 Library and Archives Canada ...........................................................50 

3.2.11.3 The National Archives and Records Administration te College Park .......51 

3.2.11.4 Bundesarchiv-Militärarchiv te Freiburg .............................................52 

3.2.11.5 Wardocs (Hans Nauta) ...................................................................55 

3.2.11.6 Service Historique de la Défense, Château de Vincennes (Frankrijk) ....59 

3.2.12  Informatie van internet .....................................................................60 

3.3 Luchtfoto interpretatie ...............................................................................62 

 

4 Fase 2: Analyse bronnenmateriaal ....................................................................66 

 

5 Fase 3: Verkorte risicoanalyse werkzaamheden ..................................................69 

5.1 Geplande werkzaamheden ..........................................................................69 

5.2 Verkorte risicoanalyse ................................................................................69 

 

6 Conclusie .......................................................................................................71 

6.1 Conclusies van onderhavig vooronderzoek ....................................................71 

6.2 Vergelijking met eerder uitgevoerde vooronderzoek(en) .................................72 

 



   

 

               VO Explosieven – Noordduinen en Binnenwatering, gem. Katwijk 3 van 100  

7 Aanbevelingen ................................................................................................73 

 

8 T&A en kwaliteit ..............................................................................................76 

 

 

Bijlage 1: Bodembelastingkaart OO met onderzoeksgebied ..................................77 

 

Bijlage 2: Toelichting gebruik tabellen - in bijlage 3 en hoofdstuk 6 .......................78 

 

Bijlage 3: Chronologische gebeurtenissenlijst .....................................................81 

 

Bijlage 4: Gebeurtenissenkaart .........................................................................82 

 

Bijlage 5: Overeenkomst en afspraken opdracht .................................................83 

 

Bijlage 6: Algemene evaluatie van de risico’s van explosieven ..............................89 

 

Bijlage 7: Wetgeving en subsidiemogelijkheden voor explosievenonderzoek ...........92 

 

Bijlage 8: WSCS-OCE richtlijnen horizontale afbakening verdacht gebied ...............95 

 

Bijlage 9: Distributielijst ................................................................................ 100 



   

 

               VO Explosieven – Noordduinen en Binnenwatering, gem. Katwijk 4 van 100  

MANAGEMENTSAMENVATTING EN LEESWIJZER 

 

Ter plaatse van de Noordduinen en Binnenwatering te Katwijk gaan grondroerende 

werkzaamheden uitgevoerd worden. Aangezien eventueel aanwezige Ontplofbare Oor-

logsresten (verder “explosieven” en “OO”) een risico vormen voor de uit te voeren 

werkzaamheden, is het van belang dat de kans op het aantreffen van explosieven in het 

onderzoeksgebied onderzocht wordt. In verband daarmee is onderhavig Vooronderzoek 

Explosieven/Ontplofbare Oorlogsresten uitgevoerd.  

 

 

Opzet van het onderzoek 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van het Certificatieschema “Vooron-

derzoek en Risicoanalyse ontplofbare oorlogsresten” (verder “Certificatieschema OO”), 

waarbij de meest recente inzichten ten tijde van de uitvoering van het onderzoek in acht 

genomen zijn. Daarmee voldoet het tevens aan de richtlijnen zoals opgenomen in het 

voormalige WerkveldSpecifiek CertificatieSchema Opsporen Conventionele Explosieven 

(WSCS-OCE)1.  

 

Een vooronderzoek omvat volgens het Certificatieschema OO twee onderdelen, namelijk 

een vooronderzoek conflictperiode en een vooronderzoek na-conflictperiode. Een vooron-

derzoek kan één of beide onderdelen bevatten. Onderhavige rapportage betreft een 

vooronderzoek conflictperiode. Dat wil niet zeggen dat naoorlogse ontwikkelingen geheel 

buiten beschouwing zijn gelaten, echter er is slechts oppervlakkig naar gekeken. Alleen 

indien de naoorlogse ontwikkelingen op basis van deze beperkte informatie eenduidig tot 

een andere conclusie leiden, zijn ze meegenomen in de analyse, conclusies en afbake-

ning.  

 

In bijlage 5 zijn de onderzoeksopzet, de gebruikte methodiek en de uitgesloten bronnen 

omschreven. Tevens zijn daar de deskundigen die het onderzoek hebben uitgevoerd, 

vermeld.  

 

 

 

Conclusie van het onderzoek 

De inventarisatie en analyse van het feitenmateriaal heeft tot de conclusie geleid dat er 

aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van explosieven binnen het onderzoeksgebied. 

Het onderzoeksgebied is daarmee (deels) verdacht gebied. Zie onderstaande uitsnede uit 

de explosieven Bodembelastingkaart OO. 

 

 
1 Per 1 januari 2021 is het WSCS-OCE vervangen door het Certificatieschema voor het Opsporen van Ontplofba-

re Oorlogsresten (verder “CS-OOO”). Daarin zijn geen richtlijnen t.a.v. vooronderzoeken naar explosieven 

opgenomen. Daarvoor in de plaats is er het certificatieschema “Vooronderzoek en Risicoanalyse ontplofbare 

oorlogsresten” gekomen, waarin richtlijnen voor de uitvoering van vooronderzoeken naar de aanwezigheid van 

explosieven uiteengezet zullen zijn.  
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Uitsnede uit bijlage 1 (de Bodembelastingkaart OO). De blauwe contour geeft de grens van het onderzoeksge-

bied weer. De verdachte delen zijn middels rode en roze arcering gemarkeerd. Groen geeft aan dat het gebied 

onverdacht is. In bijlage 1 is de kaart in hoge resolutie weergegeven. 

 

Op basis van het feitenmateriaal kunnen de volgende soorten explosieven verwacht 

worden in verdacht gebied: 

- Zeemijn (Duits, geallieerd) op een diepte van circa 4.5 m-mv. 

- Wrakstukken onbekend vliegtuig (Duits, geallieerd) op een diepte van circa 4.5 

m-mv. 

 

Voor een nadere uiteenzetting van de conclusies, zie hoofdstuk 6 en kaartbijlage 1. In 

bijlage is de Bodembelastingkaart OO weergegeven. De verdachte gebieden hierin zijn 

voorzien van een label met het nummer van het deelgebied. Van elk verdacht deelgebied 

kunnen de details in hoofdstuk 6 worden teruggevonden. 

 

 

Aanbevelingen verdacht gebied 

Daar waar grondroerende werkzaamheden gepland zijn in een verdacht deelgebied, zijn 

in de regel verdere veiligheidsmaatregelen noodzakelijk in verband met de geplande 

werkzaamheden en het toekomstige gebruik.  

 

Aanbevolen wordt om een opsporingsonderzoek te laten uitvoeren. Dit kan voor aanvang 

van, of tijdens de reguliere werkzaamheden in verdacht gebied (zie rode/roze gebieden 

op de kaarten in bijlage 1). Dit wordt geadviseerd voor de delen waar grondroerende 

werkzaamheden binnen verdacht gebied gepland zijn en de delen van verdacht deelge-

bieden 1 binnen 10 meter van geplande werkzaamheden waarbij grote trillingen worden 

veroorzaakt (zie nadere toelichting “invloed van trillingen op explosieven” in hoofdstuk 

7). 
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Opsporingsonderzoek vindt plaats in meerdere fases (zie nadere toelichting in hoofdstuk 

7). Er dient rekening mee gehouden te worden dat de voorbereiding in de regel één a 

twee weken kost. De opsporing zelf zal naar verwachting ook in de orde van 1 á 2 weken 

in beslag nemen, waarna het gebied vrijgegeven kan worden. Daarna kunnen de geplan-

de werkzaamheden regulier uitgevoerd worden. 

 

 

Aanbevelingen onverdacht gebied 

Grondroerende werkzaamheden binnen het onderzoeksgebied kunnen op reguliere wijze 

worden uitgevoerd. Wel wordt geadviseerd om daarbij een werkprotocol “onverwachts 

aantreffen explosief” te hanteren. Een dergelijk werkprotocol wordt gehanteerd indien er 

geen aantoonbaar verhoogd risico aanwezig is aangezien de werkzaamheden worden 

uitgevoerd in onverdacht gebied. Ter plaatse is een achtergrondrisico aanwezig. In het 

werkprotocol wordt beschreven hoe men dient te handelen bij het spontaan aantreffen 

van een explosief. Tevens wordt geadviseerd een toolbox voor de aannemer te laten 

verzorgen. Dit verhoogt de veiligheid op de werkplek en voorkomt mogelijk stagnatie 

tijdens de werkzaamheden en verkleind daarmee financiële risico’s.  

 

Opgemerkt dient te worden dat indien er tijdens de geplande werkzaamheden onver-

hoopt toch explosieven worden aangetroffen dit een contra indicatie betreft waardoor de 

uitgangspunten mogelijk lokaal dienen te worden bijgesteld. 

 

 

Leeswijzer 

In onderhavige rapportage is informatie op de volgende plekken terug te vinden: 

 

Achtergrond van het onderzoek 

In hoofdstuk 1 zijn achtergrond en het projectdoel van het onderzoek omschreven. 

 

Onderzoeksgebied 

In hoofdstuk 2 is het onderzoeksgebied omschreven. Hiertoe behoren een om-

schrijving en een weergave ervan in een kleine topografische kaart. In bijlage 1 is 

een topografische kaart met het onderzoeksgebied weergegeven in hoge resolutie.  

 

Aanbevelingen 

De samenvatting van de aanbevelingen op basis van het onderzoek zijn verwoord 

in bovenstaande managementsamenvatting. In hoofdstuk 7 staat het een en ander 

van de aanbeveling nader toegelicht en uitgewerkt. Deze zijn gebaseerd op de ver-

korte risicoanalyse in hoofdstuk 5. 

 

Conclusies 

De conclusies van het onderzoek zijn samengevat in bovenstaande management-

samenvatting en weergegeven in de Bodembelastingkaart OO in bijlage 1. In kaart-

bijlage 1 zijn de onverdachte gebieden weergegeven in groen en de verdachte ge-

bieden weergegeven in rood/roze, voorzien van een label met het nummer van het 

verdachte deelgebied. Van elk verdacht deelgebied kan in hoofdstuk 6 worden te-

ruggevonden tot welke diepte en op welk soort explosieven het gebied verdacht is. 

In hoofdstuk 4 is een nadere toelichting hierop terug te vinden. Tevens is per ach-

terhaalde gebeurtenis/oorlogshandeling de conclusie in de tabellen in bijlage 3 

vermeld. 
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Achterhaalde feitenmateriaal en analyse 

Het achterhaalde relevante feitenmateriaal, waarop de conclusies zijn gebaseerd, is 

in tabellen in bijlage 3 weergegeven. Per gebeurtenis/oorlogshandeling is daarbij 

een analyse verwoord met bijbehorende conclusies. 

 

Geraadpleegde bronnen 

De geraadpleegde bronnen zijn in hoofdstuk 3 vermeld. Hierbij is van elke bron een 

omschrijving weergegeven, de betrouwbaarheid ervan en zijn de geraadpleegde 

stukken vermeld. Indien er relevante informatie is aangetroffen, is die in de ge-

beurtenissenlijst in bijlage 3 uitgewerkt. 
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1 HET ONDERZOEK 

 

Gemeente Katwijk (“opdrachtgever”) heeft T&A Survey (“T&A”) op 8 november 2021 

schriftelijk opdracht verleend voor het uitvoeren van het vooronderzoek naar de 

aanwezigheid van explosieven/Onontplofte Oorlogsresten (verder “explosieven” en “OO”) 

ter plaatse van het project ‘Noordduinen en Binnenwatering, gemeente Katwijk’. 

 

1.1 AANLEIDING VAN HET VOORONDERZOEK 

Ter plaatse van de Noordduinen en Binnenwatering te Katwijk gaan werkzaamheden 

uitgevoerd worden. In het kader van deze werkzaamheden dient er een vooronderzoek 

naar de aanwezigheid van explosieven te worden uitgevoerd. De opdrachtgever wil 

inzicht verkrijgen in de mogelijke aanwezigheid van explosieven.   

 

Het mogelijk voorkomen van explosieven in de ondergrond houdt over het algemeen in 

Nederland verband met oorlogshandelingen gedurende de Tweede Wereldoorlog (verder 

“WOII”). Voorbeelden zijn bombardementen, gevechten (meidagen 1940, bevrijding 

1944-1945), verdedigingswerken (mijnenvelden) en dumpingen (achterlaten van munitie 

bij overgave of terugtrekking). Aangezien eventueel aanwezige explosieven een risico 

vormen voor de uit te voeren werkzaamheden, is het van belang dat de kans op het 

aantreffen van explosieven in het onderzoeksgebied onderzocht wordt.  

 

1.2 PROJECTDOEL 

Het vooronderzoek heeft tot doel om te beoordelen of er in het onderzoeksgebied sprake 

is van aanwijzingen van de aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten, en indien deze 

aanwijzingen er zijn, om het verdachte gebied af te bakenen. Dit gebeurt op basis van 

verzameld en geanalyseerd (historisch) feitenmateriaal.  

 

Een vooronderzoek omvat volgens het Certificatieschema OO twee onderdelen, namelijk 

een vooronderzoek conflictperiode en een vooronderzoek na-conflictperiode. Een vooron-

derzoek kan één of beide onderdelen bevatten. Onderhavige rapportage betreft een 

vooronderzoek conflictperiode. Dat wil niet zeggen dat naoorlogse ontwikkelingen geheel 

buiten beschouwing zijn gelaten, echter er is slechts oppervlakkig naar gekeken. Alleen 

indien de naoorlogse ontwikkelingen op basis van deze beperkte informatie eenduidig tot 

een andere conclusie leiden, zijn ze meegenomen in de analyse, conclusies en afbake-

ning.  

 

1.3 OPZET VAN HET ONDERZOEK 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van het Certificatieschema “Vooron-

derzoek en Risicoanalyse ontplofbare oorlogsresten” (verder “Certificatieschema OO”), 

waarbij de meest recente inzichten ten tijde van de uitvoering van het onderzoek in acht 

genomen zijn. Daarmee voldoet het tevens aan de richtlijnen zoals opgenomen in het 

voormalige WerkveldSpecifiek CertificatieSchema Opsporen Conventionele Explosieven 

(WSCS-OCE).  

 

In bijlage 5 zijn de onderzoeksopzet, de gebruikte methodiek en de uitgesloten bronnen 

omschreven en de deskundigen, die het onderzoek hebben uitgevoerd, vermeld.   
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2 HET ONDERZOEKSGEBIED 

 

2.1 BEGRENZING ONDERZOEKSGEBIED EN BUFFERZONE 

Geografische ligging en grootte onderzoeksgebied 

Het onderzoeksgebied betreft een gebied bij de Noordduinen en Binnenwatering te 

Katwijk aan Zee. 

 

 

Het onderzoeksgebied is inclusief een 10 meter zone rondom het werkgebied van de 

opdrachtgever, waardoor ook rekening gehouden kan worden met de invloed die werk-

zaamheden zouden kunnen hebben op eventueel nabijgelegen explosieven. De 10 meter 

is gebaseerd op de veiligheidsstraal die de EODD hanteert bij werkzaamheden waarbij 

grote trillingen worden veroorzaakt. 

 

 
Figuur 2.1-I. Overzichtskaart van het onderzoeksgebied (in blauwe contour weergegeven, in zwart de gemeen-

tegrens). 

 

Bodemopbouw 

Voor gegevens over de bodemopbouw is de website van Dinoloket geraadpleegd. 

 

De bodem in het onderzoeksgebied bestaat voornamelijk uit zand. Op een enkele locatie 

bevind zich in de zandlaag, op enkele meters diepte een kleilaag. 
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Bufferzone om onderzoeksgebied 

Ten behoeve van het vooronderzoek zijn niet alleen de oorlogshandelingen binnen het 

onderzoeksgebied geïnventariseerd en geanalyseerd, maar ook dergelijke handelingen 

die buiten onderzoeksgebied plaatsvonden, maar wel van invloed geweest kunnen zijn op 

de conclusies. Hierbij zijn de onderstaande (minimale) afstanden gehanteerd: 

 

• 100 meter wordt gehanteerd voor verdedigingswerken (loopgraven, schuttersput-

ten, bunkers, (wapenop)stellingen, mijnenvelden, etc.). Dergelijke indicaties kun-

nen aanleiding zijn explosieven te verwachten binnen korte afstand van de struc-

tuur, in de regel tot op maximaal 25 meter. Zelfs met een foutenmarge voor het 

kunnen plaatsen van de structuur zal dit nooit meer dan circa 50 meter bedragen, 

waardoor een bufferzone van 100 meter in deze ruimschoots volstaat. NB: Derge-

lijke structuren kunnen ook aanwijzingen zijn voor overige oorlogshandelingen zo-

als bombardementen en artilleriebeschietingen. Indien daar sprake van is, wordt 

de straal voor die betreffende oorlogshandeling gehanteerd en dus een grotere 

bufferzone dan 100 meter gebruikt. 

 

• 250 meter wordt gehanteerd voor bombardementen, artilleriebeschietingen, ra-

ketaanvallen, crashes van vliegtuigen, vernielingen en geruimde explosieven 

(MMOD en EODD) voor (delen van) locaties die bebouwd waren ten tijde van de 

betreffende oorlogshandeling. Reden hiervoor is dat bij bebouwde locaties derge-

lijke meldingen een vrij grote mate van nauwkeurigheid hebben en in de regel de 

maximale afbakening van een eventueel verdacht gebied beperkt is tot 181 meter 

vanaf de oorlogshandeling (bij een bombardement met pin point target).  

 

• 500 meter wordt gehanteerd voor dezelfde oorlogshandelingen als hierboven 

vermeld, maar voor delen buiten de bebouwde kom. Buiten de bebouwde kom is 

de kans namelijk groter dat eventuele inslagen niet gemeld zijn, bijvoorbeeld om-

dat alleen de inslagen nabij huizen en wegen vermeld worden, maar niet die in de 

velden. Zie tevens het laatste punt in deze opsomming. 

 

• 1.500 meter wordt gehanteerd bij ontplofte munitiedepots/treinen, springputten 

en bij meldingen van doelwitten van bombardementen van de RAF waarbij een 

coördinaat is gebruikt (wegens beperkte nauwkeurigheid daarvan). Voor de ont-

plofte munitiedepots/treinen en springputten geldt, dat de spreiding van wegge-

slingerde explosieven regelmatig in de orde van 900 meter of iets meer plaats-

vond, maar niet meer dan circa 1.100 meter. Voor de coördinaten van de RAF 

geldt dat ze meestal een gebied van een kilometer bij een kilometer represente-

ren. Voor al deze situaties geldt dat een bufferzone van 1.500 meter ruim genoeg 

is om relevante meldingen aan te treffen. 

 

• Voor alle bovenstaande punten geldt tevens, dat als een bron melding maakt van 

een oorlogshandeling zonder (nauwkeurige) locatie, maar redelijkerwijs verwacht 

kan worden dat de locatie in het onderzoeksgebied of binnen de bufferzone ge-

weest kan zijn, deze in de inventarisatie opgenomen wordt. Ook als uit aanvullen-

de informatie wel een nauwkeurige locatie te achterhalen blijkt en de handeling 

buiten de bufferzone plaatsvond. Hiertoe behoren o.a. meldingen van het Verlies-

register, waarbij locaties van de neergekomen vliegtuigen vaak niet nauwkeuriger 

zijn vermeld dan een nabijgelegen dorp of stad. Ook bij bijvoorbeeld schade door 

bominslagen, zonder melding van de locatie van de bominslag wordt de melding 

opgenomen in de inventarisatie. 
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2.2 INFORMATIE VAN OPDRACHTGEVER  

Opdrachtgever heeft onderstaande informatie geleverd aan T&A. 

 

Kaartmateriaal 

Opdrachtgever heeft T&A een digitale topografische kaart met RD-coördinaten (jpg-

formaat) ter beschikking gesteld. Hierop staat het onderzoeksgebied aangegeven. 

 

Aanwezige informatie over de bodemgesteldheid 

Opdrachtgever heeft geen informatie beschikbaar gesteld over de bodemopbouw in het 

onderzoeksgebied.  

 

Naoorlogse werkzaamheden 

Opdrachtgever heeft geen informatie beschikbaar gesteld over naoorlogse werkzaamhe-

den binnen het onderzoeksgebied.  

 

2.3 REEDS UITGEVOERDE ONDERZOEKEN 

In onderstaande tabel is aangegeven bij welke instanties navraag gedaan is of er in het 

verleden reeds onderzoek uitgevoerd is naar de aanwezigheid van explosieven. In de 

kolom “bronverwijzing” staat de afkorting die in de chronologische gebeurtenissenlijst in 

bijlage 3 gebruikt is om naar het betreffende rapport te verwijzen. Opgemerkt wordt dat 

de reeds eerder door T&A uitgevoerde vooronderzoeken niet vermeld worden in 

onderstaande tabel, maar wel gebruikt zijn bij de uitvoering van onderhavig onderzoek. 

Door T&A uitgevoerde opsporingsonderzoeken zijn – indien van toepassing – wel 

vermeld. 

 

Opdrachtgever – dhr. R. van der Gugten Bronverwijzing 

‘Projectanalyse: Project Locatie Valkenburg ten behoeve van opsporing van conventionele 

explosieven’ uitgevoerd door ECG en Heijmans en gerapporteerd met kenmerk 119-010-

PrAn-01, d.d. november 2011. 

ECG 119-010-

PrAn-01 

Eindrapportage detectie- en benaderonderzoek ‘Kustwerk Katwijk’, gemeente Katwijk, ECG, 

kenmerk 436-013-ER-01, d.d. 31 oktober 2014 

ECG 436-013-

ER-01 

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Katwijk Noord, Saricon, kenmerk 18S052-VO-

02, d.d. 14 september 2018 

Saricon 18S052-

VO-02 

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Katwijk aan Zee, Saricon, kenmerk 9S027-VO-

02, d.d. 18 juni 2019 

Saricon 19S027-

VO-02 

Gemeente Katwijk  (opdrachtgever) 

Zie onder opdrachtgever   

ProRail  

Geen infrastructuur van ProRail aanwezig. N.v.t. 

Rijkswaterstaat  

Niet geraadpleegd.* N.v.t. 

Provincie  

Geen infrastructuur van de provincie aanwezig. N.v.t. 

Waterschap  

Niet geraadpleegd.* N.v.t. 

Via VEO Bommenkaart  

Deels via de gemeente ontvangen  

* In overleg en met akkoord van opdrachtgever is voor onderhavig onderzoek geen navraag gedaan naar reeds 

uitgevoerde explosievenonderzoeken bij deze instantie.  

 

T&A heeft de genoemde rapportage(s) doorgenomen op relevante informatie van 

betrouwbare bronnen. Indien er informatie in stond die niet reeds achterhaald was 

tijdens de door T&A uitgevoerde inventarisatie, is de achterliggende oorspronkelijke bron 
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geraadpleegd. Waar het niet mogelijk bleek de oorspronkelijke bron te raadplegen, of het 

rapport als oorspronkelijk bron gezien moet worden (bijvoorbeeld bij een Proces-Verbaal 

van Oplevering van een opsporingsonderzoek) is de informatie uit het rapport 

overgenomen en wordt daar naar verwezen in bijlage 3. 
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3 FASE 1: INVENTARISATIE VAN HET BRONNENMATERIAAL 

 

Het bronnenmateriaal (literatuur, archiefstukken etc.) wordt bestudeerd op relevante 

feiten en aanwijzingen die onder meer worden gebruikt voor een goede keuze uit de 

beschikbare luchtfoto’s. Alle betrouwbare bronnen met toegevoegde waarde zijn van 

belang voor verdere analyse, conclusies en afbakening van (on)verdachte gebieden. In 

de volgende paragrafen is een overzicht gegeven van de diverse bronnen, die 

geraadpleegd (kunnen) worden voor een vooronderzoek. Per paragraaf is de betreffende 

bron omschreven, met daarin: 

 

• Algemene informatie van de bronnen met een vermelding in hoeverre de bron 

verplicht of aanvullend is conform het Certificatieschema OO; 

• Een toelichting op de betrouwbaarheid van de bron; 

• Een overzicht van wat voor onderhavig onderzoek is geraadpleegd, met nadere 

vermelding van de inventarissen, toegangsnummers e.d. op basis waarvan de 

bronnen herleidbaar zijn; 

• Indien een bron niet is geraadpleegd, of er zijn leemtes in kennis, dan staat dit 

vermeld; 

• De in de bron aangetroffen relevante gebeurtenissen zijn niet uitgewerkt in 

betreffende paragraaf, maar in één chronologisch gebeurtenissenlijst in bijlage 3. 
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Betrouwbaarheid van de bronnen 

Conform de richtlijnen in het Certificatieschema OO dient gerapporteerd te worden hoe 

de betrouwbaarheid van de gebruikte bronnen is ingeschat. De standaard richtlijnen bij 

T&A staan vermeld per soort bron in de betreffende paragraaf in onderhavig hoofdstuk. 

Waar in de rapportage afgeweken wordt van deze interne richtlijn, zal dit in de rapporta-

ge vermeld en onderbouwd zijn bij de analyse van het bronnenmateriaal in bijlage 3. 

Tevens geldt dat gebeurtenissen uit bronnen die T&A betrouwbaar acht, geen bevestiging 

van een tweede bron nodig hebben ter bevestiging van de gebeurtenis. In de regel zal 

T&A wel - waar mogelijk - een tweede bron raadplegen, omdat dit kan leiden tot een 

betere afbakening van een verdacht gebied.  

 

 

Uitwerking van de bronnen 

Op basis van de geraadpleegde bronnen is in bijlage 3 een chronologische 

gebeurtenissenlijst opgesteld van de relevante gebeurtenissen in (de omgeving van) het 

onderzoeksgebied gedurende en na WOII. In de betreffende tabel is elke gebeurtenis 

voorzien van een uniek markeringsnummer en de bronverwijzing. De kolom ‘markering’ 

verwijst naar het markeringsnummer, de kolom ‘archief’ naar het archief waar de 

informatie vandaan komt, terwijl de kolom ‘bronverwijzing’ verwijst naar de herkomst 

van de informatie binnen het gegeven archief.  

 

 

Markeringsnummers 

Elke relevante oorlogshandeling is voorzien van een markeringsnummer die is weergege-

ven in de overzichtstabel in bijlage 3 en in de gebeurtenissenkaart in bijlage 4.  

 

De toevoeging ‘indicatief’ bij het markeringsnummer geeft weer dat de melding niet 

nauwkeurig geplaatst kan worden en dus indicatief in de gebeurtenissenkaart is ingete-

kend. Een indicatief markeringsnummer kan ook als tekstvlak in de kaart staan. Geen 

toevoeging geeft aan dat de melding (redelijk) nauwkeurig ingetekend kon worden.  

 

In sommige gevallen blijkt dat een melding zich buiten het onderzoeksgebied bevindt, 

maar dat één of meerdere bronnen impliceren dat de gebeurtenis wel degelijk in of nabij 

het onderzoeksgebied plaatsgevonden had of kon hebben. Deze meldingen staan wel in 

de tabel in bijlage 3, inclusief analyse, maar niet in kaartbijlage 4. 
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3.1 LITERATUURSTUDIE 

De eerste – conform het Certificatieschema OO verplichte - stap in een vooronderzoek is 

in de regel het raadplegen van de literatuur. Middels de literatuurstudie is een beeld te 

verkrijgen van algemene oorlogshandelingen in een gebied, meestal met data van deze 

gebeurtenissen en soms met zeer relevante details die niet in andere bronnen te vinden 

zijn. Deze studie levert zodoende een overzicht op van gebeurtenissen op basis waarvan 

gericht gezocht kan worden in diverse nationale en internationale archiefinstellingen. 

 

Voor de literatuurstudie bestaat een aantal standaardwerken dat geraadpleegd wordt, 

aangevuld met regionale en plaatselijke literatuur. Deze literatuur is deels in bezit van 

T&A en wordt aangevuld met literatuur uit de Koninklijke Bibliotheek (“KB”), het Neder-

lands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (“NIOD”), het gemeentearchief en/of plaatse-

lijke bibliotheken en historische verenigingen.  

 

 
 

 

Betrouwbaarheid van de bron 

Literatuur voor vooronderzoek loopt in betrouwbaarheid uiteen van weinig betrouwbaar 

tot zeer betrouwbaar. Dit komt doordat boeken geschreven kunnen zijn door auteurs met 

zeer uiteenlopende achtergronden in opleiding, ervaring en motivatie voor het schrijven 

van het stuk en ook sterk uiteenlopende bronnen gebruikt kunnen hebben. T&A hanteert 

de volgende richtlijnen om de betrouwbaarheid in te schatten. 
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Primaire bron van een boek betreft archiefstukken 

Voor sommige boeken is uitvoerig archiefonderzoek uitgevoerd en in de betere boeken 

zijn archiefstukken geciteerd of zijn afdrukken ervan opgenomen. In de regel zijn deze 

archiefstukken ook ingezien tijdens het archiefonderzoek, maar soms zijn ze niet te 

achterhalen (zoals de zogenaamde ‘gele briefjes’ waar in “het spoorwegbedrijf in oorlogs-

tijd” van C. Huurman naar verwezen wordt). Indien T&A de primaire documenten heeft 

achterhaald, geldt voor de betrouwbaarheid de richtlijn zoals bij de betreffende archiefin-

stelling omschreven. Als dat niet mogelijk bleek, is beoordeeld wat de betrouwbaarheid is 

van de primaire bron en hoe deskundig de auteur van het boek is om dat juist te inter-

preteren en verwoorden in zijn werk. Voorbeelden van werken waarvoor veel archief-

stukken zijn gebruikt, zijn het boek van Huurman en het veel gebruikte werk “En nooit 

was het stil” van G.J. Zwanenburg, dat gebruik heeft gemaakt van de operationele 

aanvalsgegevens van de RAF en USAAF en stukken uit diverse andere archiefinstellingen. 

 

Geschiedenisboeken van (lokale) amateurs versus gerenommeerde geschiedkundigen 

Een van de grote verschillen in betrouwbaarheid van literatuur wordt veroorzaakt door de 

achtergrond van de betreffende auteur. Boeken van gerenommeerde auteurs als V.E. 

Nierstrasz, L. de Jong, H. Amersfoort, E.H. Brongers en C. Klep worden als betrouwbaar 

gezien. Deze boeken zijn gebaseerd op uitvoerig onderzoek in archieven en naslagwer-

ken, interviews met getuigen en een brede kennis van de gebeurtenissen in WOII.2 De 

inhoud van boeken van amateurhistorici loopt echter sterk uiteen wat betreft de kwaliteit 

en betrouwbaarheid. De onderzoeken kunnen nogal summier zijn, bronverwijzingen 

ontbreken vaak en bij nadere bestudering blijken diverse aspecten van gebeurtenissen 

door elkaar gehaald. In de regel dienen dergelijke bronnen in de literatuur middels een 

andere bron bevestigd te worden.  

 

Dagboeken uit WOII 

Meldingen in dagboeken uit WOII worden in de regel als betrouwbaar voor een gebeurte-

nis gezien, maar niet voor de details omtrent de betreffende gebeurtenis. Hierbij moet 

rekening gehouden worden met de specifieke melding van het gebeurde, of de auteur 

van het dagboek dit zelf meemaakte of uit tweede hand vernam en de leeftijd en functie 

van de auteur. De opgeschreven eigen ervaringen zijn betrouwbaar, omdat ze kort na 

een gebeurtenis zijn genoteerd. Vaak bevatten ze ook details die in andere bronnen niet 

vermeld zouden worden. Anderzijds zijn omschreven gebeurtenissen in dagboeken in de 

regel vaak overdreven en zijn de auteurs vrijwel uitsluitend leken op het gebied van 

explosieven. Aantallen en soorten explosieven zullen daardoor middels een andere bron 

bevestigd moeten worden. Wat in dagboeken genoteerd is uit tweede hand is vaak matig 

betrouwbaar en dient middels tweede bron bevestigd te worden. 

 
2 Hierbij moet wel altijd in ogenschouw genomen worden, wanneer de boeken geschreven zijn en wat de 

bronnen waren, zeker wat betreft de meidagen 1940. Door diverse auteurs zijn voor hun boeken over de 

meidagen verslagen van de Nederlandse officieren en troepen gebruikt (dit betreft de stukken uit collectie 409 

van het NIMH). Hoewel de meesten ervan vlak na de strijd zijn geschreven, is er ook een aantal dat in de jaren 

na WOII pas geschreven is en daarmee minder nauwkeurig zal zijn. Bovendien zullen de verslagen van de 

Nederlandse troepen – bewust of onbewust – overdreven zijn in de gebeurtenissen. Dit blijkt uit zaken zoals 

meldingen van Duitse pantserwagens bij de Grebbeberg (die daar nooit geweest zijn in mei 1940) en uit 

tegenstrijdigheden die soms optreden tussen het verslag van een verantwoordelijke officier en dat van een 

soldaat die ook aanwezig was. Veel boeken die net na WOII geschreven zijn, hebben (soms sterk) de neiging 

de handelingen van het Nederlandse leger en de omvang en kracht van het Duitse leger te overdrijven. Neemt 

niet weg dat dit soort werken van gerenommeerde auteurs vaak de beste bronnen zijn voor oorlogshandelingen 

in mei 1940 en bij de bevrijdingsgevechten in 1944/1945. 
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Het werk van Eversteijn 

In de branche wordt regelmatig het werk “Bombardementen en verongelukte vliegtuigen 

in de periode 10 mei 1940 – 5 mei 1945” van T. Eversteijn gebruikt. Dit is een niet 

gepubliceerd werk uit 1990 met een update in 2011, zonder bronvermelding van de erin 

opgenomen oorlogshandelingen. Van een aantal gebeurtenissen is de achterliggende 

bron vrij goed te achterhalen. Dat betreffen bronnen, die T&A standaard raadpleegt, 

waardoor het werk van Eversteijn hier geen enkele toegevoegde waarde heeft m.b.t. 

deze meldingen. Sterker nog, enkele van die oorspronkelijke bronnen komen regelmatig 

met correcties en aanvullende informatie, die in Eversteijn dus ontbreken. Van andere 

meldingen is de bron onduidelijk en wordt de melding in de regel in andere literatuur of 

archiefstukken aangetroffen. Daarnaast geldt dat de versie van 1990 en 2011 soms sterk 

van elkaar wisselen, waaruit al blijkt dat er grote fouten en slordigheden in de versie van 

1990 stonden. Er is geen reden aan te nemen dat de versie van 2011 veel beter is. 

Gevolg is dat het betreffende werk geen toegevoegde waarde heeft, omdat de melding 

soms gedateerd is, meestal middels de oorspronkelijke bron al geraadpleegd is voor het 

onderzoek en in andere gevallen onduidelijk is wat de oorspronkelijke bron was, waar-

door de betrouwbaarheid sterk in twijfel getrokken moet worden. T&A raadpleegt deze 

bron daarom niet. 

 

 

Overzichtslijst gebruikte literatuur 

Voor de literatuurstudie zijn de onderstaande boeken geraadpleegd. In de kolom 

“bronverwijzing” staat de afkorting die in de gebeurtenissenlijst in bijlage 3 gebruikt is 

om naar het betreffende boek te verwijzen.  

 

Auteur Titel Uitgegeven Bronverwijzing 

 

Amersfoort, H. e.a., Mei 1940, de strijd op Nederlands grondge-

bied 

Den Haag 2005 Amersfoort (2005) 

Brongers, E.H.,  Inventarisatie uit diverse bronnen van in de 

meidagen van 1940 Tijdens of door de strijd 

in Nederland neergeschoten, vernielde Of 

door vuur beschadigde Duitse vliegtuigen, 

weergegeven per Provincie of gebied 

Wijnandsrade 2008 Brongers (2008) 

Harff, P. en Harff, D., Van duingebied tot "Sperrgebiet" : Marine 

Seeziel Batterie Noordwijk 1940-1945  

Eindhoven 2004 Harff (2004) 

Harff, P. en Harff, D, Noordwijk, Katwijk en Valkenburg: Atlan-

tikwall 1940-1945. Stützpunkt Gruppe 

Katwijk Flugplatz Katwijk 

z.p. 2005 Harff (2005) 

Harff, D. en Harff, P, Katwijk 1940-1945. Katwijk aan Zee en 

Katwijk aan den Rijn van dag tot dag 

Katwijk 2007 Harff (2007) 

Harff, D. en Harff, P, Katwijk 1940-1945 : Katwijk aan Zee en 

Katwijk aan den Rijn van dag tot dag 

Ridderkerk 2009 Harff (2009)* 

Jong, Dr. L. de,  Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede 

Wereldoorlog 

Den Haag 1970 De Jong (1970) 

Klep, C. (red.), De bevrijding van Nederland 1944-1945, 

oorlog op de flank 

Den Haag 1995 Klep (1995) 

Korthals Altes, A., Luchtgevaar, luchtaanvallen op Nederland 

1940-1945 

Amsterdam 1984 Korthals Altes 

(1984) 

Molenaar, F.J. De luchtverdediging in de meidagen 1940 (2 

delen) 

’s-Gravenhage 

1970 

Molenaar (1970) 

NFLA NFLA-Recovery list  2003 NFLA (2003) 

Nierstrasz, V.E., e.a. De strijd op Nederlands grondgebied tijdens 

Wereldoorlog II, diverse delen 

‘s-Gravenhage Nierstrasz 

Pater, de B.C., 

Schoenmaker, B., e.a. 

De Grote Atlas van Nederland 1930-1950 Utrecht 2011 Pater (2011) 
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Auteur Titel Uitgegeven Bronverwijzing 

 

Portengen, P.,  Herleefd verleden. Strijd om Valkenburg ZH 

in mei 1940 

Delft 1995 Portengen (1995) 

Rijnhout, B., De verloren strijd: een fotografisch overzicht 

van de massale Duitse luchtinvasie in de 

meidagen van 1940 

Breda 1982 Rijnhout (1982) 

Studiegroep luchtoor-

log 1939-1945 

Verliesregister   Verliesregister 

NIMH 

Veenstra, S.L.,  In de schaduw van de glorie: overzicht van 

vliegtuigbergingen in Nederland: 1960-1977 

Zutphen 1992 Veenstra (1992) 

Zwanenburg, G.J., En nooit was het stil… Kroniek van een 

luchtoorlog – delen I en II 

z.p., z.j. Zwanenburg (z.j.) 

* Slechts zeer selectief bekeken.  

 

 

Leemte in kennis: 

• Geen. 

 

 

Uitwerking van de literatuur 

Voor de aangetroffen relevante gebeurtenissen wordt verwezen naar de gebeurtenissen-

lijst in bijlage 3. 
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3.2 ARCHIEFONDERZOEK  

Archiefstukken zijn de meest belangrijke informatiebron voor een vooronderzoek. Ze 

hebben doorgaans de meest accurate en betrouwbare gegevens die voor een onderzoek 

nodig zijn, omdat het vaak primaire bronnen betreffen waarvoor de informatie is vastge-

legd korte tijd nadat een gebeurtenis 

plaatsvond. De stukken bestaan onder 

meer uit processen-verbaal en dagrappor-

ten, maar soms ook uit foto’s van oorlogs-

voorvallen en militaire verslagen waarin 

planning en uitvoering alsmede resultaten 

en gebruikte explosieven zijn vastgelegd. 

 

Archiefstukken voor vooronderzoek liggen 

in verschillende archieven in Nederland en 

in enkele buitenlandse archiefinstellingen. 

Aan hand van de richtlijnen in het Certifica-

tieschema OO en door de onderzoeker is 

bepaald welke archieven geraadpleegd 

dienen te worden voor het onderzoek en of 

de aangetroffen informatie relevant is of 

niet. Per archief is een inventarisatie 

opgemaakt van de dossiers waarin relevan-

te informatie verwacht mag worden. Deze 

dossiers zijn ingezien en de inhoud is 

beoordeeld op relevantie. In bijlage 5 is 

meer specifiek per archief aangegeven op 

welke wijze deze is geraadpleegd. 

 

Een stuk is niet relevant indien het geen indicaties of contra-indicaties voor de mogelijke 

aanwezigheid van explosieven in het onderzoeksgebied of de directe nabijheid ervan 

bevat. De geraadpleegde inventarissen, toegangsnummers en stukken zijn per archief in 

overzichtstabellen weergegeven in de volgende paragrafen bij de betreffende archiefin-

stelling. Voor al deze archieven geldt, dat in de laatste kolom van de tabel van de inven-

tarisatie is aangegeven of een inventaris als relevant is beschouwd. Indien de stukken 

niet als relevant werden beschouwd, dan is middels een nummer aangeduid waarom een 

inventaris niet relevant is bevonden.  

 

De vermelde nummers in de kolom ‘relevant’ van de tabel van de inventarisatie van elk 

archief staan voor het volgende: 

1. De in de stukken gemelde gebeurtenissen zijn te ver van het onderzoeksgebied 

om relevant te zijn; 

2. De stukken melden geen (aan) explosieven (gerelateerde gebeurtenissen); 

3. De stukken melden geen relevante naoorlogse werkzaamheden; 

4. De stukken missen in het archief. 

 

De relevante stukken zijn verder uitgewerkt en geanalyseerd in de gebeurtenissenlijst in 

bijlage 3. 
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3.2.1 Gemeentelijk en provinciaal archief 

Archiefstukken uit gemeentearchieven bevatten in de regel de meest gedetailleerde en 

betrouwbare informatie voor oorlogshandelingen in de gemeente, getroffen locaties, 

afhandelingen betreffende het zoeken en/of ruimen van explosieven en naoorlogse 

werkzaamheden. Meestal zijn deze stukken in een lokaal gemeentearchief terug te 

vinden, maar in andere gevallen liggen dergelijke stukken in provinciale of regionale 

archieven. Bij het raadplegen van het gemeentelijk en provinciaal archief worden con-

form het Certificatieschema OO ten minste stukken van de luchtbeschermingsdienst, de 

stukken over aangetroffen/geruimde explosieven en oorlogsschaderapporten geraad-

pleegd. Bij het provinciaal archief worden aanvullend de relevante archieven van het 

Militair Gezag geraadpleegd. Tevens is bij de gemeente nagevraagd of er in het verleden 

reeds onderzoeken zijn uitgevoerd naar de aanwezigheid van explosieven. Onderhavig 

onderzoek betreft een vooronderzoek conflictperiode. Er is dus niet gekeken naar rele-

vante naoorlogse ontwikkelingen in deze archieven.   

 

 

Betrouwbaarheid van de bron 

Archiefstukken uit het gemeentearchief of provinciaal archief zijn in de regel betrouw-

baar, hoewel dit iets kan verschillen per soort archiefstuk. 

 

Processen-verbaal van de Luchtbeschermingsdienst (LBD), politie en brandweer 

Processen-verbaal van de LBD, politie en brandweer zijn betrouwbare weergaven van de 

situatie zoals waargenomen tijdens en/of na een gebeurtenis. Ze zijn meestal opgesteld 

kort na een gebeurtenis en op basis van waarnemingen van de verbalisant of directe 

medewerkers en betreffen in de regel objectieve constateringen, zonder overdrijving van 

feiten in eigen belang. Deze stukken worden betrouwbaar geacht betreffende het plaats-

vinden van een gebeurtenis, de betroffen locatie(s), de afhandeling van de gebeurtenis 

door de autoriteiten en andere zaken die betrouwbaar vanuit de positie van de verbali-

sant konden worden bepaald. Hieronder valt dus bijvoorbeeld wel het aantal bommen dat 

ontplofte, maar meestal niet het aantal afgeworpen bommen, aangezien dit zelden 

betrouwbaar waargenomen kon worden. 

 

Stukken betreffende aangetroffen/geruimde explosieven 

Deze stukken worden als betrouwbaar gezien aangezien deze stukken meestal zijn 

opgesteld kort na het aantreffen/ruimen van de explosieven en op basis van waarnemin-

gen van de verbalisant of directe medewerkers en betreffen in de regel objectieve 

constateringen, zonder overdrijving van feiten in eigen belang. 

 

Oorlogsschaderapporten 

De betrouwbaarheid van oorlogsschaderapporten is wisselend, maar over het algemeen 

redelijk betrouwbaar. De ervaring leert dat bij schaderapporten twee belangrijke factoren 

meespelen voor de betrouwbaarheid van de melding. Ten eerste de melder van de 

schade. Indien de schade is geconstateerd door de LBD, politie of brandweer, kan gesteld 

worden dat het een betrouwbare melding betreft. Bij een schadeclaim van de eigenaar 

bestaat de kans echter dat er sprake is van fraude. Een tweede factor die meespeelt is 

de datum van de melding ten opzichte van de datum van de gebeurtenis. Meldingen van 

maanden of jaren na de gebeurtenis melden vaak de verkeerde datum en/of oorzaak van 

de schade. Indien schademelding door de eigenaar is gedaan en/of van lang na de 

gebeurtenis is, dient de melding bij voorkeur door een tweede bron bevestigd te worden, 

of wordt onderbouwd waarom de melding als (on)betrouwbaar wordt gezien. 
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Overzichtslijst geraadpleegde gemeentearchieven en inventarissen 

 

Archief gemeente Katwijk 

De archiefstukken van deze gemeente liggen in het Erfgoed Leiden en Omstreken in 

Leiden. Hiervan zijn de volgende archieven geraadpleegd: 

 

0402 - Archief van het gemeentebestuur van Katwijk, (1908) 1932-1945 (1969) 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstukken Relevant 

53 Dossiers inzake het geven van huisnummers, 1932-1945. * 

54 Dossiers inzake het geven c.q. wijzigen van namen aan straten, pleinen en 

lanen, 1932-1952. 

* 

301 Stukken betreffende het verzoeken tot het vergoeden van schade geleden aan 

gemeente-eigendommen tijdens de Tweede Wereldoorlog op grond van de 

molestverzekering, 1942-1961. 

Ja  

363 Dossiers inzake het vergoeden door het ministerie van Financiën, bureau 

financiering wederopbouw te ’s-Gravenhage van schade aan gemeentelijke en 

particuliere eigendommen gedurende de Tweede Wereldoorlog, 1940-1960 

363 Opgaven aan het ministerie van Financiën resp. Gedeputeerde Staten van 

Zuid-Holland te 's Gravenhage, 1940-1957. 

Nee, 1 

366 Dossier inzake het verstrekken van een voorschot door de Algemeen Gemach-

tigde voor de Wederopbouw en voor de Bouwnijverheid te 's-Gravenhage voor 

het herstellen van door bominslag op 20 februari 1941, 25 juni 1942 en 4 juli 

1942 beschadigde percelen, 1941-1942. 

Ja  

369 Dossier houdende opgaven aan de Rijksinspectie voor de Bescherming van de 

Bevolking tegen Luchtaanvallen te Amsterdam en de Schade-Enquête-

Commissie te Leiden inzake schade veroorzaakt door een mijnexplosie op 18 

september 1942, met  bijlagen, 1942; afschriften. 

Ja  

371 Dossier inzake herstel van de schade aan het gebouw van het "Sint-

Willebrorduscollege" gelegen aan het Overrijn, de kapel achter dit gebouw en 

enige woningen veroorzaakt door afgeworpen bommen op 12 augustus 1943 

Nee, 1 

372 Dossier houdende opgaven aan de Schade-Enquête-Commissie te Leiden inzake 

schade veroorzaakt door een mijnexplosie op 22 juni en 15 augustus 1944 

Ja  

373 Dossier inzake de inventarisatie van schade aan gebouwd onroerend goed 

veroorzaakt door oorlogsgeweld ten behoeve van de Algemeen Gemachtigde 

voor de Wederopbouw en voor de Bouwnijverheid te 's-Gravenhage, 1945. 

Nee, 2  

 

393 Dossier inzake het verlenen van ontheffing van de straatbelasting in verband 

met het afbreken van verschillende percelen als gevolg van de Tweede 

Wereldoorlog, 1943-1944. 

Nee, 2  

 

466 Dossier inzake het bergen van mijnen en andere projectielen, 1943-1944 Ja  

469 Dossier inzake het treffen van voorzorgsmaatregelen tegen neerkomende 

projectielen, 1933-1944. 

Ja  

471 Dossier inzake het treffen van maatregelen door bedrijven te  bescherming 

tegen luchtaanvallen, 1938-1944. 

Nee, 2 

475 Dossier inzake het vergoeden de schade aan het pand Tramstraat 2 op 22 

januari 1940 veroorzaakt door een projectiel afkomstig van de Luchtdoelartille-

rie uit Den Helder, 1940. 

Nee, 1 

478 Dossier inzake het treffen van maatregelen ter bescherming van kerkbezoekers 

tijdens luchtalarm of luchtaanvallen, 1944 

Nee, 2 

588 Dossier inzake het vorderen van een schadevergoeding door bominslag op 20 

februari 1941 aan woningen van de Katwijksche Bouwvereeniging, 1941-1948. 

Ja  

739 Aanleggen van een militair vliegveld, 1939-1940.  Nee, 2 

741 Ruimen van puin en afbreken van beschadigde gebouwen in de gemeente 

Valkenburg (Z.H.)  

Nee, 2 

 

* Gebruikt wanneer nodig en mogelijk. 

 

0403 - Archief van het gemeentebestuur van Katwijk, (1924-1945) 1946-1959 (1960-1986). 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstukken Relevant 

62 Stukken betreffende het geven c.q. wijzigen van huisnummers, 1947-1959. * 
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0403 - Archief van het gemeentebestuur van Katwijk, (1924-1945) 1946-1959 (1960-1986). 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstukken Relevant 

544 Stukken betreffende de wederopbouw van in de oorlog vernielde gebouwen en 

woningen, 1940-1954 

Nee, 2 

547 Dossier inzake het herstel van de beplanting en plantsoenen als gevolg van de 

oorlogsschade, 1945-1953. 

Nee, 1 

603 Dossier inzake de vergoeding van de schade door de ontploffing van een nabij 

de uitwatering gelegen zeemijn, 1954-1955 

Ja  

* Gebruikt wanneer nodig en mogelijk. 

 

0411 - Gemeentepolitie Katwijk, 1918-1993 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstukken Relevant 

I.A DAG- EN NACHTRAPPORTEN 

7a 1 januari 1940 t/m 29 september 1940 

8a 30 september 1940 t/m 2 januari 1941 

9a 1 januari 1941 t/m 15 augustus 1941 

10a 16 augustus 1941 t/m 11 mei 1942 

11a 13 mei 1942 t/m 6 januari 1943 

12a Ontbreekt. Toegankelijkheid beperkt tot 1 januari 2099  

13a Ontbreekt. N.B. niet aanwezig Toegankelijkheid beperkt tot 1 januari 2099  

14a 1 juli 1943 t/m 31 maart 1944 

15a 1 april 1944 / 12 juni 1944 

16a 12 juni 1944 t/m 10 augustus 1944 

17a 10 augustus 1944 t/m 14 december 1944 

18a 26 januari 1945 t/m 13 mei 1945. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021  

19a 14 mei 1945 t/m 31 december 1945. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 

2021  

20a 3 juli 1945 t/m 24 november 1945. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021  

 

Ja  

Ja  

Ja  

Nee, 1  

Ja  

Nee, 4 

Nee, 4 

Ja  

Nee, 1 

Ja  

Ja  

Nee, 1 

Nee, 1 

 

Nee, 1 

190 Stukken betreffende onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van explosieve 

stoffen in de bunkers, gelegen in het duingebied, 1972-1973. 

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2049 

Ja  

 

0412 Archief van Gemeentewerken Katwijk (1905) 1929-1958, grondbedrijf Katwijk 1960-1988 en 

openbare werken Katwijk, 1959-1990. 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstukken Relevant 

141 Herstel van de oorlogsschade, 1947-1958. 1947-1958 Nee, 2  

 

Archief van het gemeentebestuur van Katwijk, 1960-1965 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstukken Relevant 

2827 Stukken betreffende het opruimen van oorlogstuig, een vliegtuigwrak en 

aangespoelde vaten, 1960-1980 

Nee, 1 

 

Gemeentearchief Katwijk 1985-heden (Dynamisch archief) 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstukken Relevant 

5362-

1969 

Ruiming van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, 1999-2002 Ja  

49187-

1969 

Ruiming van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, 2002-2005 Ja  

 

Bij de gemeente is navraag gedaan m.b.t. de beschikbaarheid van reeds uitgevoerde 

explosievenonderzoeken. Zie §2.3 voor de resultaten hiervan. 

 

 

Leemte in kennis gemeentearchief 

• Er zijn geen stukken van de luchtbeschermingsdienst aangetroffen. 

• Niet alle politiedagrapporten zijn aanwezig.  
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Uitwerking van de aangetroffen relevante stukken 

Voor de aangetroffen relevante gebeurtenissen wordt verwezen naar de gebeurtenissen-

lijst in bijlage 3. 

 

 

Archief voormalige gemeente Noordwijk 

De archiefstukken van deze gemeente liggen in het Erfgoed Leiden en Omstreken in 

Leiden. Hiervan zijn de volgende archieven geraadpleegd: 

 

0900A - Inventaris van het archief van het gemeentebestuur van Noordwijk, (1896-1924) 1925-

1950 (1951-1982). 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstukken Relevant 

13 Ruimtelijke Ordening. Stukken betreffende de Wederopbouw na de Tweede 

Wereldoorlog, 1945-1958. 1945-1958 

Nee, 2 

17 Stukken betreffende de Duitse verdedigingswerken in de duinen tussen 

Zandvoort en Katwijk. Met lijst van bedrijven werkzaam voor de Wehrmacht, 

1942-1948, 1964, 1981-1982, 1997. 1942-1997  

Ja  

29 Stukken betreffende de Tweede Wereldoorlog in Noordwijk, 1937-1952, 1985, 

2006. 1937-2006  

Ja  

199 Brandweer. Dag- en weeklijsten van het brandpiket, 1942-1945. 1942-1945  Nee, 2 

689 Bestemmingsplannen. Stukken betreffende het herstel van de oorlogsschade 

aan het bouwterrein ten noorden van de vuurtoren, 1948-1954. 1948-1954 

Nee, 1 

702 Bestemmingsplannen. Stukken betreffende de sloop van Duitse bunkers en 

andere verdedigingswerken, 1946-1954. 1946-1954 

Ja  

 

0900B - Inventaris van het archief van het gemeentebestuur van Noordwijk, (1734) 1951-1980 

(1981-2009). 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstukken Relevant 

993 Stukken betreffende het slopen van een bunker ten behoeve van de aanleg van 

de Offemweg en betreffende ongelukken in bunkers, 1960-1962, 1968. 1960-

1968 

Nee, 1 

1975 Stukken betreffende de afsluiting van de toegangen tot de bunkers in de 

duinen, 1948-1986. 1948-1986 

Nee, 2 

 

0902 - Gemeentepolitie Noordwijk, 1859-1996. 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstukken Relevant 

138 Periodieke opgaven, 1942-1945. 1942-1945 Nee, 2 

* Geen dagrapporten aangetroffen betreffende de periode 1940-1945. 

 

0917 - Inventaris van het archief van de Eerste en Tweede Wereldoorlog van de gemeente Noord-

wijk, 1914, 1920-1971. 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstukken Relevant 

13 Stukken betreffende de organisatie van de luchtbescherming, 1937-1941 Ja  

59 Stukken betreffende het herstel van de oorlogsschade, 1940-1955 * 

60 Stukken betreffende het herstel van de oorlogsschade, 1942-1959 * 

61 Stukken betreffende het herstel van de oorlogsschade, 1940-1955 * 

80 Stukken betreffende het herstel en de inventarisatie van door bomschade 

verwoeste panden, 1943-1951 

Nee, 1 

88 Stukken houdende de registratie van de bomschade aangericht op 12-03-1943 Nee, 1 

118 Processen-verbaal van politiezaken. Met bijlagen, 1944-1945 Nee, 2 

128 Stukken betreffende de melding van oorlogsschade aan panden en landbouw-

percelen, 1943-1945 

Nee, 1 

131 Stukken betreffende bominslagen en oefeningen van de Luchtbescherming, 

1941-1944 

Nee, 1 

* Deze stukken zijn voor onderhavig onderzoek niet ingezien omdat er ter plaatse ten tijde van WOII zich geen 

panden binnen het onderzoeksgebied bevonden.  
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Leemte in kennis gemeentearchief 

• Er zijn geen stukken van aangetroffen/geruimde explosieven aangetroffen. 

 

 

Uitwerking van de aangetroffen relevante stukken 

Voor de aangetroffen relevante gebeurtenissen wordt verwezen naar de gebeurtenissen-

lijst in bijlage 3.  

 

 

Archief gemeente Wassenaar 

De archiefstukken van deze gemeente liggen in het gemeentearchief Wassenaar. Hiervan 

zijn de volgende archieven geraadpleegd: 

 

Archief van het gemeentebestuur van Wassenaar betreffende de organisatie en het personeel van 

de diensten, bedrijven en instellingen, 1896-1960 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstukken Relevant 

616-617 Uittreksels en afschriften van de politierapporten betreffende gevonden 

oorlogstuig en gevonden/aangespoelde stoffelijke overschotten 1940-1942 en 

1943-1945. 

Ja  

* Geen dagrapporten aangetroffen betreffende de periode 1940-1945. 

 

Leemte in kennis gemeentearchief 

• Geen. 

 

 

Uitwerking van de aangetroffen relevante stukken 

Voor de aangetroffen relevante gebeurtenissen wordt verwezen naar de gebeurtenissen-

lijst in bijlage 3.  
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Overzichtslijst geraadpleegde provinciale archieven en inventarissen 

 

Provinciaal archief Zuid-Holland 

De archiefstukken van provincie Zuid-Holland liggen in het Nationaal Archief te Den 

Haag. Hiervan zijn de volgende archieven geraadpleegd: 

 

2.02.20 - KdK, 1946-1975 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstukken Relevant 

13162-

13181 

Lijsten van wetten, koninklijke besluiten en kabinetsbrieven vanaf 1956 Nee, 2 

 

3.02.20.02 - Prov. Staten Zuid-Holland 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstukken Relevant 

545 Provinciaal verslag, 1940 Nee, 2 

546 Provinciaal verslag, 1941-1945 Nee, 2 

 

3.02.27 - Prov. Waterstaat ZH 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstukken Relevant 

27 Inventarisatie van oorlogsschade aan provinciale eigendommen, 1945-1966: 1945-

1951 

Nee, 1 

28 Inventarisatie van oorlogsschade aan provinciale eigendommen, 1945-1966: 1953-

1966 

Nee, 1 

758 Onderzoeken naar de aanwezigheid van niet-geëxplodeerde vliegtuigbommen te 

Hazerswoude door de Hulpverleningsdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 

ten bate van diverse uit te voeren werkzaamheden,, 1952 

Nee, 1 

809 Herstellen van oorlogsschade aan en opruimen van voormalige Duitse verdedigings-

werken in de duinen,, 1947-1950 

Nee, 1 

819 Opruiming van betonbunkers, 1953 - Staande langs de buitendijk van de Westerse 

Polder en van Torensteenpolder in de Hoeksche Waard te Numansdorp, volgens 

overeenkomst T/1953, 1953 

Nee, 1 

820 Opruiming van betonbunkers, 1953 - Staande langs de buitendijk van de Een-

dragtspolder in de Hoekse Waard te Goudswaard en Zuid-Beijerland, volgens overeen-

komst S/1953, 1953 

Nee, 1 

1022 Oorlogsschade, 1940 - 1946, 1939-1950, z.d (*) Nee, 1 

1025 Oorlogsschade, 1945 - 1950, 1939-1950, z.d (*) Nee, 2 

 

3.02.27.01 - Prov. Bestuur Zuid-Holland 1850-1945   

Inv. Nr. Omschrijving archiefstukken Relevant 

489-540 Gedeputeerde Staten, registers van net-notulen mei 1940 –mei 1945 Nee, 2 

5057-

5066 

Commissaris des Konings/der Koningin, 1940-1945 Nee, 2 

 

3.02.42 - Kabinet CdK ZH 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstukken Relevant 

213 Opruimactie's van V1-bommen en munitie, 1975-1982: 1975-1978 Nee, 1 

214 Opruimactie's van V1-bommen en munitie, 1975-1982: 1979-1980 Nee, 1 

215 Opruimactie's van V1-bommen en munitie, 1975-1982: 1981-1982 Nee, 1 

 

3.07.11 - Rijkswaterstaat ZH 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstukken Relevant 

784 Stukken betreffende het herstel van brandschade en oorlogsschade aan het bedie-

ningshuis van de Barendrechtsebrug over de Oude Maas, 1942-1947 

Nee, 1 

 

3.09.34 - Militair Gezag ZH 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstukken Relevant 

43 Stukken betreffende de opsporing en opruiming van mijnen, bommen, munitie en Nee, 1 
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3.09.34 - Militair Gezag ZH 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstukken Relevant 

andere explosieven, 1945 

146 Stukken betreffende de opsporing en opruiming van mijnen, bommen, munitie en 

andere explosieven, 1945 

Nee, 1 

147 Stukken betreffende het onderzoek naar verongelukte geallieerde vliegtuigen en hun 

bemanningen en de berging van vliegtuigwrakken, 1945 

Nee, 1 

231 Stukken betreffende de opruiming van mijnen, munitie en andere explosieven, 1945 Nee, 1 

282 Stukken betreffende het in kaart brengen van mijnenvelden en het opruimen van 

explosieven, 1945 

Nee, 1 

361 Stukken betreffende de opsporing en opruiming van mijnen, bommen, springstof en 

andere explosieven, 1945 

Nee, 1 

465 Stukken betreffende de opsporing en opruiming van mijnen, bommen, springstof en 

andere explosieven, 1945 

Nee, 1 

529 Stukken betreffende de opruiming van mijnen, munitie en andere explosieven, 1945 Nee, 1 

575 Stukken betreffende de opruiming van mijnen, munitie en andere explosieven, 1945 Ja  

 

 

Leemte in kennis provinciaal archief 

• Geen. 

 

 

Uitwerking van de aangetroffen relevante stukken 

Voor de aangetroffen relevante gebeurtenissen wordt verwezen naar de gebeurtenissen-

lijst in bijlage 3. 
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3.2.2 Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie 

Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (“NIOD”) is een kennis- en informa-

tiecentrum over oorlog en bevat diverse (dag)boeken en archiefstukken over WOII. 

Conform het Certificatieschema OO dienen hiervan de volgende collecties geraadpleegd 

te worden: 

 

• Collectie 216K - Departement van Justitie  

• Collectie 077 - Generalkommissariat für das Sicherheitswesen - Höhere SS- und 

Polizeiführer Nord-West 

 

 

Betrouwbaarheid van de bron 

Archiefstukken uit collectie 216K betreffen in de regel vergelijkbare stukken als die uit 

het gemeentearchief. Indien dit het geval is en de verbalisant van het archiefstuk iemand 

betrof die op locatie is geweest of een directe medewerker betrof van degene die op 

locatie is geweest, dan geldt hetzelfde als gesteld is voor de betrouwbaarheid van de 

archiefstukken uit het gemeentearchief.  

 

Voor collectie 077 is dit echter niet het geval; deze collectie bevat samenvattende 

rapporten, die gebaseerd zijn op de originele rapporten, telegrammen of een telefoonbe-

richt. Hierbij bestaat de kans op fouten bij het overnemen en samenvatten van informa-

tie. Deze archiefstukken rapporteren dus niet uit eerste hand en daarom worden de 

details (aantallen explosieven, exacte locaties, e.d.) als minder betrouwbaar gezien, 

maar de gebeurtenis zelf wel als betrouwbaar. Het verdient de voorkeur om bevestiging 

van de details middels een tweede bron te verkrijgen. 

 

 

Overzichtslijst geraadpleegde collecties en inventarissen van het NIOD 

 

Toegangsnummer 077 - Collectie Generalkommissariat für das Sicherheitswesen - Höhere SS- und 

Polizeiführer Nord-West 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

518 Verslagen van de Befehlshaber der Ordnungspolizei betreffende de luchtaanvallen 

op Nederlands grondgebied van 21 tot en met 27 augustus 1940 

Nee, 1 

993 Verslagen betreffende geallieerde luchtaanvallen op bewapeningsbedrijven in 

Hengelo en de gasfabriek in Rotterdam, 1942-1943 

Nee, 1 

1328 Dagberichten van de Befehlshaber der Ordnungspolizei Den Haag betreffende 

vijandelijke luchtaanvallen, 1940-1941 

Ja  

1332 Stukken betreffende vijandelijke luchtaanvallen, landingen van vijandelijke 

vliegeniers, het vinden van versperringsballons, het werpen van springstoffen en 

het gebruik van sabotagematerialen, 1940-1943 

Nee, 1 

1759 Berichtgevingen betreffende neergekomen vliegtuigen, 1943 Nee, 1 

1855 Telegrammen van de marechaussee regio Rotterdam aan het 3. Polizeibataillon 

over bominslagen en delicten, 27-30 november 1944 

Nee, 1 

 

Toegangsnummer 216K - Collectie Departement van Justitie 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

179 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 16-12-1942 – 21-11-1944 Nee, 1 

180 Rapporten van de plaatselijke luchtbeschermingsdiensten, politiekorpsen en de 

Marechaussee inzake het geven van het sein luchtalarm, het neerstorten van 

vliegtuigen en vliegtuigonderdelen en de vondst van niet-ontplofte explosieven, 23 

juni 1943 - 28 april 1944 

Nee, 1 

181 Processen-verbaal van de plaatselijke luchtbeschermingsdiensten, politie en 

Marechaussee met betrekking tot vijandelijke vliegtuigen, bomaanvallen en 

Nee, 1 
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Toegangsnummer 216K - Collectie Departement van Justitie 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

ontploffingen in verschillende gemeenten: Aalsmeer-Apeldoorn 

182 Processen-verbaal van de plaatselijke luchtbeschermingsdiensten, politie en 

Marechaussee met betrekking tot vijandelijke vliegtuigen, bomaanvallen en 

ontploffingen in verschillende gemeenten: Arcen-Arnhem 

Nee, 1 

183 Processen-verbaal van de plaatselijke luchtbeschermingsdiensten, politie en 

Marechaussee met betrekking tot vijandelijke vliegtuigen, bomaanvallen en 

ontploffingen in verschillende gemeenten: Baarn-Burgh 

Nee, 1 

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 

Nee, 1 

185 Processen-verbaal van de plaatselijke luchtbeschermingsdiensten, politie en 

Marechaussee met betrekking tot vijandelijke vliegtuigen, bomaanvallen en 

ontploffingen in verschillende gemeenten: Echt-Zwolle 

Nee, 1 

186 Meldingen van verschillende gemeenten betreffende ongevallen, beschietingen, 

bombardementen en het afwerpen van (lege) benzinetanks door vliegtuigen 

Nee, 1 

188 Meldingen van luchtalarm in de provincies Gelderland en Overijssel, 18 september 

1944 - 16 januari 1945 

Nee, 1 

844 Rapport van de Marechaussee Clinge aan de hoofdinspecteur van de Luchtbe-

scherming inzake het neerstorten van een vliegtuig, 3-5 januari 1944 

Nee, 1 

 

 

Uitwerking van de aangetroffen relevante stukken 

Voor de aangetroffen relevante gebeurtenissen wordt verwezen naar de gebeurtenissen-

lijst in bijlage 3. 
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3.2.3 Nederlands Instituut voor Militaire Historie 

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (“NIMH”) is een gespecialiseerd kennis- 

en onderzoekscentrum op het gebied van de Nederlandse militaire geschiedenis en 

beschikt onder andere over de volgende collecties: 

 

• Collectie 409 “Gevechtsverslagen en rapporten mei 1940” 

• Collectie 575 “Duitse verdedigingswerken in Nederland en rapporten van het  

Bureau Inlichtingen te Londen (1940-1945)” 

• Collectie 708 “Luchtoorlog 1940-1945” 

• Collectie 709 “Collectie De Bruin” 

• Collectie 801 “Bergingen” 

 

Collectie 409 

Deze collectie bevat gevechtsverslagen en rapporten van de Nederlandse strijdkrachten 

van de meidagen van 1940. Deze verslagen zijn grotendeels korte tijd na de gevechten 

in mei 1940 opgesteld aan hand van betrokkenen bij de strijd. Voor oorlogshandelingen 

in de meidagen van 1940 zijn deze verslagen de meest betrouwbare bron. Tevens is deze 

bron uitvoerig gebruikt in de literatuur over de strijd in mei 1940: o.a. de werken van 

V.E. Nierstrasz, L. de Jong, H. Amersfoort en E.H. Brongers zijn hierop gebaseerd. 

Conform het Certificatieschema OO dient collectie 409 geraadpleegd te worden indien uit 

andere bronnen blijkt dat er indicaties zijn dat grondgevechten hebben plaatsgevonden 

in de periode mei 1940.  

 

Collectie 575 

Deze collectie bevat door het verzet opgestelde rapporten en kaarten van Duitse verde-

digingswerken in Nederland en rapporten van het Bureau Inlichtingen te Londen. De 

collectie dient altijd geraadpleegd te worden conform het Certificatieschema OO. 

 

Collectie 708 

De collectie Luchtoorlog 1940-1945 kent zijn oorsprong binnen de gerubriceerde docu-

mentatiecollecties van de voormalige Sectie Luchtmacht Historie (SLH) die nu een 

onderdeel vormen van het NIMH. De collectie bestaat onder andere uit verslagen, rap-

porten, publicaties, oorlogsdagboeken en verlieslijsten aangaande de militaire luchtvaart 

aan zowel de Duitse als de Geallieerde zijde ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. 

 

Collectie 709  

De inhoud van deze collectie bestaat in hoofdzaak uit kopieën van allerlei onderwerpen, 

veelal afkomstig uit The National Archives in Londen. Daarnaast maken ook boeken, 

tekeningen, correspondentie, krantenknipsels, (wandel)kaarten en foto's deel uit van de 

collectie. 

 

Collectie 801 

Deze collectie bevat informatie over de berging van diverse toestellen, voornamelijk 

uitgevoerd in de jaren 70. Sommige van deze meldingen bevatten uitvoerige omschrij-

vingen van de geborgen delen van het toestel en kan daarom een zeer goede bron voor 

contra-indicaties m.b.t. vliegtuigwrakken zijn. 
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Betrouwbaarheid van de bron 

 

Collectie 409 

Deze gevechtsverslagen en rapporten zijn grotendeels in de jaren na de gevechten in mei 

1940 opgesteld op basis van de herinneringen van betrokkenen bij de strijd. Voor oor-

logshandelingen in de meidagen van 1940 zijn deze verslagen de meest betrouwbare 

bron, maar er dient rekening mee gehouden te worden, dat het verstrijken van de jaren 

effect zal hebben gehad op de nauwkeurigheid van de herinneringen. Deze kunnen 

daardoor vertekend zijn. Daarnaast zal niet iedereen in de hitte van de strijd het over-

zicht goed hebben kunnen behouden en daardoor mogelijk een onjuiste weergave van de 

gebeurtenissen hebben gerapporteerd. 

 

Collectie 575 

Deze collectie bevat door het verzet opgestelde rapporten en kaarten van Duitse verde-

digingswerken in Nederland en rapporten van het Bureau Inlichtingen te Londen. In deze 

collectie zijn kaarten van verdedigingswerken en meldingen van troepenbewegingen en 

resultaten van geallieerde bombardementen te vinden. Deze meldingen zijn in de regel 

betrouwbaar, maar details (datum van gebeurtenis en aantallen bommen e.d.) wijken 

regelmatig af. Een tweede bron (vrijwel altijd een luchtfoto) wordt meestal geraadpleegd 

om het verdachte gebied beter af te kunnen bakenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.2.3-I. Kenmerkende archiefstukken uit collectie 575: indicatieve kaarten met verdedigingswerken en 

uitgewerkte rapporten van het verzet met details over waargenomen verdedigingswerken, opgestelde wapens, 

etc. Bron: Nederlands Instituut voor Militaire Historie. 
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Collectie 708 

De inhoud van de collectie is een samenraapsel van krantenberichten, artikelen, boek-

fragmenten en archiefstukken die bijeengebracht zijn rondom een specifiek bombarde-

ment. De betrouwbaarheid van de aanwezige documenten zal veelal variëren. Per situa-

tie/bron zal bekeken moeten worden hoe groot de betrouwbaarheid daadwerkelijk is. 

 

Collectie 709 

De inhoud van deze toegang bestaat in hoofdzaak uit kopieën van stukken afkomstig uit 

andere archieven, voornamelijk The National Archives. Voor de betrouwbaarheid van 

deze stukken wordt verwezen naar paragraaf 3.2.9.1. De betrouwbaarheid van de andere 

aanwezige documenten zal veelal variëren. Per situatie/bron zal bekeken moeten worden 

hoe groot de betrouwbaarheid daadwerkelijk is. 

 

Collectie 801 

Deze stukken bevatten voornamelijk documenten opgesteld door een luchtmachtofficier 

die betrokken was bij de ruimingen. Deze stukken zijn zorgvuldig opgesteld en betrouw-

baar. 

 

Geraadpleegde collecties en inventarissen van het NIMH 

 

Collectie 409 

Collectie 409 van dit archief is niet geraadpleegd. Er zijn geen aanwijzingen in de litera-

tuur en andere archieven gevonden, die duiden op grondgevechten of artilleriebeschie-

tingen in mei 1940 binnen het onderzoeksgebied. Zodoende wordt verwacht dat deze 

collectie van het NIMH geen aanvullende informatie heeft met betrekking tot het onder-

havige onderzoeksgebied. 

 

 

Collectie 575 

In collectie 575 zijn de volgende inventarissen geraadpleegd. 

 

Collectie 575 “Duitse verdedigingswerken in Nederland en rapporten van het Bureau Inlichtin-

gen te Londen (1940-1945)” 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

23 Datum: 28-09-1944 06-10-1944; Omschrijving: Rapport van de illegaliteit over de 

versterkingen in de vesting Katwijk waarbij gevoegd een viertal schetsen 

Nee, 1 

23 Datum: geen datum; Schaal/code/blz.: (1:15.000); Omschrijving: Kaart met de 

locaties van versterkingen in en rond Katwijk plus Leiden en omgeving 

Ja  

23 Datum: 02-03-1945; Omschrijving: Beschrijving bij de kaart van de vesting Katwijk 

opgenomen op 28 september 1944 [NB kaart ontbreekt] 

Ja  

23 Datum: geen datum; Omschrijving: Beschrijving van Duitse verdedigingswerken in 

Katwijk aan Zee 

Nee, 1 

23 Datum: geen datum; Schaal/code/blz.: H-35 6 t/m 15; Omschrijving: Rapport van 

de illegaliteit over de Duitse versterkingen om de vesting Katwijk-Noordwijk met 

bijgevoegde kaart 

Ja  

132 K-Sperre von Küstenkilometer 72 t/m 86, kustverdediging Hillegom - Katwijk aan 

Zee, 15-08-1944 

 

148 Datum: 17-11-1943; Omschrijving: Duitse verdedigingswerken tussen Leiden, 

Katwijk en Noordwijk [twee kaarten met legenda] 

Nee, 1 

262 Datum: geen datum; Schaal/code/blz.: E/874/45 (1:50.000); Omschrijving: Kaart 

met Duitse verdedigingswerken getiteld Oost-'s-Gravenhage (omgeving Leiden, 

Wassenaar, Katwijk aan Zee en Lisse) waarop aangegeven vliegveld, bunkers, 

kazernes, versperringen en mijnenvelden 

Nee, 1 

325 Datum: 28-09-1945; Schaal/code/blz.: E/2195/45; Omschrijving: Kaart [NB 4 

stuks] en verklaringlijst [NB 4 stuks] van vesting Katwijk op 2 maart 1945, bijge-

Ja  
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Collectie 575 “Duitse verdedigingswerken in Nederland en rapporten van het Bureau Inlichtin-

gen te Londen (1940-1945)” 

voegd drietal schetsen en verklaringlijst (groep Albrecht) 

 

Collectie 708 

In collectie 708 “Luchtoorlog 1940-1945” zijn de volgende inventarissen geraadpleegd. 

 

Collectie 708 “Luchtoorlog 1940 – 1945”  

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

23 Stukken betreffende de gevolgen van oorlogshandelingen waaronder bombardemen-

ten, in en boven verschillende Nederlandse gemeenten en streken, 1940 – 2005 

N.B. Alfabetisch geordend op geografische naam 

- 23 Algemeen 

Nee, 1 

24 Stukken betreffende de gevolgen van oorlogshandelingen waaronder bombardemen-

ten, in en boven verschillende Nederlandse gemeenten en streken, 1940 – 2005 

- 24 Aalten - Doetinchem 

Nee, 1 

25 Stukken betreffende de gevolgen van oorlogshandelingen waaronder bombardemen-

ten, in en boven verschillende Nederlandse gemeenten en streken, 1940 – 2005 

- 25 Eindhoven - Kruiningen 

Nee, 1 

26 Stukken betreffende de gevolgen van oorlogshandelingen waaronder bombardemen-

ten, in en boven verschillende Nederlandse gemeenten en streken, 1940 – 2005 

- 26 Leersum - Nijmegen 

Nee, 1 

27 Stukken betreffende de gevolgen van oorlogshandelingen waaronder bombardemen-

ten, in en boven verschillende Nederlandse gemeenten en streken, 1940 – 2005 

- 27 Ophemert - Roosendaal 

Nee, 1 

28 Stukken betreffende de gevolgen van oorlogshandelingen waaronder bombardemen-

ten, in en boven verschillende Nederlandse gemeenten en streken, 1940 – 2005 

- 28 Rotterdam 

Nee, 1 

29 Stukken betreffende de gevolgen van oorlogshandelingen waaronder bombardemen-

ten, in en boven verschillende Nederlandse gemeenten en streken, 1940 – 2005 

- 29 Schagen - Zoetermeer 

Nee, 1 

43 Meldingen van de Luchtbeschermingsdienst betreffende neergestorte vliegtuigen, 

1943 - 1945 

Nee, 1 

 

 

Collectie 709 

In collectie 709 “De Bruin” zijn de volgende inventarissen geraadpleegd. 

 

Collectie 709 “Collectie De Bruin” 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

11 Luchtaanvallen op het eiland Rozenburg (Rotterdam), zomer 1940 Nee, 1 

12 Luchtaanval op Kamp Amersfoort Nee, 1 

13 Verslagen van het bombarderen van Enschede Nee, 1 

14 Bombardement op Nijmegen, Arnhem, Deventer en Enschede Nee, 1 

15 Luchtaanvallen en bombardementen op Twello en omgeving Nee, 1 

16 Bombardement op het vliegveld Deelen Nee, 1 

17 Bombardement op de Wijhese veer (IJssel) Nee, 1 

18 Processen-verbaal opgesteld door de politie van Deventer betreffende de schade 

door geallieerde luchtaanvallen 

Nee, 1 

19 Computeruitdraai Luchtoorlog Deventer en omgeving, 1944-1945 Nee, 1 

20 Computeruitdraai over luchtaanvallen op Oost-Nederland door de 2nd Tactical Air 

Force 

Nee, 2 

21 Bombardement op Goor Nee, 1 

22 Luchtaanvallen van middelzware bommenwerpers in Gelderland en Overijssel Nee, 1 

23 Kopie van het gevechtsverslag van Flak-Abteilung 331van 6 t/m 13 april 1945 in de 

omgeving van Deventer 

Nee, 1 

24 Brochure van de gemeente Apeldoorn Informatie over de bevrijding van Apeldoorn Nee, 1 

25 Uittreksel uit het oorlogsdagboek van de 48 Highlanders of Canada betreffende de 

bevrijding van de gemeenten Apeldoorn en Voorst 

Nee, 1 

26 Correspondentie betreffende de Duitse verdediging in de omgeving van Deventer Nee, 1 
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Collectie 709 “Collectie De Bruin” 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

tijdens operatie Cannonshot 

29 Computeruitdraai Luchtoorlog Deventer en omgeving vliegtuigcrashes 1940-1945 Nee, 2 

32 Documentatie over de bergingswerkzaamheden van de Koninklijke Luchtmacht Nee, 1 

33 Reconstructie van het neerschieten van een Engelse Halifax bommenwerper boven 

Amstelveen op 16 juni 1944 

Nee, 1 

83 Register of Missing Aircraft opgesteld door het Office of Research Service (ORS) van 

de RAF 

Nee, 2 

85 Aanval van 109 Squadron op de elektriciteitscentrale van Lutterade (Geleen). Het 

betrof de eerste "Oboe" calibratietest uitgevoerd door zes Mosquitoes 

Nee, 1 

91 Overzicht van RAF Bomber Command acties op ondermeer Waalhaven, Ypenburg, 

Den Haag, Maastricht, Breda en Eindhoven 

Nee, 1 

92 Overzicht van RAF aanvallen op Nederlandse vliegvelden Nee, 1 

94 Samenvatting van acties door 2 Tactical Air Force op Walcheren Nee, 1 

96 Samenvatting van de 2 Tactical Air Force over de Duitse aanval op Nederlandse en 

Belgische vliegvelden op 1 januari 1945 ('Operatie Bodenplatte') 

Nee, 1 

97 Aanvallen van 2 Bomber Group op Duitse troepen ter ondersteuning van de 

geallieerde luchtlandingen in Nederland 

Nee, 1 

99 Escorte acties van 12 Fighter Group naar Schiphol Nee, 1 

101 Acties van 83 Group gericht tegen doelen in Zuid-Nederland Nee, 1 

102 Situatie bij 83 Group na de Luftwaffe aanval op 1 januari 1945 ('Operatie Bodenplat-

te') betreft de vliegvelden Volkel, Eindhoven en Heesch 

Nee, 1 

104 Acties van 121 Wing vanaf vliegveld Volkel met speciale aandacht voor de Sinter-

klaasviering 

Nee, 1 

105 Acties van 125 Wing boven Duitsland en bezet Nederland Nee, 1 

107 Aanvallen door 7 Squadron op de vliegvelden Volkel en Soesterberg Nee, 1 

108 Bombardement op Gilze-Rijen door 9 Squadron Nee, 1 

109 Aanvallen door 9 (SAAF) Squadron in de omgeving van Arnhem, Nijmegen en 

Eindhoven 

Nee, 1 

110 Bombardement op vliegveld Soesterberg door 10 Squadron Nee, 1 

111 Acties van 322 (Dutch) Squadron in de omgeving van Oost-Nederland Nee, 2 

112 Bombardement op vliegveld Deelen door 44 (Rhodesia) Squadron Nee, 1 

113 Bombardement op vliegveld Gilze-Rijen door 83 (Pathfinder Force) Squadron Nee, 1 

114 Bombardement op de IJsselbruggen van Deventer Nee, 1 

115 Bombardement door 106 Squadron op Gilze-Rijen en Deelen Nee, 1 

117 Bombardement op vliegbasis Eindhoven door 158 Squadron Nee, 1 

119 Aanvallen van 180 Squadron op de veerboot van Breskens naar Vlissingen, Zuid-

Beveland en de haven van Breskens, respectievelijk 11, 12 en 15 september 1944 

Nee, 1 

120 Aanvallen door 193 Squadron op Amersfoort en Amsterdam (Gestapo hoofdkwartier) Nee, 1 

121 Acties van 198 Squadron vanaf Gilze-Rijen op bezet Nederland Nee, 1 

122 122 Aanvallen door 266 (Rhodesian) Squadron op Rotterdam (Gestapo hoofdkwar-

tier) en spoorwegknooppunt Bussum 

Nee, 1 

123 Stationering en vliegoperaties van 198 Squadron vanaf Gilze-Rijen en Kluis Nee, 1 

124 Acties van 247 (China-British) Squadron vanaf vliegveld Eindhoven boven bezet 

gebied 

Nee, 1 

126 Acties van 320 (Dutch) Squadron Nee, 1 

127 Acties van 322 (Dutch) Squadron Nee, 1 

128 Aanvallen van 331 (Norge) Squadron vanaf vliegveld Woensdrecht Nee, 1 

129 Bombardement op vliegveld Gilze-Rijen door 463 (RAAF) Squadron Nee, 1 

130 Bombardement op vliegveld Gilze-Rijen door 467 (RAAF) Squadron Nee, 1 

131 Bombardement op Volkel door 582 Squadron Nee, 1 

132 Bombardement op Westkapelle door 582 Squadron Nee, 1 

133 Aanvallen van 602 (City of Glasgow) Squadron op spoorwegverbindingen in het 

westen van Nederland 

Nee, 1 

134 Acties van 605 Squadron boven Nederland Nee, 1 

135 Acties van 609 Squadron vanaf Gilze-Rijen Nee, 1 

136 Aanval op de elektriciteitscentrale van Amsterdam door RAF Ventura bommenwer-

pers van 613 Squadron 

Nee, 1 

138 Aanvallen door 627 Squadron op Gilze-Rijen, Deelen, IJmuiden en Eindhoven Nee, 1 

139 Vliegoperaties in Oost-Nederland van 652 Squadron (Air Observation Post) de Nee, 1 
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Collectie 709 “Collectie De Bruin” 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

eenheid vloog met Austers 

140 Operations Record Book van RAF Station Kenley met Wing Commander J.E. "Johnny" 

Johnson 

Nee, 1 

141 Rapport van de Engelse luchtmachtattaché over de Duitse invasie in Nederland Nee, 1 

142 'Order of Battle' van de 2 Tactical Air Force op stand datum Nee, 1 

143 Overzicht van aanvallen uitgevoerd door 2 Tactical Air Force in Nederland Nee, 2 

145 Verslag van Sir Arthur Conningham betreffende de operaties van 2 Tactical Air Force 

tussen 6 juni 1944 - 9 mei 1945 

Nee, 1 

147 Bombardement op de Rotterdamse haven "Het vergeten bombardement" Nee, 1 

148 Inlichtingenrapport van RAF Fighter Command van aanvallen op de vliegvelden 

Soesterberg, Eindhoven, Deelen, Venlo en Twente (Enschede) 

Nee, 1 

149 Inlichtingenrapport van het USAAF bombardement op Schiphol Nee, 1 

150 Airbone Operation "Market" in Holland Nee, 1 

151 Inlichtingenrapport over Schiphol 

* Ook over andere vliegvelden in Nederland, wo. Gilze-Rijnen, Deelen, Leeuwarden, 

Volkel, Twente, Eindhoven, etc.. 

Nee, 1 

152 Inlichtingenrapport over Nederlandse vliegvelden Nee, 1 

153 Inlichtingenrapport over de Luftwaffe aanval gericht tegen geallieerde vliegvelden in 

Zuid-Nederland en België, operatie 'Bodenplatte' 

Nee, 1 

160 Evaluatie van de luchtverdediging van Groot-Brittannië door RAF Fighter Command 

na de 'Slag om Engeland' 

Nee, 2 

161 Verdediging van Groot-Brittannië tegen aanvallen van Duitse V-wapens (Rocket and 

Flying Bomb) 

Nee, 2 

162 Laatste aanvallen met V-wapens op Londen Nee, 2 

163 Kwantitatieve gegevens van de Special Operations Executive (SOE) over zogenaam-

de special Duty Operations vanuit Groot-Brittannië naar Frankrijk, België en 

Nederland (Englandspiel) 

Nee, 2 

164 Zeven combat reports van J.E. "Johnny" Johnson Nee, 1 

165 Dagboek van Brigadier John W. Hackett commandant van de Engelse. 4 Parachute 

Brigade tijdens operatie Market-Garden (slag om Arnhem) 

Nee, 2 

166 Dagboek van het Engelse 3 Regiment Royal Artillery in Zeeland (Vlissingen, 

Walcheren, West Kapelle) 

Nee, 1 

167 Dagboek en inlichtingenrapporten van 1 Canadian Corps in Nederland. Overgave van 

Generaal Blaskowitz op 5 mei 1945 en de onderhandelingen in Achterveld over 

voedseldroppings op 6 mei 1945 

Nee, 2 

168 Slagorder (order of Battle) van 1 Canadian Corps Nee, 2 

169 Dagboek van 1 Canadian Infantry Division (Reichswald, Heesch, Tilburg, Nijmegen, 

Cleve, Beek, IJssel, Apeldoorn, Emmerich, Elten, Laag-Keppel, Zutphen, Doesburg, 

Deventer, Arnhem, Beekbergen, Otterloo, Nijkerk, Garderen, Amersfoort) 

Nee, 1 

170 Dagboek van 1 Canadian Infantry Brigade (Reichswald, Zutphen, Cleve, Emmerich, 

IJssel, Apeldoorn, IJsselmeer) 

Nee, 1 

171 Dagboek van 2 Canadian Infantry Brigade (Reichswald, Emmerich, Toldijk, Zutphen, 

Deventer, Cleve, Gorsel, Apeldoorn, Arnhem, IJssel, Wilp, Dieren, Otterloo) 

Nee, 1 

172 Dagboek van 3 Canadian Infantry Brigade (Reichswald, IJssel, Apeldoorn) Nee, 1 

173 Dagboek van het Canadese onderdeel Carlton and York Regiment (Reichswald, 

Emmerich, IJssel, Bocholt, Zutphen, Deventer, Batmen, Achterhoek) 

Nee, 1 

174 Dagboek van het 1 Canadian Scottish Regiment (Zutphen, Batmen, Deventer, 

Schalkhaar, Wijhe, IJssel, Zwolle, Raalte, Hattem, Groningen, Siddeburen, Wagen-

borgen) 

Nee, 1 

175 Dagboek van het Canadese onderdeel The Loyal Edmonton Regiment (Zutphen, 

Voorst, IJssel, Deventer, Dieren, Ellecom) 

Nee, 1 

176 Dagboek van het Canadese onderdeel The Hastings and Prince Edward Regiment 

(Reichswald, Apeldoorn, Nieuw Millingen, Elspeet, Barneveld, Amersfoort, IJmuiden, 

Amsterdam, Santpoort, Haarlem) 

Nee, 1 

177 Dagboek van het 48 Highlanders of Canada (Reichswald, Tilburg, Den Bosch, Uden, 

Mook, Deventer, Zutphen, Nijmegen, Twello, Wilp, Steenkamer, Voorthuizen, Stroe, 

Harderwijk, Elspeet, Apeldoorn) 

Nee, 1 

178 Dagboek van het Princess Patricia's Canadian Light Infantry (Reichswald, Nijmegen, 

Baak, Elten, Zutphen, Emmerich, Baak) 

Nee, 1 

179 Dagboek van de Canadese eenheid 1 Bataljon of The Regina Rifle Regiment Nee, 1 
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Collectie 709 “Collectie De Bruin” 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

(Emmerich, Doetinchem, Zutphen, Steenderen, Deventer, Zevenaar, Bathmen, 

Zwolle, Ittersum, Meppel, Rouveen, Steenwijk, Groningen) 

180 Dagboek van het Royal Canadian Regiment (Reichswald, Zutphen, Deventer, 

Emmerich, Apeldoorn, Garderen) 

Nee, 1 

181 Dagboek van de Canadese eenheid Royal 22 Regiment (Zutphen, rivier IJssel, 

Apeldoorn) 

Nee, 1 

182 Dagboek van de Seaforth Highlanders of Canada (Reichswald, Beek, IJssel, Zutphen, 

Baak, Deventer, Voorst, Apeldoorn) 

Nee, 1 

183 Dagboek van de Canadese eenheid Nova Scotia Regiment (Reichswald, Nijmegen, 

Hummelo, Zutphen, rivier IJssel, Apeldoorn, Barneveld) 

Nee, 1 

184 Dagboek van de Canadese eenheid The Royal Winnipeg Rifles (Bocholt, Didam, 

Zevenaar, Wijhe, Almelo, Deventer, Raalte, Leeuwarden, Groningen, Meppel, 

Emden, Oldenburg, Nieuwenschans) 

Nee, 1 

185 Verhoor van de gevangengenomen Duitse generaal Kurt Student (commandant 

Legergroep H) 

Nee, 1 

186 Verhoor van de gevangengenomen Duitse generaal Hermann Plocher (commandant 

6de Parachutisten Divisie) 

Nee, 2 

187 Korte historisch overzicht over de bezetting van Noordwest-Nederland door het 1 

Canadese Legerkorps 

Nee, 1 

188 Eindrapport van de gevechtshandelingen in Noordwest Europa van de commandant 

van 1 Canadese Leger generaal H.D.G. Grear aan de Canadese Minister van 

Defensie generaal A.G.L. Mc Naughton 

Nee, 2 

189 Ontsnappingsverslag van de Nederlandse piloot bij de RAF Bram 'Bob' van der Stok 

uit het Duitse krijgsgevangenenkamp Stalag Luft III (Sagan), zie ook inventaris-

nummer 51 

Nee, 2 

190 Verhoor van de gevangengenomen Duitse generaal Von Massow (commandant van 

de Luftwaffe pilotenopleiding) 

Nee, 2 

191 Verhoor van de gevangengenomen Duitse veldmaarschalk Erhard Milch (verant-

woordelijk voor de vliegtuigproductie) 

Nee, 2 

192 Verhoor van de gevangengenomen Duitse generaal Karl Bodenschatz (commandant 

Luftwaffe) 

Nee, 2 

193 Verhoor van de gevangengenomen Duitse generaal Adolf Galland (commandant 

Jagdflieger) 

Nee, 2 

194 Operatie Regan (later Fabian), betreft de informatievergaring rondom Utrecht door 

een vierkoppige SAS eenheid 

Nee, 2 

195 Verslag van de uitvoering van operatie Keystone (bedoeld om verwarring te stichten 

in het gebied tussen Amersfoort en de IJssel) 

Nee, 2 

196 De planning van operatie Keystone (bedoeld om verwarring te stichten in het gebied 

tussen Amersfoort en de IJssel) 

Nee, 2 

197 Bijdrage van RAF 38 Group aan operatie Keystone (bedoeld om verwarring te 

stichten in het gebied tussen Amersfoort en de IJssel) en operatie Amherst (inzet 

van twee regimenten Franse parachutisten in Drenthe) 

Nee, 2 

198 Overzicht SOE operaties in Europa Nee, 2 

199 Overzicht van de SOE operaties in Nederland voor het opzetten van een inlichtingen- 

en sabotagenetwerk (Englandspiel) 

Nee, 2 

200 Overzicht van SOE operaties in Europa Nee, 2 

201 Rapport van operatie Market Garden Nee, 2 

202 Rapport over operatie Market met commentaar en aanbevelingen en een verslag 

over de inzet van het Britse Glider Pilot Regiment bij operatie Market Garden 

Nee, 2 

203 Rapport van Amerikaanse generaal James M. Gavin over de inzet van zijn 82 

Airborne Division 'All American' bij operatie Market Garden 

Nee, 2 

204 Rapport over de luchtondersteuning bij operatie Market Nee, 2 

205 Verhoorverslagen van gevangengenomen Duitse militairen in Noord-Afrika waaron-

der de commandant van het Afrika Korps generaal Ludwig Crüwell en kolonel Rudolf 

Buhse. Alle verslagen betreffen hun aandeel in de strijd van de luchtlandingstroepen 

in en om Den Haag in mei 1940 

Nee, 2 

 

 

Collectie 801 
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In collectie 801 zijn de volgende inventarissen geraadpleegd. 

 

Collectie 801 Bergingen 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

2 Brief van het hoofd van de Dienst der Zuiderzeewerken aan de commandant 

materieel luchtmacht betreffende het opruimen van vliegtuigwrakken in Oostelijk 

Flevoland 

Nee, 2 

3 Brief van de minister van Financiën aan de gemeentebesturen en de Landrost van 

het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolder betreffende de vergoeding van de 

kosten voor het verwijderen van ontplofbare stoffen uit de Tweede Wereldoorlog 

Nee, 2 

5 Brief van B.J.M. baron van Voorst tot Voorst aan W.A. Mateman betreffende een 

opgegraven Typhoon motor in 1981 

Nee, 2 

6 Brief van A. Jansen aan J.M. van de Berg betreffende het verstrekken van inlichtin-

gen over Luftwaffe-crashes waarbij de bemanning niet is geborgen, ten behoeve van 

het opstellen van een meerjarenplan voor de te verrichten opgravingen door de 

Koninklijke Luchtmacht 

Nee, 1 

7 Brief van L. Elferich van de gemeente Rotterdam aan S.F.M. Plantinga van het 

Algemeen Rijksarchief betreffende de vindbaarheid van alle rapportages van de 

Rotterdamse Luchtbescherming aan de centrale leiding 

Nee, 2 

11 Gevonden lijken en voorwerpen opgemaakt door de Marechaussee Gewest Arnhem – 

Groep Vollenhove – Post Urk 

Nee, 4 

12 Bergingsrapporten van diverse vliegtuigen Nee, 1 

13 Onderzoeksrapporten naar vliegtuigwrakken Nee, 1 

14 Gevonden vliegtuigdelen vermoedelijk afkomstig van een vliegtuig uit de Tweede 

Wereldoorlog 

Nee, 1 

18 Stukken betreffende het behandelen van aangelegenheden op het gebied van 

neergestorte vliegtuigen op diverse plaatsen in Nederland: Amstelveen 

Nee, 2 

20 Stukken betreffende het behandelen van aangelegenheden op het gebied van 

neergestorte vliegtuigen op diverse plaatsen in Nederland: Houtrakpolder te 

Amsterdam 

Nee, 2 

21 Stukken betreffende het behandelen van aangelegenheden op het gebied van 

neergestorte vliegtuigen op diverse plaatsen in Nederland: IJsselmeer 

Nee, 1 

28 Stukken betreffende het behandelen van aangelegenheden op het gebied van 

neergestorte vliegtuigen op diverse plaatsen in Nederland: Vijfhuizen 

Nee, 1 

30 Stukken betreffende het behandelen van aangelegenheden op het gebied van 

neergestorte vliegtuigen op diverse plaatsen in Nederland: Zuiderzee 

Nee, 1 

31 Stukken betreffende het behandelen van aangelegenheden op het gebied van 

neergestorte vliegtuigen op diverse plaatsen in Nederland: Zuid-Flevoland 

Nee, 2 

35 "Vliegtuigverliezen tijdens Market Garden", geschreven door Leo Zwaaf Nee, 2 

45 Overzichten van de in de periode 1960-1993 geborgen vliegtuigwrakken Nee, 2 

48 Stukken betreffende de Stichting Dutch Aircraft Examination Group (DAEG) Nee, 2 

 

 

Leemte in kennis archief NIMH 

• Geen. 

 

 

Uitwerking van de aangetroffen relevante stukken 

Voor de aangetroffen relevante gebeurtenissen wordt verwezen naar de gebeurtenissen-

lijst in bijlage 3. 
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3.2.4 Nationaal Archief Den Haag  

In het Nationaal Archief van Den Haag is onder toegang 2.04.53.15 – “Binnenlandse 

Zaken” een collectie berichten beschikbaar van gemeentes gericht aan Rijksinspectie 

Luchtbescherming te Den Haag. Dit zijn meldingen van de gemeentes en provincies 

betreffende gebeurtenissen waarbij voorwerpen vanuit de lucht in de gemeente terecht 

zijn gekomen, vliegtuigbeschietingen en bombardementen. De stukken betreffen voor-

namelijk de periode 1940-1943. Deze stukken voegen weinig tot niets toe aan de proces-

sen-verbaal van de Luchtbeschermingsdienst van de gemeentes zelf, maar wanneer die 

stukken verloren zijn gegaan, zijn de stukken uit het Nationaal Archief een waardevolle 

bron van informatie. Zodoende zijn de stukken van deze toegang verplicht te raadplegen 

conform de richtlijnen van het Certificatieschema OO. 

 

Toegangen 2.04.110 en 2.13.210 bevatten lijsten, overzichten en krantenartikelen van 

tijdens de na de oorlog aangetroffen en geruimde explosieven. Beiden vermelden in de 

regel weinig details, maar kunnen soms als bevestiging van andere bronnen dienen. Het 

raadplegen van de krantenartikelen uit de toegang 2.04.110 is verplicht conform de 

richtlijnen van het Certificatieschema OO. 

 

Toegangen 2.05.44 en 2.13.71 betreffen verslagen van bombardementen op Nederlands 

grondgebied zoals gerapporteerd aan en door Nederlandse autoriteiten in Groot Brittan-

nië. Er zijn documenten die overzichten van uitgevoerde aanvallen in een maand geven, 

of juist gedetailleerd verslag leggen van één specifieke aanval. Daarbij is voornamelijk 

informatie van de geallieerde luchtmacht gebruikt, soms ten dele aangevuld met infor-

matie uit Nederland (waarschijnlijk verkregen via het verzet). 

 

 

Betrouwbaarheid van de bron 

Archiefstukken uit toegang 2.04.53.15 betreffen in de regel samenvattende rapporten, 

gebaseerd op de originele rapporten. Hierbij kan gedacht worden aan een stuk van de 

burgemeester, waarin de gebeurtenissen van een maand worden samengevat en gerap-

porteerd aan de provincie of de autoriteiten in Den Haag. Hierbij bestaat de kans op 

fouten bij het overnemen en samenvatten van informatie. De gebeurtenis zelf is daarmee 

betrouwbaar, maar de details minder. Details (aantallen explosieven, exacte locaties, 

e.d.) worden in de regel als minder betrouwbaar gezien, tenzij de omschrijving dermate 

gedetailleerd is, dat gesteld kan worden dat het letterlijk over is genomen uit het oor-

spronkelijke proces-verbaal. Indien dergelijke details niet zijn gegeven, verdient de 

voorkeur om bevestiging van de details middels een tweede bron te verkrijgen.  

 

De meeste informatie in toegang 2.04.110 zijn krantenartikelen, geschreven door leken 

op het gebied van explosieven. De ervaring leert dat krantenartikelen vaak niet kloppen. 

De informatie uit deze bron wordt alleen gebruikt als tweede, bevestigende bron. 

 

Toegang 2.13.210 levert redelijk betrouwbare informatie op maar gezien de betrekkelijk 

spaarzame details zal de bruikbaarheid in veel gevallen beperkt zijn. 
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Voor toegangen 2.05.44 en 2.13.71 geldt iets vergelijkbaars als voor toegang 

2.04.53.15. De informatie is gebaseerd op wat de geallieerde luchtmacht en het verzet 

leverden. Hoewel redelijk betrouwbaar, kan daarbij informatie verloren zijn gegaan, 

incompleet zijn of minder gedetailleerd dan de originele documenten. Het verdient 

daarom de voorkeur om de originele bron te hanteren. 

 

 

Geraadpleegde toegangen en inventarissen van het Nationaal Archief Den Haag 

 

Toegang 2.04.53.15 – Binnenlandse Zaken; Inspectie Bescherming Bevolking tegen 
Luchtaanvallen, 1937-1946 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

39 Ingekomen en minuten van uitgegane brieven van en aan diverse overheidsinstellin-

gen 1940 – 1941: Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland, nrs. 18.3.2 

- 18.3.51 

Nee, 1  

76 Meldingen en processen -verbaal ontvangen van gemeenten over geallieerde Luchtac-

tiviteiten 1940-1941: Zuid-Holland 

Ja  

 

Toegang 2.04.110 - BiZa / Korps Hulpverleningsdienst 1945-1974 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

5 Correspondentie van de Hulpverleningsdienst. 1959-1974 Nee, 1  

20 Registers met krantenknipsels inzake explosieven. Z.d. Nee, 1  

21 Registers met krantenknipsels inzake explosieven. 1945-1947 Nee, 1  

22 Registers met krantenknipsels inzake explosieven. 1957-1959 Nee, 1  

28 Verzameling krantenknipsels inzake de Hulpverleningsdienst. [1947-1970] Nee, 1  

47 Stukken betreffende de bewaking van munitiedumps. 1947 Nee, 1  

48 Stukken betreffende een regeling voor toekenning van een vergoeding aan burgers in 

de gemeente Muiden voor geleden schade door een ontploffing van munitie op 17 

januari 1947. 1947-1948 

Nee, 1  

49 Stukken betreffende onderzoeken naar explosieven die in handen van burgers zijn 

gekomen. 1947-1960 

Nee, 1  

50 Stukken betreffende een zaak aangespannen tegen de Nederlandse Staat door het 

bergingsbedrijf Gebroeders Bijker N.V. en B.C.A. van den Oever met betrekking tot 

koop en berging van het wrak van de Engelse torpedojager Valentine in de Schelde. 

1954 

Nee, 1  

51 Registers inzake meldingen van geruimde explosieven. 1954-1967 

Kring Tilburg en Kring Venlo, 1954 dec. - 1955 dec.     

Nee, 2 

52 Registers inzake meldingen van geruimde explosieven. 1954-1967 

Kring Tilburg en Kring Venlo, 1955 dec. - 1956 dec.   

Nee, 2 

53 Registers inzake meldingen van geruimde explosieven. 1954-1967 

Kring Tilburg en Kring Venlo, 1956 dec. - 1957 dec.   

Nee, 2 

54 Registers inzake meldingen van geruimde explosieven. 1954-1967 

Kring Barneveld, Kring Zeeland en Kring Amsterdam, 1954 dec. - 1955 dec.   

Nee, 2 

55 Registers inzake meldingen van geruimde explosieven. 1954-1967 

Kring Barneveld, Kring Zeeland en Kring Amsterdam, 1955 dec. - 1956 dec. 

Nee, 2 

56 Registers inzake meldingen van geruimde explosieven. 1954-1967 

Kring Barneveld, Kring Zeeland en Kring Amsterdam, 1956 dec. - 1957 dec.   

Nee, 2 

57 Registers inzake meldingen van geruimde explosieven. 1954-1967 

Kring Barneveld, Kring Amsterdam, Kring Tilburg en Kring Venlo, 1957 dec. - 1958 dec.   

Nee, 2 

58 Registers inzake meldingen van geruimde explosieven. 1954-1967 

Kring Arnhem/Nijmegen, Kring Amsterdam, Kring Tilburg en Kring Venlo, 1958 dec. - 

1959 dec.   

Nee, 1  

59 Registers inzake meldingen van geruimde explosieven. 1954-1967 

Kring Arnhem/Nijmegen, Kring Barneveld, Kring Amsterdam, Kring Tilburg en Kring 

Venlo, 1959 dec. - 1960 dec.   

Nee, 2 

60 Registers inzake meldingen van geruimde explosieven. 1954-1967 

Kring Arnhem, Kring Amsterdam, Kring Tilburg, 1960 dec. - 1961 dec.   

Nee, 2 

61 Registers inzake meldingen van geruimde explosieven. 1954-1967 

Kring Arnhem, Kring Nijmegen, Kring Tilburg en Kring Venlo, 1961 dec. - 1962 dec.   

Nee, 1  

62 Registers inzake meldingen van geruimde explosieven. 1954-1967 Nee, 2 
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Toegang 2.04.110 - BiZa / Korps Hulpverleningsdienst 1945-1974 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

Kring Arnhem, Kring Nijmegen, Kring Tilburg en Kring Venlo, 1962 dec. - 1963 dec.   

63   Registers inzake meldingen van geruimde explosieven. 1954-1967 

Kring Arnhem, Kring Nijmegen, Kring Tilburg en Kring Venlo, 1963 dec. - 1964 dec.   

Nee, 1  

64   Registers inzake meldingen van geruimde explosieven. 1954-1967 

Kring Arnhem, Kring Nijmegen, Kring Tilburg en Kring Venlo, 1964 dec. - 1965 dec. 

Nee, 1  

65   Registers inzake meldingen van geruimde explosieven. 1954-1967 

Kring Arnhem, Kring Nijmegen, Kring Tilburg en Kring Venlo, 1965 dec. - 1966 dec.   

Nee, 2 

66   Registers inzake meldingen van geruimde explosieven. 1954-1967 

Kring Arnhem, Kring Nijmegen, Kring Tilburg en Kring Venlo, 1966 dec. - 1967 dec. 

Nee, 2 

68 Stukken betreffende het dumpen van munitie in zee. 1960-1971 Nee, 1  

69 Stukken betreffende de inhuur van de Hulpverleningsdienst door Rijkswaterstaat 

Directie Wegen voor het ruimen van explosieven. 1967-1971 

Nee, 1  

72 Stukken betreffende het ruimen van een bom door Engelse militairen op Nederlands 

grondgebied. 1969 

Nee, 1  

74 Stukken betreffende het ruimen van explosieven in de kuststrook. 1970 Nee, 1  

77 Stukken betreffende het beantwoorden van vragen van het Tweede-Kamerlid Roethof 

inzake het te laat ruimen van explosieven bij een flatgebouw te Leiden. 1972 

Nee, 1  

 

Toegang 2.05.44 – Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap / Ambassade in 

Groot-Brittannië (en Ierland tot 1949), 1813-1954 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

1414 Stukken betreffende luchtbombardementen van de R.A.F. op Nederland. 1940-1945. Nee, 1  

 

Toegang 2.13.71 – Inventaris van de 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. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

368 Stukken betreffende luchtbombardementen in Nederland. 1941, 1944-1945 Nee, 1  

576-

577 

Stukken betreffende luchtaanvallen op en inundaties van Nederland. 1940-1945  Ja  

 

Toegang 2.13.196 – Generale staf / Staf van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten 1945-1972 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

3247 Vrijwillig Landstormkorps Luchtwachtdienst 1940 Ja  

 

Toegang 2.13.210 – Ministerie van Defensie: Commissie van Proefneming, 1867-1942 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

23 Staten houdende opgaven van plaatsen waar mogelijk onontplofte projectielen zijn 

gevonden, die wel of niet geruimd zijn, 1940 

Nee, 1  

24 Stukken betreffende het ruimen van landmijnen en het beschikbaar stellen van 

personeel, ingedeeld naar gebied, 1940 

Nee, 1  

25 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken inzake aanvragen tot het ruimen van 

onontplofte (water)mijnen en personeelsaangelegenheden, 1940 

Nee, 1  

26 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken inzake aanvragen tot het ruimen van 

onontplofte (water)mijnen en personeelsaangelegenheden, 1941 

Nee, 1  

27 Lijsten met opgave van voorhanden springstoffen toebehorende aan de afdeling tot 

het onschadelijk maken van niet gesprongen munitie, vliegtuigbommen, aanwezig in 

het Kruithuis te Delft, 1941-1942 

Nee, 2 

28 Lijsten met opgave van personeel en afwikkeling van de afdeling belast met het 

onschadelijk maken van niet gesprongen munitie en vliegtuigbommen, 1941-1942 

Nee, 1  

 

 

Uitwerking van de aangetroffen relevante stukken 

Voor de aangetroffen relevante gebeurtenissen wordt verwezen naar de gebeurtenissen-

lijst in bijlage 3. 
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3.2.5 Semistatische archiefdiensten van Ministerie Defensie te Rijswijk 

In de periode van 1945-1972 werden de munitieruimingen uitgevoerd door verschillende 

instanties, die de ruiminggegevens zelf bijhielden. De gegevens, indien nog voorhanden, 

zijn nooit centraal gearchiveerd en ontsloten. Een klein deel bevindt zich in het Archief 

Mijn- en Munitie Opruimings Dienst (“MMOD”) van het Semistatisch archief van het 

Ministerie van Defensie te Rijswijk, waarin de ruimingen in de periode 1945-1947 zijn 

ontsloten. Soms worden in andere archieven ook ruiminggegevens aangetroffen, maar 

het overgrote deel van deze gegevens is niet meer te achterhalen. Daarom bestaat er 

een hiaat in de informatie over munitieruimingen voor de periode 1947-1972. Conform 

het Certificatieschema OO dient het Semistatische archief van het Ministerie van Defensie 

te Rijswijk altijd geraadpleegd te worden. 

 

 

Betrouwbaarheid van de bron 

De ruimingsrapporten van de MMOD (periode 1945-1947) worden als zeer betrouwbaar 

gezien wat betreft de gebeurtenis en het soort gemelde explosief. De locatieaanduidingen 

van aangetroffen explosieven zijn in de regel echter onnauwkeurig (vaak het adres van 

het perceel waar het explosief is aangetroffen, soms een centraal meldpunt zonder 

aanduiding van de locatie van het explosief) waar in bepaalde gevallen rekening mee 

gehouden dient te worden in de afbakening van een verdacht gebied. De ruiming van 

explosieven door deze instantie zijn echter zeer betrouwbare (contra)indicaties voor de 

conclusies ten aanzien van het onderzoeksgebied. 

 

 

Geraadpleegde archief in het Semistatisch archief van het Ministerie van Defensie 

In dit archief is het archief van de Mijn- en Munitie Opruimingsdienst (MMOD) 1945-1947 

geraadpleegd. 

 

 

Uitwerking van de aangetroffen relevante stukken 

Voor de aangetroffen relevante meldingen wordt verwezen naar de gebeurtenissenlijst in 

bijlage 3. 

 

 



   

 

               VO Explosieven – Noordduinen en Binnenwatering, gem. Katwijk 41 van 100  

3.2.6 Archief van de EODD  

Vanaf de jaren zeventig heeft de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (“EODD”) de 

ruimingen van explosieven uitgevoerd, gerapporteerd en gearchiveerd. Deze munitie 

opruimingsrapporten (“MORA’s”) van de EODD zijn de belangrijkste bron van informatie 

voor het achterhalen van munitieruimingen vanaf 1972. Tevens beschikt de EODD over 

mijnenkaarten, waarin de bekende geregistreerde mijnenvelden zijn opgenomen met 

bijbehorende rapportages betreffende de ruimingen van deze velden. Conform het 

Certificatieschema OO dient het archief van de EODD altijd geraadpleegd te worden. 

 

 

Betrouwbaarheid van de bron 

 

Ruimingsrapporten/mora’s 

De ruimingsrapporten van de EODD (vanaf 1970) worden als zeer betrouwbaar gezien 

wat betreft de gebeurtenis en het soort gemelde explosief. De locatieaanduidingen van 

aangetroffen explosieven zijn in de regel echter onnauwkeurig (vaak het adres van het 

perceel waar het explosief is aangetroffen, soms een centraal meldpunt zonder 

aanduiding van de locatie van het explosief) waar in bepaalde gevallen rekening mee 

gehouden dient te worden in de afbakening van een verdacht gebied. De ruiming van 

explosieven door deze instantie zijn echter zeer betrouwbare (contra)indicaties voor de 

conclusies ten aanzien van het onderzoeksgebied. 

 

Mijnenkaarten 

De mijnenkaarten zijn over het algemeen betrouwbaar, hoewel vaak niet nauwkeurig 

ingetekend. Dit laatste is – indien noodzakelijk voor de juist analyse en/of afbakening 

van een verdacht gebied – aan te passen. De achterliggende stukken betreffen in de 

regel echter regelmatig de legrapporten van de betreffende Duitse eenheden, met exacte 

en specifieke informatie over het veld. Ook de rapporten van de ruimingen van de velden 

zijn over het algemeen vaak vrij specifiek, met vermelding van uitvoerenden, datum 

ruiming, aantallen en soorten mijnen, eventueel ontbrekende mijnen en toelichting 

waarom men vermoedde dat er mijnen ontbraken. 

 

 
Figuur 3.2.6-I. Legrapport van mijnenvelden. Bron: EODD. 
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Geraadpleegde bronnen bij de EODD 

Zowel de MORA’s als de mijnenkaarten zijn geraadpleegd.  

 

 

Leemte in kennis EODD-archief 

• De locatieaanduidingen op de MORA’s zijn onbetrouwbaar en zelfs met juiste 

gegevens, zijn ze soms verkeerd gearchiveerd. Er kunnen dus MORA’s gemist zijn, 

omdat ze op een verkeerd adres zijn geregistreerd. 

• MORA’s die geregistreerd zijn met als locatieaanduiding het politiebureau zijn niet 

geraadpleegd. Dit betreft explosieven die bij de politie zijn ingeleverd, door de 

politie naar kantoor meegenomen, in beslag genomen wapens en andere 

naoorlogse explosieven. Deze zijn niet te linken aan een locatie of 

oorlogshandeling uit WOII en daarom niet bruikbaar voor het onderzoek. 

• De volgende WO-nummers in/nabij het onderzoeksgebied zijn aangevraagd, maar 

waren niet aanwezig in het archief: 19720276, 19761501, 19911212, 19911561, 

19921161, 19940896, 20031727, 20101359. 

 

 

Uitwerking van de aangetroffen relevante stukken 

De volgende WO-nummers in/nabij het onderzoeksgebied zijn aangevraagd, maar betrof 

geen explosieven, of meldingen van naoorlogse, geïmproviseerde explosieven: 

19720196, 19722759, 19742629, 19792429, 19811636, 19841661, 19843007, 

19853484, 19860292, 19870507, 19871801, 19903308, 19951306, 20100226, 

20121206. 

 

De volgende WO-nummers in/nabij het onderzoeksgebied zijn aangevraagd, maar betrof 

een locatie van een aardappelverwerkingsfabriek, verzamelaar, puinverwerker, gemeen-

tewerf of baggerwerkzaamheden. Explosieven van dergelijke locaties zijn aangevoerd 

vanaf elders en dus niet te relateren aan oorlogshandelingen op de locatie: 20030362, 

20040325, 20060271, 20071708. 

 

 

Voor de aangetroffen relevante meldingen wordt verwezen naar de tweede tabel in 

bijlage 3. 
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3.2.7 Historische verenigingen en heemkundekringen 

Vaak hebben historische verenigingen of heemkundekringen periodieken waarin een tal 

van onderwerpen aan bod komen, waaronder WOII. Het verschilt per vereniging en 

locatie hoe uitgebreid de betreffende informatie is. Zo hebben sommige verenigingen 

leden die een speciale interesse in WOII hebben en zijn andere verenigingen meer 

toegespitst op andere onderwerpen.  

 

 

Betrouwbaarheid van de bron 

In deze archieven wordt zeer uiteenlopende informatie aangetroffen van zeer uiteenlo-

pende bronnen en betrouwbaarheid. Indien er geen tweede bron is, die een melding uit 

een dergelijke bron bevestigd, is de betrouwbaarheid van de informatie in de analyse in 

bijlage 3 toegelicht en onderbouwd. 

 

Geraadpleegde historische verenigingen en/of heemkundekringen 

Voor onderhavig onderzoek is er geen historische vereniging of heemkundekring geraad-

pleegd.  
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3.2.8 Defence Overprintkaarten 

Tijdens WOII werden door de geallieerden kaarten van strategische gebieden gemaakt op 

basis van luchtfoto-interpretaties, aangevuld met informatie die men via het verzet 

kreeg. Dergelijke kaarten betroffen topografische kaarten met daarin gemarkeerd de 

locaties van Duitse verdedigingswerken, vaak met details van aantallen, soorten en 

maten van geschutopstellingen. 

 

 

Betrouwbaarheid van de bron 

De bron wordt als vrij betrouwbaar gezien, aangezien de luchtfoto-interpretaties door 

zeer ervaren specialisten werd gedaan, waarbij hun expertise werd gecombineerd met 

waarnemingen van het verzet ter plaatse.  

 

 

Geraadpleegde kaarten 

Onderstaande kaarten uit de Library and Archives Canada zijn geraadpleegd. 

 

Defence Overprint kaarten 

Kaart. Nr. Omschrijving kaarten Relevant 

365 Leiden, 12 april 1945, Eastern Holland 25.000 Ja  

 

 

Uitwerking van de aangetroffen relevante stukken 

Voor de aangetroffen relevante gebeurtenissen wordt verwezen naar de gebeurtenissen-

lijst in bijlage 3. 
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3.2.9 Overige Nederlandse archieven  

Naast de reeds vermelde archiefinstellingen, zijn er nog andere uiteenlopende archiefin-

stellingen in Nederland die relevante informatie voor vooronderzoek (kunnen) bevatten. 

Dit betreft vaak kleinere archieven van bijvoorbeeld lokale musea, het NS-archief en 

soms zelfs privé-archieven. Dergelijke archieven zijn niet voor elke locatie aanwezig en 

er is conform Certificatieschema OO geen verplichting ze te raadplegen. 

 

 

3.2.9.1 Nationaal Brandweer Documentatie Centrum (Brandweerarchief)  

Door de brandweer is een chronologisch overzicht opgesteld van grootschalige ongeval-

len in Nederland waarin gebeurtenissen zijn opgenomen met een som van doden en 

gewonden groter of gelijk aan tien. Uitgangspunt voor dit criterium is dat een dergelijk 

aantal slachtoffers vraagt om een enigszins omvangrijke en gecoördineerde inzet van 

medische hulpverlening. Deze lijst omvat ook de periode van WOII en aan WOII gerela-

teerde ongevallen in de periode hierna.  

 

Betrouwbaarheid van de bron 

De bron wordt als wisselend betrouwbaar gezien, aangezien de bronnen die gebruikt zijn 

voor het opstellen van deze lijsten zeer divers zijn en variëren van gedigitaliseerde 

kranten tot in archieven gevonden verslagen of dagboeken/rapporten van de Luchtbe-

schermingsdienst. Ook zitten er diverse vermeldingen uit secundaire literatuur bij. 

 

 

Geraadpleegde documenten 

 

Brandweerarchief  

Omschrijving documenten Relevant 

Branden met grote aantallen slachtoffers Nederland v8 1 Nee, 1  

Grootschalig verkort NBDC site aug 2015 Nee, 1  

Grootschalig 3 oorlogsjaren 40-45 Nee, 1  

Omgekomen leden LBV HVD BB Nee, 1  

 

 

Uitwerking van de aangetroffen relevante stukken 

Er zijn in het archief geen relevante meldingen aangetroffen. 
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3.2.10  Getuigenverklaringen 

Interviews met ooggetuigen, die informatie hebben over de eventuele aanwezigheid van 

neergestorte vliegtuigen, afgeworpen bommen en andere gevechtshandelingen binnen 

het gebied, kan veel bruikbare informatie opleveren. Ruim 75 jaar na dato is het aantal 

ooggetuigen echter zeer beperkt. Vanuit het Certificatieschema OO is er geen verplich-

ting om getuigen te raadplegen. 

 

 

Betrouwbaarheid van de bron 

Eventuele ooggetuigen waren ten tijde van WOII meestal erg jong en bovendien vonden 

de gebeurtenissen meer dan 75 jaar geleden plaats. Verklaringen van ooggetuigen zijn 

daarom niet altijd betrouwbaar, waardoor een ooggetuigenverklaring altijd door een 

tweede bron bevestigd dient te worden, of onderbouwd zal worden waarom een specifie-

ke verklaring als betrouwbaar wordt gezien bij afwezigheid van een andere bron. 

 

 

Geraadpleegde getuigen 

Er zijn voor onderhavig onderzoek geen getuigen geraadpleegd. 

 

 



   

 

               VO Explosieven – Noordduinen en Binnenwatering, gem. Katwijk 47 van 100  

3.2.11  Buitenlandse archieven  

In het buitenland zijn diverse archieven met uitgebreide informatie over WOII. Deze 

bevatten archiefstukken, boeken en foto’s van oorlogshandelingen gemaakt of 

buitgemaakt door de troepen van het land waar het betreffende archief staat. Aangezien 

eenheden van diverse nationaliteiten op Nederlands grondgebied hebben gevochten, 

bevatten deze archieven vaak informatie over het voorkomen van explosieven in 

Nederland. De buitenlandse archieven betreffen de onderstaande en de buitenlandse 

luchtfotoarchieven zoals in §3.3 vermeld. 

 

 

3.2.11.1 The National Archives te Londen 

The National Archives te Londen (verder “TNA”) is het officiële archief van Groot-

Brittannië, met informatie over de Britse geschiedenis tot meer dan 1.000 jaar geleden. 

Hier zijn ondermeer operationele aanvalsgegevens te vinden met informatie over lucht-

aanvallen van de Royal Air Force (verder “RAF”) tijdens WOII. In dit archief dient con-

form het Certificatieschema OO een relevante onderzoeksinspanning verricht te worden 

betreffende informatie over door de RAF uitgevoerde luchtaanvallen in het onderzoeks-

gebied of de directe omgeving. Hierbij dient gekeken te worden naar de stukken van 

Bomber Command RAF, Coastal Command RAF, Fighter Command RAF/Air Defence Great 

Britain en de Second Tactical Air Force. Tevens geldt dit archief als een aanvullende bron 

met betrekking tot onderzoek naar geallieerde artilleriebeschietingen in de periode vanaf 

september 1944. Wanneer er in overige bronnen indicaties zijn dat het onderzoeksgebied 

in deze periode is getroffen door geallieerde artilleriebeschietingen, dienen de War 

Diaries van de relevante geallieerde eenheden te worden geraadpleegd om detailinforma-

tie aangaande deze beschietingen te verzamelen. 
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Figuur 3.2.9.1-I. Voorbeeld van de verslaglegging van de resultaten van een luchtaanval uitgevoerd door de 

RAF (in dit geval 197 Squadron van de 2nd Tactical Air Force). Per dag wordt vermeld welke piloten met welk 

type toestel bij een aanval betrokken was, met geplande doelwit en waargenomen resultaten gerapporteerd. 

Bron: The National Archives te Londen. 

 

 

Betrouwbaarheid van de bron 

Van de uitgevoerde luchtaanvallen zijn operationele aanvalsverslagen opgesteld. Hierin 

staan vermeld welke vliegtuigen, op welke dag en welk tijdstip, met welke wapens en op 

welk doelwit geacht werden een aanval uit te voeren. Daarnaast is achteraf door de 

bemanning gerapporteerd wat ze gedurende hun vlucht daadwerkelijk hebben uitge-

voerd. Wat betreft deel één – type en aantallen vliegtuigen, datum en tijd, soorten 

wapens en het beoogd doelwit – zijn deze rapporten zeer betrouwbaar. Wat betreft deel 

twee – daadwerkelijk uitgevoerde aanvallen – zijn de rapporten maar zeer beperkt 

betrouwbaar en dienen door een tweede bron bevestigd te worden. Uit ervaring van T&A 

en onderzoeken van de RAF blijkt dat het beoogde doelwit (zeker in het begin van WOII) 

vaak niet gevonden werd en een verkeerd doelwit werd aangevallen. Daarnaast blijkt – 

ook uit ervaring van T&A en onderzoeken van de RAF – dat de gemelde resultaten vaak 

sterk overdreven waren.  

 

Ook door de grondtroepen zijn verslagen opgesteld van hun acties en ervaringen, zoals 

de War Diaries van de Britten en de After Action Reports van de Amerikaanse troepen. 

Hier staan onder andere de bewegingen van de troepen in, of ze onder vuur lagen, waar 

ze vijanden waarnamen, etc. De betrouwbaarheid wisselt. Meldingen dat men onder vuur 

lag, zullen betrouwbaar zijn, echter locaties en meldingen van derden zijn minder be-

trouwbaar. Bij meldingen van locaties kunnen fouten van het kaartlezen naar voren 

komen, of is de omschrijving te karig om te bepalen waar men zich bevond. Indien 

locaties door derden gemeld werden, is de kans op fouten nog veel groter. Dit geldt ook 

voor meldingen van derden over andere zaken, net als schattingen van de sterkte van de 

vijand.  
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Geraadpleegde toegangsnummers van het National Archives te Londen 

 

Relevante zoekslag in gegevens van de RAF 

Om te voldoen aan de richtlijnen m.b.t. het doen van een relevant onderzoeksinspanning 

in de gegevens van de RAF, zoals gesteld in het Certificatieschema OO, is Wardocs 

geraadpleegd. Zie §3.2.11.5 voor een nadere toelichting. De documenten van de hieron-

der vermelde toegangsnummers, zijn door een onderzoeker van T&A geraadpleegd. 

 

 

Toegangsnummer AIR 37 – 2nd Tactical Air Force: Registered files and reports 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

715-718 Daily Log Second Tactical Air Force, Sept. 1944 – May 1945 Nee, 1 

 

 

Leemte in kennis National Archives te Londen 

• De gemelde aangevallen locaties zijn notoir onbetrouwbaar. 

• De gemelde resultaten van de aanval zijn vaak sterk overdreven. 

 

 

Uitwerking van de aangetroffen relevante stukken 

Er zijn in het archief geen relevante meldingen aangetroffen. 
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3.2.11.2 Library and Archives Canada 

De Library and Archives Canada (“Ottawa”) te Ottawa is het officiële archief van Canada. 

Hier zijn o.a. War Diaries van de Canadese eenheden en (lucht)foto’s van WOII onderge-

bracht.  

 

 

Betrouwbaarheid van de bron 

Hiervoor geldt hetzelfde als voor The National Archives te Londen met betrekking tot de 

opgestelde verslagen van grondtroepen (zie §3.2.11.1) en hetzelfde als voor luchtfoto’s 

in het algemeen zoals omschreven in §3.3. 

 

 

Geraadpleegde toegangsnummers van Library and Archives Canada 

Voor onderhavig onderzoek is het archief niet geraadpleegd.  
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3.2.11.3 The National Archives and Records Administration te College Park  

The National Archives and Records Administration (“NARA”) te College Park is het offici-

ele archief van de Verenigde Staten. Hier zijn o.a. vluchtgegevens van luchtaanvallen van 

de United States Army Air Forces en (lucht)foto’s van WOII te vinden.  

 

 

Betrouwbaarheid van de bron 

Hiervoor geldt hetzelfde als voor The National Archives te Londen met betrekking tot 

vluchtgegevens (zie §3.2.11.1) en hetzelfde als voor luchtfoto’s in het algemeen zoals 

omschreven in §3.3. 

 

 

Geraadpleegde toegangsnummers van NARA te College Park 

Dit archief is voor onderhavig onderzoek niet geraadpleegd, aangezien er op basis van de 

geraadpleegde bronnen geen aanleiding was om aanvullende, relevante informatie in dit 

archief te verwachten. 
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3.2.11.4 Bundesarchiv-Militärarchiv te Freiburg 

Het Bundesarchiv-Militärarchiv te Freiburg bevat de informatie van de Duitse militaire 

geschiedenis vanaf 1867. Conform de richtlijnen van het Certificatieschema OO dient ten 

minste de collectie Lageberichte van de Luftwaffenführungsstab Ic geraadpleegd, die 

meldingen bevat over bomafworpen op Nederlands grondgebied in de periode 10 mei 

1940 - 10 november 1941. 

 

 

Betrouwbaarheid van de bron 

Er zijn diverse soorten Duitstalige rapporten te vinden. Deze lopen uiteen van rapporten 

opgesteld door een Duitse autoriteit op een locatie in Nederland die verslag legde van 

gebeurtenissen ter plaatse (zoals een Ortskommandant) tot aan korte samenvattende 

rapporten die naar Duitsland werden gestuurd om verslag te doen van de gebeurtenissen 

(vaak luchtactiviteit) in Nederland. Voor deze rapporten geldt hetzelfde als voor de 

archiefstukken uit gemeentearchieven, regionale archieven en het Nationaal Archief, 

namelijk dat de gebeurtenis zelf betrouwbaar is, maar de betrouwbaarheid van de details 

afhangen van de persoon die rapporteert en zijn positie.  

 

Tevens bevat het archief enkele luchtfoto’s uit WOII. Hiervoor geldt hetzelfde als voor 

luchtfoto’s in het algemeen zoals omschreven in §3.3. 

 

 

Geraadpleegde inventarissen van het Bundesarchiv-Militärarchiv te Freiburg 

 

RH24-88: LXXXVIII. Armeekorps 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

RH24-88/13 Tätigkeitsberichte Juni-Dezember 1942 Nee, 1 

RH24-88/70 Tätigkeitsberichte Januar-Juni 1943 Ja  

RH24-88/78 Tätigkeitsberichte Juli-Dezember 1943 Ja  

RH24-88/90 Tätigkeitsberichte Januar-Juni 1944 Ja  

RH24-88/99 Tätigkeitsberichte Juli-August 1944 Nee, 1 

 

RL 2-II – Generalstab der Luftwaffe / Luftwaffeführungsstab, 1931-1945 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

4 5. Abteilung (Ic; Feindaufklärung, Abwehr, geistige Betreuung) 

4.3 Lagemeldungen, Lageberichte 

4.3.1 Reichsgebiet und alle Fronten 

Bandfolgetitel: Lageberichte alle Fronten.- Eigener und Feindeinsatz, Aufklärung 

RL 2-II/205 9. - 21. Mai 1940 Nee, 1 

RL 2-II/206 22. - 27. Mai 1940 Nee, 1 

RL 2-II/207 28. Mai - 2. Juni 1940 Nee, 1 

RL 2-II/208 3. - 8. Juni 1940 Nee, 1 

RL 2-II/209 9. - 14. Juni 1940 Nee, 1 

RL 2-II/210 15. - 22. Juni 1940 Nee, 1 

RL 2-II/211 23. - 30. Juni 1940 Nee, 1 

RL 2-II/211a 1. - 6. Juli 1940 Nee, 1 

RL 2-II/212 7. - 20. Juli 1940 Ja  

RL 2-II/213 21. Juli - 1. Aug. 1940 Nee, 1 

RL 2-II/1025 2. - 11. Aug. 1940 Nee, 1 

RL 2-II/1026 12. - 16. Aug. 1940 Nee, 1 

RL 2-II/214 15. - 22. Sept. 1940 Nee, 1 

RL 2-II/215 23. Sept. - 1. Okt. 1940 Nee, 1 

RL 2-II/216 3. - 13. Okt. 1940 Ja  

RL 2-II/217 14. - 24. Okt. 1940 Nee, 1 

RL 2-II/218 25. Okt. - 4. Nov. 1940 Ja  

RL 2-II/219 5. - 13. Nov. 1940 Nee, 1 
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RL 2-II – Generalstab der Luftwaffe / Luftwaffeführungsstab, 1931-1945 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

4 5. Abteilung (Ic; Feindaufklärung, Abwehr, geistige Betreuung) 

4.3 Lagemeldungen, Lageberichte 

4.3.1 Reichsgebiet und alle Fronten 

Bandfolgetitel: Lageberichte alle Fronten.- Eigener und Feindeinsatz, Aufklärung 

RL 2-II/220 14. - 19. Nov. 1940 Nee, 1 

RL 2-II/221 20. - 26. Nov. 1940 Nee, 1 

RL 2-II/222 27. Nov. - 3. Dez. 1940 Nee, 1 

RL 2-II/223 4. - 12. Dez. 1940 Nee, 1 

RL 2-II/224 13. - 21. Dez. 1940 Nee, 1 

RL 2-II/225 22. - 31. Dez. 1940 Nee, 1 

RL 2-II/226 1. - 9. Jan. 1941 Nee, 1 

RL 2-II/227 10. - 18. Jan. 1941 Nee, 1 

RL 2-II/228 19. - 31. Jan. 1941 Nee, 1 

RL 2-II/229 1. - 9. Febr. 1941 Nee, 1 

RL 2-II/230 10. - 18. Febr. 1941 Nee, 1 

RL 2-II/231 19. - 28. Febr. 1941 Nee, 1 

RL 2-II/232 1. - 8. März 1941 Nee, 1 

RL 2-II/233 9. - 16. März 1941 Nee, 1 

RL 2-II/234 17. - 21. März 1941 Nee, 1 

RL 2-II/235 22. - 24. März 1941 Ja  

RL 2-II/236 25. - 31. März 1941 Nee, 1 

RL 2-II/237 1. - 7. Apr. 1941 Nee, 1 

RL 2-II/238 8. - 14. Apr. 1941 Nee, 1 

RL 2-II/239 15. - 22. Apr. 1941 Nee, 1 

RL 2-II/240 23. - 30. Apr. 1941 Nee, 1 

RL 2-II/241 1. - 6. Mai 1941 Nee, 1 

RL 2-II/242 7. - 14. Mai 1941 Nee, 1 

RL 2-II/243 15. - 26. Mai 1941 Nee, 1 

RL 2-II/244 27. Mai - 7. Juni 1941 Nee, 1 

RL 2-II/245 8. - 15. Juni 1941 Nee, 1 

RL 2-II/246 16. - 25. Juni 1941 Nee, 1 

RL 2-II/247 26. - 30. Juni 1941 Nee, 1 

RL 2-II/248 1. - 6. Juli 1941 Nee, 1 

RL 2-II/249 7. - 12. Juli 1941 Nee, 1 

RL 2-II/250 13. - 18. Juli 1941 Nee, 1 

RL 2-II/251 19. - 24. Juli 1941 Ja  

RL 2-II/252 25. - 31. Juli 1941 Nee, 1 

RL 2-II/253 1. - 9. Aug. 1941 Nee, 1 

RL 2-II/254 10. - 16. Aug. 1941 Ja  

RL 2-II/255 17. - 22. Aug. 1941 Nee, 1 

RL 2-II/256 23. - 28. Aug. 1941 Nee, 1 

RL 2-II/257 29. Aug. - 3. Sept. 1941 Nee, 1 

RL 2-II/258 4. - 8. Sept. 1941 Nee, 1 

RL 2-II/259 9. - 14. Sept. 1941 Nee, 1 

RL 2-II/260 15. - 20. Sept. 1941 Nee, 1 

RL 2-II/261 21. - 26. Sept. 1941 Nee, 1 

RL 2-II/262 27. Sept. - 2. Okt. 1941 Nee, 1 

RL 2-II/263 3. - 9. Okt. 1941 Nee, 1 

RL 2-II/264 10. - 14. Okt. 1941 Nee, 1 

RL 2-II/265 15. - 18. Okt. 1941 Nee, 1 

RL 2-II/266 19. - 23. Okt. 1941 Ja  

RL 2-II/267 24. - 28. Okt. 1941 Nee, 1 

RL 2-II/268 28. Okt. - 3. Nov. 1941 Nee, 1 

RL 2-II/269 4. - 9. Nov. 1941 Nee, 1 
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RL20- Flughafenbereichskommandos der Luftwaffe, 1939-1945 

Inventaris Titel Relevant 

10 Niederlande 10.1 Kdo. Flughafenbereich 2/III - Amsterdam 

RL 20/241 Amsterdam – Kriegstagebuch 26-03-41/01-07-41 

Enthält: 

Feindliche Luftangriffe und besondere Vorkommnisse 

Eigene und feindliche Flugzeugabstürze 

Zu- und Abgänge von fliegenden Verbänden 

Nee, 1 

RL 20/242 Amsterdam – Kriegstagebuch 02-07-41/21-09-41 Nee, 1 

RL 20/243 Amsterdam – Kriegstagebuch 22-09-41/25-11-41 Nee, 1 

RL 20/244 Amsterdam – Kriegstagebuch 17-02-42/05-05-42 Ja 

RL 20/245 Amsterdam –Auflösung des Flugplatzkommandos Bergen und Unterstelung des 

Restkommandos under Fliegerhorstkommandantur 202/XI Schiphol, aug 1944 

Nee, 2 

 

RM 7- OKM / Seekriegsleitung der Kriegsmarine 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

Seekriegsleitung 

RM 7/345 Bd. 18 Entfernen15. - 23. Aug. 1940 Nee, 1 

RM 7/346 Bd. 19 Entfernen24. - 31. Aug. 1940 Ja  

RM 7/347 Bd. 20 Entfernen1. - 8. Sept. 1940 Nee, 1 

RM 7/348 Bd. 21 Entfernen9. - 21. Sept. 1940 Nee, 1 

 

RW 37 - Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden (1940-1945)  

De stukken betreffen vooral in beslag genomen zaken als vliegtuigen, grond en ‘Kriegswichtige Objekten’. 

Verder een deel over in Nederland gesneuvelde Duitse soldaten 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

RW37/23 Wochenlageberichte Bd.1: 29. Dez. 1941-30. Aug. 1942 Ja  

RW37/24 Wochenlageberichte Bd.2: 31 Aug. 1942 – 16. Mai 1943 Ja  

RW37/25 Wochenlageberichte Bd.3: Juni-Nov. 1943 Nee, 1 

 

 

Leemte in kennis Bundesarchiv-Militärarchiv te Freiburg 

• Veel informatie van Duitse instanties is in WOII verloren gegaan in de strijd, 

bewust vernietigd, of kwijtgeraakt. Op voorhand kan daarom zondermeer worden 

gesteld dat er mogelijk informatie ontbreekt in de geraadpleegde inventarissen. 

• Diverse van de stukken, zoals de Kriegstagebücher, zijn handgeschreven. Deze 

handschriften zijn niet altijd goed te ontcijferen. 

 

 

Uitwerking van de aangetroffen relevante stukken 

Voor de aangetroffen relevante gebeurtenissen wordt verwezen naar de gebeurtenissen-

lijst in bijlage 3. 
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3.2.11.5 Wardocs (Hans Nauta) 

T&A werkt regelmatig samen met het bedrijf Wardocs van de gerenommeerde onderzoe-

ker Hans Nauta. Via Wardocs worden gegevens omtrent bombardementen en/of vlieg-

tuigcrashes aangeleverd uit buitenlandse archieven zoals The National Archives te 

Londen, The National Archives and Records Administration (“NARA”) te College Park en 

het Bundesarchiv-Militärarchiv te Freiburg. 

 

 

Betrouwbaarheid van de bron 

Hans Nauta bezit een zeer uitgebreid archief van documenten uit genoemde archieven, 

verwerkt in een uitvoerige database en heeft zeer veel ervaring met het raadplegen van 

de archieven en het assisteren bij vooronderzoeken naar mogelijk aanwezige explosie-

ven. Daarbij levert hij scans van de originele archiefstukken met bronvermelding. Daar-

mee levert hij informatie gebaseerd op degelijk onderzoek en waarvan de bron verifieer-

baar is. Voor de geleverde stukken geldt dat ze dezelfde betrouwbaarheid hebben als 

reeds gemeld bij betreffende archieven. Omdat Hans Nauta een zeer uitgebreide databa-

se heeft, die hij uitvoerig raadpleegt, zijn in feite enkele leemtes in kennis van bepaalde 

bronnen gedekt. Zijn bevindingen worden altijd onderbouwd gerapporteerd, waarbij T&A 

dit analyseert en verwerkt in kader van het onderzoek.  

 

 

Relevante zoekslag in gegevens van de RAF 

Om te voldoen aan de richtlijnen m.b.t. het doen van een relevante onderzoeksinspan-

ning in de gegevens van de RAF, zoals gesteld in het Certificatieschema OO, is Wardocs 

geraadpleegd. Op basis van de zeer uitgebreide en systematisch toegankelijke database 

van Wardocs is daarmee een relevante zoekslag gedaan in de volgende bronnen: 

 

Commands 

• AIR14: Bomber Command 

• AIR15: Coastal Command 

• AIR16: Fighter Command 

• AIR24: Fighter Command 

• AIR37: Allied Expeditionary Air Force en Second Tactical Air Force 

 

Groups 

• AIR25: Groups 

 

Squadrons 

• AIR27: Squadrons 

 

Voor de stukken van Bomber Command RAF geldt tevens dat T&A de boeken van Zwa-

nenburg als relevante zoekslag beschouwd. Hoewel de heer Zwanenburg voor deze 

werken uitsluitend de Daily en Weekly Summaries uit het archief van The National 

Archives te Londen heeft gebruikt en die voor bepaalde periodes van WOII niet uitvoerig 

zijn, is T&A van mening dat het volstaat. De reden hiervoor is drieledig.  
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Ten eerste de betrouwbaarheid van de locatieaanduidingen in de stukken van Bomber 

Command RAF – deze zijn namelijk notoir onbetrouwbaar.3 Zeker aangezien de RAF al 

vroeg in de oorlog overging tot vrijwel uitsluitend nachtelijke aanvallen, wat de navigatie 

niet ten goede kwam. Een melding in deze stukken van een aanval in of nabij het onder-

zoeksgebied, zonder bevestiging uit een bron die betrouwbaar is m.b.t. de locatie, zou 

daardoor op geen enkele wijze leiden tot een andere conclusie van het onderzoek. 

 

Ten tweede heeft de heer Zwanenburg voor zijn onderzoeken reeds een vrij uitvoerige 

zoekslag gemaakt en de meldingen m.b.t. Nederland verwerkt in zijn boeken. Een meer 

uitvoerige zoektocht, zonder dat er aanvullende informatie beschikbaar is om gericht te 

kunnen zoeken, zou dus dieper moeten gaan en erg arbeidsintensief zijn. 

  

Ten derde zit de leemte in de boeken van Zwanenburg voornamelijk aan het einde van 

WOII, toen de oorlog in alle hevigheid in en nabij Nederland plaatsvond. Om dit te 

ondervangen raadpleegt T&A altijd luchtfoto’s van eind WOII, zodat ook incidentele en/of 

niet in andere bronnen vastgelegde sporen van oorlogshandelingen gevonden worden. 

Indien daaruit blijkt dat er sprake is van een luchtaanval op of nabij het onderzoeksge-

bied, voert T&A waar nodig alsnog een zoekslag uit in de archieven van Bomber Com-

mand RAF. 

 

Met andere woorden: Op voorhand – dus zonder concrete aanwijzing uit andere bron – 

onderzoek doen in de stukken van Bomber Command RAF kan alleen leiden tot een 

andere conclusie indien (1) de locatieaanduiding in de betreffende stukken correct en 

nauwkeurig genoeg zijn, (2) de aanval niet reeds vermeld was in de boeken van Zwa-

nenburg, (3) geen enkele andere bron melding doet van bominslagen, (4) er een luchtfo-

to beschikbaar is van na de aanval en (5) de luchtfoto sporen laat zien die de aanval 

bevestigen. Volgens T&A staat de extra inspanning daardoor niet in verhouding tot de 

kans op bruikbare resultaten die anderzijds niet verkregen zouden zijn. 

 

T&A doorzoekt het archief van Bomber Command RAF wel indien er uit andere bronnen 

aanwijzingen zijn, die duiden op een bombardement door eenheden van dit Command.  

 

 

Door Wardocs geraadpleegde toegangsnummers van het National Archives te Londen 

 

Toegangsnummer AIR 14 – Air Ministry: Bomber Command: Registered Files 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

2665 Night Bomb Raid Sheets May-June 1940 Ja  

2666 Night Bombs Raid Sheets July-August 1940 Ja 

2668 Night Bomb Raid Sheets, October 1941 Ja  

2674 Night Bomb Raid Sheets, January-June 1942 Ja 

2680 Night Bomb Raid Sheets, December 1944-May 1945 Ja 

3141 Form E Summaries 1 Group, July -December 1940 Ja  

3152 Form E Summaries 2 Group, February 1941 Ja  

3156 Form E Summaries 3 Group, July-August 1940 Ja 

3157 Form E Summaries 3 Group, September-October 1940 Ja  

3183 Form E Summaries Reports 5 Group, October 1940 Ja  

3195 Form E Summaries 5 Group, April-May1942 Ja  

 
3 Doelwitten werden vaak niet gevonden, of herkend, zeker in het begin van de oorlog en bij nachtelijke 

aanvallen. Uit een onderzoek van de RAF uit augustus 1941, het Bensusan-Butt report, bleek dat in de zomer 

van 1941 slechts 20% van de bommen binnen een straal van circa 8 kilometer van het doelwit terecht 

kwamen. Hoewel gedurende WOII dit verbeterde, bleef het een probleem voor de geallieerde luchtmacht. 
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Toegangsnummer AIR 14 – Air Ministry: Bomber Command: Registered Files 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

3360 Day Bomb Raid Sheets, September 1939-May 1940 Ja 

3362 Day Bomb Raid Sheets, January-May 1941 Ja  

3372 Night Bomb Raid Sheets, January-May 1943 Ja  

3666 War Album Bomber Command Volume 1, September 1939-May 1940 Ja  

 

Toegangsnummer AIR 15 – Air Ministry and Admiralty: Coastal Command: Registered Files 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

767 Coastal Command Attack Sheets, October 1940-August 1941 Ja  

 

Toegangsnummer AIR 24 – Royal Air Force Operations Record Book. Appendices 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

375 Operations Record Book Coastal Command, Appendices October-November 1940 Ja  

 

Toegangsnummer AIR 25 - Air Ministry and Ministry of Defence: Operations Record Books, Groups 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

1 Operations Record Book 1 Group, 1936-1943 Ja  

22 Operations Record Book 2 Group, 1936-1940 Ja  

23 Operations Record Book 2 Group, 1941-1943 Ja  

29 Operations Record Book 2 Group, Appendices May-July 1940 Ja  

59 Operations Record Book 3 Group, Appendices July-August 1940 Ja 

60 Operations Record Book 3 Group, Appendices October 1940 Ja  

68 Operations Record Book 3 Group, Appendices January-April 1943 Ja  

220 Operations Record Book 12 Group, 1942-1943 Ja  

221 Operations Record Book 12 Group, 1944 Ja  

222 Operations Record Book 12 Group, 1945 Ja 

214 Operations Record Book 11 Group, Appendices September 1944 Ja  

 

Toegangsnummer AIR 27 – Air Ministry and successors: Operations Record Books, Squadrons 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

34 Operations Record Book 3 Squadron, 1944 Ja  

388 Operations Record Book 37 Squadron, 1916-1940 Ja 

397 Operations Record Book 38 Squadron, 1916-1940 Ja  

426 Operations Record Book 41 Squadron, 1944-1945 Ja  

530 Operations Record Book 56 Squadron, 1942 Ja  

531 Operations Record Book 56 Squadron, 1943-1944 Ja  

555 Operations Record Book 59 Squadron, 1941-1943 Ja  

645 Operations Record Book 75 Squadron, 1916-1940 Ja 

671 Operations Record Book 80 Squadron, 1944 Ja  

731 Operations Record Book 90 Squadron, 1927-1943 Ja  

857 Operations Record Book 110 Squadron, 1917-1940 Ja  

862 Operations Record Book 110 Squadron, Appendices 1938-1940 Ja 

927 Operations Record Book 126 Squadron, 1944-1945 Ja  

959 Operations Record Book 139 Squadron, 1941 Ja  

962 Operations Record Book 139 Squadron, Appendices 1941 Ja  

1089 Operations Record Book 166 Squadron, 1918-1945 Ja  

1172 Operations Record Book 199 Squadron, 1942-1945 Ja  

1319 Operations Record Book 214 Squadron, 1935-1940 Ja 

1563 Operations Record Book 268 Squadron, 1940-1943 Ja  

1657 Operations Record Book 300 Squadron, 1943 Ja  

1666 Operations Record Book 303 Squadron, 1944-1945 Ja 

1777 Operations Record Book 402 Squadron, 1942-1943 Ja  

1890 Operations Record Book 451 Squadron, 1941-1945 Ja 

2082 Operations Record Book 604 Squadron, 1930-1940 Ja  

2107 Operations Record Book 610 Squadron, 1942-1943 Ja  

2108 Operations Record Book 610 Squadron, 1944-1945 Ja  
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Toegangsnummer AIR 28 – Air Ministry and Ministry of Defence: Operations Record Books,  

Royal Air Force Stations 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

516 Operations Record Book Marham, 1937-1940 Ja  

 

Toegangsnummer AIR 37 – 2nd Tactical Air Force: Registered files and reports 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

1449 Daily Logs Allied Expeditionary Air Force, September-October 1944 Ja  

 

Toegangsnummer AIR 50 - Air Ministry: Combat Reports, Second World War   

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

22 Combat Reports 56 Squadron, 1 December 1942 Ja  

 

 

Door Wardocs geraadpleegde toegangsnummers van NARA te College Park 

 

RG242  

Roll Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

T175-477 Befehlshaber der Sicherheitspolizei in den Niederlanden, 20 Februar 1941 Ja  

T314-1613 Kriegstagebuch 88./Armeekorps, September-Dezember 1942 Ja  

T314-1618 Kriegstagebuch 88./Armeekorps, Januar-Dezember 1943 Ja  

T314-1621 Kriegstagebuch 88./Armeekorps: Feindtätigkeitsberichte Januar-Juni 1944 Ja 

T501-204 Lageberichte Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden, 1942-1944 Ja  

T1022-2726 Kriegstagebuch Marineartillerieabteilung 201, July-Dezember 1942 

Kriegstagebuch Kommandierenden Admiral in den Niederlanden, 1 - 31 

Dezember 1944 

Ja  

T1022-2784 Kriegstagebuch Marinebefehlshaber in den Niederlanden/ Kommandieren-

den Admiral in den Niederlanden, 15 Juli 1940 - 30 Juni 1943  

Ja  

 

 

Door Wardocs geraadpleegde inventarissen van het Bundesarchiv-Militärarchiv  

 

RM67 

Inventaris Titel Relevant 

RM67/6 Kriegstagebuch 1./Sicherungsdivision, März 1941 Ja 

 

 

Leemte in kennis in de door Wardocs geraadpleegde stukken 

• De (algemene) leemtes in kennis die voor de andere buitenlandse archieven 

gelden, zijn ook hier van toepassing. 

 

 

Uitwerking van de aangetroffen relevante stukken 

Voor de aangetroffen relevante gebeurtenissen wordt verwezen naar de gebeurtenissen-

lijst in bijlage 3. 
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3.2.11.6 Service Historique de la Défense, Château de Vincennes (Frankrijk) 

De Service Historique de la Défense (“SHD”) is het archief van het Franse ministerie van 

defensie. Het bevat met name stukken over de Franse militaire historie vanaf de 17de 

eeuw. Hoewel het Franse leger en luchtmacht betrekkelijk weinig actief zijn geweest in 

WOII in Nederland, geldt met name voor Zeeland en enkele delen van Brabant dat ze in 

de meidagen van 1940 slag hebben geleverd en luchtaanvallen hebben uitgevoerd. 

 

 

Betrouwbaarheid van de bron 

Hiervoor geldt hetzelfde als voor The National Archives te Londen (zie §3.2.11.1) en 

collectie 409 uit het NIMH (zie §3.2.3), namelijk dat gevechtsverslagen en behaalde 

resultaten bewust of onbewust overdreven kunnen zijn, in de hitte van de strijd waarne-

mingen soms foutief waren en dat de Fransen minder bekend waren met Nederland en 

dus plaatsnamen en locaties verkeerd vermelden. 

 

 

Geraadpleegde toegangsnummers van Service Historique de la Défense 

Voor onderhavig onderzoek is het archief niet geraadpleegd.  
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3.2.12  Informatie van internet  

Tegenwoordig is ook internet een goede bron voor informatie, ook voor vooronderzoek. 

Hoewel op internet informatie staat waarvan de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid in 

twijfel getrokken kunnen worden, zijn er tegenwoordig ook veel archiefinstellingen die 

foto’s, archiefstukken, dagboeken en meer gedigitaliseerd materiaal beschikbaar hebben 

gesteld via hun website. Daarnaast is er informatie te vinden van amateurhistorici, 

krantenberichten van de afgelopen decennia, contactgegevens van mogelijke getuigen en 

locatiedeskundigen en meer.  

 

 

Betrouwbaarheid van de bron 

De betrouwbaarheid van informatie van internet is zeer sterk wisselend. Er wordt alleen 

informatie van internet verwerkt in onderzoeken wanneer de bron als redelijk tot zeer 

betrouwbaar wordt gezien, of tenminste in één betrouwbare bron wordt bevestigd. Indien 

de informatie van internet doorslaggevend is voor een analyse, zal de betrouwbaarheid in 

de analyse in bijlage 3 vermeld worden. 

 

 

Website Vergeltungswaffen 

De website http://www.vergeltungswaffen.nl/ geeft een overzicht van gebeurtenissen 

omtrent V-wapens (V1 en V2) in Nederland. Op de kaart zijn locaties van inslagen en 

lanceerinstallaties aangegeven. Bij de meldingen wordt eventueel aanvullende beschikba-

re informatie betreffende datum en locatie weergegeven. De meldingen zijn echter niet 

voorzien van bronverwijzing. Op basis van eigen onderzoek kan worden gesteld dat de 

aangegeven locaties en data niet altijd correct zijn en er meldingen dubbel op de kaart 

staan. Tevens blijkt dat er verschillende meldingen in kaart staan waarvan de exacte 

locatie niet te achterhalen is. Vergeltungswaffen.nl is in dit onderzoek gebruikt voor een 

indicatie van de gebeurtenissen omtrent V-wapens. Meldingen dienen ter afbakening van 

op explosieven verdachte gebieden altijd te kunnen worden bevestigd met informatie uit 

andere bronnen. 

 

 

Geraadpleegde websites 

 

Website Korte toelichting Bronverwijzing4 

http://www.topotijdreis.nl/ Historische kaarten van Kadaster Kadaster 

topotijdreis 

http://www.echodelta.net/mbs/en

g-translator.php 

Website om coördinaten die de geallieerden 

gebruikten om te zetten naar huidige locaties. 

N.v.t. 

http://www.vergeltungswaffen.nl Overzicht van V1 en V2-inslagen in Nederland  Vergeltungswaffen 

www.ikme.nl Indicatieve kaart militair erfgoed  ikme 

https://www.delpher.nl/nl/kranten Digitaal archief van historische kranten Delpher 

https://www.airwar4045.nl/ World War II allied aircraft crashes in the 

Netherlands 

Airwar40-45 

http://www.mei1940.nl/Meidagen/

10_mei_1940_deel_1.htm 

Valkenburg mei 1940 Valkenburg mei 

1940 

http://www.aircrewremembered.c

om/ 

Informatie over Duitse vliegtuigverliezen aircrewremembered 

https://aviation-safety.net/ Informatie over vliegtuigverliezen aviation-safety 

https://www.trouw.nl/nieuws/we-

zitten-met-een-nare-

'We zitten met een nare erfenis' – munitie in de 

duinen 

Trouw nare erfenis 

 
4 In bijlage 3 wordt in de kolom “bronverwijzing” naar deze termen verwezen voor de betreffende website. 
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Website Korte toelichting Bronverwijzing4 

erfenis~b7bcf6c7/ 

https://castricum105.nl/2015/04/

14/ontdek-het-oorlogsverleden-

van-het-noordhollands-

duinreservaat 

Achtergrond informatie betreffende munitie in 

de duinen 

castricum105 

extra.katwijk.nl Waterplan 2008/2027 van gemeente Katwijk en 

het Hoogheemraadschap van Rijnland 

Waterplan 

2008/2027 

 

 

Uitwerking van de aangetroffen relevante stukken 

Voor de aangetroffen relevante gebeurtenissen wordt verwezen naar de gebeurtenissen-

lijst in bijlage 3.  
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3.3 LUCHTFOTO INTERPRETATIE 

In WOII zijn door de geallieerden diverse fotoverkenningsvluchten boven Nederland 

uitgevoerd. Veel van deze luchtfoto’s zijn terug te vinden in de Speciale Collecties van de 

bibliotheek van Wageningen UR (“Wag”) en bij het Kadaster in Zwolle (“Zwolle”). Ook de 

luchtfotocollectie van de Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of 

Scotland (“RCAHMS”) / National Collection of Aerial Photography (“NCAP”) te Edinburgh 

(waarbinnen twee afzonderlijke archieven, “ACIU/JARIC”) en the National Archives and 

Records Administration te College Park (“NARA”) hebben (een grote hoeveelheid) 

luchtfoto’s van Nederland beschikbaar. The National Archives te Londen (“TNA”), de 

Laurier Military History Archive in Canada (“LMH”), de National Air Photo Library Ottawa 

(“Canada”), het Bundesarchiv/Militärarchiv te Freiburg (“BAF”) en het spoorwegmuseum 

te Utrecht (“SMU”) beschikken over een beperkter aantal luchtfoto’s van Nederland.  

 

De Nederlandse luchtfotoarchieven van Wageningen en Zwolle, en de luchtfotocollectie 

van RCAHMS/NCAP zijn conform de richtlijnen van het Certificatieschema OO verplicht te 

raadplegen. De overige archieven zijn eventueel te raadplegen als er in deze drie 

archieven geen bruikbare luchtfoto’s beschikbaar zijn en ook andere geraadpleegde 

bronnen niet voldoende duidelijkheid bieden met betrekking tot oorlogshandelingen, die 

middels luchtfoto-analyse opgehelderd kunnen worden. 

 

 

Criteria luchtfotoselectie 

Luchtfoto’s worden geselecteerd op basis van de opnamedatum, dekking, schaal en 

kwaliteit van de luchtfoto. Middels deze criteria wordt de keuze voor de meest bruikbare 

luchtfoto’s in relatie tot de oorlogshandeling gemaakt. De datum is daarbij erg belangrijk. 

Bij voorkeur wordt een foto van zo kort mogelijk na een oorlogshandeling gebruikt, 

omdat daarop de sporen ervan in de regel duidelijker zichtbaar zijn. Om deze sporen 

goed te onderscheiden wordt – waar nodig - een foto van voor de oorlogshandeling 

geraadpleegd, bij voorkeur van een datum van zo kort mogelijk ervoor. Daarnaast is 

beeldkwaliteit zeer belangrijk. De voorkeur gaat uit naar een scherpe foto, die het gebied 

goed dekt, van een goede schaal is en zonder beperkende factoren, zoals aanwezigheid 

van bewolking, inundaties, of beschadigingen aan de foto zelf. Zie ook bijlage 5 voor een 

de afspraken met de opdrachtgever m.b.t. de selectie van luchtfoto’s. 

 

Tevens wordt altijd een vlakdekkende luchtfotoanalyse uitgevoerd met foto’s van eind 

WOII teneinde een zo compleet mogelijk beeld van de oorlogshandelingen te verkrijgen. 

Dit wordt gedaan ongeacht of er meldingen van oorlogshandelingen in de tijd ervoor zijn. 

 

 

Luchtfoto-interpretatie 

Foto’s worden door deskundigen met ervaring in de interpretatie van luchtfoto’s uit het 

tijdvak 1940-1945 onafhankelijk van elkaar geïnterpreteerd. Eén van deze deskundigen 

voert deze analyse uit met de kennis van informatie uit het overige bronnenmateriaal. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een beeldbewerkingsprogramma waarmee o.a. 

helderheid, contrast en scherpte van de foto zijn aan te passen. De tweede analist voert 

zijn analyse uit zonder de aanvullende informatie uit het bronnenmateriaal en maakt 

gebruik van ArcGIS en de geogerefereerde luchtfoto. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 

de Image Analysis Toolbox en Effect Toolbox voor de beeldbewerking en –analyse (o.a. 

Dynamic Range Adjustment, Swipe functionaliteit).  
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Vergelijking van de luchtfoto’s met de huidige situatie 

Door de luchtfoto’s uit 1940-1945 te vergelijken met recente luchtfoto’s en 

satellietbeelden, kan een goed beeld verkregen worden van de naoorlogse 

ontwikkelingen in het gebied. Aanvullend zijn diverse topografische kaarten van de 

afgelopen 75 jaar (waaronder uit de Grote Atlas van Nederland 1930-1950 en 

www.topotijdreis.nl van Kadaster) met elkaar en de luchtfoto’s vergeleken. 

 

 

Betrouwbaarheid van de bron 

Luchtfoto’s worden in de regel als betrouwbare bron gezien. Bij luchtfoto’s dient echter 

rekening gehouden te worden met het feit dat ze geïnterpreteerd worden, met andere 

woorden dat er een soort van “vertaling” plaatsvindt van wat op de foto zichtbaar is. 

Aangezien niet alle sporen van oorlogshandelingen eenduidig als zodanig te herkennen 

zijn, geldt echter dat de betrouwbaarheid van deze sporen uiteen kunnen lopen. De 

betrouwbaarheid wordt verhoogd wanneer sporen te relateren zijn aan bijvoorbeeld 

bekende oorlogshandelingen. 

 

 
Figuur 3.3-I. Voorbeeld van de inter- 

pretatie van kraters rondom Duitse  

luchtafweerstellingen. Rode cirkels (hier  

pijlen) betreffen bomkraters, gele cirkels  

(hier pijlen) zijn kraters veroorzaakt door  

artilleriegranaten. Bron uitsnede luchtfoto:  

Bibliotheek Wageningen UR. 

 
In sommige gevallen zijn sporen niet  

eenduidig in verband te brengen met 

de bekende oorlogshandelingen. Met behulp van informatie over bommenrekken (zie bovenste inzet, bron: 

Boeing B-17G Field Service Manual) kan in enkele gevallen op basis van een opvallend kraterpatroon achter-

haald worden welk type toestel de bommen afwierp, in andere gevallen kan een analyse ondersteund worden 

door informatie over kraterafmetingen (zie onderste inzet, bron: Terminal Ballistic Data – volume 1). 
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Bij de analyse van de sporen van oorlogshandelingen wordt per spoor/object beoordeeld 

hoe waarschijnlijk de conclusie is. Hierbij bestaan conform het Certificatieschema OO drie 

classificaties: 

 

1. Bevestigd: betrouwbaarheid grenst aan zekerheid. De waarneming kan worden 

bevestigd met een tweede bron (betrouwbaarheid 99%); 

2. Waarschijnlijk: de deskundigen zijn overwegend zeker van de validiteit van de 

classificatie van het object op de luchtfoto (betrouwbaarheid 50% of hoger); 

3. Mogelijk: de deskundigen zijn overwegend onzeker van de validiteit van de classi-

ficatie van het object op de luchtfoto (betrouwbaarheid lager dan 50%). 

 

Tenminste twee deskundigen beoordelen per object hoe betrouwbaar de conclusie van de 

luchtfotoanalyse is. Verschillen in de interpretaties tussen de deskundigen worden 

besproken en resulteren in een gezamenlijke eindclassificatie. Indien sporen op een 

luchtfoto niet eenduidig zijn, zal meegewogen worden of ze door een tweede bron 

bevestigd worden. In de gebeurtenissenlijst van bijlage 3 worden de luchtfotoanalyses 

beschreven. Tenzij anders vermeld, worden de omschreven sporen van oorlogshandelin-

gen en objecten als ‘waarschijnlijk’ beoordeeld, of als ‘bevestigd’ wanneer er sprake van 

is dat een tweede bron de waarneming verifieert. De beoordeling van de (on)zekerheid 

zal onderbouwd worden en er zal vermeld worden hoe het is meegewogen in de conclu-

sies (verdacht/onverdacht). 

 

 

Geraadpleegde luchtfoto’s 

In onderstaande tabel staan alle luchtfoto’s van het onderzoeksgebied die zijn geraad-

pleegd voor onderhavig onderzoek. De afkortingen in de kolom “archief” verwijzen naar 

de archiefinstellingen zoals aan het begin van deze paragraaf aangegeven. In bijlage 4 is 

middels kaders in kaart aangegeven welk gebied gedekt is door elke luchtfoto. Elk kader 

is van een markering voorzien, waarin de laatste cijfers het fotonummer aangeven en de 

combinatie van cijfers ervoor het sortienummer. 

 

Datum Fotonr Sortie Schaal (1:x) Relevant Archief 

01.10.1940 204 H/275 ca. 18.000 Ja. Geraadpleegd wegens de bombarde-

menten van 24/25 augustus 1940. 

ACIU 

01.03.1941 355 H/696 ca. 40.000 Ja. Geraadpleegd wegens de bombarde-

menten van 20 februari 1941. 

ACIU 

07.04.1941 62 H/810 ca. 38.000 Ja. Geraadpleegd wegens de bombarde-

menten van 20 februari 1941. 

ACIU 

07.04.1945 3122, 

3124, 

4181, 

4183, 

4185 

4/2177 ca. 8.000 Ja. Geraadpleegd wegens vlakdekkende 

luchtfotoanalyse van eind WOII 

Wag 

04.08.1945 5003, 

5004 

106G/239/ 

LIB 

ca. 37.000 Ja. Geraadpleegd wegens naoorlogse 

munitie springputten 

ACIU 

 

Leemte in kennis luchtfoto’s  

• Geen. 

 

 

Uitwerking van de luchtfoto-analyse i.v.m. oorlogshandelingen 

Voor de luchtfoto-analyse wordt verwezen naar de gebeurtenissenlijst in bijlage 3. 
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Uitwerking van de luchtfoto-analyse i.v.m. naoorlogse grondroering 

Voor de aangetroffen relevante naoorlogse grondroering wordt verwezen naar de gebeur-

tenissenlijst in bijlage 3.  
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4 FASE 2: ANALYSE BRONNENMATERIAAL 

 

In deze fase wordt het historisch feitenmateriaal afkomstig van de inventarisatiefase 

gedetailleerd geanalyseerd. Op basis hiervan wordt vastgesteld of er sprake is van de 

vermoedelijke aanwezigheid van explosieven. Deze analyse is in de gebeurtenissenlijst in 

bijlage 3 uitgevoerd per relevante gebeurtenis. In onderhavig hoofdstuk is een algemene 

toelichting gegeven over de uitvoering van een dergelijke analyse. 

 

 

Verdacht of onverdacht? 

Bij de analyse wordt het bronnenmateriaal geanalyseerd en de betrouwbaarheid ervan 

beoordeeld. In de paragrafen van hoofdstuk 3 zijn per bron de richtlijnen weergegeven 

die T&A hanteert bij het beoordelen van deze betrouwbaarheid. Om te bepalen welke 

oorlogshandelingen wel of niet tot een verdacht gebied leiden, zijn de richtlijnen van het 

voormalige WSCS-OCE gehanteerd, aangezien het Certificatieschema OO daarvoor nog 

geen definitieve richtlijnen heeft. In bijlage 8 zijn deze richtlijnen weergegeven. Waar de 

beoordeling van een bron afwijkt van een van deze richtlijnen of anderzijds een nadere 

toelichting noodzakelijk wordt geacht, zal deze in de analyse in bijlage 3 beschreven 

worden. 

 

Als na de analyse van het bronnenmateriaal geen feiten duiden op de vermoedelijke 

aanwezigheid van explosieven, wordt de conclusie onverdacht getrokken. Als er sprake is 

van de vermoedelijke aanwezigheid van explosieven, wordt de conclusie verdacht 

getrokken. In dit geval dient een analyse uitgevoerd te worden om te bepalen wat de 

afbakening hiervan is (horizontaal en/of verticaal), welke (sub)soort explosieven mogelijk 

aanwezig zijn en van welk kaliber, nationaliteit en verschijningsvorm ze zijn. 

 

Op basis van die analyse is een deel van het onderzoeksgebied verdacht verklaard. 

 

 

Aanvulling van de analyse – afbakeningen, soorten explosieven, etc. 

In bijlage 3 is per gebeurtenis in de laatste kolom van de tabel aangegeven tot welk 

verdacht deelgebied het behoort. In de tabel in hoofdstuk 6 is per verdacht deelgebied de 

aanvullende analyse verwerkt.  

 

Voor de verdachte delen van het onderzoeksgebied is de analyse aangevuld met: 

 

• het horizontaal en verticaal vaststellen en afbakenen van het verdachte gebied 

• het vaststellen van de hoofdsoort, kaliber, nationaliteit en verschijningsvorm van 

vermoede explosieven 

• het vaststellen van de subsoort, type ontsteker(s) en aantal van vermoede af-

werpmunitie 

 

Afbakening van verdachte deelgebieden is per hoofdsoort explosief uitgevoerd.  
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Risicoanalyse 

In het geval dat grondroerende werkzaamheden binnen het verdachte gebied gepland 

zijn, is het raadzaam een risicoanalyse te laten uitvoeren, die resulteert in een advies 

over hoe om te gaan met de risico’s van de vermoede explosieven bij de geplande 

werkzaamheden en toekomstig grondgebruik. Voor de geplande werkzaamheden ten 

behoeve waarvan onderhavig vooronderzoek is uitgevoerd, is een dergelijke analyse 

verkort uitgevoerd in hoofdstuk 5. 

 

 

Horizontale afbakening 

De horizontale afbakening van verdachte gebieden heeft plaatsgevonden op basis van de 

resultaten van de inventarisatie van het bronnenmateriaal (waaronder de overzichtskaart 

in bijlage 4) en de richtlijnen hiervoor in het voormalige WSCS-OCE5 (zie bijlage 8).  

 

Deze afbakening is omschreven in de tabel in hoofdstuk 6 en weergegeven in de 

Bodembelastingkaart OO in bijlage 1.  

 

 

Soort, kaliber, nationaliteit en verschijningsvorm van de vermoede explosieven 

Op basis van het aangetroffen feitenmateriaal, is een analyse verricht van de 

vermoedelijke hoofdsoort, kaliber, nationaliteit en verschijningsvorm van de explosieven 

binnen het verdachte gebied. Indien de hoofdsoort afwerpmunitie betrof, is aanvullend 

een analyse verricht op de vermoede subsoort, type ontsteker(s) en verwachte aantal 

van de mogelijk aanwezige explosieven. 

 

 

Verticale afbakening 

Explosieven kunnen vanaf direct onder het maaiveld (maaiveld ten tijde van WOII) 

aangetroffen worden. De maximale diepte tot waar explosieven kunnen voorkomen hangt 

af van verschillende factoren zoals bodemgesteldheid, soort explosieven en bij 

afwerpmunitie (vliegtuigbommen) ook vliegsnelheid, afwerphoogte en -hoek.  

 

Op basis van de mogelijk aan te treffen explosieven, ondergrond en naoorlogse 

werkzaamheden is per deelgebied/voor het onderzoeksgebied een verticale afbakening 

van het verdachte gebied bepaald, zoals weergegeven in de tabel in hoofdstuk 6. Er kan 

van uitgegaan worden dat het maaiveld ten tijde van WOII overeenkomt met het huidige 

maaiveld, behalve waar vermeld wordt dat dit niet het geval is (zie projectspecifiek 

achtergrondrisico aan het eind van hoofdstuk 6). Indien tijdens werkzaamheden op 

locatie blijkt dat deze aanname plaatselijk niet klopt, dient deze aanname bijgesteld te 

worden aan hand van de nieuw verkregen informatie. 

 

De diepte minus maaiveld die in hoofdstuk 6 is gegeven, kan via het Dinoloket 

(www.dinoloket.nl) en/of via de algemene hoogtekaart van Nederland (www.ahn.nl) 

worden herleid tot een hoogte ten opzichte van NAP. 

 

 

 

 

 
5 Deze richtlijnen uit het voormalige WSCS-OCE zijn gehanteerd, aangezien het Certificatieschema OO daarvoor 

nog geen definitieve richtlijnen heeft. 

http://www.dinoloket.nl/
http://www.ahn.nl/
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Voor de diepteafbakening zijn geen aanvullende boringen of sonderingen gezet of 

proefsleuven gegraven. De afbakening kan dan ook gezien worden als een goede 

indicatie op basis van de toegankelijke informatie. Indien er een project voorbereid 

wordt, zullen in de regel veel meer gedetailleerdere gegevens over de bodemopbouw 

beschikbaar komen. Ook kan extra informatie naar voren komen over naoorlogse 

grondroering, constructies van gebouwen of ophooglagen.  

 

In die gevallen wordt geadviseerd om op basis van deze extra informatie opnieuw de 

diepte afbakening vast te stellen en op basis daarvan de noodzaak en wijze van detectie 

onderzoek te bepalen.  

 

 

Achtergrondrisico 

Gebieden met een zogenaamd ‘achtergrondrisico’ hebben, al spreekt men over een 

verdacht gebied, geen wezenlijk verhoogd risico op het aantreffen van explosieven 

(tenzij er sprake is van een contra indicatie). Het betreft de volgende gebieden: 

• Naoorlogs aangebrachte ophooglagen 

• Onder vooroorlogse bebouwing, waarbij deze en de directe omgeving niet beschadigd 

is tijdens de oorlog en er geen sprake is van bombardementen 

• Geroerde grond, waarbij het aannemelijk is dat aanwezige explosieven tijdens eerde-

re werkzaamheden zouden zijn ontdekt. Dit geldt bijvoorbeeld voor de grond boven 

naoorlogs aangelegde kabels, de naoorlogs vernieuwde ballastlaag en al eerder ge-

baggerde waterbodem, waarbij aantoonbaar niet dieper wordt gewerkt. 

 

Diepte naoorlogse werkzaamheden 

In veel gevallen is de beschikbare informatie over de diepte van naoorlogse ingrepen 

dermate globaal, dan wel afwezig dat deze vastgesteld/geverifieerd dient te worden in 

het veld door onderzoek. Dit kan door het zetten van boringen of sonderingen, het 

graven van proefsleuven of uitvoeren van geofysisch onderzoek.  

 

Als algemene richtlijnen voor het veldonderzoek kan hierbij het volgende worden aange-

houden: 

• Onder gesloopte en naoorlogse bebouwing: funderingsdiepte (vaak 2 tot 4 m-mv 

tenzij er sprake is van een slappe bodem en de bebouwing op palen staat, dan tot 10 

Mpa laag) ter plaatse van de paallocaties 

• Ballastvernieuwing op doorgaande sporen: tot 0.5 m-BS 

• Wegen en parkeerplaatsen: tot 0.5 m-mv 

• Kabels en leidingen: 0.5 tot 1.0 m-mv 

• Damwanden: dieper dan een laag met 10 Mpa drukweerstand en normaal minimaal 4 

meter lang 

 

Voor de volledigheid wordt nogmaals opgemerkt dat bovenstaande indicaties betreffen, 

die in alle gevallen geverifieerd dienen te worden door beschikbare tekeningen, getuigen 

en veldonderzoek. 

 

Zie het einde van hoofdstuk 6 voor projectspecifiek achtergrondrisico. 
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5 FASE 3: VERKORTE RISICOANALYSE WERKZAAMHEDEN 

 

De mogelijke aanwezigheid van explosieven in een verdacht gebied kan een risico 

vormen tijdens het uitvoeren van grondroerende werkzaamheden. Of de vermoede 

explosieven een risico vormen en, zo ja, welke maatregelen getroffen kunnen worden om 

dit risico te voorkomen of te beperken, hangt af van diverse factoren zoals de soort en de 

verschijningsvorm van de vermoede explosieven, de afbakening van het verdachte 

gebied, de geplande werkzaamheden en omgevingsfactoren. Aan hand hiervan kan een 

risicoanalyse uitgevoerd worden voor de toekomstige grondroerende werkzaamheden en 

grondgebruik binnen het onderzoeksgebied.  

 

In onderhavig hoofdstuk wordt een verkorte risicoanalyse uitgevoerd, om vast te stellen 

of er vervolgmaatregelen aan te bevelen zijn in relatie tot de mogelijk aanwezige explo-

sieven. Dit leidt in de regel tot de aanbeveling dat er maatregelen noodzakelijk zijn in de 

vorm van een (volledige) Risicoanalyse OO en/of opsporingswerkzaamheden enerzijds of 

anderzijds dat er geen aanleiding is om verdere maatregelen te nemen. Het betreft dus 

geen Risicoanalyse OO conform het certificatieschema voor het Certificatieschema OO. 

De resultaten van deze verkorte analyse zijn in hoofdstuk 7 vermeld met bijbehorend 

advies. 

 

5.1 GEPLANDE WERKZAAMHEDEN 

Ter plaatse gaan diverse soorten werkzaamheden uitgevoerd worden in de duinen te 

Katwijk. Onder andere ivm een initiatief voor een archeologisch depot (tentoonstelruimte 

etc.). 

 

5.2 VERKORTE RISICOANALYSE  

Over het algemeen zijn risico’s met betrekking tot mogelijk aanwezige explosieven 

beperkt tot het gebied waar grondroerende werkzaamheden overlappen met een ver-

dacht gebied, het zogenaamde opsporingsgebied (zie onderstaande illustratie). 

 

 
Opsporingsgebied is werkgebied/projectgebied binnen verdacht gebied. 

 

 

In hoofdstuk 6 zijn de horizontale en verticale afbakening van elk verdacht deelgebied 

vermeld. Tevens zijn ze inzichtelijk gemaakt in de kaart in bijlage 1, waar ze rood/roze 

gemarkeerd zijn. 
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Daar waar grondroerende werkzaamheden gepland zijn in een verdacht deelgebied in 

naoorlogs ongeroerde grond, zijn in de regel verdere veiligheidsmaatregelen noodzakelijk 

in verband met de geplande werkzaamheden en het toekomstige gebruik. Ook de aard 

van de werkzaamheden is hierbij van belang. In sommige gevallen behoort ook een deel 

van een verdacht gebied waar geen werkzaamheden gepland zijn tot het opsporingsge-

bied. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er sprake is van een veiligheidszone bij 

werkzaamheden waarbij grote trillingen worden veroorzaakt, zoals heien en hoogfre-

quent trillen. 

 

Voor de geplande werkzaamheden van dit onderzoek zijn de conclusies van de verkorte 

risicoanalyse als volgt samen te vatten: 

• Er zijn grondroerende werkzaamheden gepland in verdacht gebied (rode en/of 

roze gebieden in bijlage 1), waardoor aanvullende veiligheidsmaatregelen aanbe-

volen worden. Zie hoofdstuk 7 voor een nadere uiteenzetting; 

• Indien er werkzaamheden zijn gepland waarbij grote trillingen worden veroor-

zaakt, worden aanvullende veiligheidsmaatregelen aanbevolen. Dit geldt voor de 

locaties waar deze werkzaamheden plaatsvinden binnen verdacht deelgebied 1, en 

binnen een straal van 10 meter van deze verdachte deelgebieden. Zie een nadere 

toelichting over trillingen hieronder. Zie hoofdstuk 7 voor een nadere uiteenzet-

ting van het advies voor veiligheidsmaatregelen; 

• Hoewel er voor delen van het onderzoeksgebied geen feitenmateriaal is op basis 

waarvan het verdacht verklaard kan worden, wordt geadviseerd de reguliere, 

grondroerende werkzaamheden in het onverdachte gebied uit te voeren onder een 

werkprotocol “onverwacht aantreffen explosieven”. Zie hoofdstuk 7 voor een na-

dere uiteenzetting; 

 

Opmerking: de conclusies van de verkorte risicoanalyse hebben betrekking op de onder 

§5.1 omschreven werkzaamheden.  

 

 

Trillingen  

In een gebied dat verdacht is op de aanwezigheid van afwerpmunitie (vliegtuigbommen) 

dient er rekening gehouden te worden met het feit dat grote trillingen in de ondergrond 

een aanwezig explosief kunnen laten detoneren (ontploffen). Dit is een risico dat aanwe-

zig is naast het risico bij direct contact met een explosief. Grote trillingen worden bij-

voorbeeld veroorzaakt door heiwerkzaamheden en hoogfrequent trillen. 

 

Op basis van een onderzoeksrapport hanteert de EODD de richtlijn dat het risico op een 

ongewenste detonatie van een vliegtuigbom reëel is bij trillingen met een versnelling van 

1 m/s2 of meer. In de regel kunnen bovengenoemde werkzaamheden tot een afstand van 

10 meter een dergelijke versnelling veroorzaken. Binnen deze straal is explosievenonder-

zoek dan ook noodzakelijk, tenzij kan worden aangetoond dat de trillingen die worden 

veroorzaakt kleiner zijn dan 1 m/s2 of dat een gebied reeds is blootgesteld aan trillingen 

met een versnelling van meer dan 1 m/s2. In dat geval kan (in overleg met bevoegd 

gezag) op basis van een kwantitatieve risicoanalyse in een aantal gevallen worden 

aangetoond dat het achterwege laten toepassen van een veiligheidszone geen risico 

oplevert dat hoger is het achtergrondrisico. 

 

Overwogen kan worden om, indien nodig, een trillingsloze methode (drukken of boren) te 

gebruiken. Bij het gebruiken van een trillingsloze methode kan het gebied waar opspo-

ring noodzakelijk is, ingeperkt worden.  



   

 

               VO Explosieven – Noordduinen en Binnenwatering, gem. Katwijk 71 van 100  

6 CONCLUSIE  

 

6.1 CONCLUSIES VAN ONDERHAVIG VOORONDERZOEK 

Er is feitelijk materiaal aangetroffen, waaruit blijkt dat er mogelijk verschillende typen 

explosieven in het onderzoeksgebied zijn achtergebleven tijdens WOII. Hierdoor geldt dat 

het onderzoeksgebied (deels) verdacht is op de aanwezigheid van explosieven/ 

onontplofte oorlogsresten 

 

Op basis van de inventarisatie en analyse van het bronnenmateriaal, is een gedeelte van 

het onderzoeksgebied verdacht. De afbakening van het verdachte gebied en de soorten 

te verwachten explosieven is als volgt: 

 

Conclusies en afbakeningen (zie hoofdstuk 4 voor een nadere toelichting) 

Horizontale afbakening (Sub)soort, kaliber en 

nationaliteit van mogelijk 

aan te treffen explosieven 

Verschij-

ningsvorm 

Aantal Verticale afbakening 

 

Deelgebied 1 

 
Op basis van markeringsnummers 9573-026 

 

Gebied binnen 5 meter van 

het gedetecteerde grote 

object 1. 

Mijnen: onbekend type 

zeemijn; Duits of Brits 

Aangespoeld  Eén  De explosieven zijn te 

verwachten op circa 4.5 

m-mv** Wrakstukken Onbekend 

vliegtuig, inclusief eventueel 

aan boord geweest zijnde 

afwerpmunitie en boordwa-

pens met bijbehorende 

munitie 

Onderdeel 

van wrak 

Enkele 

* Er is door ECG een groot object gedetecteerd ten zuiden van het Uitwateringskanaal. Hoewel niet bekend is of 

het object aan explosieven gerelateerd is en zowel wat voor soort explosief het betreft is bovenstaande omschrij-

ving op basis van de meest waarschijnlijke explosieven namelijk een zeemijn of (restanten van) een vliegtuig-

wrak. 

 

** Deze diepte blijkt uit het detectierapport 436-013-ER-01 van ECG. 

 

 

Voor aanvullende informatie over horizontale en verticale afbakening en de vermoede 

soorten, hoeveelheden en verschijningsvormen van de explosieven wordt verwezen naar 

hoofdstuk 4 en de bijlagen. De uitleg op basis van welk feitenmateriaal de gebieden 

verdacht zijn verklaard en afgebakend, is terug te vinden in bijlage 3. 

 

 

Projectspecifiek achtergrondrisico 

In de eerste tabel in bijlage 3 zijn de naoorlogse werkzaamheden omschreven en in 

kaartbijlage 4 zijn de locaties ervan ingetekend. In bijlage 1 zijn verdachte gebieden 

waar deze naoorlogse werkzaamheden hebben plaatsgevonden aangeduid middels een 

roze kleur (in tegenstelling tot de rode kleur, die aanduidt dat er geen grootschalige, 

naoorlogse werkzaamheden van bekend zijn). Voor een nadere toelichting op naoorlogse 

grondroering en achtergrondrisico wordt verwezen naar hoofdstuk 4. 
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Vrijgegeven gebieden binnen het onderzoeksgebied 

In de eerste tabel in bijlage 3 zijn de vrijgegeven gebieden omschreven en in kaartbijlage 

4 zijn de locaties ervan ingetekend. In bijlage 1 zijn deze gebieden als onverdacht 

(groene markering) ingetekend indien het gehele gebied is vrijgegeven, of als roze-

gemarkeerde verdachte gebieden indien de locatie slechts deels is vrijgegeven. 

 

6.2 VERGELIJKING MET EERDER UITGEVOERDE VOORONDERZOEK(EN) 

In het verleden zijn vooronderzoeken naar explosieven uitgevoerd. De verschillen zijn 

ontstaan door de volgende factoren. 

 

- Op basis van hetzelfde bronnenmateriaal is een analyse uitgevoerd met recente 

(andere) inzichten.  

 

Opdrachtgever wordt geadviseerd om de / het bureau(s) die dit vooronderzoek c.q. deze 

vooronderzoeken heeft / hebben uitgevoerd en de opdrachtgevers van deze 

vooronderzoeken hierover te informeren. 
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7 AANBEVELINGEN  

 

Aan hand van de resultaten van de analyse van het bronnenmateriaal en de geplande 

werkzaamheden zoals omschreven in §5.1 wordt het volgende aanbevolen om de 

veiligheid tijdens het uitvoeren van de geplande werkzaamheden te waarborgen: 

 

• Er zijn grondroerende werkzaamheden gepland in verdacht gebied (rode en/of 

roze gebieden in bijlage 1), waardoor aanvullende veiligheidsmaatregelen aanbe-

volen worden: 

o Opsporingsonderzoek laten uitvoeren. Zie een nadere toelichting verderop 

bij “Opsporingsonderzoek.” 

 

• Indien er werkzaamheden zijn gepland waarbij grote trillingen worden veroor-

zaakt, namelijk het heien/intrillen van palen en/of damwanden worden aanvullen-

de veiligheidsmaatregelen aanbevolen. Voor elke paal of damwand die geheid 

wordt binnen verdacht deelgebied 1, of binnen een straal van 10 meter van deze 

verdachte deelgebieden, dient rekening gehouden te worden met de risico’s van 

trillingen. Zie een nadere toelichting verderop bij “Invloed trillingen op explosie-

ven.” De volgende aanvullende veiligheidsmaatregelen worden aanbevolen: 

o Opsporingsonderzoek laten uitvoeren. Zie een nadere toelichting verderop 

bij “Opsporingsonderzoek.” 

 

• Hoewel er voor delen van het onderzoeksgebied geen feitenmateriaal is op basis 

waarvan het verdacht verklaard kan worden, wordt geadviseerd de reguliere, 

grondroerende werkzaamheden in het onverdachte gebied uit te voeren onder een 

werkprotocol “onverwacht aantreffen explosieven”. Zie een nadere toelichting 

verderop bij “Werkprotocol.” 

 

 

Opsporingsonderzoek 

Aanbevolen wordt voor aanvang van, of tijdens de reguliere werkzaamheden in verdacht 

gebied (zie rode gebieden op de kaarten in bijlage 1) opsporingswerkzaamheden te laten 

uitvoeren. Dit wordt geadviseerd voor de delen waar grondroerende werkzaamheden 

binnen verdacht gebied gepland zijn en de delen van verdacht deelgebied 1 binnen 10 

meter van geplande werkzaamheden waarbij grote trillingen worden veroorzaakt (zie 

nadere toelichting “invloed van trillingen op explosieven” verderop). 

 

 

Fasering opsporingswerkzaamheden: 

 

Aangezien detectie werkzaamheden reeds hebben plaatsgevonden betreft onderstaande 

omschrijving alleen benaderingswerkzaamheden. 

 

1. Projectplan realtime detectie en benadering dat ter goedkeuring aan het bevoegd 

gezag aangeleverd dient te worden. Werkzaamheden kunnen pas starten na 

actieve goedkeuring; 

2. Realtime detectie en benadering; 
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3. Verdachte objecten, beperkt vrijgegeven gebieden en verstoorde gebieden 

worden nader onderzocht: 

• Inzet benaderteam en beveiligde graafkraan (indien noodzakelijk)  

• Laagsgewijs ontgraven, identificeren en tijdelijk veiligstellen van 

aangetroffen explosieven 

• Overdracht aangetroffen explosieven aan de EODD en ruiming hiervan  

4. Proces-verbaal van oplevering – verklaring vrij van explosieven.  

 

Onderzoeksresultaten benadering resulteren in een bodembelastingkaart met 

(beperkt)vrij van explosieven verklaarde gebieden 

 

 

Detectieverstorende factoren 

Voor het uitvoeren van een constructief en representatief opsporingsonderzoek is het van 

belang een duidelijk beeld te hebben van de locatiespecifieke omstandigheden. Deze 

kunnen namelijk bepalend zijn voor de mogelijkheden en onmogelijkheden van het 

opsporingsproces. De inzetbaarheid en het detectiebereik van detectietechnieken kan 

negatief worden beïnvloed door verstorende factoren als damwanden, hekwerk, kabels 

en leidingen, hoogspanningsmasten, bruggen, bovenleiding van het spoor en 

stelconplaten. Tevens is de begaanbaarheid van een opsporingsgebied van groot belang. 

Ter plaatse van bovengrondse obstakels is het in de regel niet mogelijk om 

opsporingswerkzaamheden uit te voeren.  

 

 

Opsporingsdiepte 

De verticale afbakening zoals omschreven in hoofdstuk 6 geeft weer tot welke diepte de 

te verwachten soorten explosieven voor kunnen komen binnen de verdachte deelgebie-

den. Afhankelijk van de aard van werkzaamheden en wensen opdrachtgever dient de 

opsporingsdiepte te worden bepaald. De opsporingsdiepte hangt af van verschillende 

factoren: 

• Diepte verdacht gebied: de maximale diepte tot waarop de explosieven aanwezig 

kunnen zijn.  

• Werkdiepte geplande werkzaamheden: de maximale diepte tot waarop 

grondwerkzaamheden plaatsvinden plus een veiligheidsmarge van 0.5 meter. 

 

 

Invloed trillingen op explosieven 

In een gebied dat verdacht is op de aanwezigheid van afwerpmunitie (vliegtuigbommen) 

dient er rekening gehouden te worden met het feit dat grote trillingen in de ondergrond 

een aanwezig explosief kunnen laten detoneren (ontploffen). Dit is een risico dat 

aanwezig is naast het risico bij direct contact met een explosief. Grote trillingen worden 

bijvoorbeeld veroorzaakt door heiwerkzaamheden en hoogfrequent trillen.  

 

Op basis van een onderzoeksrapport hanteert de EODD de richtlijn dat het risico op een 

ongewenste detonatie van een vliegtuigbom reëel is bij trillingen met een versnelling van 

1 m/s2 of meer. In de regel kunnen bovengenoemde werkzaamheden tot een afstand van 

10 meter een dergelijke versnelling veroorzaken. Binnen deze straal is 

explosievenonderzoek dan ook noodzakelijk, tenzij kan worden aangetoond dat de 

trillingen die worden veroorzaakt kleiner zijn dan 1 m/s2 of dat een gebied reeds is 

blootgesteld aan trillingen met een versnelling van meer dan 1 m/s2. In dat geval kan (in 

overleg met bevoegd gezag) op basis van een kwantitatieve risico analyse in een aantal 
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gevallen worden aangetoond dat het achterwege laten toepassen van een veiligheidszone 

geen risico oplevert dat hoger is het achtergrondrisico. 

 

 

Contra indicaties – explosievenvondst in onverdacht gebied 

Wanneer er sprake is van een vondst van een explosief in onverdacht gebied, is er 

sprake van nieuw feitenmateriaal ten opzichte van het uitgevoerde vooronderzoek 

(contra-indicatie). In dat geval wordt geadviseerd om bij het opsporingsbedrijf  vast te 

laten vaststellen of de vondst als incidentele vondst kan worden beschouwd. Zeker bij 

meerdere explosieven vondsten (contra-indicaties) kan men er vanuit gaan dat er 

gedurende WOII gevechtshandelingen hebben plaatsgevonden in het gebied, waardoor 

de kans op een volgende vondst reëler wordt. In dit geval is het verstandig om 

voorzorgsmaatregelen te treffen, zodat het werk onder veilige omstandigheden kan 

worden voortgezet. Een voorzorgsmaatregel is om (tijdelijk) te stoppen met de geplande 

werkzaamheden en een aanvullende probleemanalyse uit te laten voeren door het 

opsporingsbedrijf. 

 

 

Werkprotocol 

Een algemeen advies is de reguliere werkzaamheden uit te voeren onder een 

werkprotocol “onverwacht aantreffen explosieven”. Een dergelijk werkprotocol wordt 

gehanteerd indien er geen aantoonbaar verhoogd risico aanwezig is aangezien de 

werkzaamheden worden uitgevoerd in onverdacht gebied. Ter plaatse is een achtergrond 

risico aanwezig. In het werkprotocol wordt beschreven hoe men dient te handelen bij het 

spontaan aantreffen van een explosief. Tevens wordt geadviseerd een toolbox voor de 

aannemer te laten verzorgen. Dit verhoogt de veiligheid op de werkplek en voorkomt 

mogelijk stagnatie tijdens de werkzaamheden en verkleind daarmee financiële risico’s.  
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8 T&A EN KWALITEIT 

 

Het Vooronderzoek Ontplofbare Oorlogsresten behandeld in deze rapportage is op 

zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. 

Door een ISO-9001, VCA** en CS-OOO gecertificeerd kwaliteitssysteem waarborgt T&A 

de kwaliteit en veiligheid van haar diensten. 

 

T&A vindt het belangrijk om de CO2 emissie van haar activiteiten te monitoren en te 

reduceren.  

 

T&A streeft naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek. Een 

inventarisatie is echter gebaseerd op een (relatief) beperkt archiefonderzoek. Zodoende 

blijft het mogelijk dat relevante informatie niet wordt achterhaald.  

 

T&A is niet aansprakelijk voor de schade die mogelijk voortvloeit uit het gebruik van haar 

onderzoeksresultaten. 
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Bijlage 1: Bodembelastingkaart OO met onderzoeksgebied 

 

Noot T&A: Hoewel er naar gestreefd wordt om de kaart in deze bijlage zo weer te geven, 

dat er in gemeten kan worden, wordt altijd aanbevolen om de oorspronkelijke GIS-

bestanden te hanteren bij het bepalen van de grenzen van de (on)verdachte gebieden. 

Indien gewenst kan opdrachtgever deze grenzen als GIS-bestanden (shape-files) of als 

CAD-bestanden (*.dwg of *.dxf) ontvangen. 
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Bijlage 2: Toelichting gebruik tabellen - in bijlage 3 en hoofdstuk 6 

 

In bijlage 3 zijn twee tabellen opgenomen. De eerste tabel betreft een chronologische 

gebeurtenissenlijst in en nabij het onderzoeksgebied inclusief een analyse van het 

bronnenmateriaal. De tweede, daaronder, betreft de ruimingen door de EODD, ook 

inclusief een analyse. Indien ruimingen door de EODD te relateren zijn aan specifieke 

oorlogshandelingen in de eerste tabel, staat betreffende ruiming (ook) samengevoegd bij 

de gebeurtenis in de eerste tabel. 

 

 

Eerste tabel in bijlage 3 – chronologisch gebeurtenissenlijst 

Samen met bijlagen 1 en 4 vormen ze een totaaloverzicht van wat, wanneer en waar 

gebeurd is en voor welke delen van het onderzoeksgebied - op basis van dat feitenmate-

riaal - geconcludeerd kan worden dat het verdacht of onverdacht is op de aanwezigheid 

van explosieven. Onderstaande toelichting is ter ondersteuning van het gebruik van het 

chronologisch overzicht en de relaties met bijlagen 1 en 4. 

 

Markeringen 

In de gebeurtenissenlijst van bijlage 3 staat per gebeurtenis per bron uitgewerkt wat de 

bron vermeldt. In de eerste kolom (“markering”) is elke melding, die in of nabij het 

onderzoeksgebied plaatsvond, voorzien van een markeringsnummer dat uniek is per 

gebeurtenis. Deze markeringsnummers verwijzen naar markeringen in de gebeurtenis-

senkaart in bijlage 4, die gelabeld zijn met hetzelfde nummer.  

 

Indien dit nummer voorzien is van de melding “indicatief” of “i” (in de kaart), houdt dit in 

dat de gebeurtenis niet exact te plaatsen is. Hetzelfde geldt voor tekstvakken in bijlage 

4. Indien deze onnauwkeurigheid gevolgen heeft op de conclusie en/of horizontale 

afbakening, staat dit vermeld in de kolom “motivatie van de conclusie” in de eerste tabel 

in bijlage 3. 

 

Voor luchtfoto-interpretaties wordt de verwijzing “luchtfoto” gebruikt om te verwijzen 

naar bijlage 4. 

 

Gebeurtenissen die niet relevant waren om nader te analyseren, omdat ze bijvoorbeeld 

ver buiten het onderzoeksgebied plaatsvonden, of niet aan explosieven gerelateerd 

bleken te zijn, hebben geen markeringsnummer en staan dus ook niet in kaart.  

 

Datum 

In deze kolom is de datum van de gebeurtenis (zo nauwkeurig mogelijk) weergegeven.  

 

Gebeurtenis/locatie 

In deze kolom is de gebeurtenis omschreven, waarbij zo veel mogelijk de originele bron 

wordt geciteerd. Hierin is alle informatie die als relevant wordt beschouwd van de betref-

fende bron opgenomen.  

 

Bronverwijzing en archief 

Op basis van de kolommen “bronverwijzing” en “archief” zijn de bronnen te achterhalen 

via hoofdstuk 3. Archiefinstellingen met een langere naam zijn weergegeven met de 

afkorting die in de regel gebruikt wordt voor het betreffende archief en die tevens als 

dusdanig is vermeld in hoofdstuk 3. 
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Conclusies en motivatie  

In de kolom “conclusie” staat vermeld of op basis van een gebeurtenis (een deel van) het 

onderzoeksgebied verdacht of onverdacht is. In de kolom “motivatie conclusie” staat een 

toelichting hoe tot deze conclusie is gekomen. Bovendien staat in deze kolom – indien 

noodzakelijk – de betrouwbaarheid van de bron, onderbouwing (van nauwkeurigheid) 

van afbakening(en), soorten explosieven, onderbouwing van afwijkingen t.o.v. de richt-

lijnen van het voormalige WSCS-OCE (indien van toepassing), e.d. 

 

Deelgebied 

Indien de conclusie “verdacht” is getrokken, wordt in de kolom “deelgebied” verwezen 

naar het deelgebied zoals omschreven in de tabel in hoofdstuk 6.  

 

 

Tweede tabel in bijlage 3 – ruimingen door de EODD 

Deze tabel staat onder de gebeurtenissenlijst en betreft de MORA’s van de EODD.  

 

Markering 

Omdat de EODD werkt met UO-nummers, zijn voor de MORA’s geen markeringsnummers 

gebruikt, maar wordt verwezen naar het UO-nummer. Deze staat in de eerste kolom 

weergegeven en deze verwijzen – net als de overige markeringsnummers – naar het 

overeenkomstige nummer in kaartbijlage 4. 

 

Locatie 

In deze kolom staat de locatie omschreven waar het explosief ligt. Dit is niet altijd de 

locatie waar het explosief is aangetroffen en zelden erg nauwkeurig. Zo komen er mel-

dingen voor dat een explosief ligt op een baggerschip in een kanaal, maar is verder 

onduidelijk waar het explosief is opgebaggerd. Ook een adres biedt niet perse duidelijk-

heid over de locatie waar het explosief is aangetroffen – dat kan uit de grond komen voor 

de deur van het adres, maar het kan bijvoorbeeld ook ver er vandaan in het perceel van 

betreffende boerderij aangetroffen zijn. Bovendien is niet uit te sluiten dat het een 

verzamelobject was, of “bij opa op zolder” is aangetroffen. Dergelijke informatie is echter 

zelden vermeld in een MORA, waardoor de locatie-aanduiding onbetrouwbaar is wat 

betreft de locatie van het aangetroffen explosief. 

 

Vondst 

Hierin staat geciteerd wat de EODD ter plaatse heeft aangetroffen. Dit is vaak in afkor-

tingen, die door de jaren heen en per persoon verschillen.  

 

Conclusies, motivatie en verwijzing naar deelgebieden 

Zie omschrijving hiervan hierbij bij de toelichting van de eerste tabel. 
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Tabel in hoofdstuk 6 – conclusies en afbakening 

In deze tabel is per verdacht deelgebied de horizontale afbakening, (sub)soort, kali-

ber/gewicht, nationaliteit, verschijningsvorm en verticale afbakening omschreven. Omdat 

verschillende gebeurtenissen uit de gebeurtenissenlijst samen tot één verdacht deelge-

bied kunnen leiden, is per deelgebied vermeld op basis van welk(e) markeringsnum-

mer(s) het deelgebied verdacht is verklaard. 

 

Horizontale afbakening 

In deze kolom staat de horizontale afbakening omschreven, rekening houdend met 

eventuele onnauwkeurigheden (indien van toepassing) wegens beperkte mogelijkheden 

om een gebeurtenis exacte te plaatsen. Indien de afbakening afwijkt van de richtlijnen 

in, staat dit middels een voetnoot eronder vermeld. 

 

(Sub)soort, kaliber en nationaliteit van mogelijk aan te treffen explosieven 

In deze kolom staan de details over de mogelijk aan te treffen explosieven omschreven. 

Indien noodzakelijk wordt middels een voetnoot eronder een toelichting hierop. 

 

Verschijningsvorm 

Hier staat aangegeven in welke verschijningsvorm mogelijk aanwezige explosieven 

verwacht mogen worden. 

 

Aantal 

Hierin staat het aantal te verwachten explosieven. Indien dit exact te bepalen is, staat er 

een exact nummer. In de meeste gevallen betreft een indicatie van aantallen te verwach-

ten explosieven. 

 

Verticale afbakening 

Hierin staat de verticale afbakening gebaseerd op de bodemopbouw, soort en maximale 

kaliber explosief vermeld. In het geval van afwerpmunitie waarvoor een penetratiebere-

kening is uitgevoerd, wordt middels een voetnoot verwezen naar de uitgangspunten voor 

deze berekening, die eronder staan verwoord. 
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Bijlage 3: Chronologische gebeurtenissenlijst 

 

 



026Bijlage 3 Chronologische lijst gebeurtenissen 

 

 

Gemeente Katwijk  
Inventarisatie bronnenmateriaal Analyse bronnenmateriaal- 

Markering Datum Gebeurtenis/locatie Bronverwijzing Archief Conclusie Motivatie conclusie Deelgebied 

Ju-52’s en Nederlandse luchtaanvallen op strand op 10 mei 1940 in omgeving Katwijk en Wassenaar 

Ju strand 
Katwijk: 
Geen  

10-05-40 Tussen strandpaal 90 en Katwijk zijn 6 Ju-52 neergekomen waarvan er één is teruggevlogen.  
 
Noot T&A. De zuidgrens van de bebouwing van Katwijk aan Zee lag ten tijde van WOII circa 
bij paal 87.5., terwijl de zuidgrens van de gemeente circa bij 89.25 lag. 

Rijnhout (1982), 
117 

Literatuur Onverdacht Deze gebeurtenissen vonden plaats op het strand ten zuiden van 
Katwijk aan Zee en daarmee te ver van het onderzoeksgebied om 
erop van invloed te zijn. 
 
 

Onverdacht 

 10-05-40 Om 09.45 uur kwam een Ju 52 3m neer op het strand van Katwijk. Verliesregister 
NIMH 

Literatuur   

Junkers: 
Geen  

10-05-40 Het strand was een alternatief voor de Duitse transportvliegtuigen die niet op Valkenburg 
konden landen vanwege de daar reeds eerder in de grond weggezakte Junkers 52. Maar ook 
in het zand zakten de toestellen weg,  
Al op 10 mei 1940 kreeg de 3de Verkenningsgroep van Ruigenhoek opdracht om met 
6 verouderde CV’s verkennings- en aanvalsvluchten uit te voeren op het strand bij 
Katwijk, tegen de daar neergestreken Duitse vliegtuigen. In totaal werden 10 CV’s, 4 
die later werden uitgestuurd, hiervoor gebruikt. Dat deze aanvalsvluchten succes hadden, 
bewijzen de foto’s. Vooral het strandgebeuren geeft veel informatie van wat zich daar in die 
tijd allemaal afspeelde. 
 
Foto’s van strand Katwijk: 
Twee RAF foto’s gemaakt uit fotovliegtuigen, tonen op de eerste foto als nummer 1 enkele Ju-
52 op het strand en als nummer 2 een bominslag tijdens een bombardement. 
Op de tweede foto tellen we zeven Junkers op het strand ter hoogte van Katwijk. Langs het 
strand van Scheveningen tot Katwijk opgestelde vijandelijke vliegtuigen werden op 10 mei 
1940 door onze CX’s en CV’s tot viermaal toe bestookt. 
 

 
Foto 2: Volgens het onderschrift dekt de foto het ‘strand ter hoogte van Katwijk’. Uit 
vergelijking met de topografische kaart van die tijd, blijkt echter dat het noordelijke toestel 
circa bij 90.4 ligt en het meest zudielijke toestel nabij paal 92. Dit betreft het strand in 
gemeente Wassenaar.  

Rijnhout (1982), 
58, 59 

Literatuur   



Gemeente Katwijk  
Inventarisatie bronnenmateriaal Analyse bronnenmateriaal- 

Markering Datum Gebeurtenis/locatie Bronverwijzing Archief Conclusie Motivatie conclusie Deelgebied 

 
Foto 1: Op deze foto dekt het strand ter hoogte van paal 91 in gemeente Wassenaar.  
 
Noot T&A: Als foto 1 met foto 2 wordt vergeleken, dan lijkt deze foto een latere, ingezoomde 
foto die binnen foto 2 valt - op foto 2 is namelijk nog geen bomkater te zien. Echter, uit 
vergelijking met de foto uit het boek en de originelen uit het archief van de RAF, blijkt dat de 
foto foutief is samengesteld uit enkele foto’s! Zie analyse verderop bij de melding van het 
Britse bombardement door Blenheims. 

 10-05-40 Een Duitse golf van 39 Junkers transportvliegtuigen, die vanaf het Duitse vliegveld Werl was 
vertrokken en om 09.15 op vliegveld Valkenburg zou landen, constateerde dat er geen ruimte 
meer was om te landen. Achttien Junkers landden daarom op het strand tussen Katwijk aan 
Zee en Scheveningen. Bij Maaldrift werd een toestel neegeschoten. De overige toestellen, 
geladen met infanterie, keerden terug naar Werl. 
 

 
Vier ten zuiden van Katwijk aan Zee op het strand gelande Junkers transporttoestellen. 

 
Noot T&A: Uit vergelijking van de foto met de foto uit Rijnhout, hierboven, blijkt dat dit vrij 
zeker de toestellen ter hoogte van paal 91 betreffen.  

Harff (2007), 35 Literatuur   

7 veld: Geen 10-05-40 De op het strand gelande vliegtuigen werden die morgen eerst, door twee stukken 
7 veld van het l-IV Dep.B.A. met succes onder vuur genomen, omstreeks 17.30 uur 
door Bristol Blenheim bommenwerpers van de Engelse luchtmacht (RAF) gebombardeerd en 
diverse malen gemitrailleerd door de Luchtvaart Afdeling. 

Valkenburg mei 
1940 

Internet    

 10-05-40 Nederlands jachtvliegtuig beschiet op het strand staande Ju's 52 bij Katwijk. Molenaar (1970) Literatuur    

Beschietinge
n Fokkers: 
Geen  

10-05-40 Om 8.25 uur ontving de commandant van de C.-Lvd te Bergen telefonisch de opdracht 
‘bombardeer onverwijld de Duitse vliegtuigen op de velden Waalhaven en Valkenburg’. 
Valkenburg zou door drie toestellen worden gebombardeerd. Tussen 10.40 en 10.50 uur 
startten drie Fokker CX vliegtuigen, 713, 714 en 715. De vliegtuigen verzamelden zich om 
11.00 uur op 500 m hoogte boven Alkmaar. Van hier zetten zij koers naar Valkenburg, via 
Beverwijk en Noordwijkerhout, daarbij geleidelijk klimmen naar 1500 m.  
Om 11.20 uur vielen 21 mijnbommen […]. Kort voor het bombardement waren vijf op 
het strand staande vliegtuigen waargenomen. […] De bemanningen van Fokker 
toestellen 713 en 714 konden de verleiding niet weerstaan om na het bombardement 
op Valkenburg deze geparkeerde Ju 52 vliegtuigen met hun vóór- en 
achtermitrailleurs onder vuur te nemen. Dit had tot resultaat dat zeker één, doch 
waarschijnlijk twee van deze vliegtuigen in brand werden geschoten. Omstreeks 
11.40 uur keerden de 3 vliegtuigen op Bergen terug. 

Molenaar (1970), 
287, 290 

Literatuur   

Beschietinge
n Fokkers: 
Geen 

10-05-40 Om 15.25 startten drie Fokker-CV's van vliegpark Ruigenhoek om vijandelijke vliegtuigen die 
waren geland op het strand tussen Katwijk en Scheveningen, te vernielen. Zij keerden tussen 
15.50 en 16.00 weer op het vliegpark terug. De Bemanningen melden dat zij op het strand 
tussen beide plaatsen twintig vijandelijke vliegtuigen hadden waargenomen en zeven ervan 

Molenaar (1970), 
410-411 

Literatuur   



Gemeente Katwijk  
Inventarisatie bronnenmateriaal Analyse bronnenmateriaal- 

Markering Datum Gebeurtenis/locatie Bronverwijzing Archief Conclusie Motivatie conclusie Deelgebied 

in brand hadden geschoten met lichtspoormunitie, waardoor de vlieger van de no. 631 licht 
gewond werd, terwijl de toestellen verschillende kogelgaten opliepen. 

Beschietinge
n Fokkers: 
Geen 

10-05-40 Om 18.17 startte een Fokker-CV vanaf vliegpark Ruigenhoek om op het strand tussen Katwijk 
en Scheveningen nog eventueel aanwezige Duitse vliegtuigen te vernielen. Het lukte om twee 
op het strand staande Duitse transporttoestellen in brand te schieten, maar toen werden zij 
zelf beschoten door zes vijandelijke jachtvliegtuigen en keerden ze snel weer terug naar het 
vliegpark waar ze om 18.30 landden. 

Molenaar (1970), 
412 

Literatuur   

Engelse aanvallen op strand 10 mei 1940 

Geen  10-05-40 De op het strand gelande vliegtuigen werden die morgen eerst, door twee stukken 7 veld van 
het l-IV Dep.B.A. met succes onder vuur genomen, omstreeks 17.30 uur door Bristol 
Blenheim bommenwerpers van de Engelse luchtmacht (RAF) gebombardeerd en 
diverse malen gemitrailleerd door de Luchtvaart Afdeling. 

Valkenburg mei 
1940 

Internet  Onverdacht Deze gebeurtenissen vonden plaats op het strand ten zuiden van 
Katwijk aan Zee en daarmee te ver van het onderzoeksgebied om 
erop van invloed te zijn. 
 

Onverdacht 

Ju strand 
Katwijk: 
Geen  

10-05-40 Tussen strandpaal 90 en Katwijk zijn 6 Ju-52 neergekomen waarvan er één is teruggevlogen.  
 
Noot T&A. De zuidgrens van de bebouwing van Katwijk aan Zee lag ten tijde van WOII circa 
bij paal 87.5., terwijl de zuidgrens van de gemeente circa bij 89.25 lag. 

Rijnhout (1982), 
117 

Literatuur   

 10-05-40 Konden de geallieerde bondgenoten ons met hun materiaal dan niet steunen? Inderdaad 
vooral de Engelse RAF heeft gedaan wat zij in die uitermate moeilijke omstandigheden nog 
konden opbrengen. Voor Valkenburg bleef het echter beperkt tot enkele acties: 
Op 10 mei werden om 17.30 uur door Bristol Blenheim bommenwerpers de Junkers 
op het strand gebombardeerd, daarbij werden zij aangevallen door Duitse jagers. Eén 
Engels toestel werd boven Wassenaar neergeschoten, de Engelsen schoten vier Duitse 
toestellen neer. 

Portengen (1995), 
144 

Literatuur   

Junkers: 
Geen  

10-05-40 Het strand was een alternatief voor de Duitse transportvliegtuigen die niet op Valkenburg 
konden landen vanwege de daar reeds eerder +in de grond weggezakte Junkers 52. Maar ook 
in het zand zakten de toestellen weg  
(…) 
 
Foto’s van strand Katwijk: 
Twee RAF foto’s gemaakt uit fotovliegtuigen, tonen op de eerste foto als nummer 1 enkele Ju-
52 op het strand en als nummer 2 een bominslag tijdens een bombardement. 
Op de tweede foto tellen we zeven Junkers op het strand ter hoogte van Katwijk.(…) 
 

 
Foto 2: Volgens het onderschrift dekt de foto het ‘strand ter hoogte van Katwijk’. Uit 
vergelijking met de topografische kaart van die tijd, blijkt echter dat het noordelijke toestel 
circa bij 90.4 ligt en het meest zudielijke toestel nabij paal 92. Dit betreft het strand in 
gemeente Wassenaar.  

Rijnhout (1982), 
58, 59 

Literatuur   



Gemeente Katwijk  
Inventarisatie bronnenmateriaal Analyse bronnenmateriaal- 

Markering Datum Gebeurtenis/locatie Bronverwijzing Archief Conclusie Motivatie conclusie Deelgebied 

 
Noot T&A: Als foto 1 met foto 2 wordt vergeleken, dan lijkt deze foto een latere, ingezoomde 
foto die binnen foto 2 valt - op foto 2 is namelijk nog geen bomkater te zien. Echter, uit 
vergelijking met de foto uit het boek en de originelen uit het archief van de RAF, blijkt dat de 
foto foutief is samengesteld uit enkele foto’s!  

 10-05-40 Een Duitse golf van 39 Junkers transportvliegtuigen, die vanaf het Duitse vliegveld Werl was 
vertrokken en om 09.15 op vliegveld Valkenburg zou landen, constateerde dat er geen ruimte 
meer was om te landen. Achttien Junkers landden daarom op het strand tussen Katwijk aan 
Zee en Scheveningen. Bij Maaldrift werd een toestel neegeschoten. De overige toestellen, 
geladen met infanterie, keerden terug naar Werl. 
 

 
Vier ten zuiden van Katwijk aan Zee op het strand gelande Junkers transporttoestellen. 
 
Noot T&A: Uit vergelijking van de foto met de foto uit Rijnhout, hierboven, blijkt dat dit vrij 
zeker de toestellen ter hoogte van paal 91 betreffen.  

Harff (2007), 35 Literatuur   

Junkers in zee neergeschoten  

Geen 10-05-40 Er kwam een Ju 52 3m neer in de Noordzee bij Katwijk (1./KGrzbV 172). Verliesregister 
NIMH 

Literatuur Onverdacht  Uit de melding blijkt dat de toestellen in zee zijn 
neergeschoten/neergekomen. Dit is te ver van het grondgebied van 
de gemeente Katwijk om erop van invloed te zijn.  

Onverdacht 

 10-05-40 ca 0530 uur Duitse tijd: Ju-52 van I/KGzbV 172 IN ZEE WEST VAN KATWIJK neergeschoten 
door T-5 nr 862. 4 bemanningsleden en 14 parachutisten van 3.Zug 6/FJR2 kgvn volgens 
Cornwell. Toestel vernield. 

Brongers (2008) Literatuur    

 10/14-05-40 Bij Scheveningen en Katwijk zijn er 2 Ju-52 in zee neergeschoten.  Rijnhout (1982), 
117 

Literatuur   

 10-05-40 Konden de geallieerde bondgenoten ons met hun materiaal dan niet steunen? Inderdaad 
vooral de Engelse RAF heeft gedaan wat zij in die uitermate moeilijke omstandigheden nog 
konden opbrengen. Voor Valkenburg bleef het echter beperkt tot enkele acties: 
Op 10 mei werden om 17.30 uur door Bristol Blenheim bommenwerpers de Junkers op het 
strand gebombardeerd, daarbij werden zij aangevallen door Duitse jagers. Eén Engels toestel 
werd boven Wassenaar neergeschoten, de Engelsen schoten vier Duitse toestellen neer. 

Portengen (1995), 
144 

Literatuur   

Op 10 mei 1940 neergekomen vliegtuigen bij Katwijk 

Geen  10-05-40 Er kwam een Bf 110 neer bij Katwijk. Verliesregister 
NIMH 

Literatuur Onverdacht Er is in andere bronnen geen aanvullende informatie gevonden over 
deze melding. Er is daarmee geen locatie bekend waar het toestel 
neergekomen zou zijn en er kan geen verdacht gebied worden 
afgebakend. 

Onverdacht 

Op 10 mei 1940 neergekomen vliegtuigen bij Katwijk 

Geen  10-05-40 Meldingen van het Korps Luchtmachtdienst, mededelingen van 10 mei tot en met 14 mei 
1940. 10 mei 1940 om 06.48 uur te Noordwijk:  
Duits vliegtuig geland bij post Katwijk  

0900A - 29 Gemeentearchief 
Noordwijk  

Onverdacht Op 10 mei 1940 landde een Duits vliegtuig bij post Katwijk. Het is niet 
bekend waar deze gelegen was, echter er wordt door twee bronnen 
gemeld dat het toestel landde. Er kan gesteld worden dat er geen 

Onverdacht 
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 10-05-40 Om 06.48 h is een Duits vliegtuig geland bij Post Katwijk. 2.13.196-3247 Nationaal Archief 
Den Haag 

 wrakstukken daarbij in de grond gedrongen zijn. Het 
onderzoeksgebied is onverdacht m.b.t. deze melding. 

 

Nederlandse stellingen in de duinen mei 1940 

9573-002 

Indicatief 

12-05-40 Ten noorden van het uitwateringskanaal te Katwijk stonden op 12 mei 1940 opgesteld: 

Pantserafweergeschut (west) 
Geschut van 15 cm 1.24 (een batterij) (oost) 

 

Nierstrasz, III 4 

kaart 20, 22, 27 

Literatuur  Onverdacht De exacte locaties van deze wapenopstellingen zijn niet te 

achterhalen. Bovendien werd 3-III-2 R.A. op 13 mei verplaatst naar 
Delft en ook het pantserafweergeschut was in de avond van de 14e 
niet meer aanwezig (bron: kaart 27 van Nierstrasz, III 4). Hoewel het 
Nederlandse leger in mei 1940 vrji veel wapens en munitie heeft 
achtergelaten en gedumpt, was dat vrijwel uitsluitend wanneer men 
(regelmatig in paniek) terugtrok, of uit frustratie na de capitulatie. 
Voor beide eenheden die hier stelling hadden genomen, was dat niet 
van toepassing. 
 
Er kan op basis van deze feiten geen verdacht gebied worden 
afgebakend. 

Onverdacht 

Geruimde explosieven Katwijk en Noordwijk 

Geen  12-06-40 Katwijk aan Zee 
Plaats: Politie bureau 
Aantal/soort er opgeruimde projectielen: 2 eihandgranaten No 3 zonder dop, 7 slagp. No 3 
Tot springen gebracht ter plaatse: - 
Toelichting: onschadelijk gemaakt, slagp. meegenomen 

2.13.210 - 23 Nationaal Archief 
Den Haag 

Onverdacht  Politiebureau: Het is niet bekend waar de aldaar gemelden 
explosieven origineel gevonden zijn. Er kan op basis van deze feiten 
geen verdacht gebied worden afgebakend. 
 
Duinen: De exacte vonstlocatie in de duinen is onbekend. Er kan op 
basis van deze feiten geen verdacht gebied worden afgebakend. 
 
Katwijk, Noordwijk: De exacte vonstlocaties zijn onbekend. Er kan op 
basis van deze feiten geen verdacht gebied worden afgebakend. 

Onverdacht 

Geen  12-06-40 Katwijk aan Zee 
Plaats: Duinen 
Aantal/soort er opgeruimde projectielen: 1x bg van 6 veld met bs 
Tot springen gebracht ter plaatse: ja 
Toelichting: hierbij slagp. van politiebureau opgeruimd 

2.13.210 - 23 Nationaal Archief 
Den Haag 

  

Geen  14-06-40 Katwijk  
Plaats: - 
Aantal/soort er opgeruimde projectielen: 7 losse slagp. No 3, 2 sb No 28 
Tot springen gebracht ter plaatse: ja 
Toelichting: - 

2.13.210 - 23 Nationaal Archief 
Den Haag 

  

Geen  20-12-40 Katwijk  
Plaats: - 
Aantal/soort er opgeruimde projectielen: 3 bg zonder buis Ned., 1 bpg 3.7 D. 
Tot springen gebracht ter plaatse: - 
Toelichting: loods, elders vernietigd 

2.13.210 - 23 Nationaal Archief 
Den Haag 

  

Geen  20-12-40 Noordwijk 
Plaats: - 
Aantal/soort er opgeruimde projectielen: 1x 2cm Eng., 5x handgr NL, 1x antiek projectiel NL 
Tot springen gebracht ter plaatse: ja 
Toelichting: - 

2.13.210 - 23 Nationaal Archief 
Den Haag 

  

Bommen te Katwijk op 6 juli 1940 

Geen 06-07-40 Blenheims deden aanvallen op schepen in een kanaal bij Katwijk. Zwanenburg (z.j.) Literatuur  Onverdacht Er wordt gemeld dat er in de ochtend van 6 juli 1940 bommen terecht 
kwamen in de Hornespolder ten noorden van Katwijk a.d. Rijn. De 
bommen zijn in het vrije veld ingeslagen. Er wordt in de literatuur en 
in het stuk van het Nationaal Archief gemeld dat er 4 bommen zijn 
ontploft en dat er ook een 5e niet ontplofte bom aanwezig was. Deze 
zou later tot ontploffing zijn gebracht. Het stuk van de Duitsers meldt 
echter maar 4 bommen. Verder kan ook uit de gegevens van de RAF 
opgemaakt worden dat de bommen moeten zijn afgeworpen door een 
Blenheim met een bommenlading van 4x 250 lbs. Er zijn op deze dag 
slechts drie aanvallen in Nederland geweest waarvan één deze aanval 
bij Katwijk, één bij Ypenburg en één bij Zwolle. De aanvallen op 
Zwolle en Ypenburg hebben of +- 2 uur later of +- 1 uur vroeger 

Onverdacht 

  06-07-40 Op 6 juli werden ’s ochtends om half tien door geallieerde vliegtuigen vijf bommen 
afgeworpen, die 800 meter ten noorden van Katwijk aan Zee in de Hornespolder neerkwamen. 
Militairen van de Duitse grenspolitie gingen samen met de Katwijkse politie polshoogte nemen. 
Vier bommen waren geëxplodeerd. Een vijfde was niet tot explosie gekomen. Bij de explosies 
was de landarbeider H. van Egmont om het leven gekomen. […] verder was een paard in het 
veld dodelijk getroffen. 
Nadat in een straal van 500 meter de omgeving ontruimd was werd de niet geëxplodeerde 
bom tot ontploffing gebracht. Er ontstond een bomkrater met een doorsnede van acht meter 
en een diepte van drie a vier meter. 

Harff (2009), 70 Literatuur   

  06-07-40 Van den Burgemeester van Katwijk a.Z. 
 

2.04.53.15 - 76 Nationaal Archief 
Den Haag 
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Hedenmorgen 9.15 bominslag in gemeente Katwijk, Hornespolder 1 km ten noorden van 
Katwijk a.d. Rijn. Gevallen 5 bommen, waarvan 1 niet gesprongen. 1 landbouwer en 1 paard 
gedood. 

plaatsgehad (bron. Telefonisch overleg met Hans Nauta van 
Wardocs). Deze komen dus niet in aanmerking voor de neergekomen 
bommen bij Katwijk. Er moet dus geconcludeerd worden dat het 
inderdaad de Blenheim met 4 bommen aan boord was die 
verantwoordelijk was voor de gemelde bommen bij de Hornespolder. 
Vermoedelijk dat de melding van een 5e bom is ontstaan als gevolg 
van een misverstand. Dit zou bijvoorbeeld kunnen doordat men 4 
bommen, inclusief een blindganger meldde aan de burgemeester, 
maar dat dat door hem verstaan/geïnterpreteerd is als 4 bommen én 
een blindganger. De Duitse melding is in deze betrouwbaarder, 
aangezien vermoedelijk door Duitse troepen ter plaatse de inslagen 
zijn gezien en direct door hen zijn gerapporteerd, zonder tussenkomst 
van iemand als de burgemeester. Aangezien bekend is dat er slechts 
4 bommen werden afgeworpen en deze zijn ontploft/geruimd, worden 
er aan de hand van deze melding geen explosieven meer verwacht.  

  06-07-40 09.30 uur. Katwijk. 4 bommen. Bominslagen in het vrije veld, onbeduidende schade aan het 
veld. 1 persoon en 1 paard gedood. 
 
Noot T&A: Deze melding staat met verkeerde datum vermeld in dit document. Alle meldingen 
die in dit document gerapporteerd zijn met datum 5 juli 1940 blijken uit andere documenten 
op de 6e plaatsgevonden te hebben. Bovendien komen de details sterk overeen met de melding 
van de burgemeester in het document uit het Nationaal Archief. 

RL2-II - 212 Bundesarchiv 
Freiburg  

  

 06-07-40 Geen gerelateerde meldingen in de politiedagrapporten.  0411 – I.A. 7a Politierapporten 
Katwijk 

  

 06-07-40 Een Blenheim van 110 Sq heeft van 10.000 voet hoogte 4x 250 lbs afgeworpen. 
 
08.10 hrs Barges in canal 1 mijl E of Katwijk. Results unobserved. 

Via Wardocs  
AIR 14/3141-
3195, 3360-3368 
AIR 27/857 

Via Wardocs  
The National 
Archives te 
Londen 

  

Bom gevonden op Noorderstrand  

9573-011 
Indicatief 

11-08-40 Gevonden op het Noorderstrand een bom. Vermoedelijk is dit voorwerp een rookbom, daar 
deze gedeeltelijk is gevuld met water. Zeer waarschijnlijk ongevaarlijk. Alhier op het bureau 
in bewaring genomen.  

0411 – I.A. 7a 
 
Harff (2007), 70 

Politierapporten 
Katwijk 
Literatuur  

Onverdacht Uit de melding blijkt dat er een vermoedelijke rookbom is 
aangetroffen op het Noorderstrand. Dit zal waarschijnlijk een smoke 
float of flare betreffen. Dergelijke projectielen werden voornamelijk 
op zee gebruikt om een doel te markeren, een rookgordijn te creëren 
of om de aandacht te trekken bij een crash of noodlanding. Het 
projectiel zal dus aangespoeld zijn en betreft een incidentele vondst. 
Het onderzoeksgebied is niet verdacht met betrekking tot deze 
melding. 

Onverdacht 

Mijn aangespoeld te Noordwijk 

9573-005  17-08-40 Noordwijk. 500 meter van de grens met Katwijk spoelt een mijn aan. Harff (2004), 27 Literatuur Onverdacht Uit de bronnen kan opgemaakt worden dat er een mijn is aangespoeld 
500 meter van de voormalige gemeentegrens van de gemeente 
Noordwijk/Katwijk. Dergelijke explosieven waren gelegd in de 
Noordzee, maar niet op het strand. Het aanspoelen van deze mijnen 
gebeurde tijdens WOII vrij regelmatig, maar sindsdien slechts 

incidenteel. Gezien de zeer grote omvang van dit soort explosieven 
kan gesteld worden, dat ze opgemerkt worden wanneer ze 
aangespoeld zijn. Gezien de risico’s ervan zullen ze ook geruimd zijn. 
Het onderzoeksgebied is niet verdacht met betrekking tot deze 
melding.   

Onverdacht 

 17-08-40 Mijn aangespoeld bij kilometerpaal 85 alhier.  0917-013 Gemeentearchief 
Noordwijk 

  

Bommen op vliegveld Valkenburg en grens Katwijk/Noordwijk in de nacht van 24 op 25 augustus 1940 

 Rode driehoeken geven locaties van aangetroffen staafbrandbommen van 4 lbs aan. Onverdacht  Uit de politierapporten van de gemeente Katwijk, het Bundesarchiv 
Freiburg en de National Archives valt op te maken dat er in de nacht 
van 24 op 25 augustus 1940 vermoedelijk brisant- en brandbommen 
terecht kwamen bij (de omgeving van) vliegveld Valkenburg. De RAF 
meldt deze nacht geen aanvallen op doelen in of nabij Katwijk. 
 
Bommen in Hornespolder versus op vliegveld 
De politierapporten van de gemeente Katwijk spreken over een zestal 
geëxplodeerde bommen en de mogelijkheid op blindgangers van een 
licht kaliber bommen, in een weiland in de Hornespolder op de grens 
met Noordwijk. Daar staat geen tijdstip van het bombardement 
vermeld, maar in Duitse stukken staat dat om 02.45 uur 
brandbommen op of bij het vliegveld vielen. Opvallend hieraan is dat 
de politierapporten zes ontplofte brisantbommen rapporteren, terwijl 
de Duitse stukken alleen brandbommen melden, waarvan slechts drie 
ontploft zouden zijn. Uit stukken van de RAF blijkt dat rond 02.45 een 
Wellington een bommenlading van 4 brisant- en 60 
staafbrandbommen op Schiphol meende af te werpen. Dit is het enige 
toestel dat in aanmerking komt als verantwoordelijke voor de afworp 
op dat tijdstip op vliegveld Valkenburg. Dit roept echter nieuwe 
vragen op, want hoe komt het dat de politie zes ontplofte 
brisantbommen meldt, terwijl dat toestel er maar vier afwierp? 
Aangezien het voor een goede analyse van belang is te achterhalen 
of en hoe de door de politie gemelde bominslagen te relateren zijn 
aan de melding van de Duitsers, is nader onderzoek gedaan. Vermoed 
werd, dat de twee meldingen niet aan elkaar gerelateerd waren, maar 
er twee toestellen afzonderlijk een aanval uitvoerden en Katwijk 
troffen. 
 

Onverdacht 



Gemeente Katwijk  
Inventarisatie bronnenmateriaal Analyse bronnenmateriaal- 

Markering Datum Gebeurtenis/locatie Bronverwijzing Archief Conclusie Motivatie conclusie Deelgebied 

8370-005 
indicatief 
 
Blindgangers 
Hornespolde
r: 8370-
005c 
indicatief 
 

24/25-08-40 Dagrapport van zondag 25 Augustus 1940 
4 uur nm 
Tijdens surveillance door Venekamp en ondergetekende geconstateerd dat op de grens van 
Noordwijk en Katwijk een aantal brand en explosieve bommen waren uitgeworpen, 
zulks gedurende den nacht van zaterdag op zondag. Daar er een zestal bommen 
geëxplodeerd waren en in de onmiddellijke nabijheid een aantal gaten in het weiland 
Hornespolder zaten waarin nog niet ontplofte bommen van licht kaliber kunnen 
zitten, hebben wij de Politie te Noordwijk en de Grensaufzichstelle alhier gewaarschuwd met 
den commandant hiervan heb ik eenige roode vlaggen geplaatst 

0411 – I.A. 7a Politierapporten 
Katwijk 

 Bommen op gemeentegrens Katwijk/Noordwijk - 
Hornespolder 
Uit stukken van de gemeente Noordwijk blijkt dat de bommen die in 
de Hornespolder terecht waren gekomen daar rond 05.40 uur vielen. 
Er is dus inderdaad een tweede toestel geweest, dat de gemeente 
trof. Deze nacht werden aan deze kant van Nederland meerdere 
bombardementen uitgevoerd onder meer op Schiphol en IJmuiden, 
maar volgens Engelse rapporten ook op een vliegveld in de omgeving 
Haarlem. Dit bombardement werd als enige uitgevoerd met 6 
brisantbommen en tevens 60 4lbs brandbommen. Dit bombardement 
werd uitgevoerd rond 5 uur in de nacht, wat ongeveer overeenkomt 
met het tijdstip waarop inderdaad bommen op de grens bij Noordwijk 
terechtkwamen, volgens het rapport in het gemeentearchief van 
Noordwijk. Daarmee is bevestigd dat er geen relatie is tussen dit 
bombardement en het bombardement dat het vliegveld (of directe 
omgeving) trof. 
 
De bommen die bij de gemeentegrens/Hornespolder zijn 
neergekomen zullen dus door het toestel zijn afgeworpen dat een doel 
bij Haarlem dacht aan te vallen. Dit toestel had een bommenlading 
van 6 x 250 lbs brisantbommen + 60 x 4 lbs staafbrandbommen.  
 
Uit het politierapport van Katwijk kan opgemaakt worden dat er nabij 
de gemeentegrens een 6-tal bommen waren geëxplodeerd en dat er 
nog diverse blindgangers aanwezig waren van een licht kaliber 
bommen. Deze lichte bommen zullen de 4 lbs staafbrandbommen 
betreffen. Zie analyse hieronder.  
 
Aangezien de zes afgeworpen brisantbommen alle geëxplodeerd 
zullen zijn, is het waarschijnlijk dat de andere meldingen van 
omgesprongen projectiel, o.a. bij de Zanderij en het Parlevliet Bosch, 
ook staafbrandbommen betroffen hebben. Er worden naar aanleiding 
van deze melding geen brisantbommen meer in de ondergrond 
verwacht.  
 
Staafbrandbommen op grens Katwijk/Noordwijk en in de 
Zanderij 
Uit de bronnen kan opgemaakt worden dat er staafbrandbommen zijn 
afgeworpen. Staafbrandbommen dringen in de regel niet diep in en 
vallen in de loop der tijd uiteen. Bovendien heeft ter plaatse groot 
naoorlogs grondverzet plaatsgevonden. Gesteld kan worden dat er 
aan hand van deze meldingen geen staafbrandbommen in het 
onderzoeksgebied liggen. 
 

Bovenstaande stelling wordt onderbouwd door een vooronderzoek dat 
T&A voor een gemeente heeft uitgevoerd. Voor betreffende gemeente 
was achterhaald dat er circa 300 brandbommen van 30 lbs 
afgeworpen waren, die de gemeente troffen. Sinds begin jaren 70 zijn 
er zeker 30, mogelijk 37 in de gemeente aangetroffen en geruimd 
door de EOD (in één mora werd een overzicht gegeven van reeds 
geruimde 30 lbs bommen op een terrein, maar schepte meer 
verwarring dan duidelijkheid, waardoor het exacte aantal niet bekend 
is). Daar tegenover staat de melding van circa 12.000 afgeworpen 4 
lbs brandbommen, waarvan er in diezelfde periode slechts 12 zijn 
geruimd. Kortom, er zijn er 40x zo veel afgeworpen, maar er zijn drie 
keer zo weinig van aangetroffen sinds 1970. Als daarbij meegenomen 
wordt, dat 4 lbs brandbommen vrij beperkt indringen t.o.v. bommen 
van 30 lbs, dan zijn die getallen extra opvallend. Staafbrandbommen 
zouden namelijk al bij ondiepe grondroering, zoals aanbrengen van 
verharding en omploegen van een akker aangetroffen worden, terwijl 
30 lbs brandbommen dan onopgemerkt kunnen blijven liggen, omdat 
ze dieper kunnen liggen dan de grondroering bij die werkzaamheden. 
Bovendien, van de twaalf stuks 4 lbs staafbrandbommen die zijn 
aangetroffen, werd acht keer gemeld, dat het slechts resten betrof, 
waarschijnlijk uitsluitend het valgewicht. In drie gevallen staat er niet 
bij of het resten betroffen, of een intacte bom en slechts in één geval 
wordt gemeld dat de bom intact was. Die werd echter gemeld op een 

 

Grens 
Noordwijk-
Katwijk: 
8370-005c 
Indicatief 
 
 
Parlevliet 
Bosch: Geen 
 
 
 
Blindgangers 
Hornespolde
r: 8370-
005c 
indicatief 

24/25-08-40 Dagrapport van zondag 8 September 1940 
16.40 uur  
Door de Duitse bezetting van het vliegveld Valkenburg wordt gevraagd of er in de gemeente 
nog ongesprongen projectielen liggen. Medegedeeld dat op de grens Katwijk-
Noordwijk enkele liggen. Bij een eventueel demonteren zou men zich aan het politiebureau 
vervoegen, teneinde de plaatsen van ligging aan te duiden.  
 
+- 100 meter ten Oosten van Parlevliet Bosch en 500 m ten Westen van de betonnen brug in 
de duinen, ligt nog een projectiel aangegeven door een bordje. 
 
17.00 uur Een Duitsch onderofficier meldt zich aan de wacht als deskundige voor het 
demonteren der bommen. Durieux vergezeld hem naar de aangegeven plaats. 
 
Bovenbedoelde onderofficier komt morgenochtend tusschen 10 en 11 uur terug om de 
bommen liggende in een weiland in de Hornespolder te doen springen. Als dan moeten de 
veehouders G. van der Meij in de Balj…ste en Teun G…aan de Hoogstraat worden 
gewaarschuwd, dat zij hun vee enkele uren verwijderen. Genoemde veehouders zijn hier reeds 
mede bekend en zullen iemand beschikbaar houden om hun vee te verwijderen.  

0411 – I.A. 7a Politierapporten 
Katwijk 

  

8370-005c 
indicatief 

 

24/25-08-40 In den namiddag van zondag 25 augustus 1940, te omstreeks 5.40 uur, werd door de 
gemeentepolitie te Katwijk telefonisch ten politiebureele te Noordwijk, medegedeeld, dat in 

den voorafgaanden nacht door een vliegtuig bommen waren afgeworpen, welke op 
Noordwijksch grondgebied, nabij de grens van Katwijk waren neergekomen, terwijl een 
gedeelte van deze bommen niet ontploft zou zijn, uit een hierna ingesteld onderzoek 
bleek, dat de afgeworpen bommen brandbommen waren. In totaal werden ongeveer 
25 bommen gevonden, waarvan er +- 5 niet ontploft waren. Zij lagen in een weiland 
en in een teelland langs den Zwarteweg te Noordwijk. Huizen of andere objecten waren in de 
onmiddellijke omgeving niet aanwezig. 
Tengevolge van deze bominslagen zijn geen personen of dieren gewond of gedood, noch is 
materiële schade toegebracht. Luchtalarm is niet gemaakt.  
De plaatsen, waar de onontplofte projectielen lagen, zijn door middel van 
waarschuwingsborden en vlaggen aangeduid, terwijl de gemeentepolitie te Noordwijk tevens 
voor afzetting van het betrokken terrein heeft zorg gedragen. 
Nadere bijzonderheden omtrent het vliegtuig, dat e bommen heeft afgeworpen, zijn niet 
bekend.  

0917-013 Gemeentearchief 
Noordwijk 

  

8370-005c 
indicatief 
 

24/25-08-40 Melding van 19.30 uur 
Blijkens ontvangen melding en ingesteld onderzoek zijn hedenmorgen door vliegtuig een 
aantal onbekende voorwerpen vermoedelijk brandbommen afgeworpen die terecht gekomen 
zijn in weide en bollenland langs Zwartenweg in de gemeente Noordwijk, nabij grens Katwijk 
en waarvan een aantal verbrand of geëxplodeerd en de rest in de grond gedrongen nog aan 
weerzij is er is geen schade aangericht. 

0917-013 Gemeentearchief 
Noordwijk 

  

8370-005a 
indicatief 
 

24/25-08-40 0245 
Fliegerhorst Katwijk 
Anzahl der Bomben: 9 Br. (6 Bldg.) 
Kein Schaden gemeldet.  

RM7/346   Bundesarchiv 
Freiburg 

  

Geen  
 

24/25-08-40 24/25 augustus 1940 
In de nacht van 24 op 25 augustus 1940 bombardeerde een Vickers Wellington van 3 Group 
vliegveld Schiphol met in totaal 1 x 500 lbs + 3 x 250 lbs brisantbommen + 60 x 4 lbs 
staafbrandbommen. Er werden 4 explosies op het vliegveld waargenomen. Er ontstond 1 grote 
en 2 kleine branden in gebouwen in de zuidwesthoek. Een ander toestel nam 1 uur later grote 
branden waar in het gebied. 
 
Tussen 01.43 en 01.48 uur (BST) werden vanaf 3.000 voet hoogte in totaal 1 x 500 lbs + 
3 x 250 lbs brisantbommen + 60 x 4 lbs staafbrandbommen op Schiphol afgeworpen. 
Er werden 4 inslagen waargenomen die 1 grote en 2 kleine branden veroorzaakte in de 
zuidwesthoek van het vliegveld. 
 
De Wellington behoorde tot 214 Squadron. De brisantbommen waren uitgerust met een 
ontsteker zonder vertragingstijd. 

Via Wardocs 
 
AIR14/2666 
 
 
 
 
AIR14/3156 
 
 
 
 
AIR25/59 
 

Via Wardocs 
 
The National 
Archives Londen 
 
 
 
The National 
Archives Londen 
 
 
 
The National 
Archives Londen 
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De betrokken Wellington betrof de L7849 van 214 Squadron. 
 
Noot Wardocs: om 02.45 uur kwamen 9 brandbommen, waarvan 6 blindgangers, op Vliegveld 
Katwijk neer. Mogelijk is Valkenburg voor Schiphol aangezien. 
 
Om 05.40 uur werd gemeld dat ’s nachts op Noordwijks grondgebied nabij de grens van 
Katwijk in teelland en weiland langs de Zwarteweg 25 brandbommen waren neergekomen, 
waarvan 5 niet ontploft waren. 

 
AIR27/1319 
 
RM7/346   
 
 
0917-013 

 
The National 
Archives Londen 
Bundesarchiv 
Freiburg 
 
Gemeentearchief 
Noordwijk 

adres, samen met een Duitse bom van 1 kg. Dit doet vermoeden dat 
het een verzamelobject betrof, mogelijk kort na het bombardement 
door iemand opgeraapt en sindsdien in een huis of schuur bewaard. 
 
Op basis van bovenstaande wordt algemeen gesteld dat het er een 
uitermate kleine kans op de aanwezigheid van gevaarlijke delen van 
4 lbs brandbommen in de grond is. Dat er uitzonderingen zijn, wordt 
bevestigd door het aantreffen van de 4 lbs brandbommen op het 
vliegveld Valkenburg. Echter, voor het vliegveld geldt dat de grond 
ter plaatse niet geroerd is sinds het neerkomen van de bommen ter 
plaatse totdat ze middels opsporingsonderzoek werden aangetroffen. 
Voor de andere locaties geldt, zoals vrijwel overal in Nederland, dat 
de grond met regelmaat geroerd is sinds WOII en dat er mede 
daardoor geen blindgangers van 4 lbs brandbommen worden 
verwacht. 
 
Bommen op vliegveld Valkenburg 
De bommen die op vliegveld Valkenburg terecht zouden zijn 
gekomen, vielen al eerder die nacht, rond 02.45 uur.  Hoewel er 
meerdere toestellen rond grofweg deze tijd bombardementen 
uitvoerden in het westen van Nederland, is er maar één toestel 
daarvan met brandbommen geweest, waardoor duidelijk is, dat er 
deze nacht door dat toestel 4 brisantbommen en 60x 4lbs 
brandbommen afgeworpen werden op vliegveld Valkenburg. Volgens 
de bemanning van het toestel werd de zuidwesthoek van het vliegveld 
getroffen. Tevens meldt deze bemanning 4 explosies te hebben 
gezien, waaruit kan worden opgemaakt dat alle vier brisantbommen 
zijn geëxplodeerd. De Duitse rapporten maken slechts melding van 
blindgangers van brandbommen (6 stuks), wat doet vermoeden dat 
de brisantbommen buiten het vliegveld vielen. 
 
Staafbrandbommen op vliegveld Valkenburg 
Gesteld kan worden dat de brisantbommen zijn ontploft en er alleen 
blindgangers van 4 lbs staafbrandbommen in het gebied terecht 
gekomen zijn.  Staafbrandbommen dringen in de regel niet diep in en 
vallen in de loop der tijd uiteen. In de regel worden ze in Nederland 
uitermate zelden aangetroffen in verhouding tot de grote aantallen 
die afgeworpen zijn, en wanneer ze worden aangetroffen betreft het 
meestal uitsluitend het valgewicht. In dit geval zijn ze echter op het 
vliegveld aangetroffen, inclusief inhoud.  
 
Staafbrandbommen dienden een groot gebied te treffen en zijn door 
hun kleine gewicht vrij vatbaar voor spreiding door wind. Hoewel er 
meerdere factoren meespelen bij de spreiding van staafbrandbommen 

die afgeworpen worden, en die spreiding kan variëren, kan wel gesteld 
worden dat in de regel een gebied van zeker enkele honderden meters 
breed en meerdere honderden meters lang getroffen wordt. De 
meeste inslagen zullen zich in het centrum concentreren, terwijl aan 
de randen slechts enkele staafbrandbommen vallen. Zeven van de 
tien aangetroffen staafbrandbommen lagen vrij dicht bij elkaar, terwijl 
de andere drie op ruim 150 meter er vandaan lagen. Hoewel 
theoretisch de brandbommen over een veel groter gebied 
neergekomen kunnen zijn (tot wel een kilometer of verder van de 
aangetroffen exemplaren), is een afbakening op basis daarvan niet 
reëel en buitenproportioneel. Daar zijn twee redenen voor. Ten eerste 
zou een uitermate groot verdacht gebied ontstaan indien uitgegaan 
wordt van de maximale afbakening – er zou theoretisch tot op een 
kilometer vanaf alle aangetroffen blindgangers afgebakend moeten 
worden als uitgegaan wordt van de maximale spreiding. Dit is vrij 
onredelijk als bekend is dat in Nederland zeer zelden blindgangers van 
deze explosieven wordt aangetroffen waarbij explosieve/brandbare 
inhoud aanwezig is. Ten tweede is er al voor een zeer grote gebied 
opsporing uitgevoerd rondom de blindgangers, waarbij geen andere 
staafbrandbommen zijn aangetroffen. Dat doet vermoeden dat in dit 
geval de staafbrandbommen vrij geconcentreerd terecht gekomen 
zijn. Het gebied waarbinnen redelijkerwijs de staafbrandbommen 
geconcentreerd terechtgekomen kunnen zijn, is reeds vrijgegeven 

Haarlem op 
een 
vliegveld:  
8370-005c 

24/25-08-40 In de nacht van 24 op 25 augustus 1940 bombardeerde een Vickers Wellington van 3 Group 
om 05.15 uur (BST) een vliegveld bij benadering op positie 52.23N, 04.32E bij Haarlem. De 
positie was niet zeker. Er werden 6 x 250 lbs brisantbommen + 60 x 4 lbs 
staafbrandbommen afgeworpen op een driehoekig stelsel van in aanbouw zijnde startbanen 
en mogelijke frames van hangaars. Er werden inslagen op het midden van het vliegveld 
waargenomen.  
 
Tussen 05.10 en 05.15 uur (BST) werden vanaf 2.000 voet hoogte in totaal 6 x 250 lbs 
brisantbommen + 60 x 4 lbs staafbrandbommen afgeworpen op een vliegveld in aanbouw bij 
Haarlem op positie LSMF2032 (52.20N, 04.32E). Er werd waargenomen dat de bommen in 
het midden van de banen explodeerden. 
 
De Wellington behoorde tot 37 Squadron. De bomlading van 6 x 250 lbs + 60 x 4 lbs 
staafbrandbommen werd in een salvo afgeworpen en explosies werden in het midden van de 
banen waargenomen. Een 250 lbs brisantbom was uitgerust met een ontsteker met een 
vertragingstijd van 6 uur, de overige 5 x 250 lbs brisantbommen met een ontsteker zonder 
vertragingstijd.  
 
De betrokken Wellington betrof de L7779 van 37 Squadron. Bij de Nederlandse kust werd een, 
naar veronderstelling, vliegveld in aanbouw waargenomen en een aanval uitgevoerd. 
 
Noot Wardocs: de gerapporteerde positie ligt tussen de schijnvliegvelden Ruygenhoek en 
Vogelenzang. 

Via Wardocs 
 
AIR14/2666 
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3 bommen 
bij Schiphol 
en 
IJmuiden: 
Geen 

24/25-08-40 In de nacht van 24 op 25 augustus 1940 bombardeerde een Vickers Wellington van 3 Group 
Schiphol en een schip op positie LSMF2835 (52.28N, 04.35E) met in totaal 3 x 500 lbs 
brisantbommen. Er werden inslagen waargenomen.  
 
Om 02.30 en 02.50 uur (BST) werden vanaf 2.000 voet hoogte in totaal 3 x 500 lbs 
brisantbommen op Schiphol en schepen in IJmuiden op positie LSMF2835 afgeworpen. Er 
werden inslagen bij een zoeklicht en treffers of bijna-treffers op de schepen waargenomen. 
 
De Wellington behoorde tot 75 Squadron. De bommen waren in een steile duik vanaf 2.000 
voet afgeworpen. Er werd een inslag van 1 x 500 lbs bij een zoeklicht waargenomen en treffers 
of bijna-treffers van 2 x 500 lbs op kleine schepen in IJmuiden. De brisantbommen waren 
uitgerust met een ontsteker zonder vertragingstijd. 
 
De betrokken Wellington betrof de L7784 van 75 Squadron. Het zoeklicht werd aangevallen 
door langs de lichtbundel naar beneden te duiken. De schepen werden in een duik van 4.000-
2.000 voet hoogte aangevallen. 
 
Noot Wardocs: om 03.26 uur kwamen 2 bommen tussen de pierhoofden van IJmuiden neer.23 

Via Wardocs 
AIR14/2666 
 
 
AIR14/3156 
 
 
 
AIR25/59 
 
 
 
 
AIR27/645 
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Via Wardocs 
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Ypenburg: 
Geen 

24/25-08-40 24/25 augustus 1940 
 
In de nacht van 24 op 25 augustus 1940 bombardeerde een Vickers Wellington van 3 Group 
vliegveld Ypenburg (Z.63) met in totaal 3 x 250 lbs brisantbommen. Resultaten werden niet 
waargenomen, maar er waren veel activiteiten. 
 
Tussen 02.00 en 02.50 uur (BST) werden vanaf 8.000 voet hoogte in totaal 3 x 500 lbs 
brisantbommen afgeworpen op Z.63. Resultaten werden vanwege de bewolking niet 
waargenomen.  
 
De Wellington behoorde tot 37 Squadron. De brisantbommen waren uitgerust met een 
ontsteker zonder vertragingstijd. 
 
De betrokken Wellington betrof de R3231 van 37 Squadron. Ondank dat geen inslagen waren 
waargenomen was de bemanning vrij zeker dat het doel getroffen was. 
 

Via Wardocs 
 
AIR14/2666 
 
 
 
AIR14/3156 
 
 
 
AIR25/59 
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Noot Wardocs: Om 02.56 uur kwamen 2 bommen op Scheinflughafen Poeldijk neer. de Night 
Bomb Raid Sheets vermelden foutief 250 lbs in plaats van 500 lbs brisantbommen. 

 
 

van explosieven. Er worden geen blindgangers meer verwacht van 4 
lbs staafbrandbommen gerelateerd aan de geruimde exemplaren. 
 
Opgemerkt wordt, dat er meerdere aanvallen zijn uitgevoerd waarbij 
4 lbs staafbrandbommen in het onderzoeksgebied terechtgekomen 
kunnen zijn. Het is niet bekend bij welke aanval de aangetroffen 
blindgangers zijn afgeworpen. 
 
 
 
 
 
 

Zanderij: 
Geen 
 

24/25-08-40 Dagrapport van maandag 26 Augustus 1940 
Kennisgegeven door Kuijt, Nieuwesteeg K. a.d. Rijn dat op zijn land gelegen benoorden de 
Binnensluizen in de Zanderij waarschijnlijk een ongesprongen projectiel was gevonden. 
Wij daarheen begeven en bij onderzoek bleek dat er nog meerdere projectielen of 
brandbommen? lagen. De Grensaufzichtstelle hiermede in kennis gesteld en mij er nogmaals 
heenbegeven met Inspector Ziemann (?). In overleg met Ziemann bij een der projectielen een 
rode vlag geplaatst. Inspecteur Ziemann zal direct maatregelen nemen dat een en ander zo 
spoedig mogelijk zal worden opgeruimd.  

0411 – I.A. 7a 
 
 
Harff (2007), 73 

Politierapporten 
Katwijk 
 
Literatuur 

  

 08-09-40 Door de Duitse bezetters van het Vliegveld Valkenburg werd op 8 september aan de politie 
gevraagd of er in de gemeente nog ongesprongen projectielen lagen. De politie antwoordde 
de Duitsers dat op de grens Katwijk-Noordwijk enkele projectielen lagen. (…) De 
volgende ochtend tussen 10 en 11 uur kwam de Duitse explosievendeskundige om de 
bommen, die in een weiland in de Hornespolder lagen, te laten springen. 

Harff (2007) Literatuur    

Luchtfoto 01-10-40 De foto’s dekken een groot gebied tussen Leiden, Wassenaar en de zee. Vliegveld Valkenburg 
ligt hier middenin. Foto 204 dekt het grootste deel van de Hornespolder. De schaal en kwaliteit 
van de foto’s zijn redelijk.  
 
Er zijn op de foto’s geen eenduidige sporen van een bombardement te herkennen ter plaatse 
van Vliegveld Valkenburg. 
 

Ter plaatse van de Hornespoler en de gemeentegrens zijn diverse witte verstoringen in het 
veld waar te nemen. Enkele hiervan betreffen door de schaduw duidelijk positief reliëf. Andere 
lijken gerelateerd te zijn aan de aldaar aanwezige slootjes. In het westen van de Hornespolder 
zijn wel enkele verstoringen zichtbaar die echter niet eenduidig te relateren zijn aan de 
geëxplodeerde bommen.  

Foto 204 
Sortie H/275 

ACIU   

Geen 
 

2011 Uit het rapport “Projectanalyse locatie Valkenburg ten behoeve van opsporing van 
conventionele explosieven” uit november 2011 is op te maken dat er tien gevulde 
brandbommen van 4 lbs zijn aangetroffen, op de volgende RD-coördinaten en dieptes: 
 
X-coördinaat:    Y-coördinaat:   Z-coördinaat: 
88904.44           464905.61      0.2 m-mv 
88898.42           464905.78      0.2 m-mv 
88898.42           464905.78      0.2 m-mv 
88891.94           464910.19      0.15 m-mv 
88896.52           464909.83      0.25 m-mv 
88901.00           464918.23      0.2 m-mv 
88898.59           464911.79      0.2 m-mv 
88774.29           464948.17      0.51 m-mv 
88836.48           465064.57      0.4 m-mv 
88880.29           465055.63      0.42 m-mv 

ECG 119-010-
PrAn-01 

Rapporten derden 
via opdrachtgever 

  

Vermoedelijke lichtboei aangespoeld te Noordwijk 

Geen 31-08-40 a. Tusschen kilometerpalen 85 en 86 alhier ligt in duinen veereep een metalen ongeveer 60 
cm lang peervormig voorwerp dat uit zee is aangespoeld en doet denken aan lichtboei. 
Onderzoek echter wel gewenscht. 
b. […] 

0917-013 Gemeentearchief 
Noordwijk 

Onverdacht Betreft geen explosief.  Onverdacht 

Mijn aangespoeld te Noordwijk 

Paal 85: 
9573-006  

19-09-40 Bij paal 85 spoelt spoelt een mijn aan, bij paal 73 twee. Harff (2004), 27 Literatuur Onverdacht Uit de bronnen kan opgemaakt worden dat er een mijn is aangespoeld 
bij paal 85 te gemeente Noordwijk. Dergelijke explosieven waren 
gelegd in de Noordzee, maar niet op het strand. Het aanspoelen van 
deze mijnen gebeurde tijdens WOII vrij regelmatig, maar sindsdien 
slechts incidenteel. Gezien de zeer grote omvang van dit soort 
explosieven kan gesteld worden, dat ze opgemerkt worden wanneer 
ze aangespoeld zijn. Gezien de risico’s ervan zullen ze ook geruimd 
zijn. Het onderzoeksgebied is niet verdacht met betrekking tot deze 
melding.   

Onverdacht 

Bommen te Katwijk aan Zee op 9/10 oktober 1940 

Geen 09/10-10-40 Tussen 18.49 en 05.00 uur vonder er 35 vluchten plaats, waarvan 28 naar het oosten. In 
totaal werden er ongeveer 40 brisantbommen op 11 gebieden afgeworpen. […], in Katwijk 
werd een woonhuis vernield.  

RL2-II - 216 Bundesarchiv 
Freiburg  

Onverdacht In de nacht van 9 op 10 oktober 1940 vielen er twee bommen bij 
Katwijk aan Zee, waarbij een woonhuis werd vernield. Uit de 
gegevens van de RAF kan opgemaakt worden dat de bommen 
vermoedelijk zijn afgeworpen door de Wellington die dacht Rotterdam 
aan te vallen. Er werden twee bommen van 250 lbs afgeworpen. 
Aangezien er brand is uitgebroken kan gesteld worden dat er in ieder 
geval één van deze bommen is ontploft. Er zijn geen andere bronnen 

Onverdacht 

 09/10-10-40 03.57 uur. Katwijk aan Zee. 2 bommen, brand in een woonhuis. Verder geen schade.  RL2-II - 216 Bundesarchiv 
Freiburg 

  

 09/10-10-40 Geen gerelateerde meldingen in de politierapporten.  0411 – I.A. 8a  Politierapporten 
Katwijk 
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 09/10-10-40 9/10 oktober 1940  
In de nacht van 9 op 10 oktober 1940 opereerden toestellen van Coastal Command alleen 
tegen doelen in Belgíë en Frankrijk. 
 

Via Wardocs 
 
AIR24/375 

Via Wardocs 
 
The National 
Archives Londen 
 

 zoals gemeentearchiefstukken,  politiedagrapporten of een geschikte 
luchtfoto die meer informatie geven betreffende de exacte locatie van 
de neergekomen bommen en die kunnen bevestigen dat beide 
bommen ontploft zijn.  
 
Er kan op basis van deze feiten geen verdacht gebied worden 
afgebakend. 

 

  In de nacht van 9 op 10 oktober 1940 opereerden van Bomber Command alleen Vickers 
Wellingtons van 3 Group en Handley Page Hampdens van 5 Group boven Nederland en 
Duitsland. 
 

AIR14/2668 The National 
Archives Londen 
 

  

  De Hampdens van 5 Group vielen doelen aan tussen 20.30 en 22.04 uur (BST). De Wellingtons 
van 3 Group vielen doelen aan tussen 00.10 en 03.45 uur (BST), echter niet in de buurt van 
Katwijk. Een Wellington bombardeerde op een onbekend tijdstip met 2 x 250 lbs 
brisantbommen de haven van Rotterdam, één mijl ten noorden van Z.61 (Waalhaven). Er 
werd waargenomen dat de bommen op de dokken vielen, waarbij een brand ontstond.  
 

AIR14/3157, 
3183 

The National 
Archives Londen 
 

  

  De Wellington van 38 Squadron vervoerde een bommenlading van 2 x 500 lbs + 9 x 250 lbs 
brisantbommen, waarvan 2 x 250 lbs was uitgerust met een ontsteker met een vertragingstijd 
van 8 en 24 uur, + 60 x 4 lbs staafbrandbommen. De olie-industrie van Wesseling werd 
gebombardeerd, waarbij 2 x 250 lbs brisantbommen, voorzien van ontstekers zonder 
lange vertragingstijd, bleven hangen. Deze werden op de haven van Rotterdam 
afgeworpen, net ten noorden van vliegveld Waalhaven, waarbij een brand ontstond. 
De betrokken Wellington betrof de P9291 van 38 Squadron. 

 

AIR25/60 
AIR28/516 

The National 
Archives Londen 
 

  

  Het Operations Record Book van 38 Squadron niet is bijgehouden in oktober 1940 vanwege 
de overplaatsing naar het Midden-Oosten.  
 
Noot: bij Rotterdam werd alleen om 22.12 uur een bominslag gemeld. Deze was echter 
afkomstig van een Hampden van 5 Group die Rotterdam om 21.10 uur (BST) bombardeerde. 
Mogelijk is de situatie rond Valkenburg-Katwijk aangezien voor Waalhaven-Rotterdam 

AIR27/397 The National 
Archives Londen 
 

  

Flak projectiel gevonden te Noordwijk 

Geen  11-10-40 In Noordwijk (Zuid-Holland), 1 niet geëxplodeerd flakprojectiel gevonden. 077-1328 NIOD Onverdacht Uit de bronnen kan opgemaakt worden dat er een luchtdoelgranaat in 
de gemeente Noordwijk is gevonden. De exacte locatie van de vondst 
is echter niet bekend. Er kan op basis van deze feiten geen verdacht 
gebied worden afgebakend. 

Onverdacht 

Flak projectielen gevonden te Noordwijk 

Geen  16-10-40 In Noordwijk (Zuid-Holland) weer een niet geëxplodeerd flakprojectiel gevonden. In totaal 
lagen er 3 niet geëxplodeerde flakprojectielen. 

077-1328 NIOD Onverdacht Uit de bronnen kan opgemaakt worden dat er luchtdoelgranaten in de 
gemeente Noordwijk zijn gevonden. De exacte locaties van de 
vondsten is echter niet bekend. Er kan op basis van deze feiten geen 
verdacht gebied worden afgebakend. 

Onverdacht 

Bom in zee neergekomen op 16 oktober 1940 

Geen 16-10-40 9.20 uur nm 
Is ter hoogte van de Voorstraat circa 100 .. (m?) in zee een bom neergekomen. Verdere 
bijzonderheden ontbreken. 

0411 – I.A. 8a  Politierapporten 
Katwijk 

Onverdacht Er wordt gemeld dat er een bom in zee is neergekomen. Er zijn geen 
aanwijzingen dat er bommen op land terechtgekomen zijn. 

Onverdacht 

Op strand gevonden projectielen  

Geen  23-10-40 N. Naasnoot, Baljuwstraat 15, geeft kennis dat hij twee ongesprongen projectielen heeft 
gevonden in de strandreep, onder aan het duin, nabij de 3e paal. Een bordje is hierbij 
geplaatst.  

0411- I.A. 8a Politierapporten 
Katwijk 

Onverdacht Uit de melding blijkt dat er op het strand bij Katwijk aan Zee twee 
onontplofte projectielen zijn gevonden. De melder woont te 
Baljuwstraat 15, dit ligt ter hoogte van paal 87. Hij meldt dat de 
projectielen nabij de 3e paal zijn aangetroffen. Het is onbekend ten 
opzichte van waar de 3e paal gerekend moet worden en welke palen 
het betreft. Indien de kilometerpalen bedoeld worden, liggen de 
projectielen 3 kilometer vanaf het onbekende referentiepunt. 
Aangezien de gemeente Katwijk ten tijde van WOII een kuststrook 
had die maar net iets langer was van 3 km is het mogelijk dat de 
gemelde projectielen buiten de gemeente lagen. Aangezien de exacte 
locatie van de projectielen en het soort projectielen niet bekend is, 
kan er geen verdacht gebeid worden gedefinieerd.  

Onverdacht 

Dornier in de duinen bij Noordwijk neergekomen  

Geen  28-10-40 Om 16.15 uur kwam bij Noordwijk (in de duinen) een Do 24 N-1 (0004) neer. Piloot was 
Leutnant K. Scheel. 

Verliesregister 
NIMH 

Literatuur Onverdacht Uit de bronnen kan opgemaakt worden dat een Dornier is 
neergekomen bij Noordwijk. Uit het gemeentearchief kan opgemaakt 
worden dat het toestel over de kop is gevlogen maar dat de 
bemanning wel uit het toestel is kunnen kruipen. Hieruit kan 
opgemaakt worden dat het toestel niet volledig vernield was. Ook 
werd gemeld dat het toestel toppen van de bomen en telefoondraden 
etc. heeft geraakt en het toestel dus op geringe hoogte vloog. Er kan 
gesteld worden dat eventuele wrakresten niet in de grond zijn 
ingedrongen en reeds verwijderd zijn. Er zijn op basis van deze 

Onverdacht 

 28-10-40 In Noordwijk (Zuid-Holland), 1 Duits watervliegtuig noodlanding gemaakt in duinen. Vliegtuig 
beschadigd, bemanning gewond. Duitse Wehrmacht ter plaatse. 

077-1328 NIOD   

 28-10-40 Ooggetuige meldt dat op deze dag een Duits watervliegtuig vanuit de richting De Kaag vloog 
maar dat geen hoogte kreeg. Toen het boven Noordwijk grondgebied was zakte het steeds 
meer naar beneden. Het raakte toen de toppen van de bomen en vernielde daarbij 
bovenaardse telefoon- en waterleidingen. Het watervliegtuig kwam daar waarschijnlijk 
tegenaan en is daardoor over de kop gevlogen. De bemanningsleden kropen eruit.  

0900A - 29 Gemeentearchief 
Noordwijk  
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 28-10-40 Scheel, K. Lt     
Seenotflug Kdo-1  
Do 24N-1 Werk # 0004 (lost 10/28/40)  
Air Sea Rescue Operational Clasp  
His ac reported lost 28 October, 1940 at Noordwijk, cause and pilot and crew disposition 
unknown. Netherland Loss Registry 

aircrewremember
ed 

Internet   melding geen wrakresten van dit toestel binnen het onderzoeksgebied 
te verwachten. 
 

 

Blenheim nabij Katwijk afgeschoten 

Geen  3/4-11-40 Van 18.17 tot 20.15 uur vlogen 2 vijandelijke vliegtuigen in het gebied van Den Haag – 
Rotterdam. Bommen werden niet afgeworpen. Een van de vliegtuigen van type Bristol 
Blenheim werd bij Katwijk door een jager afgeschoten.  

RL2-II - 218 Bundesarchiv 
Freiburg  

Onverdacht Uit de melding blijkt dat er een Blenheim nabij Katwijk werd 
afgeschoten. Er zijn geen andere aanwijzingen, zoals informatie uit 
het Verliesregister NIMH, dat er deze nacht een toestel in de (wijde) 
omgeving is neergekomen. vermoedelijk werd het toestel geraakt 
nabij Katwijk maar kon zijn weg terug neer Engeland nog vervolgen. 
Het onderzoeksgebied is niet verdacht met betrekking tot deze 
melding.  

Onverdacht 

Projectiel gevonden in de duinen te Noordwijk 

Geen  05-12-40 In Noordwijk (Zuid-Holland), in de duinen 1 zwaar projectiel gevonden, vermoedelijk van 
1914/18. Bevind zich op het bureau van Staatsbosbeheer.  

077-1328 NIOD Onverdacht Uit de bronnen kan opgemaakt worden dat er een projectiel, 
vermoedelijk uit de periode van WOI, in de duinen van gemeente 
Noordwijk is gevonden. De exacte locatie van de vondst is echter niet 
bekend. Er kan op basis van deze feiten geen verdacht gebied worden 
afgebakend. 

Onverdacht 

Luchtmijnen aangespoeld te Noordwijk 

Geen  16-12-40 Om 16.00 uur, in Noordwijk (Zuid-Holland), 2 luchtmijnen aangespoeld. Duitse Weermacht 
zorgt voor ruiming. 

077-1328 NIOD Onverdacht Uit de bronnen kan opgemaakt worden dat er twee luchtmijnen zijn 
aangespoeld bij de gemeente Noordwijk. Dergelijke explosieven 
waren gelegd in de Noordzee, maar niet op het strand. Het aanspoelen 
van deze mijnen gebeurde tijdens WOII vrij regelmatig, maar 
sindsdien slechts incidenteel. Gezien de zeer grote omvang van dit 
soort explosieven kan gesteld worden, dat ze opgemerkt worden 
wanneer ze aangespoeld zijn. Gezien de risico’s ervan zullen ze ook 
geruimd zijn. Het onderzoeksgebied is niet verdacht met betrekking 
tot deze melding.   

Onverdacht 

Aanval op zoeklicht te Noordwijk 

Geen  05-01-41 Om 08.50 uur, in Noordwijk (Zuid-Holland), machinegeweervuur uit een vliegtuig op zoeklicht. 
Geen schade. 

077-1328 NIOD Onverdacht Dit is te ver van het grondgebied van gemeente Katwijk om erop van 
invloed te zijn.  

Onverdacht 

 05-01-41 […] vliegtuig vuurde vermoedelijk salvo’s op in Noorzijderpolder staande schijnwerper. […] 0917-013 Gemeentearchief 
Noordwijk 

  

Brandbommen te Noordwijk 

Geen  16-02-41 Om 00.10 uur, in Noordwijk (Zuid-Holland), meerdere brandbommen in het vrije veld 
afgeworpen. Geen schade. 

077-1328 NIOD Onverdacht Dit is te ver van het grondgebied van gemeente Katwijk om erop van 
invloed te zijn.  

Onverdacht 

 16-02-41 […] brandbommen werden op zo’n 1 a 2 km noordelijke afstand afgeworpen ten opzichte van 
de uitkijktoren in de NH Kerk te Noordwijk-Binnen. De bommen waren terecht gekomen in de 
Noorderzijlpolder. […]  

0917-013 Gemeentearchief 
Noordwijk 

  

Bombardement haven van Katwijk op 20 februari 1941 

9573-008 20-02-41 Op 20 februari om 12.45 uur werd er vliegtuiggeronk gehoord, waarna meerdere bominslagen 
plaatsvonden. Eén bom viel in de Havenstraat, waarbij geen slachtoffers vielen. Op de 
linkeroever van de haven, ter hoogte van de gasfabriek kwamen vier bommen terecht. Bij de 
gasfabriek werd een gasketel door bomscherven getroffen, waarbij brand ontstond. […] 

Harff (2007), 92 Literatuur Onverdacht Op 20 februari 1941 vielen er bommen bij het Prins Hendrikkanaal  en 
de Havenstraat te Katwijk. Hoewel het politiedagrapport vermeld dat 
er vier bommen bij het kanaal neerkwamen en één bij de gasfabriek, 
meldt het schaderapport dat er in totaal slechts vier bommen zijn 
neergekomen en ontploft.  
 
Uit de gegevens van de RAF kan opgemaakt worden dat de bommen 
door een Blenheim van 2 Group zijn afgeworpen. De bommenlading 
betrof 4 x 250 lbs brisantbommen met 4x 40 lbs bommen op de flare 
racks. Gezien de gemelde schade is het aannemelijk dat alle vier de 
geëxplodeerde bommen de bommen van 250 lbs betroffen. De 
stukken van de RAF melden dat de bommen van 250 lbs zijn 
afgeworpen, zonder de bommen van 40 lbs. Er zijn ook geen andere 
aanwijzingen dat er bij deze aanval tevens de 40 lbs bommen zijn 
afgeworpen. Alle afgeworpen bommen zijn dus tot ontploffing 
gekomen. Er worden naar aanleiding van deze melding geen 

blindgangers verwacht.  

Onverdacht 

 20-02-41 Om 12.45 uur, in Katwijk (Zuid-Holland), 4 bommen afgeworpen. Geen gewonden. Glasschade 
aan meerdere huizen. Ontstane brand bij gasopslag meteen geblust.  

077-1328 NIOD   

 20-02-41 12.45 uur. Vliegtuig geronk; bominslag; dekken! Na enkele explosies op ontdekking uit, 
waarbij we constateren dat er in de Havenstraat een bominslag had plaatsgehad. 
Achtereenvolgens telefonisch gewaarschuwd den Burgemeester, den majoor Jonker. Bos en 
Smallenbroek nemen de eerste maatregelen voor de noodige hulp. Ook de overvalwagen 
wordt in dienst gesteld. Er blijken geen slachtoffers te zijn. 
Inmiddels belt de Burgemeester op, dat de brandweer terstond moet uitrukken naar de 
gasfabriek, waar een gasketel door scherven is getroffen. (…) 
Na afloop van alles blijkt dat er in de linkeroever van de haven, ter hoogte van de 
gasfabriek, 4 explosieve bommen zijn gevallen en in de Havenstraat 1. Eén en andere 
heeft tot gevolg gehad dat van plm. 100 woningen de ramen zijn gesprongen en ontelbare 
dakpannen zijn afgeschud. De brand in de gasfabriek was spoedig gebluscht. De rest van het 
voorgevallene wordt bij p.v. vastgelegd. 

0411 – I.A. 9a Politierapporten 
Katwijk 

  

 20-02-41 Op 20 Februari 1941 werd boven Katwijk aan Zee een viertal bommen afgeworpen, 
waarvan er drie explodeerden aan het Prins Hendrikkanaal en een in de Havenstraat. 
Beschadigd werden 178 woningen, behoorende tot 3 ten noorden van het Prins Hendrikkanaal 
gelegen bouwblokken van de Katwijksche Bouwvereeninging, omvattende respectievelijk  
111, 37 en 83 woningen. Volgens bijgaand taxatierapport bedraagt de schade in totaal 
f.6085,.-. 

0402-588 Gemeentearchief 
Katwijk  
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[…] 

 20-02-41 Door bominslag op 20 februari 1941 beschadigde percelen. 
 
Havenstraat 2-32, 1-17 (max fl. 270,-) 
Hoogstraat 15, 17 (fl. 10,-) 
Tramstraat 16 (fl. 25,-) 
Prins Hendrik Kanaal (max fl. 375,-) 
Mr. Fockstraat (fl. 160,-) 
v/d Hoevenstraat 2-12 (fl. max 14,-) 
vd Vegtstraat 1 (fl. 30,-) 

0402-366 Gemeentearchief 
Katwijk  

  

 20-02-41 Opgave schade bominslag 20 februari 1941 – Katwijksche Bouwvereeninging  
 
Naar aanleiding van de opdracht tot schade opneming van de woningen aan de Meerbrugkade 
enz. hebben wij de eer U.E. deze te doen toekomen.  
Totale schade fl.6085,- 
Glasschade, schade aan pannen en vorsten, timmerwerk, schilderwerk, killen, stukadoorwerk 
en voorlopig dichten ramen en deuren en daken.  

0402-588 Gemeentearchief 
Katwijk  

   

 20-02-41 20 februari 1941  
Overdag bombardeerde een Bristol Blenheim van 2 Group IJmuiden met in totaal 4 x 250 lbs 
brisantbommen. Er werden geen inslagen waargenomen, maar een grote brand en zwarte 
rook ontstond bij een ronde tank of gashouder halverwege de zuidelijkste kade rechts van de 
ingang van de dokken boven Dock 3. 
 
Tussen 11.40 en 11.45 uur (BST) werden 4 x 250 lbs brisantbommen vanaf 1.000 voet hoogte 
afgeworpen. 
 
De betrokken Blenheim behoorde tot 139 Squadron.  
 
De verantwoordelijke Blenheim betrof de T1922. De 250 lbs brisantbommen waren voorzien 
van een staartontsteker met een vertragingstijd van 11 seconden. Daarnaast maakten 4 x 40 
lbs scherfbommen deel uit van de geplande bommenlading. 
 

Via Wardocs 
 
AIR14/3362 
 
 
 
 
 
AIR14/3152 
 
 
AIR25/23 
 
AIR27/959, 962 

Via Wardocs 
 
The National 
Archives te 
Londen  

   

  Om 12.45 uur werden vier bommen in Katwijk afgeworpen waarbij brand bij de gashouder 
ontstond.  
 
Noot: de haven en pieren van Katwijk hadden, alhoewel kleiner in omvang, sterke gelijkenis 
met IJmuiden. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid heeft de bemanning de locatie 
foutief geïdentificeerd.  

RG 242, T175, 
Roll 477 

NARA    

 01-03-41 Deze foto dekt vrijwel heel Katwijk aan Zee, een groot deel van de duinen ten zuiden ervan, 
Katwijk aan de Rijn, Valkenburg (dorp en vrijwel het gehele vliegveld) en Rijnsburg. De schaal 
is zeer matig en de kwaliteit matig. 
 
De foto is geraadpleegd wegens de bominslagen op 20 februari 1941. De kwaliteit en schaal 
volstaan echter niet om inslagen in bebouwd gebied te kunnen interpreteren met enige 
betrouwbaarheid en er zijn dan ook geen eenduidige sporen zichtbaar. 

Foto 355 
Sortie H/696 

ACIU    

 07-04-41 Deze foto dekt vrijwel heel Katwijk aan Zee, een groot deel van de duinen ten zuiden ervan, 
Katwijk aan de Rijn, Valkenburg (dorp en het vliegveld) en Rijnsburg. De schaal is zeer matig 
en de kwaliteit matig.  
 
De foto is geraadpleegd wegens de bominslagen op 20 februari 1941. De kwaliteit en schaal 
volstaan echter niet om inslagen in bebouwd gebied te kunnen interpreteren met enige 
betrouwbaarheid en er zijn dan ook geen eenduidige sporen zichtbaar. 

Foto 62 
Sortie H/810 

ACIU    

Bom bij Katwijk op 22 maart 1941 

Geen  22-03-41 Een Bristol-Blenheim werd door een jager bij Katwijk neergeschoten en stortte in zee. 
 
0730 uur. Katwijk. 1 brisantbom. Noodafworp van een Bristol Blenheim voordat ze werd 
neergeschoten door een jager op een Duitse boot in de zee. Geen schade.  

RL2-II - 235 Bundesarchiv 
Freiburg  

Onverdacht Uit de melding blijkt dat er nabij Katwijk een brisantbom is 
neergekomen als noodafworp van een Blenheim. Er zijn geen 
aanwijzingen, zoals een melding in de politiedagrapporten, die meer 
informatie geven betreffende de exacte locatie van de neergekomen 
bom. Duitse stukken melden dat de Blenheim die verantwoordelijk 
zou moeten zijn voor de afgeworpen bom, zo’n 15-25 km ten westen 
van Katwijk schepen aan het aanvallen was. De Blenheim wierp hierop 
drie bommen af. Hoewel de bommenlading van de desbetreffende 
Blenheim niet bekend is, had een toestel welke op een latere datum 
een vergelijkbare missie had 4 bommen van 250 lbs mee. Als de 
Blenheim bij Katwijk een vergelijkbare lading aan boord had, dan zou 
de bij Katwijk gemelde bom mogelijk de missende vierde bom kunnen 
betreffen.  
 

Onverdacht 

 22-03-41 22 maart 1941  
Om 07.42 werden in Quadrat 8557 unter Kant de M 1405 en M 3420 aangevallen door een 
Bristol Blenheim. Er werden drie bommen afgeworpen, maar geen treffers geboekt. De 
Blenheim werd door gezamenlijk vuur van de mijnenvegers en een Duitse jager 
neergeschoten. Er werden enige wrakdelen en papieren geborgen. 
  
Noot: Quadrat 8557 unter Kant komt overeen met 15 tot 25 kilometer ten westen van Katwijk.  
 

Via Wardocs  
RM67/6 

Via Wardocs  
Bundesarchiv 
Freiburg 

  

  De Blenheim betrof de TR-X van 59 Squadron die bij een EMRO Patrol vermist werd. 
  

AIR15/767 
AIR27/555 

The National 
Archives 
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Noot: de bommenlading is niet vermeld. Op een vergelijkbare EMRO (Emden-Rotterdam) 
Patrol op 6 mei 1941 werd 4 x 250 lbs brisantbommen afgeworpen. 

Hoewel het Duitse rapport niet specifiek vermeld dat de bom ontploft 
is, is dit wel waarschijnlijk. Er wordt namelijk specifiek vermeld dat er 
geen schade is ontstaan en er staat niet bij het het een blindganger 
betrof. In de regel worden blindganger expliciet vermeld. 
 
Er worden naar aanleiding van deze melding geen blindgangers 
binnen het onderzoeksgebied verwacht.  

Bommen op zendstation te Noordwijk 

Geen  14-04-41 30 Blenheims uitgestuurd voor missies langs de Nederlandse kust. 8 Blenheims vielen een 
radiostation bij Lisse aan waarbij een pylon werd opgeblazen.  
Noot: bij het radiostation NORA te Noordwijkerhout werden 6 tot 9 bommen afgeworpen, over 
schade werd niets gemeld. 

Zwanenburg (z.j.) Literatuur Onverdacht Het radio/zendstation te Noordwijkerhout ligt te ver van de gemeente 
Katwijk om erop van invloed te zijn.  

Onverdacht 

 14-04-41 Om 14.25 uur, in Noordwijk (Zuid-Holland), 9 bommen, waarvan 2 blindgangers, op 
zendstation afgeworpen. Leiding licht beschadigd. Soldaten die handbal aan het spelen waren 
werden door een Engels vliegtuig met machinegeweervuur beschoten.  

077-1328 NIOD   

Schietoefeningen op het strand en in de duinen 

Geen  28/30-05-41 Op 28 en 30 mei tussen 12 en 20 uur hielden Duitse soldaten in het duingebied tussen de 
noordrand van Katwijk en de zuidrand van Noordwijk (tussen strandpalen 83 tot 86) een 
schietoefening met infanteriewapens. De deelnemende troepen hadden voor de veiligheid het 
gebied afgezet.  

Harff (2007), 106 Literatuur Onverdacht Uit de stukken blijkt dat de Duitsers schietoefeningen hielden in de 
duinen en soms op het strand. Er wordt niet vermeld met welke 
wapens dit gebeurde, behalve dat er met scherp werd geschoten en 
in mei 1941 met infanteriewapens en op 2 augustus 1942 met zwaar 
geschut. Het is aannemelijk dat voornamelijk met met handwapens 
werd geoefend. De munitie van dergelijke wapens bevatten in de regel 
geen explosieve componenten. Er kan daarom gesteld worden dat het 
onderzoeksgebied onverdacht is met betrekking tot de inzet van deze 
wapens. 
 
Voor de inzet van de zwaardere wapens, die in elk geval in augustus 
1942 zijn ingezet en waarvan onbekend is of ze ook bij andere 
oefeningen zijn ingezet, geldt dat onbekend waar precies in de duinen 
deze werden gebruikt. Het feit dat de bebouwde kom werd getroffen, 
geeft aan dat men niet erg secuur omging met deze wapens bij de 
oefeningen en zich zeker niet hield aan grenzen van oefenterreinen. 
Hoewel niet uit te sluiten is, dat er granaten van deze oefeningen in 
de duinen, op het strand of omgeving terechtgekomen zijn zonder te 
detoneren, is daarvoor, gezien de omvang van het terrein dat hiervoor 
in aanmerking komt, geen verdacht gebied af te bakenen.  

Onverdacht 

 29-08/02-09-
41 

Op 29 augustus en op 2 september, tussen ’s ochtends 8.30 en 11 uur werd er als oefening 
door Duitse soldaten in de duinen tussen Katwijk en Noordwijk met scherp geschoten. 

Harff (2007), 120 Literatuur   

 04-10-41 Zaterdag 4 oktober werd vanaf ’s ochtends 9 uur tot ’s middags 13 uur door het Duitse leger 
een oefening in de Noordduinen gehouden waarbij met scherp werd geschoten.  

Harff (2007), 126 Literatuur   

 15-10-41 Op 15 oktober werd in de Noordduinen weer door het Duitse leger als oefening met scherp 
geschoten.  

Harff (2007), 126 Literatuur   

 13-02-42 Schietoefening met mitrailleurs vanaf de Oude kerk naar het noorden. De Boulevard, strand 
en zeereep waren afgesloten.  

Harff (2007), 141, 
142 

Literatuur   

 02-08-42 Oefening  van het Duitse leger waarbij met scherp geschoten werd. Zwaar geschut, 
beantwoord met mitrailleurs. Om half tien sloegen twee granaten in het dorp in: één op de 
hoek van de Baljuwstraat en de Boulevard en de andere op de hoek van pension Zeerust en 
de Boulevard. […] Bij de inslagen ontstond glasschade en schade aan dakbedekkingen bij 
enkele nabijgelegen huizen. […] 

Harff (2007), 185 Literatuur   

 1942-1944 Er werden nog diverse malen schietoefeningen door de Duitsers gehouden op het strand en 
in de duinen.  

Harff (2007), 151, 
310, 321, 325 

Literatuur   

Gedumpte munitie  

Geen  Juli 41 Begin juli zag de heer Dijksman van hoogheemraadschap Rijnland regelmatig jongens in het 
Uitwateringskanaal zwemmen. Zij doken naar wapens en ander oorlogstuig, dat in mei 1940 
bij de capitulatie daar door de Nederlandse militairen in het water was gegooid. Meermalen 
lukte het hen het oorlogstuig op de wal te halen, waarmee dan werd gespeeld. Dit werd als 
zeer gevaarlijk gezien. 

Harff (2007), 112 Literatuur Onverdacht Uit het Waterplan 2008/2027 van gemeente Katwijk en het 
Hoogheemraadschap van Rijnland kan opgemaakt worden dat het 
Uitwateringskanaal in ieder geval in 2007 is gebaggerd, aangenomen 
mag worden dat dit in de periode na 1945 wel vaker is voorgekomen. 
Er kan gesteld worden dat er geen aanleiding meer is om in het 
Uitwateringskanaal achtergelaten of gedumpte explosieven te 
verwachten.  

Onverdacht 

 2008/2027 Uit het Waterplan 2008/2027 van gemeente Katwijk en het Hoogheemraadschap van Rijnland 

kan opgemaakt worden dat het Uitwateringskanaal te Katwijk in ieder geval in 2007 is 
gebaggerd.  

Waterplan 

2008/2027 

Internet    

Bom te Noordwijk 

Geen  24/25-07-41 0115 Uhr, Nordwijk aan Zee, 1 Sprengbombe (1 LZZ). Kein Schaden. RL2-II/251 Bundesarchiv 
Freiburg  

Onverdacht Dit is te ver van het grondgebied van gemeente Katwijk om erop van 
invloed te zijn.  

Onverdacht 

 24/25-07-41 […] bom afgeworpen op het stand voor de Noordboulevard te Noordwijk […].  0917-013 Gemeentearchief 
Noordwijk 

  

Bommen te Noordwijk 

Geen  14-08-41 0045 Uhr, Nordwijk, 3 Sprengbomben. Abwurf in freies Feld. Kein Schaden. RL2-II/254 Bundesarchiv 
Freiburg  

Onverdacht Dit is te ver van het grondgebied van gemeente Katwijk om erop van 
invloed te zijn.  

Onverdacht 

 14-08-41 […] bommen neergekomen ten noorden van het dorp Noordwijk […].  0917-013 Gemeentearchief 
Noordwijk 

  

Zeemijn aangespoeld te Noordwijk 

9573-023 
Indicatief 

14/15-10-41 Op 14 oktober raasde een zeer zware zuidwester storm over het land. Hierdoor werden veel 
zeemijnen losgeslagen en spoelden vervolgens op het strand aan. Bij stormen braken 
regelmatig zeemijnen los, die dan later op het strand aanspoelden. 
 
Strandwacht J. de Jong vond op 15 oktober nabij het uitwateringskanaal een aangespoelde 
zeemijn. De mijn lag op het in verband met een schietoefening afgezette deel van het strand 
ten noorden van het uitwateringskanaal […] De zeemijnen werden, als dat mogelijk was, 
onschadelijk gemaakt en van het strand verwijderd. Als het niet mogelijk was een zeemijn 
onschadelijk te maken, liet men hem op het strand ontploffen. 
 

Harff (2007), 128-
129 

Literatuur Onverdacht Uit de bronnen kan opgemaakt worden dat er een zeemijn is 
aangespoeld bij de gemeente Katwijk. Dergelijke explosieven waren 
gelegd in de Noordzee, maar niet op het strand. Het aanspoelen van 
deze mijnen gebeurde tijdens WOII vrij regelmatig, maar sindsdien 
slechts incidenteel. Gezien de zeer grote omvang van dit soort 
explosieven kan gesteld worden, dat ze opgemerkt worden wanneer 
ze aangespoeld zijn. Gezien de risico’s ervan zullen ze ook geruimd 
zijn. Het onderzoeksgebied is niet verdacht met betrekking tot deze 
melding.   

Onverdacht 
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Vermeende bommen bij Katwijk op 17 oktober 1941 

Geen 17-10-41 17.10.41 
Engelse melding 
14000 ft 
8x500 lbs 
Wellington   40 Sqdn. 
 
02.59 hrs Cone of 20 S/L’s10 near Katwijk. Results not observed but S/L’s went out. 
 
Duitse melding 
Bei Beverwijk wurden 7 Sprengbomben und 1 Blindgänger abgeworfen. 

Via Wardocs 
 
AIR14/2665-2680 
AIR14/3141-3195 
AIR27-divers 
 
 
AIR14/3141-3195 
 
 

RG 242, T1022, 
Roll 2784 

Via Wardocs 
 
The National 
Archives London 
 
 
 
The National 
Archives London 
 

NARA 

Onverdacht De RAF meldt dat ze op 17 oktober 1941 bommen afwierpen in de 
omgeving van Katwijk. Uit Duitse rapporten blijkt dat deze afworp in 
de omgeving van Beverwijk terecht is gekomen. Daarmee is deze 
gebeurtenis niet van toepassing op het onderzoeksgebied.  

Onverdacht 

Bombardement op Duits konvooi op 8 km voor Katwijk aan Zee in oktober 1941 

Geen 21/22-10-41 15.30-15.35 uur. Katwijk aan Zee. Meerdere brisantbommen. Aanval op Duits konvooi 8 km 
voor Katwijk aan Zee. Door bomtreffers stoomboot Hild zwaar beschadigd.  

RL2-II - 266 Bundesarchiv 
Freiburg  

Onverdacht Het bombardement vond op zee plaats, te ver buiten 
onderzoeksgebied om erop van invloed te zijn. 

Onverdacht 

Flak projectiel gevonden te Noordwijk 

Geen  15-11-41 In Noordwijk (Zuid-Holland), 1 niet geëxplodeerd flakprojectiel gevonden. 077-1328 NIOD Onverdacht Uit de bronnen kan opgemaakt worden dat er een luchtdoelgranaat in 
de gemeente Noordwijk is gevonden. De exacte locatie van de vondst 
is echter niet bekend. Er kan op basis van deze feiten geen verdacht 
gebied worden afgebakend. 

Onverdacht 

Aanval op zoeklicht te Noordwijk 

Geen  15-11-41 Om 20.30 uur, in Noordwijk (Zuid-Holland), 1 op gering hoogte vliegend vliegtuig opende 
machinegeweervuur op zoeklicht. 

077-1328 NIOD Onverdacht Uit de meldingen blijkt dat een zoeklicht te Noordwijk beschoten is 
met mitrailleurvuur. Deze projectielen, die machinegeweren 
verschieten, bevatten in de regel geen explosieve componenten. Er 
zijn geen aanwijzingen voor dat er tevens met andere munitie is 

geschoten. Er kan daarom gesteld worden dat het onderzoeksgebied 
onverdacht is met betrekking tot deze beschieting. 

Onverdacht 

Luchtaanval op konvooi schepen voor de kust van Katwijk op 24 december 1941 

 Geen 24-12-41 Twee Spitfires deden bij de Nederlandse kust, ter hoogte van Katwijk, een aanval op een 
konvooi van vier schepen, waarbij één vracht- en één flakschip werden beschadigd. 

Zwanenburg (z.j.) Literatuur  Onverdacht De aanval vond op zee plaats. Dit is te ver buiten onderzoeksgebied 
om erop van invloed te zijn. 

Onverdacht 

Noodafworp in de buurt van Katwijk op 9 maart 1942 

Geen 
 
 

09-03-42 09.03.42 
Engelse melding 
13000 ft 
8x500 + 1x 250 Inc 
Wellington 305 Sqdn. 
 
22.50 hrs Bombs jettisoned live near Katwijk. Exact position unknown. 

Via Wardocs 
 
AIR14/2665-2680 
AIR14/3141-3195 
AIR27/divers 
 
AIR14/3141-3195 

 

Via Wardocs 
 
The National 
Archives 
 
 
The National 

Archives 

Onverdacht Op 9 maart 1942 wierp een Wellington negen bommen als noodafworp 
nabij Katwijk af. Ter plaatse is door de Duitsers hiervan geen melding 
gemaakt en ook melden de politiedagrapporten geen gerelateerde 
gebeurtenissen. Er kan op basis van deze feiten geen verdacht gebied 
worden afgebakend. 
 

Onverdacht 

 09-03-42 De stukken melden op 9 maart 1942 en de dagen erna geen bominslag nabij Katwijk. Wel 
melden ze voor die avond een toestel dat neergeschoten zou zijn. 

RL20/244 Bundesarchiv 
Freiburg 
 

  

 09-03-42 Geen gerelateerde meldingen in politiedagrapporten.  0411 – I.A. 10a  Politierapporten 
Katwijk 

  

Vondst projectiel Noordduinen 

Geen 21-04-42 Een bewoner van de Friezenstraat vond op 21 april in de morgen op zijn land, gelegen in de 
Noordduinen, een soort brandbom. Het projectiel zat een halve meter diep in de grond. Hij 
groef het projectiel uit en verstopte het in een bosje. Een dag later meldde hij zijn vondst bij 
de politie. 

Harff (2007) Literatuur Onverdacht Uit de bronnen kan opgemaakt worden dat er een brandbom in de 
Noordduinen is aangetroffen. Opvallend is echter, dat er slechts één 
gemeld wordt, terwijl brandbommen in grote aantallen tegelijk 
werden afgeworpen. Er mag ook redelijkerwijs verwacht worden, dat 
als er meerdere brandbommen terecht waren gekomen, dat men dat 
opgemerkt en gemeld zou hebben. Het is daarom waarschijnlijker dat 
er sprake is van een vergissing en er een fakkel werd aangetroffen. 
Deze zijn vrij makkelijk te verwisselen met een brandbom, omdat ze, 
net als brandbommen, langdurig branden. Bovendien zijn ze wat 
betreft uiterlijk en afmetingen vergelijkbaar met een 30 lbs 
brandbom. Fakkels werden echter per stuk, of met enkelen tegelijk 
afgeworpen om locaties te verlichten. De aanwezigheid van een fakkel 
is geen aanleiding om meerdere fakkels in de directe omgeving te 
verwachten. Er kan op basis van deze melding dan ook geen verdacht 
gebied afgebakend worden 
 
Het zou ook kunnen, dat het wel degelijk een brandbom betrof, 
afkomstig van de op 24/25 augustus 1940 (markeringsnummer 8370-
005) neergekomen bommen. In dat geval zou het een staafbrandbom 

Onverdacht 

 21-04-42 8 uur namiddag. J. v. der Bent wonende Friezenstraat 4 alhier geeft kennis dat hij 
hedenmorgen in zijn land gelegen in de Noordduinen een soort brandbom heeft  gevonden. 
Dit monster zat een halve meter diep in den grond en is door hem in een boschje verstopt. 
Hedenavond 7.30 uur, is van der Bent weer op zijn land en zal daar de plaats aanwijzen waar 
hij het bommetje verstopt heeft.  

0411 – I.A. 10a Politierapporten 
Katwijk 

  



Gemeente Katwijk  
Inventarisatie bronnenmateriaal Analyse bronnenmateriaal- 

Markering Datum Gebeurtenis/locatie Bronverwijzing Archief Conclusie Motivatie conclusie Deelgebied 

betroffen hebben wat ook niet tot een verdacht gebied zou leiden. Zie 
analyse bij betreffende datum en markeringsnummer. 

Crash van een Bf 109 te Katwijk op 24 april 1942 

Geen 24-04-42 Bij Katwijk kwam een Bf 109 F-4/R1 (7196) neer. Verliesregister 

NIMH 

Literatuur Onverdacht Op 24 februari 1942 stortte een Bf-109 F-4 neer nabij Katwijk. Uit 

aanvullende bronnen blijkt dat het toestel in het Kanaal terecht is 
gekomen. Er zijn geen andere bronnen, zoals het gemeentearchief of 
de politiedagrapporten, die meer informatie geven betreffende de 
exacte crashlocatie. Er kan op basis van deze feiten gesteld worden 
dat het toestel dus in het Kanaal terecht is gekomen en daarmee te 
ver buiten onderzoeksgebied om erop van invloed te zijn. 

Onverdacht 

 24-04-42 Messerschmitt Bf 109 F-4/R1 
10./JG 26 Luftwaffe 
7196 
Fatalities: 1 / Occupants: 1 
Written off (damaged beyond repair) 
near Katwijk 
Departure airport: St. Omer-Arques airfield 
Shot down by Flak 

aviation-safety Internet   

 24-04-42 Bf 109F-4/R1 Wk # 7196 (lost 4/24/42) 
 
KIA 24 April, 1942 after hit by a Cape Griz Nes flak battery, and his F-4 crashed into the 
Channel (near Katwijk?) on the return flight. His body washed ashore near Folkstone in July, 
1942.  

aircrewremember
ed 

Internet   

Beschieting vliegveld Valkenburg en Katwijk op 4 juli 1942 

Geen 
 

04-07-42 Valkenburg. Drie vliegtuigen. Geen bomaanvallen uitgevoerd, maar alle vliegtuigen beschoten 
het veld met boordwapens waarbij een Bf-109 op de grond in brand werd geschoten.  

Zwanenburg (z.j.) Literatuur Onverdacht Valkenburg: Bostons hadden uitsluitend machinegeweren (.50 
kaliber) waarmee ze schoten, geen boordgeschut.* De projectielen die 
machinegeweren verschieten, bevatten in de regel geen explosieve 
componenten. Er kan daarom gesteld worden dat het 
onderzoeksgebied onverdacht is met betrekking tot deze beschieting. 
 
* Vanaf februari 1943 werden Bostons A-20G’s geleverd, waarvan de 
eerste 250 boordgeschut van 20 mm hadden, maar dat zijn de enige 
Bostons in WOII geweest met boordgeschut. 
 
Katwijk: Hoewel de titel van het archiefstuk suggereert dat de schade 
door een bominslag is ontstaan, blijkt uit de politierapporten dat het 
granaatinslagen betrof. Er heeft op deze dag alleen een aanval met 
Bostons heeft plaatsgehad in de omgeving. Zie analyse hierboven.  
 
Er worden echter wel granaatinslagen gemeld. Deze kunnen niet van 
de Bostons afkomstig geweest zijn, aangezien die niet waren uitgerust 
met geschut. Wat wel een mogelijkheid is, is dat de granaatinslagen 
van luchtdoelgeschut waren. De Bostons vlogen namelijk laag toen ze 
aanvielen, waardoor mogelijk de granaten van het actieve 

luchtdoelgeschut huizen in Katwijk troffen. Op basis van de feiten kan 
echter geen verdacht gebied afgebakend worden.  

Onverdacht 

  04-07-42 Het waren 6 van de 12 Bostons die, verdeeld in 4 flights, aanvallen zouden doen op vliegvelden 
in het kustgebied. De drietallen die Valkenburg en Haamstede aanvielen, kwamen zonder 
verlies terug - maar aan die doelen was weinig eer te behalen. 

Korthals Altes 
(1984) 

Literatuur 
  

 04-07-42 Naar Valkenburg vertrokken drie Amerikaanse Bostons van het 15th Light Bombardment 
Squadron, maar door een inschattingsfout van de formatieleider bleef het bij een beschieting 
met hun boordwapens vanaf geringe hoogte.  

Grimm (2009), 
248 

Literatuur   

 04-07-42 Op 4 juli aan het begin van de avond waren er verschillende granaatinslagen in Katwijk. Het 
is onbekend door wie en vanaf waar de granaten op het dorp Katwijk afgevuurd werden. […] 

Harff (2007), 172 Literatuur   

Geen 
 

04-07-42 Dossier inzake het verstrekken van een voorschot door de Algemeen Gemachtigde voor de 
Wederopbouw en voor de Bouwnijverheid te 's-Gravenhage voor het herstellen van door 
bominslag op 4 juli 1942 beschadigde percelen. 
 
Diverse panden in Katwijk aan Zee en Katwijk aan de Rijn 

0402-366 Gemeentearchief 
Katwijk  

  

 04-07-42 […] inslaan van een granaat in het pakhuis aan het P.H. kanaal […] 
Als boven bij  van Boelen, Varkevisserstraat 59. In beide gevallen is de minemare niet gebruikt 
en de brand gebluscht.  
 
Op 14 locaties zijn granaatinslagen gemeld. 

0411 – I.A. 11a Politierapporten 
Katwijk 

  

Bombardement van konvooi voor kust van Katwijk op 17 juli 1942 

 Geen 17-07-42 Een Wellington deed een aanval op een konvooi van elf vrachtschepen, dat stil lag ter hoogte 

van Katwijk. De bommen vielen ca. 15 meter van de schepen, waarvan tenminste één 
beschadigd moet zijn.  

Zwanenburg 

(z.j.), Harff 
(2007), 177 

Literatuur  Onverdacht Op 17 juli 1942 voerde een Wellington een bombardement uit op een 

konvooi voor de kust bij Katwijk. Er zijn geen aanwijzingen, zoals in 
de politiedagrapporten, dat dit nabij land was. Er kan gesteld worden 
dat dit te ver van het grondgebied van de gemeente Katwijk was om 
erop van invloed te zijn. 

Onverdacht 

Beschieting Flak ten zuiden van Katwijk op 5 augustus 1942 

Geen  05-08-42 5 augustus 1942  
Om 14.43 uur (BDST) werden vier Supermarine Spitfires van 610 Squadron uitgezonden naar 
binnenvaartuigen op het kanaal bij Leiden. Er werden twee grote vaartuigen aangevallen die 
op tankers leken, waarbij rook uit één van deze opsteeg. Er werd Flakvuur ondervonden van 
een opstelling die aangevallen werd.  
 

Via Wardocs  
 
AIR25/220 

Via Wardocs 
 
The National 
Archives Londen 

Onverdacht Er is geen exacte locatie van de beschieting bekend. Er kan zodoende 
geen verdacht gebied afgebakend worden op basis van deze 
beschieting. 

Onverdacht 

  De Spitfires vlogen landinwaarts tot aan de spoorlijn Zandvoort-Leiden en draaiden naar rechts 
en volgden de spoorlijn tot aan de kruising met het kanaal Haarlem-Leiden en vervolgens naar 
beneden naar Leiden. Twee vaartuigen van 150 voet lengte die op een tanker leken werden 
op het kanaal Leiden-Katwijk beschoten, waarbij veel treffers werden waargenomen. Ten 
zuiden van Katwijk werden Flakposities beschoten. 

AIR27/2107 The National 
Archives Londen 

  

Brandbommen op de Zuidduinen afgeworpen in de nacht van 9 op 10 augustus 1942 

Geen  9/10-08-42 9/10 augustus 1942  
Om 02.45 uur werd vanuit standplaats Noordwijk en Zandvoort waargenomen dat 
brandbommen richting zuid op 4 kilometer afstand werden afgeworpen. 
 
Noot: het blijkt niet duidelijk vanuit welke positie de waarneming en meting werd gedaan.  
 

Via Wardocs  
 
RG242, T1022, 
Roll 2726 

Via Wardocs  
 
NARA 

Onverdacht Dit is te ver van het huidige onderzoeksgebied om erop van invloed 
te zijn.  

Onverdacht 
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  In de nacht van 9 op 10 augustus 1942 werden geen bommen bij Katwijk-Noordwijk 
afgeworpen. 

AIR14/2674 The National 
Archives Londen 

  

 9/10-08-42 5 uur voormiddag. Hedenmorgen …van der Merk en Kruijt dat er brand in de Zuid was 
uitgebroken. Toen zij zich naar de Drieplassenweg begaven zagen zij dat aldaar verschillende 
ruiten van de woningen waren vernield. De brand was ontstaand in het duin vermoedelijk ter 
hoogte van het Kampeerterrein, waar vermoedelijk brand was ontstaan in een van de Duitsche 
stellingen veroorzaakt door Engelsche bommen die om 2.30 uur zijn uitgeworpen. 
Verdere bijzonderheden zijn niet bekend. Hajim hiervan in kennis gesteld.  

0411 – I.A. 11a Politierapporten 
Katwijk 

  

Mijnenvelden bij Katwijk aan Zee 

9573-016 12-08-42 Mijnenveld 365/47G 
Er werden op 12 augustus 1942 25 T mijnen gelegd.  
Op 29 mei 1945 werd het veld geruimd. Alle 25 T mijnen werden geruimd. 

Mijnenvelden 
EODD 

Mijnenvelden 
EODD 

Onverdacht  Uit de mijnenkaarten van de EODD kan worden opgemaakt dat een 
mijnenveld bij het onderzoeksgebied heeft gelegen. Volgens de 
ruimingsrapporten zijn deze mijnen alle weer geruimd.   

Onverdacht  

9573-017 12-08-42 Mijnenveld 365/48G (Bahn nr 20) 
Er werden op 12 augustus 1942 22 T mijnen gelegd.  
Op 22 mei 1945 werd het veld geruimd. Alle 22 T 35 mijnen werden geruimd bj Bahn nr 20. 
Hierbij werd echter ook gemeld dat er 32 frz. Beuteminen (3 stuks niet gevonden) waren 
geruimd van Bingerloch 305.  

Mijnenvelden 
EODD 

Mijnenvelden 
EODD 

Onverdacht  Uit de mijnenkaarten van de EODD kan worden opgemaakt dat een 
mijnenveld bij het onderzoeksgebied heeft gelegen. Dit betreft veld 
365/48G of Bahn nr 20. Volgens de ruimingsrapporten zijn deze 
mijnen alle weer geruimd.   
 
De locatie van mijnenveld Bingerloch 305 betreft mijnenveld  
365/52G. Zie voor de analyse markeringsnummer 9573-020 
hieronder.  

Onverdacht  

9573-021 12-08-42 Mijnenveld 365/84G 
Er werden op 12 augustus 1942 24 T mijnen gelegd.  
Op 29 juni 1944 werd het veld geruimd. Alle 24 T mijnen werden geruimd. 

Mijnenvelden 
EODD 

Mijnenvelden 
EODD 

Onverdacht  Uit de mijnenkaarten van de EODD kan worden opgemaakt dat een 
mijnenveld bij het onderzoeksgebied heeft gelegen. Volgens de 
ruimingsrapporten zijn deze mijnen alle weer geruimd.   

Onverdacht  

9573-014 3/9-11-42 Mijnenveld 365/4G 
Tussen 3 en 9 november 1942 werd het mijnenveld gelegd. Er werden 464 S mijnen gelegd. 
Op 28 juni 1945 werd het veld geruimd. Alle 464 S mijnen werden geruimd.  

Mijnenvelden 
EODD 

Mijnenvelden 
EODD 

Onverdacht  Uit de mijnenkaarten van de EODD kan worden opgemaakt dat een 
mijnenveld bij het onderzoeksgebied heeft gelegen. Volgens de 
ruimingsrapporten zijn deze mijnen alle weer geruimd.   

Onverdacht  

9573-020 30-03-43 Mijnenveld 365/52G 
Er werden op 30 maart 1943 35 Beuteminen gelegd.  
Op 22 mei 1945 werd het veld geruimd. Er werden 32 Beuteminen geruimd. Er misten dus 3 
mijnen.  
 
Noot T&A. Beuteminen zijn mijnen die de Duitsers buitgemaakt hebben en dus afkomstig zijn 
van een ander land.  

Mijnenvelden 
EODD 

Mijnenvelden 
EODD 

Onverdacht Uit de melding kan opgemaakt worden dat de Duitsers ten zuiden van 
de monding van het Uitwateringskanaal een mijnenveld hadden 
aangelegd met buitgemaakte mijnen. Er worden geen details gegeven 
betreffende het soort mijnen dat deze betroffen. Bij het ruimen van 
het veld bleken er 3 mijnen te missen. Naoorlogs hebben er echter 
ter plaatse grootschalige grondroerende werkzaamheden 
plaatsgevonden in verband met het verleggen van de monding van 
het Uitwateringskanaal. Zo is de hele omgeving ontgraven, herbezand 
en verstevigd met basaltblokken.  Op basis van deze werkzaamheden 
wordt niet meer verwacht dat de missende mijnen nog ter plaatse 
aanwezig zullen zijn. Het onderzoeksgebied is onverdacht met 
betrekking tot deze melding.  

Onverdacht 

9573-019 03-05-43 Mijnenveld 365/50G 
Er werden op 3 mei 1943 613 S mijnen 42 gelegd.  
Op 28 juni 1945 werd het veld geruimd. Alle 613 S mijnen werden geruimd. 

Mijnenvelden 
EODD 

Mijnenvelden 
EODD 

Onverdacht  Uit de mijnenkaarten van de EODD kan worden opgemaakt dat een 
mijnenveld bij het onderzoeksgebied heeft gelegen. Volgens de 
ruimingsrapporten zijn deze mijnen alle weer geruimd.   

Onverdacht  

9573-015 23-06-43 Mijnenveld 365/16G 

Er werden op 23 juni 1943 189 S mijnen 42 gelegd.  
Op 25 juni 1945 werd het veld geruimd. Alle 189 S mijnen werden geruimd. 

Mijnenvelden 

EODD 

Mijnenvelden 

EODD 

Onverdacht  Uit de mijnenkaarten van de EODD kan worden opgemaakt dat een 

mijnenveld bij het onderzoeksgebied heeft gelegen. Volgens de 
ruimingsrapporten zijn deze mijnen alle weer geruimd.   

Onverdacht  

9573-018 24-06-43 Mijnenveld 365/49G 
Er werden op 24 juni 1943 184 S mijnen 42 gelegd.  
Op 25 juni 1945 werd het veld geruimd. Alle 184 S mijnen werden geruimd. 

Mijnenvelden 
EODD 

Mijnenvelden 
EODD 

Onverdacht  Uit de mijnenkaarten van de EODD kan worden opgemaakt dat een 
mijnenveld bij het onderzoeksgebied heeft gelegen. Volgens de 
ruimingsrapporten zijn deze mijnen alle weer geruimd.   

Onverdacht  

9573-022 15-08-44 Het strand tussen kustkilometers 72 en 86 (Hillegom-Katwijk aan Zee) is als scherp 
mijnenveld te zien.  
De palen zijn bij eb zichtbaar. 
Tussen km paal 85 en 86 bevind zich veld nr 29. Hier zijn op 15 augustus 944 69 mijnen 
gelegd.  
De mijnen die gebruikt zijn binnen het gelegde gebied betroffen T mijnen 42, T mijnen 43 
(Pilz) en Vorstrandminen. Welke er gelegd zijn tussen km 85 en 86 is niet bekend.   

575-132 NIMH Onverdacht Uit het stuk kan opgemaakt worden dat er in de brandingslijn mijnen 
zijn gelegd op palen. Deze waren met eb zichtbaar. Hoewel het niet 
gemeld is dat deze mijnen op palen geruimd zijn, zijn er geen 
aanwijzingen dat deze mijnen of de bijbehorende palen nog ter 
plaatse aanwezig zijn. Ook zijn de exacte locaties van de bemijnde 
palen niet bekend. Het onderzoeksgebied is niet verdacht met 
betrekking tot deze mijnen.  

Onverdacht 

Luchtfoto  07-04-45 De foto’s dekken het gebied rond Katwijk aan Zee. De foto’s zijn van goede kwaliteit en schaal.  
 
Ten noorden en ten zuiden van het Uitwateringsanaal van Katwijk zijn in de branding (strand) 
vele palen zichtbaar.   

Foto 3122, 3124, 
4181, 4183, 4185 
Sortie 4/2177 

Wageningen   

Geen  11-06-45 Met betrekking tot Uw [Mil. Com. Leiden] bovenvermelden brief (kenmerk H.06 Sectie I, 04-
06-45) deel ik U mede, dat slechts mijnen zijn opgeruimd op het gedeelte strand gelegen in 
de omgeving van de Uitwatering. 
Dit geschiedde door krijgsgevangenen. 
Het is mij bekend, dat op verschillende punten nog mijnen liggen, doch kaarten die de ligging 
van de mijnenvelden aangeven zijn niet ter mijner beschikking.  
 
De Burgemeester van Katwijk  

3.09.34-575 Provinciaal archief 
Zuid-Holland  

Onverdacht  Er wordt gemeld dat er tot 11 juni 1945 slechts mijnen werden 
opgeruimd op het gedeelte strand gelegen in de omgeving van de 
Uitwatering. De Burgemeester van Katwijk geeft aan dat er op 
verschillende punten nog mijnen lagen. Er wordt echter niet gemeld 
welke locaties dit zou betreffen. Er kan op basis van deze feiten geen 
verdacht gebied worden afgebakend. 

Onverdacht  
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Geen  22-01-47 Involge opdracht van den commandant staf MOD d.d. 22 januari 1947 is op 2 januari 1947 
een onderzoek ingesteld ter plaatse als opgegeven in Uw telefonische opgave van 22 januari 
1947. Omtrent dit onderzoek volgen hieronder nadere bijzonderheden: 
 
Hierbij heb ik de eer U te berichten, dat de in Uw telefonische opgave bedoelde mijn (1 T.Mi 
43) is opgeruimd. Zeer waarschijnlijk is deze mijn afkomstig van een paalversperring op het 
strand. Deze mijn zat op ongeveer 2 meter diepte in de grond en kwam bij werkzaamheden 
daar ter plaatse tevoorschijn. 

MMOD MMOD Onverdacht De exacte locatie van de geruimde mijn is niet bekend. Mogelijk is 
deze te relateren aan het veld van markeringsnummer 9573-022. Hier 
zijn echter geen concrete aanwijzingen voor. Er kan op basis van deze 
feiten geen verdacht gebied worden afgebakend. 

Onverdacht 

Mijnexplosie  

9573-009 
Indicatief  

18-09-42 Brief d.d. 19-10-42 
Door mijnexplosie op 18 september 1942 werden te perceel Voorstraat 3 ruiten vernield. Fl. 
81.77 betrof de herstelkosten. 

0402-366, -369 Gemeentearchief 
Katwijk  

Onverdacht Uit de bronnen kan opgemaakt worden dat er een zeemijn nabij de 
Uitwatering tot ontploffing is gekomen. Dergelijke explosieven waren 
gelegd in de Noordzee, maar niet op het strand. Het aanspoelen van 
deze mijnen gebeurde tijdens WOII vrij regelmatig, maar sindsdien 
slechts incidenteel. Gezien de zeer grote omvang van dit soort 
explosieven kan gesteld worden, dat ze opgemerkt worden wanneer 
ze aangespoeld zijn. Gezien de risico’s ervan zullen ze ook geruimd 
zijn. Het onderzoeksgebied is niet verdacht met betrekking tot deze 
melding.   

Onverdacht 

 18-09-42 Brief d.d. 21-10-42 
De zware mijnontploffing van de mijn die op korten afstand van de Uitwatering lag, heeft 
ondergetekende een groote met figuren bedrukte ruit gekost. Daar de kosten aan een 
dergelijke ruit verbonden, thans verbazend hoog zijn, zou hij uw college vriendelijk, doch 
dringen willen verzoeken, hem de herstelling dezer schade thans niet met het juiste bedrag 
op te geven, geheel of gedeeltelijk te willen vergoeden. In de hoop, dat mijn verzoek inwilliging 
zal vinden teken ik, E. Oudeman, Borgerstraat 43 

0402-366 Gemeentearchief 
Katwijk  

  

 18-09-42 Door een mijnontploffing werd op 18 september j.l. te Katwijk aan Zee een zeer groot aantal 
ruiten vernield. Tot dusver (22 sept) is aangifte gedaan van schade aan 250 panden. Dit zal 
vermoedelijk stijgen naar 300. […]  
 
Noot T&A. Bijgevoegd zit een lijst met alle panden die schade hebben geleden.  

0402-369 Gemeentearchief 
Katwijk  

  

 18-09-42 Om 9 uur ’s ochtens werd door de ontploffing  van een zeemijn, die een dag eerder was 
aangespoeld op het strand voor de Oude Kerk, een zeer groot aantal ruiten, kozijnen, deuren 

en daken vernield. […] 

Harff (2007), 199 Literatuur    

Vliegtuigbeschieting op Katwijk op 21 oktober 1942 

9573-012 21-10-42 Om 09.40 uur stegen vier Mustangs op voor een aanval op een gashouder in Katwijk. Treffers 
gezien op twee gashouders, een geschutsopstelling aan en een bewapende trawler van 500 
ton bij de kust. 

Zwanenburg 
(z.j.), Harff 
(2007), 207 

Literatuur  Onverdacht Mustangs hadden uitsluitend machinegeweren (zes stuks .50 kaliber) 
waarmee ze schoten, geen boordgeschut. De projectielen die 
machinegeweren verschieten, bevatten in de regel geen explosieve 

componenten. Theoretisch konden ze raketten verschieten, echter 
daar zijn geen aanwijzingen voor. Er kan daarom gesteld worden dat 
het onderzoeksgebied onverdacht is met betrekking tot deze 
beschieting. 

Onverdacht 

 21-10-42 Mustangs sent off for an attack on the gasworks at Katwijk – 2 gasometers hit. 
 
Noot T&A. De rest van het document betreft de afkeuring van aanvallen op gasfabrieken in 
kleine plaatsen omdat voornamelijk de burgers treft en niet de Duitsers.  

2.13.71 - 576 Nationaal Archief 
Den Haag 

  

 21-10-42 Geen gerelateerde meldingen in de politiedagrapporten  0411 – I.A. 11a Politierapporten 
Katwijk 

  

  21-10-42 21 oktober 1942  
Overdag werden vier North American Mustangs van 268 Squadron uitgezonden voor een 
afleidingsaanval ten noorden van Katwijk, waarbij twee gashouders en een gasfabriek werden 
aangevallen. 
 

Via Wardocs 
 
AIR25/220 

Via Wardocs 
 
The National 
Archives te 
Londen 

  

Gas: 9573-
012 
 
Bunker: 

Geen 

 Om 10.26 uur (BST) werd de kust ten noorden van Katwijk gepasseerd. Door drie Mustangs 
werden twee gashouders en een gasfabriek nabij het strand met salvo’s van drie tot vier 
seconden beschoten en geraakt. Een Mustang beschoot een andere gashouder met een salvo 
van vier seconden. De Mustangs draaiden daarna naar het noordwesten en een Mustang 

beschoot een bunker en graafmachine tussen de twee gashouders. De kust werd weer tussen 
Katwijk en Noordwijk gepasseerd. 

AIR27/1563 The National 
Archives te 
Londen 

  

Mijn ontploft bij uitwatering op 29 november 1942 

9573-024 29-11-42 Om 06.50 uur ontplofte een mijn, die op de stenen van de uitwatering terecht was gekomen. 
Door de explosie, die erg zwaar was, sneuvelden bij Paridon in de Voorstraat. Bij Thiele in de 

Strandweg en bij Buis en Simon de Wit in de Sluisweg de grote winkelruiten. Ook hadden 
ongeveer 200 woningen glasschade.  
Foto met als bijschrift: zeemijn bij het uitwateringskanaal.  

Harff (2007), 216 Literatuur  Onverdacht Uit de bronnen kan opgemaakt worden dat er een zeemijn is 
aangespoeld bij de gemeente Katwijk. Dergelijke explosieven waren 

gelegd in de Noordzee, maar niet op het strand. Het aanspoelen van 
deze mijnen gebeurde tijdens WOII vrij regelmatig, maar sindsdien 
slechts incidenteel. Gezien de zeer grote omvang van dit soort 
explosieven kan gesteld worden, dat ze opgemerkt worden wanneer 
ze aangespoeld zijn. Gezien de risico’s ervan zullen ze ook geruimd 
zijn. Het onderzoeksgebied is niet verdacht met betrekking tot deze 
melding.   

Onverdacht 

Aanvallen rond Katwijk op 1 december 1942 

Geen  01-12-42 Vier Typhoons op verstoringsoperaties. Aanvallen op negen schepen en een sleepboot in de 
buurt van rond Katwijk, maar er werden geen resultaten waargenomen. 

Zwanenburg (z.j.) Literatuur Onverdacht  Ortungsgerät: Het uiteinde van de Zuidboulevard ligt te ver van het 
onderzoeksgebied om er op van invloed te zijn.  
 
Overige locaties: Er zijn geen exacte locatie van de beschietingen 
bekend. Er kan zodoende geen verdacht gebied afgebakend worden 
op basis van deze beschietingen. 

Onverdacht  

  01-12-42 Geen gerelateerde meldingen in de politiedagrapporten,  0411 – I.A. 11a Politierapporten 
Katwijk 

  

  01-12-42 1 december 1942  
Overdag werden vier Hawker Typhoons naar Nederland uitgezonden, waarbij 
binnenvaartuigen en een sleepboot werden beschoten. 

Via Wadocs 
 
AIR25/220 

Via Wadocs 
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 The National 
Archives te 
Londen 

   Tussen 10.45 en 12.05 uur (BST) werden de Typhoons naar binnenvaartuigen bij Katwijk aan 
Zee uitgezonden. Toen deze niet aanwezig bleken te zijn werden geschutsopstellingen aan de 
kust en binnenvaartuigen en een sleepboot bij Leiden beschoten, waarbij diverse treffers 
werden waargenomen. 
 

AIR27/530 The National 
Archives te 
Londen 

  

Ortungsgerä
t: Geen 

 De Typhoons passeerden de kust één mijl ten zuiden van Katwijk.  
S/Ldr Johnston vloog over vliegveld Valkenburg en beschoot drie vermoedelijk stalen 
binnenvaartuigen onder een spoorbrug. Hij draaide bij om Leiden te vermijden en volgde de 
spoorlijn naar Noordwijk. Daar werden drie binnenvaartuigen in een kanaal parallel aan de 
spoorlijn beschoten.  
F/O Rouse beschoot bij het aanvliegen van de kust een Bofors op een duintop met een salvo 
van één tot twee seconden vanaf 300 tot 200 yards afstand. Er werden inslagen op de 
opstelling waargenomen. Hij draaide om Leiden heen en beschoot bij de buitenwijken aan de 
noordoostzijde vlakbij een schijnbaar nieuwe fabriek vier tot vijf binnenvaartuigen vanaf 200 
tot 100 yards afstand. Er werden treffers op het eerste houten vaartuig waargenomen.  
F/Lt Piltingsrud beschoot vanaf 800 tot 700 yards afstand de brug en twee houten 
binnenvaartuigen die S/Ldr Johnson ook had beschoten. Er werden inslagen in het water 
dichtbij de vaartuigen waargenomen. Hij deed een tweede aanval op twee houten vaartuigen, 
maar deze werden niet geraakt. Een sleepboot die drie houten vaartuigen trok werd vanaf 600 
tot 500 yards afstand beschoten waarbij inslagen op de boeg van de sleepboot en 
ontsnappende stoom werd waargenomen. De drie vaartuigen werden eveneens geraakt. Het 
volgende doelwit was een vaartuig met een mast dat van 600-700 yards tot aan 100 yards 
afstand werd beschoten, waarbij treffers werden waargenomen.  
F/O Poulter beschoot een geschutsopstelling van vermoedelijk een Bofors met een salvo van 
een halve seconde, waarbij inslagen op de richel en bij de opstelling werden waargenomen. 
Daarna beschoot hij dezelfde sleepboot als F/Lt Piltungsrud en beschoot met drie aparte 

salvo’s de op sleeptouw met zeil afgedekte vaartuigen. Er werden inslagen in het water op 
een voet afstand van de zijkant van de sleepboot waargenomen.  
 

AIR50/22 The National 
Archives te 
Londen 

  

   Om 11.25 uur vielen vier Lockheed Hudsons (sic) vanuit zee het Ortungsgerät Katwijk aan.  
 
Noot: het Ortungsgerät was een Seetakt die in stelling Gerät Freya aan het uiteinde van de 
Zuidboulevard stond opgesteld. 

RG242, T314, Roll 
1613 

NARA 
  

Projectielen van schietoefeningen 

Geen 13-12-42 d.d. 29-12-42 
De burgemeester der gemeente Katwijk brengt ter algemene kennis, dat de Duitse Weermacht 
binnenkort scherpschietoefeningen op vliegtuigen zal gaan houden, waarbij geschoten wordt 
op een aan een langen kabel achter het vliegtuig bevestigden luchtzak. Van Duitse zijde is 
d.d. 13 dec 42 in de pers bekend gemaakt dat in deze gevallen geen gevaar voor bomafworp 
bestaat. Het gevaar door neerkomende afweerprojectielen blijft echter bestaan. […] 

0402-469 Gemeentearchief 
Katwijk  

Onverdacht Uit de bronnen kan opgemaakt worden dat er als gevolg van 
scherpschietoefeningen luchtdoelgranten bij het onderzoeksgebied 
zijn ingeslagen en ontploft. Conform de richtlijnen van de VR-OOO 
leidt dit niet tot een verdacht gebied in de omgeving van de inslagen 
aangezien het in de regel incidentele inslagen betreft, waarbij geen 
aanleiding is om meer granaten in de directe omgeving te verwachten. 
Uitsluitend ingeslagen, niet ontplofte luchtdoelgranaten, die niet 
geruimd zijn, zullen plaatselijk tot een verdacht gebied leiden.  
 

Onverdacht 

 28-01-43 Begehlaber ordnungspolizei deelt mede dat van 28 januari af scherpschietoefeningen op 
vliegtuigen plaats hebben boven gebied 40 km Zaandam [?] Rotterdam. […] 

0402-469 Gemeentearchief 
Katwijk  

  

 09-02-43 Duitsche weermacht houdt vanaf heden af boven het geheele Nederlandsche gebied 
scherpschietoefeningen op vliegtuigen. […] 

0402-469 Gemeentearchief 
Katwijk  

  

 15-03-44 Naar aanleiding van een mededeeling van C.EAPTEIN, wonende te Katwijk aan Zee, 
Voorstraat.101, dat in zijn woning een projectiel was ontploft, is door mij Leendert de JONG, 

Opperwachtmeester der gemeente-politie te Katwijk een onderzoek ingesteld, waarbij mij het 
navolgende is gebleken;  
Een kleine granaat (caliber ongeveer 2 c.m.) is heden middag 15 Maart 1944, tijdens het 
overvliegen van vliegtuigen, in de slaapkamer van voormeld perceel ingeslagen en ontploft. 
De granaat is binnen-gekomen door het geopend slaapkamerraam en tegen een binnenmuur 
ontploft, waardoor een vrij groot gat in dien muur ontstond en op verschillende plaatsen het 
houtwerk en een deur der kamer door granaat-splinters werd beschadigd. Tevens zijn eenige 
granaatsplinters door den vloer van de slaapkamer gedrongen, waardoor het plafond van de 
zich daaronder bevindende keuken is beschadigd. Ken dochtertje van genoemde KAITEIN, 
kreeg een splinter door haar kleeding en werd niet noemenswaardig aan het rechterdijbeen 
gewond. Zij heeft zich niet onder geneeskundige behandeling behoeven te stellen. De 
materiële schade is niet groot. Een stuk van het projectiel is door mij rapporteur in de woning 
gevonden en is vermoedelijk afkomstig van licht afweergeschut, dat in de omgeving dezer 
gemeente op de overvliegende vliegtuigen heeft geschoten. Hiervan ambtsledig opgemaakt 
dit rapport te Katwijk op 15 Kaart 1944. 

0402-469 Gemeentearchief 
Katwijk  

  

 04-05-44 Naar aanleiding van verschillende op Donderdag, 4 mei 1944, een het Bureau van politie te 
Katwijk aan Zee ingekomen mededeelingen van ingeslagen projectielen, is door mij: Leendert 
de Jong, Opperwacht-meester der gemeentepolitie te Katwijk, na bekomen opdracht, een 

0402-469 Gemeentearchief 
Katwijk  
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onder zoek ingesteld, waarbij mij is gebleken, dat op Donderdag, 4 Mei 1944 des middags te 
omstreeks 12 uur, eenige laag overvliegende geallieerde, vliegtuigen over het dorp Katwijk 
aan Zee kwamen, waarop met licht afweergeschut door Duitsche militairen werd geschoten. 
Tijdens dit schieten explodeerden twee lichte projectielen, vermoedelijk van afweergeschut, 
in de Roest van Limburgstraat te Katwijk aan Zee. Vijf personen, die zich ter plaatse op straat 
bevonden, werden door granaatsplinters gewond. […]  
 
Tevens werd bij de explosie der granaten in de Roest van Limburgstraat een paard van den 
groentenhandelaar D. de haas, wonende Te Brittenstraat 58 te Katwijk aan Zee, verwond, 
doch de verwonding was van weinig beteekenis (Lichte huidschrammen). Een etalageruit bij 
den bakker dec. Schuitemaker, Roest van Limburgstraat 9 te Katwijk aan Zee, werd door 
granaatsplinters vernield. In genoemde straat werden van de navolgende perceelen door 
granaatsplinters glasruiten vernield:  
Perceel 6, D. van Duyn (1 ruit slaapkamer); perceel 7, O. van Rijn (1 ruit voorkamer); perceel 
17, Jac. de Bruin (1 ruit voorkamer); per-ceel 19, W. Rovers (2 ruiten woonkamer) en perceel 
21, C. uuyt, (5 ruiten woonkamer). Up bovenvermeld tijdstip is een lichte granaat 
geëxplodeerd op het erf achter de woning van H. Schaap aan het Duinhof 17 te Katwijk aan 
Zee. Hierdoor werden een negental ruiten van woonkamer en keuken van dit perceel vernield, 
benevens 4 vitragegordijnen. Lichtalarm is niet gegeven, zoodat de menschen niet tijdig 
genoeg in de woningen konden komen. Terstond, nadat het schieten van het afweergeschut 
begon, explodeerden de granaten reeds op den grond.  

Bommen op Schijnvliegveld Katwijk in de avond van 20 op 21 december 1942 

Geen 20/21-12-42 
 
  

Er vielen bommen op flakstellingen langs de kust bij o.a. Katwijk.  Zwanenburg (z.j.) Literatuur  Onverdacht Door de Duitsers werden er bommen bij schijnvliegveld Katwijk 
gemeld. Dit vliegveld lag in Noordwijkerhout en bevond zich dus te 
ver van de gemeente Katwijk om erop van invloed te zijn.  

Onverdacht 

 20-12-42 (…) Die Mehrzahl dieser Bombenabwürfe erfolgte während der Rückflüge von Westdeutschland 
am Abend des 20.12. auf Lutterade bei Maastricht, Venlo, Katwijk und IJmuiden. 

RW37 - 23 
 

Bundesarchiv 
Freiburg 

  

  20/21-12-42 
 
  

20/21 december 1942  
Om 19.50 uur was er veel vliegverkeer bij schijnvliegveld Katwijk en werden bommen 
afgeworpen.  
 

Via Wardocs 
RG242, T314, Roll 
1613 

Via Wardocs 
NARA 

  

  In de nacht van 20 op 21 december 1942 werden geen bommen bij Katwijk-Noordwijk 
afgeworpen. 
 

Noot: het dichtstbijzijnde schijnvliegveld bij Katwijk lag bij Noordwijkerhout. 

AIR14/2674 The National 
Archives te 
Londen 

   

Aanvallen op omgeving Katwijk op 22 december 1942 

Geen 22-12-42 
 
  

22 december 1942  
Overdag werden vier Typhoons van 56 Squadron uitgezonden die twee sleepboten tot zinken 
brachten en vijf binnenvaartuigen, een locomotiefloods en vier geschutopstellingen 

beschadigden. 
 

Via Wardocs 
AIR25/220 

Via Wardocs 
The National 
Archives te 

Londen 

Onverdacht Er zijn geen exacte locatie van de beschietingen bekend. Er zijn geen 
aanvullende bronnen, zoals de politiedagrapporten, die meer 
informatie geven betreffende de exacte getroffen locaties. . Er kan 

zodoende geen verdacht gebied afgebakend worden op basis van deze 
beschietingen. 

Onverdacht 

   
  

Tussen 15.30 en 16.55 uur (BST) werden vier Typhoons uitgezonden naar het kanaal en 
spoorlijn die ten westen (sic) van Katwijk aan Zee liepen. Vier locomotieven en drie sleepboten 
werden beschoten. 
 

AIR27/530 The National 
Archives te 
Londen 

  

  De Typhoons passeerden de kust ten noorden van Den Haag.  
 
P/O Storey beschoot een sleepboot in het kanaal dat ten westen (sic) van Katwijk liep vanaf 
300 voet hoogte en van 350 tot 100 yards afstand. Er werden inslagen waargenomen. 
 
Noot: de melding in het Operations Record Book 12 Group slaat op een eerdere missie die dag 
die ten noorden van Amsterdam werd uitgevoerd. 

AIR50/22 The National 
Archives te 
Londen 

   

Vliegtuigbeschieting in de buurt van Katwijk op 13 januari 1943 

Geen 13-01-43 Bij een aanval met boordwapens op een doel in de buurt van Katwijk vielen enkele gewonden 
en werden telefoonleidingen beschadigd.  

Zwanenburg 
(z.j.), Harff 
(2007), 230 

Literatuur  Onverdacht H.K.A. Abt 758: Dit ligt te ver van het onderzoeksgebied om er op van 
invloed te zijn.  
 
Overige locaties: Er zijn geen exacte locatie van de beschietingen 
bekend. Er kan zodoende geen verdacht gebied afgebakend worden 
op basis van deze beschietingen. 
 
  

Onverdacht 

 13-01-43 1 Bordwaffenangriff auf eine Battr.-Stellung ohne Schaden. (…) Nachtrag: Bei dem 
Bordwaffenangriff auf H.K.A. Abt. 758 (Katwijk) 1 leicht Verwundeter und Beschädigungen an 
einer Fernsprechleitung. 

RH24-88 / 70 
 

Bundesarchiv 
Freiburg 

  

 
13-01-43 13 januari 1943  

Overdag werden vier Hawker Typhoons van 56 Squadron uitgezonden naar spoorweg- en 
scheepsdoelen in de buurt van Leiden. 
 

Via Wardocs 
AIR25/220 

Via Wardocs 
The National 
Archives te 
Londen 

  

  Tussen 09.20 en 10.40 uur (BST) werden vier Typhoons uitgezonden naar het gebied bij Den 
Haag. Direct boven Den Haag werd het toestel van S/Ldr Johnston geraakt en niet meer 
gezien. Een binnenvaartuig en een Bofors werden beschoten. Een zijspoor werd beschoten 
waarbij twee seinhuizen en een werkploeg werden geraakt. 

AIR27/531 The National 
Archives te 
Londen 
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De Typhoons passeerden om 09.45 uur (BST) de kust bij Den Haag waar door F/Lt Piltungsrud 
een Bofors opstelling werd beschoten en treffers werden waargenomen.  
P/O Cluderay volgde enkele kanalen ten noordoosten van Leiden en beschoot twee houten 
binnenvaartuigen van 150 tot 200 ton. De kust werd 2 tot 3 mijl ten noorden van Noordwijk 
weer gepasseerd. 
 

AIR50/22 The National 
Archives te 
Londen 

  

  De H.K.A. Abt 758 bij Katwijk werd met boordwapens beschoten, waarbij de telefoonlijn werd 
beschadigd en een licht gewonde viel. 
 
Noot: Heeresküsten Artillerie Abteilung 758 was voorheen Batterie Katwijk-Alt en de latere 

Heeresküsten Artillerie Abteilung 1230 en lag in Stützpunkt XXXVIH ten zuiden van Katwijk. 

RG242, T314, Roll 
1618 

NARA    

Brandbommen in Katwijk in de nacht van 26 op 27 februari 1943 

9573-025 26-02-43 Om half negen ‘s avonds waren in de E.A. Borgerstraat, de Sluisweg en de Donker 
Curtiusstraat brandbommen gevallen. Er viel ook een brandbom in een hooiberg aan de 
Burgersdijkstraat 15. Er ontstond een schoorsteenbrand in de Donker Curtiusstraat 13.  

 
Noot T&A. De politiedagrapporten van deze periode zijn niet in het archief aanwezig.  

Harff (2007), 239 Literatuur  Onverdacht  Uit de meldingen blijkt dat er in Katwijk aan Zee brandbommen zijn 
neergekomen.  
 

Fosforrubberbrandbommen  
Deze zijn (net) te ver van het onderzoeksgebied neergekomen om 
erop van invloed te zijn.  
 
Staafbrandbommen  
Uit de bronnen kan opgemaakt worden dat er staafbrandbommen zijn 
afgeworpen. Staafbrandbommen dringen in de regel niet diep in en 
vallen in de loop der tijd uiteen. Gesteld kan worden dat er aan hand 
van deze meldingen geen staafbrandbommen in het 
onderzoeksgebied liggen. 
 
Bovenstaande stelling wordt onderbouwd door een vooronderzoek dat 
T&A voor een gemeente heeft uitgevoerd. Voor betreffende gemeente 
was achterhaald dat er circa 300 brandbommen van 30 lbs 
afgeworpen waren, die de gemeente troffen. Sinds begin jaren 70 zijn 
er zeker 30, mogelijk 37 in de gemeente aangetroffen en geruimd 
door de EODD (in één mora werd een overzicht gegeven van reeds 
geruimde 30 lbs bommen op een terrein, maar schepte meer 
verwarring dan duidelijkheid, waardoor het exacte aantal niet bekend 
is). Daar tegenover staat de melding van circa 12.000 afgeworpen 4 
lbs brandbommen, waarvan er in diezelfde periode slechts 12 zijn 
geruimd. Kortom, er zijn er 40x zo veel afgeworpen, maar er zijn drie 
keer zo weinig van aangetroffen sinds 1970. Als daarbij meegenomen 
wordt, dat 4 lbs brandbommen vrij beperkt indringen t.o.v. bommen 
van 30 lbs, dan zijn die getallen extra opvallend. Staafbrandbommen 
zouden namelijk al bij ondiepe grondroering, zoals aanbrengen van 
verharding en omploegen van een akker aangetroffen worden, terwijl 
30 lbs brandbommen dan onopgemerkt kunnen blijven liggen, omdat 
ze dieper kunnen liggen dan de grondroering bij die werkzaamheden. 
Bovendien, van de twaalf stuks 4 lbs staafbrandbommen die zijn 
aangetroffen, werd acht keer gemeld, dat het slechts resten betrof, 
waarschijnlijk uitsluitend het valgewicht. In drie gevallen staat er niet 
bij of het resten betroffen, of een intacte bom en slechts in één geval 
wordt gemeld dat de bom intact was. Die werd echter gemeld op een 
adres, samen met een Duitse bom van 1 kg. Dit doet vermoeden dat 
het een verzamelobject betrof, mogelijk kort na het bombardement 
door iemand opgeraapt en sindsdien in een huis of schuur bewaard. 
 
Op basis van bovenstaande wordt algemeen gesteld dat het er een 
uitermate kleine kans op de aanwezigheid van gevaarlijke delen van 
4 lbs brandbommen in de grond is. 

Onverdacht 

 26-02-43 26/27 februari 1943  
In de nacht van 26 op 27 februari 1943 wierp een Vickers Wellington van 1 Group in totaal 24 
x 30 lbs fosforrubberbrandbommen + 510 x 4 lbs + 30 x 4 lbs X Type staafbrandbommen af 
in het gebied bij Den Haag.  
 

Via Wardocs  
 
AIR14/3372 

Via Wardocs  
 
National Archives 
te Londen 

  

  Van 1 Group waren veertien Wellingtons van 166 Squadron, zeven van 9 Squadron, drie van 
300 Squadron en vier van 301 Squadron uitgezonden.  
Van 166 Squadron keerden geen Wellingtons voortijdig terug. 
Van 199 Squadron keerden drie Wellingtons voortijdig terug. 
Van 300 Squadron keerde een Wellington voortijdig terug waarbij de bommen mee terug naar 
de thuisbasis werden genomen. 
Van 301 Squadron keerde een Wellington voortijdig terug en wierp de bommen af op positie 
51.30N, 05.30E. 
 
Noot: bij 199 Squadron zijn geen bijzonderheden vermeld omtrent de status van de 
bommenlading van de voortijdig teruggekeerde toestellen. Hoogstwaarschijnlijk is één van die 
Wellingtons verantwoordelijk voor de bomafworp bij Katwijk.  
 

AIR25/1 
 
 
AIR27/1089 
 
AIR27/1172 
 
AIR27/1657 
 
 
AIR27/1666 
 

National Archives 
te Londen 

  

  De bommenwerperstroom passeerde de kust ter hoogte van Noordwijk. Om 20.22 uur (BST) 
werd een Short Stirling van 3 Group vijf mijl ten noordoosten van Den Haag aangevallen door 
een Duitse jager. 

 

AIR14/3372 National Archives 
te Londen 

  

  De betrokken Stirling betrof de ‘O’ van 90 Squadron. De missie werd zeven mijl ten 
noordoosten van Den Haag afgebroken en de bommenlading van 1.890 x 4 lbs 
staafbrandbommen op positie 52.28N. 02.52E afgeworpen. 
 

AIR25/68 National Archives 
te Londen 

  

  De bommenlading van 1.692 x 4 lbs staafbrandbommen werd om 21.01 uur (BST) 
afgeworpen. De overige 84 x 4 lbs + 6 x 4 lbs X Type staafbrandbommen werden op nagenoeg 
dezelfde tijd en plaats afgeworpen.  
 
Noot: ondanks overeenkomst in tijd en locatie van het luchtgevecht en bominslag lijkt de 
bomafworp van de Stirling niet relevant. 

AIR27/731 National Archives 
te Londen 

  

Vliegtuigbeschieting van flakstelling bij Katwijk op 8 juni 1943 

Geen 08-06-43 In de vroege avond werden aanvallen uitgevoerd met boordwapens op een flakstelling bij 
Katwijk.  

Zwanenburg (z.j.) Literatuur  Onverdacht Op 8 juni 1943 werd met boordwapens een beschieting uitgevoerd op 
een flakstelling bij Katwijk. De exacte locatie ervan is onbekend. De 
politiedagrapporten van deze datum missen. Er kan zodoende geen 
verdacht gebied worden afgebakend op basis van deze melding. 

Onverdacht 

 08-06-43 Am 8.6. fanden in den frühen Abendstunden zwei Bordwaffenangriffe auf eine Batteriestelling 
bei Petten und eine Flakstellung bei Katwijk statt ohne Schaden. 

RW37 - 24 
 

Bundesarchiv 
Freiburg 

  

 
08-06-43 8 juni 1943  

In de avond werden vier Supermarine Spitfires van 402 Squadron uitgezonden om 
verbindingsdoelen aan te vallen vlak achter de kust. Een Spitfire beschadigde bij Alkmaar een 
locomotief en een andere Spitfire beschoot een binnenvaartuig. 
 

Via Wardocs 
AIR25/220 

Via Wardocs 
The National 
Archives te 
Londen 
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  Tussen 19.50 en 21.50 uur (BDST) werden vier Spitfires uitgezonden om treinen en 
scheepvaart aan te vallen in het gebied ten zuiden van Haarlem. De Spitfires passeerden de 
kust drie mijl ten noorden van Noordwijk, vlogen landinwaarts en draaiden naar het noorden 
en bereikten Haarlem, waarna boven het kanaal omgedraaid werd en het kanaal naar het 
zuiden werd gevolgd. Er werden twee aanvallen op een binnenvaartuig uitgevoerd, maar 
resultaten werden niet waargenomen.  
 

AIR27/1777 The National 
Archives te 
Londen 

  

   
  

In de vroege avond werd een Flakstelling bij Katwijk met boordwapens beschoten.  
 
Noot: een Spitfire van 402 Squadron werd bij Wassenaar neergeschoten. Mogelijk was dit ook 
degene die de Flakstelling had beschoten. 

RG242, T501, Roll 
204 

NARA 
  

Aanval op konvooi bij Katwijk 

Geen  22-06-43 Nagmittags gegen 17.15 Uhr Angriff van etw 40 Feindbombern unter Jagdschutz auf eigenes 
Geleit vor Katwijk. 5 Tote, 13 Scher und 3 Leichtverletzte. 6 Anschusse.  

RH24-88/70 Bundesarchiv 
Freiburg 

Onverdacht Er werd door 40 vliegtuigen een aanval uitgevoerd op een konvooi 
(Noordzee) bij Katwijk. Dat is te ver van het onderzoeksgebied om 
erop van invloed te zijn.  

Onverdacht 

Opruimen strand in 1943 

Geen 12/20-08-43 In verband met het opruimen van mijnen, paravanen, vliegtuigbommen, onderdeelen van 
vliegmachines en houtwaren van het strand te Katwijk aan Zee van Paal 86 t/m paal 92, 
conform opdracht d.d. 4 aug 1943, zijn 6 werkdagen van 4/5 werklieden in rekening gebracht.  

0402-466 Gemeentearchief 
Katwijk  

Onverdacht Betreft achtergrondinformatie dat er geruimd is. Er worden verder 
geen details gegeven betreffende exacte vondsten of vondstlocatie. 
Er kan op basis van deze feiten geen verdacht gebied worden 
afgebakend. 

Onverdacht 

 01/20-12-43 Op 28 oktober en 14 december werd eenzelfde verzoek tot schoonhouden strand gedaan. Er 
werden nu 4 werkdagen in rekening gebracht.  

0402-466 Gemeentearchief 
Katwijk  

  

Duitse aanval op vijandige schepen op 16 oktober 1943 

Geen 16-10-43 Zwischen 00.00 – 01.00 Uhr Gefechtsberührung eigener Sicherungsstreitkräfte mit feindliche. 
S-Booten westlich Katwijk. 1 feindliche S.Boot versenkt. 

RH24-88 / 78 
 

Bundesarchiv 
Freiburg 

Onverdacht Ten westen van Katwijk hebben de Duitsers vijandige schepen 
aangevallen. Dit is te ver van het onderzoeksgebied om erop van 
invloed te zijn.  

Onverdacht 

Messerschmitt komt op 24 oktober 1943 neer bij Scheveningen - Katwijk 

Geen  24-10-43 Om 16.44 uur kwam er een Bf109 G-6 (met werknummer 26015) neer op de Scheveningen - 
Katwijk. 
 
Noot T&A. De website aircrewremembered levert geen aanvullende informatie op.  

Verliesregister 
NIMH 

Literatuur Onverdacht De Messerschmitt is in de gemeente Wassenaar neergekomen.  Onverdacht 

 24-10-43 […] Een Duitse Messerschmitt Bf109 was door een geallieerde Spitfire neergeschoten, waarbij 
piloot Lucas Werner om het leven kwam.  

Harff (2007), 292-
293 

Literatuur   

 24-10-43 17.45 uur. Opgebeld door de Hoofdpoort Luchtbescherming Den Haag, die in opdracht van de 

Luftgau Holland moest informeeren of er dezen middag op ongeveer 10 km afstand van 
Katwijk soms een vliegtuig was neergestort. Aangezien hieromtrent aan het bureau niets 
bekend was, heb ik  mijn persoonlijke waarneming doorgegeven. Toen om te plm. 16.45 uur 
een aantal vreemde vliegtuigen boven het dorp vlogen, zag ik op een afstand van plm. 4 km 
ten zuiden van Katwijk, ter hoogte van het strand een rookpluim van naar schatting 10 meter 
hoogte opstijgen. Deze duurde slechts enkele minuten en was zo vervlogen. Waarschijnlijk 
was het geen omlaag geschoten vliegtuig.  

0411- I.A. 14a Politierapporten 

Katwijk 

  

 24-10-43 Omstreeks 16.43 uur werd boven Wassenaar hevig gevuurd met boordwapens. Om 16.47 
werd het neerstorten van een vliegtuig in de duinen, 300 meter ten noordwesten van het 
noordelijkste punt van de Meijendelseweg, gemeld. Het toestel lag in het Sperrgebiet.  

Was-617 Gemeentearchief 
Wassenaar  

  

Schade aan politiebureau door bominslag in de avond van 18 op 19 februari 1944 

9573-007 18/19-02-44 Schade door bominslag. Schade aan deur, hall, enz. van politiebureau, Tramstraat 18, Katwijk 
aan Zee. 
Schade aan 3 spiegel- en 71 broeiruiten. 
f. 591.66 
 
Noot T&A. De locatie van het oude politiebureau was terug te vinden middels straat, luchtfoto 
4185 van april 1945 en een foto van het pand 
(http://huizezeezicht.blogspot.com/2011/12/wat-ik-mis-5.html) . 

0402-301 Gemeentearchief 
Katwijk  

Onverdacht De schademeldingen geven aan dat het politiebureau te Katwijk 
schade heeft opgelopen door een bominslag. Uit de 
politiedagrapporten kan echter opgemaakt worden dat dit zeer 
waarschijnlijk een sabotage actie of iets dergelijks betroffen heeft. Er 
wordt namelijk gemeld dat de ontploffing bij de voordeur van het 
bureau heeft plaatsgehad en later vraag de politie uit Den Haag om 
inlichtingen die dan ook verstrekt worden. Deze gang van zaken wijkt 
af van de andere meldingen van bekende ingeslagen bommen. Er zijn 
geen aanwijzingen dat er ter plaatse nog meer explosieven, 
gerelateerd aan sabotage acties, aanwezig zijn geweest of nog 
aanwezig zullen zijn. Het onderzoeksgebied is onverdacht met 
betrekking tot deze melding.  

Onverdacht 

 18/19-02-44 22.25 uur. Terwijl ik aan het telefoneren was heeft zich aan de voordeur van het politiebureau 
een ontploffing aangedaan. De gehele voordeur is nagenoeg versplinterd en verschillende 
ruiten in de omgeving zijn gebroken. 
Onmiddellijk is de Hoofdwachtmeester en de LBD door mij met een en ander in kennis gesteld, 
terwijl de opperluitenant door een lid der LBS is gewaarschuwd. De ..leiding van het onderzoek 
is aan den opperluitenant ter hand genomen 
 
01.30 uur. … officier Duitsche politie te Den Haag … telefonisch inlichtingen gevraagd over de 
toedracht van de hedenavond plaats gehad hebben de ontploffing. Ik heb de nadere 
inlichtingen verstrekt en de Burgemeester van dit gesprek bovenstaand … bericht in kennis 
gesteld.  
 
 
 

0411- I.A. 14a 
 
 
Harff (2007), 308 

Politierapporten 
Katwijk 
 
Literatuur  

  

http://huizezeezicht.blogspot.com/2011/12/wat-ik-mis-5.html


Gemeente Katwijk  
Inventarisatie bronnenmateriaal Analyse bronnenmateriaal- 

Markering Datum Gebeurtenis/locatie Bronverwijzing Archief Conclusie Motivatie conclusie Deelgebied 

Luchtaanval op konvooi ten westen van Katwijk op 20/21 mei 1944 

Geen 20/21-05-44 Om 23.00 uur werden er door vier vliegtuigen aanvallen uitgevoerd op een konvooi ten westen 
van Katwijk. 

Zwanenburg (z.j.) Literatuur  Onverdacht In de nacht van 20 op 21 mei 1944 werd door vier vliegtuigen een 
aanval uitgevoerd op een konvooi ten westen van Katwijk op de 
Noordzee. Dat is te ver van het onderzoeksgebied om erop van 
invloed te zijn.  

Onverdacht 

 20/21-05-44 Um 23.00 Uhr Angriff van 4 Flugzeugen auf eigenes Geleit w. Katwijk und auf HS-Boote vor 

Hoek van Holland. Keine Schäden; auf VP-Boot 812 2 Verwundedte, 1 Toter.  

RH24-88 / 90 Bundesarchiv 

Freiburg 

  

Luchtaanval op VP-boten ten westen van Katwijk op 24/25 mei 1944 

Geen 24/25-05-44 Om 02.30 uur, ten westen van Katwijk, met 'raketbommen' een aanval op VP-boten. Een 
lichtgewonde op VP2021 maar geen schade.  

Zwanenburg (z.j.) Literatuur  Onverdacht In de nacht van 24 op 25 mei 1944 werd een luchtaanval uitgevoerd 
op VP-boten ten westen van Katwijk op de Noordzee. Dat is te ver van 
het onderzoeksgebied om erop van invloed te zijn.  

Onverdacht 

 24/25-05-44 Um 02.30 Uhr Raketbombenangriff auf VP-Boote westlich Katwijk. 1 Leichtverletzter aug VP 
2021, keine schäden.  

RH24-88 / 90 Bundesarchiv 
Freiburg 

  

Mijnontploffingen  

Geen 22-06-44 Oorlogsschade ten gevolge van mijnontploffing op 22 juni 1944. 
Glasschade en schade aan timmerwerk:  
Voorstraat 12 
Baljuwstraat 32 
Havenstraat 2a 

0402-372 Gemeentearchief 
Katwijk  

Onverdacht Gezien het feit dat er ontploffingen van mijnen gemeld worden, die 
schade aan meerdere panden veroorzaakten, is het aannemelijk dat 
het zeemijnen betrof, die aangespoeld waren op het strand. 
Dergelijke explosieven waren gelegd in de Noordzee, maar niet op het 
strand. Het aanspoelen van deze mijnen gebeurde tijdens WOII vrij 
regelmatig, maar sindsdien slechts incidenteel. Gezien de zeer grote 
omvang van dit soort explosieven kan gesteld worden, dat ze 
opgemerkt worden wanneer ze aangespoeld zijn. Gezien de risico’s 
ervan zullen ze ook geruimd zijn. Het onderzoeksgebied is niet 
verdacht met betrekking tot deze melding. 

Onverdacht 

Geen 15-08-44 Oorlogsschade ten gevolge van mijnontploffing op 15 augustus 1944. 
Glasschade en schade aan muren en daken:  
Wassenaarseweg 1a,1b,1c,1d 

0402-372 Gemeentearchief 
Katwijk  

  

Aanval in omgeving Katwijk op 24 juni 1944 

Geen 24-06-44 Noot. In hun FTB meldden de Duitsers (…) Tevens aanvallen op het vliegveld Deelen, waarbij 
een vliegtuig en een hangar werden beschadigd en in het gebied van Ermelo en Katwijk. (…) 
 
De bommen op Hoogovens komen uiteraard op het conto van de RAF Mustangs, de andere 
aanvallen op die van de USAAF-escortejagers (…)  

Zwanenburg (z.j.) 
 
RH24-88 / 90 

Literatuur  
 
Bundesarchiv 
Freiburg 

Onverdacht De exacte locatie die werd aangevallen is niet bekend, er staat alleen 
dat het in de omgeving van Katwijk was. Er zijn geen bronnen, zoals 
de politiedagrapporten, die deze aanval bevestigen of die meer 
informatie geven betreffende de locatie. Er is daarmee niet voldoende 
feitenmateriaal op basis waarvan een verdacht gebied in het 
onderzoeksgebied afgebakend kan worden. 

Onverdacht 

 24-06-44 24 juni 1944  
In het gebied bij Katwijk en Ermelo werden beschietingen uitgevoerd. 
  
Noot: overdag beschoot alleen 353rd Fighter Group locomotieven in o.a. kaartvierkant Z.8020 
waarmee de locatie Ermelo wordt bevestigd. Katwijk of een referentie daarnaar is niet 
vermeld. 

Via Wardocs 
 
RG242, T314, Roll 
1621 

Via Wardocs 
 
NARA 

  

Granaten vanuit zee op Katwijk in de nacht van 25 op 26 juni 1944 

Geen  25/26-06-44 01.00 uur. Oorlogsschepen schieten op grooten afstand vanuit zee twee series van +- 5 zeer 
sterk lichtgevende granaten in de richting van de kust. De eerste serie ter hoogte van de 
Wassenarsche slag, de tweede ter hoogte van Katwijk.  

0411 – I.A. 16a 
 
 
Harff (2007), 331 

Gemeentearchief  
Katwijk 
 
Literatuur  

Onverdacht  Er zijn geen aanwijzingen dat deze granaten op land zijn 
neergekomen en zullen daarmee te ver van het grondgebied van de 
gemeente Katwijk zijn neergekomen.  

Onverdacht 

Vliegtuigbeschietingen in omgeving Katwijk op 10 september 1944 

Geen  10-09-44 10 september 1944  
Overdag vielen acht Hawker Tempests van 3 Squadron 20 binnenvaartuigen in de rivier Zijl 
aan, waarbij één werd vernietigd en acht werden beschadigd. Ten noordoosten van Leiden 
werden treffers op een gemaal waargenomen. Bij Koudekerk werden 3 vaartuigen beschadigd, 
ten oosten van Katwijk in kaartvierkant Y.7505 werden vijf vaartuigen beschadigd en een 
vaartuig in de monding van de Rijn één vaartuig. Bij Voorhout werden drie tot vier wagons 
van een elektrische trein beschadigd. In kaartvierkant Y.7307 werd een constructiewerkplaats 
aangevallen.  
 

Via Wardocs 
 
AIR37/1449 

Via Wardocs 
 
The National 
Archives te 
Londen 

Onverdacht  Er zijn geen exacte locaties van de beschietingen bekend en zijn er 
geen gerelateerde meldingen in de politiedagrapporten terug te 
vinden. Er kan zodoende geen verdacht gebied afgebakend worden 
op basis van deze beschietingen. 

Onverdacht  

  Tussen 13.55 en 15.40 uur (BDST) werden acht Tempests van 3 Squadron uitgezonden voor 
een gewapende verkenning tussen Rijksdorp en Hoorn. Bij de monding van de Rijn werden 

vier of vijf betonmolens, een grote en drie kleine barakken in kaartvierkant Y.7307 
waargenomen en aangevallen. Bij Zijl ten noorden van Leiden werden 20 geladen vaartuigen 
aangevallen, waarvan negen beschadigd werden. Vijf andere binnenvaartuigen en vier wagons 
van een elektrische trein werden beschadigd.   
 
Noot: met Hoorn wordt Den Hoorn in Zuid-Holland bedoeld, met Zijl mogelijk de Zijllaan en 
Meije Polder. 

AIR25/214 
AIR27/34 

The National 
Archives te 

Londen 

  

Vliegtuigbeschietingen in omgeving Katwijk op 12 september 1944 

Geen  12-09-44 12 september 1944  
Tussen 06.45 en 08.45 uur (BDST) werden zes Supermarine Spitfires van 41 Squadron 
uitgezonden op een offensieve patrouille naar Katwijk. Er werden landinwaarts twee 
oostwaarts lopende spoorlijnen beschoten en ten zuidwesten een met camouflagenetten 
afgedekte kraan op het strand.  
 

Via Wardocs 
 
AIR37/1449 

Via Wardocs 
 
The National 
Archives te 
Londen 

Onverdacht  Er zijn geen exacte locaties van de beschietingen bekend en zijn er 
geen gerelateerde meldingen in de politiedagrapporten terug te 
vinden. Er kan zodoende geen verdacht gebied afgebakend worden 
op basis van deze beschietingen. 

Onverdacht  
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  Om 07.37 uur (BDST) werd in kaartvierkant Y.731080 ten noorden van Katwijk een mogelijke 
Big Ben locatie waargenomen. Deze bestond uit zes betonnen gebouwen aan de zijkant van 
een grote heuvel, allen overdekt met camouflagenetten. Iets dichter bij zee werd een grote 
kraan waargenomen op een stevige houten ophoging. In de heuvel werd een van noord naar 
zuid lopende tunnel waargenomen. Ieder toestel maakte vier aanvallen en vier daarvan nog 
twee extra aanvallen op de gecamoufleerde gebouwen en kraan.  
 

AIR25/214 The National 
Archives te 
Londen 

  

  Een vermoedelijke geheime wapen locatie op circa 1.5 mijl ten noorden van Katwijk werd door 
alle Spitfires aangevallen.  
 
Noot: Big Ben was een verzamelnaam voor V-wapens. De Form 541 van het ORB van 41 
Squadron vermeld de operatie niet. 

AIR27/426 The National 
Archives te 
Londen 

  

Vliegtuigbeschietingen in omgeving Katwijk op 13 september 1944 

Geen  13-09-44 13 september 1944  
Tussen 07.30 en 09.20 uur (BDST) werden 22 Supermarine Spitfires van 126 en 611 Squadron 
uitgezonden om barakken in kaart vierkant D.675943 bij Den Haag te beschieten. Een Spitfire 
van 126 Squadron beschadigde een vaartuig op het kanaal Leiden-Katwijk en een voertuig in 
kaartvierkant Y.718013. 
 

Via Wardocs 
 
AIR25/214 

Via Wardocs 
 
The National 
Archives te 
Londen 

Onverdacht  Er zijn geen exacte locaties van de beschietingen bekend en zijn er 
geen gerelateerde meldingen in de politiedagrapporten terug te 
vinden. Het gegeven coördinaat ligt buiten de gemeente Katwijk in 
Wassenaar en te ver van het onderzoeksgebied om erop van invloed 
te zijn.  Er kan zodoende geen verdacht gebied afgebakend worden 
op basis van deze beschietingen. 

Onverdacht  

  In kaart vierkant Y.718013 werd een betonnen platform, graafwerkzaamheden en een 
stilstaande bus waargenomen. De bus werd beschoten. 

AIR27/927 The National 
Archives te 
Londen 

  

Vliegtuigbeschietingen in omgeving Katwijk op 16 september 1944 

Geen  16-09-44 13.40 uur Luchtalarm 
 
15.00 uur. Tijdens schoonvegen straat bij luchtalarm 3 schoten gelost in Varkevisserstraat. … 
Dito zijn Voorstraat-Varkevisserstraat-Schoolstraat 3 schoten.  
 
15.45 uur. V. Leuven …straat 16 geeft kennis dat kinderen nabij de heden middag beschoten 
logger naar projectielen zoeken. V. Leuven heeft bij zich thuis 2 waarschijnlijk niet 
geëxplodeerde projectielen liggen. Verzocht werd deze te komen afhalen. Ook verzocht hij 
enig toezicht bij de logger, liggende nabij de Miereweide. 

0411- I.A. 17a  Politierapporten 
Katwijk 

Onverdacht  Op 16 september 1944 werden enkele loggers bij Katwijk beschoten 
met 20 mm geschut van Spitfires. Hierbij werden treffers geplaatst in 
enkele straten in Katwijk aan Zee en is naar projectielen gezocht in 
de omtrek van de beschoten schepen.  
 
Voor de treffers in de bebouwde kom van Katwijk aan Zee geldt, dat 
de locatie ten tijde van WOII bebouwd en verhard was, waardoor 
granaten van 20 mm daar niet in de grond ingedrongen zullen zijn. 
Mogelijk wel in tuinen of openbare groenvoorzieningen, echter die 
locaties zijn sindsdien met regelmaat geroerd sinds WOII. Aangezien 
projectielen van 20 mm zeer beperkt in de grond indringen, kan 
gesteld worden dat eventueel achtergebleven granaten bij die 
grondroering sindsdien zouden zijn opgemerkt en verwijderd. Er is 
daarmee geen aanleiding meer om een verdacht gebied af te bakenen 
ter plaatse. 
 

Voor de omgeving van de loggers in de zanderij geldt dat de exacte 
locaties niet bekend zijn. Bovendien waren dergelijke locaties bedoeld 
om zand te winnen en zullen grote delen afgegraven zijn. Ook hier 
geldt daardoor dat er geen verdacht gebied afgebakend kan worden. 
 

Onverdacht  

 16-09-44 16 september 1944  
Tussen 13.00 en 15.20 uur (BDST) werden 22 Supermarine Spitfires van 610 en 130 Squadron 
uitgezonden op een offensieve patrouille naar het gebied Den Haag-Leiden-Noordwijk. In het 
gebied Katwijk-Leiden werden 16 binnenvaartuigen aangevallen, waarbij talrijke treffers 
werden waargenomen. 
 

Via Wardocs 
 
AIR37/1449 

Via Wardocs 
 
The National 
Archives te 
Londen 

  

  Tussen 13.00 en 14.45 uur beschoten 12 Spitfires van 610 Squadron 13 stilliggende 
vaartuigen bij Leiden-Katwijk. 
 

AIR25/214 The National 
Archives te 
Londen 

  

  Twee Spitfires van 610 Squadron beschoten zeven vaartuigen bij Katwijk, waarbij treffers 
werden waargenomen. 

AIR27/2108 The National 
Archives te 
Londen 

  

 17-09-44 8.45 uur Naar aanleiding van de mutatie D264/ 1545 uur (noot T&A: dat betreft de melding 
van 15.45 uur op 16 september hierboven) is door … en ondergetekende een onderzoek 
ingesteld. Het bleek dat de in het land nabij de Zanderij liggende loggers? waren beschoten 
door Engelse jagers. Een oude vlet verkeerde in zinkende toestand. Van den heer van Leuven 
(?) en van verschillende jongens zijn in totaal 8 niet geëxplodeerde granaten van klein kaliber 
in beslag genomen. Deze granaten zijn met een begeleidend rapport overgegeven aan de 
Ortskommandant alhier. In den omtrek van de beschoten schepen zijn verder geen 
projectielen gevonden.  

0411- I.A. 17a  Politierapporten 
Katwijk 

  

Vliegtuigbeschietingen in omgeving Katwijk op 17 september 1944 

Geen 17-09-44 Flakschepen bij o.a. Katwijk werden onder vuur genomen.  Zwanenburg (z.j.) Literatuur  Onverdacht Er zijn geen exacte locaties van de beschietingen bekend en zijn er 
geen gerelateerde meldingen in de politiedagrapporten terug te 
vinden. Er kan zodoende geen verdacht gebied afgebakend worden 
op basis van deze beschietingen. 

Onverdacht  
17-09-44 Geen gerelateerde meldingen in de politiedagrapporten.  0411- I.A. 17a  Politierapporten 

Katwijk 

  

 17-09-44 17 September 1944  
Tussen 18.25 en 20.10 uur (BDST) werden zeven Hawker Tempests van 80 Squadron 
uitgezonden voor een gewapende verkenning naar het gebied Den Haag-Leiden-Katwijk. Er 
werden drie binnenvaartuigen beschoten en vernietigd. 
 

Via Wardocs 
 
AIR37/1449 

Via Wardocs 
 
The National 
Archives te 
Londen 

  

  In kaartvierkanten Y.8309 en Y.8206 werden binnenvaartuigen aangevallen. 
 

AIR25/214 The National 
Archives te 
Londen 
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  Van de drie aangevallen vaartuigen vloog één in brand. AIR27/671 The National 
Archives te 
Londen 

  

Aanvallen op schepen in de haven van Katwijk  

9573-013 
Indicatief 

27-09-44 Heden namiddag omstreeks 3 uur werd door overvliegende vliegtuigen met projectielen en 
mitrailleur kogels geschoten in de haven en omgeving. Verschillende personen werden  
getroffen, namelijk… (lijst met namen van slachtoffers).  

0411- I.A. 17a 
 
 
Harff (2007), 361 

Politierapporten 
Katwijk 
 
Literatuur  

Onverdacht Op 27 september 1944 werden schepen in de haven van Katwijk aan 
Zee beschoten door Spitfires. Hierbij zijn mitrailleurs en het 
boordgeschut van 20 mm ingezet. Sinds WOII is de omgeving van de 
haven echter volledig heringericht met nieuwe woningen, verharding 
en kades. Ook is de haven wat verbreed en een brug over de haven 
aangelegd. Verwacht mag worden dat bij de verbreding van de haven 
deze ook gebaggerd is. Aangezien projectielen van het 20 mm 
geschut slechts zeer beperkt in de grond indringen of op de 
waterbodem van de haven gelegen zullen hebben, kan gesteld worden 
dat projectielen die mogelijk ook aanwezig waren bij die 
werkzaamheden zijn aangetroffen en verwijderd. Er is daarmee geen 
aanleiding meer om een verdacht gebied af te bakenen ter plaatse. 

Onverdacht 

 27-09-44 27 september 1944  
Overdag werden Supermarine Spitfires van 303 Squadron uitgezonden op Big Ben Patrols 
langs de Nederlandse kust.  

Via Wardocs 
AIR25/221 

Via Wardocs 
The National 
Archives te 
Londen 

  

  Tussen 12.23 en 14.50 uur (BST) beschoten twee Spitfires van 303 Squadron circa zes kleine 
schepen in de haven van Katwijk aan Zee waarbij treffers werden waargenomen. 

AIR27/1666 The National 
Archives te 
Londen 

  

Duitse verdedigingswerken in en bij de duinen  

9573-003  28-09-44 Onder nummer 64 staan twee bunkers op het strand ten westen van de muur aangeduid. In 
de noordelijke bunker is een stuk Pag van 3 cm aanwezig. De zuidelijke is leeg.  

 

575-23, 325 NIMH Onverdacht  Bunkers en stellingen: Uit de bronnen kan opgemaakt worden dat er 
verdedigingswerken binnen het onderzoeksgebied hebben gestaan. Er 
is echter geen feitenmateriaal aangetroffen dat er explosieven zijn 
gedumpt en/of achtergelaten. Ook is het aantal explosieven dat sinds 
1970 door de EODD is geruimd en mogelijk te relateren is aan 
gedumpte explosieven, zeer gering in verhouding tot de omvang van 
de verdedigingswerken binnen de gemeente. Van die 
verdedigingswerken is ook nog eens een aanzienlijk deel sinds WOII 
verwijderd, met slechts één melding van aangetroffen explosieven in 
1972 (zie mora 19721587). Daarbij is echter een selectie aan 
explosieven aangetroffen, waaronder een Amerikaanse en een Duitse 
geschutgraat en schroot van wapens. Dit doet vermoeden dat het niet 
een dumping betrof van Duitse munitie, maar mogelijk dat het resten 
zijn van de ruimingen bij springputten (zie elders in deze 
chronologische lijst meer over springputten). Er kan gesteld worden 
dat er binnen het onderzoeksgebied geen achtergelaten of gedumpte 
explosieven verwacht worden ter plaatse van deze militaire 
structuren. 
 
 
Mijnenveld: Er zijn geen aanwijzingen dat er ter plaatse van het 
aangeduide terrein mijnen zijn gelegd. Er kan op basis van deze feiten 
geen verdacht gebied worden afgebakend. 

Onverdacht 

9573-003  28-09-44 85: een stuk Fransch geschut van 7.5 cm, kan ook landwaarts gedraaid worden. [7.62 cm] 
86: 2 overdekte bunkers waarin een stuk van 7.5 cm en een 3 cm. Geplaatst op een duin. [3 
cm en 7.6 cm] 

 

575-23, 325 NIMH   

9573-003  28-09-44 53: Stelling van 3 stukken flak van 8.8 cm 
54: stelling van 3 stukken flak van 2 cm 

 

575-23 NIMH   
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Geen 28-09-44 Onder nummer 60 wordt een muur aangeduid die bij paal 88.1 begint. De muur is 1.3 m dik 
en 2.5 m hoog. 

 

575-23, 325 NIMH   

Geen 28-09-44 Ten noorden van het dorp Katwijk aan Zee is onder nummer 66 een gebied aangegeven als 
‘mijnenveld zonder mijnen.  

 

575-23, 325 NIMH   

Luchtfoto  07-04-45 De foto dekken het gebied rond Katwijk aan Zee. De foto’s zijn van goede kwaliteit en schaal.  
 
Rond het Uitwateringsanaal van Katwijk zijn grote complexen verdedigingswerken 
(loopgraven en (wapen)opstellingen) zichtbaar in de Duinen. Ook zijn er bij het dorp Katwijk 
aan Zee enkele verdedigingswerken zichtbaar. 

Foto 3122, 3124, 
4181, 4183, 4185 
Sortie 4/2177 

Wageningen   

9573-004 12-04-45 In de omgeving van de duinen bij het uitwateringskanaal bevinden zich de volgende 
verdedigingswerken: 
(draad)versperringen 
Loopraven met wapenopstellingen voor machinegeweren 
Een bunker voor infanterie wapens 

Een mobiel stuk geschut in open positie 
Licht Flak (<50mm) als dan niet in open positie 
Zwaar Flak (>75mm) 
 
De verdedigingswerken geclusterd rond het Uitwateringskanaal n het strand staan bekend als 
Stützpunkt XXXVI H. het cluster in het oosten als Stützpunkt XXXVa H. Tussen deze twee 
Stützpunkten in, in iets noordelijke richting bevindt zich ook nog Widerstandsnest 249.  

 

365 Leiden 
 
IKME 

Defence Overprint 
 
Internet  
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9573-003  28-09-45 69: Pillbox N. of the discharge of the Rhine, with 1x2 cm antitankgun to fire upon the innerlock 
70: Machinegun position with a machinegun 

 

575-325 NIMH   

 09-07-48 Numerieke lijst 1 t/m 522 van omschrijving van verdedigingswerken, aanwezig in de 
duinstrook tussen Zandvoort en Katwijk. Volgorde van nummering is aangegeven op de 
bijbehorende situatietekening schaal 1.50.000. Informatie is overgenomen van de Provinciale 
Waterstaat in Zuid-Holland 
 
Noot T&A. Er mochten geen foto’s van de stukken/kaarten gemaakt worden in het archief.  

0900A - 17 Gemeentearchief 
Noordwijk  

  

9573-003, -
004 

30-07-48 Omschrijving van verdedigingswerken, aanwezig in de duinstrook  tussen Zandvoort en 
Katwijk. 
Stellingen bij grens Katwijk/Noordwijk 
Stelling 16 (westelijk)  

- Diverse bunkers voor geschut, een enkele met nog geschut 
- Hollandse bunkers 
- Zware betonbunker voor munitie 
- Woon- en waterbunkers 

Stelling 18 (oostelijk) 
- Diverse bunkers voor geschut 
- Woon- en waterbunkers 

In het duinterrein ten westen en oosten van het rijwielpad zijn diepe loopgraven of opgezet 
met staelzoden. Deze loopgraven verbinden hoofdzakelijk de diverse bunkers onderling.  

0900A - 702 Gemeentearchief 
Noordwijk  

  

Beschieting op weg Noordwijk-Katwijk 

Geen  17-03-45 17 maart 1945  
Tussen 15.00 en 16.50 uur (BST) beschoten Supermarine Spitfires van 451 Squadron een 
personenauto langs de weg van Noordwijk naar Katwijk. De auto stopte en de bestuurder was 
waarschijnlijk gedood.  
 

Via Wardocs 
 
AIR25/222 

Via Wardocs 
 
The National 
Archives 
 

Onverdacht Uit de meldingen blijkt dat de auto beschoten is met mitrailleurvuur. 
Deze projectielen, die machinegeweren verschieten, bevatten in de 
regel geen explosieve componenten. Er kan daarom gesteld worden 
dat het onderzoeksgebied onverdacht is met betrekking tot deze 
beschieting. 

Onverdacht 

  De auto werd met de 0.5 inch boordmitrailleurs beschoten. AIR27/1890 The National 
Archives 
 

   

Luchtfoto’s van 7 april 1945 

Luchtfoto  07-04-45 De foto dekken het gebied rond Katwijk aan Zee. De foto’s zijn van goede kwaliteit en schaal.  
 
Rond het Uitwateringksanaal van Katwijk zijn grote complexen verdedigingswerken 
(loopgraven en (wapen)opstellingen) zichtbaar in de Duinen. Ook zijn er bij het dorp Katwijk 
aan Zee enkele verdedigingswerken zichtbaar. 
 
Ten noorden en ten zuiden van het Uitwateringsanaal van Katwijk zijn in de branding (strand) 
vele palen zichtbaar.   

Foto 3122, 3124, 
4181, 4183, 4185 
Sortie 4/2177 

Wageningen Onverdacht Verdedigingswerken: Zie analyses van markeringsnummers 9573-
003, -004.  
 
Palen: Zie analyses van markeringsnummer 9573-022. 

Onverdacht 

Springputten Katwijk en achtergrond informatie springputten 

Luchtfoto  04-08-45 De foto’s dekken het kustgebied van zuidelijk Noordwijk in het noorden tot aan Wassenaar in 
het zuiden. 
 
Er zijn binnen en bij het onderzoeksgebied geen eenduidige sporen van springputten 
zichtbaar.   

Foto 5003, 5004 
Sortie 106G/239/ 
LIB 

ACIU Onverdacht  Springputten Zuidduinen 
De springputten in de Zuidduinen, nabij de Valleiweg en de Witte 
Berg, liggen te ver van het onderzoeksgebied om erop van invloed te 
zijn.  
 
Springput Noordduinen 
Eén bron, een krantenartikel, meldt een springput in de Nooduinen. 
Er zijn geen andere bronnen, die dit bevestigen, terwijl er in stukken 
in het gemeentearchief wel meldingen zijn van (mogelijke) 
springputten in de Zuidduinen. Er zijn ook geen eenduidige sporen op 

Onverdacht 

 1947 Notitie afkomstig van Gemeente Noordwijk Afdeling Milieu 
Onderwerp: Munitieruiming tijdens en na WOII in Noordwijk 
d.d. 14-05-2001 
 
[…] 

5362-1969 Gemeentearchief 
Katwijk 

  



Gemeente Katwijk  
Inventarisatie bronnenmateriaal Analyse bronnenmateriaal- 

Markering Datum Gebeurtenis/locatie Bronverwijzing Archief Conclusie Motivatie conclusie Deelgebied 

Vanaf 1944 moesten in bevrijde gebieden mijnenvelden worden opgegraven en 
munitievoorraden van zowel vijandelijk als het bevrijdingsleger worden vernietigd. Dit blijkt 
door een drietal organisaties te zijn opgepakt en uitgevoerd: 

1. Het geallieerde bevrijdingsleger 
2. De verschillende mijnopruimingsdiensten van de reguliere onderdelen van het 

Nederlandse Leger, resp. de Landmacht, Luchtmacht en Marine’ 
3. Diverse burgerorganisaties 

[…] Stabiele munitie werd naar centrale springplaatsen gebracht, instabiele munitie werd ter 
plaatse vernietigd. Bij voorkeur geschiedde dat in de duinen. 
 
Katwijk was zo’n centrale springplaats en is als zodanig tot in 1947 in gebruik gebleven. […] 
In Katwijk zou in totaal 45 ton zijn geruimd waarvan tenminste 28 ton is gesprongen. […] 

de luchtfoto’s terug te vinden van een springput in de Noordduinen. 
Vermoedelijke betreft de melding van de Noordduinen een vergissing 
van de auteur van het artikel. Er is niet voldoende feitenmateriaal op 
basis waarvan een springput in de Noordduinen verwacht wordt. 

Geen 16-08-2000 Interne notitie gemeente Katwijk aan college van B&W 
d.d. 16 augustus 2000 
Betreft: reactie nav bericht kustgemeente NH over onderzoek naar munitieopslag op stranden 
 
Vandaag is er in de Volkskrant een bericht verschenen waarin Noord-Hollandse 
kustgemeenten aandacht vragen bij het rijk voor onderzoek naar munitie op de stranden (dit 
i.v.m. vondsten in Zandvoort)  
[…]  
De gemeente Katwijk ziet op dit moment geen aanleiding voor onrust. Er zijn namelijk geen 
aanwijzingen dat dergelijke problematiek zich ook in Katwijk afspeelt. […] 

5362-1969 Gemeentearchief 
Katwijk 

  

Geen 18-10-2000 De springput ligt 3 km vanaf de Katwijkse Zuid-Boulevard richting Wassenaar (3e 
strandopgang) en ligt langs het fietspad (aan de rechterkant). Tevens zouden de 
ontsnappingsputten van de bunkers hebben gediend om munitie in te laten ontploffen (nabij 
Witte Berg). 

5362-1969 Gemeentearchief 
Katwijk 

  

Geen 27-04-2001 Leidsch Dagblad 27 april 2001 
'Bommen en granaten op Nederlandse stranden' 
 
Op de Nederlandse stranden liggen nog altijd aanzienlijke hoeveelheden bommen en granaten 
uit de Tweede Wereldoorlog. Op veel plaatsen is volstrekt onduidelijk waar de explosieven 
precies begraven liggen, zo blijkt uit een onderzoek van Defensie. Daarom moet een aantal 
kustgemeenten - opnieuw onderzoek doen naar de precieze ligging van de springputten, 
waarin de munitie vlak voor en na de bevrijding tot ontploffing is gebracht. Op Katwijks 
grondgebied liggen in tegenstelling tot andere kustgemeenten weinig restanten van 
munitie.  
Wat er nog wel ligt, is volgens de gemeente ongevaarlijk. In de Katwijkse 
Noordduinen ligt nog wel een ongevaarlijke springput. De meeste landmijnen zijn in 
Katwijk net na de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing gebracht. Het is wel mogelijk 
dat er nog ergens een verdwaalde landmijn ligt, 'maar die doet volgens de gemeente 
niks meer'. In Katwijk is vorig jaar al onderzoek gedaan. Nader onderzoek wordt 
niet overwogen. In Noordwijk ligt volgens een woordvoerder 'geen enkele erfenis uit de 
Tweede Wereldoorlog' Er is hier nog nooit wat gevonden. Wij hebben bovendien uitvoerig 
archiefonderzoek gedaan en ook getuigen gesproken. Onze conclusie daaruit: ons strand is 
brandschoon."  
Het explosievenonderzoek van Defensie kwam op gang nadat vorig jaar zomer in Zandvoort 
zware munitie uit de Tweede Wereldoorlog werd gevonden. Zandvoort is de meest intensief 
gebruikte springplaats van Nederland. Dergelijke springputten liggen ook in Bloemendaal, 
Katwijk, Cadzand en Vrouwenpolder. Het ministerie van defensie vermoedt dat fouten 
zijn gemaakt bij de georganiseerde ruimingen in de periode 1945-1947. Volgens 
Defensie, dat zich baseert op oud archiefmateriaal, verliep de vernietiging van grote 
hoeveelheden oorlogsmunitie in die periode onder grote druk van de bevolking, 'terwijl 
landmacht en marine kampten met aanzienlijke tekorten aan (deskundig) personeel en 
geschikt materieel'. 

Leidsch Dagblad Internet    

Geen 30-10-2001 Gemeente Katwijk, Afdeling Bouwen en Milieu, Onderzoek munitiespringputten in de 
gemeente Katwijk (Zuidduinen), d.d. 30 oktober 2001 
Op de kaart staat in het groen de aangewezen locatie van een springput aangeduid ten oosten 
van kruispunt Rijwielpad Zuidduinen-Valleiweg. 
 

5362-1969 Gemeentearchief 
Katwijk 
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Geen 05-11-2001 De (schaarse) beschikbare informatie wijst er op dat er langs het fietspad in de Katwijkse 

Zuidduinen een springput voor het onschadelijk maken van niet eerder ontplofte munitie in 
gebruik is geweest. Dit is onder meer gebleken uit informatie van enkele Katwijkers alsmede 
uit het rapport "Munitieruiming in de periode 1944-1947" van Defensie. Of bij de ruimingen 
alle, van elders aangevoerde munitie onschadelijk is gemaakt wordt (in het voornoemde 

5362-1969 Gemeentearchief 
Katwijk 
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rapport) echter niet gegarandeerd Volgens bovengenoemde informatiebronnen zouden in 
Katwijk geen andere locaties bekend zijn dan de genoemde springput in de Zuidduinen. 
Informant J. Jonker, die door de afdeling BTOR hieromtrent werd geinterviewd, zou een 
belangrijke rol kunnen spelen in de exactere localisering van de springput . derhalve heeft de 
heer Jonker, op wederzijds verzoek, met grote stelligheid de plaats van de springput 
aangewezen en is deze door de afdeling OBM op bijgaande tekening [Noot T&A. Dit betreft 
vermoedelijk de bovengenoemde tekening met groene markering] aangegeven. De springput 
bevindt zich vlak langs het fietspad aan de linkerzijde in de richting van Wassenaar. De 
oppervlakte van de springput bedraagt ca. 35x50 m en is grotendeels begroeid met 
duindoornstruiken. Dwars door de locatie in een voet- en een ruiterpad aangelegd. 
(En passant wees de heer Jonker ook nog een springput aan die eveneens aan hetzelfde 
fietspad ligt doch aan de rechterzijde en op het grondgebeid van de Gemeente Wassenaar. De 
gemeente Wassenaar zou hiervan op de hoogte kunnen worden gesteld.) 
 
[…] Tijdens het in kaart brengen van de onderhavige springput werd (tijden een vluchtige 
zoekactie) zeer verroest metaal gevonden. Verder bodemonderzoek (opgravingen) zou echter 
kunnen uitwijzen of er daadwerkelijk sprake is va de aanwezigheid van niet ontplofte munitie. 
[…] 
 
[…] In welke mate er nog niet ontplofte munitie aanwezig is in gangen en putten, die 
oorspronkelijk als ontsnappingsroute uit bunkers en later als springputten fungeerden, is niet 
bekend. In hoevere er elders in de Gemeente Katwijk nog explosieven in de bodem aanwezig 
zijn laat zich eveneens slechts raden. Hierbij moet o.a. woren gedacht aan “De Wilbert” aan 
het Overrijn, de Noord- en Zuidduinen, het strand alsmede het Marine Vliegkamp Valkenburg.  
 
[…] 

Geen 09-11-2001 Aan gemeente Katwijk 
Naar aanleiding van de eerdere aangetroffen munitie op het strand te Zandvoort, alwaar het 
bleek te gaan om een dumpplaats van munitie in en vlak na de Tweede Wereldoorlog, heb ik 
op Uw telefonisch verzoek navraag gedaan bij (oud) collega's van de politie om na te gaan of 
er destijds ook in Katwijk een dumpplaats van munitie is geweest.  
Volgens meerdere collega's welke ik heb gesproken, is er in Katwijk geen dumpplaats van 
munitie geweest in en/of vlak na de WO II.  
In Katwijk werden wel hoeveelheden munitie tot ontploffing gebracht om deze 
onschadelijk te maken. Deze munitie zou deels uit de directe omgeving gekomen 
zijn en deels uit andere gebieden zijn aangevoerd. Wel is algemeen bekend dat er oa. 
in de duinen van Katwijk gevochten is en dat er afweergeschut heeft gestaan. Hierdoor is het 

niet uitgesloten dat er her en der in de duinen zwerf-munitie aangetroffen zou kunnen worden 
hetgeen sporadisch is voorgekomen. Vooralsnog is er geen directe aanleiding om op grond 
van veiligheid nader (archief)onderzoek te laten uitvoeren.  
 
De brigadier van politie,  
A.B.H.Evers. 

5362-1969, 
49187-1969 

Gemeentearchief 
Katwijk 

  

 - Achtergrond informatie springputten 
Trouw 6 juli 2001 
'We zitten met een nare erfenis' 
 
AMSTERDAM - Een fietstocht langs bommen en granaten. Het lijkt een ludieke actie. Maar 
Zandvoorter Engel Scholtenlo is bloedserieus: ,,Nu duingebieden opengaan, kunnen de 
mensen maar beter weten waar de mijnen en explosieven uit de oorlog liggen''.  
 
Een enorm archief heeft Scholtenlo. Zonder aarzelen wijst de amateur-historicus de 
vindplaatsen van springputten en onthoofde bunkers aan. Officiële papieren zijn er vaak niet 
van. De overheid ontruimde de stranden en duinen na de bevrijding in 1945 op z'n 
jan-boerenfluitjes. Aan bomdossiers had niemand behoefte. ,,Springputten werden 
her en der gegraven. Hup handgranaat erin, en boem. Dertig procent ontplofte niet. 
Een onbekend aantal werd weggeslingerd. Dat krijgen we nu terug.'' 
[…]  

Trouw nare 
erfenis 

Internet   

 - Achtergrond informatie springputten 
In de oorlogsjaren '40-45' is er veel gebeurd in het Noordhollands Duinreservaat. Het gebied 
was verboden terrein voor gewone burgers.  
 
Er werd namelijk gewerkt aan de bouw van de Atlantikwall, een verdedigingslinie die een 
eventuele invasie van de geallieerden moest tegenhouden. Voor dit doel zijn er veel bunkers 
en andere verdedigingswerken gebouwd. Er was dus een enorme bedrijvigheid in het duin: 
honderden arbeiders, aanvoer van materiaal en natuurlijk veel Duitse soldaten. 
 

castricum105 Internet   
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Ook zijn in de duinen veel kunstschatten opgeborgen geweest, zoals de Nachtwacht en werken 
van Vincent van Gogh. Waar vroeger kunstschatten lagen, liggen nu oude films van het 
filmmuseum of wonen er nu vleermuizen. In de springputten groeien nu bijzondere 
planten. 

Melding burgemeester Noordwijk 

Geen  21-03-47 De Burgemeester der gemeente Noordwijk verklaart hierbij dat, voor zoover hem bekend, 
momenteel geen explosieve stoffen of enigerlei munitie in deze gemeente meer aanwezig zijn.  

MMOD MMOD Onverdacht Uit deze bronnen kan worden opgemaakt dat, voor zover bij de 
burgemeester op het moment van schrijven bekend, er zich geen 
explosieven meer bevonden in de gemeente. De waarde die aan een 
dergelijke melding moet worden gegeven is echter klein, omdat na de 
oorlog nog diverse meldingen van explosievenvondsten zijn gedaan 
in de gemeente. 
 
Wel kan men ervan uitgaan dat de op dat moment bekende 
bewaarlocaties van explosieven, die direct na de bevrijding her en der 
werden aangelegd, wel waren geruimd. 

Onverdacht 

Melding burgemeester Katwijk 

Geen  24-08-47 De Burgemeester der gemeente Katwijk verklaart hierbij dat, voor zoover hem bekend, 
momenteel geen explosieve stoffen of enigerlei munitie in deze gemeente meer aanwezig zijn.  

MMOD MMOD Onverdacht Uit deze bronnen kan worden opgemaakt dat, voor zover bij de 
burgemeester op het moment van schrijven bekend, er zich geen 
explosieven meer bevonden in de gemeente. De waarde die aan een 
dergelijke melding moet worden gegeven is echter klein, omdat na de 
oorlog nog diverse meldingen van explosievenvondsten zijn gedaan 
in de gemeente. 
 
Wel kan men ervan uitgaan dat de op dat moment bekende 
bewaarlocaties van explosieven, die direct na de bevrijding her en der 
werden aangelegd, wel waren geruimd. 

Onverdacht 

Ruimen zeemijn  

9573-010 
Indicatief   

25-01-54 Op 25 Januari j.l. is door de Mijnopruimingsdienst een nabij Rijnlands uitwatering onder 
deze gemeente op het strand aangetroffen zeemijn - welke door zijn ligging niet kon 
worden gedemonteerd - tot ontploffing gebracht. Hoewel de bewoners van de in de 
naaste omgeving op de Boulevard, alhier, gelegen panden door de gemeentepolitie zijn 
geadviseerd hun ramen open te zetten, heeft dit niet kunnen verhinderen, dat door de, door 
de explosie ontstane luchtdruk aan een 70-tal panden in deze gemeente schade werd 
toegebracht, voornamelijk in de vorm van vernielde ruiten. Zodra dit dezerzijds bekend was 
werd direct contact opgenomen met het Hoofd van de Afdeling Vaststelling Oorlogsschade van 
de Directie van de wederopbouw en de Volkshuisvesting in deze provincie. Met deze werd 
overeengekomen, dat, hangende de uiteindelijke beslissing welke instantie de schade zou 
dienen te vergoeden, de daarop volgende dag van zijn dienst een taxateur zou worden 
gezonden om genoemde schade op te nemen. Deze taxaties zijn nu verricht en is aan de 
getroffenen een voorlopig schade-aangiftebiljet overhandigd. Hangende de beslissing hoe en 
door wie de schade uiteindelijk zal worden afgewikkeld is met het Hoofd van eerdergenoemde 
afdeling overeengekomen dat deze aangiftebiljetten ten Raadhuize alhier zouden worden 
ingeleverd en behandeld. Wij wenden ons thans tot U met het verzoek ons te willen inlichten 
welke instantie met de schadevergoeding aan de getroffenen zal worden belast. Tevens zullen 
wij het op prijs stellen indien U ons daarbij wilt mededelen welke normen t.a.v. deze 
vergoedingen zullen gelden en hoe de uitbetaling zal worden geregeld. Tenslotte zij het ons 
vergund bij U er wel op te mogen aandringen Uw medewerking er toe te verlenen dat de 
getroffenen volledig schadeloosgesteld worden, hetgeen naar onze mening, gelet op de 
oorzaak van de ontstane schade, niet meer dan billijk mag worden genoemd. 

0403-603 Gemeentearchief 
Katwijk  

Onverdacht Uit de bronnen kan opgemaakt worden dat er een zeemijn nabij de 
Uitwatering tot ontploffing is gebracht. Dergelijke explosieven waren 
gelegd in de Noordzee, maar niet op het strand. Het aanspoelen van 
deze mijnen gebeurde tijdens WOII vrij regelmatig, maar sindsdien 
slechts incidenteel. Gezien de zeer grote omvang van dit soort 
explosieven kan gesteld worden, dat ze opgemerkt worden wanneer 
ze aangespoeld zijn. Gezien de risico’s ervan zullen ze ook geruimd 
zijn. Het onderzoeksgebied is niet verdacht met betrekking tot deze 
melding.   

Onverdacht 

Munitie bij bunker(s) Zuidduinen 

Geen 26-07-72 Aan de EOD te Culemborg  
Onderwerp Onderzoek aanwezigheid oorlogstuig.  
 
Onder verwijzing naar de melding van de wnd. korpschef van politie, alhier, met betrekking 
tot in de duinen ten zuiden van het dorpsdeel Katwijk aan Zee aangetroffen munitie, welke 
inmiddels door uw dienst is weggehaald, verzoek ik u in dit voor het publiek toegankelijke 
natuurgebied een onderzoek in en in de omgeving van de daar aanwezige bunkers in te stellen 
naar mogelijk nog andere achtergebleven explosieve stoffen.  
Over één en ander kan nader overleg worden gepleegd met voornoemde korpschef, bereikbaar 
op het politiebureau, Voorstraat 46 te Katwijk aan Zee, tel. 01718-14041.  
 
DE BURGEMEESTER VAN KATWIJK, w.g. A.G. Vermeulen.  
 

Handgeschreven aantekening: 
Lt. Pols d.d 2-8-72 met hag. Plug nar GMV-bunker. 

0411-190 Gemeentearchief 
Katwijk  

Onverdacht  Dit is te ver van het onderzoeksgebied om erop van invloed te zijn.  
  

Onverdacht 

19721587 1972 Zuidduinen, Katwijk aan Zee  
1000 x ptn KKM (Lebelle Frans) 

EOD EOD   



Gemeente Katwijk  
Inventarisatie bronnenmateriaal Analyse bronnenmateriaal- 

Markering Datum Gebeurtenis/locatie Bronverwijzing Archief Conclusie Motivatie conclusie Deelgebied 

1 x Ptn 37mm 
1 x Pantsergranaat 7.5cm 
2 x kisten schroot afkomstig v. wapens  

20-11-73 Aan de EOD te Culemborg  
Tijdens graafwerkzaamheden in de Zuidduinen te Katwijk is in de omgeving van een bunker 
een vrij grote partij geweer—, mitrailleur— en pistoolmunitie opgegraven. De mogelijkheid 
bestaat dat in deze omgeving meerdere explosieven aan de oppervlakte zijn gekomen.  
In verband met vorenstaande moge ik U , namens de Burgemeester dezer gemeente, 
verzoeken door Uw dienst zo spoedig mogelijk, een zoekaktie ter plaatse te doen instellen. 
Ter vaststelling van een datum waarop deze zoekaktie kan plaats vinden, verzoek ik U contact 
op te nemen met de afdeling Justitiële Dienst van mijn korps.  
De Korpschef van Politie,  
(F.J. Lamdris). 

0411-190 Gemeentearchief 
Katwijk  

  

Opsporingsonderzoek Kustwerk Katwijk 2014 

9573-026 31-10-2014 Er is in 2014 een detectie- en benaderonderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van 
explosieven in de uit de Noordzee gesuppleerde zandlaag op het project “Kustwerk Katwijk” 
te Katwijk aan Zee. 
 
Het onderzoeksgebied is met een totale oppervlakte van 537.842m² gedetecteerd. Binnen dit 
gebied zijn 1730 verdachte objecten geïnterpreteerd. Van dit gebied was het niet mogelijk 
21.062m² te interpreteren. Dit komt doordat de oude vloedlijn hier onder de zandsuppletie 
ligt. Dit gedeelte van de oude vloedlijn bleek te verstoord, waarschijnlijk omdat op deze locatie 
het meeste aanwas van allerhande materiaal waaronder ferrohoudend materiaal is 
aangespoeld. 
Een gebied van 58.453m² ten noorden van de uitwateringssluis kon deels door een grote mate 
van ferromagnetische verstoring niet worden geïnterpreteerd. Binnen dit gedeelte is in vak 
24/25/26 een proefbenadering gedaan van 13 verdachte objecten welke aselect zijn gekozen 
maar wel de magnetische signatuur hadden van een mogelijk explosief conform het gestelde 
zoekdoel. 
De civiele aannemer heeft hier zand en basalt van rond de oude uitwatering opgeslagen. 
Voorafgaand aan de detectie heeft de aannemer dit materiaal gezeefd (maaswijdte 20mm) 
waardoor veel kleine fractie van basalt achtergebleven is wat een verstoord beeld geeft op de 
detectieresultaten. 
 
Resultaten benaderen 
De geanalyseerde en vastgestelde locaties zijn onderzocht op de aanwezigheid van 
conventionele explosieven. Hierbij zijn zeven conventionele explosieven aangetroffen. 
Het betrof hier een brisantgranaat van 20mm, drie patroonhulzen en drie stuks klein kaliber 
munitie. Er zijn in totaal 1686 verdachte objecten benaderd. 
 
Het terrein is vrijgegeven tot een diepte van 2m-mv ten tijde van de uitgevoerde explosieven-
opsporingswerkzaamheden behoudens: 

- de nog te benaderen objectlocaties (circa 90 st); 
- het deel ten noorden van de uitwateringssluis. 
 
Het deel ten noorden van de uitwateringssluis kon niet op de gehanteerde wijze onderzocht 
worden door de aanwezigheid van de ferromagnetische verstoring van het split (afkomstig 
van het zeven van de basalt). 
 

 
 

436-013-ER-01 ECG Verdacht  Uit het in 2014 uitgevoerde detectie- en benaderonderzoek blijkt dat 
er nog niet-benaderde objecten op het strand van Katwijk aanwezig 
zijn (voor meer details zie het achterliggende rapport van ECG). 
Enkele van deze objecten betreffen grote objecten waarvan gesteld 
wordt dat dit mogelijk zeemijnen of vliegtuigwrakken zouden kunnen 
zijn (email van gemeente Katwijk). De locaties van deze grote 
objecten worden als verdacht aangemerkt.  
 
  

Deelgebied 1 



Gemeente Katwijk  
Inventarisatie bronnenmateriaal Analyse bronnenmateriaal- 

Markering Datum Gebeurtenis/locatie Bronverwijzing Archief Conclusie Motivatie conclusie Deelgebied 

 
9573-026a 05-12-2014 Tekening 436-013-TE-06 

Ovject 1 ligt op circa 4.46 m-mv.  

 
 

 

436-013-ER-01 ECG   

Naoorlogse grondroeringen  

9573-001 Naoorlogs Op basis van de vergelijking van luchtfoto's ten tijde van WOII met de huidige situatie valt op 
dat er naoorlogs nieuwbouw is bijgekomen rond het Uitwateringskanaal en dat de monding 
van het kanaal verlegd is naar het noorden.  

Luchtfoto's WOII 
en GoogleEarth 

Luchtfoto's WOII 
en GoogleEarth 

Onverdacht Op basis van de naoorlogse grondroering geldt een achtergrondrisico 
voor de laag grond die naoorlogs geroerd is. 

Onverdacht 

 



Overzicht ruimingen uitgevoerd door de EOD (MORA’s) 

 
Gemeente Katwijk  
  

Analyse bronnenmateriaal 

UO nr Locatie Vondst Conclusie Motivatie conclusie Deelgebied 

19741407 Rijnsoever, Katwijk aan Zee Verkenning voor Zoekactie zuidwestelijke deel Rijnsoever. Geen melding van ruiming 
explosieven. 
Er wordt verwezen naar mora 19773239 

Onverdacht De exacte meldingslocatie en de achterliggende informatie van de 
melding konden niet worden achterhaald. Er kan op basis van deze 
feiten geen verdacht gebied worden afgebakend. 

Onverdacht 

19773239 Zuidwestelijk deel van Rijnsoever, Rijnsoever Zoekactie. Geen explosieven gemeld. 
Zie brief en verkenning 
Medewerken Openbare Werken Katwijk gaf te kennen dat de … zoekactie als … kan worden 
beschouw.  
Noot T&A. Er zit geen brief bij deze mora. De handgeschreven aantekeningen zijn lastig te 
lezen.  

  

19750514 Aangespoeld op laagwaterlijn strand Katwijk aan Zee 1 x bom (vermoedelijk) Onverdacht De exacte locatie niet is te achterhalen. Aangezien het explosief echter 
is aangespoeld op het strand zal het een incidentele vondst betreffen. 
Het onderzoeksgebied is niet verdacht met betrekking tot deze melding.  

Onverdacht 

19791081 Strand (ligt onder het zand. Steekt een pijpje boven 
het zand uit een bolvormig gedeelte) 

Gedeelte van een GV mijn (contactmijn) Onverdacht Uit de bron kan opgemaakt worden dat er een mijn is aangetroffen op 
het strand te Katwijk. Dergelijke explosieven waren gelegd in de 
Noordzee, maar niet op het strand. Het aanspoelen van deze mijnen 
gebeurde tijdens WOII vrij regelmatig, maar sindsdien slechts 
incidenteel. Gezien de zeer grote omvang van dit soort explosieven kan 
gesteld worden, dat ze opgemerkt worden wanneer ze aangespoeld zijn. 
Gezien de risico’s ervan zullen ze ook geruimd zijn. Het 
onderzoeksgebied is niet verdacht met betrekking tot deze melding.    

Onverdacht 

19832035 Zoekactie Katwijk (onderwater zoekactie) 
Omgeving uitwateringsluis, +-  m2 onderwater 
afgezocht 

1 x 20mm granaat Onverdacht Gezien het onderzochte oppervlakte water kan gesteld worden dat deze 
vondst een incidentele vondst betreft.  

Onverdacht 

19882975 Strand (aangespoeld) 1 x brandstoftank van een V1 Onverdacht Deze vondst duidt erop dat er een V1, vermoedelijk onderweg naar 
Londen, in de Noordzee is neergestort. Dit zal ver van het grondgebeid 
van gemeente Katwijk zijn geweest en het aangespoelde onderdeel zal 
een incident betreffen.  

Onverdacht 

19900136 Rijnmond 97, Katwijk (achter tegen schuur) 1 x Hgr Mills M36 
1 x Scheepsvuurwerk 

Onverdacht Vermoedelijk betreft dit verzamelobjecten die van elers zijn aangevoerd. 
De exacte vondstlocatie is zodoende niet te achterhalen. Er kan op basis 
van deze feiten geen verdacht gebied worden afgebakend. 

Onverdacht 

19930157 Politiebureau Piet Heinlaan 80, Katwijk aan Zee Ca. 40kg vuurwerk scherts (nat) Onverdacht Betreft modern vuurwerk.  Onverdacht 

20000145 Bunker, duingebied 1 brisantgranaat (8cm met restant springstof zonder ontsteker). Onverdacht De exacte locatie van de bunker is onbekend. Er kan op basis van deze 
feiten geen verdacht gebied worden afgebakend. 

Onverdacht 

20070374 Zie 20070375 Zie 20070375 Onverdacht De exacte vondstlocatie is niet te achterhalen. Er kan op basis van deze 
feiten geen verdacht gebied worden afgebakend. 

Onverdacht 

20070375 Langs het fietspad / bebouwde kom 1 x Scherfhandgranaat no.23, Mills 
Ligt in holle boom, afgedekt met bladeren 

   

20140221 Buitensluis Contaktmijn type GV* Chemische hoorns afgebroken/ weggerot (D) Onverdacht Uit de bron kan opgemaakt worden dat er een mijn is aangetroffen bij 
de buitensluis van het Uitwateringskanaal. Dergelijke explosieven waren 
gelegd in de Noordzee, maar niet op het strand. Het aanspoelen van 
deze mijnen gebeurde tijdens WOII vrij regelmatig, maar sindsdien 
slechts incidenteel. Gezien de zeer grote omvang van dit soort 
explosieven kan gesteld worden, dat ze opgemerkt worden wanneer ze 
aangespoeld zijn. Gezien de risico’s ervan zullen ze ook geruimd zijn. 
Het onderzoeksgebied is niet verdacht met betrekking tot deze melding.    

Onverdacht 

20160263 Buitensluis Oefenbrisantgranaat; 4 TL (OH) (verschoten) Onverdacht Uit de melding blijkt dat het explosief is aangetroffen bij de buitensluis 
van het Uitwateringskanaal. De vondst betrof een oefengranaat. 
Dergelijke explosieven hebben geen tot slechts een zeer kleine 
explosieve lading. Aangezien het onderhavige exemplaar verschoten is, 
kan gesteld worden dat een eventueel aanwezig geweest zijnde 
explosieve lading hierbij tot detonatie is gekomen. Bovendien betreft het 
een incidentele vondst. Het onderzoeksgebied is niet verdacht met 
betrekking tot deze melding.  

Onverdacht 

 

 
Gemeente Katwijk – politiebureau meldingen Katwijk aan Zee 
  

Analyse bronnenmateriaal 

UO nr Locatie Vondst Conclusie Motivatie conclusie Deelgebied 

19712320 Politiebureau, Katwijk aan Zee KKM (paar kratten) Onverdacht Voor deze meldingen geldt, dat op basis van de mora niet te achterhalen 
is waar de explosieven zijn aangetroffen en er daarom geen verdacht 
gebied is af te bakenen. Gezien de grote hoeveelheid, is echter wel 
geanalyseerd waar ze vandaan zouden kunnen komen. Het volgende 
kan gesteld worden: 
 

Onverdacht 

19732848 Politiebureau Voorstraat 46, Katwijk aan Zee 5x oefenbommen 10 lbs 
1x rkg van 2” mortier 
1x rooksein 
1x sein ptn 1” 
+-20x ptn kkm diversen 

  



Gemeente Katwijk – politiebureau meldingen Katwijk aan Zee 
  

Analyse bronnenmateriaal 

UO nr Locatie Vondst Conclusie Motivatie conclusie Deelgebied 

1x markeersein o Klein kaliber munitie kan overal vandaan zijn gekomen: Van de 
politie zelf, het vliegveld, oefeningen op schietterreinen, 
aangetroffen bij criminelen, gedumpt bij gevechten in mei 1940, 
etc. Er is geen afzonderlijk verdacht gebied af te bakenen op basis 
van deze ruimingen. Bovendien geldt dat opsporing naar klein 
kaliber munitie in de regel een buitenproportionele inspanning 
vergt, terwijl de risico’s minimaal tot niet aanwezig zijn. 

 
o Aangetroffen Oud-Hollandse explosieven zullen zijn ingezet 

tijdens de gevechten in mei 1940. Hiervoor zijn binnen de 
gemeente Katwijk enkele verdachte locaties afgebakend. Mogelijk 
dat deze op het politiebureau gemelde explosieven daar vandaan 
komen. Dergelijke explosieven die buiten die verdacht gebieden 
aangetroffen zijn, zullen in de regel incidentele vondsten 
betreffen.  
 

o Duitse, verschoten geschutgranaten kunnen afkomstig zijn van 
luchtdoelgeschut, of oefeningen in de duinen. In geval van 
mortiergranaten kunnen ze afkomstig zijn van de gevechten in 
mei 1940. Voor de luchtdoelgranaten geldt, dat conform de 
richtlijnen van de CS-VROO dit niet leidt tot een verdacht gebied 
in de omgeving van de inslag/vondst aangezien het in de regel 
incidentele inslagen betreft, waarbij geen aanleiding is om meer 
granaten in de directe omgeving te verwachten. Uitsluitend 

ingeslagen, niet ontplofte luchtdoelgranaten, die niet geruimd 
zijn, zullen plaatselijk tot een verdacht gebied leiden. In dit geval 
is de granaat echter geruimd is. Indien het bij oefeningen is 
ingezet, is er ook geen verdacht gebied af te bakenen – zie elders 
in deze chronologische lijst bij “Schietoefeningen op het strand en 
in de duinen”. Voor de laatst optie, dat ze ingezet zijn bij de 
gevechten in mei 1940, geldt dat voor die gevechten verdachte 
gebieden zijn afgebakend binnen de gemeente Katwijk. Mogelijk 
dat enkele van de op het politiebureau gemelde explosieven daar 
vandaan komen. Dergelijke explosieven die buiten die verdacht 
gebieden aangetroffen zijn, zullen in de regel incidentele 
vondsten betreffen. 
 

o Het merendeel van de meldingen op het politiebureau betreft 
explosieven die mogelijk tijdens en/of kort na de oorlog in gebruik 
waren. Met name geallieerde munitie, markers e.d. kunnen 
afkomstig zijn van het vliegveld, maar mogelijk ook uit de 
omgeving van de springputlocatie in de Zuidduinen, of incidenteel 
op het strand aangespoeld zijn. Voor het vliegveld en de 
springputten geldt dat plaatselijk een verdacht gebied is 
afgebakend. Explosieven die op het strand aanspoelen, betreffen 
incidenten, op basis waarvan geen verdacht gebied afgebakend 
kan worden. 

19742916 Politiebureau Voorstraat 46, Katwijk aan Zee 1 x Bg 12cm 
1 x Bg 7.5cm 
2 x Duikbootseinen 
1x Hgr 
15 x Scheepsseinen 
1 x Drinkbak 

  

19782350 Politiebureau Voorstraat 46, Katwijk aan Zee 5 x Rkgr 
4 x Mgr 81mm 

10 x 20mm gr. Div. 
1 x Bom 25lbs 
1 x Bg 10,5cm 
1 x Bpg 10,5cm 
2 x Hgr. 
8 x Scheepsuurwerken 
1 x O2 tank 

  

19801198 Politiebureau Voorstraat 46, Katwijk aan Zee 1 x Bg van 3,7cm m/sb (Duits) niet verschoten   

19830199 Politiebureau Piet Heinlaan 80, Katwijk aan Zee 1 x ?pg van 90mm 
1 x lichaam van bg van 10 veld (OH) 
3 x ?g van 4cm (OH) 

  

19840978 Politiebureau Piet Heinlaan 80, Katwijk aan Zee Ca 2200 x ptn KKM 4mm 
50 x KKM diverse 

  

19851313 Politiebureau Piet Heinlaan 80, Katwijk aan Zee 1 x Oefenbg van 20mm 
2 x Rooksignalen (Scheepsvuurwerk) 

3 x Seinsignalen (Scheepsvuurwerk) 

  

19852210 Politiebureau Piet Heinlaan 80, Katwijk aan Zee 1 x Pg van 2cm 
1 x Markeerder, Hk.1 
1 x Hgr Mills 36 

  

19860293 Politiebureau Piet Heinlaan 80, Katwijk aan Zee Ca 1500 x KKM div 
4 x ptn v 2cm 
1 x AP mijn zonder onst. 

  

19870133 Politiebureau Piet Heinlaan 80, Katwijk aan Zee 1 x Hgr Mills 36 leeg (zonder slagpijp)   

19870151 Politiebureau Piet Heinlaan 80, Katwijk aan Zee Ca 100 x KKM 
1 x Filmfakkel 
1 x traangasgeweergranaat 
1 x Scheepsnoodhoorn 

  

19882146 Politiebureau Piet Heinlaan 80, Katwijk aan Zee 1 x Flootsignaal (raket) 
Ca. 1200  x KKM div (o.a. schietha ptn) 
1 x Rookpot Rood 

  

19882315 Politiebureau Piet Heinlaan 80, Katwijk aan Zee 8 x Ernstig vuurwerk   

19882913 Politiebureau Piet Heinlaan 80, Katwijk aan Zee 1 x Bg van 3,7cm  
1 x Huls van 3,7cm 
1 x Marker (ernstig vuurwerk) 

  

19883081 Politiebureau Piet Heinlaan 80, Katwijk aan Zee 1 x Hgr Mk.II   

19890968 Politiebureau Piet Heinlaan 80, Katwijk aan Zee 6 x KKM 
1 x Contragewicht olielamp 

1 x rest/ Bpg 
1 x onderzeeboot … 
1 x Bal (geen munitie) 

  

19892424 Politiebureau Piet Heinlaan 80, Katwijk aan Zee 1 x Ltg van 120mm met rest. onst. Niet verschoten   

19903068 Politiebureau Piet Heinlaan 80, Katwijk aan Zee 1 x Gkt van 10,5cm, v, m/ost ?   

19920274 Politiebureau Piet Heinlaan 80, Katwijk aan Zee 1 x Bg van 7TL verschoten, m/rest  
4 x Noodsignalen 
1 x Drukvat (niet explosief) 
Ca. 200 x KKM div. 

  

19931893 Politiebureau Piet Heinlaan 80, Katwijk aan Zee 1 x LTG van 2”mortier  
3 x Traangashandgranaten 
1 x Werpgewicht (Hgr) 
Ca. 300 x KKM div 
Ca. 20 x Vuurwerk 
500gr kruit 

  

19941260 Politiebureau Piet Heinlaan 80, Katwijk aan Zee 2 x Bg van 8cm met rest ost (verschoten)   

19951562 Politiebureau Piet Heinlaan 80, Katwijk aan Zee 1 x Ststuk van 5cm mortier 
1 x Ststurk va 81mm mortier 
1 x Huls van 25mm 
11 x Noodseinen (ernstvuurwerk) 
Ca. 300 x KKM div 

  



Gemeente Katwijk – politiebureau meldingen Katwijk aan Zee 
  

Analyse bronnenmateriaal 

UO nr Locatie Vondst Conclusie Motivatie conclusie Deelgebied 

19951850 Politiebureau Piet Heinlaan 80, Katwijk aan Zee Ca. 200 x KKM div   

19952182 Politiebureau Piet Heinlaan 80, Katwijk aan Zee 1 x Markeerder No.6 Mk.II   

19961419 Politiebureau Piet Heinlaan 80, Katwijk aan Zee 1 x Ptn van 35mm (Ptn 35mm) 
8 x Seinpatronen (Ptn Sein) 
6 x KKM div (KKM div) 

  

20000913 Politiebureau Piet Heinlaan 140, Katwijk aan Zee 1 x Rookhandgranaat HC nr 7C2 (JNS 94-2) met ost nr.19C3/17 – B3/46   

20030334 Politiebureau Piet Heinlaan 140, Katwijk aan Zee 1 x Bpr van 2cm, verschoten 
1 x Bg 3,7cm met restant ost, niet verschoten 
1 x Rkg 2”mortier, verschoten 
1 x Oefenhandgranaat van 25mm 
1 x Bgr 3,7cm, met restant ost, niet verschoten 
Ca. 50 x KKM div. 

  

20090835 Politiebureau Piet Heinlaan 140, Katwijk aan Zee 1 x Lanceerkoker M136, leeg 
1 x restant Flare (oefen) M1, leeg 
1 x APDS-T patroon nr.113 van 25mm 
1 x Bom oefen 25lbs MM-I (leeg) 
1 x Brisantgranaat lichaam met restant ontsteker (leeg) vqn 81mm 

  

20090923 Politiebureau Piet Heinlaan 140, Katwijk aan Zee 1 x Brisantgranaat van 30mm met restant ontsteker, niet verschoten (GB) 
1 x Brisantgranaat van 8cm mortier, z/ontseker, niet verschoten (OH) 
1 x Tijdschokbuis nr.5 (OH) 
1 x Handgranaatontsteker afkomstig van oefenscherfhandgranaat nr.2 (OH) 
1 x seinpistool C.T.B. 42 (land onbekend) 
 
1 x Projectiel van PGLM van 105mm (USA) 

1 x Handgranaat aanstyeker Mk.II “lookalike” 
Ca. 300 x KKM diverse 
1 x Huls van 30mm 
1 x Huls van 3,7cm FLAK 
Lichaam van oefenscherfhandgranaat nr.2, leeg (OK) 

  

20121751 Piet Heinlaan 140 Restant; Brisantgranaat; 8 cm mortier (D) 
Werpgewicht LO sport 
Plastic omhulsel van een Sonarboei met schroefdop, kleur marine grijs 

  

20140402 Politiebureau 2x Staartstuk; 5 cm restant lichaamsdeel van een mortiergranaat (D) (leeg)   

20192453 Politiebureau Granaatkartets; 7 veld met tijdschokbuis No 5, verschoten, leeg   

20210295 Piet Heinlaan 140 Brisantpantsergranaat; 7,5 cm KWK40, zonder ontsteker, met restant springstof, verschoten   

20211090 Pietheinlaan 140 Rookgranaat; 2 inch mortier, verschoten   

 

 
Gemeente Katwijk – Duinen/strand vondstlocaties Analyse bronnenmateriaal 

UO nr Locatie Vondst Conclusie Motivatie conclusie Deelgebied 

19732721 Marinekaz. (Kon.Mar.), Vliegbasis Valkenburg 2 x kisten munitie klein kaliber Onverdacht Voor de meldingen van aangetroffen explosieven op het strand en in de 
duinen, geldt dat er geen exacte locatieaanduidingen van de vondsten 
bekend zijn en er daarom geen verdacht gebied is af te bakenen. Gezien 
de hoeveelheid, is echter wel geanalyseerd waar ze vandaan zouden 
kunnen komen. Het volgende kan gesteld worden: 
 
o Enkele explosieven betreffen oefengranaten, of verschoten 

brisante geschutgranaten. Eerstgenoemden en een deel van de 
brisantgranaten zullen bij oefeningen zijn gebruikt. Het is echter 
niet bekend waar dergelijke oefeningen gehouden zijn. Zie ook 
elders in deze chronologische lijst bij “Schietoefeningen op het 
strand en in de duinen”.  
 

o Een deel van de explosieven, met name van Britse en 
Amerikaanse herkomst, zal vermoedelijk bij de springputten en 
directe omgeving vandaankomen, waarvoor ter plaatse een 
verdacht gebied is afgebakend. 

 
o Een klein deel is mogelijk afkomstig van de gevechten in mei 

1940. Waar mogelijk, zijn binnen gemeente Katwijk daarvoor 
verdachte gebieden afgebakend. Binnen het duingebied is dat 
echter zeer beperkt mogelijk gebleken, wegens gebrek aan 
nauwkeurige locatieverwijzingen waar schermutselingen 
plaatsgevonden hebben.  

 
o Een klein deel zal aangespoeld zijn aan het strand. 

Onverdacht 

19732748 In duinen (in de duinen bovengekomen bij het graven 
van een sleuf) 

Gemelde KKM is volgens melder geruimd op 20-11-73 door Lt. ter Zee Tuinstra van EOD, Kon. 
Marine. Noot T&A: Betreft mora 19732721. 

  

19732762 Zuidduinen, Katwijk Zoekactie.  
 
Pag 6 uit te werken. Graafwerkzaamheden bij bunker waar veel munitie is opgegraven. 
Kaartje op pag 10 

  

19782324 Voorstraat 45 bij strandpost, Katwijk aan Zee 1 x Gr. 
Div. andere explosieven 

  

19843168 Parkeerplaats Noord, Katwijk aan Zee 1 x Obg van 10,5cm m/rst/onst   

19911447 Noord-West Duin, Katwijk 1 x Bg van 8cm mortier m/ost SB (OH)   

20001758 Campingweg, Katwijk aan Zee 1 x Scherfhgr nr.1 incpl (OH)   

20002401 Politiebureau Piet Heinlaan 140, Katwijk aan Zee 1 x Bg van 2”morier met SB 151/161 
Ca. 15 x KKM B5/01 
Meegenomen vanaf het strand naar huis, later naar politiebureau gebracht. 

  

20010255 Politiebureau Piet Heinlaan 140, Katwijk aan Zee 1 x doelmarkeerder (restanten) 
Gevonden tijdens strandwandeling. Mee naar huis genomen en vermoedelijk afgegaan. Door 
betrokkene in auto gedaan en naar het bureau gebracht. 

  

20010282 Jan Tooropstraat 76, Katwijk aan Zee 5 x ernstig vuurwerk (scheepssignalen) 
1 x rest. 
1x Obg 105mm 
 
Liggen bij de vinder van de rokende marker van 2 weken geleden (mora 20010255) 

  

20010513 Strand  1 x Marker, marine KC58   

20080112 Zuidduinen, katwijk aan Zee.  100m vanaf wandelpad 1 x Bgr van 8.8cm/verschoten/rest onst   

20080113 Sportlaan, Katwijk aan Zee 2 x Bgr van 3.7”/niet verschoten/rest. Onst   



Gemeente Katwijk – Duinen/strand vondstlocaties Analyse bronnenmateriaal 

UO nr Locatie Vondst Conclusie Motivatie conclusie Deelgebied 

20090252 Zuidduinen thv Cantineweg, Katwijk 1 x Rookgranaat van 2” mortier, verschoten    

20091491 Zuidduin, Katwijk 1 x Rookgranaat van 2” mortier (verschoten)   

20100250 Zuidduinen, Katwijk aan Zee 1 x Bgr van 5cm mortier met SB wgvz ZT verschoten 
1 x vermoedelijk handgranaat B8/03 

  

20150834 Duingebied Oefenantitankbrisantgeweergranaat (verschoten)   

20170815 Duinengebied Brisantgranaat; 15.5 cm zonder ontsteker (D) (niet verschoten)   

20181454 Duingebied bij Katwijk/Wassenaar Schokbuis; No13 (leeg) 
Traangashandgranaat; TW 701-2,4 CS (vol) 

  

20200779 Kantineweg in de duinen oefenscherfhandgranaat: No1b   

20201067 duinen Brisantgranaat; 75 mm Gun met restant ontsteker (niet verschoten)   

20201113 Zuid duinen Brisantgranaat; 75 mm met restant ontsteker (NL) (verschoten)   

20211833 Boulevard Zeezijde 1 Staartstuk; 5 cm mortiergranaat (verschoten, leeg)   
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Bijlage 4: Gebeurtenissenkaart 
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Bijlage 5: Overeenkomst en afspraken opdracht 

 

Het onderzoek – achtergrond en projectdoel 

Zie §1.1 en §1.2. 

 

 

Onderzoeksgebied 

Zie §2.1 en bijlage 1. 

 

 

Uitvoerende personen 

De uitvoering van dit onderzoek vindt plaats door ervaren onderzoekers met een relevan-

te, HBO of universitaire opleiding. Het onderzoek wordt gecontroleerd door een senior 

explosievendeskundige en de projectleider. Een bevoegd lid van het management accor-

deert tevens het rapport en de bodembelastingkaart. 

 

Bij het onderzoek zijn onderstaande deskundigen betrokken. 

 

Expertise Naam deskundige 

Historisch onderzoek  

• Sophie Jansen (uitvoering onderzoek en rapportage) 

• David Sam (archiefbezoek) 

• Maurice de Cock (projectleider) 
 

Explosievendeskundigheid  

• Johan Barnhoorn (senior explosievendeskundige) 
 

Civiele techniek  

• Rutger Assendorp 
 

Luchtfoto-interpretatie  

• Rutger Assendorp 

• David Sam 

• Maurice de Cock 
 

GIS  

• David Sam 
 

 

 

Methodiek 

Voor alle onderdelen van het vooronderzoek zijn interne werkinstructies opgesteld. Deze 

werkinstructies geven nadere invulling aan de wijze waarop het onderzoek wordt uitge-

voerd m.b.t. zaken waarin het certificatieschema “Vooronderzoek en Risicoanalyse 

ontplofbare oorlogsresten” niet voldoende gedetailleerd richting geeft.  

 

De standaardrapportage van het vooronderzoek is zo opgesteld dat deze tevens als 

checklist voldoet. Hierdoor worden de algemene eisen, de inventarisatie en herleidbaar-

heid van het bronnenmateriaal, het beoordelen en evalueren van het bronnenmateriaal 

en eventuele opmerkingen altijd nadrukkelijk onder de aandacht van de uitvoerde 

onderzoeker gebracht, waardoor de volledigheid van het onderzoek gewaarborgd kan 

worden. Het rapport wordt daarnaast door de projectleider gecontroleerd en de analyse 

en conclusies tevens door een senior explosievendeskundige. 
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Opzet van het onderzoek 

Een volledig vooronderzoek bestaat overeenkomstig de richtlijnen uit twee fasen: 

 

1. Inventarisatie van bronnenmateriaal  

2. Analyseren van bronnenmateriaal 

 

 

Fase 1 Inventarisatie van bronnenmateriaal 

De inventarisatie van het bronnenmateriaal betreft het verzamelen van historisch 

feitenmateriaal. Hierbij vindt een inventarisatie plaats van gebeurtenissen/informatie die 

een aanwijzing vormen dat het onderzoeksgebied, of een gedeelte daarvan, verdacht is 

op de aanwezigheid van explosieven (indicaties), of juist onverdacht (contra-indicaties). 

Deze gebeurtenissen worden in een chronologische gebeurtenissenlijst gezet (bijlage 3) 

en tevens zo nauwkeurig mogelijk in kaart (bijlage 4).  

 

Voor de inventarisatie wordt in de regel de zogenaamde “trechtermethode” toegepast, 

waarbij in eerste instantie het grote beeld gevormd wordt van de oorlogshandelingen in 

en rondom het onderzoeksgebied, waarna ingezoomd wordt op details.  

 

Literatuuronderzoek 

• Eerst wordt middels algemene, landelijk en daarna regionale literatuur een algemeen 

beeld gevormd van relevante gebeurtenissen. Een nadere verdiepingsslag wordt 

middels lokale literatuur gemaakt. 

 

Initieel archiefonderzoek  

• Middels archiefonderzoek wordt de chronologische lijst van oorlogshandelingen 

gecompleteerd. 

• Tevens worden archiefstukken gebruikt voor het bevestigd krijgen van de feiten zoals 

tijdens het literatuuronderzoek vastgesteld. 

• Middels informatie uit de archiefstukken kunnen details ingevuld worden van de 

oorlogshandelingen, zoals aangetroffen tijdens het literatuuronderzoek. 

 

Aanvullend archiefonderzoek 

• Op basis van het verkregen chronologische overzicht van gebeurtenissen, worden 

(indien noodzakelijk) aanvullende, meer specialistische archiefinstellingen geraad-

pleegd. Hierbij valt te denken aan buitenlandse archieven t.b.v. het verkrijgen van 

details over bommenladingen van aanvallende vliegtuigen. 

 

Archiefonderzoek luchtfoto’s 

• Middels het raadplegen van luchtfoto’s kunnen feiten, zoals tijdens het literatuur- en 

archiefonderzoek is vastgesteld, bevestigd en/of gelokaliseerd worden. 

• Een vlakdekkende luchtfotoanalyse wordt uitgevoerd met foto’s van eind WOII 

teneinde een zo compleet mogelijk beeld van de oorlogshandelingen te verkrijgen. 

• Indien noodzakelijk worden luchtfoto’s van tijdens WOII vergeleken met de huidige 

situatie t.b.v. het verkrijgen van contra-indicaties: informatie die een aanwijzing 

vormt dat het verdachte gebied, of een gedeelte daarvan, als onverdacht kan worden 

beschouwd op basis van naoorlogse, grootschalige grondroering. 
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Geraadpleegde archieven en wijze van raadplegen 

Deze rapportage is uitgevoerd conform de meest recente richtlijnen van het certificatie-

schema “Vooronderzoek en Risicoanalyse ontplofbare oorlogsresten” dat in 2021 van 

kracht is geworden. In de volgende tabel is een overzicht van de verplichte en tevens 

aanvullende bronnen opgenomen. Hierin is aangegeven welke bronnen door T&A geraad-

pleegd zijn voor het onderhavig onderzoek. Geraadpleegde bronnen worden in de regel in 

het digitale archief van T&A opgeslagen en in het geval van literatuur worden boeken 

regelmatig aangeschaft en aan de collectie toegevoegd. 

 

 Raadplegen  
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Bron Wijze van raadplegen en archiveren  

Literatuur √  √ - Intern literatuurarchief T&A wordt geraadpleegd. 

- Dit wordt aangevuld met online zoektocht via Google, KB en NIOD 

en waar nodig fysiek bezoek of aanschaf betreffende boek(en). 

Gemeentelijk en 

provinciaal archief 

√  √ - Online via website van archief wordt inventaris gemaakt. 

- Telefonisch en/of e-mail wordt achterhaald of er reeds eerder 

explosievenonderzoeken zijn uitgevoerd en wordt een afspraak 

voor het archiefbezoek gemaakt, waarbij tevens doel van onder-

zoek wordt vermeld en vraag voorgelegd of er meer informatie 

hierover beschikbaar is dan uit de online inventarisatie blijkt. 

- Archieven worden fysiek bezocht, tenzij uit bovenstaande 

contactmomenten blijkt dat er geen stukken aanwezig zijn in het 

archief. 

- Ter plaatse wordt gecontroleerd of er een afwijkende analoge 

inventaris is en wordt de archivaris gevraagd of er meer (mogelijk) 

relevante informatie beschikbaar is. 

- Provinciale archieven zijn in 2015/2016 geïnventariseerd en 

integraal digitaal vastgelegd in het archief van T&A. 

- Gemeentearchieven worden sinds circa 2010 per project geïnven-

tariseerd en integraal digitaal vastgelegd in het archief van T&A. 

- Als een archief reeds digitaal in het archief van T&A is gearchi-

veerd, worden fysieke bezoeken in principe niet meer uitgevoerd. 

Er wordt dan alleen nagegaan of er sinds het laatste bezoek van 

T&A nog nieuwe informatie is en/of explosievenonderzoeken zijn 

uitgevoerd. Nieuwe archiefbezoek vindt uitsluitend plaats indien 

noodzakelijk. 

- Naam van datum van raadpleging van het archief en naam 

uitvoerende(n) is intern bij T&A geregistreerd. 

Nederlands Instituut 

voor Militaire Historie  

√ √ √ - Indien nodig worden collecties 409 en 575 online geraadpleegd. 

- Dit archief wordt uitsluitend fysiek bezocht indien noodzakelijk 

voor het raadplegen van andere collecties. 

- Raadpleging vindt plaats door de onderzoeker in de periode tussen 

de opdrachtbevestiging en rapportagedatum. 

Nederlands Instituut 

voor  

Oorlogsdocumentatie  

√  √ - De verplichte toegangsnummers zijn in 2014 integraal gedigitali-

seerd en in het T&A-archief aanwezig. 

- Voor overige: zie literatuur. 

Nationaal Archief  

Den Haag 

√  √ - De verplichte stukken zijn in 2011-2013 integraal gedigitaliseerd 

en in het T&A-archief aanwezig. 

- Indien het raadplegen van dit archief noodzakelijk wordt geacht, 

wordt op dezelfde wijze gewerkt als vermeld bij gemeentearchief. 

Semistatische archief-

diensten - Ministerie 

Defensie te Rijswijk 

√  √ - De verplichte stukken zijn in 2010-2011 integraal gedigitaliseerd 

en in het T&A-archief aanwezig. 

- Indien het raadplegen van dit archief noodzakelijk wordt geacht, 

wordt op dezelfde wijze gewerkt als vermeld bij gemeentearchief. 
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Bron Wijze van raadplegen en archiveren  

Explosieven Oprui-

mingsdienst Defensie 

√  √ - Raadpleging vindt per project plaats conform de door de EODD 

gegeven werkwijze. 

Historische verenigin-

gen en heemkunde-

kringen 

 √  - Indien het raadplegen hiervan noodzakelijk wordt geacht, wordt 

online gezocht naar informatie, tijdschriften besteld en in sommige 

gevallen telefonisch of per e-mail contact gezocht. 

Luchtfotocollecties 

Wageningen UR en 

Kadaster Zwolle 

√  √ - Wordt per project door de onderzoeker online via 

www.dotkadata.nl geraadpleegd tijdens de uitvoering van het 

onderzoek. 

Luchtfotocollectie 

RCAHMS/NCAP 

√ √ √ - Wordt per project door de onderzoeker online geraadpleegd tijdens 

de uitvoering van het onderzoek. 

The National Archives 

(Londen) 

 √ √ - Deel dat in het T&A-archief aanwezig is, wordt geraadpleegd. 

- Indien nodig en online beschikbaar, wordt online geraadpleegd. 

- Indien nodig wordt fysiek bezoek uitgevoerd door Jeroen Niels 

(onderzoeker T&A). 

- Indien via Wardocs geraadpleegd, is dat vermeld in §3.2.11.5. 

Library and Archives 

Canada 

 √  - Indien nodig en online beschikbaar, wordt online geraadpleegd. 

- Indien nodig wordt fysiek bezoek uitgevoerd door Jeroen Niels 

(onderzoeker T&A) of een lokale onderzoeker. 

- Indien via Wardocs geraadpleegd, is dat vermeld in §3.2.11.5. 

Bundesarchiv-

Militararchiv (Freiburg) 

√  √ - Verplichte collectie is in 2017 integraal gedigitaliseerd (naast 

enkele andere collecties) en in het T&A-archief aanwezig. 

- Indien via Wardocs geraadpleegd, wordt dat vermeld in §3.2.11.5. 

Service Historique de la 

Défense 

 √  - Indien nodig en online beschikbaar, wordt online geraadpleegd. 

- Indien nodig wordt fysiek bezoek uitgevoerd door een onderzoeker 

van T&A of een lokale onderzoeker. 

Kadaster (naoorlogs 

kaartmateriaal) 

√  √ - Wordt per project via de website www.topotijdreis.nl geraad-

pleegd. 

The National Archives 

and Records Admin-

istration te College Park  

 √  - Indien noodzakelijk is het via Wardocs geraadpleegd. In dat geval 

wordt dat vermeld in §3.2.11.5. 

Getuigenverklaringen  √  - Per verklaring wordt vermeld wie, waar en wanneer uitgevoerd. 

Krantenberichten  √  √ - Worden geraadpleegd via internet, collectie 708 en 709 van het 

NIMH en toegangen 2.04.110 en 2.13.210 van het Nationaal 

Archief. 

 

In overleg met opdrachtgever uitgesloten bronnen 

In overleg met opdrachtgever zijn de volgende bronnen niet (uitputtend) geraadpleegd: 

 

• Het onderzoek voor contra-indicaties van na WOII is gericht op uitgevoerde op-

sporingswerkzaamheden en grootschalig grondverzet en ophogingen, met name 

op basis van vergelijking van luchtfoto’s en op basis van bij opdrachtverlening 

door de opdrachtgever aangeleverde informatie. Er zal hiervoor geen archiefon-

derzoek (zoals in gemeentelijk en provinciaal archief) plaatsvinden.  

 

• Er zal geen navraag gedaan worden via de VEO Bommenkaart en bij beheerders 

van infrastructuur, zoals bedoeld in §3.2 van het Certificatieschema OO, tenzij 

expliciet afgesproken met opdrachtgever. T&A hanteert de werkwijze zoals op 

volgende pagina omschreven. 

http://www.dotkadata.nl/
http://www.topotijdreis.nl/
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Uitgevoerde opsporingsonderzoeken 

T&A gaat er van uit, dat betreffende beheerder(s) reeds betrokken zijn bij het 

proces en daarmee relevante opsporingsonderzoeken via opdrachtgever aan T&A 

geleverd zijn. Hierbij wordt opgemerkt dat conform het WSCS-OCE en het CS-

OOO projectplannen van opsporingswerkzaamheden bij de gemeente voorgelegd 

moeten worden, ter kennisgeving bij detectie en voor akkoord bij benaderings-

werkzaamheden. Aangezien T&A navraag heeft gedaan bij de gemeente(s) over 

reeds uitgevoerde explosievenonderzoeken, zouden ook de reeds uitgevoerde op-

sporingsonderzoeken van beheerders aan het licht gekomen moeten zijn. Indien 

hiervan sprake was en bleek dat er rapporten van relevante explosievenonder-

zoeken bij beheerders aanwezig waren, is dit in overleg met opdrachtgever nage-

vraagd.  
 

Reeds uitgevoerde vooronderzoeken en risicoanalyses 

Er wordt geen navraag gedaan naar rapporten van reeds uitgevoerde vooronder-

zoeken en risicoanalyses explosieven, tenzij expliciet afgesproken met opdracht-

gever en vermeld in deze rapportage. Dit houdt in dat eventueel afwijkende con-

clusies (horizontale afbakening verdacht gebied) niet bekend en niet gerappor-

teerd, of beargumenteerd zijn.  
 

De motivatie hiervoor is dat er vele bureaustudies zijn uitgevoerd voordat het cer-

tificatieschema in werking is getreden (08 februari 2021). Deze onderzoeken zijn 

alle met achterhaalde afbakeningsregels uitgevoerd. Hierdoor is de onderzoeksin-

spanning in tijd en budget niet te verantwoorden en is de te verwachten toege-

voegde waarde vrijwel nihil. T&A zal de opdrachtgever bij de offertefase attende-

ren op bij T&A bekende, reeds uitgevoerde onderzoeken indien deze van toege-

voegde waarde kunnen zijn.   
 

• Er worden geen berekeningen uitgevoerd voor de indringingsdieptes van afwerp-

munitie indien er onvoldoende sondeerinformatie door opdrachtgever beschikbaar 

wordt gesteld om dergelijke berekeningen betrouwbaar te maken volgens het 

Ontwerp Voorschrift Bepaling Indringingsdiepte Conventionele Explosieven (Delta-

res, 1210497-000, 2015). Hierbij wordt opgemerkt, dat er via Dinoloket in de re-

gel te weinig sondeerinformatie beschikbaar is hiervoor. 
 

• Conform het Certificatieschema OO dienen uit de geïnventariseerde luchtfoto’s de 

meest geschikte luchtfoto’s geselecteerd te worden. Bij de selectie dient rekening 

te worden gehouden met dekking, opnamedatum in relatie tot oorlogshandelin-

gen, kwaliteit van het fotobeeld en de schaal. T&A raadpleegt in eerste instantie 

de luchtfoto’s van de Nederlandse luchtfotoarchieven, aangezien daarvan online 

direct de kwaliteit en dekking zichtbaar zijn, naast de schaal en datum. Indien 

daarbij geschikte foto’s worden aangetroffen, wordt geen inventaris gedaan van 

de luchtfoto’s die RCAHMS/NCAP beschikbaar heeft. Van betreffende archiefinstel-

ling zijn, naast de datum van de luchtfoto, online namelijk uitsluitend een indica-

tie van de dekking en schaal te achterhalen en is de kwaliteit hooguit zeer indica-

tief aangegeven. Indien in de Nederlandse archieven geen geschikte luchtfoto’s 

zijn aangetroffen, is RCAHMS/NCAP zondermeer wel geraadpleegd. 
 

• Conform het Certificatieschema OO dienen er luchtfoto’s te worden gebruikt van 

vóór de gebeurtenis, en van zo kort mogelijk ná de relevante gebeurtenis. T&A 

raadpleegt alleen luchtfoto’s van vóór de gebeurtenis indien er aanwijzingen zijn 

dat dit van toegevoegde waarde kan zijn.  
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Fase 2 Analyseren van het bronnenmateriaal 

Na de inventarisatiefase vindt het analyseren van het aangetroffen feitenmateriaal 

plaats. Op basis hiervan kan worden vastgesteld of het onderzoeksgebied onverdacht of 

(deels) verdacht is.  

 

Indien na de inventarisatie en analyse van het bronnenmateriaal (een deel van) het 

onderzoeksgebied verdacht is verklaard, wordt het verdachte gebied afgebakend in 

horizontale en verticale richting, gebruik makend van RD-coördinaten. Tevens wordt dan 

de hoofdsoort, het kaliber/gewicht, de nationaliteit en verschijningsvorm van de te 

verwachten explosieven bepaald. Indien de hoofdsoort afwerpmunitie betreft, wordt 

bovendien het subsoort, het aantal en het type ontsteker(s) bepaald, indien mogelijk. 

 

Verkorte risicoanalyse, conclusies en aanbevelingen 

Op basis van de resultaten is een verkorte risicoanalyse uitgevoerd worden, waarbij 

rekeningen gehouden wordt met de toekomstige werkzaamheden en gebruik van de 

locatie. Daaruit zijn conclusies met bijbehorende aanbevelingen voor het vervolgtraject 

voortkomen. Een opsporingsonderzoek kan deel uitmaken van dit advies. Dit is een 

veldonderzoek waarbij aanwezige verdachte objecten, mogelijke explosieven, kunnen 

worden opgespoord. 

 

Oplevering 

De resultaten van het vooronderzoek zijn verwerkt in een rapportage inclusief 

bodembelastingkaart (bijlage 1). Meer specifiek is opgenomen in de rapportage: 

1) aanleiding van het vooronderzoek, omschrijving en doelstelling van de opdracht 

(§1.1 en §1.2); 

2) begrenzing van het onderzoeksgebied (§2.1 en bijlage 1); 

3) beschrijving van de uitvoering van het onderzoek, inclusief methode en 

betrokken personen (onderhavige bijlage); 

4) verantwoording van het bronnenmateriaal, inclusief bronverwijzing (hoofdstuk 3 

en bijlage 3); 

5) resultaten van de beoordeling van het bronnenmateriaal (bijlage 3 en §4.2); 

6) afbakening (on)verdachte gebied(en) en Bodembelastingkaart OO (bijlage 1 en 

hoofdstuk 6); 

7) gebeurtenissenlijst en gebeurtenissenkaart (respectievelijk bijlage 3 en 4a); 

8) beschrijving leemten in kennis (waar van toepassing per bron); 

9) verkorte risicoanalyse met bijbehorende conclusies en aanbevelingen. 

 

De rapportage wordt digitaal aangeleverd in pdf formaat. Op verzoek worden de bijlagen 

in Autocad/GIS formaat verstrekt. 

 

Planning 

Na ontvangst van de opdrachtbevestiging en digitale kaart met RD-coördinaten waarop 

de contouren van het onderzoeksgebied staan aangegeven, is het project in de planning 

opgenomen. De doorlooptijd voor de eerste fase (inventarisatie van het bronnenmateri-

aal) is meerdere weken, waarbij rekening gehouden dient te worden met de levertijd van 

enkele, met name buitenlandse archieven. De tweede fase duurt in de regel een week tot 

enkele weken, afhankelijk van hetgeen aangetroffen wordt in de eerste fase. Oplevering 

vindt plaats zoals in de offerte aangegeven. Het opvragen van luchtfoto’s kan in specifie-

ke gevallen vele weken vergen. In het geval de afgesproken levertijd daardoor over-

schreden dreigt te worden, wordt hierover contact opgenomen met de opdrachtgever. 
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Bijlage 6: Algemene evaluatie van de risico’s van explosieven  

 

Gevolgen detonatie (explosie) 

Explosieven bevinden zich vanaf WOII onder slechte condities in de bodem. Bij het 

aantreffen van explosieven moet daarom rekening worden gehouden met een 

ongecontroleerde detonatie. Oorzaken van een ongecontroleerde detonatie kunnen zijn 

onder andere ongelukken bij handelingen aan munitie, brand en grondroerende 

werkzaamheden. De kans op een ongecontroleerde detonatie is klein, maar de gevolgen 

zijn aanzienlijk. Het is daarom noodzakelijk om na te gaan welke gebeurtenissen elkaar 

zouden kunnen opvolgen en met welke effecten.  

 

Een ongecontroleerde detonatie kan leiden tot ernstig letsel en schade aan materieel 

en/of levende have binnen de invloedssfeer van een detonatie. Afhankelijk van de plaats 

van detonatie kan het schadebeeld in ernst variëren; een detonatie op het land heeft 

andere gevolgen dan een detonatie in (diep)water. Tijdens een detonatie komt in een 

zeer korte tijd een grote hoeveelheid energie vrij in de vorm van druk, schokgolf, 

temperatuur en eventueel scherfwerking. Tijdens het bepalen van de veiligheids- en 

beschermende maatregelen moet hiermee rekening worden gehouden. 

 

Druk 

Afhankelijk van de soort springstof kan in de directe omgeving van het detonatiepunt een 

druk ontstaan van 100.000 tot 400.000 bar. Tegen deze detonatiedruk is geen enkel 

materiaal bestand. Een druk van vier bar kan al ernstig letsel toebrengen aan het 

menselijk lichaam met zelfs de dood tot gevolg. 

 

Schokgolf 

Tijdens een detonatie ontstaat een schokgolf. De kracht van de schokgolf is afhankelijk 

van de detonatiesnelheid van de springstof. De detonatiesnelheid die ontstaat, varieert 

van circa 3000 tot 9000 m/sec. Afhankelijk van het medium waardoor de schokgolf zich 

voortplant kan de schokgolf schade veroorzaken aan machines, constructies en 

vaartuigen. Het is een gegeven dat een schokgolf zich in water verder voortplant dan in 

de lucht. De schade die ontstaat door de schokgolf kan daarom onder water groter zijn 

dan in de lucht. 

 

Temperatuur 

In de directe omgeving van het detonatiepunt komen zeer hoge temperaturen vrij. 

Afhankelijk van de plaats van de detonatie kunnen deze temperaturen brand 

veroorzaken. Onder water zijn de effecten van de bij een detonatie vrijkomende hoge 

temperaturen nihil. 

 

Scherfwerking 

Het bekendste gevaar dat ontstaat bij een detonatie is scherfwerking. Afhankelijk van het 

materiaal waarin de springstof verpakt is (het lichaam van het explosief) en de plaats 

van de detonatie kan scherfwerking ontstaan. De scherven die ontstaan krijgen als 

gevolg van de ontstane druk en temperatuur een zeer hoge snelheid, die bij aanvang 

circa 1500 meter per seconde bedraagt. Afhankelijk van de toestand en het soort 

explosieve stof zal de grootte van de scherven variëren.  
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Afhankelijk van het gewicht van de scherven en het medium waardoor deze zich 

voortbewegen kan de afstand die zij afleggen sterk variëren. Naast directe scherfwerking 

moet ook rekening worden gehouden met secundaire scherfwerking. Onder secundaire 

scherfwerking worden materialen verstaan (bijvoorbeeld grind en stenen) die uit de 

directe omgeving van de detonatie als gevolg van de toenemende druk worden 

rondgeslingerd. 

 

Overige effecten 

Ook zijn er explosieven gebruikt met (toevoeging van) brandbare stoffen en chemische 

middelen, die een zeer specifiek gevaar vormen voor hun omgeving. Zo werd 

bijvoorbeeld fosfor gebruikt in zogenaamde springrookgranaten en -handgranaten. Witte 

fosfor is een brandbare stof die spontaan tot ontbranding kan komen bij contact met 

zuurstof.  

 

Wanneer witte fosfor brandt, verspreidt het een giftige rook en kan uiteindelijk een 

detonatie veroorzaken als in het explosief ook een verspreidingsspringlading aanwezig is. 

Het komt voor dat explosieven gevuld met witte fosfor spontaan gaan branden wanneer 

zij tijdens het uitvoeren van graafwerkzaamheden worden blootgelegd. In het algemeen 

kan voor explosieve stoffen worden gesteld dat ze toxisch zijn. 

 

Veiligheidsmaatregelen/risico 

In gebieden waar mogelijk explosieven aanwezig zijn is maximale bescherming geboden 

tegen de uitwerking ervan. Deze maatregelen hebben zowel betrekking op 

handelingsfactoren als uitwerkingsfactoren. 

 

De maatregelen kunnen we indelen in twee hoofdgroepen: 

• Veiligheidsmaatregelen: alle maatregelen die worden genomen om te voorkomen 

dat een explosief ongecontroleerd tot werking komt.  

• Beschermende maatregelen: alle maatregelen die worden genomen om de 

daadwerkelijke uitwerking van een explosief op personen, levende have en 

goederen te beperken of te voorkomen. 

 

De risico’s van een ongecontroleerde detonatie van explosieven bij grondpenetrerende 

werkzaamheden hangen af van de soort explosieven en de diepte/plaats waarop ze 

kunnen worden aangetroffen.  

 

Soort explosieven 

Voor het beoordelen van de risico’s en het bepalen van de juiste veiligheidsmaatregelen 

is het van belang om te weten welke soorten explosieven verwacht kunnen worden.  

 

Grootte 

De vuistregel is dat de grootte van een explosief het effect op de omgeving bepaalt. Hoe 

groter het explosief, hoe groter het effect op de omgeving. Het effect op de omgeving 

wordt mede bepaald door de netto inhoud van de explosieve stof.  
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Gevoeligheid 

De kans dat een explosief ongecontroleerd tot detonatie komt, is afhankelijk van de 

gevoeligheid van een explosief. De gevoeligheid van een explosief wordt bepaald door de 

gevoeligheid van de in het explosief aanwezige explosieve stof en/of de 

(wapenings)toestand van de geplaatste ontsteker. Hoe gevoeliger een explosief, hoe 

eerder een ongecontroleerde detonatie zal plaatsvinden. De gevoeligheid van explosieve 

stoffen in de vorm van springstoffen neemt veelal toe door veroudering. De gevoeligheid 

van een ontsteker wordt voornamelijk bepaald door de wapeningstoestand. 

 

De wapeningstoestand van een ontsteker wordt bepaald door de krachten die worden 

uitgeoefend op een ontsteker tijdens het verschieten, werpen, afwerpen of plaatsen van 

het explosief. Tijdens het zogenaamde wapenen van een ontsteker worden alle 

explosieve en/of mechanische componenten in één lijn gebracht waardoor het explosief 

tot werking kan komen.  

 

Het wapenen kan ook gebeuren doordat explosieven worden rondgeslingerd als gevolg 

van een explosie. De explosie kan het gevolg zijn van vernietigingswerkzaamheden of 

een ongecontroleerde explosie. Explosieven voorzien van gewapende ontstekers zijn over 

het algemeen gevaarlijker zijn dan explosieven waarvan de ontsteker niet gewapend is. 
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Bijlage 7: Wetgeving en subsidiemogelijkheden voor explosievenonderzoek 

 

Wet- en regelgeving explosievenonderzoek  

De taken en verantwoordelijkheden voor grondroerende werkzaamheden voor zowel 

opdrachtgever als opdrachtnemer liggen verankerd in de Arbeidsomstandighedenwet. Dit 

is een kaderwet die verder uitgewerkt is in het Arbeidsomstandighedenbesluit en de 

Arbeidsomstandighedenregeling.  

 

Conform artikel 2.26 van het Arbeidsomstandighedenbesluit moet een opdrachtgever in 

de ontwerpfase zeker stellen dat opdrachtnemer in staat is om aan de verplichtingen uit 

de Arbowet te voldoen.  

 

Conform artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit moet de opdrachtgever 

tijdens de ontwerpfase de risico’s in kaart brengen in een Veiligheids- en 

Gezondheidsplan Ontwerpfase, zodat de uitvoerende partij de noodzakelijke 

beheersmaatregelen kan nemen. Dit geldt ook voor de risico’s met betrekking tot 

explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.  

 

In artikel 1.5a, deel c van het Arbeidsomstandighedenbesluit staat dat er sprake is van 

een Certificatieschema voor het Opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten (CS-OOO). Dit 

certificatieschema is opgesteld door de schemabeheerder, de Stichting Veilig Omgaan 

met Explosieve Stoffen (VOMES). Dit certificatieschema heeft tot doel om te borgen dat 

het opsporen van ontplofbare oorlogsresten op een veilige wijze plaatsvindt. Bedrijven 

die deze werkzaamheden uitvoeren dienen hieraan te voldoen. 

 

Het schema is vastgesteld door VOMES op 15 oktober 2020 en gepubliceerd in de 

Staatscourant d.d. 3-11-2020. Er is sprake van twee deelgebieden, te weten: 

• Deelgebied A: Opsporing ontplofbare oorlogsresten; 

• Deelgebied B: Civieltechnische ondersteuning. 

 

Conform paragraaf 4.1 van het CS-OOO dient de opdrachtgever het projectplan 

aantoonbaar te hebben goedgekeurd, voordat gestart kan worden met de 

veldwerkzaamheden. Conform bijlage 3 van de CS-OOO dient de EODD voorafgaand aan 

de opsporingswerkzaamheden te worden geïnformeerd over het project. Voor de melding 

van het opsporingsproject bij de EODD is instemming van de opsporingswerkzaamheden 

door bevoegd gezag OOV noodzakelijk. Voor detectie onderzoek geldt deze verplichting 

niet. 

 

Bedrijven die opsporingswerkzaamheden uitvoeren en hierbij explosieven voorhanden 

kunnen krijgen, moeten op basis van de Wet Wapens en Munitie (artikel 4) beschikken 

over een ontheffing. 

 

Handhaving 

Controle van de Arbowet vindt plaats door de Inspectie SZW van het Ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

 

De burgemeester is verantwoordelijk voor de Openbare Orde en Veiligheid binnen een 

gemeente. De aanwezigheid van explosieven kan de Openbare Orde en Veiligheid in 

gevaar brengen. Op basis van de gemeentewet (artikelen 175, 176) is de burgemeester 

verantwoordelijk voor de handhaving en het bevoegd handelend optreden. 
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Werken in verontreinigde grond 

Werkzaamheden in verontreinigde grond dienen conform het Arbeidsomstandighedenbe-

sluit plaats te vinden volgens de CROW 400.  

 

Werken langs de (snel-)weg 

Werkzaamheden langs de (snel-)weg dienen conform het Arbeidsomstandigheden plaats 

te vinden besluit volgens de CROW 96. 

 

Werken langs het spoor 

Werkzaamheden langs het spoor dienen uitgevoerd te worden conform Normenkader 

Veilig Werken en het Voorschrift Veilig Werken van ProRail (beheerd door RailAlert). 

Iedereen die zich in opdracht van of met toestemming van ProRail begeeft op spoorweg-

terrein of in de nabijheid van objecten die bij de hoofdspoorweginfrastructuur horen, 

moet over een geldig Bewijs van Toegang (BvT) beschikken. Deze wordt op het Digitale 

Veiligheids Paspoort (DVP) bijgeschreven. 

 

Beschermen archeologische waarden 

Conform de Wet op de archeologische monumentenzorg (Monumentenwet 2007) dient 

archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd indien er sprake kan zijn van verstoring 

van archeologisch waardevolle informatie. Onderzoek dient conform de Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie 4.0 te worden uitgevoerd. 

 

 

Informatie subsidie explosieven opsporing en ruiming - bommenregeling 

Gemeentes kunnen vanuit het gemeentefonds een bijdrage voor het opsporen en ruimen 

van explosieven ontvangen. Kosten voor vooronderzoek, opsporing, preventieve maatre-

gelen, noodzakelijke spoedvoorzieningen en grondwerkzaamheden komen in aanmerking 

voor subsidie. BTW komt hiervoor niet in aanmerking.  

 

Gemeenten kunnen 68% van de kosten voor het opsporen van explosieven vergoed 

krijgen via een suppletie-uitkering. Hiervoor volstaat de toezending van een gemeente-

raadsbesluit met daarin opgenomen de gemaakte kosten. Bijdragen hebben geen betrek-

king meer op toekomstige kosten. Er hoeft geen verdere onderbouwing overlegd te 

worden.  

 

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage dient de gemeente een raadsbesluit in 

waarin de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van explosieven zijn opgeno-

men. Er hoeft geen verdere onderbouwing overlegd te worden. Projectplannen of studies 

naar risico’s e.d. worden niet in behandeling genomen. Btw komt niet voor compensatie 

in aanmerking. In de opgave van de gemaakte kosten dient daarom duidelijk te worden 

opgenomen dat de bedragen exclusief btw zijn.  

 

De benodigde raadsbesluiten moeten voor 1 april zijn ingediend. De gemaakte kosten 

kunnen inzichtelijk worden gemaakt in IV3 via lastenfunctie “160 opsporingen ruiming 

van conventionele explosieven”. Raadsbesluiten kunnen bij voorkeur toegestuurd worden 

via regelingen@minbz.nl. Verzoeken die voor 1 april zijn ingediend, worden in het 

betreffende jaar toegekend.  

 

Voor vragen of nadere informatie over de bommenregeling: postbus.gf@minbzk.nl 

 

 

mailto:regelingen@minbz.nl
mailto:postbus.gf@minbzk.nl
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Kenniscentrum 

Het Kenniscentrum Conventionele Explosieven (KCE), zoals het officieel heet, gaat 

gemeenten helpen bij het beantwoorden van vragen. Ook wordt een afwegingskader 

opgesteld dat gemeenten kunnen gebruiken om een beslissing te nemen over het wel of 

niet ruimen van explosieven. Het kenniscentrum gaat ook onderzoek doen om de kennis 

over het opsporen van explosieven te vergroten. Het KCE wordt opgericht en beheerd 

door Rijkswaterstaat, in opdracht van het Ministerie van het Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties. Rijkswaterstaat is hiervoor gevraagd vanwege de specifieke ervaring 

met het opzetten en faciliteren van kenniscentra in het domein van de fysieke leefomge-

ving.  
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Bijlage 8: WSCS-OCE richtlijnen horizontale afbakening verdacht gebied  

 

Om te bepalen welke oorlogshandelingen wel of niet tot een verdacht gebied leiden en 

wat de horizontale afbakening is, zijn de onderstaande richtlijnen van het voormalige  

WSCS-OCE gehanteerd, aangezien het Certificatieschema OO daarvoor nog geen defini-

tieve richtlijnen heeft.  

 

Nr Indicatie Details Uitgangspunt 
conclusie 

Uitgangspunten voor 
afbakening verdachte 
gebied Verdacht Onverdacht 

1 Verdedigingswerk Vervallen   Vervallen* 

2 Wapenopstelling Opstellingen van 
handwapen, machinege-
weer of ander (semi-
)automatisch wapen 

x  Locatie van de 
wapenopstelling 

3 Geschutopstelling 
(statisch en mobiel) 
 

Locatie van geschut x  25 meter rondom het 
hart van de geschutop-
stelling, maar niet 
verder dan een 
eventueel aangrenzende 
watergang 

4 Munitieopslag in 
open veld 

Locatie van munitievoor-
raad in het open veld 

x  Locatie van de 
veldopslaglocatie 

5 Loopgraaf Militaire loopgraaf of 
schuttersput 

x  Het gebied binnen de 
contouren van de 
loopgraaf of schutters-
put is verdacht, bij 
voorkeur bepaald aan de 
hand van geogerefe-
reerde luchtfoto’s 

6 Tankgracht of -geul Een diepe (al dan niet 
droge) gracht of geul 
met steile wanden, 
aangebracht om pantser-
voertuigen tegen te 
houden 

 x Niet verdacht, tenzij er 
aanwijzingen zijn dat er 
mogelijk munitie in 
gedumpt is 

7 Landmijnen 
verdacht gebied 

Middels een aanwijzing, 
niet zijnde een mijnen-
legrapport, op landmij-
nen verdacht verklaard 
gebied. In het verdachte 
gebied zijn bij de 
controle door de MMOD 
géén landmijnen 
aangetroffen 

 x N.v.t. 

8 Landmijnen 
verdacht gebied 

Middels een aanwijzing, 
niet zijnde een mijnen-
legrapport, op landmij-
nen verdacht verklaard 
gebied. In het verdachte 
gebied zijn bij de 
controle door de MMOD, 
of bij na-oorlogse 
activiteiten landmijnen 

x  De grenzen zoals 
aangegeven in het 
ruimrapport 

9 Mijnenveld, geheel 
geruimd 

Geregistreerd mijnenveld, 
waarvan mijnenlegrap-
port aanwezig is. Alle 
volgens het legrapport 
gelegde landmijnen zijn 
geruim of feitelijke 
onderbouwing bekend 
waarom landmijnen niet 
meer in veld aanwezig 
waren 

 x N.v.t. 
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Nr Indicatie Details Uitgangspunt 
conclusie 

Uitgangspunten voor 
afbakening verdachte 
gebied Verdacht Onverdacht 

10 Mijnenveld, 
gedeeltelijk 
geruimd 

Geregistreerd mijnenveld 
waarvan mijnenlegrap-
port aanwezig is. Niet alle 
volgens het mijnenle-
grapport gelegde 
landmijnen zijn geruimd. 
Geen feitelijke onder-
bouwing bekend waarom 
er landmijnen worden 
vermist. 

x  De grenzen zoals 
aangegeven in het 
mijnenlegrapport en/of 
ruimrapport 

11 Versperringen Versperringen zoals 
strandversperringen en 
drakentanden 

 x Tenzij er indicaties zijn 
dat explosieven 
onderdeel uitmaken van 
de versperring 

12 Infrastructuur 
zonder geschutop-
stelling of munitie-
voorraad 

Militaire werken zoals 
woononderkomen of 
werken met een burger-
doel zoals schuilbunker 

 x Tenzij er indicaties zijn 
op explosieven vanwege 
de aanwezigheid van 
nabij verdediging in de 
vorm van bijvoorbeeld 
wapenopstellingen 

13 Schuilloopgraaf Loopgraaf voor burgerbe-
volking om in te schuilen 

 x n.v.t. 

14 Kampementen Grondgebied met 
onderkomens zoals 
tenten 

 x Tenzij er indicaties zijn 
op explosieven vanwege 

de aanwezigheid van 
munitieopslag of 
nabijverdediging in de 
vorm van bijvoorbeeld 
wapenopstellingen 

15 Mangat Gat in grond met 
schuilfunctie, niet in 
gebruik genomen als 
schuttersput 

 x n.v.t.  

16 Dumplocatie van 
munitie en/of 
toebehoren 

Dumplocatie van 
explosieven en/of 
toebehoren in landbodem 
of op waterbodem. 

x  Locatie van de dump en 
afbakening verder 
situationeel te bepalen, 
bijvoorbeeld dumping in 
stilstaand of stromend 
water 

17 Crashlocatie 
vliegtuig 

Aanwezigheid van 
explosieven vanwege de 
crash 

x  Situationeel te bepalen 

18 Krater van 
gedetoneerde 
incidentele 
luchtafweergranaat 

Gebied waarin zich de 
krater van de detonatie 
van een incidentele 
luchtafweergranaat 
bevindt 

 x Tenzij er indicaties zijn 
dat het geen incidentele 
luchtafweergranaat 
betreft. 

19 Vernielingslading Locatie van aangebrachte 
vernielingslading  

x  Locatie waar de 
vernielingslading is 
aangebracht 

20 Vernielingslading 
(in werking gesteld) 

Locatie van in werking 
gestelde vernielingsla-
ding, waarbij de moge-
lijkheid bestaat op het 
aantreffen van niet 
(geheel) gedetoneerde 
springlading(en). 

x  Locatie waar de 
vernielingslading in 
werking is gesteld en 
afbakening verder 
situationeel te bepalen. 

 

* Noot T&A: uitgangspunten en afbakening van verdachte gebieden binnen een verdedigingswerk gebeuren aan 

hand van de afzonderlijke stellingen, loopgraven e.d. binnen de contouren van het verdedigingswerk.
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Nr Indicatie Details Uitgangspunt 
conclusie 

Uitgangspunten voor 
afbakening verdachte 
gebied Verdacht Onverdacht 

21 Ongecontroleerde 
(massa)explosie 

(Sympatische) detonatie 
van een explosieven 
voorraad zoals ontploffing 
munitieopslag of 
munitietrein 

x  Situationeel te bepalen 

22 Vernietigingslocatie 
voor explosieven 

Eén of meerdere 
springputten 

x  De contour(en) van de 
springput(ten) en 
afbakening verder 
situationeel te bepalen, 
bijvoorbeeld gelet op de 

afstand van eventuele 
uitgeworpen explosieven 
buiten deze contour(en). 

23 Artillerie-, mortier- 
of raketbeschieting 

Gebied dat is beschoten 
door mobiel of vast 
geschut, mortieren of 
grondgebonden (meer-
voudig) raketwerpersys-
teem 

x  Situatie te bepalen 

24 Raketbeschieting 
inslagenpatroon 
bekend 

Gebied dat is getroffen 
door een raketbeschieting 
met jachtbommenwer-
pers 

x  Op basis van een 
analyse van het 
inslagenpatroon wordt 
de maximale afstand 
tussen twee opeenvol-
gende inslagen binnen 
een inslagpatroon 
bepaald. Het verdachte 
gebied wordt afgeba-
kend door deze afstand 
te projecteren op de 
buitenste inslagen van 
het inslagenpatroon. Dat 
is exclusief de eventuele 
horizontale verplaatsing 
van de buitenste 
blindganger binnen het 
inslagenpatroon. 

25 Raketbeschieting, 
inslagenpatroon 
onbekend, op zgn. 
Pin Point Target' 

Gebied dat is getroffen 
door een raketbeschieting 
met jachtbommenwer-
pers, met als doel om een 
vooraf bepaald specifiek 
object te treffen. 

x  Het verdachte gebied 
wordt bepaald door een 

afstand van 108 meter 
gemeten vanuit het hart 
van het doel 

26 Raketbeschieting, 
inslagenpatroon 
onbekend, op 'Line 
Target' 

Gebied dat is getroffen 
door een raketbeschieting 
met jachtbommenwer-
pers, met als doel om een 
vooraf bepaald specifiek 
lijnvormig (bijvoorbeeld 
spoorlijn/militaire 
colonne) object te 
treffen. 

x  Het verdachte gebied 
wordt bepaald door een 
afstand van 80 meter 
gemeten vanuit het hart 
van het doel 
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Nr Indicatie Details Uitgangspunt 
conclusie 

Uitgangspunten voor 
afbakening verdachte 
gebied Verdacht Onverdacht 

27 Duikbombardement 
inslagenpatroon 
bekend 

Gebied dat is getroffen 
door een bombardement 
met jachtbommenwer-
pers, met als doel om een 
vooraf bepaald specifiek 
object te treffen 

x  Op basis van een 
analyse van het 
inslagenpatroon wordt 
de maximale afstand 
tussen twee opeenvol-
gende inslagen binnen 
een inslagpatroon 
bepaald. Het verdachte 
gebied wordt afgeba-
kend door deze afstand 
te projecteren op de 
buitenste inslagen van 
het inslagenpatroon. Dat 
is exclusief de eventuele 
horizontale verplaatsing 
van de buitenste 
blindganger binnen het 
inslagenpatroon. 

28 Duikbombarde-
ment, inslagenpa-
troon onbekend op 
'Pin Point Target' 

Gebied dat is getroffen 
door een bombardement 
met jachtbommenwer-
pers, met als doel om een 
vooraf bepaald specifiek 
object te treffen. 

x  Het verdachte gebied 
wordt bepaald door een 
afstand van 181 meter 
gemeten vanuit het hart 
van het doel 

29 Duikbombardement 
inslagenpatroon 
onbekend op 'Line 
Target',  

Gebied dat is getroffen 
door een bombardement 
met jachtbommenwer-
pers, met als doel om een 
vooraf bepaald specifiek 
lijnvormig (bijvoorbeeld 
spoorlijn/militaire 
colonne) object te 
treffen. 

x  Het verdachte gebied 
wordt bepaald door een 
afstand van 91 meter 
gemeten vanuit het hart 
van het doel 

30 Overige bombar-
dementen 

Gebied dat is getroffen 
door een bombardement 
met bommenwerpers, 
niet zijnde jachtbom-
menwerpers 

x  Op basis van een 
analyse van het 

inslagenpatroon1 wordt 
de maximale afstand 
tussen twee opeenvol-
gende inslagen binnen 
een inslagpatroon 
bepaald. Het verdachte 
gebied wordt afgeba-
kend door deze afstand 
te projecteren op de 
buitenste inslagen van 
het inslagenpatroon. Dat 
is exclusief de eventuele 
horizontale verplaatsing 
van de buitenste 
blindganger binnen het 
inslagenpatroon. Anders 
situationeel te bepalen 

31 Inslagpunt 
blindganger zijnde 
een vliegtuigbom 

Vliegtuigbom die niet in 
werking is getreden. 

x  15 meter rondom een 
inslagpunt vanwege de 
mogelijke horizontale 
verplaatsing onder de 
grond 

1 Verzameling van locaties van inslagen van één bepaald toestel of één bepaald bombardement. 
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Nr Indicatie Details Uitgangspunt 

conclusie 

Uitgangspunten voor 

afbakening verdachte 

gebied Verdacht Onverdacht 

32 Inslagpunt van een 

niet gedetoneerd V-

wapen 

Gebied dat is getroffen 

door de inslag van een V-

wapen 

x  15 meter rondom een 

inslagpunt vanwege de 

mogelijke horizontale 

verplaatsing onder de 

grond 

33 Krater van een 

(gedeeltelijk) 

gedetoneerd V-

wapen 

Gebied waarin zich de 

krater van de detonatie 

van een V-wapen bevindt 

x  50 meter rondom een 

inslagpunt vanwege de 

mogelijke aanwezigheid 

van explosieve 

componenten. 
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Bijlage 9: Distributielijst 

 

Het definitieve rapport wordt verzonden aan: 

• Opdrachtgever 

• Opdrachtgever wordt geadviseerd de bevindingen van onderhavige rapportage te 

delen met de gemeente(s) waarbinnen het onderzoeksgebied is gelegen 


