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Betreft Briefrapport Ontplofbare Oorlogsresten, T6 locaties Oude Wetering en Woudwetering 

 

 

 

Geachte mevrouw  

 

Hierbij ontvangt u het briefrapport Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten (OOO) ten behoeve van het project 

Oeververvanging T6, voor de locaties Oude Wetering en Woudwetering. Dit briefrapport is opgesteld naar 

aanleiding van de wens van de opdrachtgever om versneld en op korte termijn te starten met werkzaam-

heden binnen deze delen van het onderzoeksgebied. Dit briefrapport moet beschouwd worden als een 

tussentijds overzicht van het uitgevoerde onderzoek. De volledige onderbouwing van de analyse volgt in het 

nader op te stellen eindrapport dat tevens de volledige bronnenlijst bevat.  

 

Projectlocatie 

Het projectgebied ligt in de gemeente Kaag en Braassem en is tevens ten dele in de gemeente 

Haarlemmermeer gesitueerd.  

 

Voorgenomen werkzaamheden 

Het project T6 Noord richt zich op de vervanging van de oevers van de Oude Wetering en de Woudwetering. 

Hiervoor dienen allereerst verscheidene sonderingen geplaatst te worden alvorens begonnen kan worden 

met het verwijderen- en opnieuw aanbrengen van de oeverversterkingen in/aan deze waterwegen. 
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figuur 1: projectlocatie Oude Wetering in het blauw omlijnd (bron: ESRI) 

 
figuur 2 - projectlocatie Woudwetering (met overloop in Heimanswetering) in blauw omlijnd (bron: ESRI) 
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Beschikbare informatie 

RPS heeft de beschikking over zowel Nederlandse als buitenlandse archieven uit de Tweede Wereldoorlog 

en heeft daaruit de benodigde informatie vergaard met betrekking tot de Oude Wetering en de 

Woudwetering. De archieven van de betreffende gemeenten uit 1940 zijn geraadpleegd, alsook een grote 

verscheidenheid aan open bronnen die zich toeleggen op de Tweede Wereldoorlog in het algemeen of in 

deze regio. Hieronder wordt per ‘bestuurslaag’ (nationaal, provinciaal, gemeentelijk) aangegeven van welke 

archieven en open bronnen gebruik is gemaakt bij het uitvoeren van het onderzoek.  

 

• Nationaal (NL) 

– Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH). 

– Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). 

– Nationaal Archief (NA). 

– Semi-Statisch Informatiebeheer (SIB). 

– Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD). 

– Kadaster. 

 

• Nationaal (UK, DE, CDN) 

– The National Archives (TNA), Verenigd Koninkrijk. 

– Bundesarchiv-Militärarchiv (BAMA), Duitsland. 

– Library and Archives of Canada (LAC). 

 

• Provinciaal 

– Provinciaal Archief Zuid-Holland. 

 

• Gemeentelijk1 

– Alkemade (Erfgoed Leiden en Omstreken). 

– Leimuiden (Erfgoed Leiden en Omstreken). 

– Woubrugge (Erfgoed Leiden en Omstreken). 

 

• Open bronnen 

– Verliesregister Luchtoorlog (Studiegroep Luchtoorlog). 

– Vergeltungswaffe (V1- en V2-inslagen). 

– Traces of War (Stichting Informatie Wereldoorlog Twee). 

– Delpher. 

 

De relevante informatie uit deze archieven is geanalyseerd en heeft geen concrete en/of herleidbare 

aanwijzingen opgeleverd voor de aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten in het onderzoeksgebied.  

Het archiefonderzoek is uitgevoerd in combinatie met een grondige literatuur- en luchtfotoanalyse. Het 

doornemen van de literatuur heeft geen bruikbare aanwijzingen opgeleverd en heeft evenmin uit archief-

materiaal verkregen aanwijzingen voor de aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten kunnen helpen 

bestendigen of verklaren. Aangezien er op basis van archief- en literatuuronderzoek vastgesteld is dat er 

geen noemenswaardige oorlogshandelingen binnen 500 meter van het onderzoeksgebied hebben plaats-

gevonden, zijn er locatiedekkende luchtfoto’s aangeschaft van een zo laat mogelijke datum in de Tweede 

Wereldoorlog. Deze luchtfoto’s laten geen noemenswaardige bodemverstoringen zien binnen het onder-

zoeksgebied, maar bevestigen wel de Duitse militaire aanwezigheid, alsmede de presentie van veld-

versterkingen, in de nabijheid van het onderzoeksgebied.  

 

 

1 De Gemeente Haarlemmermeer beschikt over een up-to-date gemeentebrede risicokaart, en is zodoende niet op gemeentelijk niveau 

onderzocht.  
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Tot slot heeft RPS eerder uitgevoerde historische vooronderzoeken van locaties in/nabij het onderzoeks-

gebied en gemeentebrede risicokaarten (van de gemeenten Alphen aan den Rijn en Haarlemmermeer) 

geraadpleegd. Hieronder volgt een kort overzicht van de geanalyseerde onderzoeken. 

 

• Door REASeuro is een historisch vooronderzoek uitgevoerd naar de mogelijke aanwezigheid van 

ontplofbare oorlogsresten op de projectlocatie (71887/RO-140096, 20-2-2015). REASeuro heeft hierin 

geconcludeerd dat de Braassemermeer als geheel verdacht is op zeemijnen (inclusief toegangen tot 

Oude Wetering en Woudwetering) en dat de brug over de Heimanswetering in Alphen aan den Rijn 

verdacht is op ondermijning/vernielingsexplosieven. Tevens is aan de westzijde van de Woudwetering 

een gebied over de hele lengte van voornoemde waterweg afgebakend op kleinkalibermunitie. 

• Door T&A Survey is een historisch vooronderzoek uitgevoerd naar de mogelijke aanwezigheid van 

ontplofbare oorlogsresten in de gemeente Kaag en Braassem te Woubrugge (GPR6106, 28-9-2016). 

T&A Survey concludeert in dit rapport dat een deel van de oostelijke oever van de Woudwetering 

onverdacht is op de aanwezigheid van OO 

• Door T&A Survey is een historisch vooronderzoek uitgevoerd naar de mogelijke aanwezigheid van 

ontplofbare oorlogsresten in de gemeente Haarlemmermeer (5887.1, 3-5-2018). Op basis hiervan is 

een gemeentebrede risicokaart opgesteld. Hieruit blijkt dat de in die gemeente gelegen delen van het 

onderzoeksgebied Oude Wetering onverdacht zijn op de aanwezigheid van OO. 

 

Op onderstaande afbeeldingen zijn uitsneden van de bodembelastingkaarten (op volgorde) uit de hiervoor 

beschreven rapporten weergegeven: 

 

 

figuur 3 – uitsnede projectgebied 71887/RO-140096, met verdachte locaties nabij de toegangen tot de Oude Wetering en de 

Woudwetering 
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figuur 3 – uitsnede projectgebied GPR6106, Woudwetering 
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figuur 4 - uitsnede projectgebied 5887.1, Oude Wetering (gemeentebrede risicokaart Haarlemmermeer) 

 

Resultaten 

Het eigen bronnenonderzoek van RPS wijst uit dat er op de projectlocaties Oude Wetering en Woudwetering 

geen concrete aanleiding is om uit te gaan van de aanwezigheid van OO in het projectgebied. 

 

De rapporten van derden en de door de gemeenten aangeleverde informatie geven volgens RPS evenmin 

aanleiding tot het bij voorbaat afbakenen van verdachte gebieden in het onderzoeksgebied. De gemeente-

brede risicokaart van Haarlemmermeer bevat geen verdachte gebieden in/nabij het onderzoeksgebied. Het 

rapport 71887/RO-140096 van REASeuro uit 2014 bevat vermeldingen van verdachte gebieden op onder-

watermunitie, die bij benadering onvoldoende onderbouwd bleken. RPS beschouwt de conclusies uit 

71887/RO-140096 als achterhaald, en kiest er – na zorgvuldige afweging – voor om dezen niet over te 

nemen.  

 

Conclusie 

Op basis van bovenstaande feiten kunnen de voorgenomen (voorbereidende) werkzaamheden plaatsvinden 

zonder verdere specifieke maatregelen. Desalniettemin adviseert RPS het protocol toevalsvondst (zie bijlage 

1) in acht te nemen.  

  



Datum: 03 juni 2021 
Onze ref.: NL202015410-B21-520 
 

Pagina 7 van 7 

 

Indien u hierover nog vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met ondergetekende.  

 

Met vriendelijke groet, 

RPS advies- en ingenieursbureau bv 

 
 

Historicus | Projectmedewerker OO 

 

E: @rps.nl 

M:  

 

 

 

  



  
  
 

 

 

Bijlage 
 

1. Protocol Toevalsvondst 

 

  



Protocol toevalsvondst OO 
1. GA ER ALTIJD VAN UIT

DAT HET OBJECT
GEVAARLIJK IS 

2. NIET AANRAKEN OF
BEROEREN 

4. MARKEER DE
LOCATIE 

5. WAARSCHUW
ANDEREN 

3. WERKZAAMHEDEN EN
TRILLINGEN STOPPEN

6. EVACUEER 200M
(LIEFST

WINDOPWAARTS)

DENK ALTIJD AAN 

 “DE GOUDEN REGEL” 

WAT HOUDT EEN TOEVALSVONDST VAN VERMOEDELIJKE
ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN (OO) IN? 
Een toevalsvondst houdt in dat er een (vermoedelijk) OO wordt aangetroffen op een locatie en/of tijdstip dat 
niet in de risico beoordeling is voorzien. Een toevalsvondst kan plaatsvinden in gebieden die als “onverdacht” zijn 
aangemerkt, maar ook binnen gebieden die  als “verdacht” zijn aangemerkt maar waar op dat moment geen 
geplande  grondroerende en/of opsporingswerkzaamheden plaatsvinden.  

Neem contact op met 
 

Technisch adviseur OOO
RPS Explosives Engineering Services 
T: 
E: @rps.nl 

7. INFORMEER POLITIE
VIA PROJECTLEIDING

(0900-8844) 

8. NEEM CONTACT OP
MET RPS EES NL 



  
  
 

 

 

Bijlage 
 

2. Certificaat CS-OOO 

 



 

Aanwijzingsbeschikking Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder nummer: 2014-0000086668 

Degenen die gebruik maken van de diensten van deze certificaathouder kunnen de geldigheid controleren door het  

certificaatregister te raadplegen op de website van de Stichting Veilig Omgaan met Explosieve Stoffen (www.vomes.nl). 
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Registratienummer: 
Ingangsdatum certificaat: 
Certificaat geldig tot: 
Datum eerste certificaat: 
 
 

26249�3.3 
30�04�2021 
28�03�2023 
28�03�2017 
 

Managing Director 
Dhr. E.W.A.C. Franken 

 
 

TÜV Nederland 
Ekkersrijt 4401 
5692 DL  Son en Breugel 
T:   +31 (0) 499 – 339 500 
E:   info@tuv.nl 
W:  www.tuv.nl 
 
 

RPS Energy Limited 
Explosive Engineering Services 

Prins Mauritsstraat 17 
4141 JC, Leerdam 

KvK�nummer: 01465554 te Abingdon 
Dit systeemcertificaat is afgegeven op basis van het Certificatieschema  

Opsporen ontplofbare Oorlogsresten d.d. 15 oktober 2020,  
waarmee voldaan wordt aan artikel 4.10, vijfde lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

Systeemcertificaat 

Opsporen ontplofbare oorlogsresten 

Evaluatie van het managementsysteem heeft plaatsgevonden volgens  
het certificatiereglement van TÜV Nederland voor het toepassingsgebied: 

Deelgebied A: Opsporing ontplofbare oorlogsresten. 
Deelgebied B: Civieltechnische ondersteuning. 

 
Deze certificatie is onderworpen aan een jaarlijkse evaluatie door TÜV Nederland. 

 
TÜV Nederland verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door de RPS Energy Limited 

gehanteerde managementsysteem bij voortduring voldoet aan de eisen uit het bovengenoemde 
certificatieschema.  

De eisen in dit managementsysteem hebben betrekking op het managementsysteem van het 
opsporingsbedrijf inzake het opsporen van ontplofbare oorlogsresten. 




