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Managementsamenvatting 
Ter plaatse van het projectgebied Westelijke Randweg 1 te Overveen staat de bouw van een woon-

gebouw gepland. Om dit woongebouw te kunnen realiseren, zullen diverse bodemroerende werk-

zaamheden worden uitgevoerd. De Arbeidsomstandighedenwet stelt dat er gezorgd moet worden 

voor een veilige werkplek. Uit dien hoofde dient een onderzoek naar de aanwezigheid van conven-

tionele explosieven (hierna: CE) te worden uitgevoerd. Dit onderzoek wordt in de regelgeving een 

vooronderzoek genoemd. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd conform de huidige wettelijke 

norm, zoals vastgelegd in het Werkveldspecifiek Certificatieschema voor het Systeemcertificaat Op-

sporen Conventionele Explosieven (hierna: WSCS-OCE). Voorliggend rapport heeft betrekking op het 

projectgebied aan de Westelijke Randweg, zoals getoond in dit vooronderzoek.  

 

In de voor dit vooronderzoek geraadpleegde literatuur- en archiefgegevens, zijn geen feitelijke in-

dicaties voor de aanwezigheid van CE binnen het projectgebied aangetroffen. Vanuit OCE-oogpunt 

kunnen de geplande werkzaamheden, binnen de contouren van het projectgebied zoals getoond 

in voorliggend document en op bijbehorend kaartmateriaal, zonder aanvullend onderzoek of op-

sporingsproces worden uitgevoerd. 

 

N.B.: op het kaartmateriaal in- en behorende bij deze rapportage worden mogelijk verdachte gebieden, 

indicaties en gebeurtenissen buiten het projectgebied getoond, welke niet direct van invloed zijn op 

het projectgebied maar die wel zijn geconstateerd. Omwille van de volledigheid worden deze tevens 

weergegeven. Buiten de contouren van het projectgebied, zoals getoond, kan niet worden gewerkt 

zonder aanvullend onderzoek. 
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1. Algemeen 
Aanleiding 
 

Ter plaatse van het projectgebied Westelijke Randweg 1 te Overveen staat de bouw van een woon-

gebouw gepland. Om dit woongebouw te kunnen realiseren, zullen diverse bodemroerende werk-

zaamheden worden uitgevoerd. De Arbeidsomstandighedenwet stelt dat er gezorgd moet worden 

voor een veilige werkplek. Uit dien hoofde dient een onderzoek naar de aanwezigheid van conven-

tionele explosieven CE te worden uitgevoerd. Dit onderzoek wordt in de regelgeving een vooron-

derzoek genoemd. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd conform de huidige wettelijke norm, zo-

als vastgelegd in het WSCS-OCE. Voorliggend rapport heeft betrekking op het projectgebied aan 

de Westelijke Randweg, zoals getoond in dit vooronderzoek.  

 

Begrenzing projectgebied 
 

Het projectgebied is begrensd op basis van de door opdrachtgever verstrekte gegevens en de 

Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN). Onderstaande figuren tonen het projectgebied op 

drie verschillende zoom-niveaus. Alle afbeeldingen waarop het projectgebied te zien zijn, zijn 

noord-zuid georiënteerd. Aan enkele afbeeldingen in voorliggend rapport is een schaallat toege-

voegd. Dit is gedaan om ook bij uitsneden de afstanden goed te kunnen inschatten. Tevens is een 

noordpijl toegevoegd aan de afbeeldingen waarbij dit als wenselijk wordt gezien. 

 

 
Figuur 1. De begrenzing van het projectgebied (groen) aan de Westelijke Randweg  te Overveen in drie overzichtsniveaus. Bron satellietbeeld: 

World Imagery/Google. 
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Figuur 2. Weergave van de ligging van het projectgebied ten opzichte van de gemeenten Bloemendaal (rood) en Haarlem (blauw) in 1928. 

Bron: gemeentegeschiedenis.nl 

 

Doel 
 

Het doel van het vooronderzoek CE is om:  

 

 vast te stellen of er indicaties dan wel contra-indicaties bestaan voor de mogelijke aanwe-

zigheid van CE binnen het projectgebied; 

 indien er indicaties bestaan voor de aanwezigheid van CE, vast te stellen welke (sub)soor-

ten er kunnen worden aangetroffen; 

 op basis van luchtfoto-interpretatie de mogelijke locaties van achtergebleven CE zo nauw-

keurig mogelijk vast te stellen; 

 het verdachte gebied in de horizontale en in verticale dimensie af te bakenen; 

 een rapportage en bijbehorende CE bodembelastingkaart samen te stellen. 

 

Terminologie 
 

Voor het opstellen van vooronderzoeken wordt voor alle CE-gerelateerde werkvlakken een vijftal 

gebieden onderscheiden. Voor de verduidelijking wordt dit onderscheid in onderstaande diagram 

weergegeven:  

 

Projectgebied – gebied waarbinnen de reguliere werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. Dit ge-

bied wordt bepaald aan de hand van de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens. 

 



BB18-108 Vooronderzoek CE  
 

9 
 

Onderzoeksgebied – het gebied dat tijdens het vooronderzoek onderzocht is. Het WSCS-OCE 

schrijft voor dat de rapportage tenminste de begrenzing van het onderzoeksgebied omvat. Als be-

grenzing van het te onderzoeken gebied heeft BeoBOM ervoor gekozen geen vaste buffer rond 

het projectgebied te nemen, om te voorkomen dat gebeurtenissen over het hoofd worden gezien. 

Ten behoeve van ieder vooronderzoek wordt onderzocht op geografische relevante na(a)m(en), 

dat wil zeggen dat de gebeurtenissen met betrekking tot de geografische locaties waarbinnen het 

projectgebied is gelegen worden onderzocht. Er wordt op die manier op bijv. straat-, buurtschap-, 

plaats-, gemeente- en provincieniveau gezocht naar oorlogshandelingen en andere relevante ge-

beurtenissen. De gevonden gebeurtenissen die in de bronnen worden gekoppeld aan een geogra-

fisch relevante locatie en derhalve mogelijk relevant zijn, worden vervolgens gerapporteerd in het 

vooronderzoek. Ook wanneer deze gebeurtenissen na een nadere analyse geen invloed blijken te 

hebben op (de directe) omgeving van het projectgebied.  Er wordt dus niet zozeer gekeken naar 

een vaste afstand (buffer) rondom het projectgebied, maar naar gebeurtenissen die in de bronnen 

worden gekoppeld aan bepaalde locaties die relevant zouden kunnen zijn voor het projectgebied. 

Omwille van het schetsen van een historische context (bijvoorbeeld het duiden van gebeurtenissen 

binnen een breder kader zoals een geallieerde operatie als Market Garden) kunnen ook gebeurte-

nissen op grote afstand van het projectgebied worden genoemd.  

 

Verdacht gebied – gebied waarin mogelijk CE aangetroffen kunnen worden. De totstandkoming 

wordt bepaald in hoofdstuk 6 (indien van toepassing). 

 

Opsporingsgebied – gebied waar het verdachte gebied en het projectgebied elkaar overlappen. 

Indien er sprake is van een opsporingsgebied, dienen aanvullende maatregelen genomen te wor-

den. Deze aanvullende maatregelen kunnen bestaan uit een opsporingsproces, maar ook uit aan-

vullend bureau-onderzoek of overige beheersmaatregelen.  

 

Onverdacht gebied - de op de CE bodembelastingkaart niet als ‘verdacht gebied’ aangeduide loca-

ties kunnen worden beschouwd als onverdacht gebied. Dat wil zeggen: niet meer verdacht dan de 

overige onderzochte Nederlandse bodem waar geen sprake is van specifieke aanwijzingen voor de 

aanwezigheid van CE. 

 

 
Figuur 3. Schematische weergave van de  

verschillende deelgebieden. 
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Niet gesprongen explosieven (NGE) versus conventionele explosieven (CE) 
 

In de praktijk wordt vaak de term NGE (Niet Gesprongen Explosieven) gehanteerd wanneer men 

doelt op de omgang met CE (conventionele explosieven). NGE is een overkoepelende term waar-

mee bijvoorbeeld ook explosieven voor terroristische doeleinden kunnen worden aangeduid. Voor-

liggend document heeft slechts betrekking op CE, ofwel (fabrieksmatig geproduceerde) explosie-

ven, niet zijnde geïmproviseerd, nucleair, biologisch of chemisch, die zijn achtergebleven als gevolg 

van oorlogshandelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog en waarop de richtlijnen van het WSCS-

OCE van toepassing zijn. Binnen deze definitie vallen ook:  

 

 CE die geen explosieve stoffen (meer) bevatten;  

 restanten van CE die door leken als zodanig herkenbaar zijn; 

 voorwerpen die door leken kunnen worden aangemerkt als CE; 

 wapens of onderdelen daarvan. 
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2. Inventarisatie bronnenmateriaal 
Algemeen 
 

Voor dit vooronderzoek CE is een inventarisatie opgesteld van de bronnen die door BeoBOM wor-

den geraadpleegd. Onderstaande tabel toont de geraadpleegde bronnen.  

 

Bron Verplicht 

(WSCS-OCE) 

Aanvullend Geraadpleegd 

Literatuur √  √ 

Gemeentelijk of provinciaal archief √  √ 

Nationaal Archief Den Haag  √ √ 

Nederlands Instituut voor oorlogsdocumen-

tatie (NIOD) 

 √ √ 

Explosieven Opruimingsdienst Defensie 

(EODD) 

√  √ 

Nederlands Instituut voor militaire historie 

(NIMH) 

 √ √ 

Luchtfotocollectie Bibliotheek Universiteit 

Wageningen 

√  √ 

Luchtfotocollectie Topografische Dienst/Ka-

daster Zwolle (TOPOD) 

√  √ 

Luchtfotocollectie Aerial Reconnaissance Ar-

chives (TARA) 

 √ √ 

The National Archives (TNA) Londen  √ √ 

Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg  √  

The National Archives and Records Admin-

istration, Washington D.C. (NARA) 

 √  

Getuigenverslagen  √  

 

Literatuur 
 

Onderstaande literatuur is geraadpleegd ten behoeve van voorliggend vooronderzoek. Hierbij 

dient vermeld te worden dat er zowel titels op macro- als op microniveau zijn geraadpleegd. De 

titels op macroniveau behandelen de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in een breder per-

spectief, terwijl de werken op microniveau zich toespitsen op een specifieke streek of plaats. Het 

dient vermeld te worden dat het werk van dhr. Eversteijn met de nodige terughoudendheid wordt 

gebruikt tijdens het opstellen van het overzicht met oorlogshandelingen. Reeds meerdere malen is 

gebleken dat dit werk gebeurtenissen foutief heeft genoteerd, waarbij vergissingen in jaartallen, 

plaatsen en afgeworpen bommenlasten en dergelijke geen uitzonderingen zijn. Dat wil niet zeggen 

dat het werk per definitie onbetrouwbaar is als bron, echter dient er ten allen tijde een tweede 

bron gevonden te worden bij gebeurtenissen aangehaald in dit werk. In veel gevallen blijkt het werk 

van dhr. Eversteijn wel degelijk correct. Het niet gebruiken van dit werk dient derhalve als een ge-

mis te worden beschouwd. Het belang van een tweede bron geldt overigens ook voor de andere 



BB18-108 Vooronderzoek CE  
 

12 
 

werken: er wordt gestreefd naar minimaal één aanvullende bron per genoteerde gebeurtenis. Af-

wezigheid van een tweede bron en inschatting van de betrouwbaarheid van de gebruikte bronnen 

wordt in dit rapport tevens weergegeven.  

 

Amersfoort, H. en Kamphuis, P., Mei 1940. De strijd op Nederlands grondgebied (‘s-Gravenhage 2012). 

 

Annegarn, I. e.a, Twee glazen champagne en drie gebakken boterhammen: Noord-Holland in 1945, de 

laatste oorlogsmaanden en daarna (Alkmaar 1994). 

 

Bildheft neuzeitlicher Stellungsbau (1 juni 1944). 

 

Büro Immekus, Militärische Anlagen in historischen Luftbildern. Ein Leitfaden für die Luftbildauswer-

tung. Kriegsschäden, Bomben-trichter, Blindgänger und Sonstiges (2011). 

 

Eijk, K. van, e.a., Oorlogsjaren: oorlogsherinneringen van Noord-Hollanders 1940-1945 (Alkmaar 2011). 

 

Eversteijn, T., Bombardementen, raketbeschietingen, neergekomen V-wapens en militaire vliegtuig-

verliezen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945 (z.p. 2011). 

 

Huurman, C., Het spoorwegbedrijf in oorlogstijd, 1939 - 1945 (Eindhoven 2001). 

 

Klep, Christ en Ben Schoenmaker (red.), Bevrijding van Nederland 1944-1945. Oorlog op de flank (’s 

Gravenhage 1995). 

 

Korthals-Altes, A., Luchtgevaar. Luchtaanvallen op Nederland 1940 – 1945 (Wormer 1984). 

 

Middlebrook, M. en Everitt, C., The Bomber Command War Diaries. An operational reference book 

1939-1945 (Surrey 2011). 

 

Nierhoff, A.M.G., Bloemendaal: kroniek 1939-1945 (Bloemendaal 2005). 

 

Riessen, C. van, Bloemendaal 1940-1945: feiten en verhalen (Bloemendaal 1995). 

 

‘Verdedigingswerken’, Ons Bloemendaal, 28, 3 (2004). 

 

Zwanenburg, G.J., En nooit was het stil… Kroniek van een luchtoorlog (2 dln., z.p., z.j.). 

 

Gemeentelijk en provinciaal archief 
 

Ten behoeve van dit vooronderzoek is een aantal archiefstukken geïnventariseerd en geanaly-

seerd. In het Regionaal Archief Dordrecht zijn diverse stukken met betrekking tot de gemeenten 

Hardinxveld en Giessendam geïnventariseerd en geraadpleegd. Tevens zijn, zoals verderop in deze 

rapportage is omschreven, de stukken uit het provinciaal archief, ondergebracht in het Nationaal 

Archief te Den Haag, geraadpleegd. De geraadpleegde stukken zijn hieronder in een overzicht, met 

vermelding van toegangs- en inventarisnummers, opgenomen.   
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Indien er staat aangegeven dat een dossier als ‘relevant’ is beoordeeld, betekent dit dat er in het 

betreffende dossier gegevens zijn aangetroffen die als indicaties of contra-indicaties1 kunnen wor-

den beschouwd voor de mogelijke aanwezigheid van CE binnen- of in de omgeving van het project-

gebied. Indien een dossier wordt aangemerkt als zijnde ‘niet relevant’, dan betekent dit dat er in 

het betreffende dossier geen indicaties of contra-indicaties zijn aangetroffen voor de mogelijke 

aanwezigheid van CE binnen het projectgebied. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om personeelslijs-

ten, financiële gegevens of regelgeving die verder niets zeggen over de aanwezigheid van CE bin-

nen het projectgebied. In dat geval staat de precieze reden vermeld. Indien relevant, is de gevon-

den informatie weergegeven in de tabel met oorlogshandelingen, verderop in deze rapportage. 

 

Noord-Hollands Archief Haarlem 

 

18 Provinciaal Bestuur van Noord-Holland 
 

Toeg.nr Inv.nr Omschrijving Relevant 

18 7038 Ingekomen stukken van de Rijksinspectie voor de bescher-

ming van de bevolking tegen luchtaanvallen, houdende de 

maandoverzichten van de ongevallen ten gevolge van het 

gebruik van luchtstrijdkrachten voor Nederland in het alge-

meen en Noord-Holland in het bijzonder, 1940-1941 

Nee, betreft zeer algemene 

informatie welke niet valt te 

herleiden tot onderhavig 

projectgebied 

 

245 Militair Gezag Noord-Holland 
 

Toeg.nr Inv.nr Omschrijving Relevant 

245 14 Beschrijving in voorbereiding (stukken betreffende ligging 

explosieven) 

Nee, geen directe betrekking 

op het huidige projectgebied 

 19 Beschrijving in voorbereiding (stukken betreffende ligging 

explosieven) 

Nee, geen directe betrekking 

op het huidige projectgebied 

 28 Beschrijving in voorbereiding (stukken betreffende ligging 

explosieven) 

Nee, geen directe betrekking 

op het huidige projectgebied 

 

2182 Gemeentepolitie Bloemendaal 

 

Toeg.nr Inv.nr Omschrijving Relevant 

2182 153 Stukken betreffende de politietaak voor, tijdens en na de 

bezetting 

Nee, geen directe betrekking 

op het huidige projectgebied 

 913 Circulaires, verordeningen en politierapporten in verband 

met de aanwezigheid van mijnen en munitie 

Nee, geen directe betrekking 

op het huidige projectgebied 

 915 Stukken betreffende aangetroffen explosieven, onder-

meer het opruimen ervan in de Kennemerduinen 

Nee, geen directe betrekking 

op het huidige projectgebied 

 

  

                                                             
1 Onder indicatie wordt verstaan: gebeurtenis/informatie die een aanwijzing vormt dat het onderzoeksgebied, of een gedeelte daa rvan, ver-
dacht is op de aanwezigheid van CE. Een contra-indicatie betreft een gebeurtenis/informatie die een aanwijzing vormt dat het verdacht ge-
bied, of een gedeelte daarvan, als onverdacht kan worden aangemerkt. 
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2371 Dienst Publieke Werken van Bloemendaal, 1931-1998 

 

Toeg.nr Inv.nr Omschrijving Relevant 

2371 267 Plattegronden met vermelding van bomschades Nee, geen directe betrekking 

op het huidige projectgebied 

 268 Kaart met ingetekende bominslagen in de buurt van de V1- 

en V2-lanceerplaatsen 

Nee, geen directe betrekking 

op het huidige projectgebied 

 

2372 Archief van het gemeentebestuur Bloemendaal, 1940-1988 

 

Toeg.nr Inv.nr Omschrijving Relevant 

2372 251/252 Inmenging van hoger gezag, 1945-1981. NB. Bevat onder 

andere informatieverstrekking aan de Commissaris van de 

Koningin in Noord-Holland over oorlogsgeweld en oorlogs-

schade en de situatie in Bloemendaal gedurende de bevrij-

ding in mei 1945 

Nee, geen directe betrekking 

op het huidige projectgebied 

 1837-

1841 

Weekrapporten Luchtbeschermingsdienst (1939-1942) Nee, geen directe betrekking 

op het huidige projectgebied 

 1844  Opruiming en afvoer van munitie en mijnen uit de oorlogs-

periode (1941-1986)  

Nee, geen directe betrekking 

op het huidige projectgebied 

 1845-

1846 

Explosievenopruimingsactie van materiaal uit de oorlogs-

periode in de Kennemerduinen onder de naam ‘actie Pepe-

rede’ (1982-1991) 

Nee, geen directe betrekking 

op het huidige projectgebied 

 2422 Hulpverlening aan burgerslachtoffers van herstel van 

schade de na bominslagen Vogelenzang 

Nee, geen directe betrekking 

op het huidige projectgebied 

 2423 Gecombineerde gevallen van oorlogs- en bezettings-

schade aan percelen 

Nee, geen directe betrekking 

op het huidige projectgebied 

 2424 Klapper met tekeningen van percelen door oorlogsschade 

aangetroffen 

Nee, geen directe betrekking 

op het huidige projectgebied 

 3263 Verslagen van gemeente tijdens Duitse bezetting Nee, geen directe betrekking 

op het huidige projectgebied 

 3265 Diverse aangelegenheden inzake de bevrijding Nee, geen directe betrekking 

op het huidige projectgebied 

 3266 Meldingen en verstrekken van inlichtingen aan het Militair 

Gezag en geallieerde bezettingstroepen 

Nee, geen directe betrekking 

op het huidige projectgebied 

 3276 Opruiming van bunkers en verdedigingswerken uit de 

Duitse bezetting (1945-1985) 

Nee, geen directe betrekking 

op het huidige projectgebied 

Nationaal Archief Den Haag (NA) 

In het Nationaal Archief Den Haag zijn de stukken met betrekking tot de provincie Zuid-Holland, 

alsmede enkele aanvullende stukken geraadpleegd. Het gaat hierbij om onderstaande stukken. In-

dien relevant, zijn deze verwerkt in het overzicht met oorlogshandelingen in deze rapportage. 

 

2.04.53.15 Inspectie bescherming bevolking tegen luchtaanvallen 

 

Toeg.nr Inv.nr Omschrijving Relevant 

2.04.53.15 40 Meldingen en processen-verbaal ontvangen van ge-

meenten over geallieerde luchtactviteiten 1940-1941, 

Noord-Holland 

Nee, niet aantoonbaar relevant 

voor het projectgebied. 
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Toeg.nr Inv.nr Omschrijving Relevant 

 75 Meldingen en processen-verbaal ontvangen van ge-

meenten over geallieerde luchtactviteiten 1940-1941, 

Noord-Holland 

Nee, niet aantoonbaar relevant 

voor het projectgebied. 

 

2.04.110 Korps Hulpverleningsdienst 1945-1974 

 

Toeg.nr Inv.nr Omschrijving Relevant 

2.04.110 20 Registers met krantenknipsels inzake explosieven 

(z.d.) 

Nee, niet aantoonbaar relevant 

voor het projectgebied, betreft te 

algemene informatie. 

 21 Registers met krantenknipsels inzake explosieven 

(1945-1947) 

Nee, niet aantoonbaar relevant 

voor het projectgebied, betreft te 

algemene informatie. 

 22 Registers met krantenknipsels inzake explosieven 

(1957-1959) 

Nee, niet aantoonbaar relevant 

voor het projectgebied, betreft te 

algemene informatie 

 27 Registers met krantenknipsels inzake ongevallen met 

oorlogstuig 

Nee, niet aantoonbaar relevant 

voor het projectgebied, betreft te 

algemene informatie 

 

2.13.71 Ministerie van Defensie te Londen 

 

Toeg.nr Inv.nr Omschrijving Relevant 

2.13.71 368 Stukken betreffende luchtbombardementen in Ne-

derland (1944-1945) 

Nee, niet aantoonbaar relevant 

voor het projectgebied 

 1912 Provincie Noord-Holland Nee, niet aantoonbaar relevant 

voor het projectgebied 

 1923 Bloemendaal Ja 

 

2.13.210 Commissie van Proefneming 

 

Toeg.nr Inv.nr Omschrijving Relevant 

2.13.210 23 Staten onontplofte projectielen (1940) Nee, geen aantoonbare betrek-

king op het projectgebied. 

 24 Stukken ruimen landmijnen Nee, geen aantoonbare betrek-

king op het projectgebied. 

 25 Ingekomen stukken ruimen mijnen (1940) Nee, geen aantoonbare betrek-

king op het projectgebied. 

 26 Ingekomen stukken ruimen mijnen (1941) Nee, geen aantoonbare betrek-

king op het projectgebied. 

 28  Onschadelijk maken NGE en vliegtuigbommen (1941-

1942) 

Nee, geen aantoonbare betrek-

king op het projectgebied. 

 

2.13.151 Verbaalarchief Ministerie van Defensie 

 

Toeg.nr Inv.nr Omschrijving Relevant 

2.13.151 5914 Overzicht bombardementen Nee, geen aantoonbare betrek-

king op het projectgebied. 
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Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) 
 

In het NIOD is onderzoek gedaan in enkele dossiers. In onderstaande archiefstukken is gezocht 

naar mogelijke indicaties en contra-indicaties met betrekking tot het projectgebied. De geraad-

pleegde stukken zijn hieronder in een overzicht, met vermelding van toegangs- en inventarisnum-

mers, opgenomen.  

 

NIOD 

 

077 Generalkommissariat für das Sicherheitswesen (Höhere SS- und Polizeiführer Nord-West) 

 

Toeg.nr Inv.nr Omschrijving Relevant 

077 1328 Dagberichten van de Befehlshaber der Ordnungspoli-

zei Den Haag betreffende vijandelijke luchtaanvallen, 

1940-1941 

Nee, geen aantoonbare betrekking 

op het projectgebied. 

 1332 Stukken betreffende vijandelijke luchtaanvallen, lan-

dingen van vijandelijke vliegeniers, het vinden van ver-

sperringsballons, het werpen van springstoffen en het 

gebruik van sabotagematerialen, 1940-1943 

Nee, geen aantoonbare betrekking 

op het projectgebied. 

 1715 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 1940-

1945 

Nee, stukken m.b.t. personeel, 
materieel, correspondentie over 
verschillende onderwerpen. Niet 
CE-gerelateerd 

 1716 Ingekomen telegrammen, 1942-1944 Nee, organisatorisch van aard, 
niet CE-gerelateerd 

 1766 Technische Nothilfe-instanties Nee, correspondentie over uiteen-
lopende onderwerpen. Niet CE-ge-
relateerd 

 1801 Register van de Technische Nothilfe Befehlsstelle met 

vermelding van de verrichte werkzaamheden, 1944 

Nee, geen aantoonbare betrekking 

op het projectgebied. 

  

216k Departement van Justitie 

 

Toeg.nr Inv.nr Omschrijving Relevant 

216k 178 Dagboek van de Inspectie Luchtbescherming, 10 au-

gustus 1942 – 12 april 1945 

Nee, betrof geen indicaties voor de 

aanwezigheid van CE (enkel infor-

matie m.b.t. notities van bespre-

kingen, vergaderingen etc.) 

 179 Hoofdinspectie Luchtbeschermingsdienst: ingeko-

men en minuten van uitgegane stukken, 16 december 

1942 – 21 november 1944 

Nee, geen aantoonbare betrekking 

op het projectgebied. 

 180 Rapporten van de plaatselijke luchtbeschermingsdien-

sten, 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, geen aantoonbare betrekking 

op het projectgebied. 

 185 Echt-Zwolle Nee, geen aantoonbare betrekking 

op het projectgebied. 

 637 Register van ingekomen en uitgaande telefonische be-

richten, 28 oktober - 8 december 1944 

Nee, geen aantoonbare betrekking 

op het projectgebied. 
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Archief Mijn- en Munitieopruimingsdienst (MMOD) 1945-1970 
 

In het Semi-Statisch archief van Defensie te Rijswijk is nagegaan of binnen, of in de directe nabijheid 

van, het projectgebied door de Mijn- en Munitieopruimingsdienst (MMOD) in de periode 1945-1970 

ruimingen van CE zijn uitgevoerd. 

 

Archief Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) 1971-heden 
 

Sinds 1971 worden meldingen en ruimingen (MORA’s) van CE centraal geregistreerd door de Explo-

sieven Opruimingsdienst (EODD). In het archief, eveneens ondergebracht in het Semi-Statisch Ar-

chief te Rijswijk is nagegaan of hierin meldingen en/of ruimingen zijn opgenomen die plaats hebben 

gehad in de directe nabijheid van het projectgebied sinds 2010. De ruimingen die plaatsvonden vóór 

2010, zijn tevens opgevraagd. 

 

Collectie mijnenveldgegevens, leg- en ruimrapporten EODD 
 

De collectie mijnenveldgegevens, leg- en ruimrapporten EODD is geraadpleegd om na te gaan of er 

ten tijde van de oorlog binnen het projectgebied mogelijk mijnenvelden zijn aangelegd. 

 
Luchtfotocollecties Bibliotheek Universiteit Wageningen, Topografische Dienst/Kadaster Zwolle 

en Aerial Reconnaissance Archives 
 

Op basis van luchtfotoanalyse kan in veel gevallen een nauwkeuriger beeld ontstaan van de oor-

logshandelingen die op een bepaalde locatie hebben plaatsgevonden en de sporen die deze moge-

lijk hebben achtergelaten. Sporen die zichtbaar kunnen zijn op luchtfoto’s van goede kwaliteit zijn 

bijvoorbeeld kraters door artillerie- of bominslagen, aangelegde stellingen, versperringen of be-

schadigde of vernielde bebouwing. Als deze sporen (correct) worden geïnterpreteerd kunnen bij-

voorbeeld inslaglocaties nauwkeuriger worden vastgesteld dan op basis van literatuur- of archief-

onderzoek mogelijk zou zijn. Interpretatie van luchtfotomateriaal is niet altijd eenvoudig: door 

weersomstandigheden, (te) grote hoogte en andere factoren kan de beeldkwaliteit onvoldoende 

zijn. Het blijven bovendien momentopnamen. Een bominslag kan bijvoorbeeld na enkele dagen 

door herstelwerkzaamheden al niet meer zichtbaar zijn. Om deze reden wordt te allen tijde ge-

tracht diverse luchtfoto’s van variërende data en van goede kwaliteit aan te schaffen. Hoeveel 

luchtfoto’s beschikbaar zijn, verschilt per locatie. Uit de collectie van de Bibliotheek Universiteit 

Wageningen (DOTKAdata), de Luftbilddatenbank (LUFT), de National Collection of Aerial Photo-

graphy (NCAP) de Topografische Dienst Zwolle (TOPOD), en BeoBOM is het beschikbare luchtfoto-

materiaal voor deze locatie geïnventariseerd en beoordeeld op kwaliteit. De vervolgens geraad-

pleegde luchtfoto’s dateren van 1937, 19 mei 1943, 4 december 1943, 18 september 1944 en 7 april 

1945. In onderstaande tabel wordt het geheel van geraadpleegde luchtfoto’s weergegeven. 

 

Luchtfotonummer(s) Sortie Datum Schaal Kwaliteit Dekking Bron 

085 - 1937 Onbekend Goed 100% DOTKA 

3825 US 13PH  19 mei 1943 Onbekend Goed 100% TOPOD 

7071 US 7PH  4 december 1943 Onbekend Goed 100% DOTKA 

3018 R4/865 18 september 1944 1/9.600 Goed 100% DOTKA 

3114 4/2184 7 april 1945 1/7.600 Goed 100%  DOTKA 
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Dekking luchtfoto’s 

 

  
Figuur 4. De dekking van het projectgebied in 1937. Luchtfotonummer: 085. 

 

 
Figuur 5. De dekking van het projectgebied op 19 mei 1943. Luchtfotonummer: 3825. 
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Figuur 6. De dekking van het projectgebied op 4 december 1943. Luchtfotonummer: 7071. 

 

 
Figuur 7. De dekking van het projectgebied op 18 september 1944. Luchtfotonummers 3018.  
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Figuur 8. De dekking van het projectgebied op 7 april 1945. Luchtfotonummer: 3114. 

Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) 
 

Indien uit de raadpleging van de (verplichte) bronnen blijkt dat er sprake is van indicaties voor de 

aanwezigheid van Duitse militaire werken in het onderzoeksgebied ten tijde van de Tweede We-

reldoorlog, dan wordt de collectie Duitse verdedigingswerken in Nederland en rapporten van het 

Bureau Inlichtingen te Londen (1940-1945) met collectienummer 575 van het NIMH geraadpleegd. 

Indien uit de raadpleging van de (verplichte) bronnen blijkt dat er sprake is van indicaties voor het 

plaatshebben van grondgevechten in de periode mei 1940, dan wordt de collectie Gevechtsversla-

gen en rapporten mei 1940 met collectienummer 409 geraadpleegd. Er zijn voor de meidagen van 

1940 geen aanwijzingen voor het plaatsvinden van grondgevechten binnen of in de directe nabij-

heid van het projectgebied aangetroffen. Het raadplegen van de collectie 409 is derhalve niet nood-

zakelijk gebleken. Wel is binnen en in de omgeving van het projectgebied sprake van de aanwezig-

heid van verdedigingswerken. Om deze reden zijn diverse stukken uit de collectie 575 ‘Duitse ver-

dedigingswerken en inundaties van Nederlands grondgebied in de oorlog/rapporten van militaire 

aard vanuit bezet Nederland aan bureau inlichtingen Londen’ verzameld en geraadpleegd. 

 

575 Duitse verdedigingswerken 

 

Toeg.nr Inv.nr Omschrijving Relevant 

575 578 Kaart van Blok 3E, tussen Zandvoort-Noordwijk en Amster-
dam, met ingetekend tankgrachten en tankmuren in het 
duingebied, bij De Glip en Berkenrode, Overveen, Vijfhuizen 
en de Haarlemmermeerpolder, afkomstig van de topografi-
sche dienst. 

Ja 

 26  Afvuurplaatsen op landgoed Ockenburg en op het terrein 
van Stichting Bloemendaal, het niveau van het personeel en 
technische details van V-wapens. 

Nee, geen aantoonbare 

betrekking op het pro-

jectgebied 

 56 Troepenlegering en materiaal in Poeldijk (commandant Ves-
ting Hoek van Holland), Loosduinen (Flakgeschut en Wit Me-
taalfabriek) en Den Haag, tevens veldpostnummer ‘Herman 

Nee, geen aantoonbare 

betrekking op het pro-

jectgebied 
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Toeg.nr Inv.nr Omschrijving Relevant 

Göringsoldaten’ en geruchten over wapenbergplaats bij Bloe-
mendaal. 

 148 Kaarten, rapporten en berichten betreffende Duitse verdedi-
gingswerken naar plaats of regio 

Nee, geen aantoonbare 

betrekking op het pro-

jectgebied. 

 261 Verdedigingswerken in Haarlem en omgeving eind december 
1944, waaronder V1 en V2 fabrieken. 

Ja 

 462 Berichten betreffende verplaatsing, omvang en legering 
Duitse troepen, afvuurlocaties V-wapens, voorbereidingen 
vernielingen en resultaten bombardementen in Zeeland, 
Zuid-Holland, Noord-Holland en Overijssel (koerier Spijker), 
bijgevoegd drietal situatieschetsen betreffende bunkers bij 
Oranjesluis en afvuurlocaties V-wapens in Den Haag en Bloe-
mendaal. 

Nee, geen aantoonbare 

betrekking op het pro-

jectgebied. 

 464 Rapport betreffende infrastructuur, verdediging en diensten 
in Bloemendaal. 

Ja 

Eerder uitgevoerde vooronderzoeken 
 

Bij BeoBOM zijn voor de projectlocatie en de nabije omgeving diverse eerder uitgevoerde onder-

zoeken bekend.  

 

Blauw: 

BeoBOM, Vooronderzoek conventionele explosieven PGO Kennemerland Bloemendaal-Voorhout 

(kenmerk: 2017-BB-10-01, d.d. 28 juli 2017). 

In opdracht van ProRail heeft BeoBOM in 2017 in het kader van het project PGO Kennemerland een 

update uitgevoerd van de bestaande onderzoeken ter plaatse van het spoor nabij Bloemendaal en 

Zandvoort. Uit het voor dit onderzoek geraadpleegde bronnenmateriaal werden diverse indicaties 

voor het achterblijven van CE binnen het projectgebied aangetroffen, die echter op ruime afstand 

van het huidige projectgebied gelegen zijn. Het huidige projectgebied is op het bijbehorende kaart-

materiaal (bodembelastingkaart) aangemerkt als ‘onverdacht’. 

 

Geel (arcering): 

T&A Survey, Historisch vooronderzoek naar de aanwezigheid van niet gesprongen conventionele 

explosieven ter plaatse van spoortracé Beverwijk-Haarlem (kenmerk: RNW-024, 22 mei 2012). 

Bovengenoemd vooronderzoek (2017-BB-10-01) vormde een aanvulling van drie bestaande onder-

zoeken. Vooronderzoeken RNW-0272, RNW-0293 en een deel van RNW-024. In geval van vooron-

derzoek RNW-024 overlapt het onderzoeksgebied voor een aanzienlijk deel met het huidige pro-

jectgebied. 

 

Voor de volledigheid is tevens de risicokaart CE van de gemeente Haarlem geraadpleegd. De ge-

meentegrens Bloemendaal-Haarlem is gelegen op circa 20 meter ten oosten van het huidige pro-

jectgebied. 

 

  

                                                             
2 T&A Survey, Historisch vooronderzoek naar de aanwezigheid van niet gesprongen conventionele explosieven ter plaatse van spoortracé 

Haarlem-Zandvoort (kenmerk: RNW-027, 19 juni 2012). 
3 T&A Survey, Historisch vooronderzoek naar de aanwezigheid van niet gesprongen conventionele explosieven ter plaatse van het spoortracé 

Haarlem- Warmond (kenmerk: RNW-029, d.d. 12 februari 2013). 
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Rood: 

Historisch Vooronderzoek Niet Gesprongen Explosieven Haarlem NGE-Risicokaart (kenmerk: RO-

160069, versie 1.0, d.d. 19 juli 2016). 

In 2016 heeft de firma REASeuro een update uitgevoerd van de uit 2009 daterende gemeentedek-

kende risicokaart CE Haarlem. Uit het voor dit onderzoek geraadpleegde bronnenmateriaal zijn 

geen indicaties voor het achterblijven van CE in de nabijheid van het huidige projectgebied naar 

voren gekomen.  

 

 

 
Figuur 9. De diverse eerder uitgevoerde onderzoeken ten opzichte van het projectgebied. In blauw het BeoBOM-vooronderzoek met kenmerk 

2017-BB-10 (2017). Met de arcering (geel) is het T&A onderzoek met kenmerk RNW-024 (2012) weergegeven. In rood het gemeentedekkende 

onderzoek van REASeuro voor Haarlem uit 2016. Bron satellietbeeld: World Imagery. 

 

National Archives, Kew, Surrey 
 

In The National Archives zijn diverse stukken van de Royal Air Force (RAF) geraadpleegd. Waar rele-

vant, is de aangetroffen informatie toegevoegd aan het overzicht met oorlogshandelingen. 

 

Overige bronnen 
 

Ter aanvulling van de als verplicht gestelde bronnen als beschreven in het WSCS-OCE zijn tevens 

enkele relevante persberichten, websites, landkaarten en andere bronnen geraadpleegd. Via de 

database www.delpher.nl zijn diverse krantenartikelen uit de periode 1940-1945 geraadpleegd. 

 

 1940-1945.bloemendaal.nl; 

 ahn.nl; 

 beeldbankwo2.nl; 

 gahetna.nl; 
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 gemeentegeschiedenis.nl; 

 google earth; 

 heulemakelaars.nl; 

 kadaster.nl; 

 maps.google.com;  

 onsbloemendaal.nl; 

 pdok.nl; 

 vergeltungswaffen.nl;  

 verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl; 

 wibaut.nl. 
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3. Bronnenanalyse 
Algemeen 
 

Ten behoeve van het vooronderzoek, heeft BeoBOM een aantal bronnen geraadpleegd. In dit 

hoofdstuk is het resultaat opgenomen van de beoordeling en evaluatie van het in het vorige hoofd-

stuk geïnventariseerde bronnenmateriaal.  

 

Resultaten archief- en literatuuronderzoek 
 

Op basis van het verrichte archief- en literatuuronderzoek, is hieronder een overzicht gegeven van 

de verschillende oorlogshandelingen die plaats hebben gehad in (de omgeving van) het projectge-

bied. In de kolom ‘relevantie’ wordt door BeoBOM nader toegelicht in hoeverre deze gebeurtenis 

relevant is voor/van invloed is op het huidige projectgebied en of er sprake is van een tweede, be-

vestigende bron. Het WSCS-OCE zegt hierover dat bij de beoordeling en evalueren van het bronnen-

materiaal de volgende uitgangspunten [worden] gehanteerd: De conclusie wordt vastgesteld op basis 

van twee of meer onafhankelijk verifieerbare bronnen. Indien slechts één bron is aangetroffen, wordt 

dat duidelijk aangegeven in de rapportage. In de rapportage wordt gerapporteerd hoe de betrouw-

baarheid van de bronnen is ingeschat. In de kolom relevantie zal derhalve tevens worden ingegaan 

op de betrouwbaarheid van de bronnen. 

 

Datum Gebeurtenis Relevant 

Meidagen 1940 De Duitse inval ging grotendeels aan de gemeente 
Bloemendaal voorbij. Er vinden geen oorlogshandelin-
gen plaats binnen de gemeente, maar de luchtbescher-
mingsdienst is wel dag en nacht paraat. Ook zijn de 
voornaamste toegangswegen in de gemeente afgezet 
door Nederlandse militairen.4 
 

Niet relevant. Tijdens de meida-
gen werd er niet gevochten in 
of nabij het projectgebied. 
 
Deze informatie wordt door een enkele bron 
genoemd. Het betreft hier een secundaire 
bron, die echter als betrouwbaar wordt inge-
schat. 
 

5 augustus 
1940 

Perceel Essenlaan nr 3 wordt door oorlogsgeweld be-
schadigd.5 
 

Niet aantoonbaar relevant. De 
genoemde locatie is gelegen 
op circa 750 meter ten noorden 
van het projectgebied. De 
exacte oorzaak van de schade 
is niet bekend. 
 
Deze informatie wordt door een enkele bron 
genoemd. Het betreft hier een secundaire 
bron, die echter als betrouwbaar wordt inge-
schat. 
 

7 december 
1940 

Duitse dagberichten melden dat twee niet ontbrande 
brandbommen in Bloemendaal zijn aangetroffen. De 
brandbommen zijn vervolgens veiliggesteld door de 
Wehrmacht.6 
  

Niet aantoonbaar relevant. Een 
exacte locatie waar de brand-
bommen zijn terechtgekomen 
is niet bekend. 
 
Deze informatie wordt door een enkele bron 
genoemd. Het betreft hier echter een offici-
eel rapport, dat in principe als betrouwbaar 
wordt ingeschat. 
 

                                                             
4 Nierhoff, Bloemendaal: kroniek 1939-1945 (Bloemendaal 2005). 
5 Nierhoff, Bloemendaal: kroniek 1939-1945 (Bloemendaal 2005).  
6 NIOD, toeg. nr. 77, inv. nr 1328. 
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Datum Gebeurtenis Relevant 

20 december 
1940 

Tien niet-ontplofte luchtafweergranaten worden ge-
vonden in Bloemendaal.7 
 

Niet aantoonbaar relevant. Een 
exacte locatie waar de luchtaf-
weergranaten zijn terechtge-
komen is niet bekend. 
 
Deze informatie wordt door een enkele bron 
genoemd. Het betreft hier echter een offici-
eel rapport, dat in principe als betrouwbaar 
wordt ingeschat. 
 

1941 

14 april 1941 De percelen Kleverlaan nr. 93, Platanenlaan nr. 79, en 
Potgieterweg nr. 11 worden door oorlogsgeweld be-
schadigd.8 
 

Niet aantoonbaar relevant. De 
genoemde locaties zijn alle drie 
gelegen op ten minste 450 me-
ter buiten het projectgebied. 
De exacte oorzaak van de 
schade is niet bekend. 
 
Deze informatie wordt door een enkele bron 
genoemd. Het betreft hier een secundaire 
bron, die echter als betrouwbaar wordt inge-
schat. 
 

1942 

- In 1942 vinden binnen de gemeente Bloemendaal, in de 
nabijheid van het projectgebied, geen noemenswaar-
dige oorlogshandelingen plaats. 
 

Relevant. In principe een con-
tra-indicatie voor het achterblij-
ven van CE. 
 

1943 

27 januari 1943 De percelen Adriaan Stooplaan nrs 23 en 25 worden 
door een ontplofte granaat licht beschadigd.9 
 

Niet aantoonbaar relevant. De 
genoemde locatie is gelegen 
op circa 350 meter ten zuiden 
van het projectgebied.  
 
Deze informatie wordt door een enkele bron 
genoemd. Het betreft hier een secundaire 
bron, die echter als betrouwbaar wordt inge-
schat. 
 

April 1943 Een groot deel van de gemeente Bloemendaal wordt 
door de Duitse bezettingsmacht tot ‘Sperrgebiet’ ver-
klaard of gevorderd. Wegen buiten het Sperrgebiet 
worden aan het openbaar verkeer onttrokken.10 
 

Niet aantoonbaar relevant. Het 
verklaren tot spergebied heeft 
geen gevolgen voor de moge-
lijke verdachtheid van het pro-
jectgebied. Wel heeft het tot 
gevolg dat in de ontruimde ge-
bieden de luchtbeschermings-
dienst niet langer actief was. 
 
Deze informatie wordt door een enkele bron 
genoemd. Het betreft hier een secundaire 
bron, die echter als betrouwbaar wordt inge-
schat. 
  

                                                             
7 NIOD, toeg. nr. 77, inv. nr 1328. 
8 Nierhoff, Bloemendaal: kroniek 1939-1945 (Bloemendaal 2005). 
9 Nierhoff, Bloemendaal: kroniek 1939-1945 (Bloemendaal 2005). 
10 Nierhoff, Bloemendaal: kroniek 1939-1945 (Bloemendaal 2005). 
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Datum Gebeurtenis Relevant 

10 augustus 
1943 

Een Messerschmitt Bf 109 G-6 ‘Weisse 3’ met Werkenum-
mer 15656 van het 7. Staffel/Jagdgeschwader 54 “Grü-
nherz” is neergestort te Bloemendaal bij Overveen.11 
SGLO bevestigt de crash en stelt dat het vliegtuig is 
neergestort wegens een motorstoring.12 
 

Niet aantoonbaar relevant. Een 
exacte locatie van de crash is 
niet bekend. 
 
Deze informatie wordt door een enkele bron 
genoemd. Het betreft hier een secundaire 
bron, die echter als betrouwbaar wordt inge-
schat. 
 

13 augustus 
1943 

Perceel Berkenlaan nr 10 krijgt door oorlogsgeweld 
lichte schade.13 

Niet aantoonbaar relevant. De 
genoemde locatie is gelegen 
op circa 750 meter ten noorden 
van het projectgebied. De 
exacte oorzaak van de schade 
is niet bekend. 
 
Deze informatie wordt door een enkele bron 
genoemd. Het betreft hier een secundaire 
bron, die echter als betrouwbaar wordt inge-
schat. 
 

27 september 
1943 

Een Messerschmitt Bf 109 G-6 met Werkenummer 26039 
van het III./JG 11 stort neer te Bloemendaal bij Overveen. 
Een oorzaak van de crash in onbekend. De piloot over-
leeft de crash, maar raakt wel gewond.14 

Niet aantoonbaar relevant. Een 
precieze locatie van de crash is 
niet bekend. 
 
Deze informatie wordt door een enkele bron 
genoemd. Het betreft hier een secundaire 
bron, die echter als betrouwbaar wordt inge-
schat. 
 

22 november 
1943 

Het perceel Oranje Nassaulaan nr 73 wordt door oor-
logsgeweld beschadigd.15 
  

Niet aantoonbaar relevant. De 
genoemde locatie is gelegen 
op circa 500 meter ten westen 
van het projectgebied. De 
exacte oorzaak van de schade 
is niet bekend. 
 
Deze informatie wordt door een enkele bron 
genoemd. Het betreft hier een secundaire 
bron, die echter als betrouwbaar wordt inge-
schat. 
 

1944 
September 
1944 

In deze maand beginnen de werkzaamheden voor het 
maken van een tankgracht van de Delft door de Willem 
de Zwijgerlaan en de Waldeck-Pyrmontlaan tot de 
spoorlijn Haarlem-Zandvoort.16 Voor het maken van de 
tankgracht door de Waldeck-Pyrmontlaan wordt de af-
braak bevolen van het perceel Linden- (Julianalaan) no. 
102. Met de afbraak moet 4 september worden begon-
nen. 
 
 

Relevant. Deze gebeurtenissen 
hebben directe betrekking op 
het projectgebied.  
 
Deze informatie wordt door verschillende 
(primaire) bronnen bevestigd, welke als be-
trouwbaar worden ingeschat. 
 

 

                                                             
11 Eversteijn, Bombardementen, 1722. 
12 SGLO, crash database, crashnummer: T2758. 
13 Nierhoff, Bloemendaal: kroniek 1939-1945 (Bloemendaal 2005). 
14 Eversteijn, Bombardementen, 1787; SGLO, verliesregister, Crash T2904. 
15 Nierhoff, Bloemendaal: kroniek 1939-1945 (Bloemendaal 2005). 
16 Nierhoff, Bloemendaal: kroniek 1939-1945 (Bloemendaal 2005). 
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Datum Gebeurtenis Relevant 

 
Figuur 10. Op het luchtfotomateriaal van 7 april 1945 is de tankgracht tussen de Willem de Zwijgerlaan en het spoor Haarlem-Santpoort 
duidelijk zichtbaar. Luchtfotonummer: 3114. 
 

 
Figuur 11. De tankversperring (drakentanden) in de Willem de Zwijgerlaan, ten zuidwesten van het projectgebied. Luchtfoto 3114, 7 april 
1945.  Bron afbeelding: ‘ Verdedigingswerken’, Ons Bloemendaal, 28, 3 (2004).  

 
1945 

10 februari 1945 In de gemeente Bloemendaal worden door de Duitse 
bezetters veel Splitterboxen (schuilgelegenheden voor 
voertuigen) gegraven.17 Op 27 februari zijn daarvan 192 
gereed in grondwerk en 53 in dakconstructie.18 

Niet aantoonbaar relevant. 
Hoewel de beschrijving aan-
toont dat de Duitsers een uitge-
breid systeem van verdedi-
gingswerken hebben aange-
legd, is de aanwezigheid van 
splitterboxen geen indicatie 

                                                             
17 Nationaal archief, toeg. nr. 2.13.71, inv. nr. 1923. 
18 Nierhoff, Bloemendaal: kroniek 1939-1945 (Bloemendaal 2005). 
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Datum Gebeurtenis Relevant 

voor de mogelijke aanwezig-
heid van CE. 
 
Deze informatie wordt door een enkele bron 
genoemd. Het betreft hier echter een offici-
eel rapport, dat in principe als betrouwbaar 
wordt ingeschat. 
 

27 juli 1945 Uit een brief van de militaire commissaris van de Pro-
vincie Noord-Holland, blijkt dat er in Bloemendaal nog 
grote hoeveelheden munitie door de Duitse bezetters 
zijn achtergelaten.19 
 

Niet aantoonbaar relevant. Vol-
gens de brief zou het gaan om 
een munitiedump in en rondom 
Villa ‘Beau Regard’. Genoemd 
perceel ligt op ruime afstand 
(1,4 kilometer) van het project-
gebied.  
 
Deze informatie wordt door een enkele bron 
genoemd. Het betreft hier echter een offici-
eel rapport, dat in principe als betrouwbaar 
wordt ingeschat. 
 

19 september 
1945 

De directeur van Publieke Werken rapporteert dat in de 
loop van volgende week alle schuilgaten in de ge-
meente zullen zijn gedicht. Alle Splitterboxen en prik-
keldraadversperringen zijn al geruimd.20 
 

Niet aantoonbaar relevant. De 
melding bevat geen informatie 
over het al dan niet aantreffen 
van achtergelaten CE. 
 
Deze informatie wordt door een enkele bron 
genoemd. Het betreft hier een secundaire 
bron, die echter als betrouwbaar wordt inge-
schat. 
 

28 november 
1945 

In een sloot achter het Kennemer Lyceum (Adriaan 
Stoopplein 7, Overveen) werd door leerlingen munitie 
aangetroffen. De Duitse troepen die gelegerd zaten in 
het schoolgebouw hadden de munitie daar gedumpt 
na de capitulatie.21 
 
 
 

Niet aantoonbaar relevant. Het 
perceel Adriaan Stoopplein 7 is 
gelegen op circa 280 meter ten 
zuiden van het projectgebied. 
 
Deze informatie wordt door een enkele bron 
genoemd. Het betreft hier een secundaire 
bron, die echter als betrouwbaar wordt inge-
schat. 
 

1945 >  

8 mei 1945 Rond het middaguur arriveren de eerste Canadese 
troepen in Bloemendaal.22 
  

Relevant. In principe een con-
tra-indicatie. Tijdens de bevrij-
ding van Bloemendaal wordt 
geen strijd geleverd. 
 
Deze informatie wordt door een enkele bron 
genoemd. Het betreft hier een secundaire 
bron, die echter als betrouwbaar wordt inge-
schat. 
 

 
  

                                                             
19 NHA, toeg. nr. 245, inv. nr. 14. 
20 Nierhoff, Bloemendaal: kroniek 1939-1945 (Bloemendaal 2005). 
21 NHA, Gemeentepolitie Bloemendaal, inv.nr. 913. 
22 Nierhoff, Bloemendaal: kroniek 1939-1945 (Bloemendaal 2005). 
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Archief Mijn- en Munitieopruimingsdienst (MMOD) 1945-1970 
 

In het Semi-Statisch archief van Defensie te Rijswijk is nagegaan of binnen het projectgebied door 

de Munitie- en Mijnenopruimingsdienst (MMOD) in de periode 1945-1970 ruimingen van CE zijn uit-

gevoerd. In dit archief is slechts één (niet-)relevante melding aangetroffen. De hier genoemde lo-

catie, de villa Beau Regard, is gelegen op meer dan 1,4 kilometer ten noordwesten van het project-

gebied. 

 

DATUM BIJZONDERHEDEN 

24 april 1945 Opgave betreffende mijnenvelden. Volgens opgave van N.B.S., Commando Bloemendaal, zijn te 
Bloemendaal nog ‘groote hoeveelheden munitie van de voormalige Duitsche Weermacht’ aanwe-
zig. Deze munitie is gelegen ‘in en om de villa “Beau Regard” en in de garage van het huis, dat 
gelegen is aan het snijpunt van de Hooge- en de Midden Duinendaalscheweg’. Het gaat om diverse 
soorten CE, waaronder handgranaten en mijnen. Het geheel wordt bewaakt door militairen van 
de Britse Royal Artillery. 
 
Verzoek om spoedige afvoer van de gevaarlijke stoffen, vanwege het gevaar voor ongelukken en 
de daarop volgende ernstige gevolgen voor Bloemendaal. 

 

Archief Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) 1971-heden 

Sinds 1971 worden meldingen en ruimingen (MORA’s) van CE centraal geregistreerd door de Explo-

sieven Opruimingsdienst (EODD). In het archief, eveneens ondergebracht in het Semi-Statisch Ar-

chief te Rijswijk is nagegaan of hierin voor de gemeente Bloemendaal meldingen en/of ruimingen 

zijn opgenomen die plaats hebben gehad in de directe nabijheid van het projectgebied. Met het-

zelfde doel zijn alle bekende meldingen en ruimingen van na 2010 opgevraagd. In onderstaand over-

zicht zijn alleen de meldingen opgenomen van ruimingen die hebben plaatsgevonden binnen een 

straal van 500 meter van het projectgebied te Overveen. 

 

MORA LIGPLAATS AANTAL BENAMING/SOORT BIJZONDERHEDEN 

19862591 Adriaan Stoopplein, Overveen 1 Brisantmortiergranaat, 2 inch Mechanische schok-

buis, niet verschoten 

19862742 Bloemendaalseweg 185, Over-
veen 

1 Brisantgranaatpatroon, 2 cm Geen 

19961860 Adriaan Stoopplein, Overveen 1 Antitankbrisantgranaat, PIAT Geen 

 

Geen van de bovenstaande meldingen heeft directe invloed op het projectgebied. De herkomst van 
het 2 cm brisantgranaatpatroon kan niet met zekerheid worden vastgesteld. De beide ruimingen 
bij het Adriaan Stoopplein hangen hoogstwaarschijnlijk samen met de eerder genoemde dump van 
CE (door Duitse militairen) na de capitulatie, waarvan op 28 november 1945 melding wordt ge-
maakt.  
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Figuur 12. Meldingen van de EODD in de omgeving van het projectgebied. Bron: EODD, bron satellietbeeld: World Imagery.  

 

Collectie mijnenveldkaarten, leg- en ruimrapporten EODD 
 

In de collectie mijnenveldkaarten, leg- en ruimrapporten van de EODD zijn geen aanwijzingen voor 

de aanwezigheid van mijnenvelden binnen of in de directe nabijheid van het projectgebied aange-

troffen. Er is daardoor geen sprake van indicaties voor het achterblijven van CE in de vorm van mij-

nen in, of in de nabijheid van, de tankgracht in het projectgebied. 
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4. Luchtfotoanalyse 
Algemeen 
 

Ten behoeve van dit vooronderzoek is een aantal luchtfoto’s door BeoBOM geanalyseerd. Deze 

luchtfoto’s zijn geïnterpreteerd op de aanwezigheid van schade aan het landschap als gevolg van 

oorlogshandelingen en militaire werken. Uit de collectie van DOTKAdata, LUFT, de NCAP, TOPOD 

en BeoBOM is het beschikbare luchtfotomateriaal voor deze locatie geïnventariseerd en beoor-

deeld op kwaliteit. De vervolgens geraadpleegde luchtfoto’s dateren van 1937, 19 mei 1943, 4 de-

cember 1943, 18 september 1944 en 7 april 1945. In onderstaande tabel wordt het geheel van ge-

raadpleegde luchtfoto’s weergegeven. 

 

Luchtfotonummer(s) Sortie Datum Schaal Kwaliteit Dekking Bron 

085 - 1937 Onbekend Goed 100% DOTKA 

3825 US 13PH  19 mei 1943 Onbekend Goed 100% TOPOD 

7071 US 7PH  4 december 1943 Onbekend Goed 100% DOTKA 

3018 R4/865 18 september 1944 1/9.600 Goed 100% DOTKA 

3114 4/2184 7 april 1945 1/7.600 Goed 100%  DOTKA 

 

Resultaat luchtfotoanalyse 
 

Uit de analyse van het luchtfotomateriaal zijn verschillende verstoringen als gevolg van oorlogs-

handelingen in de (directe) omgeving van het projectgebied gesignaleerd. Er zijn geen kraters of 

andere verstoringen als gevolg van oorlogshandelingen waargenomen. Wel zijn diverse verdedi-

gingswerken zichtbaar, waaronder een brede tankgracht23 die het oostelijke deel van het project-

gebied doorkruist. De aanleg van deze tankgracht begon in september 1944. Waar sprake is van 

doorgangen, zoals de Willem de Zwijgerlaan en het spoor Haarlem-Santpoort is een andersoortige 

versperring, bestaande uit zogeheten drakentanden aangelegd.  

 

 
Figuur 13. Op 7 april 1945 is de in september 1944 aangelegde tankgracht duidelijk zichtbaar. Luchtfotonummer 3114. 

                                                             
23 NA, toeg.nr. 2.13.71/inv.nr. 1923. 
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Figuur 14. Een versperring (drakentanden) ter plaatse van de spoorlijn. Luchtfotonummer 3114, 7 april 1945.  

 

 
Figuur 15. Voorbeeld van een tankgracht, als opgenomen het Bildheft neuzeitlicher Stellungsbau (1 juni 1944). 
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5. Landschapsanalyse 
 
Algemeen 
 

Ten behoeve van het in kaart brengen van verstoringen in het landschap, als gevolg van oorlogs-

handelingen, voert BeoBOM standaard een landschapsanalyse uit met behulp van historisch kaart-

materiaal, satellietbeelden, luchtfotomateriaal uit de periode 1940-1945, BAG-gegevens (Basisregi-

straties Adressen en Gebouwen) en LIDAR. LIDAR staat voor Light Detection and Ranging of Laser 

Imaging Detection And Ranging, en houdt in dat hoogteverschillen in het landschap in kaart worden 

gebracht middels laserpulsen. Door hoogteverschillen te analyseren, kunnen verstoringen zoals 

bomkraters of verdedigingswerken in sommige gevallen worden opgespoord. Hierbij valt bijvoor-

beeld te denken aan hoogteverschillen in het landschap, die niet zichtbaar zijn op luchtfoto’s door 

bebossing of andere vegetatie. Ook hoogteverschillen die niet met het menselijk oog zichtbaar zijn, 

zijn wel zichtbaar als LIDAR wordt ingezet. Naast het in kaart brengen van mogelijke verstoringen 

als gevolg van oorlogshandelingen, wordt LIDAR hier eveneens toegepast om de naoorlogse bo-

demroering in kaart te brengen. Naoorlogs opgehoogde gebieden onderscheiden zich duidelijk, 

wanneer LIDAR wordt toegepast. In de volgende paragraaf worden de resultaten van deze analyse 

besproken. 

 

Naoorlogse bodemroerende werkzaamheden 
 

Om na te gaan in hoeverre rond het projectgebied (ingrijpende) bodemroerende werkzaamheden 

hebben plaatsgevonden die mogelijk van invloed zijn op de mate van verdachtheid, zijn de lucht-

foto’s uit de Tweede Wereldoorlog, historisch kaartmateriaal en een modern satellietbeeld met 

elkaar vergeleken. Daarnaast is gebruik gemaakt van BAG-gegevens (Basisregistratie Adressen en 

Gebouwen). Het analyseren van naoorlogse bodemroering is niet alleen relevant wanneer het gaat 

om het in kaart brengen van naoorlogs geroerde bodemlagen waarin mogelijk zonder aanvullend 

onderzoek kan worden gewerkt, ook zegt naoorlogse bodemroering iets over hoe verdacht een 

gebied precies is. Bijvoorbeeld: een bron stelt dat plaats X is beschoten door artillerie, echter kan 

niet exact worden aangetoond welk gebied nu is getroffen. Als de omgeving van plaats X in 1945 

uit weiland bestond en in 2019 uit volledig volgebouwde woonwijken waarbij voor zover bekend 

tijdens de werkzaamheden nimmer CE zijn aangetroffen, dan valt mogelijk te concluderen dat dit 

gebied niet is getroffen door artilleriebeschietingen. In die zin kan het in kaart brengen van naoor-

logse bodemroering dus als contra-indicatie dienen en is ook het onderzoeken van de omgeving 

van het spoor (waar niet gewerkt zal worden) van relevantie voor het onderzoek. Onderstaande 

afbeeldingen tonen de situatie rond het projectgebied in de oorlogsjaren vergeleken met de hui-

dige situatie, gevolgd door de BAG-gegevens. 
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Figuur 16. De situatie in en rond het projectgebied ca. 1961. Op deze kaart is de tankgracht nog duidelijk zichtbaar. De Westelijke Rand weg 

(N208) is hier nog niet ingetekend. Bron: topotijdreis.nl 

 

 
Figuur 17. De situatie in en rond het projectgebied omstreeks 1969. Langs de westzijde van het projectgebied is de Westelijke Randweg (N208) 

gerealiseerd. Een gedeelte van de tankgracht is nog steeds – als watergang – zichtbaar. Bron: topotijdreis.nl 
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Figuur 18. De situatie in en rond het projectgebied omstreeks 1981. De tankgracht is inmiddels gedicht. Hierna is op deze nieuw aangebrachte 

grond bebouwing gerealiseerd. Deze bebouwing (opslagloods) is tegenwoordig nog steeds aanwezig. Binnen het projectgebied is e veneens 

bebouwing aangebracht. Bron: topotijdreis.nl 

 

 
Figuur 19. De situatie binnen en rond het projectgebied op kaartmateriaal uit 1999. Binnen het projectgebied is nog een gebouw (opslag-

loods) verschenen. Bron: topotijdreis.nl 
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Figuur 20. De situatie binnen en rond het projectgebied op 7 april 1945. Luchtfotonummer 3114. 

 

 
Figuur 21. De situatie binnen en in de directe nabijheid van het projectgebied anno 2019. De tankgracht is als gevolg van de vele bodemroe-

rende werkzaamheden niet langer in het landschap te herkennen. Bron satellietbeeld: World Imagery. 

 

Resultaat vergelijking 
 

Uit bovenstaande vergelijking is gebleken dat in de periode 1945 tot heden, binnen het projectge-

bied slechts geringe bodemroerende werkzaamheden hebben plaatsgevonden. De tegenwoordig 

aanwezige bebouwing dateert uit de periode 1981-1990. De Westelijke Randweg (N208) is aange-

legd medio 1960. Het projectgebied is enige tijd door de provincie Noord-Holland gebruikt als op-

slagplaats voor verkeersborden. Op het terrein zijn anno 2019 een bedrijfs-/opslagloods en garage 

aanwezig, waarvan een deel buiten het projectgebied is gelegen.  De totale oppervlakte van de 
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tegenwoordig aanwezige bebouwing bedraagt ca. 382 m2, de totale oppervlakte van het perceel 

ca. 4572m2.24  

 

 
Figuur 22. De huidige bebouwing ter plaatse van het projectgebied, gezien vanuit westelijke richting. Bron: www.heulemakelaars.nl  

 

 
Figuur 23. Het projectgebied vanuit de lucht gezien. Het gebouw direct ten noorden van het projectgebied staat binnen de contouren van de 

voormalige tankgracht, net als de bebouwing binnen het oostelijke gedeelte van het projectgebied. Situatie anno 2019. Bron satellietbeeld: 

World Imagery. 

                                                             
24 http://heulemakelaars.nl; zie ook: http://www.wibaut.nl 
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In hoeverre er sprake is van een verdacht gebied en in hoeverre dit gebied op basis van naoorlogse 

bodemroering al dan niet verkleind kan worden, wordt in hoofdstuk 6 bepaald. 

 

Hoogteverschillen 
 

Uit de analyse van het landschap middels LIDAR, zijn geen verstoringen naar voren gekomen die 

wijzen op oorlogshandelingen binnen of in de directe nabijheid van het projectgebied. 

 

 
Figuur 24. Een overzicht van het projectgebied in LIDAR. Omwille  van de zichtbaarheid is het projectgebied hier in rood weergegeven. Er 

zijn geen verstoringen als gevolg van oorlogshandelingen gesignaleerd, zelfs niet van de in 1945 zeer prominent aanwezige tankgracht. 

Bron: PDOK. 
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6. Beoordeling en evaluatie bronnenmateriaal 
Algemeen 
 

Uit het geheel van geraadpleegde bronnen zijn enkele indicaties voor de mogelijke aanwezigheid 

van CE in de directe omgeving van het projectgebied naar voren gekomen. Hieronder is een over-

zicht opgenomen van de verschillende indicaties, contra-indicaties, leemten in de kennis en conclu-

sies voor de aanwezigheid van CE binnen het projectgebied. 

 

Indicaties 

Op basis van het literatuur- en archiefmateriaal zijn de volgende aanwijzingen voor de aanwezig-

heid van CE in de omgeving van het projectgebied aangetroffen: 

 

 In de wijde omgeving van het projectgebied, met name in het duingebied, zijn door de 

EODD vele malen verschillende (sub)soorten CE geruimd. Voor de omgeving van het pro-

jectgebied zijn een munitieopslagplaats (villa Beau Regard) en een dumplocatie (Kenne-

merlyceum/Adriaan Stoopplein) bekend; 

 In de nabijheid van het projectgebied is diverse malen schade aangericht door de inslag van 

graten afkomstig van luchtdoelgeschut. 

 

Contra-indicaties 
 

De volgende contra-indicaties voor de aanwezigheid van CE zijn aangetroffen: 

 

 Er zijn geen indicaties aangetroffen voor de aanwezigheid van CE, in de vorm van mijnen of 

anderszins, ter plaatse van de in september 1944 aangelegde tankgracht. Als gevolg van 

vele en ingrijpende bodemroerende werkzaamheden is de tankgracht geheel verdwenen. 

Binnen de contouren van de gracht is zowel binnen als buiten het projectgebied medio 1980 

bebouwing gerealiseerd. In het WSCS-OCE is een tankgracht/-geul als volgt gedefinieerd: 

‘Een diepe (al dan niet droge) gracht of geul met steile wanden, aangebracht om pantservoer-

tuigen tegen te houden’. Het uitgangspunt is dat een tankgracht in principe als ‘onverdacht’ 

kan worden beschouwd, tenzij er aanwijzingen zijn dat er mogelijk munitie in gedumpt is. 

In het geraadpleegde bronnenmateriaal zijn dergelijke aanwijzingen niet aangetroffen. De 

tankgracht kan derhalve als ‘onverdacht’ worden beschouwd; 

 Op het luchtfotomateriaal van 1943, 1944 en 1945 zijn – m.u.v. de tankgracht – binnen het 

projectgebied geen kraters, oorlogsschade, of verdere oorlogsgerelateerde verstoringen 

waargenomen; 

 Er zijn geen aanwijzingen aangetroffen voor het plaatsvinden van vliegtuigcrashes binnen 

of in de directe nabijheid van het projectgebied; 

 In de archieven van de MMOD, Hulpverleningsdienst en EODD zijn geen meldingen van rui-

mingen binnen het projectgebied aangetroffen. Er zijn bovendien geen geregistreerde mij-

nenvelden bekend in of in de directe nabijheid van de in (en langs) het projectgebied gele-

gen tankgracht. 
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Leemten in de kennis 
 

De volgende leemten in de kennis zijn gesignaleerd: 

Algemeen 

 De ervaring leert dat niet alle archiefstukken de tand des tijds doorstaan, wat verschillende 

oorzaken kan hebben (onbewuste oorzaken zoals brand, of bewuste vernietiging van ar-

chiefstukken). Het is in principe mogelijk dat CE-gerelateerde informatie sinds 1945 verloren 

is gegaan. Hiermee samenhangend kan het eveneens voorkomen dat bepaalde gebeurte-

nissen, door verdwijning van de oorspronkelijke bron, niet meer getoetst kunnen worden 

en er enkel nog sprake is van een interpretatie van de oorspronkelijke bron (bijvoorbeeld 

in de literatuur). Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog worden verder niet alle gebeurte-

nissen vastgelegd, simpelweg omdat deze onopgemerkt bleven, of omdat deze niet de 

moeite van het vastleggen waard geacht werden. 

Specifiek voor het projectgebied 

 

 Niet alle in de bronnen genoemde oorlogshandelingen, kunnen aan een specifieke locatie 

worden gekoppeld; 

 Niet alle naoorlogs gevonden/gemelde CE, konden aan een specifieke locatie worden ge-

koppeld. Ook voor sommige MORA’s geldt, dat het niet altijd bekend is waar deze precies 

geplaatst dienen te worden. Dit geldt voornamelijk voor vondsten ‘op het politiebureau’ 

etc. 

Mogelijk aan te treffen (sub)soorten CE 
 

In het geraadpleegde bronnenmateriaal, zijn geen feitelijke aanwijzingen aangetroffen die wijzen 

op de mogelijke aanwezigheid van CE binnen het projectgebied. 

  

Horizontale afbakening verdacht gebied  
 

Binnen het projectgebied is sprake van de aanwezigheid van een tankgracht. Deze tankgracht 

vormt op zichzelf geen indicatie voor het achterblijven van CE. In het WSCS-OCE is een tankgracht/-

geul als volgt gedefinieerd: 

 

‘Een diepe (al dan niet droge) gracht of geul met steile wanden, aangebracht op pantservoertuigen 

tegen te houden’. Het uitgangspunt is dat een tankgracht in principe als ‘onverdacht’ kan worden 

beschouwd, tenzij er aanwijzingen zijn dat er mogelijk munitie in gedumpt is. In het geraadpleegde 

bronnenmateriaal zijn hiervoor geen aanwijzingen aangetroffen. De tankgracht kan derhalve als 

‘onverdacht’ worden beschouwd. 

 

Verticale afbakening verdacht gebied  
 

In het geraadpleegde bronnenmateriaal, zijn geen feitelijke aanwijzingen aangetroffen welke wij-

zen op de mogelijke aanwezigheid van CE binnen het projectgebied. De verticale afbakening komt 

derhalve te vervallen. 
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Conclusie en aanbevelingen 
Ter plaatse van het projectgebied Westelijke Randweg 1 te Overveen staat de bouw van een woon-

gebouw gepland. Om dit woongebouw te kunnen realiseren, zullen diverse bodemroerende werk-

zaamheden worden uitgevoerd. De Arbeidsomstandighedenwet stelt dat er gezorgd moet worden 

voor een veilige werkplek. Uit dien hoofde dient een onderzoek naar de aanwezigheid van CE te 

worden uitgevoerd. Dit onderzoek wordt in de regelgeving een vooronderzoek genoemd. Het 

vooronderzoek wordt uitgevoerd conform de huidige wettelijke norm, zoals vastgelegd in het 

WSCS-OCE. Voorliggend rapport heeft betrekking op het projectgebied aan de Westelijke Rand-

weg, zoals getoond in dit vooronderzoek.  

 

In de voor dit vooronderzoek geraadpleegde literatuur- en archiefgegevens, zijn geen feitelijke in-

dicaties voor de aanwezigheid van CE binnen het projectgebied aangetroffen. Vanuit OCE-oogpunt 

kunnen de geplande werkzaamheden, binnen de contouren van het projectgebied zoals getoond 

in voorliggend document en op bijbehorend kaartmateriaal, zonder aanvullend onderzoek of op-

sporingsproces worden uitgevoerd. 

 

N.B.: op het kaartmateriaal in- en behorende bij deze rapportage worden mogelijk verdachte gebieden, 

indicaties en gebeurtenissen buiten het projectgebied getoond, welke niet direct van invloed zijn op 

het projectgebied maar die wel zijn geconstateerd. Omwille van de volledigheid worden deze tevens 

weergegeven. Buiten de contouren van het projectgebied, zoals getoond, kan niet worden gewerkt 

zonder aanvullend onderzoek. 
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Bijlage 1. BB18-108-OT-01 INVENTARISATIEKAART 
 

(losbladig) 
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Bijlage 2. BB18-108-OT-02 BODEMBELASTINGKAART  
 

(losbladig) 
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