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1 INLEIDING
1.1

Aanleiding

AVG Explosieven Opsporing Nederland (hierna: AVG) heeft in opdracht van ARCADIS Nederland B.V. een vooronderzoek naar de aanwezigheid van conventionele explosieven (hierna: CE) uitgevoerd ter plaatse van de projectlocatie Wieden te Jonen, Leeuwte en Muggenbeet (zie afbeelding 1).
In opdracht van de provincie Overijssel werkt ARCADIS Nederland B.V. aan de planuitwerking van een
omvangrijk pakket van natuurherstelmaatregelen voor de Wieden en de Weerribben. De planuitwerking resulteert
in een Milieu Effect Rapportage, een Provinciaal Inpassingsplan, vergunningen en een inrichtingsplan. Ten
behoeve van deze stukken moeten onderzoeken worden uitgevoerd. Een van deze onderzoeken betreft een
historisch vooronderzoek naar de aanwezigheid van conventionele explosieven (bron: ARCADIS Nederland B.V.).

1.2

Probleemstelling

Er kunnen als gevolg van gevechtshandelingen CE in het onderzoeksgebied zijn achtergebleven. Er ontstaat bij
het spontaan aantreffen en beroeren van CE uit de Tweede Wereldoorlog mogelijk een verhoogd veiligheidsrisico. Onbedoelde detonaties kunnen bij de uitvoering van werkzaamheden in het ergste geval leiden tot dodelijk
letsel en zware schade aan materieel en omgeving. Spontane CE vondsten kunnen resulteren in meerwerkkosten
door stagnatie van de uitvoeringswerkzaamheden.

1.3

Doelstelling

Het doel van het vooronderzoek is om aan de hand van een breed scala aan historisch feitenmateriaal een zo
genuanceerd mogelijk beeld met betrekking tot het onderzoeksgebied in de Tweede Wereldoorlog te verkrijgen.
Aan de hand van deze gegevens wordt een antwoord gegeven op de vraag of en zo ja in welke delen van het
onderzoeksgebied er sprake is van een verhoogd risico op het aantreffen van CE. Er wordt daarnaast ingegaan op
de te verwachten soort(en) CE, de verschijningsvorm en de mogelijke hoeveelheid. Het onderzoek resulteert in een
horizontale en verticale afbakening van het verdachte gebied door middel van GIS kaartmateriaal en het advies
om de werkzaamheden onder reguliere omstandigheden uit te voeren, of om vervolgstappen te zetten in de vorm
van bijvoorbeeld een (projectgebonden) risicoanalyse of direct een detectieonderzoek.

1.4

Onderzoeksgebied

De Wieden is een uitgestrekt laagveenmoeras met meren en kanalen. Daartussen bevinden zich natte graslanden,
natte heide, trilvenen, moerassen, rietland en moerasbos. Een groot deel bestaat uit uitgeveende petgaten. De
Weerribben is een deels vergraven veengebied met uitgeveende trekgaten, onvergraven legakkers, grote percelen
niet-vergraven veen, verlandend water, trilveen rietlanden, graslanden, ruigteterreinen en moerasbossen. Alle
successiestadia van open water tot en met moerasheide en veenbos zijn aanwezig, maar vanaf ongeveer 1920 is
het verlandingsproces versneld en raakte riet doorgroeid met ruigtekruiden.
In de nieuwe situatie is sprake van een duurzame instandhouding van de bepalende habitattypen en soorten.
Hiertoe moeten de verlandingsstadia die elkaar in de tijd opvolgen gehandhaafd worden en dient veroudering te
worden voorkomen. Verbetering van de watercondities vormt daarbij een kernopgave.
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De exacte aard, omvang en intensiteit van deze maatregelen is in dit vroege stadium nog niet bekend. In grote
lijnen omvatten de herstelmaatregelen het veranderen van de inrichting, en de bestemming en/of het gebruik.
Daarbij kan gevarieerd worden met waterpeilverhoging en maaiveldverlaging. Er zullen nieuwe petgaten
gegraven worden: de ligging hiervan wordt onder andere bepaald op grond van oude topografische kaarten
waar de voormalige (inmiddels verlande) petgaten ook lagen. Andere delen worden onder andere ingericht met
sloten, als kruidenrijke, extensieve graslanden en als nieuw moeras.
Het onderzoeksgebied ligt in de gemeente Steenwijkerland en betreft onder meer de Duinweg te Leeuwte (deelgebied 10), de omgeving van het Giethoornse Meer bij Muggenbeet en Jonen (deelgebied 6) en de verbinding Wieden-Vollenhovermeer (deelgebied 9). AVG maakt een onderscheid tussen het onderzoeksgebied en het analysegebied. Het analysegebied betreft het onderzoeksgebied inclusief een buffer van 181 meter. Alle oorlogshandelingen binnen het analysegebied worden in dit vooronderzoek beoordeeld. Bij een duikbombardement met afwerpmunitie op een ‘pin point target’ wordt het CE verdachte gebied bepaald door een afstand van 181 meter gemeten vanuit het hart van het doel als zijnde CE verdacht te verklaren. Een dergelijke gevechtshandeling binnen de
grenzen van het analysegebied leidt automatisch tot één of meerdere CE verdachte gebieden in het onderzoeksgebied.
Het onderzoeksgebied ligt in de volgende (voormalige) gemeente(n):
Huidige gemeente

Gemeenten tijdens de Tweede Wereldoorlog
Blokzijl
Giethoorn
Steenwijkerwold
Vollenhove

Steenwijkerland

Afb.1 – Huidige situatie. Onderzoeksgebied: rood omlijnd. Analysegebied: zwart omlijnd.
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1.5

Onderzoeksmethode
1.5.1

Algemeen

Bij het vooronderzoek worden literatuur en historische bronnen verzameld en gestructureerd geordend. Het
eindresultaat is een rapportage met een bijbehorende CE-bodembelastingkaart. Het vooronderzoek dient
conform de WSCS-OCE te worden uitgevoerd.1
1.5.2

Inventarisatie bronnenmateriaal

Het bronnenonderzoek vindt plaats op basis van een inventarisatie van:
 Gebeurtenissen die hebben geleid tot de mogelijke aanwezigheid van CE (indicaties);
 Gebeurtenissen die hebben geleid tot de verwijdering van CE (contra-indicaties).
Wij hebben de volgende archieven en collecties wel/niet geraadpleegd:
Bron

VERPLICHTE BRONNEN
Korte omschrijving

Literatuur
Gemeentearchieven Blokzijl/Giethoorn/Steenwijkerwold/Steenwijkerland/Vollenhove
Provinciaal archief / Historisch Centrum Overijssel
Explosieven Opruimings Dienst Defensie
Luchtfotocollectie Bibliotheek Universiteit Wageningen
Luchtfotocollectie Topografische Dienst (Kadaster)

Hoofdstuk

O.a. En nooit was het stil…

Ja

2.2

Vermeldingen oorlogshandelingen

Ja

2.5

Vermeldingen oorlogshandelingen

Ja

2.10

Geruimde explosieven (mora’s/wo’s),
mijnenkaarten

Ja

2.7

Luchtfoto’s Tweede Wereldoorlog

Ja

2.4

Luchtfoto’s Tweede Wereldoorlog

Ja

2.4

NIET-VERPLICHTE BRONNEN
Korte omschrijving

Bron
Nederlands Instituut voor Militaire Historie

Geraadpleegd

Hoofdstuk

Inlichtingen verzet (575 serie)

Ja

2.9

Collecties 216k en 077

Ja

2.13

Luchtfoto’s Tweede Wereldoorlog

Ja

2.4

The National Archives (Londen)

2nd TAF Daily Logs

Ja

2.14

Bundesarchiv-Militärarchiv

Duitse 88e legerkorps

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
Luchtfotocollectie National Collection of Aerial
Photography (NCAP)

th

Nee
th

The National Archives and Records Administration (Washington)

Gegevens 8 Air Force, 9 Air Force,
verschillende airborne divisions, 104th
US infantry division

Nee

Getuigen

Getuigenverslagen uit de eerste hand

Nee

Semi Statisch Archief (SSA) Rijswijk

Mijn- en Munitie Opruimingsdienst

Ja

2.12

Nationaal Archief te Den Haag

Inspectie Bescherming Bevolking tegen
luchtaanvallen

Ja

2.11

Bron
Bedrijfsarchief AVG

1

Geraadpleegd

IN DE WSCS-OCE NIET GENOEMDE BRONNEN
Korte omschrijving
Gegevens uit binnen- en buitenlandse
archieven

Geraadpleegd
Ja

Hoofdstuk
2.1, 2.6

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het systeemcertificaat ‘Opsporen CE’
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IN DE WSCS-OCE NIET GENOEMDE BRONNEN
Korte omschrijving

Geraadpleegd

Bedrijfsdatabase AVG

O.a. oude webartikelen

Ja

2.1, 2.6

Koninklijke Bibliotheek

Oude krantenberichten

Ja

2.6

Luchtfotocollectie Luftbilddatenbank

Luchtfoto’s Tweede Wereldoorlog

Ja

2.4

Centre Historique des Archives à Vincennes

Franse gevechtsverslagen

Nee

The National Archives Ottawa

Canadese gevechtsverslagen

Nee

Locatiedeskundige

Expert op het gebied van lokale historie

Nee

Heemkundekringen / historische kringen

Plaatselijke archieven

Nee

Kadaster Zwolle

Collectie Stafkaarten Topografische
Dienst Kadaster te Zwolle

Bron

Ja

Hoofdstuk

2.3

AVG beschikt niet over adresgegevens van relevante getuigen / relevante toegangsnummers/inventarisnummers uit de archieven Bundesarchiv-Militärarchiv en The National Archives and Records Administration
(Washington).
1.5.3

Beoordeling bronnenmateriaal

In deze fase van het vooronderzoek worden de indicaties en contra-indicaties uit het bronnenonderzoek
beoordeeld. Op basis van deze gegevens wordt gemotiveerd vastgesteld of er sprake is van een op CE verdacht gebied. Indien er sprake is van een verdacht gebied, dan wordt tevens bepaald: de (sub)soort, de
mogelijke aantallen en de verschijningsvorm van de vermoedelijk aanwezige CE, alsmede de horizontale
en verticale afbakening van het verdachte gebied (indien mogelijk).
Bij de beoordeling van het bronnenmateriaal is gebruikgemaakt van het geografisch informatie systeem
(GIS). De indicaties en contra-indicaties zijn vertaald naar een locatie in het RD-coördinatenstelsel en verwerkt in GIS. De GIS dataset wordt mede gebruikt om te beoordelen of het onderzoeksgebied, of delen
daarvan, verdacht is op de mogelijke aanwezigheid van CE.
1.5.4

Verantwoording

Het vooronderzoek is tot stand gekomen dankzij de volgende personen:
 Dhr. J. ter Horst MA (historicus): opstellen van het vooronderzoek
 Dhr. P. Gieben (information manager): GIS kaartmateriaal
 Dhr. M.A. Abee (afdelingshoofd OCE): interne beoordeling opzet en inhoud rapportage
 Dhr. W. van den Brandhof MA (historicus/coördinator vooronderzoeken): interne beoordeling inhoud
rapportage
 Dhr. M.J.M.M. Jochoms (Senior OCE deskundige): interne beoordeling inhoud en opzet rapportage
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1.5.5

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 bevat de resultaten van het literatuur- en archiefonderzoek.
In hoofdstuk 3 zijn de relevante indicaties en contra-indicaties chronologisch in een lijst van gebeurtenissen
geordend. In dit hoofdstuk is tevens bepaald of de lijst met gebeurtenissen voldoende indicaties bevat voor
de mogelijke aanwezigheid van CE ter plaatse van de onderzoekslocatie.
Hoofdstuk 4 is het resultaat van de beoordeling van bronnenmateriaal. De bij hoofdstuk 4 behorende CEbodembelastingkaart is opgenomen in bijlage 6.5.
Conclusies en aanbevelingen komen aan de orde in hoofdstuk 5.
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2 INVENTARISATIE BRONNENMATERIAAL
2.1

Eerder uitgevoerde onderzoeken
2.1.1

Rapportages archief AVG

Medewerkers van AVG hebben in het verleden vooronderzoeken op het grondgebied van de gemeente
Steenwijkerland uitgevoerd. Het betreft de volgende rapportages:
 AVG Geoconsult Heijen BV, ‘Notitie van den Kornputkwartier’ d.d. 23 februari 2012. Projectnummer
1162057
 AVG Geoconsult Heijen BV, ‘Gemeente Steenwijkerland. Een probleeminventarisatie naar de aanwezigheid van Conventionele Explosieven’ d.d. 18 juni 2012. Projectnummer 1162057
 AVG Explosieven Opsporing Nederland, Vooronderzoek gemeente Steenwijkerland d.d. 8 september
2014. Kenmerk: 1462019-VO-02
 AVG Explosieven Opsporing Nederland, Vooronderzoek Gasunie locatie N-151 Tukseweg Steenwijk
d.d. 13 april 2016. Kenmerk: 1662025-VO-N-151-02
 AVG Explosieven Opsporing Nederland, Vooronderzoek gemeente Steenwijkerland d.d. 6 juni 2016.
Kenmerk: 1662027-VO-02
 AVG Explosieven Opsporing Nederland, Vooronderzoek R-504000 Meppel-Leeuwarden d.d. 22 augustus 2017. Kenmerk: 1762054-VO-02
De aangetroffen relevante informatie is in deze rapportage verwerkt (zie hoofdstuk 2.2).
2.1.2

Derden

AVG is in het bezit van een vooronderzoek, een detectieonderzoek en een projectplan in de gemeente
Steenwijkerland, opgesteld door civiele explosieven opruimingsbedrijven. Het betreft de volgende rapportages:
 REASeuro, Projectplan. Rapport van de werkvoorbereiding. NGE-bodemonderzoek GVI RNO d.d. 11
april 2014. Kenmerk: RO-140069 versie 1.0
 T&A Survey, Rapportage historisch vooronderzoek naar de aanwezigheid van niet gesprongen conventionele explosieven ter plaatse van het spoortracé Leeuwarden – Meppel RON-087 d.d. 19 april
2012. Projectnummer: L-NGE001
 T&A Survey, Rapportage Opsporing Explosieven ter plaatse van de werkzaamheden van het project
TRS Friesland 2013 – deelgebied 2, 3 en 4 d.d. 12 juli 2013. Projectnummer: 0213GPR3559
Deze rapportages zijn geanalyseerd. Er zijn geen relevante vermeldingen met betrekking tot het analysegebied aangetroffen.
Een zoekslag naar vooronderzoeken op het internet heeft geen relevante informatie opgeleverd.
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2.2

Literatuur
2.2.1

Meidagen 1940

Beknopt algemeen historisch kader:
Het Zesde en het Achttiende Duitse leger vielen op 10 mei 1940 Nederland binnen in kader van het door
Hitler bevolen Fall Gelb. Het Zesde Leger trok door het zuidelijk deel van Nederland richting het
Albertkanaal. De hoofdaanval van het Achttiende Leger was gericht op de Moerdijkbruggen die door
Duitse parachutisten waren veroverd. De Moerdijkbruggen waren de toegangspoort naar Vesting Holland
waar het Nederlandse opperbevel, koningin Wilhelmina en de regering zetelden.
Nederland was van groot belang voor de Luftwaffe (de Duitse luchtmacht). De vliegvelden zouden worden
gebruikt voor de strijd tegen Groot-Brittannië en tegelijkertijd kon het Ruhrgebied alleen afdoende worden
beschermd tegen vijandelijke luchtaanvallen wanneer er Nederlands grondgebied aan het Derde Rijk was
toegevoegd.
Het analysegebied in de meidagen van 1940:
In de geraadpleegde literatuur zijn geen relevante vermeldingen over de voormalige gemeenten Blokzijl,
Giethoorn, Steenwijkerwold en Vollenhove in de meidagen van 1940 aangetroffen.
Gebeurtenis (bron: V.E. Nierstrasz (red.), De
territoriale verdediging van de noordelijke provinciën / De operatiën van het veldleger en het
oostfront van de Vesting Holland)
Geen relevante vermeldingen met betrekking
tot het analysegebied aangetroffen.

Datum
Mei 1940

Gebeurtenis (bron: F.J. Molenaar, De Luchtverdediging in de meidagen 1940. Deel I en II)
Geen relevante vermeldingen met betrekking
tot het analysegebied aangetroffen.

Datum
Mei 1940

Gebeurtenis (bron: C. Hilbrink / M. Kienhuis /
K. Vos, De Pruus komt)
Geen relevante vermeldingen met betrekking
tot het analysegebied aangetroffen.

Datum
Mei 1940

2.2.2

Relevant
-

Relevant
-

Relevant
-

Motivatie
-

Motivatie
-

Motivatie
-

Luchtoorlog 1940-1945

In de hieronder weergegeven tabellen staan vermeldingen die betrekking hebben op de luchtoorlog in de
periode 1940-1945 in de (voormalige) gemeenten Blokzijl, Giethoorn, Steenwijkerwold en Vollenhove.
Datum
31 juli 1940

26 juni 1943

Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 – 5 mei 1945) 2
Bombardement door een Blenheim Mk IV op
Brederwiede. Getroffen werd de haven te
Vollenhove.
Messerschmitt Bf 110 G9+HZ met Werkenummer 5319 van het 12./NJG 1 op de Bikkerweide het terrein van dhr. de Lange te Vollenhove gecrasht.

Relevant

Motivatie

Nee

De locatie ligt buiten de begrenzing van
het analysegebied.

Nee

In combinatie met andere literatuur
(Jansen, Wespennest Leeuwarden) kan
worden vastgesteld dat de locatie buiten
de begrenzing van het analysegebied
ligt.

2

AVG weet uit ervaring dat niet alle vermeldingen van T. Eversteijn betrouwbaar zijn. Derhalve moet deze bron altijd in
combinatie met andere bronnen (ter verificatie van de genoemde gebeurtenissen) worden gebruikt.
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Datum
29 november 1943

Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 – 5 mei 1945) 2
Messerschmitt Bf 109 G van het 7./JG 1 in de
slotgracht van kasteel De Oldehof tussen Vollenhove en St. Jansklooster gecrasht.

16 februari 1944

Een Lancaster Mk III JB420 DX-S van het No.
57 squadron stortte neer in de
Baarlingerpolder bij Blokzijl.

29 februari 1944

P-38J Lightning met nummer 42.67404 van
het 20th Fighter Squadron van de 364th
Fighter Group in de Walengracht te Giethoorn
gecrasht.

3 maart 1944

Een P-51B Mustang met nummer 43.12246
"Sweet Suzanne" van de 355th Fighter
squadron stortte neer bij Blokzijl.

Datum
29 februari 1944

Datum
1940-1945

Datum
1940-1945

Datum

29 februari 1944

Geen datumvermelding
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Gebeurtenis (bron: G.J. Zwanenburg, En nooit
was het stil…Deel 1& 2)
Van de twee P-38’s die deze dag verloren
gingen, stortte er een neer in de Walengracht
bij Giethoorn. (Deel 2, p. 167)
Gebeurtenis (bron: K. Vos, De Pruus komt!)
Geen relevante vermeldingen met betrekking
tot het analysegebied aangetroffen.
Gebeurtenis (bron: C. Cornelissen, Huzaren
van de nacht. Deel 1)
Geen relevante vermeldingen met betrekking
tot het analysegebied aangetroffen.
Gebeurtenis (bron: http://www.henkvanheerde.nl/vollenhove/20e%20eeuw/2wo.htm)
Een jachtvliegtuig van het type Lockheed Lightning (piloot: overste Frederick Grambo) stortte
op 29 februari 1944 neer in de Walengracht
en werd deels in 1971 en 15 oktober 1974
geborgen.
Op een nacht vloog er een Duitse jager brandend rond. Hij was onbestuurbaar geworden.
Volgens informatie van Teunis “PATS” Schuurman was dit een Messerschmitt BF-110G-4
met Oberleutnant Robert Denzel aan de stuurknuppel, een gedeelte van de vleugel kwam terecht op de mestvaalt van Freek van Benthem,
A-74 nu Leeuwte 37 (afgebroken). Het ontzielde lichaam van Denzel lag iets ten zuiden
van de Moespotvaart. De radioman, tevens
schutter, Rudi Dunger, was er al eerder uitgesprongen en landde bij Heetveld. Het vliegtuig
kwam terecht op de Bikkersweide, iets ten
noorden van de Moespotvaart (…).

Relevant

Motivatie

Nee

De locatie ligt buiten de begrenzing van
het analysegebied.

Nee

In combinatie met aanvullende bronnen
kan worden vastgesteld dat de locatie
buiten de begrenzing van het analysegebied ligt.

Mogelijk

De Walengracht te Giethoorn ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het
analysegebied (deelgebied 6).

Nee

De vermelding is te globaal om te bepalen of het om het analysegebied gaat.
Andere bronnen bieden geen aanvullende informatie.

Relevant

Motivatie

Mogelijk

De Walengracht te Giethoorn ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het
analysegebied (deelgebied 6).

Relevant

Motivatie

-

Relevant
-

-

Motivatie
-

Relevant

Motivatie

Mogelijk

De Walengracht ligt gedeeltelijk binnen
de begrenzing van het analysegebied
(deelgebied 6).

Nee

In combinatie met andere literatuur
(Jansen, Wespennest Leeuwarden) kan
worden vastgesteld dat de locatie buiten
de begrenzing van het analysegebied
ligt.
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Datum

25/26 juni 1943

Gebeurtenis (bron: Ab. A. Jansen, Wespennest
Leeuwarden. Deel 1 t/m 3)
In de nanacht [sic] werd de Me110 G9+Hz
(Werknr. 5319) van Lt. Robert Denzel door een
Britse langeafstandsnachtjager onderschept en
in brand geschoten. Al in de lucht braken delen
van het vliegtuig af. (…) Een inferno van vuur
en ontploffende munitie gaf de plaats aan
waar de Messerschmitt was neergekomen: in
een perceel weiland genaamd de ‘Bikkerweide’
van een veehouder de Lange, even ten noordoosten van Vollenhove. (Deel 2, p. 267-268)

Relevant

Nee

Datum

Gebeurtenis (bron: http://www.teunispats.nl/t2612.htm)

26 juni 1943

ME-110, 26-jun-43, plane did crash in Bikkersweide, just 100m from dyke and road to
Blokzijl.

Nee

Datum

Gebeurtenis (bron: SGLO crashregister, webeditie)

Relevant

25/26 juni 1943

Bf 110 G-4 van 12./NJG 1 in de Bikkersweide
ten noordoosten van Vollenhove gecrasht.

Nee

10 februari 1944

B-17 G van 390 BG/571 BS in Baarlo ten
noorden van Blokzijl neergestort.

Nee

24 februari 1944

P-38 J van 364FG/HQ in het Walengrachtkanaal tussen Giethoorn en Vollenhove gecrasht.

Mogelijk

3 maart 1944

P-51 B van 354FG/355FS (‘Sweet Suzanne’) te
Blokzijl gecrasht.

Nee

15 augustus 1944

B-24 H van 466BG/787BS aan het kanaal tussen Giethoorn en Steenwijk gecrasht.

Nee

Datum
1944-1945

2.2.3

Gebeurtenis (bron: www.vergeltungswaffen.nl)
Geen relevante vermeldingen met betrekking
tot het analysegebied aangetroffen.

Relevant

Relevant
-

Motivatie

De locatie ligt buiten de begrenzing van
het analysegebied.

Motivatie
In combinatie met andere literatuur
(Jansen, Wespennest Leeuwarden) kan
worden vastgesteld dat de locatie buiten
de begrenzing van het analysegebied
ligt.
Motivatie
In combinatie met andere literatuur kan
worden vastgesteld dat de locatie buiten
de begrenzing van het analysegebied
ligt.
De locatie ligt buiten de begrenzing van
het analysegebied.
De Walengracht te Giethoorn ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het
analysegebied (deelgebied 6). (Het betreft vermoedelijk een crash d.d. 29 februari 1944.)
De vermelding is te globaal om te bepalen of het om het analysegebied gaat.
Andere bronnen bieden geen aanvullende informatie.
De vermelding is te globaal om te bepalen of het om het analysegebied gaat.
Andere bronnen bieden geen aanvullende informatie.
Motivatie
-

Bevrijding april 1945

Het analysegebied in 1945:
In de geraadpleegde literatuur zijn geen relevante vermeldingen over de bevrijding van de voormalige gemeenten Blokzijl, Giethoorn, Steenwijkerwold en Vollenhove aangetroffen.
Datum
April 1945

Datum
April 1945
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Gebeurtenis (bron: C. Klep / B. Schoenmaker,
De bevrijding van Nederland, 1944-1945)
Geen relevante vermeldingen met betrekking
tot het analysegebied aangetroffen.
Gebeurtenis (bron: C. Hilbrink / M. Kienhuis /
K. Vos, De Pruus komt)
Geen relevante vermeldingen met betrekking
tot het analysegebied aangetroffen.

Relevant
-

Relevant
-

Wieden – Jonen/Leeuwte/Muggenbeet

Motivatie
-

Motivatie
-

Pagina 14 van 61

Datum
April 1945
Datum
April 1945

2.2.4

Gebeurtenis (bron: M. Zuehlke, On to victory)
Geen relevante vermeldingen met betrekking
tot het analysegebied aangetroffen.

Relevant

Gebeurtenis (bron: H. Roest, Overijssel bevrijd)
Geen relevante vermeldingen met betrekking
tot het analysegebied aangetroffen.

Relevant

-

-

Motivatie
Motivatie
-

Munitieruimingen

De informatie in de onderstaande tabellen heeft betrekking op de ruiming van munitie in het analysegebied:
Datum
1940-1947

Datum
1944-2004

Datum

29 februari 1944

2.3

Gebeurtenis (bron: A. Meijers, Achtung Minen
– Danger Mines. Het ruimen van landmijnen in
Nederland 1940-1947)
Geen relevante vermeldingen met betrekking
tot het analysegebied aangetroffen.
Gebeurtenis (bron: J. van Woensel, Vrij van explosieven. De geschiedenis van het EOCKL en
zijn voorgangers 1944-2004)
Geen relevante vermeldingen met betrekking
tot het analysegebied aangetroffen.
Gebeurtenis (bron: S.L. Veenstra, In de schaduw van de glorie)
P-38J Lightning met nummer 42.67404 van
het 20th Fighter Squadron van de 364th Fighter Group verongelukt in de Walengracht
(grens gemeente Giethoorn-Vollenhove), ongeveer 150 meter ten noorden van de ingang
naar het Beulakerwiede te Giethoorn, na het
uitvallen van de beide motoren. Het vliegtuig
drong tot ca. vijf meter beneden maaiveld de
veengrond in. Dit vliegtuig werd door de bergingsdienst van de luchtmacht geborgen in mei
1971, augustus 1974 en oktober 1974. De
bergingswerkzaamheden waren noodzakelijk in
verband met de verdieping van de vaarweg. Er
werden mitrailleurs en een grote hoeveelheid
20 mm en .50 munitie aangetroffen, evenals
gedeelten van het stoffelijk overschot van de
Amerikaanse piloot Lt. Col. F.C. Grambo, die
commandant was van de 364th Fighter Group.
(p. 118, 143, 145-146)

Relevant
-

Relevant
-

Motivatie
-

Motivatie
-

Relevant

Motivatie

Mogelijk

Het omschreven gebied ligt (gedeeltelijk)
binnen de begrenzing van het analysegebied (deelgebied 6).

Collectie stafkaarten Topografische Dienst Kadaster te Zwolle
2.3.1

Geallieerde stafkaarten

Het analysegebied staat op de volgende stafkaarten:
 Kuinre sheet 337 (First Edition of 1943)
 Schokland sheet 343 (First Edition of 1943)
 Steenwijk sheet 3203 (Second Edition of 1944)
 Genemuiden sheet 3302 (Second Edition of 1944)
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Deze stafkaarten zijn opgemaakt volgens het Nord de Guerre coördinatenstelsel en hebben een schaal van
1:25.000. De stafkaarten geven een goed beeld van het analysegebied in de Tweede Wereldoorlog. Het
analysegebied ligt op de kaartvierkanten Z.7957, Z.7958, Z.8057, Z.8058, Z.8060, Z.8061, Z.8062,
Z.8156, Z.8157, Z.8158, Z.8159, Z.8160, Z.8161, Z.8162, Z.8257, Z.8258, Z.8259, Z.8260, Z.8261,
Z.8262, Z.8356, Z.8357, Z.8358, Z.8359, Z.8360, Z.8361, Z.8362, Z.8458, Z.8459, Z.8460 en
Z.8461. Stafkaarten worden tevens gebruikt om de locaties van geallieerde luchtaanvallen te achterhalen
(zie hoofdstuk 2.14).

Afb. 2 - Geallieerde stafkaart van het analysegebied, gepositioneerd door middel van GIS.
Onderzoeksgebied: rood omlijnd. Analysegebied: zwart omlijnd.

2.3.2

Duitse stafkaarten

Er zijn in het AVG bedrijfsarchief relevante Duitse stafkaarten aanwezig:
 Topografische Karte der Niederlande 1:50.000, Truppenkarte 16 West. Steenwijk (uitgave 1941)
 Topografische Karte der Niederlande 1:50.000, Truppenkarte 21 West. Zwolle (uitgave 1941)
Deze stafkaarten zijn vergelijkbaar met de exemplaren uit de voorgaande paragraaf en worden hier derhalve niet afgebeeld.
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2.4

Luchtfoto’s
2.4.1

Geraadpleegde luchtfoto’s

De volgende luchtfotoarchieven zijn geraadpleegd:
 Archief van de Afdeling Speciale Collecties van de Wageningen Universiteitsbibliotheek. Dit archief
bevat ruim 94.000 luchtverkenningsfoto’s, die zijn gemaakt door de Royal Air Force (RAF) en United
States Army Air Forces (USAAF) tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er zijn hier geen relevante luchtfoto’s
van het analysegebied aanwezig.
 Archief van het Kadaster te Zwolle. Dit archief bevat circa 110.000 luchtverkenningsfoto’s uit de oorlogsperiode, gemaakt door de RAF en USAAF. Het archief bestaat ook deels uit voor- en naoorlogse
luchtfoto’s (in 1939 en 1940 zijn bijvoorbeeld de Grebbelinie en de Nieuwe Hollandse Waterlinie in
beeld gebracht). Er zijn hier relevante luchtfoto’s van het analysegebied aanwezig.
 Archief van The National Collection of Aerial Photography (NCAP) te Edinburgh. Dit archief bevat
circa 11 miljoen luchtverkenningsfoto’s, gemaakt door de RAF en USAAF. Er zijn hier relevante luchtfoto’s van het analysegebied aanwezig.
 Het archief van de Luftbilddatenbank te Estenfeld (Duitsland). De Luftbilddatenbank beschikt over
500.000 eigen luchtfoto’s en raadpleegt daarnaast archieven in Nederland, de Verenigde Staten,
Groot-Brittannië en Canada. Er zijn hier relevante luchtfoto’s van het analysegebied aanwezig.
De luchtfoto’s zijn als categorie A, B of C gekwalificeerd. Dat betekent dat de verkrijgbare luchtfoto’s een
kleine tot matige of grote kwalitatieve beperking hebben voor wat betreft de luchtfoto-interpretatie.

1762213-VO-01-Wieden

Wieden – Jonen/Leeuwte/Muggenbeet

Pagina 17 van 61

Er is een selectie gemaakt van luchtfoto's die een afdoende dekking geven van het analysegebied en die kwalitatief geschikt zijn voor een luchtfotoanalyse (op basis van de verstrekte
opgavelijsten). De in de onderstaande tabel genoemde luchtfoto’s zijn verzameld en vervolgens geanalyseerd:
Feit/
Luchtfoto

Datum, in chronologische volgorde

Vlucht

Fotonr.

Luchtfoto

29 november 1943

E-637

3026

Feit

29 februari 1944

--

--

Omschrijving/Analyse
Geen sporen van CE-gerelateerde handelingen in het analysegebied waargenomen.
Crash P-38 J in de Walengracht te Giethoorn.

Collectie1

Kwaliteit2

Georef.3

Afw.4

FKnr.5

NCAP

A

Ja

5 m.

--

--

--

--

--

--

Kad

C

Ja

7 m.

--

Luchtfoto

26 december 1944

16-1545

3148
3150
4015
4017
4019
4142
4145

Feit

Medio april 1945

--

--

Bevrijding analysegebied.

--

--

--

--

--

Feit

5 mei 1945

--

--

Bevrijding Nederland, einde oorlogshandelingen.

--

--

--

--

--

Luchtfoto

28 augustus 1945

3G-TUDS482

6189

LBDB

C

Ja

5 m.

--

Geen sporen van CE-gerelateerde handelingen in het analysegebied waargenomen.

Eindsituatie, geen sporen van CE-gerelateerde handelingen in het analysegebied waargenomen.

1

LBDB = Luftbilddatenbank, UW = Wageningen, Kad = Kadaster, NCAP = National Collection of Aerial Photography.
Geallieerde kwalificatie van fotokwaliteit. A = goed, B = matig, C = slecht.
3
Geogerefereerd = Luchtfoto gepositioneerd in het GIS systeem.
4
Afw. = Afwijking, die ontstaat tijdens het georefereren van de historische luchtfoto’s. De maximaal geconstateerde afwijking is weergegeven.
5
FKnr. = Verwijzing naar specifiek feit/waarneming en/of locatie/omgeving op de feitenkaart (bijlage 6.4).
2
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Afb. 3 - Luchtfoto van het analysegebied. De luchtfoto d.d. 26 december 1944 is gepositioneerd door middel van
GIS. Onderzoeksgebied: rood omlijnd. Analysegebied: zwart omlijnd.

2.4.2

Luchtfoto-interpretatie 1943-1945

Een belangrijk selectiecriterium voor de luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog is de opnamedatum. De
voorkeur ging primair uit naar luchtfoto’s die zo kort mogelijk voor en na de belangrijkste gevechtshandelingen zijn gemaakt. Er is daarnaast rekening gehouden met de kwaliteit van de luchtfoto’s, alsmede de
schaal. Er kan naar aanleiding van de luchtfotoanalyse worden geconcludeerd dat er geen sporen van gevechtshandelingen (of militaire objecten) in het analysegebied zichtbaar zijn.
2.4.3

Luchtfoto-interpretatie huidige situatie

Het analysegebied is in de huidige situatie geanalyseerd met behulp van google maps, google earth en
bing maps. Uit een vergelijking van deze luchtfoto’s met de in de voorgaande paragrafen besproken exemplaren blijkt dat er in het analysegebied weinig tot geen ingrijpende grondroerende werkzaamheden hebben plaatsgevonden. Er is een groot aantal watergangen, die tussen percelen liggen, gedempt en op verschillende locaties zijn er nieuwe huizen of boerderijen gebouwd. Nabij Vollenhove is er aan landwinning
gedaan.
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Afb. 4 – Huidige situatie. Onderzoeksgebied: rood omlijnd. Analysegebied: zwart omlijnd.

2.5

Gemeentearchieven Blokzijl, Giethoorn, Steenwijkerwold, Steenwijkerland en Vollenhove

Het analysegebied lag in de Tweede Wereldoorlog in de toenmalige gemeenten Blokzijl, Giethoorn, Steenwijkerwold en Vollenhove.
Bij het gemeentearchief van Steenwijkerland zijn de volgende inventarisnummers geraadpleegd:
Inventaris van de archieven van de fortresse en de gemeente Blokzijl 1528 – 1942 (1982). Toegang 32 / Inventaris
van het archief van de gemeente Blokzijl 1942-1972. Toegang 33
282 – Stukken betreffende de graven van de ingezetenen van neergestorte Engelse en Amerikaanse vliegtuigen.
Inventaris van de gemeente Giethoorn 1943 – 1972. Toegang 31
275 – Stukken betreffende meldingen van belangrijke gebeurtenissen in de gemeente Giethoorn uit de bezettingsjaren.
344 – Stukken betreffende de bemoeienis met het graf van een neergestorte Amerikaanse vlieger.
371 – Besluit van de burgemeester van 6 april 1939 tot vaststelling van het Luchtbeschermingsplan der gemeente
Giethoorn, alsmede een verzoek aan de hoofden der scholen tot voldoening van de bepalingen van de circulaire
‘Voorschrift voor de luchtbescherming voor scholen’ van de hoofdinspectie voor de bescherming van de bevolking
tegen luchtaanvallen.
378 – Brandrapporten.
Inventaris gemeente Steenwijkerwold 1923 – 1972. Toegang 76
71 – Maandelijkse rapporten inzake de gebeurtenissen in de gemeente ten behoeve van de commissaris der provincie.
701 – Stukken betreffende de organisatie van de luchtbescherming en de luchtbeschermingsdienst.
702 – Stukken betreffende de organisatie van de luchtbescherming en de luchtbeschermingsdienst.
990 – Stukken betreffende de afhandeling van zaken rondom neergestorte vliegtuigen, uit vliegtuigen afgeworpen
voorwerpen of beschietingen door vliegtuigen.
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Inventaris gemeente Stad Vollenhove 1814-1942. Toegang 26 / Secretariearchief gemeente Vollenhove 19421972. Toegang 27
Geen relevante inventarisnummers aangetroffen.
Gemeentepolitie Steenwijk (1880) 1913 – 1994. Toegang 37
658 – Stukken betreffende het opsporen en ruimen van tijdens de Tweede Wereldoorlog neergestorte vliegtuigen en
verlaten explosieven.

2.5.1

Periode
-Periode
1976-1982

Luchtbeschermingsdienst, aangetroffen/geruimde CE en oorlogsschade

De Luchtbeschermingsdienst was tijdens de Tweede Wereldoorlog onder andere verantwoordelijk voor het
geven van luchtalarm bij bombardementen, het controleren van verduisteringsmaatregelen en het opnemen van schade na uitgevoerde bombardementen en vliegtuigbeschietingen. Er zijn in het gemeentearchief
documenten van de Luchtbeschermingsdienst aanwezig.
In het onderstaande overzicht zijn gegevens met betrekking tot de Luchtbeschermingsdienst, aangetroffen/geruimde CE en oorlogsschade opgenomen. Er zijn geen vermeldingen die betrekking hebben op het
analysegebied aangetroffen.
Datum
15 juli 1940

3 januari 1944

10 februari 1944

30 november 1944

10 april 1945

2 augustus 1982
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Gebeurtenis (selectie. Bron: gemeentearchief Steenwijkerland)
In de gemeente Steenwijkerwold zijn geen
legervoorraden, wapens e.d. achtergebleven. (inventarisnr. 701)
Er vielen in de gemeente Steenwijkerwold
enkele bommen. Eén daarvan kwam in de
onmiddellijke nabijheid van een boerderij
terecht. Deze werd gedeeltelijk vernield.
(inventarisnr. 71)
Omstreeks 13:30 uur is er in de gemeente
Blokzijl een Amerikaans vliegtuig neergestort. Een bemanningslid is door de
Wehrmacht in de Noordoostpolder gevangen genomen. De anderen zijn voortvluchtig. (inventarisnr. 253)
Mark IV No. 16. Parachute en een radiotoestel, vermoedelijk afkomstig van een
vliegtuig, bij de politie ingeleverd. Deze zijn
gevonden door een burger uit Giethoorn.
(inventarisnr. 254)
Er vonden in de gemeente Giethoorn enige
beschietingen vanuit de lucht plaats. De
boterfabriek en een enkele woning werden
beschadigd. (inventarisnr. 275)
Na de aanvankelijke berichten over mogelijk in de bodem aanwezig zijde gevaarlijke
munitie, verspreid over een gebied van ca.
25 hectare, is na nader onderzoek gebleken dat het vermoedelijk gaat om een viertal plaatsen binnen een gebied van ca. vijf
hectare, gelegen ten westen van de
Woldweg. Dit bosgebied maakt onderdeel
uit van de boswachterij Steenwijkerwold en
is bekend als de afdelingen 105f tot en met
h. (inventarisnr.658)

Relevant

Motivatie

Nee

De vermelding biedt geen indicaties
voor de aanwezigheid van CE in het
analysegebied.

Nee

De vermelding is te globaal om te bepalen of het om het analysegebied
gaat. Andere vermeldingen bieden geen
aanvullende informatie.

Nee

In combinatie met aanvullende bronnen
kan worden vastgesteld dat de locatie
buiten de begrenzing van het analysegebied ligt.

Nee

De vermelding biedt geen indicaties
voor de aanwezigheid van CE in het
analysegebied.

Nee

De boterfabriek te Giethoorn en de directe omgeving ervan liggen buiten de
begrenzing van het analysegebied.

Nee

Het omschreven gebied ligt buiten de
begrenzing van het analysegebied.
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2.6

Nieuwsberichten
2.6.1

AVG bedrijfsarchief, internet en Koninklijke Bibliotheek

De collectie CE gerelateerde nieuwsberichten in het AVG bedrijfsarchief, alsmede het internet en de oude
krantencollectie van de Koninklijke Bibliotheek te ’s-Gravenhage zijn geraadpleegd. Er zijn vermeldingen
die mogelijk betrekking hebben op het analysegebied aangetroffen.
De onderzoeksresultaten zijn in de onderstaande tabel samengevat:
Datum

6 juli 1940

16 oktober 1974

18 oktober 1974

31 januari 2018

1762213-VO-01-Wieden

Gebeurtenis (bron: AVG Bedrijfsarchief, internet, Koninklijke Bibliotheek)
‘Eenigen tijd geleden zagen inwoners van Giethoorn een voorwerp uit een passeerend vliegtuig vallen ter hoogte van den Beulaker onder
St. Jansklooster. Bewoners van dit buurtschap
vonden dit voorwerp thans in een rietkragge.
Het was een, vermoedelijk als ballast uitgeworpen mijn, welke door de militairen onschadelijk
is gemaakt.’ (bron: Agrarisch Nieuwsblad d.d.
6 juli 1940)
‘Twee meter diep in de modder van het Beulakerwiede bij Giethoorn is gisteren het wrak van
een op 29 februari 1944 verongelukte P38J
Lightning-jager van de Amerikaanse Luchtmacht gevonden. In het toestel werd een deel
van de stoffelijke resten van overste Frederick
C. Grambo, een hoeveelheid ongebruikte munitie [aangetroffen].’ (bron: AVG bedrijfsarchief)
‘De Bergingsdienst van de Kon. Luchtmacht
heeft bij Giethoorn wrakstukken van de
Lockeed P 38 J “Lightning” van de Amerikaanse luchtmacht, die op 29 februari 1944 in
de Brederwiede is gedoken. In het vliegtuig bevond zich nog alle munitie voor het 20 mm kanon en de vier punt-50-machinegeweren [sic]
(…).’(bron: Nederlands Dagblad d.d. 18 oktober 1974)
Steenwijkerland wil geld voor opruimen munitie
– Het opruimen van munitie uit de Tweede Wereldoorlog op De Eese bij Steenwijk heeft de
gemeente Steenwijkerland bijna 250.000 euro
gekost. Dat is eerst zelf betaald, maar er gaat
alsnog een rekening naar het Rijk. Daarbij
wordt een beroep gedaan op de zogenoemde
‘bommenregeling’. (bron: destentor.nl d.d. 31
januari 2018)

Relevant

Motivatie

Nee

De locatie ligt buiten de begrenzing van
het analysegebied.

Mogelijk

In combinatie met aanvullende bronnen
(o.a. literatuur) kan worden vastgesteld
dat locatie mogelijk binnen de begrenzing van het analysegebied ligt (deelgebied 6).

Mogelijk

In combinatie met aanvullende bronnen
(o.a. literatuur) kan worden vastgesteld
dat locatie mogelijk binnen de begrenzing van het analysegebied ligt (deelgebied 6).

Nee

De locatie ligt buiten de begrenzing van
het analysegebied.
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Afb. 5 – Krantenartikel. Bron: AVG bedrijfsarchief.

2.7

Explosieven Opruimings Dienst Defensie (EODD)
2.7.1

Collectie ruimrapporten

De EODD houdt sinds 1970 meldingen van aangetroffen CE bij. Deze meldingen zijn tot 1992 als melding opdracht en ruim rapport (MORA) en na 1992 als uitvoeringsopdracht (UO) gearchiveerd. AVG heeft
het overzicht van relevante MORA’s en UO’s van de gemeente Steenwijkerland opgevraagd. Er zijn in dit
overzicht geen meldingen van het analysegebied geregistreerd.
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Wieden – Jonen/Leeuwte/Muggenbeet

Pagina 23 van 61

2.8

Collectie mijnenkaarten

De collectie mijnenveldkaarten van de EODD is in kader van dit vooronderzoek geraadpleegd. Dit geldt ook voor
de collectie mijnenveld leg- en ruimrapporten. Er lagen geen gedocumenteerde mijnenvelden/op landmijnen verdachte gebieden in het analysegebied.

2.9

Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH)

Het NIMH in Den Haag beheert collecties over de geschiedenis van de Nederlandse krijgsmacht in binnen- en
buitenland vanaf de Tachtigjarige Oorlog tot heden. In dit archief is een groot aantal collecties met betrekking tot
de landmacht, luchtmacht en marine ondergebracht.
2.9.1

Collectie Duitse verdedigingswerken

De collectie ‘Duitse verdedigingswerken en inundaties van Nederlands grondgebied in de oorlog /
rapporten van militaire aard vanuit bezet Nederland aan Bureau Inlichtingen Londen’, ook wel bekend als
de 575-serie, is opgebouwd uit inlichtingenrapporten, plattegronden en verordeningen van zowel de
Duitse bezettingsmacht als van het verzet / Bureau Inlichtingen te Londen. Deze zes meter lange collectie
bestaat onder andere uit inlichtingen van de illegaliteit, kaarten van inundaties, gegevens betreffende
Duitse mijnenvelden, Britse en Duitse kaarten, telegrammen en Duitse voorschriften.
De volgende inventarisnummers zijn geraadpleegd:
Collectie ‘Duitse verdedigingswerken en inundaties van Nederlands grondgebied in de oorlog / rapporten
van militaire aard vanuit bezet Nederland aan Bureau Inlichtingen Londen’. Toegang 575
1 januari 1945: [geen code] Rapport over het grote stoom gemaal tussen Vollenhove en Blokzijl (A.F. Stroink
gemaal)
16 maart 1944: GB/5001/44, munitieopslag te Steenwijkerwold.

Inventarisnummer
135
369

Er is geen relevante informatie met betrekking tot het analysegebied aangetroffen.

2.10 Provinciaal archief / Militair Gezag
2.10.1 Militair Gezag
Het Militair Gezag was verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de bevrijde delen van Nederland.
In dit archief zijn doorgaans per provincie gegevens over in gemeenten aanwezige CE ondergebracht.
Militair Gezag Overijssel:
Het archief van het Militair Gezag van de provincie Overijssel bevindt zich bij het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle.
De volgende inventarisnummers zijn geraadpleegd:
Toegang 0397. Archief van de Militaire Commissaris van Overijssel te Zwolle, 1945-1946. Historisch Centrum Overijssel Zwolle
14 – Algemene correspondentie waaronder enkele processen-verbaal van neergeschoten geallieerde vliegtuigen en begraven geallieerde militairen
88 – Instructies en correspondentie betreffende mijnen- en munitieopruiming, benevens een proces-verbaal
van een ongeval met 53 personen gedood of gewond te Oldenzaal
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Toegang 400.7. Archief van de Districts Militaire Commissaris van Zwolle te Zwolle, 1945. Historisch Centrum Overijssel Zwolle
33 – Aangifte van mijnenvelden met correspondentie inzake de opruiming van mijnen

Onbekend

Toegang. 0025.2 Provinciaal Bestuur van Overijssel. Historisch Centrum Overijssel Zwolle
8925 – Stukken betreffende de verplichte inlevering van vuurwapenen en munitie door de burgerbevolking

Periode
1940 - 1942

Toegang 0652. Stichting Collectie Zwolle 1940-1945. Historisch Centrum Overijssel Zwolle
774 – ‘Operation Plunder’, verslag over de verrichtingen van Le Regiment de la Chaudière, waaronder de
bevrijding van Zwolle en andere Overijsselse plaatsen, 1945 mei 31.
775 – ‘War diary’ van Le Regiment de la Chaudière van april 1945, met een verslag van de bevrijding van
Zwolle en andere Overijsselse plaatsen, 1945.
776 – ‘War diary’ van The 7th Canadian Infantry Brigade Brigade van 10-18 april 1945, met een verslag
van de bevrijding van Zwolle en andere Overijsselse plaatsen, 1945.
777 – ‘War diary’ van The 1st Canadian Scottish Regiment van 11-20 april 1945, met een verslag van de
bevrijding van Zwolle en andere Overijsselse plaatsen, 1945.
778 – ‘War diary’ van The Regina Rifle Regiment van 10-14 april 1945, met een verslag van de bevrijding
van Zwolle en andere Overijsselse plaatsen, 1945.
779 – ‘War diary’ van The 3th Canadian Infantry Division infanterie van april 1945, met een verslag van de
bevrijding van Zwolle en andere Overijsselse plaatsen, 1945.
780 – Fragment uit ‘1st. Northamptonshire Yeomanry in Northwest Europe’, door R.F. Neville, met een verslag van de bevrijding van Zwolle en andere Overijsselse plaatsen, 1945.
781 – Fragment uit ‘Ready For The Fray (Deas Gu Cath). The History of The Canadian Scottish Regiment
(Princess Mary’s) 1920-1995’, door R.H.Roy, met een verslag van de bevrijding van Zwolle en andere Overijsselse plaatsen, 1958.

Periode

Periode
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945

De onderzoeksresultaten zijn in de onderstaande tabel samengevat:
Datum
18 juni 1945

4 augustus 1945

Gebeurtenis (bron: Historisch Centrum Overijssel)
Er waren in de gemeenten Blokzijl, Wanneperveen, Giethoorn en Oldemarkt geen mijnenvelden aanwezig (toegang 400.7 / inventarisnr. 33)
Er ligt te Steenwijkerwold munitie verspreid
over 200 hectare bos van het landgoed en
voormalig munitiekamp De Eeze. (toegang
0397 / inventarisnr. 88)

Relevant

Motivatie

Nee

Deze vermelding biedt geen indicaties
voor de aanwezigheid van CE in het
analysegebied.

Nee

De locatie ligt buiten de begrenzing van
het analysegebied

2.11 Nationaal archief
2.11.1 Inspectie Bescherming Bevolking tegen Luchtaanvallen
In het archief van de Inspectie Bescherming Bevolking tegen Luchtaanvallen, periode 1937-1946, zijn meldingen en processen-verbaal van gemeenten over geallieerde luchtactiviteiten opgenomen. Het betreft gegevens betreffende de luchtoorlog. De in dit archief aanwezige bronnen bevatten informatie over onder
andere bombardementen, noodafworpen en vliegtuigbeschietingen.
Het navolgende inventarisnummer is geraadpleegd:
2.04.53.15. Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Inspectie Bescherming Bevolking tegen
Luchtaanvallen, 1937-1946. Nationaal Archief ‘s-Gravenhage
Meldingen en processen -verbaal ontvangen van gemeenten over geallieerde Luchtactiviteiten.
Provincie Overijssel

Inventarisnummer
72

Er zijn geen relevante vermeldingen met betrekking tot het analysegebied aangetroffen.
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2.12 Semi Statische Archiefdiensten Ministerie van Defensie (SSA)
Het SSA in Rijswijk beheert de archieven van het Ministerie van Defensie voordat deze aan het Nationaal Archief
worden overgedragen. In dit archief zijn bronnen met betrekking tot naoorlogse CE-ruimingen door de Mijn- en
Munitie Opruimingsdienst en de Mijn Opruimings Dienst ondergebracht. Het betreft documenten uit de eerste
jaren na de Tweede Wereldoorlog: een periode waarin er nog grote aantallen CE in Nederland aanwezig waren.
2.12.1

Archief Mijn- en Munitie Opruimings Dienst (MMOD) 1945-1947

De MMOD en de MOD waren na de Tweede Wereldoorlog in Nederland verantwoordelijk voor het opruimen van mijnen en achtergelaten CE. Het archief bestaat uit meldingen, kaarten, plattegronden en ruimrapporten betreffende locaties binnen Nederlandse gemeenten waar CE aanwezig waren.
Er zijn geen relevante vermeldingen met betrekking tot het analysegebied aangetroffen.

2.13 Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD)
Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies houdt zich bezig met de bestudering van de
Eerste en Tweede Wereldoorlog, de Holocaust en hedendaagse genociden. In het archief te Amsterdam is onder
andere een grote collectie met foto’s uit de Tweede Wereldoorlog ondergebracht.
2.13.1

Collecties Departement van Justitie en Generalkommissariat für das Sicherheitswesen

Bij het NIOD zijn de onderstaande twee collecties geraadpleegd:
 Collectie Departement van Justitie (toegangsnummer 216k)
 Collectie Generalkommissariat für das Sicherheitswesen – Höhere SS- und Polizeiführer Nord-West
(toegangsnummer 077)
Het betreft de volgende inventarisnummers:
Inventarisnummer

Collectie Departement van Justitie (toegangsnummer 216k), NIOD
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.
Processen-verbaal van de plaatselijke luchtbeschermingsdiensten, politie en Marechaussee met betrekking tot
vijandelijke vliegtuigen, bomaanvallen en ontploffingen in verschillende gemeenten.
Meldingen van verschillende gemeenten betreffende ongevallen, beschietingen, bombardementen en het afwerpen van (lege) benzinetanks door vliegtuigen.
Telexberichten inzake meldingen van neergestorte geallieerde bommenwerpers, 20 – 24 februari 1944.
Stukken betreffende het melden van schade door bombardementen en beschietingen uit vliegtuigen, 24 februari 1944 – 31 maart 1945.
Stukken betreffende het opstellen van processen-verbaal inzake bombardementen en beschietingen in verschillende gemeenten, 28 september 1944 – 31 maart 1945.
Proces-verbaal van de luchtbeschermingsleider inzake schade door luchtaanvallen door de geallieerden en afweergeschut van de Duitsers, 3 februari 1944.
Stukken betreffende het instellen van een onderzoek naar de gevolgen van luchtaanvallen, 8 oktober 1944 – 6
februari 1945.
Stukken betreffende het instellen van een onderzoek inzake het bombardement op 14 oktober, 17 oktober
1944.
Rapporten van de onderluitenant van de Marechaussee F. Meems inzake het vinden van benzinetanks, die uit
een vliegtuig waren geworpen, alsmede de inslag van een granaat, 20 januari – 20 maart 1944.
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Collectie Generalkommissariat für das Sicherheitswesen – Höhere SS- und Polizeiführer Nord-West (toegangsnummer 077), NIOD
Berichtgevingen betreffende neergekomen vliegtuigen, 1943.

Inventarisnummer
1759

De onderzoeksresultaten zijn in de onderstaande tabel samengevat:
Datum

15 februari 1944

19/20 februari 1944

5 december 1944

21 februari 1945

2.13.2

Gebeurtenis (bron: NIOD, collecties 216k en
077)
Stukken van een Lancaster neergekomen in
weilanden achter buurtschap Baarlo in de
richting van de Roomsloot, ongeveer op de
grens van de gemeenten Blokzijl en Steenwijkerwold. Tevens stoffelijke overschotten van
bemanningsleden gevonden. (inventarisnr.
183)
Omstreeks 5.30 uur is er een geallieerd (vermoedelijk Amerikaans) vliegtuig versplinterd
neergestort op de grens van de gemeenten
Steenwijkerwold en Havelte. (inventarisnr.
328)
Amerikaanse viermotorige bommenwerper
neergestort in de Belterweide ter hoogte van
de buurtschap Ronduit. Het toestel was vernield. (inventarisnr. 188)
Vliegtuigbeschieting op een drietal met turf
geladen schepen die aan de wal lagen in het
zuigkanaal achter het stoomgemaal ‘F.A.
Stroink’ van het waterschap ‘Vollenhove’, gemeente Vollenhove. Eén schip werd door kogelgaten zodanig beschadigd dat het in ‘zinkende toestand’ verkeerde. Schoorsteen en
het ketelhuis van het stoomgemaal door naar
schatting 200 kogelgaten beschadigd. (inventarisnr. 768)

Relevant

Motivatie

Nee

De locatie ligt buiten de begrenzing van
het analysegebied.

Nee

De locatie ligt buiten de begrenzing van
het analysegebied.

Nee

De locatie ligt buiten de begrenzing van
het analysegebied.

Ja

Het omschreven gebied ligt binnen de
begrenzing van het analysegebied
(deelgebied 9).

Beeldbank Tweede Wereldoorlog

Foto’s uit de Tweede Wereldoorlog, afkomstig van Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea,
herinneringscentra en het NIOD zijn bijeengebracht in de databank Beeldbank WO2. Er is hier gezocht op
plaatsnaam.
Er zijn geen relevante foto’s van het analysegebied aangetroffen.

2.14 The National Archives Londen
The National Archives in Kew (Londen) is het officiële nationale archief van het Verenigd Koninkrijk. Er liggen hier
gevechtsverslagen van Britse eenheden die op Nederlands grondgebied strijd hebben geleverd. In The National
Archives zijn, afgezien van deze War Diaries, ook o.a. de logboeken van geallieerde luchtmachteenheden ondergebracht.
Vliegtuigen van de 2nd Tactical Air Force (2nd TAF) gaven tactische luchtsteun aan geallieerde gevechtseenheden. De geallieerde duikbommenwerpers vielen o.a. vijandelijke stellingen, tanks, treinen en hoofdkwartieren
aan.
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De volgende Daily Logs van de 2nd Tactical Air Force zijn geraadpleegd:
Daily Logs 2nd Tactical Air Force. The National Archives Londen
2nd Tactical Air Force: Daily Log: Sept.-Oct. 1944
2nd Tactical Air Force: Daily Log: Nov.-Dec. 1944
2nd Tactical Air Force: Daily Log: Jan.-Feb. 1945
2nd Tactical Air Force: Daily Log: Mar.-May. 1945

Inventarisnummer
Air 37/715
Air 37/716
Air 37/717
Air 37/718

Er zijn geen relevante vermeldingen met betrekking tot het analysegebied aangetroffen.
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3 CHRONOLOGIE RELEVANTE GEBEURTENISSEN
3.1

Inleiding en chronologietabel

AVG heeft op basis van de gegevens in hoofdstuk 2 een overzicht van relevante gebeurtenissen opgesteld, die
tijdens en na de Tweede Wereldoorlog hebben plaatsgevonden. Hierbij is gebruik gemaakt van alle op het moment van opstellen beschikbare bronnen. Deze gegevens zijn in chronologische volgorde in twee tabellen verwerkt
(deelgebieden 6 en 9). De in deze tabellen verwerkte nummering correspondeert met de in de feitenkaarten verwerkte feiten en in de bodembelastingkaarten afgebakende verdachte gebieden (indien van toepassing).
AVG heeft geen relevante feiten gevonden die leiden tot de afbakening van een CE verdacht gebied in deelgebied 10. De chronologietabel is derhalve voor dit deelgebied niet van toepassing.
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3.1.1

Chronologietabel deelgebied 6 (Muggenbeet)
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1940-1945, naoorlogse ruimingen (Deelgebied 6)
Datum

29 februari 1944

1
2

Gebeurtenis
P-38 J van 364FG/HQ in het Walengrachtkanaal tussen Giethoorn
en Vollenhove gecrasht.
P-38J Lightning met nummer
42.67404 van het 20th Fighter
Squadron van de 364th Fighter
Group verongelukt in de Walengracht (grens gemeente Giethoorn-Vollenhove), ongeveer 150
meter ten noorden van de ingang
naar het Beulakerwiede te Giethoorn, na het uitvallen van de
beide motoren. Het vliegtuig
drong tot ca. vijf meter beneden
maaiveld de veengrond in. Dit
vliegtuig werd door de bergingsdienst van de luchtmacht geborgen in mei 1971, augustus 1974
en oktober 1974. De bergingswerkzaamheden waren noodzakelijk in verband met de verdieping
van de vaarweg. Er werden mitrailleurs en een grote hoeveelheid 20
mm en .50 munitie aangetroffen,
evenals gedeelten van het stoffelijk
overschot van de Amerikaanse piloot Lt. Col. F.C. Grambo, die
commandant was van de 364th
Fighter Group.
P-38J Lightning met nummer
42.67404 van het 20th Fighter
Squadron van de 364th Fighter
Group in de Walengracht te
Giethoorn gecrasht.

Hoofdstuk
2.2.2

2.2.4

2.2.2

Bron

Bruikbaar t.b.v. afbakening

Nr . FK1

Nr . BBK2

SGLO crashregister

S.L. Veenstra, In de schaduw van de
glorie, p. 118, 143, 145-146

Nee, het vliegtuig is reeds in 1974 door de
Bergingsdienst van de Luchtmacht geborgen.
De crashlocatie is aan de hand van de omschrijvingen alleen globaal bekend. De vermelding is derhalve indicatief op de feitenkaart weergegeven.

3
indicatief

--

T. Eversteijn, Bombardementen en
verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945

FK = Feitenkaart
CE BBK = CE Bodembelastingkaart
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1940-1945, naoorlogse ruimingen (Deelgebied 6)
Datum

29 februari 1944

16 oktober 1974

18 oktober 1974

Gebeurtenis
Van de twee P-38’s die deze dag
verloren gingen, stortte er een neer
in de Walengracht bij Giethoorn.
(Deel 2, p. 167)
Een jachtvliegtuig van het type
Lockheed Lightning (piloot: overste
Frederick Grambo) stortte op 29
februari 1944 neer in de Walengracht en werd deels in 1971
en 15 oktober 1974 geborgen.
‘Twee meter diep in de modder
van het Beulakerwiede bij Giethoorn is gisteren het wrak van een
op 29 februari 1944 verongelukte
P38J Lightning-jager van de Amerikaanse Luchtmacht gevonden. In
het toestel werd een deel van de
stoffelijke resten van overste Frederick C. Grambo, een hoeveelheid
ongebruikte munitie [aangetroffen].’
‘De Bergingsdienst van de Kon.
Luchtmacht heeft bij Giethoorn
wrakstukken van de Lockeed P 38
J “Lightning” van de Amerikaanse
luchtmacht, die op 29 februari
1944 in de Brederwiede is gedoken. In het vliegtuig bevond zich
nog alle munitie voor het 20 mm
kanon en de vier punt-50-machinegeweren [sic] (…).’
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Hoofdstuk

Bron

2.2.2

G. J. Zwanenburg, En nooit was het
stil, Deel 2, p. 167

2.2.2

http://www.henkvanheerde.nl/vollenhove/20e%20eeuw/2wo.htm

Bruikbaar t.b.v. afbakening

Nee, het vliegtuig is reeds in 1974 door de
Bergingsdienst van de Luchtmacht geborgen.
2.6.1

AVG bedrijfsarchief

2.6.1

Nederlands Dagblad d.d. 18 oktober 1974
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De crashlocatie is aan de hand van de omschrijvingen alleen globaal bekend. De vermelding is derhalve indicatief op de feitenkaart weergegeven.
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3
indicatief

Nr . BBK2

--

Pagina 32 van 61

3.1.2

Chronologietabel deelgebied 9 (Verbinding Wieden-Vollenhovermeer)
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1940-1945, naoorlogse ruimingen (Deelgebied 9)
Datum

21 februari 1945

1
2

Gebeurtenis

Vliegtuigbeschieting op een drietal
met turf geladen schepen die aan
de wal lagen in het zuigkanaal
achter het stoomgemaal ‘F.A.
Stroink’ van het waterschap ‘Vollenhove’, gemeente Vollenhove.
Eén schip werd door kogelgaten
zodanig beschadigd dat het in
‘zinkende toestand’ verkeerde.
Schoorsteen en het ketelhuis van
het stoomgemaal door naar schatting 200 kogelgaten beschadigd.

Hoofdstuk

2.13.1

Bron

NIOD, inventarisnr. 768

Bruikbaar t.b.v. afbakening
Ja, het beschoten gebied is verdacht op
CE. Het is onbekend uit welke richting de
luchtaanval is ingezet. Het gemaal is getroffen maar het is onbekend aan welke
zijde. De afbakening dekt daarom alle zijden van het gemaal. Vanwege de datum
van de beschieting mag men er niet zomaar vanuit gaan dat het KKM betreft.
Daarom is hierbij ook 20 mm boordwapen
munitie van toepassing.

Nr . FK1

5
(gemaal)

Nr . BBK2

B1

Het gemaal is om bovenstaande redenen
afgebakend met een buffer van 50 meter,
gemeten vanuit het hart van het stoomgemaal F.A. Stroink.

FK = Feitenkaart
CE BBK = CE Bodembelastingkaart
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4 BEOORDELING BRONNENMATERIAAL
4.1

Indicaties voor explosieven in het analysegebied

Deelgebied 6 (Muggenbeet):
 Er is in de meidagen van 1940 en voorafgaand aan de bevrijding door de geallieerden geen sprake geweest
van grondgevechten in het analysegebied.
 In het analysegebied waren geen militaire objecten aanwezig.
 Er is mogelijk een militair vliegtuig in het analysegebied gecrasht. De vermeldingen over een crash d.d. 29
februari 1944 kunnen echter niet worden bevestigd aan de hand van de historische luchtfoto’s. In 1974 is er
bovendien een vliegtuig geborgen dat mogelijk in het analysegebied lag.
 Ter plaatse van het analysegebied is geen sprake geweest van vliegtuigbeschietingen, noodafworpen en
bombardementen.
 Er zijn in het verleden geen CE in het analysegebied geruimd.
 Er is na de Tweede Wereldoorlog sprake geweest van naoorlogse bodemingrepen in het analysegebied (contra-indicaties). Er is een groot aantal watergangen gedempt. CE zijn ten gevolge van deze bodemingrepen
vermoedelijk niet verwijderd c.q. binnen het analysegebied verplaatst.
Op basis van de beschikbare feiten zijn er onvoldoende indicaties beschikbaar waaruit blijkt dat er mogelijk CE in
het analysegebied aanwezig zijn.
Deelgebied 9 (Verbinding Wieden-Vollenhovermeer):
 Er is in de meidagen van 1940 en voorafgaand aan de bevrijding door de geallieerden geen sprake geweest
van grondgevechten in het analysegebied.
 In het analysegebied waren geen militaire objecten aanwezig.
 Er zijn geen militaire vliegtuigen in het analysegebied gecrasht.
 Ter plaatse van het analysegebied is sprake geweest van een vliegtuigbeschieting. Het getroffen gebied bevindt zich bij het A.F. Stroink-gemaal te Vollenhove.
 Er zijn in het verleden geen CE in het analysegebied geruimd.
 Er is na de Tweede Wereldoorlog sprake geweest van naoorlogse bodemingrepen in het analysegebied (contra-indicaties). In het westelijke gedeelte van het analysegebied is er bijvoorbeeld aan landwinning gedaan.
CE zijn ten gevolge van deze bodemingrepen vermoedelijk niet verwijderd c.q. binnen het analysegebied verplaatst.
Op basis van de beschikbare feiten zijn er indicaties beschikbaar waaruit blijkt dat er mogelijk CE in het analysegebied aanwezig zijn.
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Deelgebied 10 (Duinweg Leeuwte):
 Er is in de meidagen van 1940 en voorafgaand aan de bevrijding door de geallieerden geen sprake geweest
van grondgevechten in het analysegebied.
 In het analysegebied waren geen militaire objecten aanwezig.
 Er zijn geen militaire vliegtuigen in het analysegebied gecrasht.
 Ter plaatse van het analysegebied is geen sprake geweest van vliegtuigbeschietingen, noodafworpen en
bombardementen.
 Er zijn in het verleden geen CE in het analysegebied geruimd.
 Er is na de Tweede Wereldoorlog niet tot nauwelijks sprake geweest van naoorlogse bodemingrepen in het
analysegebied (contra-indicaties).
Op basis van de beschikbare feiten zijn er geen indicaties beschikbaar waaruit blijkt dat er mogelijk CE in het
analysegebied aanwezig zijn.

4.2

Leemten in kennis bronnenmateriaal
Bij een historisch onderzoek kan nooit een volledig overzicht van alle bronnen worden verkregen. Er is bij dit
onderzoek gebruik gemaakt van een bronnenselectie. Getuigen die meer kunnen vertellen over munitiedumpingen, vliegtuigcrashes en bombardementen kunnen ondertussen zijn overleden.
Luchtfoto’s van de Royal Air Force geven doorgaans een betrouwbare indicatie betreffende de vraag of er
mogelijk CE in het onderzoeksgebied aanwezig zijn. Luchtfoto’s geven altijd een momentopname weer. Er
kunnen voor, na en tussen verschillende opnamedata CE in het onderzoeksgebied zijn terechtgekomen. Het is,
vanwege getroffen camouflagemaatregelen, maar zeer de vraag of alle geschutopstellingen etc. op luchtfoto’s
kunnen worden teruggevonden. Aangezien het analysegebied in de Tweede Wereldoorlog (gedeeltelijk) uit
water bestond (onder meer het Giethoornse Meer en een groot aantal watergangen), kunnen sporen van gevechtshandelingen niet op luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog worden waargenomen.
De ruimrapporten van de EOD kennen hun beperkingen voor wat betreft de nauwkeurigheid van de vindplaatsbeschrijvingen. Het is niet altijd mogelijk om exact aan te geven waar de CE werden aangetroffen.
Deze munitie is bovendien geruimd. Dergelijke beperkingen zijn er ook bij andere geraadpleegde bronnen,
zoals bijvoorbeeld documenten uit de gemeentearchieven. Er kan alleen een CE verdacht gebied worden afgebakend met behulp van concrete locatiebeschrijvingen.
De crashlocatie van het mogelijk in het analysegebied van deelgebied 6 neergestorte militaire vliegtuig (zoals
omschreven in verschillende vermeldingen) kan niet aan de hand van de historische luchtfoto’s worden bevestigd.









4.3

Soort, verschijningsvorm en aantallen CE

Omdat er onvoldoende (of te globaal) feitelijk bewijs voor de vermoedelijke aanwezigheid van CE in de deelgebieden 6 en 10 is gevonden, zijn de soort en verschijningsvorm voor deze deelgebieden niet van toepassing.

4.4

Horizontale en verticale begrenzing verdacht gebied

Omdat er onvoldoende feitelijk (of te globaal) bewijs voor de vermoedelijke aanwezigheid van CE in de deelgebieden 6 en 10 is gevonden, zijn de horizontale en verticale begrenzing van het verdachte gebied in deze deelgebieden niet van toepassing.
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4.5

Soort en verschijningsvorm van explosieven

In de lijst van gebeurtenissen (hoofdstuk 3) wordt de volgende gevechtshandeling voor deelgebied 6 genoemd:
 Een vliegtuigcrash
In de lijst van gebeurtenissen (hoofdstuk 3) wordt de volgende gevechtshandeling voor deelgebied 9 genoemd:
 Een vliegtuigbeschieting
Voor de genoemde handelingen is beoordeeld of – als gevolg van de handelingen – CE in het onderzoeksgebied
kunnen worden aangetroffen. Er is tevens beoordeeld welke van de zestien hoofdsoorten CE uit de WSCS-OCE,
versie 1, in de bodem aanwezig kunnen zijn. 3
4.5.1

Vliegtuigbeschieting

De geraadpleegde bronnen maken melding gemaakt van de volgende gevechtshandeling:
 Vliegtuigbeschietingen
De volgende soorten CE zijn als gevolg van de bovengenoemde gevechtshandeling mogelijk in de bodem
aanwezig:
Soort explosief
Vliegtuigboordwapenmunitie

4.6

Nationaliteit
Geallieerd

Subsoort
20 mm

Verschijningsvorm
Verschoten

Aantal mogelijk aan te treffen explosieven

De volgende aantallen CE kunnen mogelijk in het onderzoeksgebied van deelgebied 9 worden aangetroffen. Een
en ander is gebaseerd op een inschatting van AVG omdat er in de (historische) bronnen geen exacte aantallen
worden genoemd:
Soort explosief
Vliegtuigboordwapenmunitie

4.7

Aantal mogelijk aan te treffen explosieven
Enkele t/m tientallen

Horizontale en verticale begrenzing verdacht gebied

Het verdachte gebied dat in deze paragraaf wordt besproken is ingetekend op de CE-bodembelastingkaart. In de
volgende deelparagraaf wordt de begrenzing van het verdachte gebied besproken en gemotiveerd.
4.7.1

Verdachte locatie vliegtuigbeschieting

Dit betreft de locatie die in de Tweede Wereldoorlog het doelwit is geweest van een vliegtuigbeschieting.
Vliegtuigbeschietingen als zodanig worden niet in de WSCS-OCE genoemd c.q. er wordt geen afbakening
voorgeschreven. Derhalve zijn de op vliegtuigboordwapenmunitie verdachte gebieden situationeel bepaald. Het A.F. Stroink-gemaal is afgebakend met een buffer van 50 meter.

3

De vermeldingen over de crash van een militair vliegtuig in het analysegebied van deelgebied 6 kan niet aan de hand van
de historische luchtfoto’s worden bevestigd. Derhalve zijn er onvoldoende aanknopingspunten om op basis hiervan een CE
verdacht gebied af te bakenen.
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Vliegtuigboordwapenmunitie (van 20 mm) kan tot maximaal 0,5 meter minus de NAP-hoogte uit de
Tweede Wereldoorlog worden aangetroffen of tot het toenmalige leggerprofiel van de watergang. De NAPhoogte uit de Tweede Wereldoorlog is de bovengrens. De NAP-hoogtes in het verdachte gebied van het
onderzoeksgebied variëren tussen de 0,50 m – NAP en 3,20 m + NAP (de hoogtes zijn na de Tweede Wereldoorlog vermoedelijk niet tot nauwelijks veranderd). Derhalve kunnen er in het onderzoeksgebied tot
circa 1,00 m – NAP CE worden aangetroffen.

Afb. 6 – De afbakening van het A.F. Stroink-gemaal is in het rood weergegeven.
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5 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN
5.1

Conclusies

AVG heeft in opdracht van ARCADIS Nederland B.V. een vooronderzoek CE uitgevoerd voor het onderzoeksgebied Wieden te Jonen, Leeuwte en Muggenbeet.
De conclusies zijn per deelgebied in de onderstaande paragrafen omschreven.
5.1.1

Deelgebied 6 (Muggenbeet)

Er is op basis van de beoordeelde feiten van het vooronderzoek geconcludeerd dat er geen indicaties
zijn voor de mogelijke aanwezigheid van CE in het onderzoeksgebied van deelgebied 6. Derhalve is
het onderzoeksgebied niet verdacht op de mogelijke aanwezigheid van CE.
5.1.2

Deelgebied 9 (Verbinding Wieden-Vollenhovermeer)

Op basis van de beoordeelde feiten van het vooronderzoek is geconcludeerd dat er indicaties zijn voor
de mogelijke aanwezigheid van CE in deelgebied 9.
De volgende gevechtshandeling / CE-gerelateerde handeling heeft in en nabij het onderzoeksgebied
plaatsgevonden:
 Een vliegtuigbeschieting
De volgende CE kunnen mogelijk in het onderzoeksgebied worden aangetroffen:
 Vliegtuigboordwapenmunitie
Het onderzoeksgebied is gedeeltelijk verdacht op CE. Het CE verdachte gebied is horizontaal afgebakend op de CE-bodembelastingkaart (zie bijlage 6.5).
5.1.3

Deelgebied 10 (Duinweg Leeuwte)

Er is op basis van de beoordeelde feiten van het vooronderzoek geconcludeerd dat er geen indicaties
zijn voor de mogelijke aanwezigheid van CE in het onderzoeksgebied van deelgebied 10. Derhalve is
het onderzoeksgebied niet verdacht op de mogelijke aanwezigheid van CE.
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5.2

Advies vervolgtraject

De door AVG voor ARCADIS Nederland B.V. geadviseerde vervolgstappen worden in de hierop volgende paragrafen besproken.
5.2.1

Deelgebied 6 (Muggenbeet)

AVG adviseert ARCADIS Nederland B.V. de werkzaamheden binnen deelgebied 6 onder reguliere condities uit te voeren. De kans op het aantreffen van CE is net zo groot als de gemiddelde kans op het
aantreffen van CE op als ‘onverdacht’ aangemerkte locaties in de rest van Nederland.
5.2.2

Deelgebied 9 (Verbinding Wieden-Vollenhovermeer)

Onverdachte gebied:
AVG adviseert ARCADIS Nederland B.V. de werkzaamheden binnen het onverdachte gebied van deelgebied 9 onder reguliere condities uit te voeren. De kans op het aantreffen van CE is net zo groot als
de gemiddelde kans op het aantreffen van CE op als ‘onverdacht’ aangemerkte locaties in de rest van
Nederland.
Verkleinen CE-verdachte gebied:
Voor het CE-verdachte gebied wordt geadviseerd om een nadere verdiepingsslag te maken en te kijken of
deze met behulp van informatie over naoorlogse werkzaamheden kunnen worden verkleind. Denk hierbij
aan:
 Informatie met betrekking tot baggerwerkzaamheden. Hierbij dient te worden nagegaan of er na
de Tweede Wereldoorlog in het CE-verdachte gebied baggerwerkzaamheden hebben plaatsgevonden en, zo ja, of dit tot het leggerprofiel ten tijde van de Tweede Wereldoorlog of dieper is gebeurd.
Opsporing CE op land:
Voor het CE verdachte gebied op het land adviseert AVG om direct tot opsporing van CE over te gaan.
Het CE onderzoek maakt onderdeel uit van de opsporingsfase die in paragraaf 6.6 van de WSCSOCE is beschreven. De opsporingsfase omvat het geheel van organisatie en uitvoering, achtereenvolgens: werkvoorbereiding, detecteren, interpreteren, lokaliseren, laagsgewijs ontgraven en identificeren
van de vermoede explosieven, tijdelijk veiligstellen van de situatie tot aan overdracht aan de EOD en
proces-verbaal van oplevering aan de opdrachtgever en Bevoegd Gezag.
Om een gedegen detectieonderzoek te kunnen uitvoeren dient het opsporingsgebied goed beloopbaar
en vrij van obstakels te zijn. Dat wil zeggen dat alle bovengrondse obstakels, zoals hekwerk, begroeiing
en gewas voor aanvang van de detectie moet zijn verwijderd. Na het verwijderen van de bovengrondse
obstakels kan de locatie worden gedetecteerd. Bomen en begroeiing dienen boven het maaiveld te worden gerooid/gesnoeid. Indien een analoge detectie wordt uitgevoerd dienen alle verdachte objecten die
worden gedetecteerd en waarvan de meetwaardenovereenkomsten vertonen met mogelijk aanwezige CE
in kaart te worden gebracht door de locatie door middel van GPS in te meten. Bij deze vastlegging dient
tevens de vermoedelijke diepte te worden vastgelegd. Bij het uitvoeren van een computerondersteunde
detectie wordt de data vastgelegd in een datalogger. De data wordt na de detectie uitgelezen in een speciaal hiervoor ontworpen softwareprogramma.
De hoeveelheid te benaderen objecten kan pas worden bepaald na het uitvoeren van de detectie. De uit
de detectie aangemerkte verdachte objecten worden uitgezet in het opsporingsgebied met behulp van
GPS. Deze punten worden vervolgens handmatig en indien nodig machinaal benaderd. Aangetroffen objecten worden vervolgens geïdentificeerd en indien nodig veiliggesteld.
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Opsporing CE waterbodem:
Indien er uit het aanvullende onderzoek geen relevante informatie is aangetroffen over baggerwerkzaamheden die na de Tweede Wereldoorlog in het verdachte gebied hebben plaatsgevonden en de
bijbehorende diepten, dan adviseert AVG aan ARCADIS Nederland B.V. om tot opsporing van CE verdacht gebied over te gaan.
Binnen het CE-verdachte gebied kan vliegtuigboordwapenmunitie worden aangetroffen. Dit betreft een
klein type munitie. Het voorafgaand aan de werkzaamheden uitvoeren van een non-realtime waterbodemdetectie heeft geen meerwaarde, omdat de sondes maximaal 10 cm boven de waterbodem dienen
te worden gehangen en dit bij een grillige waterbodem niet toepasbaar is.
Ter plaatse van het onderzoeksgebied zijn drie opties mogelijk wat betreft de opsporing van CE:
 Het beveiligd baggeren van het munitieverdachte slib en het onderzoeken van het slib voorafgaand aan de verwerking ervan;
 Het beveiligd baggeren van het munitieverdachte slib, het beveiligd verwerken van het slib in een
depot zo dicht mogelijk bij de ontgraving en het onderzoeken van het slib na het bezinken ervan;
 Het met behulp van een OCE-duiker en door middel van realtime detectie onderzoeken van de
sliblaag en direct verwijderen van de verdachte objecten, zodat het slib regulier kan worden gebaggerd en verwerkt. Bij de realtime detectie moet rekening worden gehouden met de maximale
onderzoeksdiepte, die 50 cm bedraagt. Bij een dikkere sliblaag dient het onderzoek in meerdere
lagen plaats te vinden.
5.2.3

Deelgebied 10 (Duinweg Leeuwte)

AVG adviseert ARCADIS Nederland B.V. de werkzaamheden binnen deelgebied 10 onder reguliere
condities uit te voeren. De kans op het aantreffen van CE is net zo groot als de gemiddelde kans op
het aantreffen van CE op als ‘onverdacht’ aangemerkte locaties in de rest van Nederland.
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6 BIJLAGEN
6.1

Bronnenlijst
6.1.1













Explosieven Opruimings Dienst Defensie te Soesterberg / Semi Statische Archief Diensten te Rijswijk
Bedrijfsarchief AVG
Gemeentearchief Steenwijkerland
Kadaster te Zwolle
Koninklijke Bibliotheek te ’s-Gravenhage
Luftbilddatenbank te Estenfeld
National Collection of Aerial Photography (NCAP) te Edinburgh
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie te Amsterdam
Nederlands Instituut voor Militaire Historie te ’s-Gravenhage
Provinciaal Archief / Historisch Centrum Overijssel Zwolle
Universiteit Wageningen, afdeling Speciale Collecties
The National Archives te Londen

6.1.2















Archieven en overige instanties
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6.1.3






http://www.explosievenopsporing.nl
http://www.henkvanheerde.nl/vollenhove/20e%20eeuw/2wo.htm
http://www.teunispats.nl/t2612.htm
http://www.vergeltungswaffen.nl
http://verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl

6.1.4


Websites

Overig

T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945
(2003)
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6.2

Certificaat WSCS-OCE
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6.3

Richtlijnen WSCS-OCE afbakening verdachte gebieden

Indicatie

Algemene omschrijving

Uitgangspunt conclusie
Verdacht

Verdedigingswerk

Wapenopstelling

Groepering van wapenopstellingen
en/of geschutsopstellingen, rondom
afgezet met een versperring
(bijvoorbeeld weerstandskern of
steunpunt).
Opstelling van handvuurwapen,
machinegeweer of andere (semi-)
automatisch wapen, niet zijnde
onderdeel van een verdedigingswerk.

Uitgangspunten voor afbakening verdacht
gebied

Onverdacht

x

Het grondgebied binnen de grenzen van
het verdedigingswerk is verdacht. De grenzen worden bij voorkeur bepaald aan de
hand van georefereerde luchtfoto’s.

x

Locatie van de wapenopstelling.

Geschutopstelling
(statisch en mobiel)

Locatie van geschut, niet zijnde
onderdeel van een verdedigingswerk.

x

25 meter rondom het hart van de geschutopstelling, maar niet verder dan een eventueel aangrenzende watergang.

Munitieopslag in
open veld

Locatie van munitievoorraad in het
open veld, niet zijnde binnen een
verdedigingswerk.

x

Locatie van de veldopslaglocatie.

Loopgraaf

Militaire loopgraaf.

x

Het gebied binnen de contouren van de
loopgraaf is verdacht, bij voorkeur bepaald
aan de hand van georefereerde luchtfoto’s.

Tankgracht of –geul

Landmijnen verdacht gebied

Landmijnen verdacht gebied

Mijnenveld

Mijnenveld

Mijnenveld

Versperringen

Een diepe (al dan niet droge) gracht of
geul met steile wanden, aangebracht
om pantservoertuigen tegen te
houden.
Middels een aanwijzing, niet zijnde een
mijnenlegrapport, op landmijnen verdacht verklaard gebied. In het verdachte gebied zijn bij de controle door
de MMOD géén landmijnen aangetroffen.
Middels een aanwijzing, niet zijnde een
mijnenlegrapport, op landmijnen verdacht verklaard gebied. In het verdachte gebied zijn bij de controle door
de MMOD, of bij naoorlogse activiteiten landmijnen aangetroffen.
Geregistreerd mijnenveld, waarvan
mijnenlegrapport aanwezig is. Alle
volgens het legrapport gelegde landmijnen zijn geruimd.
Geregistreerd mijnenveld waarvan mijnenlegrapport aanwezig is. Niet alle
volgens het mijnenlegrapport gelegde
landmijnen zijn geruimd. Geen feitelijke onderbouwing bekend waarom er
landmijnen worden vermist.
Mijnenlegrapport aanwezig. Niet alle
volgens het legrapport gelegde landmijnen zijn geruimd. Feitelijke onderbouwing bekend waarom er
landmijnen worden vermist.
Versperringen, zoals strandversperringen en Drakentanden.

x

Niet verdacht, tenzij er aanwijzingen zijn
dat er mogelijk munitie in gedumpt is.

x

n.v.t.

De grenzen zoals aangegeven in het ruimrapport.

x

x

n.v.t.

De grenzen zoals aangegeven in het mijnenlegrapport en/of ruimrapport.

x

x

n.v.t.

x

Tenzij er indicaties zijn dat CE onderdeel
uitmaken van de versperring.

Infrastructuur
zonder geschutsopstelling of munitievoorraad

Militaire werken zoals woononderkomen of werken met een
burgerdoel zoals schuilbunker.

x

Tenzij er indicaties zijn op CE vanwege de
aanwezigheid van nabijverdediging in de
vorm van bijvoorbeeld wapenopstellingen.

Schuilloopgraaf

Loopgraaf voor burgerbevolking om in
te schuilen.

x

n.v.t.
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Indicatie

Algemene omschrijving

Uitgangspunt conclusie
Verdacht

Kampementen
Mangat
Vernielingslading
Artillerie-, mortierof raketbeschieting

Grondgebied met onderkomens zoals
tenten.
Gat in grond met schuilfunctie, niet in
gebruik genomen als schuttersput.
Locatie van aangebrachte vernielingslading.
Gebied dat is beschoten door mobiel
of vast geschut, mortieren of grondgebonden (meervoudig) raketwerpersysteem.

Uitgangspunten voor afbakening verdacht
gebied

Onverdacht

x

Tenzij er indicaties zijn op CE vanwege de
aanwezigheid van munitieopslag of nabijverdediging in de vorm van bijvoorbeeld
wapenopstellingen.

x

n.v.t.

x

Locatie van de vernielingslading.

x

Situationeel te bepalen.
Op basis van een analyse van het inslagenpatroon wordt de maximale afstand
tussen twee opeenvolgende inslagen
binnen een inslag-patroon bepaald. Het
verdachte gebied wordt afgebakend 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.
Te bepalen volgens rekenmethode waarin
ten minste rekening wordt gehouden met
de volgende parameters: de afwerphoogte,
de afwerpsnelheid, het gewicht van de
bom, de diameter van de bom en de
weerstand van de bodem. Op basis van in
ieder geval deze vijf parameters wordt
berekend tot welke diepte CE theoretisch
kunnen indringen en hoe ver de maximale
horizontale verplaatsing is.

Raketbeschieting
inslagenpatroon
bekend

Gebied dat is getroffen door een raketbeschieting met jachtbommenwerpers.

Inslagpunt blindganger, zijnde een
vliegtuigbom

Vliegtuigbom die niet in werking is getreden.

Crashlocatie vliegtuig
Krater van gedetoneerde incidentele
luchtafweergranaat

Aanwezigheid van CE vanwege de
crash.
Gebied waarin zich de krater van de
detonatie van een incidentele luchtafweergranaat bevindt.

Inslagpunt van een
V-1 wapen

Gebied dat is getroffen door de inslag
van een V-1 wapen.

x

Gebied waarin zich de krater van de
detonatie van een V-1 wapen bevindt.

x

Gebied waarin zich de krater van de
detonatie van een V-2 wapen bevindt.

x

Situationeel te bepalen.

Dumplocatie van CE 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.

x

Situationeel te bepalen.

Krater van een (gedeeltelijk) gedetoneerd V-1 wapen
Krater van een (gedeeltelijk) gedetoneerd V-2 wapen
Dumplocatie van
munitie en/of toebehoren
Ongecontroleerde
(massa)explosie

(Sympathische) detonatie van een
explosieven voorraad zoals ontploffing
munitieopslag of munitie trein.

x

x

Situationeel te bepalen.
x

Tenzij er indicaties zijn dat het geen incidentele luchtafweergranaat betreft.
15 meter rondom een inslagpunt vanwege
de mogelijke horizontale verplaatsing
onder de grond.
50 meter rondom een inslagpunt vanwege
de mogelijke aanwezigheid van explosieve
componenten.

Vernietigingslocatie
voor CE

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 CE buiten deze contour(en).

Vernielingslading
(in werking gesteld)

Locatie van in werking gestelde
vernielingslading, waarbij de mogelijkheid 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.
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Indicatie

Algemene omschrijving

Uitgangspunt conclusie
Verdacht

Tapijtbombardement

Duikbombardement
op zgn. ‘Pin Point
Target’, inslagenpatroon onbekend
Duikbombardement
op zgn. ‘Line Target’, inslagenpatroon onbekend
Raketbeschieting op
zgn. ‘Pin Point
Target’, inslagenpatroon onbekend
Raketbeschieting op
zgn. ‘Line Target,
inslagenpatroon
onbekend

Gebied dat is getroffen door een bombardement met middelzware en/of
zware bommenwerpers, met als doel
om schade aan te richten over een
groot gebied.

Gebied dat is getroffen door een
bombardement met jachtbommenwerpers, met als doel om een vooraf
bepaald specifiek object te treffen.
Lineair gebied, nabij een spoorlijn, dat
is getroffen door een bombardement
met jachtbommenwerpers, met als
doel om de spoorlijn te treffen.
Gebied dat is getroffen door een
raketbeschieting met jachtbommenwerpers, met als doel om een vooraf
bepaald specifiek object te treffen.
Lineair gebied, nabij een spoorlijn, dat
is getroffen door een raketbeschieting
met jachtbommenwerpers, met als
doel om de spoorlijn of treinstel op
deze spoorlijn te treffen.

Uitgangspunten voor afbakening verdacht
gebied

Onverdacht

x

Op basis van een analyse van het
inslagenpatroon (1) wordt de maximale
afstand tussen twee opeenvolgende inslagen binnen een inslagpatroon bepaald.
Het verdachte gebied wordt afgebakend
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.

x

Het verdachte gebied wordt bepaald door
een afstand van 181 meter gemeten vanuit
het hart van het doel. (2/3)

x

Het verdachte gebied wordt bepaald door
een afstand van 91 meter gemeten vanuit
het hart van de spoorlijn. (2/4)

x

Het verdachte gebied wordt bepaald door
een afstand van 108 meter gemeten vanuit
het hart van het doel. (2/5)

x

Het verdachte gebied wordt bepaald door
een afstand van 80 meter gemeten vanuit
het hart van de spoorlijn. (2/6)
4

1. Verzameling van de locaties van inslagen van één bepaald toestel of één bepaald bombardement.
2. Afstanden zijn afkomstig van een Britse studie (empirisch onderzoek) naar de accuratesse bij aanvallen door eenmotorige duikbommenwerpers gedurende de
periode oktober 1944 – april 1945 (AIR 55/322). Eventueel effect van vijandelijk luchtafweer tijdens deze duikbombardementen is niet in de studie meegenomen.
3. De genoemde afstand is de gemiddelde afstand t.o.v. het doel waarbij opgemerkt moet worden dat 50% van de vliegtuigbommen binnen 119 meter neer is
gekomen en de maximaal gemeten afstand t.o.v. het doel 181 meter was.
4. De genoemde afstand is de gemiddelde afstand t.o.v. het doel waarbij opgemerkt moet worden dat 50 % van de vliegtuigbommen binnen 46 meter neer is
gekomen en de maximaal afstand t.o.v. het doel 91 meter was.
5. De genoemde afstand is de gemiddelde afstand t.o.v. het doel (gebouwen) waarbij opgemerkt moet worden dat de gemiddelde spreiding van de raketten t.o.v.
het middelpunt van een salvo 69 meter was, en dat de gemiddelde afstand van het middelpunt van een salvo t.o.v. het doel 39 meter was.
6. De genoemde afstand is de maximale afstand gemeten n.a.v. luchtfoto-interpretatie.
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6.4

Feitenkaarten
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6.4.1

Deelgebied 6 (Muggenbeet)
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F E IT E N K A A R T - D E E L G E B IE D 6 M U G G E N B E E T
Legenda
Onderzoeksgebied

M

Inzet van EODD

C

Melding over een neergestort vliegtuig

19863961
M

De feiten die op de feitenkaart zijn ingetekend betreffen de feiten uit de rapportage. Feiten die in
de archieven zijn aangetroffen, maar overduidelijk niet het onderzoeksgebied of analysege-bied
betreffen zijn niet allemaal ingetekend. De feiten buiten het analysegebied zijn daarente-gen niet
volledig.
Nummers naast de symbolen op de kaart verwijzen naar de feitentabel in het vooronderzoek.
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Legenda
Onderzoeksgebied

B

B

Melding van een luchtaanval (boordwapen)

C

Melding over een neergestort vliegtuig

5

De feiten die op de feitenkaart zijn ingetekend betreffen de feiten uit de rapportage. Feiten die in
de archieven zijn aangetroffen, maar overduidelijk niet het onderzoeksgebied of analysege-bied
betreffen zijn niet allemaal ingetekend. De feiten buiten het analysegebied zijn daarente-gen niet
volledig.
Nummers naast de symbolen op de kaart verwijzen naar de feitentabel in het vooronderzoek.
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Legenda
Onderzoeksgebied
Analysegebied
Melding van een luchtaanval (boordwapen)

C

Melding over een neergestort vliegtuig
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De feiten die op de feitenkaart zijn ingetekend betreffen de feiten uit de rapportage. Feiten die in
de archieven zijn aangetroffen, maar overduidelijk niet het onderzoeksgebied of analysege-bied
betreffen zijn niet allemaal ingetekend. De feiten buiten het analysegebied zijn daarente-gen niet
volledig.
Nummers naast de symbolen op de kaart verwijzen naar de feitentabel in het vooronderzoek.
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529000

Legenda

Er zijn in de geraadpleegde bronnen geen feite(n) aangetroffen die hebben geleid tot een
afbakening van verdacht gebied.
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betreffen zijn niet allemaal ingetekend. De feiten buiten het analysegebied zijn daarente-gen niet
volledig.
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Er zijn in de geraadpleegde bronnen geen feit(en) aangetroffen die hebben geleid tot een
afbakening van verdacht gebied.
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