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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

AVG Explosieven Opsporing Nederland (hierna: AVG) heeft in opdracht van de Provincie Utrecht een voor-
onderzoek naar de aanwezigheid van conventionele explosieven (hierna: CE) uitgevoerd ter plaatse van de 
projectlocatie ‘vliegbasis Soesterberg’, gelegen in de provincie Utrecht. Hier worden in de toekomst diverse 
bodemingrepen uitgevoerd (zie afbeelding 1).  De provincie Utrecht is voornemens om vliegbasis Soester-
berg over te dragen aan Stichting Utrechts Landschap. Daarvoor is het noodzakelijk om in kaart te brengen 
wat de risico’s zijn met betrekking tot CE. 
 

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 veilig-
heidsrisico. 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 verkrij-
gen. 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 kaartma-
teriaal en het advies om de werkzaamheden onder reguliere omstandigheden uit te voeren, of om vervolg-
stappen te zetten in de vorm bijvoorbeeld een detectieonderzoek. 
 

1.4 Onderzoeksgebied 

Het onderzoeksgebied ligt bij Soesterberg op het grondgebied van de gemeenten Soest en Zeist en grenst 
aan onder andere de Fornheselaan, de N238, de N237, De Stompert, de N413, de Verlengde Paltzerweg, 
de Soester Hoogt en de Beaufortlaan. 
 
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. 
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Afb.1.- Begrenzing onderzoeksgebied (rood omlijnd) en analysegebied (zwart omlijnd). 

 

1.5 Onderzoeksmethode 

 Algemeen 

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

 

 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 in kader van dit onderzoek de volgende archieven en collecties geraadpleegd: 

 
 VERPLICHTE BRONNEN 

Bron Korte omschrijving Geraadpleegd Hoofdstuk 
Literatuur O.a.  En nooit was het stil… Ja 2.2 
Gemeenten Soest en Zeist Vermeldingen oorlogshandelingen Ja 2.5 
Provinciaal archief (Utrechts Archief te Utrecht) Vermeldingen oorlogshandelingen Ja 2.10 

                                                   
1 Werkveldspecifiek certificatieschema voor het systeemcertificaat ‘Opsporen CE’ 
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 VERPLICHTE BRONNEN 
Bron Korte omschrijving Geraadpleegd Hoofdstuk 
Explosieven Opruimings Dienst  Geruimde explosieven (mora’s/wo’s), mij-

nenkaarten 
Ja 2.7 

Luchtfotocollectie Bibliotheek Universiteit Wageningen Luchtfoto’s Tweede Wereldoorlog Ja 2.4 
Luchtfotocollectie Topografische Dienst (Kadaster) Luchtfoto’s Tweede Wereldoorlog Ja 2.4 

 
 NIET-VERPLICHTE BRONNEN 

Bron Korte omschrijving Geraadpleegd Hoofdstuk 
Nederlands Instituut voor Militaire Historie Inlichtingen verzet (575 serie) Ja 2.9 
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie  Collecties 216k en 077 Ja 2.13 
Luchtfotocollectie The Aerial Reconnaissance Archives Luchtfoto’s Tweede Wereldoorlog Nee  
The National Archives (Londen) 2nd TAF Daily Logs, Operations Record 

Books 
Ja 2.14 

Bundesarchiv-Militärarchiv  Diversen, via AVG archief Ja 2.16 
The National Archives and Records Administration 
(Washington) 

Diversen, via AVG archief Ja 2.15 

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 

 
 IN DE WSCS-OCE NIET GENOEMDE BRONNEN 

Bron Korte omschrijving Geraadpleegd Hoofdstuk 
Archief AVG Gegevens uit binnen- en buitenlandse ar-

chieven 
Ja 2.1, 2.6 

 
Database 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  

 
Enkele niet verplichte bronnen (The National Collection of Aerial Photography en getuigen) zijn niet 
geraadpleegd. Luchtfoto’s afkomstig van The National Collection of Aerial Photography kunnen ook 
via de door AVG geraadpleegde Luftbilddatenbank worden besteld. AVG beschikt niet over contact-
gegevens van getuigen die mogelijk relevante informatie kunnen verschaffen. Met het verstrijken van 
de tijd kunnen getuigenverklaringen bovendien gekleurd zijn geworden, wat weer van invloed is op de 
betrouwbaarheid van deze bronnen. 

 

 Beoordeling bronnenmateriaal 

In deze fase van het vooronderzoek worden de indicaties en contra-indicaties uit het bronnenonder-
zoek beoordeeld. Op basis van deze gegevens wordt gemotiveerd vastgesteld of er sprake is van een 
van een op CE verdacht gebied. Indien er sprake is van een verdacht gebied, dan wordt tevens be-
paald: de (sub)soort, de mogelijke aantallen en de verschijningsvorm van de vermoedelijk aanwezige 
CE, alsmede de horizontale en verticale afbakening van het verdachte gebied. 
 
Bij de beoordeling van 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.  
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 Verantwoording 

De volgende personen waren betrokken bij de uitvoering van het vooronderzoek: 
 Dhr. W. van den Brandhof, MA (historicus): opstellen van het vooronderzoek 
 Dhr. H. van Driel (coördinator OCE): assistentie bij archiefonderzoek, verwerken bombardements-

gevens  
 Dhr. P. Gieben (information manager): GIS kaartmateriaal, assistentie bij archiefonderzoek 
 Dhr. M.A. Abee (afdelingshoofd OCE): interne beoordeling opzet en inhoud rapportage 
 Dhr. J.W.J. de Beer (manager OCE): interne beoordeling opzet en inhoud rapportage 
 Dhr. M.  Jochoms (Senior OCE deskundige): interne beoordeling inhoud rapportage 

 

 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 bevat de resultaten van het literatuur- en het archiefonderzoek. 
 
In hoofdstuk 3 zijn de relevante indicaties en contra-indicaties chronologisch geordend in een lijst van 
gebeurtenissen. In dit hoofdstuk is tevens bepaald of de lijst met gebeurtenissen voldoende indicaties 
bevat, waaruit blijkt dat ter plaatse van de onderzoekslocatie mogelijk CE aanwezig zijn. 
 
Hoofdstuk 4 is het resultaat van de beoordeling van bronnenmateriaal. De bij hoofdstuk 4 behorende 
presentatiekaart van de verzamelde historische feiten is opgenomen in bijlage 6.4.  
 
Conclusies en aanbevelingen komen aan de orde in hoofdstuk 5. 
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2 INVENTARISATIE BRONNENMATERIAAL 

2.1 Eerder uitgevoerde onderzoeken 

 Rapportages archief AVG 

Medewerkers van AVG hebben in het verleden meerdere vooronderzoeken op het grondgebied van 
de gemeente Soest uitgevoerd. Het betreft het volgende projecten: 
 AVG Geoconsult Heijen BV, Ecoduct Boele Staal Soest. Een probleeminventarisatie naar de aan-

wezigheid van Conventionele Explosieven d.d. 19 maart 2012. Projectnummer 1162035 
 AVG Geoconsult Heijen BV, Ecoduct Boele Staal Soest. Probleemanalyse Conventionele Explosie-

ven d.d. 18 maart 2012. Projectnummer 1162035 
 
Medewerkers van AVG hebben in het verleden één vooronderzoek op het grondgebied van de ge-
meente Zeist uitgevoerd. Het betreft het volgende project: 
 AVG Geoconsult Heijen BV, Vierde Kwadrant-Den Dolder. Een historisch onderzoek naar de aan-

wezigheid van Conventionele Explosieven d.d. 15 oktober 2007. Projectnummer 276218 
 
Daarnaast zijn de volgende rapportages relevant voor dit vooronderzoek: 
 AVG Explosieven Opsporing Nederland, Proces-Verbaal van Oplevering. CE onderzoek ecoduct 

te Op Hees. Kenmerk 1156003-PVO-01 
 AVG Explosieven Opsporing Nederland, Proces-Verbaal van Oplevering. Oostelijke rondweg 

Soesterberg d.d. 10 december 2014. Documentcode 1356018-PVO-02 
 
De bovenstaande rapportages zijn geanalyseerd. De aangetroffen relevante informatie is in de onder-
staande tabel opgenomen (of direct in GIS verwerkt):2 
 

Datum Gebeurtenis (bron: AVG Explosieven Opspo-
ring Nederland, Proces-Verbaal van Opleve-
ring. CE onderzoek ecoduct te Op Hees. Ken-
merk 1156003-PVO-01)  

Relevant   Motivatie 

2011 In het kader van een nieuw aan te leggen 
ecoduct Op Hees nabij Den Dolder heeft Pro-
rail namens gemeente Soest opdracht ver-
leend aan AVG Milieutechniek Heijen BV om 
een explosievenonderzoek uit te voeren naar 
de mogelijke aanwezigheid van conventionele 
explosieven. Aangetroffen CE: 2 brisantgrana-
ten van 2 cm/20mm z/ontsteker, 7 brisantgra-
naten van 20mm met schokbuis no. 257 
(GB), 1 halfpantsergranaat van 20mm (USA),  
1 pantserbrandgranaat van 2 cm (D), 10 bri-
santpantsergranaten van 20mm (USA), 1 bri-
santgranaat van 8 cm mortier met WgrZ (D), 
1 brisantpantsergranaat van 10,5 cm (D), 13 
stuks klein Kaliber Munitie (KKM) incl. pa-
troonhulzen KKM, 5 patroonhulzen van 2cm, 
1 patroonhuls van 8,8 cm, 2 restanten bri-
santgranaat van 8cm mortier, 1 staartstuk van 
8 cm mortiergranaat, strategisch schroot 

Ja Het grootste gedeelte van het vrijgegeven 
gebied ligt in het analysegebied. 

 

                                                   
2 Gegevens uit de onderhavige rapportages  die overeenkomen met hetgeen door AVG reeds is verwerkt in hoofdstuk 2.2. e.v. worden 
niet in de tabel opgenomen. 
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 Derden en internet 

Er zijn in het AVG archief meerdere in de gemeenten Soest en Zeist uitgevoerde (voor-)onderzoeken 
beschikbaar (deels afkomstig van het internet): 
 EOCKL, Rapport van vooronderzoek Vliegbasis Soesterberg d.d. 2 december 2004. Werkorder 

EOD: 20041391 
 ECG, Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het on-

derzoeksgebied ‘Apollo Noord’ te Soesterberg d.d. oktober 2011 
 ECG, Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het on-

derzoeksgebied ‘Soesterberg-Noord’ d.d. 18 december 2014. Documentcode: 387-014-VO-01 
 ECG, Historisch vooronderzoek naar de aanwezigheid van conventionele explosieven t.b.v. de 

aanleg van ecozones d.d. januari 2007. Geen kenmerk 
 Monshouwer BV, Projectplan explosievenonderzoek. Benaderen objecten, vlb. Soesterberg te ge-

meente Soest en Zeist d.d. 21 april 2011. Documentcode 11M005-MW-01-PP-01 
 Monshouwer BV, Detectierapport. Proefvakken vliegbasis Soesterberg d.d. 18 januari 2011. Do-

cumentcode 11M005-DR-01 
 Monshouwer BV, Detectierapport. Voormalige Vliegbasis Soesterberg d.d. 2 mei 2011. Docu-

mentcode 11M005-DR-02 
 Monshouwer BV, Projectplan explosievenonderzoek. Zuiderweg Civitas Soesterberg d.d. 3 maart 

2011. Documentcode 11M026-PP-01 
 Monshouwer BV, Detectierapport. Detectieonderzoek Zuiderweg Civitas gemeente Soesterberg 

d.d. 13 mei 2011. Documentcode 11M026-DR-01-Zuiderweg Civitas 
 T&A Survey, Rapportage van het historisch vooronderzoek naar de aanwezigheid van conventio-

nele explosieven ter plaatse van een tweetal spoorlocaties te Soest en Driebergen-Zeist d.d. 23 
juli 2009. Projectnummer 0409-GPR1722.2 

 
De bovenstaande rapportages zijn geanalyseerd. De aangetroffen relevante informatie is in de navol-
gende tabel verwerkt: 
 

Datum Gebeurtenis (bron: EOCKL, Rapport van voor-
onderzoek Vliegbasis Soesterberg d.d. 2 de-
cember 2004. Werkorder EOD: 20041391)  

Relevant   Motivatie 

10-15 mei 1940 Er hebben geen noemenswaardige gevechts-
handelingen op vliegveld Soesterberg plaats-
gevonden. Wel is er door de Nederlandse 
troepen zo goed mogelijk het vernielingsplan 
uitgevoerd 

Nee Er worden geen exacte locaties ge-
noemd,  of de CE indicatie ontbreekt 

1940-1941 Vliegbasis Soesterberg werd regelmatig door 
de geallieerden gebombardeerd. In 1940 en 
1941 voerde Bomber Command RAF 27 aan-
vallen op de vliegbasis uit 

Ja Het betreft het analysegebied. 

1942 Door Bomber Command, R.A.F., zijn140 bri-
santbommen van 40 Ib., 126 brisantbommen 
van 250 lb., 3 brisantbommen van 500 lb., 
720 brandbommen van 4 Ib. en 4 brandbom-
men van 250 Ib. op de vliegbasis afgeworpen 

Ja Het betreft het analysegebied. 

1942-1943 Door Fighter Command, RAF, zijn in 1942 en 
in 1943 totaal 13 aanvallen op vliegbasis 
Soesterberg uitgevoerd. Of bij deze aanvallen 
bommen zijn afgeworpen is niet bekend 

Ja Het betreft het analysegebied. 

8 maart 1944 120 B-26 Marauder bommenwerpers van de 
9th Air Force, hebben in twee aanvallen totaal 
192,3 ton brisantbommen afgeworpen. Vol-
gens een internetsite werd er door 344th 
Bomb Group totaal 40 ton brisantbommen, 
bestaande uit 571 General Purpose bommen 
van 100 Ib. en 49 General Purpose bommen 
van 500 lb. afgeworpen 

Ja Het betreft het analysegebied. 
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Datum Gebeurtenis (bron: EOCKL, Rapport van voor-
onderzoek Vliegbasis Soesterberg d.d. 2 de-
cember 2004. Werkorder EOD: 20041391)  

Relevant   Motivatie 

17 en 30 maart 
1944 

Respectievelijk 15 en 12 P-47B jachtbommen-
werpers van de 353rd en de 359th Fighter 
Group, 8th Airforce, USAAF, werpen totaal 11 
ton aan brisantbommen op vliegbasis Soester-
berg af 

Ja Het betreft het analysegebied. 

15 augustus 1944 
en 3 september 
1944 

Er zijn door Bornber Command, RAF totaal 
886 brisantbommen van 500 lb., 2025 bri-
santbommen van 1000 lb., en 71 markeer-
bornmen van 500 Ib. op vliegbasis Soester-
berg afgeworpen 

Ja Het betreft het analysegebied. 

Juni en juli 1945 Door een eenheid van de Britse RAF Bomb 
Disposal zijn in juni en juli 1945 in ca. 6 we-
ken tijd overal op het vliegveld Soesterberg 
aangebrachte Duitse springladingen verwij-
derd. Tevens werden op het vliegveld en op 
de Leusderheide grote hoeveelheden Duitse 
wapens en andere militaire goederen 
opgeslagen. Dit materiaal is in veel gevallen 
door het 78th ADOS Depot van de Canadese 
strijdkrachten gebruikt om bomkraters op te 
vullen. Voordat de krater met zand werd afge-
dekt, werd het gestorte materiaal eerst met 
benzine overgoten en in brand gestoken 

Ja Het betreft het analysegebied. Tevens in-
dicatie geruimde vernielingsladingen. 
 
 

1960-2003 Door de Explosieven Opruimings Dienst van 
de Koninklijke Luchtmacht zijn tussen 1960 en 
2003 één Britse brisantbom 500 lb., één half 
gedetoneerde Britse brisantbom 500 lb., één 
brisantbom 1000 Ib., één Amerikaanse bri-
santbom 1000 lb.., één half gedetoneerde 
brisantbom 1000 Ib., zeven Duitse oefenbom-
men 250 kg en 4 brandbommen op de vlieg-
basis geruimd. De op 5 oktober 1975 bij 
grondwerkzaamheden aangetroffen Britse bri-
santbom 500 lb. was voorzien van een che-
misch lange vertragingsontsteker. Verder zijn 
er diverse munitieartikelen, waaronder munitie 
met witte fosfor op de vliegbasis en aangren-
zende Klu objecten en op de Leusderheide ge-
ruimd 

Ja Het betreft het analysegebied. 

Geen datumver-
melding 

Door de Explosieven Opruimings Dienst van 
de Koninklijke Luchtmacht zijn enkele locaties 
op vliegbasis Soesterberg reeds afgezocht. 
Deze locaties zijn in geel op een bijgevoegde 
tekening afgezochte gebieden ingetekend. 

Ja Delen van het analysegebied zijn reeds 
onderzocht en vrijgegeven. 

 
Datum Gebeurtenis (bron: ECG, Vooronderzoek naar 

het risico op het aantreffen van conventionele 
explosieven in het onderzoeksgebied ‘Soester-
berg-Noord’ d.d. 18 december 2014. Docu-
mentcode: 387-014-VO-01) 

Relevant   Motivatie 

16/17 november 
1940 

Z.53 SOESTERBERG Aerodrome. 1 aircraft 
out of 2. 7 x 500-lb. 120 x 4-lb. incendiaries. 
Aircraft made first attack on Aerodrome 2 
miles North East of Z.53. 1 x 500-lb., 60x 4-
lb. incendiaries. Second attack on Z.53 
SOESTERBERG where all remaining bombs 
dropped. 1 building quickly burnt out in first 
attack, fires started in second attack (p.22) 

Ja Het betreft het analysegebied. 

16/17 november 
1940 

Type en hoeveelheid gebruikte afwerpmunitie 
bij het bombardement van vliegveld Soester-
berg: 7x 500 lb., 120x4 lb.(p.23) 

Ja Het betreft het analysegebied. 
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Datum Gebeurtenis (bron: ECG, Vooronderzoek naar 
het risico op het aantreffen van conventionele 
explosieven in het onderzoeksgebied ‘Soester-
berg-Noord’ d.d. 18 december 2014. Docu-
mentcode: 387-014-VO-01) 

Relevant   Motivatie 

15 augustus 1944 Type en hoeveelheid gebruikte afwerpmunitie 
bij het bombardement van vliegveld Soester-
berg: 34x1000 lb. M.C., 1009xUSA 1000 
lb., 57x500 lb. M.C., 377x 500 lb. G.P., 39x 
250 lb.T.I. (p.23) 

Ja Het betreft het analysegebied. 

3 september 1944 Type en hoeveelheid gebruikte afwerpmunitie 
bij het bombardement van vliegveld Soester-
berg: 982 x USA 1000 lb., 8x500 lb. M.C., 
428x 500 lb. G.P., 16x USA 500 lb., 32x250 
lb. T.I. 

Ja Het betreft het analysegebied. 

 
Een zoekslag naar vooronderzoeken c.q. hieraan gerelateerde informatie op het internet heeft niet 
geresulteerd in relevante informatie. 
 

2.2 Literatuur 

 Meidagen 1940 

Algemene historische context: 
Het 6e en het 18e Duitse leger vielen op 10 mei 1940 Nederland binnen in kader van het door Hitler 
bevolen Fall Gelb. Het 6e leger trok door het zuidelijk deel van Nederland richting het Albertkanaal. 
De hoofdaanval van het 18e leger was gericht op de Moerdijkbruggen die door Duitse parachutisten 
waren veroverd. De Moerdijkbruggen waren de toegangspoort naar Vesting Holland waar het Neder-
landse 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 af-
doende worden beschermd tegen vijandelijke luchtaanvallen wanneer er Nederlands grondgebied 
aan het Derde Rijk was toegevoegd.  
 
Vliegveld Soesterberg in de meidagen van 1940: 
De navolgende afbeelding uit ‘de blauwe serie’ geeft een goed beeld van Nederlandse militaire 
(luchtafweer-)opstellingen in het analysegebied op 10 mei 1940, de dag van de Duitse inval in Ne-
derland.  
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Afb.2.- Nederlandse luchtafweerstellingen. Begrenzing onderzoeksgebied (rood omlijnd) en analysegebied (zwart om-

lijnd). Bron afbeelding: F.J. Molenaar, De luchtverdediging in de meidagen van 1940. Deel 2. 
 

Er wordt in de navolgende tabellen achtereenvolgens ingegaan op de mobilisatieperiode en de 
strijd in de meidagen van 1940. 

 
Datum Gebeurtenis (bron: F.J. Molenaar, De luchtverdediging 

in de meidagen van 1940. Deel 2)  
Relevant   Motivatie 

10 mei 1940 De commandant van de 12e Batterij Luchtafweer liet om 
04:10 uur het vuur openen op vijf vijandelijke vliegtui-
gen die spoedig door meerdere werden gevolgd.  Kort 
na de vuuropening ontstond er kortsluiting in het vuurlei-
dingstoestel waardoor de batterij uitviel. Om 04:40 uur 
begon de batterij opnieuw te vuren op een formatie van 
drie vliegtuigen.  Eén van de vliegtuigen kreeg een tref-
fer, zwenkte af en kwam in aanraking met één van de 
andere vliegtuigen in het verband, waarna de beide 
vliegtuigen neerstortten bij de noordgrens van het vlieg-
park Soesterberg en in vlammen opgingen.  Een bom-
bardement van het vliegpark Soesterberg bleef uit, ver-
schillende jachtvliegtuigen vielen met hun boordwapens 
de vele gebouwen aan. Vooral de oude vliegtuigen bij 
het theehuis ‘Soesterdal’ trokken de aandacht van de 
vijand.  De barak van het 39e Peloton Luchtdoelmitrail-
leurs was ernstig beschadigd. Tegen middernacht werd 
de 12e Batterij Luchtafweer verplaatst naar het bedekte 
terrein bij Huize De Hoge Klei ten zuiden van de Laan 
1914 (p.654) 

Ja Uit de vermelding blijkt dat vliegveld 
Soesterberg werd beschoten door Duitse 
vliegtuigen. Tevens vermelding vliegtuig-
crash 
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Datum Gebeurtenis (bron: P. Grimm / E. van Loo / R. de 
Winter, Vliegvelden in oorlogstijd) 

Relevant   Motivatie 

7 mei 1940 Vliegveld Soesterberg wordt, net als de Vlasakkers en 
de Leusderheide, door Nederlandse militairen ont-
ruimd en versperd, omdat het als uiterst kwetsbaar 
voor vijandelijke aanvallen wordt beschouwd (p.215) 

Nee Geen CE indicatie 

10 mei 1940 Soesterberg bleef verschoond van een Duits bombar-
dement. Door de beschieting met boordwapens ging 
een deel van de collectie historische vliegtuigen die 
bij het theehuis Soesterdal tentoongesteld stond, ver-
loren (p.215) 

Ja Theehuis Soesterdal lag in het analysege-
bied, de historische vliegtuigen stonden 
daar ook 

 
Datum Gebeurtenis (bron: M. Wegman, ‘Capitulatie voelde 

als een slag’, in: Checkpoint)  
Relevant   Motivatie 

Meidagen 1940 Nederlandse militairen hebben schuilloopgraven ach-
ter de kazerne te Soesterberg aangelegd (p.18-19) 

Nee Schuilloopgraven zijn conform WSCS-
OCE niet verdacht op CE 

Meidagen1940 Verslag Nederlandse militair. Tot het moment dat het 
vliegveld [Soesterberg] beschoten  werd door drie 
Duitse toestellen. ‘Van Nederlandse zijde is ontzet-
tend veel  geschoten’, vertelt Pierik. ‘We schoten de 
staart van een van de toestellen helemaal weg. Dat 
grote hakenkruis dwarrelde naar beneden en dat toe-
stel – plof - zo op de grond. Er ging een groot ge-
juich bij ons op.’ Pierik kreeg opdracht met een aan-
tal mannen naar de plaats van de crash te gaan. ‘Wij 
eropaf, op de fiets. Maar zoiets hadden we nog nooit 
meegemaakt. De Duitsers waren allemaal dood. Hier 
lag een been met een laars, verderop lag een ander 
lichaamsdeel. Ze waren allemaal verbrand. Er hing 
een heel weeë geur, waar je naar van werd.’ (p.18-
19) 

Ja Het analysegebied werd het doelwit van 
Duitse vliegtuigbeschietingen 

Meidagen 1940 Verslag Nederlandse militair. Daarna kwamen de 
Messerschmitts, de jagers. Van Lenthe: ‘Onze luite-
nant had ons al gewaarschuwd: ‘Jongens, daar volgt 
nog wat op.' Dus we stonden klaar, met bajonet en 
al.’ De Nederlandse militairen op het vliegveld wer-
den vanuit de lucht onder vuur genomen. Daarna 
werd het rustig op het vliegveld. ‘De Duitse vliegtui-
gen gingen  toen steeds om het vliegveld heen. 
Waarschijnlijk zijn ze gewaarschuwd om het vliegveld 
te ontwijken.’ (p.18-19) 

Ja Het analysegebied werd het doelwit van 
Duitse vliegtuigbeschietingen. 

 
Datum Gebeurtenis (bron: G. van de Merwe-Wouters, Soest 

onder Vuur)  
Relevant   Motivatie 

Meidagen 1940 Vliegveld en de oefenterreinen op de Vlasakkers en 
de Leusderhei zijn uit voorzorg versperd met houten 
palen en rioolbuizen (p.9) 

Nee Geen CE indicatie 

Meidagen 1940 Nederlandse militairen vluchten via de Vlasakkers 
voor de oprukkende Duitsers. Zij werden ter hoogte 
van De Stompert beschoten door mitrailleurs (p.16) 

Nee De Vlasakkers liggen buiten de grenzen 
van het analysegebied. 

 
Datum Gebeurtenis (bron: Top, Soesterberg. Vliegveld 

1939-1945. Oorlogsgeweld in en boven ’t hart van 
Nederland)  

Relevant   Motivatie 

1939 Voor hangar 2 van vliegveld Soesterberg wordt een 
Oerlikon kanon met een vuursnelheid van 24 schoten 
per minuut opgesteld. Luchtdoelgeschut wordt ook 
opgesteld bij theehuis Soesterdal (p.16) 

Nee Het betreft een opstelling uit de mobilisa-
tieperiode waarvan de locatie alleen glo-
baal bekend is 
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1939 Een Duits militair vliegtuig maakt een noodlanding op 
vliegveld Soesterberg. Een Nederlandse D-17 nr. 211 
slaat bij het taxiën over de vlieghei over de kop. Te-
vens D-21 nr. 227 gecrasht (p.19, 24) 

Nee De vermelding is te globaal om te kun-
nen bepalen of er hier sprake is van het 
analysegebied. 

10 december 1939 Nederlands luchtafweergeschut van vliegveld Soester-
berg schiet op ‘vreemde vliegtuigen’ (p.25) 

Ja Er stond Nederlandse luchtafweer in het 
analysegebied (vergelijk met afb.2) 

8 mei 1940 Vermelding dat op vliegveld Soesterberg luchtafweer 
van 2 cm en watergekoelde luchtdoelmitrailleurs aan-
wezig zijn (p. 39) 

Ja Er stond Nederlandse luchtafweer in het 
analysegebied (vergelijk met afb.2) 

10 mei 1940 Beschieting vliegveld Soesterberg door Duitse Mes-
serschmitt Bf 109 jagers. De expositievliegtuigen van 
Soesterdal worden onder vuur genomen. De Neder-
landse luchtafweer van vliegveld Soesterberg is actief. 
Drie Junkers Ju 52 transportvliegtuigen proberen te 
landen op het vliegveld. Twee daarvan worden neer-
gehaald door Nederlands kogel- en granaatvuur en 
storten neer bij de lichtmast en op het terrein van de 
Palz. Het vliegveld wordt later opnieuw door enkele 
kleine formaties Bf 109’s beschoten, waarschijnlijk 
drie maal drie vliegtuigen Vooral hangar 2 en hangar 
14 lopen schade op  (p. 41) 

Ja Theehuis Soesterdal lag in het analysege-
bied, de historische vliegtuigen die wer-
den beschoten stonden daar vlakbij. Ook 
melding dat het vliegveld het doelwit was 
van Duitse vliegtuigbeschietingen 

12 mei 1940 Het vliegterrein en noodlandingsterrein zijn allebei 
constant versperd door middel van houten palen, be-
tonnen ringen en enkele autowrakken, er wordt tijde-
lijk een strook vrijgehouden om toch Nederlandse 
vliegtuigen te kunnen laten starten en landen (p.42) 

Nee Geen CE indicatie 

12-14 mei 1940 Van de Grebbelinie wegvluchtende Nederlandse mili-
tairen komen door het dorp Soesterberg en werpen 
hun wapens en militaire uitrusting langs de wegen af. 
Loslopende Nederlandse paarden met oranje blikken 
trotyl lopen door Soesterberg (p. 42-43) 

Nee Men doelt op de wegen van Amersfoort 
richting het dorp Soesterberg. 

 
Datum Gebeurtenis (bron:  Bombardementen en veronge-

lukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 
1945, T. Eversteijn)  

Relevant   Motivatie 

10 mei 1940 Verongelukte vliegtuigen: Heinkel He III P 5J+?M van 
het 4./KG 4 ‘General Wever’ om 04.30 uur nabij de 
lichtmast op het vliegveld Soesterberg. Heinkel He III 
P 5J+?M van het 4./KG 4 ‘General Wever’ om 
04.30 uur op het terrein van Paltz te Soesterberg. 
Junker Ju 88 A-2 van het 1./KG 30 ‘Adler 
Geschwader’ om 17.20 uur ten oosten van 
Soesterberg 

Ja T.a.v. de Palz ligt (gedeeltelijk) in het 
analysegebied 

12 mei 1940 Duits bombardement [sic] op Soesterberg. Getroffen 
werd onder andere de Fokker C-V nr. 650 van het I-2 
LvR 

Ja Het betreft het analysegebied. N.B. overi-
gens blijkt uit andere (primaire) bronnen 
dat er enkel sprake was van vliegtuigbe-
schietingen 

13 mei 1940 Duits bombardement [sic] op Soesterberg. Getroffen 
werd op het vliegveld T 582 de Fokker D-XVII nr. 209 
van het 1/2-II-1 LvR en de T 583 de Fokker D-XVII nr. 
210 van het 1/2-II-1 LvR 

Ja Het betreft het analysegebied. N.B. overi-
gens blijkt uit andere (primaire) bronnen 
dat er enkel sprake was van vliegtuigbe-
schietingen 

15 mei 1940 Duits bombardement [sic] op Soesterberg getroffen 
werd het vliegveld. 

Ja Het betreft het analysegebied. N.B. overi-
gens blijkt uit andere (primaire) bronnen 
dat er enkel sprake was van vliegtuigbe-
schietingen 
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 Luchtoorlog 1940-1945 

In de onderstaande overzichten zijn gegevens met betrekking tot de luchtoorlog in de jaren 1940-
1945 (exclusief de meidagen van 1940, periode Duitse inval) verwerkt: 

 
Datum Gebeurtenis (bron: M. Middlebrook, The Bomber Com-

mand War Diaries) 
Relevant   Motivatie 

14/15 november 
1940 

The raids on the airfields – Schiphol and Soesterberg – 
were also to frustrate the suspected German bombing 
raid on England (p.104) 

Ja Het betreft o.a. het analysegebied.  

27/28 december 
1941 

Minor Operations: 34 ‘freshmen’ crews to Boulogne, 23 
Wellingtons and 6 Stirlings to Brest, 6 Blenheims to 
Soesterberg airfield and 5 Hampdens minelaying off 
Kiel. There were no losses. The Blenheims attacking 
Soesterberg were flying the first in a new series of In-
truder raids against Luftwaffe airfields. The Blenheims 
operating on this night, from 82 Squadron, dropped 
bombs on Soesterberg airfield and attacked 2 German 
bombers with machine-guns (p.228) 

Ja Het betreft o.a. het analysegebied.  

17/18 januari 
1942 

Minor Operations: 24 aircraft to Emden, 2 aircraft to 
Dunkirk, 2 to Soesterberg airfield, 8 Hampdens minelay-
ing off Wilhelmshaven and Dunkirk. No losses (p.231) 

Ja Het betreft o.a. het analysegebied. 

14/15 april 
1942 

Minor Operations: 23 aircraft to Le Havre (all bombs fell 
in open country), 5 Blenheim Intruders to Soesterberg 
airfield, 1 Stirling minelaying near Heligoland, 1 Wel-
lington lost on the Le Havre raid (p.257) 

Ja Het betreft o.a. het analysegebied. 

 
Datum Gebeurtenis (bron: P. Grimm / E. van Loo / R. de Win-

ter, Vliegvelden in oorlogstijd) 
Relevant   Motivatie 

Begin juni 1940 De Royal Air Force stuurt regelmatig bommenwerpers 
naar vliegveld Soesterberg. Deze daglichtoperaties von-
den vooral plaats in de periode augustus-september 
1940 toen de Battle of Britain in volle hevigheid woedde 
(p.217) 

Ja Het betreft het analysegebied. 

27 juni 1940 Messerschmitt met aan boord de Staffelkapitän van 
3./JG 21 boort zich bij Soesterberg loodrecht de grond 
in (p.219) 

Nee De vermelding is te globaal om te kun-
nen bepalen of er hier sprake is van het 
analysegebied. 

2 augustus 1940 De Royal Air Force dropte een aantal bommen op vlieg-
basis Soesterberg waarbij de brandweerkazerne in vlam-
men opging (p.217) 

Ja Het betreft het analysegebied. 

Zomer van 1940 Er verrezen grote opslagplaatsen, zoals een Feldluftmu-
nitionslager op de Leusderheide, daarnaast een Muni-
tions-Ausgabestelle en een enorm Feldluftpark ten oos-
ten van vliegveld Soesterberg (p.217) 

Nee Er kan op basis van deze vermelding niet 
worden bepaald of er sprake is van het 
analysegebied of daarbuiten gelegen lo-
caties 

Geen datumver-
melding 

Over het spoorlijntje dat zich van het traject Amersfoort-
Utrecht naar het vliegveld Soesterberg aftakte, plaatste 
de Luftwaffe halfronde tenten om spoorwagons met 
brandstof en munitie verdekt te kunnen opstellen (p.217) 

Ja Het spoorlijntje en de brandstof en muni-
tie voorraden lagen in het analysegebied. 

1941 Er worden op vliegveld Soesterberg startbanen en talloze 
kleine bunkers aangelegd (p.216) 

Nee Er kan op basis van deze vermelding niet 
worden bepaald of er sprake is van het 
analysegebied of daarbuiten gelegen lo-
caties 

18 april 1941 Brand in het bommendepot op de Leusderheide waar 
toen 830 ton Afwurfmunition lag opgeslagen. Na een 
reeks explosies vloog 40 procent van de voorraad in de 
lucht (p.219) 

Nee De Leusderheide ligt buiten de grenzen 
van het analysegebied. 

Nacht van 30 op 
31 mei 1942 

Intruders van No. 418 Squadron moesten de weg effe-
nen voor operatie Millenium door eerst Soesterberg te 
neutraliseren (p.222) 

Nee Het betreft het analysegebied. 

  



 
 

1562090-VO-03 Vliegbasis Soesterberg Pagina 18 van 146 
 

8 maart 1944 Amerikaanse B-26 Marauders bombarderen vliegveld 
Soesterberg tweemaal. Om 11:20 uur wierpen 47 toe-
stellen vanaf 12.000 voet 65 ton brisantbommen af. 
Hierbij gingen enkele lesvliegtuigen en Fieseler Störche 
verloren, het vliegveld zelf bleef beperkt bruikbaar. In de 
middag volgde een tweede aanval met 73 Marauders. 
Geëscorteerd door Spitfires en Typhoons wierpen zij 
zo’n 100 ton bommen af, waaronder vele brandbom-
men. Als gevolg hiervan was Soesterberg tijdelijk uitge-
schakeld. De startbanen lagen vol kraters, de gebouwen 
naast de Flugleitung lagen in puin en de spoorlijn was 
door een voltreffer geraakt.  Ten gevolge van de gewel-
dige luchtdrukverplaatsingen bij de bominslag was het 
Lorenz-aanvliegbaken onklaar geraakt evenals de Flak-
stelling langs de spoorbaan. Voorts waren er afzwaaiers 
bij de Du Moulinkazerne gevallen. Hangars werden na 
de bombardementen naar de bossen op de Palz ver-
plaatst (p.222) 

Ja Het betreft o.a. het analysegebied. 

17 maart 1944 Zestien Thunderbolts van de 535rd Fighter Group wer-
pen in duikvlucht zeven ton brisantbommen op Soester-
berg, waarbij enkele voltreffers worden waargenomen. 
Het hoofdgebouw, enkele hangars en het Baulager kre-
gen het zwaar te verduren (p.224) 

Ja Het betreft het analysegebied. 

30 maart 1944 Thunderbolts van de 359th Fighter Group voeren op-
nieuw een bombardementsactie van vliegveld Soester-
berg uit. N.B. het betrof  vier ton brisantbommen die in-
sloegen op de rolbanen en opstelplaatsen (p.224) 

Ja Het betreft het analysegebied. 

15 augustus 
1944 

Operatie Butterscotch. Soesterberg wordt een uur lang 
door 113 Lancasters en Hailfaxes van de Royal Air 
Force bij daglicht gebombardeerd. Amerikaanse Thun-
derbolts zorgden voor de escorte. Een groot gedeelte 
van de bommen viel westelijk van het vliegveld. Tot in 
Den Dolder kwamen de geallieerde projectielen terecht. 
Deze plaats werd, evenals Bosch en Duin, zwaar getrof-
fen. Een Lancaster van No. 428 Squadron werd door 
Flak geraakt en stortte neer op vliegveld Soesterberg. De 
geallieerden losten die dag 556,8 ton bommen boven 
vliegveld Soesterberg. Slechts één JU 88A werd licht be-
schadigd, naast de aanzienlijke schade aan de infra-
structuur (p.224) 

Ja Het betreft het analysegebied. 

3 september 
1944 

Massaal bombardement van vliegveld Soesterberg door 
meer dan 100 Britse bommenwerpers, twee DO 217’s 
van de Frontschleuse vernield. N.B. het betrof ruim 600 
ton bommen (p.224) 

Ja Het betreft het analysegebied. 

11 september 
1944 

Aankomst van een treinlading V1’s bij vliegbasis Soes-
terberg. Aanvankelijk werden de V-wapens over de om-
geving verspreid, maar begin 1945 zouden volgens be-
richten van de ondergrondse ook op de basis zelf lan-
ceerinrichtingen zijn gebouwd. Tot lanceringen kwam 
het vrijwel nooit (p.226) 

Nee Op basis van deze globale vermelding 
kunnen er geen (exacte) locaties worden 
bepaald 

Halverwege sep-
tember 1944 

De Luftwaffe haalt vliegbasis Soesterberg grotendeels 
leeg en plaatst springladingen om het vliegveld niet on-
geschonden in geallieerde handen te laten vallen. Er 
werden talrijke, met houten deksels gecamoufleerde 
bommen in de overgebleven onbeschadigde startbaan 
geplaatst die vanuit één centraal punt tot ontploffing kon 
worden gebracht (p.224) 

Ja Het betreft het analysegebied. 

26 november 
1944 

Mustang van het 338th Fighter Squadron, 55th Fighter 
Group, maakt na motorstoring een noodlanding op 
vliegbasis Soesterberg (p.226)  

Nee Het betreft een noodlanding 

14 februari 1945 Een FW 190F maakt een noodlanding op vliegveld 
Soesterberg (p.226) 

Nee Het betreft een noodlanding 

11 april 1945 Startbanen en vele gebouwen van vliegveld Soesterberg 
systematisch door de bezetter vernietigd (p.226) 

Ja Het betreft het analysegebied. 
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April-mei 1945 Er vertoonden zich steeds meer grondgebonden eenhe-
den op en rond vliegveld Soesterberg, waaronder een 
Luftwaffe-Felddivision. In de omgeving van Soesterberg 
vestigden zich nog ettelijke keren hoofdkwartieren. In de 
bossen bij de Fliegerhorst hield zich bijvoorbeeld van ja-
nuari tot maart de staf van de 9. Flakbrigade op, terwijl 
in Bosch en Duin de staf van het 88. Armeekorps was 
gelegerd. Een woud van palen op het Rollfeld van Soes-
terberg moest landingen van parachutisten voorkomen. 
Er oefenden Volksgrenadiere op het vliegveld. Bij de ba-
sis opgestelde artillerie  schoot bij het naderen van geal-
lieerde eenheden in de richting van de Grebbelinie 
(p.226) 

Ja Het betreft o.a. het analysegebied. 

 
Datum Gebeurtenis (bron: Top, Soesterberg. Vliegveld 1939-

1945. Oorlogsgeweld in en boven ’t hart van Neder-
land)  

Relevant   Motivatie 

16 mei 1940 De Duitse bezetter maakt vliegveld Soesterberg vrij en 
laat er Ju 52 transportvliegtuigen met voorraden landen 
(p.44-45) 

Nee Geen CE indicatie 

Juni 1940 Torens voor Flak neergezet op diverse plaatsen in het 
dorp Soesterberg en omgeving, zoals in Den Dolder 
(p.50) 

Nee De vermelding is te globaal om te kun-
nen bepalen waar het geschut heeft ge-
staan (in het analysegebied of daarbui-
ten) 

1940 Sommige Soesterbergers menen een door de Duitse be-
zetter gebruikte G-1 bij de Hertenlaan te hebben zien 
neerstorten (p.47) 

Nee Het betreft enkel de aanwezigheid van 
een vliegtuig 

27 juni 1940 Een Blenheim gooit zijn bommen achter de Du Moulin-
kazerne (p.50-51) 

Nee De Du Moulinkazerne ligt buiten de gren-
zen van het analysegebied 

2 juli 1940 In de buurt van Soesterberg stort een Bf 109 van III./JG 
54 neer (p.54) 

Nee De vermelding is te globaal om te kun-
nen bepalen of er hier sprake is van het 
analysegebied. 

24 juli 1940 Bommen uitgeworpen rond en op Soesterberg. Men ver-
moedt dat zij van een Duits vliegtuig afkomstig zijn 
(p.55) 

Mogelijk Dit zou, gezien de aard van de melding, 
het analysegebied kunnen betreffen 

2 augustus 1940 De eerste RAF-aanval op Soesterberg door een drietal 
Blenheims. Enige bommen ontploffen op het veld (p.56) 

Ja Het betreft het analysegebied 

27 augustus 
1940 

Enige bommen gegooid op vliegveld Soesterberg. De 
volgende drie nachten herhaalt dit zich (p.57) 

Ja Het betreft het analysegebied 

31 augustus 
1940 

Er vallen om 23:00 uur enige bommen op vliegveld 
Soesterberg (p.57) 

Ja Het betreft het analysegebied 

6 september 
1940 

Tijdens de landing op vliegveld Soesterberg gaat een Bf 
109 in de kreukels (p.57) 

Nee Niet bekend is waar exact de crash heeft 
plaatsgevonden 

9 september 
1940 

Een aantal Wellingtons gaat naar Soesterberg voor een 
aanval. Deze aanval wordt op Soesterberg niet geregi-
streerd (p.58) 

Nee Er werd blijkbaar een andere locatie aan-
gevallen 

24 september 
1940 

Soesterberg wordt aangevallen door een Hadley Page 
Hampden met vier 500-ponders. Minstens één bom 
slaat in aan de rand van het veld. Er is ook een blind-
ganger bij die later ontploft als er een wals overheen 
rijdt. Ten oosten van het vliegveld ligt het vroegere 
noodlandingsterrein dat grenst aan het heuvelachtige 
gebied van de Stompert met nog meer naar het oosten 
richting Amersfoort de Vlasakkers. Dit gehele gebied 
wordt nu volgebouwd met rolbanen en vliegtuigonder-
komens, zowel stalen hangars met betonnen fundering 
als ook meer primitieve vliegtuigparkeerplaatsen die al-
leen overdekt zijn met een camouflagenet. Er komen 
ook heel wat munitiebunkers (80ML 113A) – betonnen 
huisjes met spitse puntdaken – schuilkelders, waterputten 
enz. Op Soesterg is ook het Fl.Mun.Lager 7/VI (p.60) 

Ja Het betreft het analysegebied 
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Datum Gebeurtenis (bron: Top, Soesterberg. Vliegveld 1939-
1945. Oorlogsgeweld in en boven ’t hart van Neder-
land)  

Relevant   Motivatie 

1 oktober 1940 Een Bf 109 maakt een buiklanding op Soesterberg en 
slaat daarbij over de kop. Inwoners van Soesterberg no-
teren lichte bomaanvallen in de nacht van 8 op 9 okto-
ber en op 10 oktober om 22 uur (p.61) 

Nee De vermelding is te globaal om de aan-
gegeven locaties te kunnen aanduiden 

12 oktober 1940 Een Ju 52 met de registratie TF + NK stort neer vlakbij 
de Schoolweg in Soesterberg op een stapel boomstam-
men (p.61) 

Nee De Schoolweg ligt buiten de grenzen van 
het analysegebied. 

31 oktober 1940 Een Blenheim gooit enige bommen op het westelijke ge-
deelte van vliegveld Soesterberg (p.64) 

Ja Men doelt op het vliegveld en zijn neven-
installaties. 

1 november 
1940 

Luchtgevecht boven vliegveld Soesterberg. Hier zijn een 
Blenheim en enige Duitse toestellen bij betrokken (p.64) 

Nee Op basis van deze vermelding kan niet 
worden bepaald of er CE in het analyse-
gebied zijn terechtgekomen 

15 november 
1940 

Drie Wellington bommenwerpers werpen enige bommen 
uit op de zuidhoek van vliegveld Soesterberg, de start-
banen en de hangars. Eén vliegtuig wordt door Flak in 
moeilijkheden gebracht en laat zijn bommen ongecon-
troleerd vallen. Postweg 39 krijgt een voltreffer. Ook op 
andere plekken schade (p.66) 

Ja Het betreft het analysegebied.De Postweg 
39 ligt in het analysegebied. 

10 december 
1940 

Enige bommen uitgegooid door twee Blenheims. Ze ont-
ploffen op het veld en veroorzaken geen schade (p.71) 

Nee Op basis van deze vermelding kunnen er 
geen exacte locaties worden achterhaald 

25, 26, 30 en 31 
januari 1941 

Aanvallen van de RAF (p.74) Nee Men vermeld niet waar de aanvallen wer-
den uitgevoerd. Aangenomen mag wor-
den dat het de regio Soesterberg betreft 
(te globale vermelding) 

14 maart 1941 Soesterberg wordt voor het eerst sinds lange tijd weer 
vluchtig aangevallen (p.75) 

Nee Er worden geen exacte locaties ge-
noemd. Derhalve is de vermelding te glo-
baal 

21 maart 1941 Een He 111 van 4./KG 4 die naar vliegveld Soesterberg 
terugkeert wordt door Flak voor een vijandelijk vliegtuig 
aangezien en beschoten. Het toestel landt op het vlieg-
veld en heeft zware schade opgelopen (p.77) 

Nee Er wordt geen exacte locatie genoemd. 
Derhalve is de vermelding te globaal 

18 april 1941 Zware ontploffingen op de Leusderhei als gevolg van 
ontploffende ‘luchtmijnen’ en bommen, die daar door 
de Luftwaffe zijn opgeslagen. Scherven kwamen 2-3 km 
verderop neer (p. 80) 

Nee De Leusderheide ligt buiten de grenzen 
van het analysegebied. 

19 april 1941 Op Soesterberg stort een Ju 88 van 8./KG 76 neer. Het 
vliegtuig is total loss (p.83) 

Nee Er wordt geen exacte locatie genoemd. 
Derhalve is de vermelding te globaal 

3 en 4 mei 1941 Britse luchtaanvallen (p.86) Nee Men vermeld niet waar de aanvallen wer-
den uitgevoerd. Aangenomen mag wor-
den dat het de regio Soesterberg betreft 
(te globale vermelding) 

15 mei 1941 De grenzen van Truppenübungsplatz Soesterberg, waar-
van het vliegveld slechts een gedeelte is, worden uitge-
breid en krijgen vastere vormen. Aan de kant van Zeist 
loopt de grens van het gebied nu langs de Krakeling en 
de Woudenbergscheweg. In het noorden vormt de 
spoorlijn Utrecht-Amersfoort de grens en in het oosten 
de Leusderweg (p.87) 

Ja Truppenübungsplatz Soesterberg lag ge-
deeltelijk in het analysegebied 

15 augustus 
1941 

Een He 111H5 maakt een Bruchlandung (p.90) Nee Er wordt geen exacte locatie genoemd. 
Derhalve is de vermelding te globaal 

30 augustus 
1941 

Een Blenheim van nr. 500 Squadron van Coastal Com-
mand meldt vier bommen op vliegveld Soesterberg te 
hebben gegooid. Hier ter plaatse wordt de aanval niet 
geregistreerd (p.90) 

Ja Het betreft het analysegebied 

1 september 
1941 

Bommen op vliegveld Soesterberg (p.90) Ja Het betreft het analysegebied 

30 september 
1941 

Een van de Feindflug terugkerende Do 217E1 van I./KG 
40 stort vlakbij de Amersfoortschestraat neer. Het vlieg-
tuig wordt de daarop volgende dag opgeruimd (p.91) 

Nee De melding is te globaal aangezien de 
Amersfoortsestraat erg lang is. 

3 oktober 1941 Een He 111H6 maakt op Soesterberg een mislukte lan-
ding. Het toestel wordt zwaar beschadigd (p.91) 

Nee Er wordt geen exacte locatie genoemd. 
Derhalve is de vermelding te globaal 
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Datum Gebeurtenis (bron: Top, Soesterberg. Vliegveld 1939-
1945. Oorlogsgeweld in en boven ’t hart van Neder-
land)  

Relevant   Motivatie 

16 oktober 1941 Een Do 217E2 moet na een Feindflug een noodlanding 
maken en wordt hierbij voor 70% beschadigd. Waar-
schijnlijk is de locatie bij Ons Belang dat tegen de 
Amersfoortse grens aanligt (p.91) 

Nee Er wordt geen exacte locatie genoemd. 
Derhalve is de vermelding te globaal 

8 november 
1941 

Een vliegtuig van de RAF gooit ca. vijf bommen uit. Eén 
daarvan treft het vroegere officierscasino, waarbij 
schade wordt toegebracht aan de wijnkelder. Drie da-
gen later vallen er ’s middags enige bommen op het 
vliegveld (p.91) 

Ja Het betreft het analysegebied 

13 november 
1941 

Op het voetbalveld (SOD 97) naast het Wehrmachts-
heim staan diverse stukken Duits luchtafweergeschut op-
gesteld (p.92) 

Nee Het is niet bekend waar het sportterrein 
van SOD 97 lag. 

24 november 
1941 

Een Do 217 is tijdens een Feindflug aangeschoten en 
moet een noodlanding maken op zijn thuisbasis (p.92) 

Nee Er wordt geen exacte locatie genoemd. 
Derhalve is de vermelding te globaal 

10 december 
1941 

Volgens Britse rapporten hebben twee Hampdens van 
110 meter hoogte Soesterberg door een dik wolkendek 
aangevallen. Het pas geopende Wehrmachtsheim wordt 
deze week ook een keer beschoten (p.94) 

Ja Het betreft het analysegebied 

19 december 
1941 

Bij terugkeer moet een Do 217 een buiklanding uitvoe-
ren. Het toestel loopt flinke schade op (p.95) 

Nee Er wordt geen exacte locatie genoemd. 
Derhalve is de vermelding te globaal 

20 december 
1941 

Een Do 217 maakt na een Feindflug brokken op Soes-
terberg. Dit als gevolg van een technische storing (p.95) 

Nee Er wordt geen exacte locatie genoemd. 
Derhalve is de vermelding te globaal 

28 december 
1941 

Zes Blenheims vallen Soesterberg aan, waarbij van 300 
meter hoogte bommen worden afgeworpen terwijl een 
Duits toestel landt. De politie van Zeist noteert dat één 
vliegtuig één brisantbom afwerp bij Dolderscheweg 158 
(p. 95) 

Ja Het betreft het analysegebied. De Dol-
derscheweg ligt echter buiten de grenzen 
van het analysegebied. 

10 januari 1942 Het is onlangs een Britse vliegtuigbemanning gelukt bo-
ven Soesterberg de schijnwerper die op hun werd gericht 
stuk te schieten. Een Blenheim stort neer bij de 
Schooldwarsweg in Soesterberg en raakt in brand (p.96) 

Ja De Schooldwarsweg ligt in het analysege-
bied. 

15 januari 1942 Brisantbommen komen neer achter de Dolderscheweg 
64 (p. 96) 

Nee Deze locatie ligt buiten de grenzen van 
het analysegebied. 

17 januari 1942 Een Do 217E2 U5 + MM stort ’s avonds neer tegenover 
het Soester Natuurbad (p.99) 

Nee Deze locatie ligt buiten de grenzen van 
het analysegebied. 

21 januari 1942 Er vertrekken vijf Wellingtons naar Soesterberg, het 
noordoostelijke deel van het vliegveld zou zijn gebom-
bardeerd. Twee brandbommen gevallen op het terrein 
van villa ‘Egghermonde’, gelegen ten zuiden van vlieg-
veld Soesterberg (p.99) 

Ja Het betreft het analysegebied 

28 januari 1942 Er vallen onder meer bommen ca. 400 meter ten oosten 
van station Den Dolder, waardoor de spoorlijn wordt 
beschadigd. Deze aanval werd door vier Blenheims uit-
gevoerd (p. 99) 

Ja Indien men 400 meter aanhoudt, gezien 
vanuit het meest oostelijke punt van sta-
tion Den Dolder, dan is er sprake van het 
analysegebied. 

23 februari 1942 Een Do 217 moet op Soesterberg een buiklanding ma-
ken als gevolg van motorstoring (p.100) 

Nee Er wordt geen exacte locatie genoemd. 
Derhalve is de vermelding te globaal 

Februari-maart 
1942 

Schets van het Nederlandse verzet betreffende vliegveld 
Soesterberg. Aangegeven staan o.a. 2 cm luchtafweer-
kanonnen op torens, alsmede batterijen zware mitrail-
leurs (p.101) 

Ja Het betreft o.a. het analysegebied 

4 maart 1942 Een Do 217 wordt door eigen Flak geraakt en moet als 
gevolg daarvan een buiklanding maken. Twee dagen la-
ter stort een Do 217 waarschijnlijk door ijsafzetting neer 
aan de Talmalaan in Soest (p.100) 

Nee Er wordt geen exacte locatie genoemd. 
Derhalve is de vermelding te globaal. De 
Talmalaan ligt buiten de grenzen van het 
analysegebied. 

8 maart 1942 Nieuwe aanval op vliegveld Soesterberg. Twee Blen-
heims rapporteren inslagen op startbanen en gebouwen 
(p.100) 

Ja Het betreft het analysegebied 

26 maart 1942 Enige Blenheims hebben bommen uitgegooid boven 
vliegveld Soesterberg (p.100) 

Ja Het betreft het analysegebied 
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Datum Gebeurtenis (bron: Top, Soesterberg. Vliegveld 1939-
1945. Oorlogsgeweld in en boven ’t hart van Neder-
land)  

Relevant   Motivatie 

27 maart 1942 Er vallen bommen op de startbaan van vliegveld Soes-
terberg. Tevens aanval op het schijnvliegveld bij Wou-
denberg. Een door Flak geraakte Blenheim werp een 
bom af die bij de Dijnselweg 16 inslaat. Het vliegtuig 
komt neer bij de Woudenbergscheweg 56 en ontploft. 
De brokstukken liggen volgens een politierapport ver-
spreid over ca. 2000 m2 (p.100) 

Ja Het betreft o.a. het analysegebied. De 
Dijnselweg 16 en Woudenbergseweg 56 
liggen buiten het analysegebied. 

28 maart 1942 Twee Hampdens rapporteren dat hun bommen zijn in-
geslagen op een Soesterbergse startbaan (p.100) 

Ja Het betreft het analysegebied 

5 april 1942 Een Blenheim voert een aanval uit op vliegveld Soester-
berg, maar ook op het schijnvliegveld SF 21 bij Wou-
denberg (p.101) 

Ja Het betreft o.a. het analysegebied 

11 april 1942 In de nacht op zondag nog grotere pech. Een zwaar met 
bommen geladen Do 217 F8+P kan bij de start niet 
voldoende hoogte winnen en stort neer in Soesterberg 
dorp vlakbij de kruising Amersfoortschestraat/Sportweg. 
De schade aan het vliegtuig bedraagt 80% (p.106) 

Ja De aangegeven locatie ligt buiten de 
grenzen van het analysegebied. 

29 april 1942 Zowel afgelopen nacht als in de nacht op zaterdag wer-
pen Blenheims bommen af waarvan er enkele de start-
baan treffen (p.106) 

Ja Het betreft het analysegebied 

20 mei 1942 Geallieerde Boston neergestort in de bossen van land-
goed De Palz vlak tegen het vliegkamp aan. Een Do 
217 gaat na een Feindflug op Soesterberg in de kreu-
kels (p.107) 

Nee Hoewel de Palz gedeeltelijk in het analy-
segebied ligt, is de  vermelding te glo-
baal.  Dat geldt ook voor de crash van 
de Do 217 

5 juni 1942 Een Boston van de RAF werpt bommen af die in de om-
geving van de Du Moulinkazerne terechtkomen (p.110) 

Nee De Du Moulinkazerne ligt buiten de gren-
zen van het analysegebied. 

14 en 15 juni 
1942 

Bostons actief boven Soesterberg (p.110) Nee Uit deze vermelding wordt niet duidelijk 
of er bommen in het analysegebied zijn 
neergekomen 

22 juni 1942 Een rapport van de politie in Zeist vermeldt dat bij de 
Dolderscheweg 158 een vliegtuig is neergestort (p.110) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van het 
analysegebied. 

4 augustus 1942 Er stort op Soesterberg een Do 217E4 PC + MZ neer 
vanwege motorstoring (p.111) 

Nee De vermelding is te globaal om te kun-
nen bepalen of er hier sprake is van het 
analysegebied. 

2 oktober 1942 In Den Dolder kletteren granaten van Duits afweerge-
schut op de straat (p. 114-116) 

Nee De vermelding is te globaal om te kun-
nen bepalen of er hier sprake is van het 
analysegebied. 

7 oktober 1942 Op een weiland aan de Bunsinglaan in Zeist komt een 
tweemotorige Duitse bommenwerper neer. Stuka’s  oe-
fenen boven het veld in het gooien met oefenbommen 
(p.116) 

Nee De vermelding is te globaal om te kun-
nen bepalen of er hier sprake is van het 
analysegebied. 

10 december 
1942 

Een Britse Hurricane beschiet boven Soesterberg vlieg-
tuigen (p.121) 

Nee Niet bekend is of deze vliegtuigen in het 
analysegebied of daarbuiten stonden op-
gesteld 

4 mei 1943 Een Do 217 die net is geland op vliegveld Soesterberg 
wordt door een Mosquito van No. 605 Squadron be-
schoten (p.127) 

Nee De locatie van de Do 217 wordt niet ver-
meld. Derhalve is de vermelding te glo-
baal. 

13 mei 1943 Bij Zeist stort een tweemotorige Britse bommenwerper 
neer. Het betreft een Wellington van 429 Squadron 
(p.127) 

Nee De vermelding is te globaal om te kun-
nen bepalen of er hier sprake is van het 
analysegebied 

22 juni 1943 Een Halifax van 408 Squadron stort neer in Zeist bij de 
Couwenhovenseweg richting Bunnik. De politie van Zeist 
maakt ook verslag van het neerstorten van een Duitse 
bommenwerper  bij Dolderscheweg 158 (p.129) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van het 
analysegebied. 

23 juni 1943 Bij de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder, ca. één kilo-
meter aan de rand van het vliegveld, staat opnieuw hei 
in de brand. Men vermoed dat brandende onderdelen 
van een aangeschoten vliegtuig daar zijn neergekomen. 
Er werden namelijk verbogen metalen onderdelen ge-
vonden. Ca. 2000 m2 hei brandt af (p.129) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van het 
analysegebied. 
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Datum Gebeurtenis (bron: Top, Soesterberg. Vliegveld 1939-
1945. Oorlogsgeweld in en boven ’t hart van Neder-
land)  

Relevant   Motivatie 

25 juli 1943 De Do 217M1 U5+KL die boven Soesterberg door een 
Mosquito wordt geraakt, en stort neer in het bos bij de 
‘Citadel’, even voorbij Haus Wever (p.132) 

Nee De vermelding is te globaal. 

17 augustus 
1943 

Een Britse intruder doet een aanval op Soesterberg. Hij 
schiet met zijn boordmitrailleurs en gooit enige bommen 
op het veld (p.133) 

Ja Het betreft het analysegebied. 

4 september 
1943 

Me 410A1 bij de Woudenbergscheweg in Zeist neerge-
stort (p.134) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van het 
analysegebied. 

30 september 
1943 

In containers gedropte wapens en munitie voor het ver-
zet worden onder meer in de schietkelder in het bos bij 
de Verlengde Schoolweg verstopt (p.135) 

Nee Geen feitelijk bewijs dat er sprake is ge-
weest van munitiedumping. 

8 oktober 1943 Bf 109 gecrasht tegen een rail van het smalspoorbaan-
tje. De Messerschmitt slaat over de kop (p.135) 

Nee De vermelding is te globaal 

21 oktober 1943 Bij een zandgat even ten noorden van de spoorlijn Den 
Dolder-Soest is een Ju188E1 neergestort(p.135) 

Nee De vermelding is te globaal. 

6 november 
1943 

Op Soesterberg worden enige bommen afgeworpen. In-
trudervluchten (p.137) 

Ja Het betreft het analysegebied 

10 januari 1944 Vijf Mosquito’s vertrekken voor aanvallen naar Soester-
berg en Schiphol (p.139) 

Nee Niet vermeld wordt wat het resultaat van 
de missie was 

10 februari 1944 Vanaf de kant van de Leusderhei komen vier P-47 Thun-
derbolts zeer laag overvliegen. Zij scheren in grote vaart 
schietend over het vliegterrein van Soesterberg. Later die 
dag wordt het vliegveld door andere jachtvliegtuigen 
met boordwapens bestookt. De Flak-opstelling aan de 
Pleineslaan in Den Dolder wordt middels duikvluchten 
aangevallen (p.141) 

Ja Het betreft o.a. het analysegebied 

20 februari 1944 In de avonduren wordt op Soesterberg een vliegtuig op 
een rolbaan beschoten en getroffen. Die dag zijn er 
Mosquito’s van No. 605 Squadron op uitgestuurd om 
diverse vliegvelden te bestoken (p.142) 

Ja Het betreft o.a. het analysegebied 

21 februari 1944 De eerste massale geallieerde luchtaanval op vliegveld 
Soesterberg door B-26 Marauders van de 9th USAAF 
(72 stuks). Deze vliegtuigen zijn uitgerust met 100 pon-
ders en 250 ponders. Spitfires escorteren de vliegtuigen 
(p.142) 

Ja Het betreft het analysegebied 

22 februari 1944 Twee P-38 Lightnings beschieten in een duikvlucht vlieg-
veld Soesterberg. Even later herhalen zij hun aanval 
vanuit de kant van Zeist (p.142-143) 

Ja Het betreft het analysegebied 
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8 maart 1944 54  Maurauders van de USAAF (waarvan er zeven afval-
len) werpen tijdens mission 232B 91,3 ton bommen af 
op vliegveld Soesterberg. De vliegtuigen worden zonder 
succes door hevige Duitse Flak beschoten. De Amerika-
nen komen van de kant van Utrecht, vliegen in een 
rechter bocht over het veld en verdwijnen weer over 
Zeist.De meeste bommen komen terecht op het oor-
spronkelijke vliegveld, aan de kant van Den Dolder. Op 
de startbanen zijn niet veel voltreffers, maar er worden 
wel hangars geraakt en munitie- en olieopslagplaatsen. 
Er vallen ook heel wat bommen in Den Dolder en Bosch 
en Duin, waar meerdere huizen in puin worden gelegd 
en doden onder de burgerbevolking vallen. Het betrof 
volgens een Duits rapport ‘500 Spreng- en 100-200 
Brandbomben’. ’s Middags is er een tweede bombarde-
ment. Het merendeel van de bommen -101 ton- waar-
onder veel splinterbommen komt terecht op het oostelijk 
deel van het vliegveld, maar er vallen ook veel projectie-
len rondom de Du Moulinkazerne.Op het vliegveld 
branden onder meer twee spoorwegtankwagons geheel 
uit. Britse rapporten vermelden 571 splinterbommen van 
100 pond die werden afgeworpen. Een Duits verslag 
noemt 820 Spreng- und Splitterbomben. Villa ‘The Cor-
ner’ aan de Hertenlaan liep flinke schade op door het 
bombardement (p. 145) 

Ja Het betreft het analysegebied 

17 maart 1944 16 vliegtuigen van het type P-47 Thunderbolt worden 
uitgezonden voor een inzet op Soesterberg. Vanaf grote 
hoogte voeren zij een duikaanval uit waarbij ca. zeven 
ton aan brisantbommen wordt afgeworpen. Schade 
wordt ondermeer aangericht aan het hoofdgebouw, 
enige hangars, huizen en het Landwirtschaftlager achter 
De Palz  (p.149) 

Ja Het betreft het analysegebied 

8 april 1944 Een Amerikaanse P-38 Lightning wordt boven Soester-
berg beschoten door Bf 109’s en stort neer te Zeist op 
een terrein bij de Utrechtseweg 135 (p.150) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van het 
analysegebied. 

20 april 1944 Enige Mosquito’s werpen brandbommen af op Soester-
berg (p.150) 

Ja Het betreft het analysegebied 

22 april 1944 Op Soesterberg wordt door laagvliegende vliegtuigen 
een aanval uitgevoerd (p.151) 

Ja Het betreft het analysegebied 

28 mei 1944 Er doen zes/zeven geallieerde jachtvliegtuigen een aan-
val op vliegveld Soesterberg (p.154) 

Ja Het betreft het analysegebied 

7 juni 1944 In een Nederlands spionagebericht over vliegveld Soes-
terberg wordt gemeld dat de Landwirtschaft onder meer 
een terrein heeft op het noordwestelijk deel van het 
vliegveld Soesterberg, tegen de spoorlijn bij Den Dolder, 
bestaande uit imitatie boerderijtjes en dat langs de 
spoorlijn Den Dolder-Soestduinen  o.a. enkele kleine 
luchtafweerposten, schijnhangars en huisjes voor vlie-
gend personeel staan (p. 155) 

Nee Het betreft een te globale beschrijving. Er 
worden geen exacte locaties opgegeven. 

17 juni 1944 Er stort een Lancaster van No. 419 Squadron neer bij de 
Utrechtseweg 48 te Zeist, na door Flak te zijn geraakt 
(p.155) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van het 
analysegebied. 

14 juli 1944 Mosquito’s naar o.a. vliegveld Soesterberg gestuurd 
(p.157) 

Nee Het resultaat van de missie wordt niet 
vermeld 

28 juli 1944 De politie van Zeist maakt in een rapport melding van 
het neerstorten van een (Duits?) vliegtuig bij de Willem 
Arntsz Hoeve in Den Dolder. Geen enkele andere bron 
bevestigt dit (p. 157) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van het 
analysegebied. 

Augustus 1944 Mosquito’s voeren deze maand op verschillende data 
aanvallen uit op vliegveld Soesterberg (p.157) 

Ja Het betreft het analysegebied 

  



 
 

1562090-VO-03 Vliegbasis Soesterberg Pagina 25 van 146 
 

15 augustus 
1944 

De Flak aan de kant van Den Dolder signaleert vijande-
lijke vliegtuigen (Thunderbolts en bommenwerpers) en 
geeft enkele salvo’s af. Britse vliegtuigen werpen boven 
vliegveld Soesterberg 39 rookfakkels en 250 en 500 
ponds brisantbommen af. De rook van de rookfakkels 
drijft in de richting van Den Dolder. De eerste bommen 
komen hoofdzakelijk op het westelijke gedeelte van het 
vliegveld terecht. Lang niet alle bommen treffen het 
vliegveld. Er is sprake van zeer grote schade ten gevolge 
van dit bombardement in  Den Dolder en Bosch en 
Duin. Bommen vallen tot aan het zwembad de Biltsche 
Duinen.  Vliegveld Soesterberg komt er zelf relatief goed 
vanaf. Er wordt in totaal ruim 560 ton bommen afge-
worpen door Halifaxes en Lancasters, vergezeld door 
Thunderbolts. Veel plaatsen zijn levensgevaarlijk door 
neergekomen blindgangers. De spoorlijn is op zeven 
plaatsen getroffen over een afstand van zeven kilometer 
ter weerszijden van station Den Dolder. In het dorp 
Soesterberg vallen ook enkele bommen, waardoor er 
een gedeelte van de Flaktoren aan de Schoolweg wordt 
vernield. De startbanen van vliegveld Soesterberg tellen 
75 bomkraters en de rolbanen 27. Het overgrote deel 
van de bommen is neergekomen op de terreinen 
rondom deze banen en in de bossen. Op het vliegveld 
ondermeer een bunker bij de verkeerstoren getroffen (p. 
157-162). 

Ja Het betreft het analysegebied 

27augustus 
1944 

Een Ju 88 B3+BS crasht op de Eng te Soest. Een andere 
JU 88 stort neer bij Biltschweg 12 te Bosch en Duin. Dit 
toestel brandt geheel uit (p.163) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van het 
analysegebied. 

3 september 
1944 

Pathfinders gooien markeringsbommen en even later 
doemt een grote zwerm van ruim honderd bommenwer-
pers op die 539 ton aan brisantbommen laten vallen. 
Binnen korte tijd worden startbanen, rolbanen, hangars 
en andere gebouwen vernield. Dit keer vallen er meer 
bommen in Soesterberg zelf. Eén bommenwerper laat 
ca. tien bommen keurig op een rij over het hele dorp 
vallen. Woningen en een winkel worden in puin gelegd, 
evenals een woning on Ons Belang. Op het terrein van 
Zon en Schild tussen Soesterberg en Amersfoort vallen 
vijftien bommen die een paviljoen en zeven huizen 
zwaar beschadigen. Een hoofdwaterleiding is getroffen, 
waardoor een groot gebied op de Amersfoortsestraat 
onder water komt te staan. Bij deze aanvallen waren 
o.a. Halifaxes van No. 640 Squadron en vliegtuigen van 
76 Squadron betrokken (p.163-164) 

Ja Het betreft het analysegebied 

17 september 
1944 

De magazijnen van de KELA worden door jachtbom-
menwerpers bestookt. (p.169) 

Nee Er kon niet worden achterhaald waar de 
magazijnen van KELA stonden. 

30 september 
1944 

Zeven éénmotorige jachtvliegtuigen beschieten met 
boordwapens ongeveer een kwartier lang een trein met 
benzinetankwagons bij station Den Dolder. Er worden 
ook enkele bommen afgeworpen. Een paar wagons vlie-
gen in brand (p. 169) 

Mogelijk Wanneer deze trein aan de oostzijde van 
station Den Dolder stond opgesteld, dan 
betreft dit het analysegebied 

6 oktober 1944 Er wordt een nieuwe aanval op de KELA gedaan door 
tweemotorige jachtbommenwerpers, waarschijnlijk 
Mosquito’s. Onze Lieve Vrouwe ter Eem wordt ook be-
schoten (p.169) 

Nee Er kon niet worden achterhaald waar de 
magazijnen van KELA stonden. 

7 oktober 1944 Acht Typhoons van No. 181 Squadron bestoken vlieg-
veld Soesterberg met ‘raketgranaten’.N.B. er wordt ver-
moedelijk op 3 inch raketten gedoeld (p.169) 

Ja Het betreft het analysegebied 

13 oktober 1944 Er vallen bommen in het Soester kwartier waar drie hui-
zen worden vernield. Er staat een lichte Duitse tank op-
gesteld in een verdieping voor de zwaar beschadigde 
hangar 2 (p.170-172) 

Nee Soesterkwartier is een wijk in Amersfoort 
en is derhalve niet relevant.  Alleen de 
aanwezigheid va een tank is niet direct 
een indicatie voor CE 
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21 oktober 1944 Er valt op de percelen 40 en 42 aan de Konin-
ginnnelaan te Soest een bom (p.172) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van het 
analysegebied. 

6 november 
1944 

Twee dagen eerder doden gevallen in het Soester Kwar-
tier door luchtaanval. Jachtvliegtuigen doen een aanval 
op een munitietrein bij Den Dolder. Tussen 10 en 12 
uur duiken de vliegtuigen op de stilstaande trein; min-
stens twee wagons met springstoffen ontploffen. Vijf da-
gen later laten de Duitsers zelf de rest van de munitie-
trein ontploffen (p. 172) 

Mogelijk Soesterkwartier is een wijk in Amersfoort 
en is derhalve niet relevant. Wanneer 
deze trein aan de oostzijde van station 
Den Dolder stond opgesteld, dan betreft 
dit het analysegebied  

21 november 
1944 

Bij Den Dolder wordt een trein beschoten door gealli-
eerde jachtvliegtuigen. ’s Avonds vallen er bommen aan 
de Pleineslaan (p. 173) 

Mogelijk Wanneer deze trein aan de oostzijde van 
station Den Dolder stond opgesteld, dan 
betreft dit het analysegebied 

29 november 
1944 

Er vallen verspreide bommen, o.a. in Den Dolder aan 
de Paduaweg, 50 meter aan weerszijden van de spoor-
lijn Amersfoort-Utrecht, in het Sperrgebiet niet nader 
aangegeven waar. Spionagebericht. Melding van het 
Nederlandse verzet dat de niet meer transportabele nog 
aanwezige munitie door de genietroepen is vernietigd. 
Vliegveld Soesterberg geheel onbruikbaar, nog slechts 
één startbaan over die met projectielen van 80 à 100 
cm lengte is belegd om het landen van Britse vliegtuigen 
te verhinderen (p. 175) 

Ja De Paduaweg ligt buiten de grenzen van 
het analysegebied. Er wordt echter ook 
gesproken over vernielingsladingen in het 
analysegebied 

29 november 
1944 

Truppenübungsplatz Soesterberg ligt tussen de spoorlijn 
Amersfoort – Den Dolder, de Dolderscheweg (en nog 
zelfs daarbuiten), de Woudenbergscheweg in Zeist tot 
aan Woudenberg en de lijn Amersfoort-Woudenberg 
(p.175) 

Ja Truppenübungsplatz Soesterberg ligt ge-
deeltelijk binnen de grenzen van het ana-
lysegebied 

23 december 
1944 

Mosquito’s voeren ’s nachts een aanval uit op de Du 
Moulinkazerne. Een grote bunker wordt net niet getrof-
fen. Wel worden het ketelhuis, een paviljoen, en de 
paardenstal geraakt. De volgende nacht worden weer 
huizen vernield in het Soester Kwartier in Amersfoort 
door bommen die voor het station bedoeld zijn (p.176) 

Nee De locaties liggen allen buiten de gren-
zen van het analysegebied. 

Begin januari 
1945 

Lanceerinstallaties voor V-1’s op vliegveld Soesterberg 
gebouwd (p.178) 

Mogelijk Hoewel er over vliegveld Soesterberg 
wordt gesproken kan er niet worden be-
paald waar de lanceerinstallaties stonden 
en of er hier CE zijn achtergebleven 

1 januari 1945 Noodlandingen Duitse vliegtuigen op vliegveld Soester-
berg, in verband staand met operatie Bodenplatte 
(p.177) 

Nee Het betreft noodlandingen, bovendien 
een te globale locatievermelding 

6 januari 1945 Een munitietrein is op weg van Soestduinen op de 
spoorlijn over het vliegveld naar het kamp van Zeist. Vier 
Spitfires vallen de trein aan op een open terrein aan de 
rand van de Leusderheide Meerdere wagons gaan de 
lucht in (p.177) 

Nee De vermelding is te globaal, het is niet 
bekend waar exact deze spoorlijn lag. 

24 januari 1945 Zes geallieerde jachtvliegtuigen doen met bommen een 
aanval op Den Dolder (p. 178) 

Nee De vermelding is te globaal om te kun-
nen bepalen of het analysegebied werd 
getroffen. 

29 januari 1945 Spionagebericht over de startbanen op Soesterberg. In 
de startbanen zijn op onderlinge afstanden van ca. 50 
tot 60 meter gaten gegraven ter diepte van 1.25 tot 
1.50 meter. Hierop rust een deksel in dezelfde kleur als 
de startbaan. In de gaten bevinden zich mijnen met een 
leiding die naar een centraal punt leidt (p.178) 

Ja Er wordt gesproken over de aanwezig-
heid van vernielingsladingen in het analy-
segebied 

1 februari 1945 Het hoofdkwartier van het 88e Duitse legerkorps verhuist 
naar Bosch en Duin. Deze nieuwe verblijfplaats wordt 
door elf Spitfires van een squadron met Franse piloten 
flink onder vuur genomen (p.178) 

Nee Het hoofdkwartier lag buiten de grenzen 
van het analysegebied. 

2 februari 1945 Vliegveld Soesterberg beschoten, evenals het klooster bij 
Cenakel, het kamp van Zeist en het Wehrmachtsheim. 
RAF-vliegtuigen vernietigen op de grond van Soester-
berg een nog achtergebleven Ju 88 (p.178) 

Ja Het betreft het analysegebied. 

6 februari 1945 Op donderdag duiken vijf jachtvliegtuigen over vliegveld 
Soesterberg zonder een schot te lossen (p.179) 

Nee Geen CE indicatie 
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11 februari 1945 Geallieerde jachtvliegtuigen beschieten een trein bij Den 
Dolder. In Soest komt een Typhoon van No. 181 Squa-
dron neer. Woensdag wordt bij de KELA een trein be-
schoten (p. 180) 

Mogelijk Indien deze trein aan de oostzijde van 
station Den Dolder stond, dan is er 
sprake geweest van het analysegebied. 
De crashlocatie is te globaal om te kun-
nen bepalen of er hier sprake is van het 
analysegebied. De locatie van de KELA 
kon niet worden achterhaald. 

15 februari 1945 V-1 neergestort in de omgeving van Hebron, gelegen 
tussen Soesterberg en Amersfoort (p.180) 

Nee De vermelding is te globaal. 

21 februari 1945 Spionagebericht. Er worden volgens betrouwbaar bericht 
bommen onder de startbanen van vliegveld Soesterberg 
gewerkt. Gaten in de startbanen zijn weer provosorisch 
gedicht met zand (p.180) 

Ja Er wordt gesproken over de aanwezig-
heid van vernielingsladingen in het analy-
segebied 

23 februari 1945 In natuurbad ‘Mooi Zeist’ staan sinds enige dagen ca. 
20 vrachtwagens met eenmanstorpedo’s. Eén van deze 
wagens werd getroffen. In een leegstaand huis aan de 
Banningstraat, vlakbij de ingang van het vliegveld, is 
een nieuw Sprengkommando gevestigd (p.180) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van het 
analysegebied. 

6 maart 1945 Spionagebericht. De drie startbanen van vliegveld Soes-
terberg zijn zowel vlieg- als springklaar. Schetsje met bo-
venaanzicht van de startbaan met ‘bomputten’. Zandkuil 
van 1,50 meter diep, waarin twee rioleringsbuizen bo-
ven elkaar. In die rioleringsbuizen zit een bom van 250 
kilo. Het gat is gedicht met een deksel van hout (p.181) 

Ja Er wordt gesproken over de aanwezig-
heid van vernielingsladingen in het analy-
segebied 

10 maart 1945 In Soesterberg worden mannen opgeroepen om op drie 
punten een tankbarrière te bouwen. Twee rijen boom-
stammen die loodrecht in de grond worden gegraven. 
Zij steken ca. twee meter boven de aarde uit. De ruimte 
ertussen wordt opgevuld met zand (p.181) 

Nee Er worden geen indicaties gegeven waar-
uit blijkt dat er CE bij deze versperringen 
werden aangebracht 

20 maart 1945 De Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder, waar ook di-
verse Duitse afdelingen zijn gelegerd, staat voortdurend 
in de belangstelling. Sinds zaterdag jl. zijn er zeven aan-
vallen op uitgevoerd. Waldlager 2 in Huis ter Heide 
wordt uit de lucht bestookt. Ruim 20 jachtbommenwer-
pers werpen lichte bommen af boven het grondgebied 
van Bosch en Duin, onder meer bij de spoorlijn waar 
een stilstaande trein het doelwit is. Biltscheweg 5 brandt 
geheel uit (p.183) 

Nee De locaties liggen allen buiten de gren-
zen van het analysegebied. 

21 maart 1945 Acht jachtbommenwerpers nemen een trein in de buurt 
van de Gerofabriek onder vuur. De Gerofabriek en heel 
wat huizen aan de Bergweg lopen schade op evenals 
woningen aan de Prins Alexanderweg. Bij een nieuwe 
aanval worden de percelen Amersfoortscheweg 12a, 
12b en 14 zwaar beschadigd (p.183) 

Nee De locaties liggen allen buiten de gren-
zen van het analysegebied. 

29 maart 1945 Bommen afgeworpen. Vijf doden gevallen op de Oude 
Soesterweg (p.184) 

Nee De locatie ligt in Amersfoort en daarmee 
buiten de grenzen van het analysegebied. 

3 april 1945 Spionagebericht. Behalve de stukken Flak bij Vollenhove 
zouden er volgens gerucht een paar stukken bij Den 
Dolder zijn. Op vliegveld Soesterberg nog startbaan in-
tact. Ook deze wordt ondermijnd. Men plaatst palen op 
het vliegveld tegen parachutelandingen (p.184) 

Ja Er wordt o.a. gesproken over de aanwe-
zigheid van vernielingsladingen in het 
analysegebied 

8 april 1945 In de polder bij de Eem in Soest wordt door het verzet 
op het traject Amersfoort-Baarn een passerende trein 
opgeblazen (p.185) 

Nee De Eem polder ligt buiten de grenzen van 
het analysegebied. 

9 april 1945 Aan de Soestdijkscheweg in Den Dolder vallen twee do-
den als gevolg van beschietingen door twee geallieerde 
jachtvliegtuigen. Sprengcommando’s beginnen met het 
opblazen van o.a. de startbanen van vliegveld Soester-
berg(p. 185) 

Ja Er wordt o.a. gesproken over de aanwe-
zigheid van vernielingsladingen in het 
analysegebied 

13 april 1945 De Flak in Den Dolder is ontmanteld. In Soesterberg 
staat soms een paar dagen of weken mobiele Flak zoals 
op het voetbalveld naast het Wehrmachtsheim en bij de 
Sportweg, primitief met een net gecamoufleerd (p.185) 

Ja Men meldt de inzet van mobiele FLAK op 
of nabij het vliegveld Soesterberg 
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16 april 1945 Het opblaaswerk op het vliegveld Soesterberg gaat 
door. De hoofdbunker gaat de lucht in  (p. 186) 

Ja Er wordt gesproken over de aanwezig-
heid van vernielingsladingen in het analy-
segebied 

18 april 1945 Het wachtgebouw aan de Banningstraat moet worden 
opgeblazen.  Successievelijk worden de meeste gebou-
wen, waaronder nu ook het hoofdgebouw, bunkers, 
start- en rolbanen, munitie- en benzinedepots enz. ver-
nield (p.186) 

Ja Men vermeld het opblazen van de ge-
bouwen behorende bij het vliegveld. De 
Banningstraat ligt deels in het analysege-
bied. 

19 april 1945 Er wordt een begin gemaakt met het omzagen van grote 
beuken en eiken langs de Amersfoortschestraatweg van 
Soesterberg tot aan De Lichtenberg. De bomen moeten 
samen met de tankbarrières tanks en andere voertuigen 
van de vijand tegenhouden (p.186) 

Nee Uit deze vermelding kan niet worden af-
geleid of er CE bij de versperringen wer-
den gebruikt 

20 april 1945 Tegenover en naast restaurant ’t Zwaantje worden gaten 
gegraven waarin bommen komen te liggen, bedoeld om 
het kruispunt op te blazen (p.186) 

Ja Het is niet bekend waar exact dit restau-
rant destijds was gevestigd. Maar globaal 
is bekend dat deze was gevestigd in de 
Banningstraat. Deze weg ligt grotendeels 
in het analysegebied. 

24 april 1945 Spitfires van No. 322 (Dutch) Squadron doen samen 
met vliegtuigen van No. 66 Squadron een aanval op 
Waldlager 2 in Huis ter Heide en de villa Zandbergen 
waarin een Duits hoofdkwartier is gevestigd, Vliegtuigbe-
schietingen en de afworp van brisantbommen.  Er valt 
een bom vlak voor de N.H. kerk en één op de tuinmans-
woning van Zandbergen (SOD5). De Flak bij de Sport-
weg in Soesterberg komt in actie. Door geallieerd gra-
naatvuur uit de richting van Hoevelaken worden in Soest 
enkele woningen zwaar beschadigd (p. 186-187) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van het 
analysegebied. 

27 april 1945 Er staan Flak-geschutstorens bij de Schoolweg die nu 
ook worden opgeblazen (p.187) 

Ja De Schoolweg lag in het analysegebied. 
(n.b. tegenwoordig Sterrenbergweg) 

29 april 1945 Op de Banningstraat naast ’t Zwaantje wordt midden op 
de dag door een niet al te zware lading een gat gebla-
zen in het betonnen wegdek, om het mogelijk te maken 
onder de weg zware bommen te kunnen plaatsen. Van 
de Hertenlaan in Den Dolder is niet veel over als gevolg 
van de acties door Sprengcommando’s (p. 188) 

Ja De Banningstraat ligt in het analysege-
bied. De locatie van het Zwaantje is al-
leen globaal bekend. 

30 april 1945 Het Wehrmachtsheim is ondermijnd. Enkele verzetsmen-
sen vinden bommen in de kruipgangen onder het ge-
bouw en maken de ontstekingen onklaar. Het ketelhuis 
in de Du Moulinkazerne is eveneens ondermijnd (p.188-
189) 

Nee De locaties liggen beiden buiten de gren-
zen van het analysegebied. 

2 mei 1945 Er komen in Soesterberg ca. 600 Fallschirmjäger. Zij ko-
men van de frontlinie bij Amersfoort en rijden met pant-
serwagens die kanonnen trekken. Het materieel wordt 
langs de wegen en in de bosjes tussen de Verlengde 
Schoolweg en de Verlengde Postweg opgesteld, waar de 
militairen ook tenten opslaan (p.190) 

Nee De locaties worden alleen maar globaal 
genoemd 

6 mei 1945 In Soesterberg worden de springladingen onder de stra-
ten verwijderd (p.190) 

Mogelijk Het betreft vernielingsladingen. Dit zou 
het onderzoeksgebied kunnen betreffen 

7 mei 1945 Geallieerde troepen komen Soest binnen vanaf Amers-
foort en ook Soesterberg via Soest. Onder de bevrijders 
zijn militairen van de 56e Britse infanteriebrigade en het 
Canadese Ontario Regiment (p.190) 

Nee Geen CE indicatie 

Mei 1945 Op vliegveld Soesterberg en de Leusderhei worden 
enorme hoeveelheden Duitse wapens en andere goe-
deren opgeslagen. Deze spullen worden in bomkraters 
gegooid en daarna met benzine overgoten of in de 
brand gestoken. Hierna gaat er zand overheen. Verant-
woordelijk is het 78e ADOS  Depot van de Canadezen 
(p. 199) 

Ja Er wordt gesproken over vernietigingslo-
caties van CE in o.a. het analysegebied 
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Juni/juli 1945 Gedurende ca. zes weken is een groep van de RAF ex-
plosieven opruimingsdienst bezig om overal op het 
vliegveld Soesterberg en elders niet tot ontploffing ge-
brachte springladingen te verwijderen. In de meeste ge-
vallen worden bommen tot 250 kg gevonden. Verspreid 
liggende mijnen worden tevens opgeruimd. Veel explo-
sieven op de Leusderhei aanwezig. De Leusderhei is vol-
gestouwd met geallieerd oorlogsmaterieel, vrachtwa-
gens, tanks etc. Hier wordt korte tijd later de ‘dump’ in-
gericht (p. 202, 208-210) 

Ja Er wordt gesproken over vernietigingslo-
caties van CE in o.a. het analysegebied 

 
Datum Gebeurtenis (bron: G. van de Merwe-Wouters, Soest 

onder Vuur)  
Relevant   Motivatie 

18 april 1941 Munitiedepots op de Leusderheide vliegen één voor één 
in de brand. Het KNMI registreerde 147 zware ontplof-
fingen. Er ging 300 ton explosieven verloren. De Stichtse 
Margarinefabriek en twee villa’s langs de Amersfoortse-
straat storten in. Ook woningen in de Soestenbergse wijk 
Ons Belang raken beschadigd (p.25) 

Nee De Leusderheide ligt buiten de grenzen 
van het analysegebied. 

Geen datumver-
melding 

Op tal van plaatsen slaan brisantbommen in. Een boer-
derij van de Landwirtschaft bij De Palz gaat in vlammen 
op (p.29) 
 

Nee De Palz ligt gedeeltelijk in het analysege-
bied maar de vermelding is te globaal 
om te kunnen bepalen of er hier sprake is 
van het analysegebied 

8 maart 1944 Geallieerde luchtaanval op vliegveld Soesterberg. Ook 
de Du Moulinkazerne wordt getroffen. Na het bombar-
dement worden hangars naar de bossen op de Palz ver-
plaatst (p.80) 

Ja Het betreft o.a. het analysegebied (vlieg-
veld Soesterberg). De Palz ligt gedeeltelijk 
in het analysegebied, maar aan de hand 
van de vermelding kan geen exacte loca-
tie worden achterhaald. De Du Moulin-
kazerne ligt buiten de grenzen van het 
analysegebied. 

 
Datum Gebeurtenis (bron:  Bombardementen en verongelukte 

vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945, T. 
Eversteijn)  

Relevant   Motivatie 

26 juni 1940 
Verongelukt vliegtuig: Dornier Do 217 U5+KZ van het 
3./I KG 2 ‘Holzhammer’ om 02.10 uur te Soesterberg 

Nee De vermelding is te globaal om te kun-
nen bepalen of er hier sprake is van het 
analysegebied 

27 juni 1940 

Bombardement om 15.00 uur door een Blenheim Mk IV 
op Soesterberg. Getroffen werd een terrein achter de Du 
Moulinkazerne. Verongelukt vliegtuig: Messerschmitt Bf 
109 E-3 van het 3./JG 21 bij Soesterberg. 

Nee De vermelding is te globaal om te kun-
nen bepalen of er hier sprake is van het 
analysegebied 

2 juli 1940 

Verongelukte vliegtuigen: Messerschmitt Bf 109 D-3 van 
het 3./JG 21 op of nabij het vliegveld Soesterberg. 
Messerschmitt Bf 109 E-3 van het III./JG 54 ‘Grünherz’ 
op of nabij het vliegveld Soesterberg. 

Nee De vermelding is te globaal om te kun-
nen bepalen of er hier sprake is van het 
analysegebied 

13/14 juli 1940 
Bombardement op Wellingtons op Soesterberg. 
Getroffen werd het vliegveld. 

Ja Het betreft het analysegebied 

24 juli 1940 
Duits bombardement op Soesterberg Getroffen werd het 
vliegveld. 

Ja Het betreft het analysegebied 

1 augustus 1940 
Verongelukte vliegtuigen: Dornier Do 111 H-4 van het 
3./KG 4 ‘General Wever’ te Soesterberg. Heinkel He III 
H-4 van het III./KG 54 ‘Totenkopf’ te Soesterberg 

Nee De vermelding is te globaal om te kun-
nen bepalen of er hier sprake is van het 
analysegebied 

2 augustus 1940 Bombardement door de Blenheim Mk IV BL-D en de 
Blenheim Mk IV L8780 AY- van het No. 110 Hydrabad 
squadron op Soesterberg. Getroffen werden op het 
vliegveld hangars en drie Heinkels HE III van het 1./KG 
4 

Ja Het betreft het analysegebied 

6 augustus 1940 Bombardement door een Wellington op Soesterberg. Nee De vermelding is te globaal om te kun-
nen bepalen of er hier sprake is van het 
analysegebied 

14/15 augustus 
1940 

Bombardement door een Blenheim Mk IV op 
Soesterberg. Getroffen werd het vliegveld. 

Ja Het betreft het analysegebied 
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Datum Gebeurtenis (bron:  Bombardementen en verongelukte 
vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945, T. 
Eversteijn)  

Relevant   Motivatie 

19 augustus 
1940 

Bombardement door een Blenheim MkIV op 
Soesterberg. 

Nee De vermelding is te globaal om te kun-
nen bepalen of er hier sprake is van het 
analysegebied 

27 augustus 
1940 

Bombardement op Soesterberg. Getroffen werd het 
vliegveld. 

Ja Het betreft het analysegebied 

28 augustus 
1940 

Bombardement op Soesterberg. Getroffen werd het 
vliegveld. Messerschmitt Bf 109 E-1 met Werkenummer 
3538 van het III./JG 54 ‘Grünherz’ verongelukt op of 
nabij het vliegveld Soesterberg 

Ja Het betreft het analysegebied 

29 augustus 
1940 

Bombardement op Soesterberg. Getroffen werd het 
vliegveld. 

Ja Het betreft het analysegebied 

30 augustus 
1940 

Bombardement op Soesterberg. Getroffen werd het 
vliegveld. 

Ja Het betreft het analysegebied 

31 augustus 
1940 

Bombardement op Soesterberg. Getroffen werd het 
vliegveld. 

Ja Het betreft het analysegebied 

6 september 
1940 

Verongelukt vliegtuig: Messerschmitt Bf 109 E-1 met 
Werkenummer 3538 van het 9./JG 54 ‘Grünherz’ op 
het vliegveld Soesterberg 

Nee De vermelding is te globaal om de loca-
tie van de crash te kunnen achterhalen 

7 september 
1940 

Bombardement door een Wellington op Soesterberg. 
Getroffen werd het vliegveld. 

Ja Het betreft het analysegebied 

8/9 september 
1940 

Bombardement door een Wellington op Soesterberg. 
Getroffen werd het vliegveld. 

Ja Het betreft het analysegebied 

10 september 
1940 

Verongelukt vliegtuig: Heinkel He III H-4 met 
Werkenummer 2919 van het II./KG 4 ‘General Wever’ 
op het vliegveld Soesterberg. 

Ja Het betreft het analysegebied 

23 september 
1940 

Bombardement door een Hampden met 4/500 lbs 
bommen op Soesterberg. Getroffen werd het vliegveld. 

Ja Het betreft het analysegebied 

1 oktober 1940 Messerschmitt Bf 109 verongelukt op het vliegveld 
Soesterberg. 

Nee De vermelding is te globaal om de loca-
tie van de crash te kunnen achterhalen 

6 oktober 1940 Verongelukte vliegtuigen: Heinkel He III F-4 5J+FN met 
Werkenummer 2932 van het 2./KG 4 ‘General Wever’ 
te Soesterberg. Heinkel He III F-4 5J+JN met 
Werkenummer 2970 van het 5./KG 4 ‘General Wever’ 
te Soesterberg. 

Nee De vermeldingen zijn te globaal om de 
locatie van de crashes te kunnen achter-
halen 

8/9 oktober 
1940 

Bombardement op Soesterberg Nee Uit de vermelding kan niet worden afge-
leid of het analysegebied werd getroffen 

12 oktober 1940 Bombardement op Soesterberg. Getroffen werd de 
munitieopslagplaats bij het ‘Heidepark’ tussen Doorn en 
Driebergen. Verongelukt vliegtuig: Junker Ju 52/3m 
TF+NK met Werkenummer 5052 van het Stab./NJG 
nabij de Schoolweg in Soesterberg 

Nee  De locaties liggen buiten de grenzen van 
het analysegebied. 

15 oktober 1940 Bombardement op Soesterberg. Getroffen werd het 
vliegveld. 

Ja Het betreft het analysegebied 

19 oktober 1940 Verongelukt vliegtuig: Heinkel He III P-4 met 
Werkenummer 2923 van het II./KG 4 ‘General Wever’ 
op of nabij het vliegveld Soesterberg. 

Nee De vermelding is te globaal om de loca-
tie van de crash te kunnen achterhalen 

30 oktober 1940 Verongelukt vliegtuig: heinkel HE III H-4 van het 3./KG 
4 ‘General Wever’ op of nabij het vliegveld Soesterberg 

  

31 oktober 1940 Bombardement door een Blenheim Mk IV op 
Soesterberg. Getroffen werd het westelijke gedeelte van 
het vliegveld. 

Ja Het betreft het analysegebied 

1 / 2 november 
1940 

Bombardement door een Blenheim Mk IV op 
Soesterberg. Getroffen werd het vliegveld 

Ja Het betreft het analysegebied 

2 november 
1940 

Verongelukt vliegtuig: Heinkel He III P-4 met 
Werkenummer 3071 van het 6./KG 4 ‘General Wever’ 
op of nabij het vliegveld Soesterberg. 

Nee De vermelding is te globaal om de loca-
tie van de crash te kunnen achterhalen 

3 november 
1940 

Bombardement op Soesterberg. Getroffen werd het 
vliegveld. 

Ja Het betreft het analysegebied 

8/9 november 
1940 

Bombardement door een Blenheim Mk IV op 
Soesterberg. Getroffen werd het vliegveld. 

Ja Het betreft het analysegebied 
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Datum Gebeurtenis (bron:  Bombardementen en verongelukte 
vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945, T. 
Eversteijn)  

Relevant   Motivatie 

15 november 
1940 

Bombardement door drie Wellingtons op Soesterberg. 
Getroffen werd de zuidhoek, startbanen, hangars en de 
woning van R.J. van Lierop op de Postweg 39. 

Ja Het betreft het analysegebied 

16/ 17 novem-
ber 1940 

Bombardement door een Wellington op Soesterberg. 
Getroffen werd het vliegveld. 

Ja Het betreft het analysegebied 

28 november 
1940 

Verongelukt vliegtuig: Heinkel He III P-4 met 
Werkenummer 2927 van het 5./KG 4 ‘General Wever’ 
op het vliegveld Soesterberg. 

Nee De vermelding is te globaal om de loca-
tie van de crash te kunnen achterhalen 

3 december 
1940 

Verongelukt vliegtuig: Heinkel He III P-4 met 
Werkenummer 21941 van het II./KG 4 ‘General Wever’ 
verongelukt nabij Soesterberg. 

Nee De vermelding is te globaal om de loca-
tie van de crash te kunnen achterhalen 

10/11 december 
1940 

Bombardement door twee Blenheims Mk IV op 
Soesterberg. Getroffen werd het vliegveld 

Ja Het betreft het analysegebied 

13 december 
1940 

Verongelukt vliegtuig: Heinkel He III P-4 met 
Werkenummer 3089 van het 4./KG 4 ‘General Wever’ 
op het vliegveld Soesterberg. 

Nee De vermelding is te globaal om de loca-
tie van de crash te kunnen achterhalen 

6 januari 1940 Bombardement op Soesterberg. Getroffen werd het 
vliegveld. 

Ja Het betreft het analysegebied 

7 januari 1941 Bombardement op Soesterberg. Getroffen werd het 
vliegveld. 

Ja Het betreft het analysegebied 

9 januari 1941 Bombardement op Soesterberg. Getroffen werd het 
vliegveld. 

Ja Het betreft het analysegebied 

15 januari 1940 Bombardement om 19.00 uur door zeven Blenheims Mk 
IV UX- van het No. 82 United Provinces squadron met 
12/250 lbs bommen op Soesterberg. 

Ja Het betreft het analysegebied 

25 januari 1941 Bombardement op Soesterberg. Getroffen werd het 
vliegveld. 

Ja Het betreft het analysegebied 

26 januari 1941 Bombardement op Soesterberg. Getroffen werd het 
vliegveld. 

Ja Het betreft het analysegebied 

30 januari 1941 Bombardement op Soesterberg. Getroffen werd het 
vliegveld. 

Ja Het betreft het analysegebied 

31 januari 1941 Bombardement op Soesterberg. Getroffen werd het 
vliegveld. 

Ja Het betreft het analysegebied 

22 maart 1941 Verongelukt vliegtuig: Heinkel He III P-4 met 
Werkenummer 3099 van het 4./KG 4 ‘General Wever’ 
op het vliegveld Soesterberg 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

8 april 1941 Verongelukt vliegtuig: Heinkel He III P-2 met 
Werkenummer 1623 van het 3./KG 4 ‘General Wever’ 
op het vliegveld Soesterberg 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

16 april 1941 Heinkel He III H-4 met Werkenummer 3278 van het 
1./KG 4 ‘General Wever’ botste tijdens het taxiën met 
de Heinkel He III H-5 met Werkenummer 3533 van het 
1./KG 4 ‘General Wever’ op het vliegveld Soesterberg 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

18 april 1941 Van de 830 ton opgeslagen explosieven is door brand 
ca. 40% onbruikbaar geworden of ontploft in een 
opslagplaats op de Leusderheide bij Soesterberg 

Nee De Leusderheide ligt buiten de grenzen 
van het onderzoeksgebied. 

19 april 1941 Verongelukt vliegtuig: Junker Ju 88 A-5 met 
Werkenummer 8159 van het 8./KG 76 te Soesterberg. 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

2 mei 1941 Junker Ju 88 A-5 met Werkenummer 2222 van het 
1./KG 76 verongelukt op het vliegveld Soesterberg 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

3 mei 1941 Bombardement op Soesterberg Nee Uit de vermelding kan niet worden 
afgeleid of het analysegebied werd 
getroffen 

4 mei 1941 Bombardement op Soesterberg. Verongelukt vliegtuig: 
Heinkel He III H-4 van het 1./KG 4 ‘General Wever’ 
tijdens de start op het vliegveld Soesterberg. 

Nee Uit de vermelding kan niet worden 
afgeleid of het analysegebied werd 
getroffen. De vermelding is te globaal om 
de locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 
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Datum Gebeurtenis (bron:  Bombardementen en verongelukte 
vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945, T. 
Eversteijn)  

Relevant   Motivatie 

8 mei 1941 Verongelukt vliegtuig: Dornier Do 217 E-2 met 
Werkenummer 103 van het 2./KG 40 te Soesterberg 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

11 mei 1941 Verongelukt vliegtuig: Heinkel He III met Werkenummer 
3084 van het 1./KG 4 ‘General Wever’ tijdens de start 
op het vliegveld Soesterberg 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

15/16 mei 1941 Bombardement op Soesterberg. Getroffen werd het 
vliegveld. 

Ja Het betreft het analysegebied 

17 juni 1941 Verongelukt vliegtuig: Heinkel He III H-5 met 
Werkenummer 3835 van het III./KG 4 ‘General Wever’ 
op het vliegveld Soesterberg. 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

23 juni 1941 Verongelukt vliegtuig: Junker Ju 88 C-2 met 
Werkenummer 263 op of nabij het vliegveld Soesterberg 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

5 augustus 1941 Verongelukt vliegtuig: Dornier Do 217 E-2 met 
Werkenummer 103 van het II./KG 40 op of nabij het 
vliegveld Soesterberg 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

14/15 augustus 
1941 

Bombardement op Soesterberg. Getroffen werd het 
vliegveld. Bombardement op Den Dolder 

Ja Het betreft o.a. het analysegebied 

15 augustus 
1941 

Verongelukt vliegtuig: Heinkel He III H-5 met 
Werkenummer 4083 van het III./KG 40 op het vliegveld 
Soesterberg. 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

19/20 augustus 
1941 

Bombardement door een Hudson op Soesterberg. 
Getroffen werd een terrein ten westen van de 
baanverlichting 

Ja Het betreft het analysegebied 

30/31 augustus 
1941 

Bombardement door een Blenheim Mk IV MK- van het 
No. 500 County of Kent squadron met vier bommen op 
Soesterberg. Getroffen werd het vliegveld 

Ja Het betreft het analysegebied 

1 september 
1941 

Bombardement op Soesterberg. Getroffen werd het 
vliegveld. 

Ja Het betreft het analysegebied 

22 september 
1941 

Verongelukt vliegtuig: Dornier Do 217 E-4 met 
Werkenummer 5011 van het II./KG 40 op of nabij het 
vliegveld Soesterberg 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

30 september 
1941 

Verongelukte vliegtuigen: Duits vliegtuig van het Lw. 
Kriegsb. Kp.1 te Soesterberg. Dornier Do 217 E-1 met 
Werkenummer 5084 van het I./KG 40 om 22.00 uur 
nabij de Amersfoortsestraat te Soesterberg 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

3 oktober 1941 Heinkel He III H-6 met Werkenummer 4313 van het 
3./KG 40 op het vliegveld Soesterberg gecrasht. 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

11 oktober 1941 Verongelukt vliegtuig: Messerschmitt Bf 110 met 
Werkenummer 0922 van het 2./NJG 1 op het vliegveld 
Soesterberg. 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

17 oktober 1941 Verongelukt vliegtuig: Messerschmitt Bf 110 met 
Werkenummer 3359 van het Flugbereitsschaft 
Fliegerkorps 1/X11 FK te Soesterberg. 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

8/9 november 
1941 

Bombardement op het vliegveld Soesterberg. Getroffen 
werd het vroegere officierscasino. 

Ja Het betreft het analysegebied 

11 november 
1941 

Bombardement op Soesterberg. Getroffen werd het 
vliegveld. 

Ja Het betreft het analysegebied 

24 november 
1941 

Verongelukt vliegtuig: Dornier Do 217 E-2 met 
Werkenummer 0112 van het 2./KG 40 op of nabij het 
vliegveld Soesterberg 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

10 december 
1941 

Bombardement door Hampdens op Soesterberg. Nee Uit de vermelding kan niet worden 
afgeleid of het analysegebied werd 
getroffen. 

19 december 
1941 

Verongelukt vliegtuig: Dornier Do 217 E-2 met 
Werkenummer 5332 van het 2./KG 2 ‘Holzhammer’ op 
het vliegveld Soesterberg 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 
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Datum Gebeurtenis (bron:  Bombardementen en verongelukte 
vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945, T. 
Eversteijn)  

Relevant   Motivatie 

20 december 
1941 

Verongelukt vliegtuig: Dornier Do 217 E-1 
Werkenummer 0025 van het II./KG 40 verongelukt op 
het vliegveld Soesterberg 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

27/28 december 
1941 

Bombardement door vijf Blenheims Mk IV UX- van het 
No. 82 United Provinces squadron op Soesterberg. 
Getroffen werd het vliegveld. 

Ja Het betreft het analysegebied 

28 december 
1941 

Bombardement door zes Blenheims Mk IV op 
Soesterberg. Getroffen werd het vliegveld. 

Ja Het betreft het analysegebied 

28/29 december 
1941 

Bombardement door een Blenheim Mk IV op 
Soesterberg. Getroffen werd de zuidwestbaan en 
zuidwestelijke vliegtuigopstellingen. 

Ja Het betreft het analysegebied 

5 januari 1942 Verongelukt vliegtuig: Dornier Do 217 E-4 F8+AM met 
Werkenummer 1190 van het II./KG 2 ‘Holzhammer’ 
verongelukt op of nabij het vliegveld Soesterberg 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

6 januari 1942 Verongelukt vliegtuig: Dornier Do 217 E-1 met 
Werkenummer 032 van het II./KG 2 ‘Holzhammer’ op 
of nabij het vliegveld Soesterberg. 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

10 januari 1942 Verongelukt vliegtuig:Blenheim Mk IV V6440 UX-X van 
het No. 82 United Provices squadron om 20.50 uur bij 
de Postweg - Schoolweg te Soesterberg 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

10/11 januari 
1942 

Bombardement door twee Blenheims Mk IV op 
Soesterberg. Getroffen werd het vliegveld. 

Ja Het betreft het analysegebied 

14/15 januari 
1942 

Bombardement door vier Blenheims Mk IV Soesterberg. 
Getroffen werd het vliegveld 

Ja Het betreft het analysegebied 

15/16 januari 
1942 

Bombardement door twee Wellingtons op Soesterberg. 
Getroffen werd het terrein achter de Dolderseweg 64. 

Nee Dolderseweg 64 ligt buiten de grenzen 
van het analysegebied. 

17/18 januari 
1942 

Bombardement op Soesterberg. Getroffen werd het 
vliegveld. 

Ja Het betreft het analysegebied 

21 januari 1942 Bombardement om 10.00 uur door vijf Wellingtons op 
Soesterberg. Getroffen werd het vliegveld en een terrein 
van villa Egghermonde. 

Ja Het betreft het analysegebied 

21/22 januari 
1942 

Bombardement door vijf Wellingtons op Soesterberg. 
Getroffen werd een startbaan en de noordoostkant van 
het vliegveld. 

Ja Het betreft het analysegebied 

28/29 januari 
1942 

Bombardement door vier Blenheims Mk IV op 
Soesterberg. Getroffen werd het vliegveld. 

Ja Het betreft het analysegebied 

5 februari 1942 Verongelukt vliegtuig: Dornier Do 217 E-2 met 
Werkenummer 5434 van het II./KG 2 ‘Holzhammer’ te 
Soesterberg 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

6 februari 1942 Verongelukt vliegtuig:  Dornier Do 217 E-1 met 
Werkenummer 5076 van het II./KG 2 ‘Holzhammer’ op 
of nabij het vliegveld Soesterberg. 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

16/17 januari 
1942 

Bombardement door een Blenheim Mk IV op 
Soesterberg 

Ja Het betreft het analysegebied 

27/28 februari 
1942 

Verongelukt vliegtuig: Dornier Do 217 E-4 met 
Werkenummer 5324 van het II./KG 2 ‘Holzhammer’ 
verongelukt te Soesterberg. 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

28/29 januari 
1942 

Bombardement door Blenheims Mk IV op Den Dolder. 
Getroffen werd de spoorlijn op ca. 400 meter ten 
oosten van het station. 

Ja De spoorlijn ligt in het analysegebied. 

4 maart 1942 Verongelukt vliegtuig: Dornier Do 217 E-2 met 
Werkenummer 5353 van het II./KG 2 ‘Holzhammer’ 
verongelukt op het vliegveld Soesterberg. 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

8/9 maart 1942 Bombardement door twee Blenheims Mk IV op 
Soesterberg. Getroffen werden enkele gebouwen en een 
startbaan. 

Ja Het betreft o.a. het analysegebied 

9/10 maart 
1942 

Bombardement op Soesterberg. Nee Uit de vermelding kan niet worden 
afgeleid of het analysegebied werd 
getroffen. 



 
 

1562090-VO-03 Vliegbasis Soesterberg Pagina 34 van 146 
 

Datum Gebeurtenis (bron:  Bombardementen en verongelukte 
vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945, T. 
Eversteijn)  

Relevant   Motivatie 

11 maart 1942 Verongelukt vliegtuig Messerschmitt Bf 108 ‘Taifun’ met 
Werkenummer 1693 van het Fl.Ber. XII Fliegerkorps 
verongelukt op het vliegveld Soesterberg. 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

13 maart 1942 Verongelukt vliegtuig Messerschmitt Bf 109 F-4 met 
Werkenummer 8610 van het II./JG 1 op of nabij 
Soesterberg. 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

13/14 maart 
1942 

Bombardement door een Blenheim Mk IV op 
Soesterberg. 

Nee Uit de vermelding kan niet worden 
afgeleid of het analysegebied werd 
getroffen. 

23 maart 1942 Verongelukt vliegtuig Junker Ju88 Z6+?? Van KG 66 te 
Soesterberg 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

26 maart 1942 Bombardement door Blenheims Mk IV RT- van het No. 
114 Hong Kong squadron op Soesterberg. Getroffen 
werd het vliegveld 

Ja Het betreft het analysegebied 

27/28 maart 
1942 

Bombardement door twee Blenheims Mk IV en 
Hampdens op Soesterberg. Getroffen werden 
startbanen. 

Ja Het betreft het analysegebied 

28/29 maart 
1942 

Bombardement door een Blenheim Mk IV op 
Soesterberg. 

Nee Uit de vermelding kan niet worden 
afgeleid of het analysegebied werd 
getroffen. 

2 april 1942 Dornier Do 217 E-4 met Werkenummer 1186 van het 
II/KG 40 verongelukt op of nabij het vliegveld 
Soesterberg 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

3/ 4 april 1942 Bombardement op Soesterberg Nee Uit de vermelding kan niet worden 
afgeleid of het analysegebied werd 
getroffen. 

5/ 6 april 1942 Bombardement door Blenheims Mk IV op Soesterberg. Nee Uit de vermelding kan niet worden 
afgeleid of het analysegebied werd 
getroffen. 

8/9 april 1942 Bombardement door een Blenheim Mk IV op 
Soesterberg 

Nee Uit de vermelding kan niet worden 
afgeleid of het analysegebied werd 
getroffen. 

11 april 1942 Verongelukte vliegtuigen: 
Dornier Do 217 E-1 met Werkenummer 038 van het 
II./KG 2 ‘Holzhammer’ op het vliegveld Soesterberg. 
Dornier Do 217 E-2 met Werkenummer 305 van het 
II./KG 2 ‘Holzhammer’ op het vliegveld Soesterberg. 
Dornier Do 217 E-4 met Werkenummer 173 van het 
III./KG 2 ‘Holzhammer’ op het vliegveld Soesterberg. 
Dornier Do 217 E-4 met Werkenummer 1106 van het 
II./KG 40 op het vliegveld Soesterberg. 
Dornier Do 217 E-1 met Werkenummer 088 van het 
II./KG 40 op het vliegveld Soesterberg 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crashes te kunnen 
achterhalen 

12 april 1942 Verongelukt vliegtuig: Dornier Do 217 E-4 F8+FP met 
Werkenummer 5364 van het II./KG 40 verongelukt bij 
de kruising Amersfoortsestraat/Sportweg te Soesterberg 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

14/15 april 
1942 

Bombardement door vijf Blenheims Mk IV op 
Soesterberg. Getroffen werd het vliegveld. 

Ja Het betreft het analysegebied 

16 april 1942 Bombardement om 01.25 uur op Soesterberg. Nee Uit de vermelding kan niet worden 
afgeleid of het analysegebied werd 
getroffen. 

16/17 april 
1942 

Bombardement op Soesterberg. Getroffen werd het 
vliegveld. 

Ja Het betreft het analysegebied 

18 april 1942 Verongelukt vliegtuig: Dornier Do 217 E-2 met 
Werkenummer 5315 van het II./KG 2 ‘Holzhammer’ op 
of nabij het vliegveld Soesterberg. 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

28/29 april 
1942 

Bombardement door twee Blenheims Mk IV op 
Soesterberg. Getroffen werden startbanen. 

Ja Het betreft het analysegebied 
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Datum Gebeurtenis (bron:  Bombardementen en verongelukte 
vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945, T. 
Eversteijn)  

Relevant   Motivatie 

29 april 1942 Verongelukte vliegtuigen Dornier Do 217 E-2 met 
Werkenummer 1156 van het IV./KG 2 ‘Holzhammer’ op 
het vliegveld Soesterberg. Dornier Do 217 E-4 F8+EN 
met Werkenummer 5327 van het 5./KG 40 op het 
vliegveld Soesterberg. Dornier Do 217 E-2 met 
Werkenummer 5320 van het IV./KG 2 ‘Holzhammer’ op 
het vliegveld Soesterberg. 

Nee De vermeldingen zijn te globaal om de 
locatie van de crashes te kunnen 
achterhalen 

29/30 april 
1942 

Bombardement door Blenheim Mk IV op Soesterberg. Nee Uit de vermelding kan niet worden 
afgeleid of het analysegebied werd 
getroffen. 

6/7 mei 1942 Bombardement door Blenheims Mk IV op Soesterberg. Nee Uit de vermelding kan niet worden 
afgeleid of het analysegebied werd 
getroffen. 

10 mei 1942 Dornier Do 217 E-4 met Werkenummer 5433 van het 
5./KG 40 verongelukt op het vliegveld Soesterberg 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

19/20 mei 1942 Verongelukt vliegtuig: Dornier Do 217 E-2 met 
Werkenummer 1192 van het II./KG 40 op het vliegveld 
Soesterberg 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

20 mei 1942 Verongelukt vliegtuig: Boston Mk III W8268 TH-D van 
het No. 418 RCAF City of Edmonton squadron om 
01.57 uur op het landgoed de Paltz te Soesterberg. 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

31 mei 1942 Bombardement door vijf Bostons TH- van het No. 418 
RCAF City of Edmonton squadron op Soesterberg. 
Getroffen werd het vliegveld. 

Ja Het betreft het analysegebied 

31 mei/ 1 juni 
1942 

Bombardement op het vliegveld Soesterberg Ja Het betreft het analysegebied 

4/5 juni 1942 Bombardement door een Boston op Soesterberg. 
Getroffen werd de Du Moulinkazerne. 

Nee De Du Moulinkazerne ligt buiten de 
grenzen van het analysegebied 

7 juni 1942 Verongelukt vliegtuig: Dornier Do 217 E-4 F8+FM met 
Werkenummer 5424 van het 4./KG 40 op het vliegveld 
Soesterberg 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

10/11 juni 1942 Bombardement door een Boston op Soesterberg. 
Getroffen werd het vliegveld 

Ja Het betreft het analysegebied 

14/15 juni 1942 Bombardement door een Boston op Soesterberg. 
Getroffen werd het vliegveld 

Ja Het betreft het analysegebied 

22 juni 1942 Verongelukte vliegtuigen: Dornier Do 217 E-4 F8+DP 
met Werkenummer 5398 van het II./KG 40 op of nabij 
vliegveld Soesterberg. Dornier Do 217 E-4 met 
Werkenummer 5397 van het II./KG 40 op of nabij het 
vliegveld Soesterberg  

Nee De vermeldingen zijn te globaal om de 
locatie van de crashes te kunnen 
achterhalen 

23 juni 1942 Bombardement op Soesterberg Nee Uit de vermelding kan niet worden 
afgeleid of het analysegebied werd 
getroffen. 

9 juli 1942 Verongelukt vliegtuig: Dornier Do 217 E-4 met 
Werkenummer 4229 van het II./KG 40 op of nabij het 
vliegveld Soesterberg. 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

26/27 juli 1942 Bombardement door Bostons en Hurricanes op 
Soesterberg 

Nee Uit de vermelding kan niet worden 
afgeleid of het analysegebied werd 
getroffen. 

31 juli 1942 Bombardement door Bostons TH- van het No. 418 
RCAF City of Edmonton squadron op Soesterberg. 
Getroffen werd het vliegveld.Verongelukt vliegtuig: 
Dornier Do 217 E-4 met Werkenummer 5432 van het 
II./KG 40 op of nabij het vliegveld Soesterberg 

Ja Het betreft het analysegebied, ingeval het 
bombardement. De vermelding is te 
globaal om de locatie van de crash te 
kunnen achterhalen 

3 augustus 1942 Verongelukte vliegtuigen: Dornier Do 217 E-4 met 
Werkenummer 5370 van het II./KG 40 op of nabij het 
vliegveld Soesterberg.Dornier Do 217 E-4 met 
Werkenummer 4278 van het II./KG 40 op of nabij het 
vliegveld Soesterberg. 

Nee De vermeldingen zijn te globaal om de 
locatie van de crashes te kunnen 
achterhalen 
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Datum Gebeurtenis (bron:  Bombardementen en verongelukte 
vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945, T. 
Eversteijn)  

Relevant   Motivatie 

4 augustus 1942 Verongelukte vliegtuigen: Dornier Do 217 E-4 PC+MZ 
met Werkenummer 4303 van het II./KG 40 verongelukt 
op of nabij het vliegveld Soesterberg. 

Nee De vermeldingen zijn te globaal om de 
locatie van de crashes te kunnen 
achterhalen 

12 augustus 
1942 

Verongelukt vliegtuig: Dornier Do 217 E-4 met 
Werkenummer 5439 van het II./KG 40 op of nabij het 
vliegveld Soesterberg. 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

19 augustus 
1942 

Verongelukte vliegtuigen: Dornier Do 217 E-4 met 
Werkenummer 5419 van het II./KG 40 op of nabij het 
vliegveld Soesterberg. Dornier Do 217 E-4 met 
Werkenummer 1200 van het II./KG 40 op of nabij het 
vliegveld Soesterberg. 

Nee De vermeldingen zijn te globaal om de 
locatie van de crashes te kunnen 
achterhalen 

23 augustus 
1942 

Verongelukt vliegtuig: Dornier Do 217 E-4 met 
Werkenummer 5443 van het II./KG 40 op of nabij het 
vliegveld Soesterberg 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

14 september 
1942 

Verongelukt vliegtuig: Dornier Do 217 E-4 met 
Werkenummer 4344 van het II./KG 40 op het vliegveld 
Soesterberg 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

18 september 
1942 

Verongelukt vliegtuig: Dornier Do 217 E-4 met 
Werkenummer 5474 van het Stab./KG 2 ‘Holzhammer’ 
verongelukt op het vliegveld Soesterberg 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

19 september 
1942 

Verongelukte vliegtuigen: Dornier Do 217 E-4 met 
Werkenummer 4341 van het II./KG 40 op het vliegveld 
Soesterberg.Dornier Do 217 E-4 met Werkenummer 
5536 van het II./KG 40 op het vliegveld Soesterberg. 

Nee De vermeldingen zijn te globaal om de 
locatie van de crashes te kunnen 
achterhalen 

6 oktober 1942 Verongelukt vliegtuig: Dornier Do 217 E-4 met 
Werkenummer 4351 van het II./KG 40 op of nabij het 
vliegveld Soesterberg 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

16 oktober 1942 Verongelukt vliegtuig: Dornier Do 217 E-4 F8+CM met 
Werkenummer 4385 van het II./KG 40 op of nabij het 
vliegveld Soesterberg 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

24 november 
1942 

Verongelukt vliegtuig: Dornier Do 217 E-4 met 
Werkenummer 5586 van het II./KG 40 verongelukt op 
het vliegveld Soesterberg 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

27 november 
1942 

Verongelukte vliegtuigen: Dornier Do 217 E-4 met 
Werkenummer 4206 van het II./KG 40 op of nabij het 
vliegveld Soesterberg.Dornier Do 217 E-4 met 
Werkenummer 4352 van het II./KG 40 op of nabij het 
vliegveld Soesterberg. 

Nee De vermeldingen zijn te globaal om de 
locatie van de crashes te kunnen 
achterhalen 

7 december 
1942 

Verongelukt vliegtuig: Dornier Do 217 E-4 met 
Werkenummer 4386 van het III./KG 2 ‘Holzhammer’ te 
Soesterberg. 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

8 december 
1942 

Verongelukt vliegtuig: Dornier Do 217 E-4 met 
Werkenummer 4359 van het II./KG 40 op of nabij het 
vliegveld Soesterberg. 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

18 december 
1942 

Verongelukt vliegtuig: Dornier Do 217 E-4 met 
Werkenummer 5444 van het II./KG 40 verongelukt op 
het vliegveld Soesterberg 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

Januari 1943 Bombardement op Soesterberg. Getroffen werd het 
vliegveld 

Ja Het betreft het analysegebied 

17 januari 1943 Verongelukt vliegtuig: Dornier Do 217 met 
Werkenummer 4474 van het II./KG 40 op of nabij het 
vliegveld Soesterberg. 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

24 januari 1943 Verongelukt vliegtuig: Dornier Do 217 E-4 F8+DN met 
Werkenummer 5577 van het 5./KG 40 op het vliegveld 
Soesterberg. 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

25 januari 1943 Verongelukt vliegtuig: Dornier Do 217 E-4 met 
Werkenummer 4362 van het II./KG 40 op het vliegveld 
Soesterberg. 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 
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Datum Gebeurtenis (bron:  Bombardementen en verongelukte 
vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945, T. 
Eversteijn)  

Relevant   Motivatie 

29 januari 1943 Verongelukt vliegtuig: Dornier Do 217 E-4 met 
Werkenummer 8389 op het vliegveld Soesterberg. 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

29 maart 1943 Verongelukte vliegtuig: Dornier Do 217 E-4 met 
Werkenummer 4253 van het III./KG 2 ‘Holzhammer’ op 
of nabij het vliegveld Soesterberg 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

15 april 1943 Verongelukte vliegtuigen: Dornier Do 217 E-4 met 
Werkenummer 5483 van het II./KG 2 ‘Holzhammer’ op 
het vliegveld Soesterberg.Dornier Do 217 E-4 met 
Werkenummer 5366 van het II./KG 2 ‘Holzhammer’ op 
het vliegveld Soesterberg 

Nee De vermeldingen zijn te globaal om de 
locatie van de crashes te kunnen 
achterhalen 

6 mei 1943 Verongelukt vliegtuig: Junker Ju 88 A-5 met 
Werkenummer 8020 van de Flugbereitschaft XII 
Fliegerkorps verongelukt op het vliegveld Soesterberg 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

16 mei 1943 Verongelukte vliegtuigen: Junker Ju 88 A-14 met 
Werkenummer 1444 van het III./KG 6 op het vliegveld 
Soesterberg.Junker Ju 88 A-14 met Werkenummer 
1445 van het III./KG 6 op het vliegveld Soesterberg 

Nee De vermeldingen zijn te globaal om de 
locatie van de crashes te kunnen 
achterhalen 

24 mei 1943 Verongelukt vliegtuig: Messerschmitt Me 410 met 
Werkenummer 288 van het II./KG 2 ‘Holzhammer’ op 
of nabij vliegveld Soesterberg. 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

24 juni 1943 Verongelukt vliegtuig: Dornier Do 217 E-4 van het 
II./KG 2 ‘Holzhammer’ op of nabij het vliegveld 
Soesterberg 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

13/14 juli 1943 Dornier Do 217 K-1 U5+FM met Werkenummer 4530 
van het 4./KG 2 ‘Holzhammer’ te Soesterberg gecrasht. 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

25 juni 1943 Bombardement op Soesterberg. Verongelukt vliegtuig: 
Dornier Do 217 M-1 met Werkenummer 6046 van het 
I./KG 2 ‘Holzhammer’ te Soesterberg. 

Ja Het betreft het analysegebied, ingeval het 
bombardement. De vermelding is te 
globaal om de locatie van de crash te 
kunnen achterhalen 

26 juli 1943 Verongelukt vliegtuig: Dornier Do 217 U5+KZ 3./I KG 
2 ‘Holzhammer’ om 02.10 uur te Soesterberg 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

26/27 juli 1943 Bombardement door Beaufighters op Soesterberg. 
Getroffen werd het vliegveld. 

Ja Het betreft het analysegebied 

27 juli 1943 Verongelukte vliegtuigen: Dornier Do 217 M-1 U5+KL 
met Werkenummer 6046 van het 3./KG 2 
‘Holzhammer’ in het bos bij de Citadel even voorbij 
Haus Wever te Soesterberg. Dornier Do 217 K-1 met 
Werkenummer 4519 van het II./KG 2 ‘Holzhammer’ op 
of nabij het vliegveld Soesterberg. 

Nee De vermeldingen zijn te globaal om de 
locatie van de crashes te kunnen 
achterhalen 

28 juli 1943 Verongelukte vliegtuigen: Messerschmitt Bf 109 met 
Werkenummer 4425 van het II./KG 2 ‘Holzhammer’ op 
of nabij het vliegveld Soesterberg.Messerschmitt Bf 109 
G-6 met Werkenummer 15243 van het 1./JG 3 ‘Udet’ 
op het vliegveld Soesterberg. 

Nee De vermeldingen zijn te globaal om de 
locatie van de crashes te kunnen 
achterhalen 

30 juli 1943 Verongelukt vliegtuig: Messerschmitt Bf 109 G-6 met 
Werkenummer 15365 van het III./JG I op of nabij 
vliegveld Soesterberg. 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

1 augustus 1943 Verongelukt vliegtuig: Messerschmitt Me 410 A-1 met 
Werkenummer 111 van het Stab./KG 2 ‘Holzhammer’ 
verongelukt op of nabij het vliegveld Soesterberg. 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

16 augustus 
1943 

Verongelukt vliegtuig: Dornier Do 217 K-1 met 
Werkenummer 4425 van het II./KG 2 ‘Holzhammer’ op 
of nabij het vliegveld Soesterberg. 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

17 augustus 
1943 

Verongelukt vliegtuig: Dornier Do 217 K-1 met 
Werkenummer 722740 van het II./KG 2 ‘Holzhammer’ 
op of nabij het vliegveld Soesterberg. 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 
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Datum Gebeurtenis (bron:  Bombardementen en verongelukte 
vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945, T. 
Eversteijn)  

Relevant   Motivatie 

17/18 augustus 
1943 

Bombardement op Soesterberg. Nee Uit de vermelding kan niet worden 
afgeleid of het analysegebied werd 
getroffen. 

20 augustus 
1943 

Verongelukt vliegtuig: Dornier Do 217 E-4 met 
Werkenummer 4248 van het II./KG 2 ‘Holzhammer’ op 
het vliegveld Soesterberg. 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

21 augustus 
1943 

Verongelukt vliegtuig: Dornier Do 217 E-4 van het 
II./KG 2 ‘Holzhammer’ verongelukt op of nabij het 
vliegveld Soesterberg 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

30 september 
1943 

Verongelukt vliegtuig: Messerschmitt Me 410 A-1 met 
Werkenummer 011 van het Stab./KG 2 ‘Holzhammer’ 
op of nabij het vliegveld Soesterberg. 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

8 oktober 1943 Verongelukt vliegtuig: Messerschmitt Bf 109 van het 
9./JG 54 ‘Grünherz’ op Soesterberg. 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

9 oktober 1943 Verongelukt vliegtuig: Messerschmitt Bf 109 G-6 met 
Werkenummer 20295 van het III./JG 54 ‘Grünherz’ te 
Soesterberg. 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

21 oktober 1943 Verongelukt vliegtuig: Junker Ju 188 E-1 RE+HA met 
Werkenummer 260203 van het II./KG 2 ‘Holzhammer’ 
langs de spoorlijn Den Dolder - Soest. 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

24 oktober 1943 Verongelukt vliegtuig: Dornier Do 217 E-4 met 
Werkenummer 5574 van het IV./KG 2 ‘Holzhammer’ op 
of nabij het vliegveld Soesterberg. 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

6/7 november 
1943 

Bombardement door Mosquito’s op het vliegveld 
Soesterberg. 

Ja Het betreft het analysegebied 

11 januari 1944 Bombardement door Mosquito’s met 500 lb. bommen 
op Soesterberg. 

Nee Uit de vermelding kan niet worden 
afgeleid of het analysegebied werd 
getroffen. 

30 januari 1944 Bombardement door Mosquito’s met 500 lb. bommen 
op Soesterberg. 

Nee Uit de vermelding kan niet worden 
afgeleid of het analysegebied werd 
getroffen. 

22 februari 1944 Bombardement op Soesterberg. Nee Uit de vermelding kan niet worden 
afgeleid of het analysegebied werd 
getroffen. 

8 maart 1944 Bombardement door 225 B-26 Marauders van de 9e 
Amerikaanse luchtmacht om 11.45 uur op Soesterberg. 
Getroffen werd het vliegveld. Bombardement om 17.15 
uur op het vliegveld Soesterberg. Getroffen werden 
hangars, gebouwen, personeelsonderkomens, twee 
tankwagens op weg naar het vliegveld, de 
Amersfoortsestraatweg tussen een rij villa’s even buiten 
Soesterberg voorbij de afslag naar Soest.  

Ja Het betreft het analysegebied 

9 maart 1944 Vliegveld Soesterberg tweemaal gebombardeerd door 
B-26 Marauders van de 9e Amerikaanse luchtmacht 

Ja Het betreft het analysegebied 

12 maart 1944 Bombardement op vliegveld Soesterberg Ja Het betreft het analysegebied 
17 maart 1944 Bombardement door 16 P-47’s Thunderbolts van de 

353rd Fighter Group om 16.00 uur met zeven ton 
brisantbommen op Soesterberg. 

Nee Uit de vermelding kan niet worden 
afgeleid of het analysegebied werd 
getroffen. 

22 maart 1944 Verongelukt vliegtuig: Junker Ju 88 tussen de spoorlijn 
in Bilthoven de Soestdijkseweg Zuid en de Leijensseweg 
te Soesterberg. 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

30 maart 1944 Bombardement door 12 P-47 Thunderbolts van de 
359th Fighter Group met vier ton brisantbommen op het 
vliegveld Soesterberg. Getroffen werden rolbanen en 
opstelplaatsen. 

Ja Het betreft het analysegebied 

20/21 april 
1944 

Bombardement door een Mosquito met 2/500 lb. 
bommen op het vliegveld Soesterberg. 

Ja Het betreft het analysegebied 
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Datum Gebeurtenis (bron:  Bombardementen en verongelukte 
vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945, T. 
Eversteijn)  

Relevant   Motivatie 

17 juni 1944 Verongelukt vliegtuig: Messerschmitt Bf 110 van het 
NJG 1 om 02.30 uur te Soesterberg. 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

3 augustus 1944 Bombardement door Mosquito’s op het vliegveld 
Soesterberg 

Ja Het betreft het analysegebied 

4 augustus 1944 Bombardement door Mosquito’s op het vliegveld 
Soesterberg. 

Ja Het betreft het analysegebied 

6 augustus 1944 Bombardement door Mosquito’s op het vliegveld 
Soesterberg. 

Ja Het betreft het analysegebied 

8 augustus 1944 Bombardement door Mosquito’s op het vliegveld 
Soesterberg. 

Ja Het betreft het analysegebied 

13 augustus 
1944 

Bombardement door Mosquito’s op het vliegveld 
Soesterberg 

Ja Het betreft het analysegebied 

15 augustus 
1944 

Bombardement door Lancasters NA- van het No. 428 
RCAF Ghost squadron, Lancasters Mk VR- van het No. 
419 RCAF Moose squadron, Lancasters Mk ZL- van het 
No. 427 RCAF Lion squadron, Lancasters Mk AL- van 
het No. 429 RCAF Bison squadron, Lancasters Mk SE- 
van het No. 431 RCAF Iroquis squadron, Lancasters Mk 
van het No. 433 RCAF Porcupine squadron, Lancasters 
Mk WL- van het No. 434 RCAF Bleunose squadron, 
Lancasters Mk MG- van het No. 7 squadron en 73 
Halifaxes omstreeks 12.00 uur met in totaal 562 ton 
brisantbommen en vier ton markeringsbommen op 
Soesterberg. Getroffen werd het vliegveld en in het dorp 
onder andere de Schoolweg. Bombardement op Den 
Dolder om 12.15 uur. Getroffen werd het zwembad De 
Biltse Duinen en de spoorlijn op zeven plaatsen over een 
afstand van een km aan weerszijden van het station. 
Verongelukt vliegtuig: Lancaster Mk BX KB749 NA-A for 
Apple van het No. 428 RCAF Ghost squadron om 
12.30 uur te Soesterberg.  

Ja Het betreft o.a. het analysegebied  

27 augustus 
1944 

Bombardement op het vliegveld Soesterberg. 
Verongelukt vliegtuig: Junker Ju 88 B3+BS met 
Werkenummer 301531 van het III./KG 54 ‘Totenkopf’ 
verongelukt bij de Biltseweg 12 te Bosch en Duin, 
Soesterberg 

Ja Het betreft het analysegebied (voor wat 
betreft het bombardement) 

3 september 
1944 

Bombardement door 103 Halifaxes en 9 Lancasters met 
539 ton brisant en 32/250 lb. markeringsbommen op 
Soesterberg. Getroffen werd het vliegveld en in het dorp 
twee woningen, een winkel en een woning in ‘Ons 
Belang’. Bombardement met 15 bommen op het terrein 
van Zon en Schild tussen Soesterberg en Amersfoort. 
Getroffen werd een paviljoen en 7 woningen 

Ja Het betreft o.a. het analysegebied 

6 oktober 1944 Bombardement door Mosquitoes op Soesterberg. 
Getroffen werd de KeLa 

Nee Er kon niet worden achterhaald waar de 
magazijnen van KELA stonden. 

7 oktober 1944 Raketbeschieting door Typhoons op het vliegveld 
Soesterberg. 

Ja Het betreft o.a. het analysegebied 

26 november 
1944 

P-51 Mustang met nummer 44.14187 OL-U van het 
No. 83 squadron op het vliegveld Soesterberg gecrasht. 

Nee De vermelding is te globaal om de 
locatie van de crash te kunnen 
achterhalen 

23 december 
1944 

Bombardement op Soesterberg. Getroffen werd de Du 
Moulinkazerne 

Nee  De Du Moulin kazerne ligt buiten de 
grenzen van het analysegebied. 

15 februari 1945 V-1 neergestort tussen Soesterberg en Amersfoort. 
Getroffen werd het terrein achter Hebron. 

Nee De locatievermelding is te globaal 
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24 april 1945 Bombardement door Spitfires LG- van het No. 322 
Nederlandse squadron op Huis ter Heide. Getroffen 
werd Waldlager 2, de villa Zandbergen, de 
tuinmanswoning van Zandbergen en de N.H. kerk 

Nee De genoemde locaties liggen allen buiten 
de grenzen van het analysegebied. 

8 maart 1945 Bombardement om 11:00uur op Den Dolder. 
Bombardement tussen 16.40 en 17.15 uur op Den 
Dolder. Getroffen werd de Amersfoortsestraat. 
Bombardement op Bosch en Duin, Zeist. 

Nee Uit de vermeldingen kan niet worden 
afgeleid of het analysegebied werd 
getroffen 

20 maart 1945 Bombardement op Den Dolder. Getroffen werd Bosch 
en Duin, de Biltseweg 5 en de spoorlijn. 

Nee De genoemde locaties liggen allen buiten 
de grenzen van het analysegebied. 

30 maart 1945 Bombardement door P-47 Thunderbolts op vliegveld 
Soesterberg. 

Ja Het betreft het analysegebied 

28 juli 1944 Verongelukt vliegtuig: Vliegtuig bij de Willem Arntz 
Hoeve te Den Dolder 

Nee De Willem Arntz Hoeve ligt buiten de 
grenzen van het analysegebied. 

 
Datum Gebeurtenis (bron:  En nooit was het stil… G.J. Zwa-

nenburg)  
Rele-
vant 

Motivatie 

27 juni 1940 Bomber Command. Bij Austerlitz: (bij Zeist) werd een 
Blenheim van No. 82 Squadron neergeschoten en het is 
aannemelijk dat deze Blenheim als AD het vliegveld 
Soesterberg had gekozen 

Nee De aangegeven locatie ligt buiten de 
grenzen van het analysegebied 

13/14 juli 1940 Bomber Command. AD’s. Wellingtons deden aanvallen 
op o.a.Soesterberg 

Nee Uit de vermelding kan niet worden afge-
leid of het analysegebied werd getroffen 

31 juli 1940 Soesterberg. Achttien Blenheims uitgestuurd waarvan 
elf voortijdig terug, één vermist. 

Nee Uit de vermeldingen kan niet worden af-
geleid of het analysegebied werd getroffen 

1 september 
1940 

Bomber Command. Wellingtons naar vliegvelden,waar-
onder één naar Soesterberg. De Wellington voor 
Soesterberg voerde de aanval niet uit. 

Nee De aanval werd niet uitgevoerd 

7 september 
1940 

Bomber command. Wellingtons. Eén vliegtuig ging naar 
Soesterberg waar treffers werden geplaatst. 

Nee Uit de vermelding kan niet worden afge-
leid of het analysegebied werd getroffen 

8 september 
1940 

Bomber Command. AD’s. Wellington-aanval op 
Soesterberg, maar geen resultaten waargenomen. 

Nee Uit de vermelding kan niet worden afge-
leid of het analysegebied werd getroffen 

9 september 
1940 

Een He-lIl, mogelijk uitgeweken door de gebeurtenissen 
op Eindhoven, maakte een buiklanding op Soesterberg 
met de nodige schade. 

Nee De vermelding is te globaal om de locatie 
van de crash te kunnen achterhalen 

23/24 september 
1940 

Een Hampden voerde een aanval uit op het vliegveld 
Soesterberg, maar behalve dat bominslagen aan de 
rand van het veld werden gezien, geen resultaten 
waargenomen 

Ja Het betreft het analysegebied 

1 oktober 1940 
Coastal Command. Soesterberg. Vijfendertig vliegtuigen 
aanwezig waaronder acht Ju-52’s en twaalf He-111’s, 
een toename van 25 vliegtuigen sinds 28 september.  

Nee Het betreft enkel een opgave van waarge-
nomen vijandelijke vliegtuigen 

31 oktober 1940 
Bomber Command. Eén Blenheim deed een aanval op 
het vliegveld Soesterberg en meldde na de aanval rook 
aan de westkant van het veld. 

Ja Het betreft het analysegebied 

1/ 2 november 
1940 

Bomber Command Blenheims. Eén vliegtuig naar vlieg-
veld Soesterberg. 

Ja Het betreft het analysegebied 

14 november 
1940 

Vijf Wellingtons naar Soesterberg, waar inslagen 
werden gerapporteerd op de landingsbanen en op 
gebouwen, gevolgd door branden. 

Ja Het betreft het analysegebied 

15 november 
1940 

Wellingtons en Whitleys naar vliegvelden. Drie 
Wellingtons naar Soesterberg, waar inslagen werden 
gezien op de zuidhoek van het veld, banen en hangars 
met daarna explosies en brand. 

Ja Het betreft het analysegebied 

16 november 
1940 

Eén Wellington naar vliegveld Soesterberg waar twee 
branden werden veroorzaakt. Dezelfde Wellington deed 
een aanval op wat werd vermoed een vliegveld te zijn 3 
km NO van Soesterberg. Ook hier ontstond brand, een 
U-vormig gebouw brandde geheel uit. 

Ja Het betreft o.a. het analysegebied 

10/11 december 
1940 

Bomber Command Slecht weer. Twee Blenheims deden 
een aanval op Soesterberg, met inslagen bij de 
baanverlichting. 

Ja Het betreft het analysegebied 
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Datum Gebeurtenis (bron:  En nooit was het stil… G.J. Zwa-
nenburg)  

Rele-
vant 

Motivatie 

15/16 mei 1941 Bomber Command. Bommen op o.a. Soesterberg. 
Nee Uit de vermelding kan niet worden afge-

leid of het analysegebied werd getroffen 

17/18 juli 1941 
Bomber Command. Er vielen bommen op SF18, het 
schijnvliegveld van Soesterberg, bij Veldhuizen. 

Nee Het schijnvliegveld lag buiten het analyse-
gebied. 

14/15 augustus 
1941 

Bomber Command Enkele vliegtuigen een aanval op 
o.a. Soesterberg.  

Nee Uit de vermelding kan niet worden afge-
leid of het analysegebied werd getroffen 

19/20 augustus 
1941 

Coastal Command. Intruderpatrouille. Een Hudson 
deed een aanval op vliegveld Soesterberg waarbij de 
bommen ten westen van de baanverlichting vielen. 

Ja Men doelt op het vliegveld en zijn neven-
installaties. 

22/23 augustus 
1941 

Een Blenheim krijgt opdracht voor eem offensieve 
patrouille naar vliegveld Soesterberg. Operatie echter 
afgelast. 

Nee De aanval heeft uiteindelijk niet plaatsge-
vonden. 

30/31 augustus 
1941 

Intruder operaties. Drie Blenheims voor een aanval op 
het vliegveld Soesterberg. Noot. Beide waren van No. 
500 Squadron. Eén ervan heeft inderdaad zijn bommen 
op het doel afgeworpen, want Soesterberg meldde vier 
bommen. 

Ja Men doelt op het vliegveld en zijn neven-
installaties. 

11/12 september 
1941 

Coastal Cammand:Twee Blenheims hadden opdracht 
voor een aanval op Schiphol en Soesterberg. Beide 
konden hun doel niet vinden en wierpen hun bommen 
af in een ‘jettison’ (noodafworp), één boven de 
Noordzee, de ander in de Reeuwijkse plassen 

Nee Uit de vermelding kan niet worden afge-
leid of het analysegebied werd getroffen 

8/9 november 
1941 

Bomber Command. AD’s. De vliegvelden Soesterberg 
en De Kooy. 

Ja Het betreft o.a. het analysegebied 

10 december 
1941 

Bomber Command. zes Hampdens voor individuele 
aanvallen op o.a. vliegveld Soesterberg.Twee inslagen 
gezien, die een grote explosie veroorzaakten, waarbij 
puin in de lucht werd geslingerd. Boven het doel dikke 
bewolking. 

Ja Het betreft het analysegebied 

22 december 
1941 

Bomber Command Drie Hampdens naar Schiphol, 
Soesterberg en Leeuwarden. Bij gebrek aan 
wolkendekking alle voortijdig terug. 

Nee De aanvallen werden niet uitgevoerd 

27/28 december 
1941 

Bomber Command. Zes Blenheims naar Soesterberg. 
Vijf voerden de opdracht uit en lieten onder goede 
weersomstandigheden van 300 meter hoogte hun 
bommen vallen, terwijl vijandelijke vliegtuigen bezig 
waren te landen. Inslagen en een fel licht gezien op de 
landingsbaan, mogelijk doordat een vijandelijk vliegtuig 
werd geraakt. 

Ja Het betreft het analysegebied 

28/29 december 
1941 

Bomber Command. Zes Blenheims naar o.a.Soester-
berg, Schiphol. Soesterberg. Eén Blenheim liet bommen 
los op de ZW-baan en de ZW-vliegtuigopstelplaatsen, 
maar kon door grondmist geen resultaten waarnemen. 

Ja Het betreft o.a. het analysegebied 

5/6 januari 1942 

Fighter Command Een Hurricane, om 19.30 uur 
opgestegen voor een vlucht naar Soesterberg, vloog bij 
Haamstede ons land. Boven Soesterberg werden de 
wolken door zoeklichten verlicht en in het licht daarvan 
zag de piloot een vijandelijk vliegtuig. Deze werd van 
zijwaarts achter aangevallen en na twee vuurstoten 
vloog de rechtermotor in brand. Toen de Hurricane-
piloot het toestel voor het laatst zag, brandde de motor 
nog steeds. Geclaimd: vermoedelijk neergeschoten. 

Nee Er wordt niet vermeld waar het vliegtuig is 
neergestort en of dit het analysegebied 
betreft 

10/11 januari 
1942 

Bomber Command Zes Blenheims Leeuwarden, 
Soesterberg en Schiphol. Resultaten. Twee Blenheims 
naar Soesterberg. In alle gevallen werden geen 
resultaten waargenomen. Een derde Blenheim voor 
Soesterberg vermist. De Blenheim die verloren ging was 
van No. 82 Squadron, die om 20.30 uur, bij 
Soesterberg door de lichte flak werd neergeschoten. De 
bemanning kwam daarbij om. 

Nee Uit de vermelding kan niet worden afge-
leid of het analysegebied werd getroffen 
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14/15 januari 
1942 

Bomber Command. Vier Blenheims naar Soesterberg. 
Op Schiphol inslagen dwars over het veld, met als 
gevolg het ontstaan van brand, evenals op Soesterberg. 
Bewoners van Soesterberg beweerden dat bij deze 
aanval tenminste drie Duitse vliegtuigen op of boven de 
basis werden vernietigd. In de verlieslijsten van de 
Luftwaffe is dit niet terug te vinden.  

Ja Het betreft o.a. het analysegebied 

15/16 januari 
1942 

Bomber Command. Twee Wellingtons voerden een 
aanval uit op Soesterberg. Er werden inslagen op het 
veld gezien, gevolgd door enkele kleine branden. 

Ja Het betreft o.a. het analysegebied 

17/18 januari 
1942 

Bomber Command. Eén Wellington en één Stirling naar 
Soesterberg. Beide geen aanval wegens slecht weer. 

Nee De aanval werd niet uitgevoerd 

21/22 januari 
1942 

Bomber Command. Vijf Wellingtons deden een aanval 
op Soesterberg, waar de bommen op de startbaan en 
aan de NO-kant van het vliegveld vielen. De inslagen 
werden onmiddellijk gevolgd door het uitbreken van 
verscheidene branden. Zeven  vijandelijke vliegtuigen, 
enkele in de lucht en andere op de grond met 
boordwapens aangevallen. Twee werden geclaimd als 
beschadigd. 

Ja Het betreft het analysegebied 

28/29 januari 
1942 

Bomber Command. Vier Blenheims deden een aanval 
op Soesterberg.  

Nee Uit de vermelding kan niet worden afge-
leid of het analysegebied werd getroffen 

8/9 februari 1942 
Bomber Command. Vier Blenheims naar Schiphol en 
Soesterberg. Voortijdig terug wegens een gesloten 
wolkendek en sneeuwbuien 

Nee De aanval werd niet uitgevoerd 

16/17 februari 
1942 

Bomber Command. Drie Blenheims naar Soesterberg 
en twee naar Schiphol. Resultaten. Eén voerde een 
aanval uit op Schiphol,waar inslagen en enkele 
branden werden gezien. Eén andere deed een aanval 
op een vliegveld, vermoedelijk Soesterberg, waar na de 
aanval een rode gloed zichtbaar was. 

Nee Uit de vermelding kan niet worden afge-
leid of het daadwerkelijk vliegveld Soester-
berg betrof 

3/ 4 maart 1942 
Bomber Command Vier Blenheims naar Soesterberg en 
Schiphol. Na de start teruggeroepen. 

Nee De aanval werd niet uitgevoerd 

8/9 maart 1942 

Bomber Command. Zes Blenheim Intruders naar 
Soesterberg en Schiphol. Resultaten. Twee voerden een 
aanval uit op Soesterberg, waar inslagen op gebouwen 
en over de startbaan werden gezien. Op Schiphol werd 
geen aanval uitgevoerd. 

Ja Het betreft o.a. het analysegebied 

9/10 maart 1942 Bomber Command. AD’s. Soesterberg, Schiphol, 
Schellingwoude en Leeuwarden. 

Nee Uit de vermelding kan niet worden afge-
leid of het analysegebied werd getroffen 

13/14 maart 
1942 

Bomber Command. Twee Blenheims naar Soesterberg 
en Schiphol.  

Nee Uit de vermelding kan niet worden afge-
leid of het analysegebied werd getroffen 

15/16 maart 
1942 

Bomber Command. Twee Blenheims naar  Soesterberg. 
Eén keerde wegens technische moeilijkheden, met de 
bommen terug, de tweede zag geen activiteit en voerde 
geen aanval uit.  

Nee Er werden geen aanvallen uitgevoerd 

26/27 maart 
1942 

Bomber Command. Elf Blenheims vliegvelden in 
Nederland. Acht Blenheims voerden aanvallen uit op 
Schiphol, Soesterberg en Leeuwarden. Inslagen gezien 
op de velden, maar verder geen resultaten 
waargenomen.  

Ja Het betreft o.a. het analysegebied 

27/28 maart 
1942 

Bomber Command. Twee Blenheims vielen Soesterberg 
aan, waar inslagen werden gezien op de startbaan. 

Ja Het betreft het analysegebied 

28/29 maart 
1942 

Bomber Command. Twee Blenheims vielen vliegvelden 
aan. Eén daarvan ging naar Soesterberg en meldde 
inslagen op de startbaan. 

Ja Het betreft o.a. het analysegebied 

3/ 4 april 1942 Fighter Command. Vliegvelden, o.a. Soesterberg.  Nee Uit de vermelding kan niet worden afge-
leid of het analysegebied werd getroffen 
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5/6 april 1942 

Bomber Command. Zes Blenheims naar de vliegvelden 
Leeuwarden, Soesterberg, Schiphol en Venlo. 
Resultaten. Drie Blenheims voerden aanvallen uit op 
Soesterberg, De Kooy, Schiphol en Leeuwarden. 
Inslagen gezien op de velden, op Schiphol op de 
startbaan. Keeten, schijnvliegvelden voor Soesterberg 
en De Kooy. 

Ja Het betreft o.a. het analysegebied 

8/9 april 1942 

Bomber Command. Drie Blenheims vlogen naar 
respectievelijk Eindhoven, Soesterberg en Leeuwarden. 
Op Soesterberg vlogen de bommen vermoedelijk 300 
tot 400 meter over de baan heen. Bewoners van 
Soesterberg rapporteerden tenminste vijf vernielde 
vliegtuigen, maar van Duitse zijde wordt dit niet 
bevestigd.  

Ja Het betreft o.a. het analysegebied 

10/11 april 1942 
Bomber Command. Drie Blenheims Soesterberg en 
Schiphol. Geen van de Blenheims voerde een aanval 
uit. 

Ja Het betreft o.a. het analysegebied 

11/12 april 1942 
Fighter Command . Een Hurricane deed een aanval op 
een vliegtuig boven Soesterberg, maar geen resultaat 
waargenomen.  

Nee Het betreft een vliegtuigbeschieting. Uit de 
vermelding kan niet worden afgeleid of er 
CE in het analysegebied terecht zijn geko-
men 

14/ 15 april 
1942 

Bomber Command. Een Blenheim ging naar 
Soesterberg en deed tevens een aanval op een ‘lichtsys-
teem’ NO van Amsterdam. In beide gevallen geen 
resultaten gezien. 

Nee Uit de vermelding kan niet worden afge-
leid of het analysegebied werd getroffen 

15/16 april 1942 

Bomber Command. Vier Blenheims Leeuwarden, 
Soesterberg en Schiphol. Aanvallen werden uitgevoerd 
op Soesterberg en Leeuwarden, maar resultaten werden 
niet gezien. Deze keer vielen om 01.25 uur de bommen 
op het vliegveld Soesterberg. 

Ja Het betreft o.a. het analysegebied 

16/17 april 1942 
Fighter Command. Veertien vliegtuigen, Bostons, 
Havocs en Hurricanes vliegvelden in Frankrijk en 
Nederland, o.a. Schiphol, Soesterberg en Gilze-Rijen. 

Nee Uit de vermelding kan niet worden afge-
leid of het analysegebied werd getroffen 

17/18 april 1942 

Bomber Command. Zes Blenheims de vliegvelden 
Leeuwarden, Soesterberg en Schiphol. Bij Schiphol en 
Soesterberg werden geen activiteiten gesignaleerd en 
geen aanvallen uitgevoerd.  

Ja Het betreft o.a. het analysegebied 

28/29 april 1942 
Bomber Command. Blenheims vliegvelden in 
Nederland. Resultaten. Twee naar Soesterberg, 
bommen vermoedelijk op de startbaan.  

Ja Het betreft o.a. het analysegebied 

29/30 april 1942 

Bomber Command. Vier Blenheims naar Leeuwarden, 
één naar Soesterberg en één naar Schiphol. Resultaten. 
Alle vliegtuigen voerden hun aanval uit waarbij treffers 
werden waargenomen. 

Ja Het betreft o.a. het analysegebied 

6/7 mei 1942 
Bomber Command. Vier Blenheims naar Schiphol, 
Leeuwarden, Soesterberg en Eindhoven.  

Nee Uit de vermelding kan niet worden afge-
leid of het analysegebied werd getroffen 

17/18 mei 1942 
Fighter Command. Vijf Bostons naar Leeuwarden, 
Schiphol, Soesterberg, Eindhoven en Gilze-Rijen. 

Nee Uit de vermelding kan niet worden afge-
leid of het analysegebied werd getroffen 

19/20 mei 1942 

Fighter Command. Twee Bostons, met als opdracht 
Soesterberg, Bergen en Schiphol, zijn beide vermist. 
De één stortte om 01.57 uur neer bij Soesterberg, 
volgens de Duitsers vermoedelijk verblind door 
zoeklichten. 

Nee De vermelding is te globaal om de locatie 
van de crash te kunnen achterhalen 

30/31 mei 1942 

Fighter Command. Achtendertig vliegtuigen naar 
vliegvelden in Frankrijk, België en Nederland. 
Resultaten. Bostons en Havocs voerden aanvallen uit 
op de vliegvelden Leeuwarden, Soesterberg, Schiphol, 
Deelen, Gilze-Rijen, Eindhoven en Venlo in Nederland, 
maar behalve de bominslagen werden geen 
bijzonderheden waargenomen. Van Fighter Command 
gingen vijf Bostons van No. 418 Squadron naar 
Soesterberg en vier naar Leeuwarden. 

Ja Het betreft o.a. het analysegebied 
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4/5 juni 1942 

Bomber Command. AD’s. Een vliegtuig deed een 
aanval op een vliegveld, vermoedelijk Soesterberg. 
Zoeklichten op een niet nader geïdentificeerde positie 
werden met boordwapens beschoten. Resultaten werden 
niet waargenomen.Fighter Command.  
Acht vliegtuigen intrudervluchten. Zeven keerden 
voortijdig terug wegens slecht zicht, maar één Boston 
wierp zijn bommen af op Soesterberg. 

Nee Nee, in het eerste geval is niet bekend of 
daadwerkelijk vliegveld Soesterberg werd 
aangevallen. De vermelding betreffende 
de op Soesterberg afgeworpen bommen is 
te globaal om te kunnen bepalen of er 
sprake is van het analysegebied 

10/11 juni 1942 
Fighter Command. Boston intruder wierp bommen af op 
Soesterberg. 

Nee Uit de vermelding kan niet worden afge-
leid of het analysegebied werd getroffen 

11/12 juni 1942 
Fighter Command. Een Boston voor patrouille bij 
Schiphol en Soesterberg. Wierp bommen af op 
Schiphol. 

Nee Er wordt alleen over een patrouillevlucht 
gesproken.  

14/15 juni 1942 
Fighter Command. Intruders. Bostons werpen bommen 
af op Soesterberg en Haamstede.  

Nee Uit de vermelding kan niet worden afge-
leid of het analysegebied werd getroffen 

21/22 juni 1942 

Fighter Cornmand. Bostons en Hurricanes intruder 
operaties. Een He-111 en een ander Duits vliegtuig bij 
Soesterberg respectievelijk vernietigd en beschadigd 
door een Hurricane. De claims bij Soesterberg werden 
gemaakt door Sgt. Gawith van No. 3 Squadron. 
Bewoners van Soesterberg maakten melding van het feit 
dat die nacht vier Duitse vliegtuigen het slachtoffer 
zouden zijn geworden van de Britse jagers, maar zoveel 
werden er niet eens geclaimd. Vast staat dat een 
Junkers vliegtuig verloren ging. 

Nee De locaties van de vernietigde/bescha-
digde vliegtuigen kunnen niet worden ach-
terhaald 

9/10 juli 1942 

Fighter Command. Intruders. Twee Bostons Nederland. 
Eén, met als opdracht patrouille in het gebied Gilze-
Rijen/Eindhoven, keerde niet terug, de andere voor 
Soesterberg/Schiphol zag daar geen activiteit en voerde 
geen aanval uit. 

Nee Er werd geen aanval uitgevoerd 

26/27 juli 1942 
Fighter Command. Vier Hurricanes en drie Bostons naar 
de vliegvelden Leeuwarden, Soesterberg, Eindhoven en 
Gilze-Rijen. Geen activiteiten gezien. 

Nee Uit de vermelding kan niet worden afge-
leid of er wel/geen aanvallen werden uit-
gevoerd 

28/29 juli 1942 

Bomber Command. Drieënveertig vliegtuigen 
vliegvelden. In Nederland drie Bostons, naar 
respectievelijk Leeuwarden, Soesterberg, Gilze-Rijen, 
Schiphol, De Kooy, Bergen, Valkenburg en Venlo. De 
meeste vliegtuigen werden teruggeroepen.  

Nee Uit de vermelding kan niet worden afge-
leid of de vliegtuigen die naar Soesterberg 
gingen, werden teruggeroepen 

29/30 juli 1942 

Fighter Command. Intruders. Eén Boston naar 
Soesterberg zag daar geen activiteit en deed later een 
aanval op een locomotief en een goederentrein bij 
Gorinchem. 

Nee Er word niet vermeld dat er een aanval bij 
Soesterberg werd uitgevoerd 

13/14 augustus 
1942 

Fighter Command. Twee Mosquito’s patrouillevluchten 
naar Nederland. Behoudens zoeklichten en flak bij 
Eindhoven en Soesterberg geen bijzonderheden. 

Nee Er wordt enkel over patrouillevluchten ge-
sproken 

10/11 december 
1942 

Fighter Command. Intruders. Twee Hurricanes naar 
vliegvelden in Nederland, die elk één vliegtuig boven 
Gilze-Rijen en Soesterberg beschadigden. De claims 
werden gemaakt door piloten van No. 3 Squadron. 

Nee De locaties van de beschadigde vliegtui-
gen kunnen niet worden achterhaald 

14/15 april 1943 
Fighter Command. lntruders. Eén Mosquito naar 
Soesterberg, deze beschadigde een vijandelijk vliegtuig. 

Nee De locatie van het beschadigde vliegtuig 
kan niet worden achterhaald 

4/5 mei 1943 

Fighter Command. Een Mosquito vuurde op een 
vliegtuig ndat net op Soesterberg was geland, maar 
maakte geen claim. De Mosquito die een net gelande 
machine op Soesterberg onder vuur nam, had 
waarschijnlijk ook raak geschoten, want een 
bemanningslid van een Do-217 op Soesterberg 
sneuvelde. 

Ja Het betreft het analysegebied 
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Datum Gebeurtenis (bron:  En nooit was het stil.. G.J. Zwa-
nenburg deel 2)  

Relevant   Motivatie 

9/10 juli 1943 Fighter Command. Tussen 23.20 en 23.40 uur 
werden vijf Beaufighters uitgestuurd voor 
patrouillevluchten naar Deelen, Soesterberg en Venlo. 
Eén keerde voortijdig terug, de andere hadden geen 
bijzonderheden. 

Nee Er wordt enkel over patrouillevluchten ge-
sproken, geen aanvallen 

12/13 juli 1943 Fighter Command. Tussen 00.05 en 01.40 uur 
stegen drie Mosquito's op voor patrouillevluchten 
naar Eindhoven en Soesterberg. Een Do-217stortte 
die nacht bij terugkeer van een vlucht naar Engeland, 
door onbekende oorzaak neer bij Soesterberg 

Nee Er wordt enkel over patrouillevluchten ge-
sproken, geen aanvallen. De vermelding 
is te globaal om de locatie van de crash 
te kunnen achterhalen 

15/16 juli 1943 Fighter Command. 26 Mosquito's, zes Beaufighters, 
vijf Typhoons en een Mustang op offensieve patrouil-
levluchten boven NW Duitsland, Frankrijk, België en 
in Nederland naar Soesterberg, Eindhoven en Gilze-
Rijen. Geen bijzonderheden. 

Nee Er wordt enkel over patrouillevluchten ge-
sproken, geen aanvallen 

25/26 juli 1943 Fighter Command. Do-217 bij terugkeer van een 
vlucht naar Engeland, door een vijandelijke 
nachtjager neergeschoten bij Soesterberg. Tussen 
23.21 en 01.15 uur acht Mosquito's naar Venlo, 
Soesterberg en Eindhoven. Knowles van No 605 
Squadron rapporteerde één Do-217 bij Soesterberg 
te hebben neergehaald. 

Nee Er wordt enkel over patrouillevluchten ge-
sproken, geen aanvallen. De vermelding 
is te globaal om de locatie van de crash 
te kunnen achterhalen 

26-27 juli 1943 Fighter Command. Intruder-operaties. Beaufighters 
vlogen patrouille naar Deelen, Soesterberg en 
Eindhoven, Mosquito’s naar Soesterberg en 
Eindhoven. Eén Mosquito voor Soesterberg keerde 
niet terug. De andere meldden geen bijzonderheden. 

Nee Er wordt enkel over patrouillevluchten ge-
sproken, geen aanvallen 

17/18 augustus 
1943 

Fighter Command. In hun Lageberichten 
rapporteerden de Duitsers dat 's nachts om 02.42 
uur, een vijandelijk vliegtuig met bommen en 
boordwapens een aanval had uitgevoerd op het 
vliegveld Soesterberg, zonder schade aan te richten. 

Ja Het betreft het analysegebied 

8 oktober 1943 Fighter Command. Eén Bf-109 sloeg bij een 
noodlanding op Soesterberg over de kop. 

Nee De vermelding is te globaal om de loca-
tie van de crash te kunnen achterhalen 

6/7 november 
1943 

Fighter Command. Tussen 20.44 en 23.59 uur 
werden een Mustang, drie Typhoons en zeven 
Mosquito’s uitgestuurd voor Intrudervluchten. In 
Nederland werden bommen afgeworpen op het 
vliegveld Soesterberg. 

Ja Het betreft het analysegebied 

10/11 januari 
1944 

AEAF. Tien Mosquito's werden uitgestuurd voor  Intru-
dervluchten naar Frankrijk, België en Nederland. 
Tussen 02.07 en 03.35 uur stegen er nog eens vijf 
op, met als doel o.a. de vliegvelden Schiphol en 
Soesterberg. 

Nee Uit de vermelding kan niet worden afge-
leid of het analysegebied werd getroffen 

10 februari 
1944 

8th Air Force. Noot. In hun Feindtätigkeitsberichten 
meldden de Duitsers: ‘Tussen 10.31 en 14.12 uur 
veel vliegactiviteit met door- en terugvluchten van vele 
bommenwerpers van en naar het Rijksgebied. In 
samenhang daarmee herhaaldelijk binnenvliegen van 
sterke formaties jachtvliegtuigen voor escorte. Hierbij 
werd met boordwapens een aanval uitgevoerd op het 
vliegveld Soesterberg (geringe schade). 
AEAF 30 Typhoons werden uitgestuurd voor 
patrouillevluchten naar vliegvelden in Frankrijk en 
Nederland. De acht Typhoons die om 08.30 uur 
waren uitgestuurd voor patrouillevluchten naar Gilze-
Rijen en Soesterberg, keerden wegens slechte 
weersomstandigheden bij de Belgische kust voortijdig 
terug. 

Ja Het betreft het analysegebied 
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20/21 februari 
1944 

AEAF.Tussen 20.31 en 22.50 uur werden zeven 
Mosquito’s uitgestuurd voor Intruder- en 
Rangervluchten naar Duitsland, N. Frankrijk en de 
Lage Landen. Op Soesterberg werd een vijandelijk 
vliegtuig, dat op de rolbaan op weg was naar de 
opstelplaatsen, aangevallen en beschadigd. Een pi-
loot van No 605 Squadron claimde het Duitse vlieg-
tuig. 

Ja Het betreft o.a. het analysegebied 

21 februari 
1944 

AEAF. Aanvallen op de vliegvelden Soesterberg, 
Gilze-Rijen en een in Frankrijk, door 188 B-26’s, uit 
te voeren tussen 15.38 en 16.14 uur. Wegens de 
slechte weersomstandigheden werden de vliegtuigen 
gedwongen voortijdig terug te keren.20 squadrons 
Spitfires zorgden voor escorte. Zij meldden geen 
bijzonderheden. 

Nee De vliegtuigen werden teruggeroepen 

22 februari 
1944 

AEAF. Vliegvelden in Nederland. 74 B-26’s, 
geëscorteerd door vier squadrons Spitfires, werden 
uitgestuurd voor een aanval op het vliegveld 
Soesterberg, met als tijd van aanval 10.50 uur. 
Wegens de slechte weersomstandigheden keerden 
alle vliegtuigen voortijdig terug. 

Nee De vliegtuigen werden teruggeroepen 

8 maart 1944 AEAF. Soesterberg. 133 B-26’s werden, met escorte 
en ondersteuning van acht squadrons Spitfires, 
uitgestuurd voor een aanval, uit te voeren tussen 
11.03 en 11.13 uur. Een groot aantal 
bommenwerpers miste het rendez-vous met de 
escortejagers en slechts 47 vliegtuigen vielen aan van 
een hoogte van 12.500 voet, waarbij 49 ton brisant 
werd afgeworpen met goed resultaat. 
Boven het doel zware tot middelmatige goed gerichte 
Flak, maar vijandelijke jagers werden niet gezien. De 
Spitfires meldden geen bijzonderheden. Later werden 
nog eens 93 B-26’s, met escorte en ondersteuning 
van vijf squadrons Spitfires en twee squadrons 
Typhoons, uitgestuurd voor een aanval op 
Soesterberg, uit te voeren om 16.48 uur. 73 
vliegtuigen voerden deze van een hoogte van 
11.500-12.000 voet uit, waarbij 90 ton brisant werd 
afgeworpen met goed resultaat. Boven het doel 
weinig, slecht gericht Flakvuur. Twee squadrons van 
de escorterende Spitfires werden in het doelgebied 
aangevallen door een aantal Fw-190’s en één Spitfire 
keerde niet terug. Noot. In hun FTB meldden de 
Duitsers: ‘Vanaf 10.30 uur binnenvliegen van grote 
jabo formaties, waarbij bommen werden afgeworpen 
op de vliegvelden Soesterberg en Volkel. Om 16.50 
uur nog eens een aanval door 104 jabo’s op het 
vliegveld Soesterberg. Aangerichte schade: 
Soesterberg: Bij beide aanvallen werden in totaal 
afgeworpen: 5000 bommen van 9 kg, 700 bommen 
van 150 en 250 kg en tevens 300 brandbommen. 
Geraakt werden hoofdzakelijk de onderkomens aan 
de rand van het rolveld. Schade aan hangars en 
gebouwen. Twee spoorwegtankwagons uitgebrand, 
vijf vliegtuigen vernield. Er kan in de avond weer 
beperkt worden gevlogen. De NS meldde dat bij het 
bombardement op Soesterberg, een los arbeider van 
de spoorwegen tussen Den Dolder en Soestduinen 
om 11.15 uur werd gedood.  

Ja Het betreft o.a. het analysegebied 
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17 maart 1944 8th Air Force. Zestien P-47 B’s, geëscorteerd door 13 
P-47 F’s, werden uitgestuurd voor een aanval op het 
vliegveld Soesterberg. Van een hoogte van 18.000 
tot 3000 voet, werd in duikvlucht zeven ton brisant 
afgeworpen. Op het veld werden vele inslagen gezien 
en voltreffers geplaatst op een hangar en een 
reparatieloods. Noot. In hun FTB meldden de Duitsers 
dat om 16.00 uur verscheidene vliegtuigen 
binnenvlogen tot in het gebied van Amersfoort, 
waarbij 40 brisantbommen werden afgeworpen op 
het vliegveld Soesterberg. Behoudens een voltreffer 
op een onderkomen was er geen schade. Het veld 
bleef in bedrijf. 

Ja Het betreft o.a. het analysegebied 

28 maart 1944 8th Air Force. Tussen 08.30 en 09.21 uur werden 77 
B-24’s uitgestuurd voor een aanval op een doel in 
Nederland, maar ze werden al teruggeroepen voor 
de Nederlandse kust was bereikt. Aanvalsanalyse 
Soesterberg. Foto' s genomen op 25 maart, na de 
aanvallen van de USAAF op 8 en 17 maart, tonen 
aan dat de opgelopen schade voornamelijk is te 
vinden waar de hangars staan, aan de noordkant van 
het vliegveld. Alle drie hangars zijn zwaar beschadigd 
en vijf middelgrote gebouwen zijn of vernield of 
beschadigd. Er zijn zes kraters op de rolbanen, ca. 75 
in het midden van het landingsveld en zo'n 35 bij de 
opstelplaatsen in de NW hoek waar een shelter is 
beschadigd. 

Ja Hoewel de vliegtuigen werden terugge-
roepen, is de aanvalsanalyse van een 
eerdere aanval wel relevant 

30 maart 1944 8th Air Force. Soesterberg. Twaalf P-47 B’s voerden 
van een hoogte van 6000/7000 voet een aanval uit, 
waarbij vier ton brisant werd afgeworpen met 
resultaten die worden gegeven als uitstekend. Er 
werden inslagen gezien op de rolbanen en 
opstelplaatsen. Eén gebouw werd geraakt en 
brandend achtergelaten. De 24 escorte P-47’s 
meldden geen bijzonderheden. In hun FTB meldden 
de Duitsers het binnenvliegen van 80 jabo’s met het 
afwerpen van bommen op de vliegvelden Soesterberg 
en Eindhoven, zonder grote schade. De aanval op 
Soesterberg werd uitgevoerd door de Thunderbolts 
van de 359 Fighter Group, die op Eindhoven door de 
361 Fighter Group en de aanvallen met 
boordwapens door die van de 78 Fighter Group. 

Ja Het betreft het analysegebied 

20/21 april 
1944 

AEAF. 21 Mosquito’s werden uitgestuurd. Dertien ter 
ondersteuning van Bomber Command en zeven tegen 
vliegvelden, die werden gebruikt door de  bommen-
werpers van de Luftwaffe. lntrudervluchten naar 
Frankrijk, Nederland en NW Duitsland. Eén wierp 
twee 500-ponders brisant af op het vliegveld 
Soesterberg, maar resultaten konden niet worden 
waargenomen.  

Ja Het betreft o.a. het analysegebied 

22 april 1944 8th Air Force. In hun FTB meldden de Duitsers dat 
enkele vliegtuigen een laagvliegaanval uitvoerden op 
o.a. het vliegveld Soesterberg. 

Ja Het betreft het analysegebied 

5/6 juni 1944 Bomber Command. Deze nacht werden in totaal 
1335 vliegtuigen ingezet, waaronder tien B-17’s van 
de USAAF. Vier Mosquito’s van No 157 Squadron 
voor patrouillevluchten naar Deelen, Soesterberg, 
Gilze-Rijen en Eindhoven, vanwaar eventueel Duitse 
vliegtuigen konden opstijgen voor aanvallen op de 
invasietroepen. 

Nee Er wordt enkel over patrouillevluchten ge-
sproken, geen aanvallen 

13 juli 1944 Bomber Command. Twee Mosquito’s vlogen 
offensieve patrouilles over o.a. Soesterberg. Geen 
bijzonderheden 

Nee Er wordt enkel over patrouillevluchten ge-
sproken, geen aanvallen 
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13/14 juli 
1944 

AEAF. Vier Mosquito’s op lntrudervluchten naar de 
vliegvelden Soesterberg en Eindhoven en twee in 
Duitsland. Geen bijzonderheden. 

Ja Het betreft het analysegebied 

14/15 juli 1944 AEAF. Acht Mosquito’s vlogen o.a. naar Gilze-Rijen 
en Soesterberg.  

Nee Uit de vermelding wordt niet duidelijk of 
er aanvallen werden uitgevoerd 

23/24 juli 1944 Bomber Command. Boven het IJsselmeer in de buurt 
van Soesterberg werd een Duits vliegtuig 
neergeschoten, geclaimd door een piloot van No 169 
Squadron. Het is de vraag hoe ruim men ‘boven het 
IJsselmeer in de buurt van Soesterberg’ moet nemen. 

Nee De aangegeven locatie ligt buiten de 
grenzen van het analysegebied 

29/30 juli 1944 AEAF. Acht Mosquito's op Intrudervluchten naar 
Frankrijk en in Nederland naar Soesterberg, Gilze-
Rijen en Leeuwarden.Geen Bijzonderheden. 

Nee Uit de vermelding kan niet worden afge-
leid of het analysegebied werd getroffen 

3 /4 augustus 
1944 

AEAF Een Mosquito op lntrudervluchten naar 
Soesterberg. Geen bijzonderheden. 

Nee Uit de vermelding kan niet worden afge-
leid of het analysegebied werd getroffen 

4/5 augustus 
1944 

AEAF. Twaalf Mosquito’s op Intrudervluchten naar 
Frankrijk, Duitsland en in Nederland naar Venlo, 
Soesterberg en Deelen. Geen bijzonderheden. 

Nee Uit de vermelding kan niet worden afge-
leid of het analysegebied werd getroffen 

6/7 augustus 
1944 

AEAF. Negen Mosquito’s op Intrudervluchten naar 
Frankrijk, Duitsland en in Nederland naar Soesterberg 
en Deelen.  

Nee Uit de vermelding kan niet worden afge-
leid of het analysegebied werd getroffen 

7/8 augustus 
1944 

AEAF. Veertien Mosquito's vlogen ter ondersteuning 
van Bomber Command naar Frankrijk, Duitsland en 
in Nederland naar Deelen, Gilze-Rijen, Soesterberg, 
Venlo en Volkel.  

Nee Uit de vermelding kan niet worden afge-
leid of het analysegebied werd getroffen 

8/9 augustus 
1944 

AEAF. Veertien Mosquito's op Intrudervluchten naar 
Frankrijk, Duitsland en in Nederland naar Deelen, 
Soesterberg, Twenthe, Venlo en VolkeI. Geen 
bijzonderheden. 

Nee Uit de vermelding kan niet worden afge-
leid of het analysegebied werd getroffen 
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15 augustus 
1944 

Bomber Command. Dagoperaties. 113 vliegtuigen, 
74 Halifaxes en 39 Lancasters naar het vliegveld 
Soesterberg. Vliegveld Soesterberg. 111 vliegtuigen, 
73 Halifaxes en 38 Lancasters, voerden tussen 11.57 
en 12.11 uur hun aanvallen uit, waarbij ca. 562 ton 
brisant en vier ton markeringsbommen werden 
afgeworpen bij een wolkeloze hemel en uitstekend 
zicht. De markeringsbommen werden goed geplaatst, 
maar tamelijk vlug door rook aan het oog onttrokken. 
De Master Bomber gaf daarop aan de bemanningen 
opdracht om hun bommen in het midden van de rook 
af te werpen en er werd gemeld dat het gehele 
gebied vol zat met bomkraters. Vuur en veel rook 
werd er gesignaleerd in de gebouwen aan de rand 
van het veld en er waren enkele explosies met felle 
rode vlammen. Er was vuur van zware Flak dat 
naarmate de aanval duurde, toenam van licht tot 
hevig. Eén Lancaster keerde niet terug. Jagers die hun 
aanvallen recht van voren uitvoerden. vliegtuigen 
vernield, een soldaat gedood, vijf Nederlanders 
gewond. Soesterberg (3000 bommen): Zware schade 
aan rolveld en startbaan, veld gesloten, één vliegtuig 
vernield, twee beschadigd, verscheidene stukken 
luchtafweer beschadigd. De historie van KG54 schrijft 
over de aanvallen van deze dag het volgende: ‘De 
aanval op Soesterberg werd uitgevoerd door 113 
Halifax bommenwerpers, geëscorteerd door 36 
Thunderbolts.Er werd ca. 566 ton aan bommen 
afgeworpen.Door de ervaring, opgedaan met eerdere 
zware luchtaanvallen op vliegvelden, had men de 
voorzorg genomen de vliegtuigen verspreid op te 
stellen en was er slechts lichte scherfschade aan de 
vliegtuigen en waren er bij de Gruppe ook geen 
personeelsverliezen.Het vliegveld werd echter zwaar 
beschadigd. De rolbanen hadden 27, het rolveld en 
de startbanen zelfs 75 treffers. Op grond van 
bepaalde afspraken werden uit Utrecht en omgeving 
personeel van alle militaire diensten, waaronder de 
genie van het leger en burgerfirma's die uitgerust met 
zwaar materieel voor straataanleg, aan het werk gezet 
om de schade zo snel mogelijk te herstellen. Het lukte 
om de rolbanen en een van de hoofdstartbanen te 
herstellen. Een Lancaster van No 428 Canadees 
Squadron stortte neer op het vliegveld Soesterberg. 

Ja Het betreft het analysegebied 

17 augustus 
1944 

AEAF Soesterberg. Foto’s tonen aan dat de aanval 
van Bomber Command op 15 augustus tenminste 74 
bomkraters heeft veroorzaakt op de drie startbanen. 
Er zijn veel inslagen op de rolbanen en er is 
aanzienlijke schade aan de administratie-,  stations-
gebouwen en controletoren en aan munitie- en 
brandstofopslagplaatsen. 

Ja De schadeanalyse heeft betrekking op het 
analysegebied 
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3 september 
1944 

Bomber Command. Dagoperaties. 680 vliegtuigen 
werden uitgestuurd voor de volgende operaties: 114 
vliegtuigen, 105 Halifaxes en negen Lancasters naar 
het vliegveld Soesterberg. Soesterberg. 103 Halifaxes 
en negen Lancasters voerden tussen 17.26 en 18.01 
uur hun aanvallen uit, waarbij 539 ton brisant en 30 
250-ponds markeringsbommen werden afgeworpen. 
Er was 3/10 - 5110 bewolking met toppen op 
6/8000 voet in het doelgebied dat echter door gaten 
in de bewolking visueel kon worden geïdentificeerd. 
De markeringsbommen werden goed geplaatst en 
er wordt gerapporteerd dat de aanval zeer 
geconcentreerd was. De bommen vielen dwars over 
de startbanen, explodeerden tussen gebouwen en er 
brak brand uit in het noordelijk deel van het veld. De 
zware Flak werd gemeld als zijnde middelmatig en 
goed gericht. Er waren geen vijandelijke jagers. 
Rangers. Twee Mosquito’s voerden hun patrouilles uit 
bij Soesterberg, Deelen en Volkel.Dat de aanval op 
Soesterberg langer duurde dan die op de andere 
velden was te wijten aan Halifax ‘L’ voor London van 
No 76 Squadron. Er was iets niet in orde met deze 
Halifax en zodoende werd bij aankomst het richtpunt 
gemist. De bemanning vloog daarom door naar het 
noorden en stelde daar, bij de kustlijn van het 
IJsselmeer, opnieuw de positie vast. Zij draaiden toen 
en vlogen terug naar het doel, waarbij ze om precies 
18.01 uur, van een hoogte van 14.000 voet hun 
bommen, visueel gericht, los lieten. Hoewel ze nog 
werden getroffen door de Flak kwamen ze veilig thuis 
evenals de andere 15 Halifaxes van het squadron, 
waaronder de Halifax ‘Friday the 13th’ die deze dag 
haar 61ste operationele vlucht maakte.Ook No 640 
Squadron ging weer naar Soesterberg.  

Ja Het betreft het analysegebied 

6 september 
1944 

Coastal command. Aanvalsanalyse. Soesterberg. Als 
gevolg van de aanval van Bomber Command op 3 
september zijn twee hangars (waarvan een bij een 
vorige aanval al was beschadigd) vernield en twee 
vermoedelijke werkplaatsen beschadigd. Er is een 
grote concentratie van kraters over het noordelijk deel 
van het veld, ca. 30 op de startbanen en vele op de 
rolbanen. Het hoofdstationsgebouw is gedeeltelijk 
vernield en op de grond zijn twee vliegtuigen 
beschadigd. 

Ja De schadeanalyse heeft betrekking op het 
analysegebied 

7 oktober 1944 AEAF. Aanvalsanalyse. Soesterberg. Als gevolg van 
de aanval van Bomber Command op 3 september 
zijn twee hangars (waarvan een bij een vorige aanval 
al was beschadigd) vernield en twee vermoedelijke 
werkplaatsen beschadigd. Er is een grote concentratie 
van kraters over het noordelijk deel van het veld, ca. 
30 op de startbanen en vele op de rolbanen. Het 
hoofdstationsgebouw is gedeeltelijk vernield en op de 
grond zijn twee vliegtuigen beschadigd. Tevens de 
melding dat er een aanval werd uitgevoerd op 
barakken op het vliegveld Soesterberg.  

Ja De schadeanalyse heeft betrekking op het 
analysegebied 

2 februari 1945 2nd Tactical Air force. Op het vliegveld Soesterberg 
één Ju-88 op de grond vernietigd. 

Nee De vermelding is te globaal om de loca-
tie van de crash te kunnen achterhalen 

 
Datum Gebeurtenis (bron: D.W. van Lier e.a., 100 jaar 

Den Dolder 1912-2012) 
Relevant   Motivatie 

Nacht van 14 op 
15 november 
1940 

De eerste bom valt op het terrein van de Willem 
Arntsz Stichting tussen het badhuis en de woning van 
de geneesheer. Het explosief was bedoeld voor 
vliegveld Soesterberg (p.65-66) 

Nee De gebouwen en terrein van de Willem 
Arntsz Stichting liggen buiten de grenzen 
van het analysegebied. 
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Datum Gebeurtenis (bron: De Willem Arntsz Stichting tijdens de 

Tweede Wereldoorlog) 
Relevant   Motivatie 

November 1943 Er stortte een vliegtuig neer op de Hoeve (p.17) Nee De gebouwen en terrein van de Willem 
Arntsz Stichting liggen buiten de grenzen 
van het analysegebied. 

Maart 1944 Bombardement op Soesterberg. Vele bommen misten 
hun doel en kwamen in het omliggende gebied neer, 
w.o. ongeveer 30 bommen op de Hoeve (p.17) 

Nee De gebouwen en terrein van de Willem 
Arntsz Stichting liggen buiten de grenzen 
van het analysegebied. 

September 1944 Paviljoen Boerhave door een bom getroffen. Paviljoen 
Jeltje de Bosch Kemper liep ook schade op (p.18) 

Nee De gebouwen en terrein van de Willem 
Arntsz Stichting liggen buiten de grenzen 
van het analysegebied. 

 
Datum Gebeurtenis (bron: K. Volkers, Geheim Landschap. 200 

jaar militairen op de Heuvelrug) 
Relevant   Motivatie 

1940-1945 Rond vliegveld Soesterberg vonden circa 100 crashes 
plaats. Waldlager I lag ten oosten van vliegveld Soester-
berg op het terrein van de Palz, Waldlager II ten westen 
ervan in Huis ter Heide en Waldlager III ten noorden van 
het vliegveld aan de noordzijde van de spoorlijn Utrecht-
Amersfoort (p.110) 

Nee De vermeldingen zijn te globaal om de 
locaties van de crashes te kunnen achter-
halen 

 
Datum Gebeurtenis (bron: R. de Winter, Een eeuw militaire 

luchtvaart in Nederland 1913-2013. Bakermat Soester-
berg) 

Relevant   Motivatie 

Vanaf 1940 Langs de zuidwestrand en aan de noordzijde van vlieg-
veld Soesterberg verrezen Flak-torens voor 2 cm en 3.7 
cm snelvuurkanonnen en ook het zwaardere 8.8 cm ge-
schut (p.110) 

Ja Deze FLAK stond in het analysegebied, 
zoals blijkt uit geanalyseerde luchtfoto’s 
uit de Tweede Wereldoorlog. 

1942 Er zijn volgens een opgave van Bomber Command RAF 
ruim 720 brandbommen en bijna 270 brisantbommen 
van verschillende kalibers op Fliegerhorst Soesterberg 
gedropt (p.121) 

Ja Het betreft het analysegebied 

Najaar 1944 Kaart met daarop weergegeven o.a. 2 cm luchtafweer te 
Fliegerhorst Soesterberg, alsmede gecamoufleerde mu-
nitieoverslag,  etc. (p.106-107) 

Ja Deze FLAK stond in het analysegebied, 
zoals blijkt uit geanalyseerde luchtfoto’s 
uit de Tweede Wereldoorlog. 

 

 Bevrijding mei 1945  

Het onderzoeksgebied werd pas bevrijd na de Duitse capitulatie in mei 1945. Er is hier in het laatste 
oorlogsjaar derhalve geen sprake geweest van grondgevechten. 

 

2.3 Collectie stafkaarten Topografische Dienst Kadaster te Zwolle 

 Geallieerde stafkaarten 

Het onderzoeksgebied staat op de volgende geallieerde stafkaarten: 
 Utrecht, sheet 376 (First Edition 1943) 
 Amersfoort, sheet 377 (Second Edition 1945) 
 
Deze stafkaarten zijn opgemaakt volgens het Nord de Guerre coördinatenstelsel en hebben een 
schaal van 1:25.000. AVG beschikt niet over defence overprint kaarten van het analysegebied. 
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Afb.3. - Geallieerde stafkaart van het onderzoeksgebied, gepositioneerd door middel 

van GIS. Rood omlijnd: onderzoeksgebied. Zwart omlijnd: analysegebied. 
 

 Duitse stafkaarten 

AVG  beschikt over één Duitse stafkaart van het analysegebied. Dit is de Topografische Karte der Nie-
derlande 1:50.000, Truppenkarte 32 West. Amersfoort (uitgave april 1943).  Deze stafkaart is verge-
lijkbaar met het exemplaar uit de voorgaande paragraaf en wordt hier derhalve niet afgebeeld. 
 

2.4 Luchtfoto’s 

 Geraadpleegde luchtfoto’s 

Het archief van de Afdeling Speciale Collecties van de Wageningen Universiteitsbibliotheek werd in 
kader van dit vooronderzoek geraadpleegd. Dit archief bevat circa 93.000 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 relevante luchtfoto’s van het analysegebied aanwezig.  
 
Het archief van de Topografische Dienst te Zwolle werd eveneens geraadpleegd. Dit archief bevat 
circa 110.000 luchtverkenningfsoto’s uit de oorlogsperiode, gemaakt door de RAF en USAAF. Het 
archief bestaat ook deels uit voor- en naoorlogse luchtfoto’s. Er zijn hier relevante luchtfoto’s van het 
analysegebied aanwezig.  
 
Daarnaast werd het archief van de Luftbildatenbank te Estenfeld (Duitsland) geraadpleegd. De Luft-
bilddatenbank beschikt over 500.000 eigen luchtfoto’s en raadpleegt daarnaast archieven in Neder-
land, Amerika, Groot-Brittannië en Canada. Er zijn hier relevante luchtfoto’s van het analysegebied 
aanwezig.  
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De volgende exemplaren zijn gebruikt bij de analyse van het vliegveld en de omgeving: 
 

Datum  Vlucht Fotonummer Kwaliteit3 Collectie4 Geogerefereerd 

1 oktober 1940 H-275 408 A LBDB Ja 

17 april 1943 329-03 3111 A UW Ja 

17 april 1943 329-05 3119 A UW Ja 
17 april 1943 329-06 4111 A UW Ja 
17 maart 1944 FG-091 109 A LBDB Ja 
25 maart 1944 7-AA-884 7017 A LBDB Ja 
15 augustus 167 3045 A UW Ja 
15 augustus 1944 167-04 4044 A UW Ja 

15 augustus 1944 167-04 4045 A UW Ja 
15 augustus 1944 167-04 4046 A UW Ja 
5 september 1944 N.n.b. N.n.b. C AVG Ja 

13 september 1944 400-0042A 3069 A LBDB Ja 
13 september 1944 400-0042A 3071 A LBDB Ja 
16 september 1944 241-08 3062 A UW Ja 

24 december 1944 018-02 3155 A UW Ja 

24 december 1944 018-05 4101 A UW Ja 
24 december 1944 018-05 4105 A UW Ja 

26 december 1944 N.n.b. X023 C AVG Ja 

23 maart 1945 147 3111 A UW Ja 
23 maart 1945 147 3112 A UW Ja 

8 april 1945 657 3054 A Kad Ja 
8 april 1945 018 3155 A UW Ja 

8 april 1945 018 4105 A UW Ja 

13 april 1945 657 3015 A Kad Ja 
17 april 1945 164 3022 A UW Ja 
17 april 1945 164 3034 A UW Ja 

17 april 1945 305-05 3091 A UW Ja 
17 april 1945 305-06 4090 A UW Ja 
17 april 1945 305-06 4092 A UW Ja 

 
De luchtfoto’s zijn als categorie A gekwalificeerd. Dat betekent dat de verkrijgbare luchtfoto’s een 
kleine kwalitatieve beperking hebben voor wat betreft de luchtfoto interpretatie.  
 

                                                   
3 Geallieerde kwalificatie van fotokwaliteit. A = goed, B = matig, C = slecht. 
4 UW = Universiteit Wageningen, afd. Speciale Collecties 
 Kad = kadaster 
LBDB = Luftbilddatenbank 
AVG = Archief AVG 
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Afb.4.- Luchtfoto van een gedeelte van het analysegebied. De luchtfoto d.d. 1 oktober 1940 is gepositioneerd 

door middel van GIS. Rood omlijnd: onderzoeksgebied. Zwart omlijnd: analysegebied. 
 

 
Afb.5.- Luchtfoto van een gedeelte van het analysegebied. De luchtfoto d.d. 17 april 1943 is gepositioneerd 

door middel van GIS. Rood omlijnd: onderzoeksgebied. Zwart omlijnd: analysegebied. 
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 Luchtfoto-interpretatie 1944-1945 

Een belangrijk selectiecriterium voor de luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog is de opnamedatum. 
De voorkeur ging primair uit naar ‘jonge’ luchtfoto’s met een zo laat mogelijke opnamedatum uit de 
Tweede Wereldoorlog, dat wil zeggen: luchtfoto’s die 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 sporen van gevechts-
handelingen in het analysegebied zichtbaar zijn. 
 
Op de luchtfoto d.d. 1 oktober 1940  zijn meerdere vliegtuigen te zien. Zij staan op de velden naast 
de start- en landingsbanen. Veel gebouwen zijn gecamoufleerd, maar deze zijn ten gevolge van scha-
duwwerking toch te herkennen. Uit de luchtfoto’s d.d.1943 blijkt dat het vliegveld in de tussentijd is 
uitgebreid. Er is geen sprake van grote schade ten gevolge van luchtaanvallen. 
 
Op de luchtfoto’s d.d. 1944 zijn talloze kraters te zien. De sporen van tapijtbombardementen kunnen 
op tal van plekken in het analysegebied worden waargenomen. Veel van de gebouwen van het vlieg-
veld zijn geraakt en gedeeltelijk of zelfs geheel vernietigd. 
 
De schaal van verwoesting is in 1945 groter geworden. Het aantal kraters is ten opzichte van het 
voorgaande jaar toegenomen. Tevens zijn er sporen zichtbaar van gedichte kraters. Daarnaast ook 
gaten in de rol- en startbanen die een gelijkmatig onderling patroon hebben. Deze kraters duiden op 
door de Duitsers aangebrachte (in werking getreden) vernielingsladingen. 
 
Er lagen twee grotere FLAK stellingen in het analysegebied (en het daarbinnen gelegen onderzoeksge-
bied). Eén nabij de aftakking van spoorlijnen. De ander aan de zuidzijde in de omgeving van Camp 
New Amsterdam. De beide FLAK stellingen zijn voorzien van meerdere loopgraven, wapenopstellin-
gen, opslagplaatsen en opstellingen voor luchtafweergeschut. Tevens is er een kleinere FLAK stelling 
zichtbaar. Verspreid over het vliegveld waren, met name aan de randen van de open grasvelden, en-
kele wapenopstellingen geplaatst. Nabij de rolbanen en opstelplaatsen voor vliegtuigen bevonden 
zich schuilloopgraven. 
 
De resultaten van de luchtfotoanalyse zijn in het onderstaande overzicht verwerkt: 
 

Luchtfoto’s Analyseresultaat 
 

Relevant Motivatie 

1940 Het vliegveld is door de Luftwaffe in gebruik 
genomen 

Ja Er zijn militaire objecten zichtbaar 

1943 Het vliegveld is aanzienlijk uitgebreid. O.a. 
met een startbaan.  

Ja Er zijn militaire objecten zichtbaar 

1944 Er is een groot aantal bomkraters zichtbaar Ja Locaties die door (tapijt-)bombarde-
menten zijn getroffen, zijn conform 
WSCS-OCE verdacht op CE. 

1945 Groot aantal bomkraters, gedichte bomkra-
ters, sporen van vernielingen  

Ja Locaties die door (tapijt-)bombarde-
menten zijn getroffen, zijn conform 
WSCS-OCE verdacht op CE. Dit geldt 
onder bepaalde voorwaarden ook 
voor locaties van vernielingsladingen 

1944-1945 Waarneming van 1662 kraters in het analyse-
gebied, waarvan er 1556 binnen de contou-
ren van het onderzoeksgebied zijn te zien. 
Deze kraters hebben een gemiddelde door-
snee van vijf tot zeven meter 

Ja Locaties die door (tapijt-)bombarde-
menten zijn getroffen, zijn conform 
WSCS-OCE verdacht op CE. 

1940-1945 Stellingen, wapenopstellingen, loopgraven, 
schuilloopgraven, opslag van goe-
deren/brandstof/munitie  

Ja Locaties als stellingen zijn conform 
WSCS-OCE verdacht op ge-
dumpte/achtergelaten CE 
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Afb.6.- Luchtfoto van een gedeelte van het analysegebied. De luchtfoto’s d.d.13 en 16 september 1944 zijn  

Gepositioneerd door middel van GIS. Rood omlijnd: onderzoeksgebied. Zwart omlijnd: analysegebied. 
 

 
Afb.7.- Luchtfoto van een gedeelte van het analysegebied. De luchtfoto d.d. 17 april 1945 is gepositioneerd 

door middel van GIS. Rood omlijnd: onderzoeksgebied. Zwart omlijnd: analysegebied. 
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 Luchtfoto-interpretatie  huidige situatie 

Het analysegebied is in de huidige situatie geanalyseerd met behulp van Google Earth, de actuele 
luchtfoto via het GIS softwarepakket en een aantal luchtfoto’s d.d. 1960, 1971 en 1981. Uit een ver-
gelijking van deze luchtfoto’s met de in paragraaf 2.4.3. besproken exemplaren blijkt dat vliegbasis 
Soesterberg een groot aantal naoorlogse veranderingen heeft ondergaan. Daarbij dient men rekening 
te houden met het feit dat de naoorlogse luchtfoto’s (merendeels) in de ‘Koude oorlog’ werden ge-
maakt. Net als in de Tweede Wereldoorlog maakte men gebruik van misleiding om de Sovjets op het 
verkeerde spoor te zetten.  
 
Veel naoorlogse veranderingen vonden plaats in de periode 1945 -1960. Er zijn bij Dotka Data geen 
luchtfoto’s van deze periode beschikbaar. 
 
Luchtfoto d.d. 1960: 
De Oost-west baan is aan beide zijden verlengd. Aan de noordzijde is een nieuw deel van de ver-
harde baan aangelegd. Deze zijn duidelijk herkenbaar aan de lichtere kleur van de verharding. Te-
vens zijn er talloze zogenaamde ‘dispersals’5 aangelegd. Er zijn verspreid over het terrein van de 
vliegbasis veel nieuwe gebouwen neergezet. 
 

 
Afb.8.- luchtfoto d.d.1960. Rood omlijnd: onderzoeksgebied. Zwart omlijnd: analysegebied. 

 
 

                                                   
5 Opstelplaats voor vliegtuigen 
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Luchtfoto d.d. 1971: 
De grootste verschillen, in vergelijking met 1960, zijn, de nieuwe betonnen shelters. Deze zijn met 
name zichtbaar in  de zuidwesthoek van de vliegbasis. Deze kunnen in verband staan met een een-
heid van de Amerikaanse luchtmacht die op vliegbasis Soesterberg was gestationeerd. Een opvallend 
detail zijn de twee honkbalvelden ten zuiden van van de lange oost-west startbaan. 

 

 
Afb.9.- Situatie d.d. 1971. Rood omlijnd: onderzoeksgebied. Zwart omlijnd: analysegebied. 

 
Luchtfoto d.d. 1981: 
Het aantal betonnen shelters is aanzienlijk uitgebreid. Een gedeelte van de oude startbaan aan de 
westzijde is gedeeltelijk verwijjderd. Er zijn hier nieuwe rolbanen aangelegd en bij enkele shelters zijn 
F-15 Eagle vliegtuigen te herkennen. 
 
Naast de Beukbergerlaan is een woonwagenkamp ontstaan. Tevens is de autoweg N237 aangelegd, 
deze straat staat ook wel bekend als de Amersfoortseweg (westelijk deel) en de Amersfoortsestraat 
(oostelijk deel.) Deze weg vormt tevens de zuidgrens van het onderzoeksgebied. 
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Afb.10.- Situatie d.d.1981. Rood omlijnd: onderzoeksgebied. Zwart omlijnd: analysegebied. 

 
Luchtfoto d.d. 2014: 
De vliegbasis is, behalve een klein gedeelte bij Camp New Amsterdam, niet meer militair gebruik in 
gebruik. Veel van de eerder genoemde dispersals zijn verdwenen of overwoekerd. Van het Neder-
lands deel van de vliegbasis is, in vergelijking met de luchtfoto d.d. 1981, weinig meer herkenbaar. 
Veel gebouwen zijn gesloopt en vervangen door nieuwbouw, zoals bijvoorbeeld het Nationaal Militair 
Museum. Aan de noordzijde bij de Fornheselaan zijn meerdere bedrijfspanden ingericht. 
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Afb.11.- Situatie d.d.2014. Rood omlijnd: onderzoeksgebied. Zwart omlijnd: analysegebied. 

 

2.5 Gemeentearchieven Soest en Zeist 

De twee volgende twee gemeentearchieven werden geraadpleegd: 
 Gemeente Soest 
 Gemeente Zeist 

 
Bij het gemeentearchief van Soest werden de volgende inventarisnummers geraadpleegd: 
 

Gemeentepolitie Soest, 1920-1993. Toegang 0912. Periode 
43 Processen-verbaal van aangetroffen explosieve stoffen, met bijbehorende stukken  
45 Stukken betreffende het onschadelijk maken van bommen en munitie uit WO II  

 
Gemeentebestuur Soest, 1929-1975. Toegang 0911. Periode 
962 Stukken betreffende het herstel van oorlogsschade aan panden te Soesterberg 1946-1947 
1769 Stukken betreffende gesneuvelde, vermiste, gefusilleerde en in een concentratiekamp omgekomen perso-
nen 

1941-1956 

1834 Stukken betreffende herstel van oorlogsschade van woningen van woningbouwvereniging Sint Joseph 1941-1949 
2649 Stukken betreffende een molestverzekering en het indienen van claims als gevolg van een bombardement 
op 3 september 1944 en van oorlogsgeweld- en bezettingsschade 

1940-1948 

2687 Stukken betreffende het doen van opgaven van schade aan onroerende goederen in de gemeente Soest, 
ontstaan als gevolg van oorlogsgeweld, aan diverse instanties 

1940-1947 

2701 Stukken betreffende het houden van toezicht op de voltooiing van herstel en herbouw van door oorlogsge-
weld beschadigde panden, en melding daarvan aan de Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw 

1941-1950 
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Gemeentebestuur Soest, 1929-1975. Toegang 0911. Periode 
2704 Taxatie- en schaderapporten van oorlogsschade aan gebouwd onroerend goed aan de Amersfoortsestraat, 
en correspondentie betreffende aanvraag, toekenning en uitbetaling van Rijksvoorschotten, 70-73 

1941-1959 

2705 Taxatie- en schaderapporten van oorlogsschade aan gebouwd onroerend goed aan de Amersfoortsestraat, 
en correspondentie betreffende aanvraag, toekenning en uitbetaling van Rijksvoorschotten, 74-79 

1941-1956 

2707 Taxatie- en schaderapporten van oorlogsschade aan gebouwd onroerend goed aan de Amersfoortsestraat, 
en correspondentie betreffende aanvraag, toekenning en uitbetaling van Rijksvoorschotten  

1941-1960 

2759 Stukken betreffende het herstel van in de oorlogstijd aangebrachte schade aan het Soester Natuurbad  1946-1955 
2894 Correspondentie met de Schade-enquête-commissie te Zeist 1940-1942 
2898 Stukken betreffende de vergoeding van oorlogsgeweldschade aan Duitsers 1941 
2900 Stukken betreffende de financiële afwikkeling van schade bij particulieren, ontstaan door een bominslag in 
Soesterberg (Amersfoortsestraat e.o.) op 18 april 1941 

1941-1944, 
1951 

3310 Correspondentie van de Vakcommandant van Vak I over organisatie en werkwijze van de Luchtbescher-
mingsdienst, en over materieel en oefeningen 

1938-1942 

5560 Stukken betreffende herstel van oorlogsschade en herbeplanting van natuurmonument De Lazarusberg 
(Hellingweg) 

1946-1955 

 
1024. Gemeentebestuur Zeist 1906-1945. Gemeentearchief Zeist.  Periode 
203 – Weekrapporten over de toestand in de gemeente Zeist, verstrekt aan de militaire commissaris voor Utrecht-
Oost 

juni-juli 1945 

881 - Voorschriften betreffende melding van branden en inzending van brandrapporten 1940-1943 
890 - Verslagen over de jaren 1941, 1942, 1943, 1944 en 1945, z.j. (1 omslag) 1941-1945 
1528 – Stukken betreffende handhaving van de openbare orde tijdens de Duitse bezetting en de bevrijding 1940-1945 
1554 – bewapening, aanleg van schietbanen en houden banen en houden van oefeningen 1919-1940 
1557 – Stukken betreffende het instellen van bewaking tegen sabotage 1941-1945 
1588 – Stukken betreffende identificatie, begraven en overbrengen van gesneuvelde militairen en onderhoud van 
oorlogsgraven 

1940-1945 

1777 - Stukken betreffende vaststelling van gedragsregels voor de bevolking bij luchtaanvallen 1938-1941 
1778 - Stukken betreffende bescherming van schoolkinderen tegen luchtaanvallen  1939-1944 
1774-1784 - Luchtbescherming  1935-1945 
1784 - Stukken betreffende meldingen en processen-verbaal van bominslagen en luchtaanvallen 1940-1945 
1994 - Stukken betreffende onderzoek naar de toestand van de bruggen 1945 

 

 Luchtbeschermingsdienst 

Er zijn in het gemeentearchief documenten van de Luchtbeschermingsdienst aanwezig. De Luchtbe-
schermingsdienst 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. 
 
In het onderstaande overzicht zijn gegevens met betrekking tot de Luchtbeschermingsdienst opgeno-
men. De vetgedrukte vermeldingen hebben betrekking op het analysegebied. 

 
Datum Gebeurtenis (gemeente Zeist) Relevant Motivatie 
27 juni 1940 Luchtgevecht boven Zeist waarbij een Britse 

bommenwerper en een Duits jachtvliegtuig 
werden omlaaggeschoten. Deze zijn neerge-
stort nabij Woudschoten (inventarisnummers 
1588, 1780, 1784) 

Nee Woudschoten ligt buiten de grenzen 
van het analysegebied 

12 juli 1940 Omstreeks 1:30 uur werd de Julianalaan en 
omgeving gebombardeerd. Explosieve en 
brandbommen werden ongeveer in een rechte 
lijn afgeworpen tussen Graaf Janlaan en Koe-
laan. De afgeworpen brandbommen veroor-
zaakten geen brandschade. Door ‘tijdbom-
men’ werd de ravage vergroot (inventarisnum-
mer 1780) 

Nee Deze straten liggen buiten de grenzen 
van het analysegebied 
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Datum Gebeurtenis (gemeente Zeist) Relevant Motivatie 
Nacht van 23 op 
24 augustus 
1940 

Bombardement te Zeist. Bom in de tuin van 
Acacialaan 18a ontploft. Drie andere bom-
men waren juist naast de woning tot ontplof-
fing gekomen terwijl er nog één in de tuin was 
ontploft. Vier bommen neergekomen op de 
Dalweg te Zeist. Vier ontplofte bommen in de 
tuin van perceel Acacialaan 18, waarvan één 
op het onbewoonde woonhuis. Eén niet ont-
ploft projectiel terechtgekomen juist op de 
scheiding van de percelen Acialaan 16 en 18. 
Twee niet ontplofte projectielen in de tuin van 
perceel in de tuin van het perceel Boulevard 
5, waarvan de achterzijde aan de Acacialaan 
grenst. Er zijn in totaal vijftien brisantbommen 
gevallen. Tevens melding ander document 
over deze gebeurtenissen: bommen gevallen 
op een perceel aan de Dalweg – hoek Acacia-
laan. Het huis werd op  meerdere punten ern-
stig getroffen (inventarisnummers 1780, 1784) 

Nee Deze straten liggen buiten de grenzen 
van het analysegebied 

15 november 
1940 

Nabij het perceel Dolderscheweg 162 te Den 
Dolder een bom ontploft, in de omgeving van 
vliegterrein Soesterberg. Geen blindgangers 
gevonden (inventarisnummer 1784) 

Nee Deze straat ligt buiten de grenzen van 
het analysegebied 

27 juni 1940 Luchtgevecht nabij het buurtschap Austerlitz, 
met tot gevolg dat een Britse bommenwerper 
en een Duits jachtvliegtuig neerstortten. In de 
gemeente Zeist werden op verschillende plaat-
sen naderhand ‘brisantgranaatjes’ gevonden  
(inventarisnummer 1784) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van 
het analysegebied 

Nacht van 11 op 
12 juli 1940 

Tien grote trechters van ontplofte brisantbom-
men gevonden aan de Julianalaan en omge-
ving. Dit gedeelte grenst aan de Zeister bos-
sen. Eén bom is naderhand in diezelfde nacht 
ontploft. Vijf niet ontplofte brandbommen ge-
vonden, terwijl drie brandbommen wel zijn 
ontbrand. Bij dit bombardement werd een 
tweetal woonhuizen geheel vernield (inventa-
risnummer 1784) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van 
het analysegebied 

28 december 
1941 

In Den Dolder, ongeveer 100 meter in Zuid-
oostelijke richting achter perceel Doldersche-
weg 158 in de onmiddellijke omgeving van 
het militaire vliegveld Soesterberg, slaat een 
brisantbom in. Er wordt een ovale bomtrechter 
waargenomen in bos- en heidegrond met een 
diameter van ca. zeven meter en een diepte 
van ca.  3.5 meter. Het betreffende terrein be-
hoorde bij de W.A.-hoeve te Den Dolder (in-
ventarisnummer 1784) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van 
het analysegebied 

15 januari 1942 In de tuin van het perceel Utrechtseweg 46 
twee bomtrechters met een middellijn van ca. 
drie meter en een diepte van ca. anderhalve 
meter. Eén bomtrechter met een middellijn van 
ca. één meter en een diepte van 50 centime-
ter. Er zijn vermoedelijk drie kleine brisant-
bommen gevallen. Vermoedelijk is één van de 
afgeworpen bommen niet geëxplodeerd ge-
zien de geringe omvang van de derde bom-
trechter. In een bos, gelegen achter perceel 
Dolderschweg 64 te Den Dolder, slaan twee 
brisantbommen in. Een nadere zoekactie re-
sulteerde niet in de vondst van blindgangers . 
De plaats van inslag ligt op ca. 300 meter af-
stand van vliegveld Soesterberg (inventaris-
nummer 1784) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van 
het analysegebied 
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Datum Gebeurtenis (gemeente Zeist) Relevant Motivatie 
28 januari 1942 Een projectiel, vermoedelijk afkomstig van 

Duits luchtafweergeschut, ontploft in de voor-
tuin van Egelinglaan 19a. Er werd door de af-
weer nogal laag geschoten en hoofdzakelijk 
richting Zeist. Schade aan garage De Man 
aan de 1e Hoogeweg 26a.Granaat ingesla-
gen in het dak van Cornelis Schellingerlaan 
20 te Zeist. Een vermoedelijk Brits vliegtuig 
werpt twee bommen uit, die tot explosie ko-
men op de spoorlijn Utrecht-Amersfoort. Beide 
bommen exploderen op het  baangedeelte ge-
legen tussen het station Den Dolder en de 
halte Soestduinen, 400 meter ten oosten van 
station Den Dolder. Ter plaatse, daar waar 
dubbelspoor is gelegen, werd één van de rails 
met dwarsliggers beschadigd, met tot gevolg 
het tijdelijk stopzetten van het treinverkeer Bilt-
hoven-Amersfoort. Ter plaatse zijn geen bom-
mengevonden die niet tot explosie zijn geko-
men (inventarisnummer 1784)  

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van 
het analysegebied 

8 maart 1942 Er is in het perceel Nepveulaan 13 te Zeist 
een niet ontploft projectiel van luchtafweerge-
schut neergekomen zonder te ontploffen. Het 
projectiel was ca. 11 centimeter lang en heeft 
een kaliber van 2.5 centimeter (inventarisnum-
mer 1784) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van 
het analysegebied 

27 maart 1942 Er is een Brits vliegtuig, naar alle waarschijn-
lijkheid een tweemotorige bommenwerper, 
aangeschoten boven buurtschap Huis ter 
Heide  en brandend neergestort op een strook 
bosgrond van ca. 200 meter lang en op een 
afstand van ca. 40 meter van een evenwijdig 
aan de Woudenbergscheweg aan de zuid-
oostzijde en ter hoogte van perceel 56 aan 
die weg. Brokstukken liggen over een opper-
vlakte van ca. 2000 m2 verspreid. Bomtrech-
ter aangetroffen van ca. twee meter diameter 
en ca. één meter diepte  (inventarisnummer 
1784) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van 
het analysegebied 

27 maart 1942 Een projectiel, waarschijnlijk afkomstig van 
luchtafweergeschut, neergekomen in het per-
ceel Dijnselweg 16 te Zeist. Vliegtuig neerge-
stort ter hoogte van Woudschoten te Zeist (in-
ventarisnummer 1784) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van 
het analysegebied 

8 juni 1942 Ca. 100 meter achter de tuin van Wouden-
bergscheweg 31 te Zeist is een ballon in het 
bos gevallen. Onderaan deze ballon hing een 
bus waarin een lichtje brandde (inventaris-
nummer 1784) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van 
het analysegebied 

11 juni 1942 Er bevinden zich negen ‘granaattrechters’ met 
een diameter variërend van één tot drie meter 
in het Zeisterbos in een lijn lopende vanaf de 
uitspanning ‘Het Jagershuis’ aan de Jagerssin-
gel te Zeist naar het onlangs aangelegde ge-
deelte van de Nieuwe Begraafplaats aan de 
Woudenbergscheweg richting Oost-West. Aan 
de oostzijde van de Woudenbergscheweg in 
het Zeisterbos werd een 30-tal resten van 
brandbommen aangetroffen. De brandbom-
men waren staafvormig doorsnede zeshoekig. 
N.B. er wordt tevens gesproken over brisant-
bommen (inventarisnummer 1784) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van 
het analysegebied 
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Datum Gebeurtenis (gemeente Zeist) Relevant Motivatie 
Nacht van 21 op 
22 juni 1942 

Duits vliegtuig neergestort 100 meter ten zui-
den van het perceel Dolderscheweg 158 te 
Den Dolder (inventarisnummer 1784) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van 
het analysegebied 

12 augustus 
1942 

Ballon met een doorsnede van ca. twee meter  
gevuld met waterstofgas en daaraan twee ci-
lindervormige blikken bussen bevestigd neer-
gekomen in het bos achter het voetbalveld 
aan de Oude Postweg te Austerlitz. In één van 
de bussen zaten flessen met vermoedelijk een 
fosforoplossing (inventarisnummer 1784) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van 
het analysegebied 

Nacht van 8 op 9 
september 1942 

Klein kaliber projectiel van luchtafweergeschut 
neergekomen en ontploft op het voetpad voor 
het perceel Dijnselweg 67a (inventarisnummer 
1784) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van 
het analysegebied 

9 september 
1942 

Niet geëxplodeerd projectiel van luchtafweer-
geschut neergekomen in een weiland aan de 
Odijkerweg, gemeente Zeist (inventarisnum-
mer 1784) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van 
het analysegebied 

27 september 
1942 

Ca. 100 meter achter het perceel Austerlitz-
scheweg 5 te Austerlitz is een Duitse tweemo-
torige bommenwerper in een bosperceel neer-
gestort (inventarisnummer 1784) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van 
het analysegebied 

3 oktober 1942 Granaattrechter van ca. 10 centimeter door-
snede en een diepte va ca. 30 centimeter 
aanwezig achter Oude Postweg 33a te Auster-
litz. Het betreft vermoedelijk een granaat af-
komstig van luchtafweergeschut (inventaris-
nummer 1784) 

Nee De locatie ligt buiten het analysege-
bied 

7 oktober 1942 Op een weiland gelegen nabij Bunsinglaan 1 
te Zeist is een Duitse tweemotorige bommen-
werper neergekomen ten gevolge van motor-
defect (inventarisnummer 1784) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van 
het analysegebied 

12 oktober 1942 Op een stuk bouwland gelegen achter Kroost-
weg 36 is een ballon naar beneden gekomen. 
Aan deze ballon hingen twee jute zakken. Na-
dat mensen de jute zakken hadden verwijderd 
ging de ballon weer de lucht in (inventaris-
nummer 1784)  

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van 
het analysegebied 

21 oktober 1942 Aan de achterzijde van Kritzingerlaan 92 te 
Zeist lag een stalen bus op de grond. Tevens 
een vergelijkbaar voorwerp aanwezig in de 
voortuin van Verlengde Slotlaan 124 te Zeist. 
Er stonden hier Duitse merktekens op (inventa-
risnummer 1784) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van 
het analysegebied 

5 maart 1943 Granaat neergekomen  en ontploft op het 
voetpad gelegen naast de percelen 35 tot en 
met 43, Schaerweiderlaan te Zeist. Bewoner 
1e Hoogeweg nr. 18 door scherven van een 
ontploft projectiel getroffen. Er werden de ge-
hele dag in de omgeving richting Bilthoven, 
Soesterberg en Amersfoort schietoefeningen 
gehouden, zodat kan worden aangenomen 
dat de granaten afkomstig zijn van Duits lucht-
afweergeschut. Tevens de melding dat er een 
granaat is ontploft op de buitenachtermuur 
van het politiebureau (inventarisnummer 
1784) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van 
het analysegebied 

27 april 1943 Schuurtje aan de Arnhemschebovenweg 31a 
te Zeist afgebrand, vermoedelijk ten gevolge 
van één of meerdere neergekomen lichtkogels 
(inventarisnummer 1784) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van 
het analysegebied 
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Datum Gebeurtenis (gemeente Zeist) Relevant Motivatie 
21/22 juni 1943 Vliegtuig neergestort op een weiland gelegen 

tussen de Koelaan en de Kouwenhoven-
schelaan in de gemeente Zeist, nabij de grens 
tussen Zeist en Bunnik. Het vliegtuig was zo 
goed als geheel vernield en vormde één bran-
dend geheel (inventarisnummer 1784) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van 
het analysegebied 

22/23 juni 1943 Er ontstaat een heidebrand op het terrein van 
de stichting W.A.-Hoeve. Deze brand werd 
vermoedelijk veroorzaakt door het losraken 
van onderdelen van een passerend brandend 
vliegtuig. Ongeveer 2000 vierkante meter 
heide verbrandde. Nader onderzoek leverde 
de vondst op van kromgetrokken stukken me-
taal en fosfor op. Deze fosfor was vermoede-
lijk afkomstig van een in de grond stekend 
langwerpig rond voorwerp; een mogelijke fos-
forbrandbom. Tevens meerdere brandbom-
men neergekomen bij Soestdijkerweg 8 te 
Zeist. Zeven gaten in de grond in de omge-
ving van deze woning aangetroffen, waarin 
brandbommen ontbrand zijn (inventarisnum-
mer 1784) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van 
het analysegebied 

4 september 
1943 

In het bos ten zuiden van de Wouden-
bergscheweg nabij de Austerlitzschenweg op 
een afstand van ca. 100 meter van eerstge-
noemde weg is een vermoedelijk tweemotorig 
Duits vliegtuig neergestort en geheel uitge-
brand. Ten gevolge van de brand ontploften 
in het vliegtuig aanwezige patronen (inventa-
risnummer 1784) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van 
het analysegebied 

21 februari 1944 Granaat, vermoedelijk van luchtafweer afkom-
stig, tegen de zijmuur van Noordweg 103 
neergekomen. Granaat ingeslagen in een per-
ceel Panweg 68 te Zeist (inventarisnummer 
1784) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van 
het analysegebied 

8 maart 1944 Ooggetuigen nemen ongeveer 50 geallieerde 
vliegtuigen waar. Tenminste 35 bommen ge-
vallen in buurtschap Bosch en Duin. Alleen-
staande villa ´Dennenhof´, Vossenlaan 11, is 
met de grond gelijk gemaakt. Op de spoorlijn 
Den Dolder – Soest valt een voltreffer, waar-
door de rails over een afstand van enkele 
honderden meters worden vernield. Er zijn 
twee blindgangers, één in het wegdek van de 
Taveernelaan en één achter het perceel Ta-
veernelaan 2 in het bos. De afgeworpen bom-
men waren naar schatting brisantbommen van 
500 kilo  die een trechter van ongeveer tien 
meter middellijn en vier meter diepte veroor-
zaakten. In totaal vonden op deze dag twee 
bombardementen plaats in de gemeente Zeist. 
In het gehele buurtschap Bosch en Duin en 
Den Dolder waren maar weinig huizen die niet 
in meerdere of mindere mate waren bescha-
digd. Percelen aan de Baarnscheweg 20 en 
22 ernstig getroffen. Groot formaat luchtaf-
weerprojectiel gevonden in de berm van de 
weg voor perceel Van der Heijdenlaan 39. 
Doden aan de spoorlijn tussen Den Dolder en 
Soest, de Paduaweg en een spoorlocatie nabij 
station Den Dolder (inventarisnummer 1784) 

Ja De vermelde straten liggen allen buiten 
de grenzen van het analysegebied. 
Echter :het buurtschap Bosch en Duin 
ligt wel gedeeltelijk in het analysege-
bied 

8 april 1944 Amerikaanse Lightning - dubbelstaart – bran-
dend neergekomen op een terrein gelegen 
aan de Krakelingeweg te Zeist. Het toestel ligt 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van 
het analysegebied 
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Datum Gebeurtenis (gemeente Zeist) Relevant Motivatie 
in het zogenaamde Sperrgebiet dat zich ko-
mende van Zeist aan de linkerkant van de 
Krakelingeweg bevindt (inventarisnummer 
1784) 

28 mei 1944 Luchtgevecht boven de gemeente Zeist. In-
slaan van afweerprojectielen, vermoedelijk af-
komstig van vliegveld Soesterberg. Eén blind-
ganger terechtgekomen in de gevel van een 
woning aan de Utrechtseweg (de huisnummers 
10-12 worden genoemd), één in de tuin gele-
gen achter perceel Koppelweg 22a te Zeist, 
een kogel van een boordwapen in de tuin van 
perceel Egelingenlaan 2a, een  blindganger 
op de Rijksweg Zeist-Utrecht, een op de Ou-
den Woudenbergschezandweg, een in de tuin 
achter Kroostweg 51, één op bouwland achter 
de Kroostweg (inventarisnummer 1784) 

Nee Deze locaties liggen buiten de grenzen 
van et analysegebied 

17 juni 1944 Er lag een vliegtuig te branden op het erf van 
het perceel Utrechtseweg 48. Het bleek om 
een viermotorige Britse bommenwerper te 
gaan  (inventarisnummer 1784) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van 
het analysegebied 

13 juni 1944 Twee bomtrechters met een middellijn van res-
pectievelijk zes en vier en een diepte van vijf 
en twee meter gevonden op heide- en boster-
rein, gelegen op ca. 300 meter ten oosten van 
de Arnh. Bovenweg en op gelijke afstand ten 
zuiden van de buitenplaats ‘Kerckebosch’ in 
de gemeente Zeist (inventarisnummer 1784) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van 
het analysegebied 

28/29 juli 1944 Een vermoedelijk Duits vliegtuig laat een bom 
vallen. Deze bom explodeerde op ongeveer 
25 meter afstand van het paviljoen ‘Winkler’, 
behorende bij het krankzinnigengesticht ‘de 
Willem Arntzhoeve’ Dolderscheweg 166-204. 
Ter plaatse werd een trechtervormig gat waar-
genomen met een diepte van ongeveer drie 
en een middellijn van ongeveer vier meter (in-
ventarisnummer 1784) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van 
het analysegebied 

15 augustus 
1944 

Bombardement vliegveld Soesterberg. Drie 
bominslagen op of in de nabijheid van vlieg-
veld Soesterberg. Naar schatting 200 vliegtui-
gen boven Zeist die daarna vliegveld Soester-
berg bombarderen.  Drie brandende vliegtui-
gen neergestort die niet in de gemeente Zeist 
zijn neergekomen. Bij een ingesteld onderzoek 
werd geconstateerd dat er enige honderden 
brisantbommen van naar schatting elk 500 
kilo buiten het vliegveld Soesterberg waren 
gevallen. Op en om het vliegveld vielen bo-
vendien verscheidene brandbommen van een 
staafmodel 29 cm lang, 4 cm middellijn cir-
kelvormige doorsnede, bekleed met blik, kar-
ton en linnen, gevuld met thermiet. Zij werden 
afgeworpen door viermotorige bommenwer-
pers. Drie woningen volkomen verwoest, 25 
woningen zeer zwaar beschadigd, 34 wonin-
gen zwaar beschadigd, 148 woningen licht 
beschadigd. Blindgangers van luchtafweerge-
schut kwamen in de gemeente Zeist terecht bij 
de percelen Walkartweg 37, Torenlaan 10, 
Fred. Hendriklaan 5 en Krullelaan 18. Deze 
werden verwijderd door de opruimingsdienst. 
Tevens kwam een tiental blindgangers neer in 
de buurtschappen Bos en Duin en Den Dol-
der. Op de spoorlijn Utrecht-Amersfoort vielen 

Ja Het betreft o.a. het analysegebied 
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aan weerszijden van het station Den Dolder 
over een afstand van ongeveer 1000 meter 
zeven bommen, die de spoordijk en de rails, 
alsmede de bovenleiding vernielden  (inventa-
risnummer 1784) 

27 augustus 
1944 

Duitse Ju 188 neergestort in de tuin achter het 
perceel Biltscheweg 12 te Bosch en Duin op 
een afstand van ca. 20 meter achter dat huis. 
Het toestel brandde geheel uit. De boordmu-
nitie is gedeeltelijk ter plaatse tot ontploffing 
gekomen (inventarisnummer 1784) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van 
het analysegebied 

3 september 
1944 

Bombardement vliegveld Soesterberg door 
enige honderden viermotorige bommenwer-
pers. Ook bommen buiten het vliegveld geval-
len waarvan 16 in de gemeente Zeist (hiervan 
14 ontploft).Eén blindganger neergekomen op 
open terrein op het terrein van de  Willem 
Arntzstichting te Den Dolder. De andere op 
het perceel Prins Alexanderweg 6 te Huis ter 
Heide. Eén bom ontplofte op het wegdek van 
de Amersfoortscheweg nabij het kruispunt van 
deze straat met de Dolderscheweg. In Den 
Dolder ontploften vijf bommen op het terrein 
van de Willem Arntzhoeve.  Het paviljoen 
Boerhaave en de paviljoens genummerd Dol-
derscheweg 192 en 194 werden hierdoor 
zwaar beschadigd. Een vijftal bijgebouwen 
werd lichtbeschadigd (inventarisnummer 
1784) 

Ja Het betreft o.a. het analysegebied 

7 oktober 1944 Er vloog een zevental geallieerde jachtvliegtui-
gen boven de gemeente Zeist. Er werden 14 
lichte bommen afgeworpen op de Torpedo-
schrijfmachinefabriek aan de Odijkerweg 25. 
De fabriek werd tevens met boordwapens be-
schoten. Een ander document meldt één bom-
treffer op de Torpedoschrijfmachinefabriek, 
alsmede vele granaattreffers van boordwapens 
(inventarisnummer 1784) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van 
het analysegebied 

19 november 
1944 

Er werd in de gemeente Zeist ter hoogte van 
de Gasfabriek en het spoorwegemplacement 
een aantal bommen van klein kaliber afge-
worpen. Het betrof een tiental bommen. Per-
ceel Verlengde Slotlaan 109 door een voltref-
fer getroffen. Loods van de Nederlandsche 
Buurtspoorwegmaatschappij eveneens be-
schadigd. Meerdere tramwagens beschadigd. 
Twee bomtrechters waargenomen achter de 
Gasfabriek, twee op het emplacement van de 
Ned. Buurtspoorwegmaatschappij, twee bij en 
voor het kerkgebouw van de Ned. Herv. Ge-
meente, twee bij het getroffen perceel Ver-
lengde Slotlaan 109 en twee in het bos bij 
laatstvermelde gebouwen. Er werd tevens met 
mitrailleurs gevuurd (inventarisnummer 1784) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van 
het analysegebied 

24 januari 1945 Tien Typhoons vlogen over de spoorlijn 
Utrecht Amersfoort en lieten in scheervlucht 
langs die spoorbaan elk twee bommen vallen 
van naar schatting ieder 250 kilo. Ten ge-
volge hiervan werden de huizen Doldersche-
weg 89 t/m 95 en 134 t/m 148, alsmede het 
stationsgebouw van Den Dolder beschadigd. 
De spoorbaan werd op zeven plaatsen getrof-
fen en werd in twee dagen hersteld. Drie 

Ja Het station in Den Dolder ligt in het 
analysegebied 
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blindgangers door de Duitse Wehrmacht on-
schadelijk gemaakt (inventarisnummer 1784) 

3 februari 1945 Vijf gevechtsbommenwerpers van de Britse na-
tionaliteit lieten ieder elk één bom vallen bo-
ven het park Griffenstein in de gemeente Zeist. 
Van de uit de vliegtuigen uitgeworpen bom-
men explodeerden er vier, terwijl er één niet 
explodeerde.  De brisantbommen wogen naar 
schatting 400 kilo en staan op een schets 
weergegeven. Blindganger midden achter de 
percelen Kersenbergenlaan 11 en 13. Ernstige 
schade woning Griffensteijnplein 21 (inventa-
risnummer 1784) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van 
het analysegebied 

11 februari 1945 Britse vliegtuigen hebben boven de gemeente 
Zeist vier bommen afgeworpen. Eén niet ont-
plofte bom terechtgekomen in de keuken van 
Sanatoriumlaan 43 te Zeist. Niet ontplofte 
bom in de voortuin van Utrechtseweg 48 te 
Zeist.Niet ontplofte bom in de voortuin van 
Utrechtseweg 48 e. Deze bom is oorspronke-
lijk neergekomen  aan de oostzijde van de 
Utrechtseweg daarna weer opgesprongen en 
dwars over de Utrechtseweg in genoemde tuin 
tot stilstand gekomen. Niet ontplofte bom ach-
ter perceel Utrechtseweg 48i, bewoond door 
Duitse militairen (inventarisnummer 1784) 

Nee De locatie ligt buiten het analysege-
bied 

21 februari 1945 Zes Britse jachtbommenwerpers lieten een der-
tigtal bommen van klein kaliber (waaronder 
raketbommen) vallen die allen explodeerden 
en een trechter van ca. anderhalf tot twee me-
ter doorsnede en ruim één meter diep veroor-
zaakten. Kroostweg 126 bom ontploft tegen 
zijmuur boven. Kroostweg 57 bom ontploft in 
kelder. Bom tussen percelen Utrechtscheweg 
12 en 14 aan de straatzijde. Om en bij de 
Utrechtscheweg 31, 31a en 31b vielen acht 
bommen Eén bom bij zijwand Utrechtseweg 
37, drie in de onmiddelijke nabijheid. Bom 
vlak achter Oude Arnhemscheweg 266 en 
drie in de onmiddellijke omgeving. Tiental 
bommen geëxplodeerd op het terrein van het 
Chr. Sanatorium Oude Arnhemscheweg 260 
te Zeist. Vooral paviljoen III veel schade (in-
ventarisnummer 1784) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van 
het analysegebied 

20 maart 1945 Er lieten 20 tot 30 Britse jachtbommenwerpers 
boven Bosch en Duin naar schatting een 30-
tal bommen vallen die explodeerden, waarna 
er met boordwapens op de grond werd ge-
vuurd. De trechters hadden een doorsnede 
van anderhalf tot drie meter en een diepte van 
één tot twee meter. Het gewicht van de afge-
worpen bommen liep uiteen van 50 kilo tot 
500 kilo. Het huis Biltscheweg 5 brandde ge-
heel uit na een voltreffer. Zes slachtoffers van 
het bombardement gevonden naast de spoor-
dijk achter Biltseweg 1 te Bosch en Duin. 
Baarnscheweg 5 krijgt een bomtreffer.Niet 
ontplofte bom van ca. 500 kilo achter Den-
nenweg 15 te Bosch en Duin. Drie bommen 
terechtgekomen achter Amersfoortscheweg 41 
te Huis te Heide (uitspanning ‘Ravenhorst’). 
Op het ‘Waldlager 2’ gelegen achter de 

Mogelijk Zowel Bosch en Duin als de Amerst-
foortseweg liggen gedeeltelijk in het 
analysegebied. 
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Datum Gebeurtenis (gemeente Zeist) Relevant Motivatie 
Amersfoortscheweg vielen ook enige bom-
men. Tevens melding vliegtuigbeschietingen 
(inventarisnummer 1784) 

21 maart 1945 Acht Britse jachtbommenwerpers lieten in 
duikvlucht een aantal bommen van naar 
schatting elk 250 kilo vallen. De bomtrechters 
zijn op een schets weergegeven. Diezelfde dag 
lieten twaalf jachtbommenwerpers van de 
Britse nationaliteit een aantal bommen van 
naar schatting 250 kilo vallen, alsmede vlieg-
tuigbeschietingen.  Niet ontplofte bom voor 
Amersfoortscheweg 31 in wegdek. Voltreffer 
Amersfoortscheweg 12. Eén bom kwam tot 
ontploffing in de Gerofabriek en verwoestte 
een gedeelte van het middenstuk van de fa-
briek. Enige granaatjes afkomstig van boord-
kanonnen explodeerden in de fabrieksruimten. 
Vijf hiervan waren niet ontploft. Eén bom van 
naar schatting 250 kilo explodeerde in de 
aangebouwde zijvleugel van de Gerofabriek. 
Duitse legertrein met vierlopig afweergeschut  
op 21 maart 1945 vertrokken van station Zeist 
richting Utrecht en onder vuur genomen door 
geallieerde vliegtuigen en later driemaal ge-
bombardeerd. Niet ontplofte bom op de 
Amersfoortscheweg gevallen (inventarisnum-
mer 1784) 

Mogelijk De Amersfoortseweg ligt gedeeltelijk in 
het analysegebied. (nr. 12 en 31 lig-
gen buiten de grenzen van het analyse-
gebied) 

11 april 1945 
 

Een truc met oplegger, beladen met gerst, 
wordt door twee geallieerde jachtvliegtuigen 
aangevallen. De vliegtuigbeschietingen von-
den plaats ter hoogte van de Ernst Sillem 
Hoeve, gelegen aan de Soestdijkerstraatweg 
te Den Dolder (inventarisnummer 1784) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van 
het analysegebied 

24 april 1945 Ongeveer acht jachtvliegtuigen wierpen ieder 
drie bommen af boven de gemeente Zeist, 
met een gewicht van naar schatting 250 kilo. 
De bommen werden afgeworpen langs de 
Amersfoortschen Straatweg. Bomtrechter voor 
Amersfoortschen Straatweg 51. Blindganger 
van ongeveer 250 kilo bij de westelijke hoek 
van Amersfoortschen Straatweg 49. Drie 
trechters voor Amersfoortschen Straatweg 10, 
drie blindgangers achter het huis (inventaris-
nummer 1784) 

Mogelijk De Amersfoortsestraatweg lag gedeel-
telijk in het analysegebied.  

1940-1945 Opsomming luchtoorlog gerelateerde ge-
vechtshandelingen: luchtafweergranaat ont-
ploft op de Schaerweydelaan 2, lichtkogel ver-
oorzaakt brand in een schuurtje van ’t Kerc-
kebosch’, Brits vliegtuig neergestort in een 
weiland aan de Kouwenhovenschelaan (2x), 
neerkomen negen staafbrandbommen op en 
nabij de woning aan de Soestdijkerstraatweg, 
neerkomen fosforrubberbom en onderdelen 
van vliegtuig bij W.A. Hoeve, Duits vliegtuig 
neergestort nabij Woudenbergscheweg Auster-
litz (inventarisnummer 1780) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van 
het analysegebied 

 
Datum Gebeurtenis (gemeente Soest) Relevant Motivatie 
12 oktober 1940 Schuilplaats gegraven op het terrein van ‘Ons 

Belang’. Van gemeentewege aangelegde 
schuilloopgraaf achter het complex ‘Ons Be-
lang’ (inventarisnummer 3310) 

Nee Schuilloopgraven/schuilplaatsen zijn 
conform WSCS-OCE niet verdacht op 
CE 
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Datum Gebeurtenis (gemeente Soest) Relevant Motivatie 
November 1940 Postweg 39 (slagerij met woonhuis) en Post-

weg 37 (woonhuis) geheel verdwenen perce-
len –bombardement (inventarisnummer 2687) 

Ja De Postweg 37 en 39 liggen in het 
analysegebied 

13 mei 1941 Voorwerpen, afkomstig van een neerstortend 
vliegtuig, door een arbeider verbrand. Het 
vliegtuig crashte op een werkplaats, Bernard-
kazerne Amersfoort (inventarisnummer 2898) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van 
het analysegebied 

6 maart 1942 Duits vliegtuig neergestort, omgeving Talm-
alaan te Soest (inventarisnummer 2687) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van 
het analysegebied 

8 maart 1944 Bombardement Soesterberg, zes panden ge-
heel verwoest, zes panden zwaar beschadigd. 
Geheel verdwenen percelen – bombardement: 
Amersfoortsestraat 75a (villa), 77, 77a, 79, 
79a, 85, 85a, 89 (landhuis) (inventarisnum-
mer 2687) 

Nee De locaties liggen buiten de grenzen 
van het analysegebied 

3 september 
1944 

Het Soester Natuurbad is ten gevolge van een 
bombardement ernstig beschadigd (jventaris-
nummer 2649) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van 
het analysegebied 

3 september 
1944 

Veldm. Montgomeryweg No. 96 – Groente-
hal. Betreft een geheel verdwenen perceel – 
getroffen door bombardement. Dit geldt ook 
voor de Luit. Koppenlaan 3 en villa Amers-
foortsestraat 43 (inventarisnummer 2687) 

Ja De Amersfoortsestraat 43 ligt in het 
analysegebied 

21 oktober 1944 Bominslag aan de Koninginnelaan (inventaris-
nummer 2687) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van 
het analysegebied 

22 februari 1945 Bombardement, waardoor glas en andere 
schade Amersfoortsestraat 120a (inventaris-
nummer 2707) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van 
het analysegebied 

24 en 25 april 
1945 

Woningen van het complex aan de Molen-
straat door beschieting beschadigd (inventaris-
nummer 1834) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van 
het analysegebied 

Geen datumver-
melding 

Projectiel afweergeschut woon-winkelhuis 
Nieuwstraat 56 sectie H 5097 (inventarisnum-
mer 2687) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van 
het analysegebied 

 

 Aangetroffen / geruimde CE en oorlogsschade 

In het onderstaande overzicht zijn gegevens met betrekking tot CE en oorlogsschade opgenomen. De 
vetgedrukte vermeldingen hebben betrekking op het analysegebied. 
 

Datum Gebeurtenis (gemeente Zeist) Relevant Motivatie 
1945 Op perceel Driebergscheweg 9 en in omge-

ving barakkenkamp Austerlitz moeten nog mij-
nen aanwezig zijn (inventarisnummer 203) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van 
het analysegebied 

 
Datum Gebeurtenis (gemeente Soest) Relevant Motivatie 
18 april 1941 Door brand op de Leusderhei is een daar op-

geslagen grote hoeveelheid munitie tot ont-
ploffing gekomen waardoor een zeer groot 
aantal panden te Soesterberg en Soest schade 
is toegebracht (inventarisnummer 2687) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van 
het analysegebied 

1941 Schade Brinkweg 50b door bominslag. Post-
weg 37 grondig vernield door bominslag (in-
ventarisnummer 2701) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van 
het analysegebied 

26 juni 1947 Aan de oostzijde van de schietbanen van 
vliegveld Soesterberg bevindt zich het zgn. 
‘Minenlager’ (inventarisnummer 1769) 

Ja De schietbaan lag in het analysege-
bied (en het onderzoeksgebied) 

Geen datumver-
melding 

Gehele verdwenen panden Schooldwarsweg 
4, 6 en 8, Schoolweg 1, 16, Amersfoortse-

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van 
het analysegebied 
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Datum Gebeurtenis (gemeente Soest) Relevant Motivatie 
straat 90 – bombardementen. Amersfoortse-
straat 90 is op 18 juli 1945 bovendien afge-
brand ten gevolge van de aanwezigheid van 
mijnen en bommen. Vermelding: diverse bom-
bardementen (inventarisnummer 2687)  

Geen datumver-
melding 

Middel en ernstig beschadigde percelen te 
Soesterberg: Postdwarsweg 2 (bombardemen-
ten), Veldm. Montgomeryweg 41 (bezetting en 
bombardement), groot aantal panden Post-
weg (bezetting en bombardementen), 
Schooldwarsweg 1 en 2 (bombardementen), 
Rademakerstraat 28a (bezetting en bombar-
dementen), diverse panden Schoolweg (bom-
bardementen), diverse panden Amersfoortse-
straat  (bombardementen), Andriessestraat 
(bombardementen) (inventarisnummer 2687) 

Ja De Schooldwarsweg ligt in het analyse-
gebied (en het onderzoeksgebied) 

Geen datumver-
melding 

Koninginnelaan 42 door een voltreffer totaal  
vernield. Koninginnelaan 40 door een voltref-
fer vernield. Korte Brinkweg 31 (boerderij met 
schuur) door de Wehrmacht opgeblazen. 
Amersfoortsestraat 43: villa totaal met de 
grond gelijk gemaakt door voltreffer (inventa-
risnummer 2701) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van 
het analysegebied 

Geen datumver-
melding 

Natuurbad Soest.Bij de glijbanen zijn twee 
bomtrechters. Een bom heeft een groot gat in 
de ‘ververschingsvijver’ geslagen (inventaris-
nummer 2759)  

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van 
het analysegebied 

22 maart 1946 Schuilloopgraven – Lazarusberg, deze locatie 
ligt aan het einde van de Vredenhofstraat (in-
ventarisnummer 5560) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van 
het analysegebied 

 

2.6 Nieuwsberichten 

 AVG collectie en Koninklijke Bibliotheek ‘s-Gravenhage 

De collectie CE gerelateerde nieuwsberichten in het AVG bedrijfsarchief, alsmede de oude kranten-
collectie bij de Koninklijke Bibliotheek te ’s-Gravenhage en het internet werden geraadpleegd. Dit re-
sulteerde in berichten die  betrekking hebben op het analysegebied. 
 

 
Afb.12. – Krantenartikel. Bron afbeelding: Het Parool d.d. 22 april 1941. 
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Datum Gebeurtenis (bron: archief AVG, Koninklijke Bibliotheek 
‘s-Gravenhage)  

Relevant   Motivatie 

16 juli 1930 Gevaarlijk oorlogstuig DE SERGEANT-VLIEGER GE-
DOOD.Hedenmorgen, Dinsdag, te kwart over elf heeft 
bij het vliegkamp Soesterberg een ernstig ongeval plaats 
gehad. De reserve-sergeant vlieger C. F. Th. Elout uit 
Wassenaar was met een Fokker-jager opgestegen voor 
het maken van oefenvluchten. Door tot nu toe onbe-
kende oorzaak is het toestel even ten Noorden van het 
vliegkamp neergestort en in de bosschen terecht geko-
men. De bestuurder werd op slag gedood. Het toestel is 
geheel vernield (bron: De Tribune d.d. 16 juli 1930) 

Nee De locatievermelding  is te globaal om te 
kunnen bepalen of er hier sprake is van 
het analysegebied 

14 maart 1944 BINNENLAND: Bombardement vliegv.in Ned. Soester-
berg: 8 Mrt. ’s Ochtends vielen 36 en ’s middags 92 
Marauders het vliegveld S’berg aan waarbij zeer groote 
mil. Schade aangericht werd. Eenige startbanen werden 
geraakt, groote montagemallen-het ketelhuis de Feuer-
wehr de commandotoren de bevelbunker met officieren 
en onderofficieren, de Lohnstelle- vele lagers met militai-
ren werden allen getroffen en vernield. Het afweerge-
schut tot zwijgen gebracht. De leiding ter plaatse ver-
nield.97 juist van Gilze Rijen overgevlogen Bommenwp. 
gingen eveneens in vlammen op en vele andere toestel-
len versplinterd eenige treffers brachten groote schade te 
weeg in de Geniekazerne, vele woonhuizen in de omge-
ving v.h.vliegveld gingen eveneens in vlammen op. Zij 
waren vnl. door D. bewoond. Het aantal slachtoffers is 
zeer hoog volgens de D. zelf (schrecklich) doch wordt 
geheim gehouden (bron: Voorlichtingsdienst van Je 
maintiendrai d.d. 14 maart 1944) 

Ja Het betreft het analysegebied 

3 februari 1945 24 Jan. kregen Hoek van Holland (weinig schade aan 
de Poortershaven) en Soesterberg (doel: de nieuwe start-
banen) een beurt (bron: Nederlandsch Nieuws: uitgave 
van het Oranje-bulletin voor Delft en omstreken d.d. 3 
februari 1945) 

Ja Het betreft o.a. het analysegebied 

23 mei 1959 Jongetje verminkt door granaat. In een bos bij een kin-
dergezondheidskolonie te Soesterberg is gisteren de 11-
jarige Haagse jongen R. Willemstein ernstig gewond, 
toen een granaat waarop hij met een steen sloeg, ont-
plofte. Het kind kreeg de scherven in borst en buik en 
zijn handen werden zwaar verminkt. Enkele vriendjes lie-
pen lichte scherfwonden op. De gevonden granaat was 
van klein kaliber en mogelijk afkomstig van een militair 
vliegtuig (bron: De Waarheid d.d. 23 mei 1959) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van het 
analysegebied 

10 juni 1959 Onderzoek naar resten van munitie onnodig. Van onze 
Haagse redactie DEN HAAG, woensdag. Dichtbij een 
kindertehuis te Soesterberg is een geringe hoeveelheid 
munitieresten van Duitse oorsprong gevonden. Dit be-
vestigde minister S. J. van den Bergh op vragen van het 
Tweede-Kamerlid de heer M. Bakker (CPN). De controle 
op het gebruik van munitie op de gebruikte schietbanen 
is echter zodanig, zo verzekert de bewindsman, dat re-
delijkerwijs kan worden aangenomen, dat geen onge-
sprongen munitie ongemerkt achterblijft. Militaire schiet-
terreinen waar de mogelijkheid tot achterblijven van 
zulke munitie wel bestaat, zijn voor onbevoegden verbo-
den. Regelmatig worden op deze terreinen de onge-
sprongen projectielen geruimd. De minister acht daarom 
een nader onderzoek naar achtergelaten munitie onno-
dig. (bron: De Telegraaf d.d. 10 juni 1959) 

Nee Het betreft naoorlogse oefeningen 

4 juni 1965 Bom uitgeschakeld. ZEIST, donderdag. De Hulpverle-
ningsdienst uit Den Haag heeft vanmorgen een in 1944 
bij een bombardement op Soesterberg afgeworpen 
vliegtuigbom onschadelijk gemaakt. De bom was giste-
ren bij het afgraven van zand nabij de Amersfoortseweg 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van het 
analysegebied 
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Datum Gebeurtenis (bron: archief AVG, Koninklijke Bibliotheek 
‘s-Gravenhage)  

Relevant   Motivatie 

in de buurtschap Huis ter Heide bij Zeist te voorschijn 
gekomen (bron: De Telegraaf d.d. 4 juni 1965) 

4 juni 1965 Bom van 500 kilo onschadelijk. ZEIST, 4 juni — Perso-
neel van de hulpverleningsdienst uit Den Haag heeft gis-
teren een in 1944 bij een bombardement op Soester-
berg afgeworpen vliegtuigbom onschadelijk gemaakt, 
die woensdag bi) het afgraven van zand nabij de Amers-
foortseweg in het buurtschap Huis ter Heide te voor-
schijn is Men wist de twee ontstekingsmechanismen van 
de 500 kilo zware Engelse brisantbom te demonteren 
(bron: De Tijd De Maasbode d.d. 4 juni 1965) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van het 
analysegebied 

7 augustus 1965 23 JAAR IN DE GROND Duitse vliegtuigbom gevonden 
bij vliegveld (Van onze correspondent in Hilversum). Een 
900 kilo zware bom van Duitse makelij is gisteren in de 
loop van de dag opgegraven op militair terrein achter 
Soesterberg. Het levensgevaarlijke stuk oorlogstuig — 
bijna anderhalve meter lang en met een diameter van 
één meter — lang anderhalve meter onder de heide-
grond en is destijds toen het werd afgeworpen —  in 
1942 — niet geëxplodeerd. Personeel van de Neder-
landse Heidemaatschappij vond de bom bij graafwerk 
voor een nieuwe tankbaan. De bom zal vandaag wor-
den gedemonteerd (bron: Nieuwsblad van het Noorden 
d.d. 7 augustus 1965) 

Mogelijk Een gedeelte van de tankbaan loopt door 
het analysegebied heen. Niet bekend is 
of het het desbetreffende gedeelte betreft 

24 februari 1973 Oorlogstuig onschadelijk gemaakt . SOEST -— Bij 
grondwerkzaamheden ten behoeve van de uitbreiding 
van het Turkenpension ‘Het witte huis’ aan de rijksweg 
tussen Soest en Amersfoort zijn donderdag enige explo-
sieven uit de Tweede Wereldoorlog naar boven geko-
men. Bulldozermachinist Henk de Rijk uit Soest haalde 
op een gegeven moment een aantal zware voorwerpen 
naar de oppervlakte. Toen hij het spul ging schoonma-
ken, bleken het na verder onderzoek een anti-tankmijn, 
een trotylbom en een handgranaat te zijn. De Explosie-
ven-opruimingsdienst van de landmacht heeft het oor-
logstuig enige uren later in een zandgat te Soesterberg 
tot explosie gebracht (bron: Nederlands Dagblad d.d. 
24 februari 1973)  

Nee De vermelding is te globaal om te kun-
nen bepalen of er hier sprake is van het 
analysegebied. 

16 februari 2015 SOESTERBERG - Explosievenexperts van Defensie  heb-
ben maandagmorgen een zware bom uit de Tweede 
Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De Britse 500-
ponder werd gevonden bij graagfwerkzaamheden op 
het evenemententerrein van het nieuwe Nationaal Mili-
tair Museum (NMM), op de plaats van de vroegere mili-
taire  vliegbasis Soesterberg. De EOD heeft de bom ge-
controleerd tot ontploffing gebracht. Het geluid was bui-
ten het terrein van het museum te vergelijken met een 
geweerschot. Omwonenden aan de kant van het Soester 
Hoogt hebben dit wellicht kunnen horen (bron: Gooi en 
Eemlander – Webversie d.d. 16 februari 2015) 

Ja Het Nationaal Militair Museum ligt in het 
analysegebied (en het onderzoeksgebied) 

 
  



 
 

1562090-VO-03 Vliegbasis Soesterberg Pagina 74 van 146 
 

2.7 Explosieven Opruimings Dienst Defensie (EOD) 

 Collectie ruimrapporten 

De EOD houdt sinds 1970 heeft meldingen van aangetroffen CE bij. Deze meldingen zijn tot 1992 
als melding opdracht en ruim rapport (MORA) en na 1992 als uitvoeringsopdracht (UO) gearchi-
veerd. AVG heeft het overzicht van relevante MORA’s en UO’s van de gemeenten Soest en Zeist op-
gevraagd. Er zijn in dit overzicht diverse meldingen van het analysegebied geregistreerd. Deze vermel-
dingen zijn in bijlage 6.7 opgenomen. 
 

2.8 Collectie mijnenkaarten 

De collectie mijnenveldkaarten van de EOD is in kader van het vooronderzoek geraadpleegd. Dit geldt ook 
voor de collectie mijnenveld leg- en ruimrapporten. Er lagen geen gedocumenteerde mijnenvelden 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 be-
trekking tot de landmacht, luchtmacht en marine ondergebracht. 
 

 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 be-
kend 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 afwikkelingen van de Genie, inlichtingen van de illegaliteit, 
kaarten van inundaties, gegevens betreffende Duitse mijnenvelden, Britse en Duitse kaarten, tele-
grammen en Duitse voorschriften.  
De onderstaande inventarisnummers werden geraadpleegd: 
 

Collectie ‘Duitse verdedigingswerken en inundaties van Nederlands grondgebied in de 
oorlog / rapporten van militaire aard vanuit bezet Nederland aan Bureau Inlichtingen 
Londen’ 

Inventarisnummer 

7 april 1943. 27 Margrieten. Vliegveld Soesterberg 182 
30 augustus 1944. 197 vlaggen. Rapport i.z. resultaten bombardement op vliegveld 
Soesterberg 15 aug. 1944 

212 

Januari 1945. E/1530/45. Informatie inzake vliegvelden te Eelde, Teuge, Loosdrecht, 
Soesterberg, Havelte en Schiphol, toestand jan. 1945 

305 

26 februari 1945. E/2127/45. Beveiliging van startbanen te Soesterberg 321 
December 1943. GB/1438/44. Telefooncentrale vliegveld Soesterberg in de ‘Bruel’, 
Driebergen.  

342 

GB/2993/44. Evacuatie te Soesterberg en opslag in vesting ‘Clingendaal’ 349 
15 maart 1944. GB/5081/44. Bombardement op Soesterberg.  371 
11 maart 1944. GB/5085/44.Troepenaanvoer Soesterberg.  371 
28 april 1944. GB/6599/44. Beschrijving vliegveld Soesterberg. Bijlagen: schets van 
vliegveld Soesterberg 

399 

Mei 1944. GB/6604/44. Vliegveld Soesterberg en naaste omgeving; bombardement 
Soesterberg. Omgeving van Soesterberg. 

401 
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Collectie ‘Duitse verdedigingswerken en inundaties van Nederlands grondgebied in de 
oorlog / rapporten van militaire aard vanuit bezet Nederland aan Bureau Inlichtingen 
Londen’ 

Inventarisnummer 

26 april 1944. GB/6932/44. Schets van plattegrond vliegveld Soesterberg (?), schaal 
1:10.000, met beschrijving. 

407 

7 juni 1944. Vliegkamp Soesterberg, beschrijving met plattegrond schaal 1:40.000. 416 
Mei 1944. GB/..../44. Plattegrond Soesterberg en omstreken. 427 
20 november 1944. E/65/45. Vliegveld Soesterberg onklaar –resultaten bombarde-
menten (bovengenoemd). 

456 

7 februari 1945. E/1382/45. -Berichten Utrecht -Vliegveld Soesterberg  463 
2 maart 1943. Vliegvelden van GILZE-RIJEN en SOESTERBERG bijl. Kaarten van AM-
STERDAM en ZAANDAM (Arthur Gotschal) 

482 

7 juni 1943. NE/16/186. Luchtafweer SOEST, Vliegveld SOESTERBERG met schets 487 
29 januari 1944. NE/16/437. Gegevens UTRECHT, SOESTERBERG, LAGE VUURSCHE 
en HARDERWIJK 

491 

 
De onderzoeksresultaten zijn als volgt: 

 
Datum Gebeurtenis (bron: NIMH 575 serie)  Relevant   Motivatie 
7 juni 1943 Munitieopslag in gecamoufleerde tenten voor 

treinwagons aan spoorlijn Soestduinen-Den 
Dolder. Beschermd door luchtafweergeschut. 
In het bos bij de spoorlijn staan ook vliegtui-
gen voor vliegveld Soesterberg (inventaris-
nummer 487) 

Ja Dergelijke militaire objecten zijn op lucht-
foto’s uit de Tweede Wereldoorlog zicht-
baar. Zij lagen aan de noordzijde van het 
onderzoekgebied, nabij de splitsing van 
spoorwegen 

15 maart 1944 Bombardement op Soesterberg. Woensdag 8 
maart om 11 uur en om 17 uur. Volgens ar-
beiders aldaar: militair zeer goed getroffen. 
Barakken, lagers, olietanks, hangars, repara-
tiewerkplaatsen en een startbaan vernield. ’s 
Middags een autotrailer voor de Genieka-
zerne getroffen. De Geniekazerne is gedeelte-
lijk getroffen, o.a. door splinterbommen.  Ook 
villa’s met officieren getroffen en afgebrand. 
Spoorlijn Amersfoort-Utrecht versperd ge-
weest, één lijn van het baanvak hersteld (in-
ventarisnummer 371) 

Ja Het betreft het analysegebied 

22 maart 1944 Bij de aanval op Soesterberg van 8 maart 
1944 kreeg een bunker met 68 vlieger-officie-
ren een voltreffer. Op het ogenblik staan veel 
jachtvliegtuigen op de nieuwe rolbaan die tus-
sen Soestduinen en Den Dolder langs de 
spoorlijn ligt de gecamoufleerde hangars zijn 
geopend aan de zijde van deze spoorlijn (in-
ventarisnummer 371) 

Ja Het betreft het analysegebied 

7 juni 1944 Langs de spoorlijn Den Dolder – Soestduinen 
bevinden zich enkele kleine luchtafweerposten 
en enkele schijnhangars (inventarisnummer 
416) 

Ja Het betreft o.a. het analysegebied 

4 januari 1945 Men is bezig geweest  met het afbreken van 
vliegtuigloodsen, barakken en flaktorens. Op 
verschillende punten van de startbanen zijn 
gaten gegraven waarin bommen zijn gelegd. 
Vervolgens is hier weer overheen gewalst.  Er 
is geen sprake van een Flakconcentratie. De 
250 man Fallschirmjäger, uitgerust met twaalf 
artilleriekanonnen en vier stuks zwaar pantser-
afweergeschut, zijn naar Epe vertrokken (in-
ventarisnummer 305) 

Ja Het betreft o.a. het analysegebied 

21 januari 1945 Beveiliging van de startbanen te Soesterberg. 
In de startbanen zijn op onderlinge afstanden 
van ca. 50 tot 60 meter gaten gegraven ter 
diepte van 1.25 tot 1.50 meter. Hierop rust 

Ja Het betreft. het analysegebied 
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Datum Gebeurtenis (bron: NIMH 575 serie)  Relevant   Motivatie 
een deksel in dezelfde kleur als de startbanen. 
In de gaten bevinden zich mijnen met een lei-
ding, die naar een centraal, nog niet juist be-
paald punt leiden (inventarisnummer 321) 

7 februari 1945 Soesterberg. In de startbanen zijn op een af-
stand van ca. 50 meter gaten gegraven van 
ca. anderhalve meter diep. Deze zijn thans 
voorzien van bekisting en deksels. De bom-
men worden dan ingelegd met ontstekingsin-
richting welke gezamenlijk op een punt uitko-
men. Waar is nog niet bekend. Deksels wor-
den bedekt met hetzelfde materiaal als waar-
uit de weg bestaat, waarin zich de gaten be-
vinden (inventarisnummer 463) 

Ja Het betreft o.a. het analysegebied 

 

 Gevechtsverslagen en Rapporten mei 1940 

De collectie ‘Gevechtsverslagen en Rapporten mei 1940’ bestaat uit rapporten, verslagen, dagboe-
ken en tekeningen die door officieren, onderofficieren en manschappen werden ingeleverd bij de 
Krijgsgeschiedkundige Sectie van het Hoofdkwartier van de Generale Staf. Dit gebeurde in veel ge-
vallen pas in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Deze evaluatieverslagen van de gevechten, die 
overigens tegenstrijdig kunnen zijn, vormden naast in de Militaire Spectator verschenen artikelen 
een belangrijke basis voor de ‘Groene Serie’: het eerste officiële standaardwerk over de strijd in Ne-
derland in de meidagen van 1940. 
 
De onderstaande inventarisnummers uit de collectie ‘Gevechtsverslagen en Rapporten mei 1940’ 
werden ten bate van dit vooronderzoek geraadpleegd: 
 

Toegang  409. Collectie ‘Gevechtsverslagen 
en – rapporten mei 1940’.  Inventarisnummer 

Omschrijving inventarisnummer 

446092 Commandant Luchtverdedigingskring Utrecht-Soesterberg 
446106 38e Peloton Luchtdoelmitrailleurs. Luchtverdedigingsgroep Soesterberg 
446106 39e Peloton Luchtdoelmitrailleurs. Luchtverdedigingsgroep Soesterberg 
446106 40e Peloton Luchtdoelmitrailleurs. Luchtverdedigingsgroep Soesterberg 
446107 48e Peloton Luchtdoelmitrailleurs. Luchtverdedigingsgroep Soesterberg 
540024 Vliegparkcommandant Soesterberg 
500006 3e Compagnie Luchtdoelmitrailleurs. VIIe Divisie. IVe Legerkorps.  
500032-500037 III-20 RI. VIIe Divisie. IVe Legerkorps 

 
De onderzoeksresultaten zijn in de onderstaande tabel samengevat: 
 
Datum Gebeurtenis (bron: NIMH gevechtsverslagen 

1940)  
Relevant   Motivatie 

Mobilisatieperiode Schietbaan aanwezig op het terrein van vlieg-
veld Soesterberg, waar schietoefeningen wer-
den gehouden (bron: inventarisnummers 
500032-500037)  

Ja De schietbaan lag in het  analysegebied 
(en het onderzoeksgebied) 

4 mei 1940 Lichtzieken worden opgenomen in het 
Kantonnementsziekenverblijf ‘Hemalie’ van 20 
R.I., Amersfoortschestraatweg 65. Rondom het 
terrein worden versterkingen en schuilloopgra-
ven gemaakt; hierbij zal ook een hulpver-
bandplaats worden ingericht. 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van het 
analysegebied 

10 mei 1940 Vuurplan ontworpen dat zowel het vliegveld 
Soesterberg als Vliegheide beheerste. Beide 
velden waren met autokarkassen en betonrin-
gen enigermate versperd. Tirailleurscompag-

Nee Het betreft een voorbereiding, er wordt 
niet gemeld of dit plan werd uitgevoerd. 
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Datum Gebeurtenis (bron: NIMH gevechtsverslagen 
1940)  

Relevant   Motivatie 

nie was als stoortroep in reserve in de schuil-
lopgraven (bron: inventarisnummers 500032-
500037) 

10 mei 1940 Nederlandse militairen bezetten na het alarm 
(schuil-)loopgraven en stellingen te ‘vliegpark 
Soesterberg’ (bron: inventarisnummers 
500032-500037) 

Nee De vermelding is te globaal om te kun-
nen bepalen of er hier sprake is van het 
analysegebied 

10 mei 1940 Nederlands steunpunt bij de hangars 24 en 
25. Nederlandse schuilloopgraven achter 
hangar 14 en achter de radiomast. Twee 
Duitse vliegtuigen worden door de Neder-
landse luchtafweer afgeschoten en storten 
neer in de Palz. Mitrailleuraanval op het vlieg-
veld (bron: inventarisnummers 500032-
500037) 

Ja Het betreft o.a. het analysegebied. 
Schuilloopgraven zijn conform WSCS-
OCE overigens niet verdacht op CE 

 

 
Afb. 13.– Locaties Nederlandse luchtafweerstellingen bij o.a. vliegveld Soesterberg. Bron: NIMH, collectie ge-

vechtsverslagen 1940. 
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2.10 Provinciaal archief  

Het Militair Gezag was verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de in 1944-1945 bevrijde delen van 
Nederland. In dit archief zijn gegevens over in gemeenten aanwezige CE ondergebracht.  
 

 Militair Gezag Utrecht  

Het archief van het Militair Gezag van de Provincie Utrecht is ondergebracht bij het Utrechts Archief in 
Utrecht. Hier werden de volgende inventarisnummers geraadpleegd: 
 

Utrechts Archief. Militair Gezag in de provincie Utrecht. Toegang 1136. Inventarisnummer 
Ingekomen brieven van de Utrechtse gemeentebesturen waarin opgegeven wordt 
waar en wanneer militaire vliegtuigen zijn neergestort en wat er met de bemanningen 
is gebeurd. 1945. Merendeels afschriften 

205 

Correspondentie over het melden van de ligplaatsen van landmijnen en andere on-
ontplofte projectielen, 1945 

207 

 
Utrechts Archief. Commissaris der Koningin in de Provincie Utrecht 1920-1954. Toe-
gang 1202. 

Inventarisnummer 

235 Meldingen van burgemeesters in de provincie van in de gemeente plaatsgevon-
den luchtaanvallen en andere gebeurtenissen welk direct verband houden met de 
oorlogshandelingen 

1940 mei-juli 

236 Meldingen van burgemeesters in de provincie van in de gemeente plaatsgevon-
den luchtaanvallen en andere gebeurtenissen welk direct verband houden met de 
oorlogshandelingen 

1940 augustus-december 

237 Meldingen van burgemeesters in de provincie van in de gemeente plaatsgevon-
den luchtaanvallen en andere gebeurtenissen welk direct verband houden met de 
oorlogshandelingen 

1941 

640 Meldingen van burgemeesters in de provincie van in de gemeente plaatsgevon-
den luchtaanvallen en andere gebeurtenissen welk direct verband houden met de 
oorlogshandelingen 

1942-1943 

 
Er zijn in het geraadpleegde archief documenten met betrekking tot het analysegebied aanwezig. 
Deze vermeldingen staan vetgedrukt weergegeven: 
 

Datum Gebeurtenis (bron: Utrechts Archief toegang 
1202 inventarisnummer  235, vermeldingen 
gemeente Zeist)  

Relevant   Motivatie 

15 november 
1940 

Nabij het perceel Dolderscheweg 162 te Den 
Dolder is een grote bomtrechter aanwezig. Dit 
gat bevond zich, wanneer men voor het huis 
stond, 8 à 10 meter van de linkerzijvleugel en 
ca. 30 meter vanaf de Dolderscheweg verwij-
derd. De Willem Arntz Hoeve ligt in de onmid-
delijke nabijheid daarvan. De bom was om-
streeks half 2 in de afgelopen nacht gevallen 
en gedetoneerd. Niet ontplofte  bommen wer-
den niet gevonden. 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van het 
analysegebied 

Nacht van 23 op 
24 augustus 1940 

Bominslag in de tuin van het perceel Acacia-
laan 18a te Zeist. Bij een nader ingesteld on-
derzoek bleek dat drie bommen juist naast de 
woning tot ontploffing waren gekomen, terwijl 
er nog één in de tuin was ontploft. Verder wa-
ren vier bommen terechtgekomen op de Dal-
weg te Zeist en vier ontplofte bommen in de 
tuin van Acacialaan 18, waarvan één op het 
onbewoonde woonhuis. Tevens één niet ont-
ploft projectiel terechtgekomen juist op de 
scheiding van de percelen Acacialaan 16 en 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van het 
analysegebied 
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Datum Gebeurtenis (bron: Utrechts Archief toegang 
1202 inventarisnummer  235, vermeldingen 
gemeente Zeist)  

Relevant   Motivatie 

18, in de tuin van Boulevard 5 , waarvan de 
achterzijde aan de Acacialaan grenst, twee 
niet ontplofte projectielen terechtgekomen. In 
totaal zijn er vijftien brisantbommen gevallen. 

 
Datum Gebeurtenis (bron: Utrechts Archief toegang 

1202 inventarisnummer  235, vermeldingen 
gemeente Soest)  

Relevant   Motivatie 

10 mei 1940 In de vroege morgen vlogen vijf Duitse bom-
menwerpers op een hoogte van 30 meter over 
Soesterberg richting W.O. zonder te schieten 
of bommen te werpen. Tien minuten later pro-
beerden drie Duitse vliegtuigen op het vlieg-
veld te landen. Toen dit onmogelijk bleek 
trokken zij weer op en twee van de drie wer-
den onmiddellijk daarna door de luchtafweer 
die voor het theehuis Soesterdal was opge-
steld, neergeschoten in de nabijheid van de 
radiomast. Om 4.30 uur namen acht begelei-
dende jagers het vliegveld, de Nederlandse 
stellingen en het Theehuis Soesterdal met hun 
boordwapens onder vuur. Ook café Soester-
dal werd onder vuur genomen en op verschil-
lende plaatsen door inslaande kogels bescha-
digd. 

Ja Theehuis Soesterdal lag in het analysege-
bied  

3 juni 1940 Waarschijnlijk een Brits vliegtuig wierp van 
naar schatting 5000 meter hoogte een bom 
af, waarna deze insloeg op ca. 500 meter 
buiten de omrastering van vliegveld Soester-
berg in het bos  bij de Pals. De krater had een 
middellijn van ca. vijf meter en was twee à 
drie meter diep. De afgeworpen bom woog 
naar schatting  100 kilo.  

Mogelijk De Palz ligt gedeeltelijk in het analysege-
bied. Op basis van deze vermelding kan 
niet worden bepaald of er sprake is van 
het analysegebied 

2 augustus 1940 Korte luchtaanval op vliegkamp Soesterberg. 
Burger woonachtig te Nieuwe Weg 93 getrof-
fen door een granaatscherf in zijn arm. Scher-
ven van afweergeschut neergekomen bij boer 
Kors Lams te Soest. Aangezien de bom op het 
vliegveld is gevallen, zijn er verder geen bij-
zonderheden te melden. 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van het 
analysegebied 

7 augustus 1940 Korte luchtaanval op Soest, perceel Beuken-
laan 15 grotendeels vernield. Drie lichtkogels 
voor percelen 52-46 en 45 van de Waldeck 
Pyrmontlaan 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van het 
analysegebied 

7 augustus 1940 Melding ontvangen van inslag acht zware 
bommen van ca. 100 kilo achter in weiland 
van de landbouwers Wantenaar, Hilhorst en 
Kors Lam, buurtschap Birkt, Soest, tussen 
Rijksstraatweg en spoorlijn Amersfoort-Amster-
dam. Twee bommen waarschijnlijk niet geëx-
plodeerd 

Nee Buurtschap Birkt ligt buiten de grenzen 
van het analysegebied 

13 november 
1940 

Bominslag Soest. Eén bom geworpen op land 
Wed. Wantenaar buurtschap Birkt 300 meter 
ten zuiden van de straatweg Baarn-Amersfoort 

Nee Buurtschap Birkt ligt buiten de grenzen 
van het analysegebied 

Nacht van 14 op 
15 november 
1940 

Luchtaanval op de omgeving van Soest. Enige 
brandbommen Den Blieklaan en Klein Engen-
daalweg. Enige bommen eveneens in die om-
geving.  In buurtschap Soestduinen acht bom-
men en ca. 50 brandbommen. Eén schuur af-
gebrand, spoorweg Utrecht-Amersfoort op 
divserse plaatsen vernield. 

Nee Er kunnen op basis van deze vermelding 
geen exacte locaties worden achterhaald 
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Datum Gebeurtenis (bron: Utrechts Archief toegang 
1202 inventarisnummer  235, vermeldingen 
gemeente Soest)  

Relevant   Motivatie 

15 november 
1940 

Hernieuwde luchtaanval Soest. Materiële 
schade: perceel Lange Brinkweg 44 totaal ver-
nield. Kerkpad ZZ 25 achterhuis gedeeltelijk 
vernield. 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van het 
analysegebied 

16 november 
1940 

Luchtaanval Soesterberg, huist Poststraat door 
luchtdruk geheel vernield 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van het 
analysegebied 

17 november 
1940 

Tijdbom in Soesterberg ontploft zonder per-
soonlijke of materiële schade aan te richten. 
Verschillende niet ontplofte tijdbommen ge-
vonden, waardoor verschillende huizen ont-
ruimd 

Nee Er worden geen locatie genoemd 

Geen datumver-
melding (vermoe-
delijk november 
1940) 

Er ligt een blindganger van zwaar kaliber op 
ca. 100 meter van de plaats van bominslag 
perceel kerkpad Zuidzijde  25. Kleine brand 
perceel Schoolweg 5 te Soest. 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van het 
analysegebied 

 
Datum Gebeurtenis (bron: Utrechts Archief toegang 

1202 inventarisnummer  237, vermeldingen 
gemeente Soest)  

Relevant   Motivatie 

18 april 1941 Ten zuiden van de straatweg Amersfoort-Soest 
zijn verschillende villa’s afgebrand. Een wijk 
van Soest heeft glasschade 

Nee Er worden geen locaties van bominslag 
genoemd 

 
Datum Gebeurtenis (bron: Utrechts Archief toegang 

1202 inventarisnummer  237, vermeldingen 
gemeente Zeist)  

Relevant   Motivatie 

10 februari 1941 Koppelweg 26f door een bom getroffen. Het 
betrof een blindganger die in het zand onder 
de vloer was blijven steken. In het weiland 
achter de rij woningen, waarvan Koppelweg 
26f onderdeel uitmaakte en wel schuin achter 
dit perceel, vijf bomtrechters gevonden. Deze 
bomtrechters bevonden zich betrekkelijk dicht-
bij elkaar in een cirkel met een straal van ca. 
20 meter. De grootste trechter had een mid-
delijn van naar schatting drie meter en een 
diepte van ca. 1.5 meter. Niet ontplofte bom 
van licht kaliber gevonden op bouwland aan 
de Koppelweg 28B, gemeente Soest. N.B. de  
bom in perceel Koppelweg 26f bleek bij nader 
inzien een lichtfakkel te zijn met een lengte 
van ca. 1.20 meter 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van het 
analysegebied 

 
Datum Gebeurtenis (bron: Utrechts Archief toegang 

1136 inventarisnummer  205, vermeldingen 
gemeente Soest)  

Relevant   Motivatie 

10 januari 1942 Omstreeks 21 uur is er op een terrein tussen 
de Postweg en de Schoolweg te Soesterberg 
een Brits vliegtuig neergestort 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van het 
analysegebied 

Omstreeks mei 
1942 

Er is een (hoogstwaarschijnlijk geallieerd) 
vliegtuig neergestort in een bos van ‘de Palz’, 
gelegen ten noorden van vliegveld Soester-
berg. Dit terrein was spergebied. 

Ja De Palz ligt gedeeltelijk in het analysege-
bied. Op basis van deze vermelding kan 
niet worden bepaald of er sprake is van 
het analysegebied 

Nacht van 26 op 
27 augustus 1944 

Er stortte omstreeks 1.55 uur een geallieerd 
vliegtuig brandend neer op de ‘Eng’, gelegen 
tussen de Dalweg en de Talmastraat te Soest. 
Het betrof vermoedelijk een Mosquito.  Het 
toestel brandde reeds in de lucht. Doordat er 
zich bij het neerkomen een explosie voordeed, 
bleef er van het vliegtuig zeer weinig over. 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van het 
analysegebied 
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Datum Gebeurtenis (bron: Utrechts Archief toegang 
1136 inventarisnummer  205, vermeldingen 
gemeente Soest)  

Relevant   Motivatie 

Onderdelen lagen meer dan 200 meter in de 
omtrek verspreid. 

30 april 1945 Ontploffing ‘van buskruit’ aan de Birktstraat 
tegenover perceel 54 in de gemeente Soest, 
waardoor meerdere Duitse militairen werden 
gedood 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van het 
analysegebied 

 
Datum Gebeurtenis (bron: Utrechts Archief toegang 

1136 inventarisnummer  205, vermeldingen 
gemeente Zeist)  

Relevant   Motivatie 

27 juni 1940 Luchtgevecht tussen een Britse Blenheim bom-
menwerper en een Duits jachtvliegtuig.  Beide 
toestellen stortten neer. Locatie: terrein 
‘Woudschoten’, Woudenbergscheweg 54 te 
Zeist 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van het 
analysegebied 

27 maart 1942 Vliegtuig aangeschoten door luchtdoelartille-
rie, vliegt in brand en stort ter aarde. Locatie: 
terrein huize ‘Djimat’, Woudenbergscheweg 
50, Zeist. Het betrof een Britse tweemotorige 
bommenwerper. 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van het 
analysegebied 

13 mei 1943 Vliegtuig, vermoedelijk aangeschoten door 
luchtdoelartillerie, stort neer in een weiland 
ten N.W. van de Koudenhovenschelaan te 
Zeist. Het betrof een Britse tweemotorige bom-
menwerper. 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van het 
analysegebied 

8 april 1944 Vliegtuig, aangeschoten door luchtdoelartille-
rie, stort ter aarde op het terrein Mijnhardt ge-
legen aan de Krakelingweg te Zeist. Het betrof 
een Amerikaanse Lightning 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van het 
analysegebied 

19 juni 1944 Vliegtuig, vermoedelijk door luchtdoelartillerie 
getroffen, stort neer op het erf van perceel 
Utrechtscheweg 48 te Zeist. Het betrof een 
Britse viermotorige bommenwerper. 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van het 
analysegebied 

 
Datum Gebeurtenis (bron: Utrechts Archief toegang 

1136 inventarisnummer  207, vermeldingen 
gemeente Zeist)  

Relevant   Motivatie 

14 juni 1945 Te Zeist bevindt zich een niet ontplofte bom in 
de Gerofabriek, Bergweg 107. Deze bom be-
vindt zich onder de vloer 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van het 
analysegebied 

13 september 
1945 

Opgave van een in de gemeente Zeist aanwe-
zige landmijn die in de afgelopen week werd 
opgemerkt. Bijgevoegd is een locatiekaartje 
bij de Paltzerweg-Dolderscheweg 

Ja De Palzerweg ligt in het analysegebied 

21 juni 1945 Op een perceel Drieberscheweg 9 en in de 
omgeving barakkenkamp Austerlitz moeten 
nog mijnen aanwezig zijn. 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van het 
analysegebied 
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2.11 Nationaal archief  

 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 gegevens 
over onder andere bombardementen, noodafworpen en vliegtuigbeschietingen. Het volgende inven-
tarisnummer werd geraadpleegd: 
 

2.04.53.15. Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Inspectie Bescher-
ming Bevolking tegen Luchtaanvallen, 1937-1946. Nationaal Archief ‘s-Gravenhage 

Inventarisnummer 

Meldingen en processen -verbaal ontvangen van gemeenten over geallieerde 
Luchtactiviteiten. Utrecht 

74 

 
Dit resulteerde in de volgende vermeldingen: 

 
Datum Gebeurtenis (bron: Nationaal Archief)  Relevant   Motivatie 
10 mei 1940 10 mei 1940 om 4.30 probeerden 3 Duitsche 

vliegtuigen op het vliegveld [Soesterberg] te 
landen, doch werden door de luchtafweer 
neergeschoten.  Om 4.30 namen 8 Jagers 
het vliegveld, de stellingen en Theehuis Soes-
terdal onder mitrailleursvuur.  

Ja Theehuis Soesterdal lag in het onder-
zoeksgebied 

3 juni 1940 Er werd om 2.50 uur van grote hoogte een 
bom geworpen. De bom sloeg in 500 m. bui-
ten de omrastering van het vliegveld. Het gat 
heeft een middellijn van 5 M. en is 2 à 3 M. 
diep. 

Mogelijk De Palz ligt gedeeltelijk in het analysege-
bied. De vermelding is echter zodanig 
globaal dat de exacte locatie van inslag 
niet kan worden bepaald 

 

 Groep Albrecht 

Groep Albrecht speelde een belangrijke rol bij het verzamelen van militaire inlichtingen over onder 
andere Duitse troepenbewegingen, stellingen en de ligging van hoofdkwartieren. AVG beschikt over 
een selectie van gegevens uit de onderstaande inventarisnummers: 
 

2.13.71. Archieven van het Ministerie van Defensie te Londen 1940-1941, Ministerie 
van Oorlog te Londen 1941-1945, Departement van Oorlog: Bureau Londen 1945-
1947. Nationaal Archief ‘s-Gravenhage 

Inventarisnummer 

Ingekomen inlichtingenrapporten van groep Albrecht. 1944 september 2665 
Ingekomen inlichtingenrapporten van groep Albrecht. 1944 oktober 2666 
Ingekomen inlichtingenrapporten van groep Albrecht. 1944 november 2667 
Ingekomen inlichtingenrapporten van groep Albrecht. 1944 december 2668 
Ingekomen inlichtingenrapporten van groep Albrecht. 1945 januari 2669 
Ingekomen inlichtingenrapporten van groep Albrecht. 1945 februari 2670 
Ingekomen inlichtingenrapporten van groep Albrecht. 1945 maart 2671 
Ingekomen inlichtingenrapporten van groep Albrecht. 1945 april 2672 
Ingekomen inlichtingenrapporten van groep Albrecht. 1945 mei 2673 

 
Het archiefonderzoek resulteerde in de volgende gegevens: 
 

Datum Gebeurtenis (bron: Nationaal Archief) Relevant   Motivatie 
Maart 1945 Bovenaanzicht van een gedeelte der startba-

nen. Zandkuil van 1,50 meter diep, waarin 2 
rioleringsbuizen boven elkaar. In die 2 riole-
ringsbuizen zit een bom van 250 kg.  Het gat  
is afgedicht door een deksel van hout. 

Ja Men heeft het over vernielingsladingen in 
het analysegebied 
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Datum Gebeurtenis (bron: Nationaal Archief) Relevant   Motivatie 
3 april 1945 HUIS TER HEIDE. Waldlager Schwerdtfeger en 

Wachtabteilung vertrokken. WL 100 man Flie-
ger; 150 man rood. 

Nee De locatie lig buiten de grenzen van het 
analysegebied 

3 april 1945 HUIS TER HEIDE. Gearriveerd Donderdag 
plm. 150 man Flak. Behalve de stukken Flak 
bij Vollenhove zouden er volgens gerucht een 
paar stukken bij Den Dolder zijn. 

Nee Er wordt o.a. gesproken over Duits ge-
schut te Den Dolder. Op basis van deze 
vermelding kan niet worden bepaald of 
er sprake is van het analysegebied 

3 april 1945 DEN DOLDER. Alles vertrokken. Nee Geen CE indicatie, alleen het feit dat er 
geen Duitse militairen meer aanwezig zijn 

3 april 1945 SOESTERBERG. Op vliegveld nog startbaan 
intact. Ook deze wordt ondermijnd. De mij-
nen zijn nog niet op het electrische net aange-
sloten. Men plaatst palen op het vliegveld te-
gen parachutistenlandingen. 

Ja Er wordt gesproken over vernielingsladin-
gen in het analysegebied 

6 april 1945 SOESTERBERG. Pioniers nog aanwezig (op 
vliegveld) Langs spoorbaan Amersfoort-Den 
Dolder: plm. 20 à 25 st. Flak. Ook Flak (ws. 
10 stukken) op de Leusderhei ter hoogte van 
de Oude Tempellaan. Verder geen troepen. 
Mijnen onder de startbaan nog niet aangeslo-
ten. Men gaat door met het plaatsen van pa-
len. ’s Nachts verkeer in richting Utrecht.   

Ja Er stond o.a. Flak in het analysegebied 

6 april 1945 VLIEGKAMP SOESTERBERG. De 3 startbanen 
zijn zowel vliegklaar als springklaar. Flak en 
vliegtuigen zijn niet aanwezig. 

Ja Er wordt gesproken over vernielingsladin-
gen in het analysegebied 

6 april 1945 HUIS TER HEIDE. Moeilijk om inzicht te krijgen 
in het Waldlager. Dit wordt gebruikt voor 
doortrekkende troepen. 

Nee De locatie lig buiten de grenzen van het 
analysegebied 

12 april 1945 SOESTERBERG. Het opblazen van verschil-
lende objecten op het vliegveld gaat door. 

Ja Er wordt gesproken over vernielingsladin-
gen in het analysegebied 

17 april 1945 SOESTERBERG. 4 stukken zware art. (kaliber 
onbekend) staan opgesteld in de hoek van het 
vliegveld bij station Den Dolder en vuren rich-
ting Barneveld. Soms om het uur, soms om de 
kwartier. 

Ja Station Den Dolder ligt in het analysege-
bied 

17 april 1945 DEN DOLDER. Verlaten. Waldlager matig be-
zet 

Nee De locatie lig buiten de grenzen van het 
analysegebied 

25 april 1945 SOESTERBERG. Weg naar Amersfoort ver-
sperd tussen Het Zwaantje en Ons Belang. 
Boomversperring. Ook is er met 4 bommen 
een geul in de weg gemaakt, waarbij de wa-
terleidingbuis is gesprongen. Het voorgeno-
men opblazen van het plein bij het Zwaantje is 
nu niet uitgevoerd. Dit werk wordt verricht 
door soldaten, die het gereedschap in het 
dorp moesten lenen. Flak langs de spoorbaan 
gedeeltelijk en op de Leusderheide geheel 
verdwenen. 

Ja Het Zwaantje lag in het analysegebied 
(en het onderzoeksgebied -Postweg) 

25 april 1945 HUIS TER HEIDE. Bombardement op Sandber-
gen (24/4) plm. 18.00 uur. Het huis wel ge-
raakt. Er stond nog steeds een bord Tross IV, 
nu weg. Ook de kerk zeer beschadigd en het 
huis van ’s Jacob Dijnselburg. In Sandbergen 
zouden ook D. getroffen zijn. 

Nee De locatie lig buiten de grenzen van het 
analysegebied 
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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 Ar-
chief 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. 
 

 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. De 
volgende vermeldingen werden in het desbetreffende archief aangetroffen: 
 

Datum Gebeurtenis (bron: vermeldingen gemeente 
Zeist)  

Relevant   Motivatie 

14 juni 1945 Te Zeist bevindt zich een blindganger in de 
Gerofabriek. Tevens melding: een onontplofte 
bom in de Gerofabriek, Bergweg 107. Deze 
bom bevindt zich onder de vloer. 

Nee De locatie lig buiten de grenzen van het 
analysegebied 

26 juni 1945 Melding mijnenvelden en bommen. De bom-
men liggen tussen de Paltzerweg, Tolhuislaan, 
Baarnscheweg en Reelaan. Hertenlaan 34: 
een betonnen opslagplaats van bommen. 
Hindelaan 1: twee bommen. Hindelaan 2, 4 
en 6: opslagplaatsen van bommen. 

Ja De Paltzerweg ligt in het analysegebied 

26 juni 1945 Kaart met daarop aangegeven locaties niet 
ontplofte bommen, omgeving Reelaan, 
Baarnscheweg-Palzerweg 

Ja De Paltzerweg ligt in het analysegebied 

7 november 1945 Granaten op het emplacement van Den Dol-
der 

Mogelijk Het emplacement ligt gedeeltelijk in het 
analysegebied. 

10 november 
1945 

Opgave (vermoedelijke) mijnen. Speelterrein 
Lyceum, Lindenlaan 23 te Zeist, aan de zijde 
van de Aristoteleslaan. Het betreft een mijnen-
veldje, dat door de geallieerden als zodanig 
met witte banden en borden is gekenmerkt. 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van het 
analysegebied 

5 april 1946 Vermelding dat bij een onderzoek naar mijnen 
niets werd aangetroffen, naar aanleiding van 
een verzoek van de commissaris van politie ( 
gemeente Zeist) d.d. 10 november 1945. 

Nee Er wordt geen locatie genoemd. Derhalve 
kan niet worden bepaald of er hier 
sprake is van het analysegebied 

 
Datum Gebeurtenis (bron: vermeldingen  gemeente 

Soest)  
Relevant   Motivatie 

13 december 
1945 

Technische Dienst vliegveld Soesterberg 
vraagt ruiming van enige mijnen en niet ont-
plofte bommen op de startbanen en in de wa-
termeter kelder. 

Ja Het betreft het analysegebied 

2 mei 1946 Op het terrein achter de Dumoulinkazerne te 
Soesterberg is een terreinstrook afgezet met 
de bekende bordjes mijnen. Vermoedelijk be-
vinden zich in dat terrein dan ook enige pro-
jectielen. Op dit terrein is het 1e Ned. Voertui-
genpark gevestigd. 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van het 
analysegebied  

27 mei 1946 Stuk terrein achter Dumoulinkazerne onder-
zocht. Duitse luchtafweermunitie gevonden die 
ter plaatse is opgeblazen 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van het 
analysegebied 

21 april 1947 Opgave Du Moulinkazerne betreffende mij-
nenvelden nabij de schietbanen 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van het 
analysegebied 
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Datum Gebeurtenis (bron: vermeldingen  gemeente 
Soest)  

Relevant   Motivatie 

9 juni 1947 Opgave Soesterberg. Het gevarengebied is 
gelegen op M.R. 377/3478/9483 en 
3485/3486. Het terrein zal t.z.t. worden afge-
zocht, hoewel dit geruime tijd in beslag zal ne-
men door de grote hoeveelheid granaatsplin-
ters die in de grond zitten. Naar alle waar-
schijnlijkheid bevat dit terrein geen landmijnen 
meer 

Mogelijk In het analysegebied zijn kort na de 
Tweede Wereldoorlog CE onderzoeken 
uitgevoerd 

 
 

 
Afb.14. – Locaties blindgangers (afwerpmunitie), aangegeven met rode stippen. Rood omlijnd: onderzoeksge-

bied. Zwart omlijnd: analysegebied. 

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 een uitgebreide collectie oorlogsdagboeken en boeken ondergebracht. Dit archief bevat daarnaast een 
groot aantal foto’s uit de Tweede Wereldoorlog. 

 Collecties Departement van Justitie en Generalkommissariat für das Sicherheitswesen 

Bij het NIOD werden de onderstaande twee collecties geraadpleegd: 
 Collectie Departement van Justitie (toegangsnummer 216k)  
 Collectie Generalkommissariat für das Sicherheitswesen – Höhere SS- und Polizeiführer Nord-

West (toegangsnummer 077)  
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Het betrof de onderstaande inventarisnummers: 
 

Collectie Departement van Justitie (toegangsnummer 216k), NIOD Inventarisnummer 
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. 

180 

Processen-verbaal van de plaatselijke luchtbeschermingsdiensten, politie en Marechaussee met 
betrekking tot vijandelijke vliegtuigen, bomaanvallen en ontploffingen in verschillende gemeen-
ten. 

181-185 

Meldingen van verschillende gemeenten betreffende ongevallen, beschietingen, bombardemen-
ten en het afwerpen van (lege) benzinetanks door vliegtuigen. 

186 

Telexberichten inzake meldingen van neergestorte geallieerde bommenwerpers, 20 - 24 februari 
1944.  

328 

Stukken betreffende het melden van schade door bombardementen en beschietingen uit vliegtui-
gen, 24 februari 1944 - 31 maart 1945.  

329 

Stukken betreffende het opstellen van processen-verbaal inzake bombardementen en beschietin-
gen in verschillende gemeenten, 28 september 1944 - 31 maart 1945.  

331 

Proces-verbaal van de luchtbeschermingsleider inzake schade door luchtaanvallen door de geal-
lieerden en afweergeschut van de Duitsers, 3 februari 1944.  

477 

Stukken betreffende het instellen van een onderzoek naar de gevolgen van luchtaanvallen, 8 ok-
tober 1944 - 6 februari 1945.  

493 

Stukken betreffende het instellen van een onderzoek inzake het bombardement op 14 oktober, 
17 oktober 1944. 

624 

Rapporten van de onderluitenant van de Marechaussee F. Meems inzake het vinden van benzi-
netanks, die uit een vliegtuig waren geworpen, alsmede de inslag van een granaat, 20 januari - 
20 maart 1944.  

642 

 
Collectie Generalkommissariat für das Sicherheitswesen – Höhere SS- und Polizeiführer Nord-
West (toegangsnummer 077), NIOD 

Inventarisnummer 

Berichtgevingen betreffende neergekomen vliegtuigen, 1943. 1759 

 
Er zijn in de bovenstaande inventarisnummers geen documenten met betrekking tot het analysege-
bied ondergebracht. 

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 luchtmacht-
eenheden ondergebracht. 
 
Vliegtuigen van de 2nd Tactical Air Force (2nd TAF) gaven tactische luchtsteun aan geallieerde gevechtseen-
heden. De geallieerde duikbommenwerpers vielen o.a. vijandelijke stellingen, tanks, treinen en hoofdkwar-
tieren aan. De volgende Daily Logs van de 2nd Tactical Air Force werden in Londen geraadpleegd: 
 

Daily Logs 2nd Tactical Air Force. The National Archives Londen Inventarisnummer 
2nd Tactical Air Force: Daily Log: Sept.-Oct. 1944 Air 37/715 
2nd Tactical Air Force: Daily Log: Nov.-Dec. 1944 Air 37/716 
2nd Tactical Air Force: Daily Log: Jan.-Feb. 1945 Air 37/717 
2nd Tactical Air Force: Daily Log: Mar.-May. 1945 Air 37/718 

 
De volgende Operations Record Books werden in Londen geraadpleegd: 
 

Operations Record Book. The National Archives Londen Inventarisnummer 
No. 7 Squadron: Operations Record Book Air 27/101 
No. 10 Squadron. Operations Record Book Air 27/145 
No. 69 Squadron: Operations Record Book Air 27/609 
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Operations Record Book. The National Archives Londen Inventarisnummer 
No. 181 Squadron: Operations Record Book Air 27/1134 
No. 257 Squadron: Operations Record Book Air 27/1528 
No. 268 Squadron: Operations Record Book Air 27/1564 

 
De volgende overige bronnen werden in Londen geraadpleegd: 
 

Diverse bronnen. The National Archives Londen Inventarisnummer 
Day bomb raid sheets Vol. VIII. 1944 June- Nov. Air 14/3367 
Mission 235: Soesterberg airfield, 8 Mar. Date: 1944 Mar.- Apr. AIR 40/1055 
Mission 232A - C: Volkel and Soesterberg airfields, 8 Mar. Date: 1944 Mar.- Apr. AIR 40/1053 
Mission 184A and B: Soesterberg, Gilze-Rijen, 22 Feb.  AIR 40/1025 
Operation 263: fighter/bomber attack on Soesterberg aerodrome and low level sweeps on aerodromes in 
France, 17 Mar. Date: 1944 Mar. 

Air 40/577 

Mission 182A - C: Soesterberg, Gilze-Rijen and Beaumont/Le Roger airfields, 21 Feb. Date: 1944 Feb.- 
Mar. 

AIR 40/1023 

Mission 267A - C: weather and photo reconnaissance, IJmuiden-Soesterberg, Dieppe-Amiens-St. Pol-Cap 
Gris Nez and targets X1/A/15A, 7, 83, 18 Mar. 

AIR 40/1066 

Operation 285: dive-bombing and strafing attacks Soesterberg, Eindhoven and other G.A.F. aerodromes 
in Holland, 30 Mar. Date: 1944 Mar. 

AIR 40/590 

No. 2 (Bomber) Group. Operations Record Book. Date: 1941-1943 AIR 25/23 
No. 84 (composite group). Operations Record Book. Date: 1943 July - 1944 Dec. AIR 25/709 
2ND TACTICAL AIR FORCE: No 83 Group: intelligence and combat reports. Date: 1943-1944 AIR 37/4 
2ND TACTICAL AIR FORCE: Western Europe: immediate interpretation and daily airfield reports 1944-
1945 

AIR 37/9 

PIU Interpretation Handbook 1940,Volume II. Air 34/715 

 
Datum Gebeurtenis (bron: Air  37/715 t/m Air 37/718) Relevant   Motivatie 
30 september 1944 60 Petrol wagons E.305973. No wagons seen. 

Destroyed 3 houses at pinpoint with 63 R/P. MET 
(0-0-7) (sheet 1708) 

Nee De locatie ligt buiten de grenzen van het 
analysegebied.  

6 oktober 1944 10 Workmen’s huts destroyed at E.3397, large red 
explosion (sheet 1766, 137 Squadron) 

Nee De kaartvierkant ligt buiten het analyse-
gebied. 

6 oktober 1944 Utrecht-Amersfoort-Zwolle. 30 -40 trucks loaded 
with MET attacked E.3297, all damaged (sheet 
1765) 

Nee De kaartvierkant ligt buiten het analyse-
gebied. 

7 oktober 1944 6 huts E.3397 attacked with 61 R/P and 4 de-
stroyed (sheet 1783) 

Nee De kaartvierkant ligt buiten het analyse-
gebied. 

6 november 1944 11 x 500 on line at E.3398. All in T/A. Rail cut 2 
D/H (sheet 2035, 66 Squadron) 

Nee De kaartvierkant ligt buiten het analyse-
gebied. 

21 november 1944 ZWOLLE-AMERSFOORT. Train attacked and 
stopped E.3097. Strikes on waggons (sheet 2112) 

Ja De spoorlijn in dit kaartvierkant ligt in het 
analysegebied. 

21/22 november 
1944 

Assessed Results: E.3295. 5/6 MET; 2 fires (sheet 
2119, 138 Wing) 

Mogelijk Kaartvierkant E.3295 beslaat voor meer 
dan 50% het onderzoeks- en analysege-
bied.  

29 november 1944 11 x 500 used. 2 N/M to E.353970 - poss. cut. 1 
hit  and 2 N/M E.360971. 1 hit and 2 N/M 
E.292965 (sheet 2157, 33 Squadron) 

Nee Alle kaartvierkanten liggen buiten het 
analysegebied. 

23 december 1944 Barracks at E.34309496. 12x1000 and 14x500 
dropped, also 8 x 500 A.P. bombs. All bombs well-
concentrated in T/A (sheet 2273, 257 en 263 
Squadron) 

Nee De aangegeven coördinaat ligt buiten de 
grenzen van het analysegebied 

23/24 december 
1944 

Ju.88 sighted near SOESTERBERG at 4000 ft at 
0215 hrs (sheet 2277) 

Nee Het betreft een waarneming. Geen CE in-
dicatie 

23/24 december 
1944 

Task II. 2 A/C were detailed to intrude over 
SOESTERBERG and DEELEN A/F from where Ju.52 
were reported to be operating. 1 A/C bombed 
DEELEN A/F, N.R.O. The other A/C was diverted to 
U.K. (sheet 2277) 

Nee Er worden niet gemeld dat vliegveld 
Soesterberg werd aangevallen/gebom-
bardeerd 

24/25 december 
1944 

Visual Recce, Roads in areas GREVENBROICH-
ERKENLENZ-EUSKIRCHEN-ZULAPICH; A/F at 
SOESTERBERG and DIELEN. At 0030 hours 1 

Nee  Het betreft een aanval van een Duits 
straalvliegtuig op een geallieerd vliegtuig 
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Datum Gebeurtenis (bron: Air  37/715 t/m Air 37/718) Relevant   Motivatie 
Me410 attacked our a/c in the SOESTERBERG area 
from 400 yards. Attack continued for 8 minutes and 
E/A claimed damaged. U/I A/C attacked our a/c 
between SOESTERBERG and DEELEN (sheet 2287) 

in de lucht. Derhalve kan dit feit niet wor-
den gebruikt om een CE verdacht gebied 
af te bakenen 

14 januari 1945 12 x 1,000 on line at E.297992 – 4 near misses. 
Line cut at E.396991 (sheet 2385, 197 Squadron. 
N.B. de coördinaat E.297992 wordt in het Operati-
ons Record Book van No. 197 Squadron in zijn ge-
heel niet genoemd!) 

Nee Alle kaartvierkanten liggen buiten het 
analysegebied. 

24 januari 1945 18 x 1000 at intervals on line E.3297-E.2796. 8 di-
rect hits or more (Sheet 2449) 

Ja Er loopt een spoorlijn door het analyse-
gebied  die deze kaartvierkanten door-
snijdt. Het gaat om 4.75 kilometer spoor-
lijn. 

2 februari 1945 1 Ju.188 attacked on ground at SOESTERBERG 
(sheet 2480) 

Nee Er kan op basis van deze vermelding niet 
worden bepaald waar het vliegtuig zich 
bevond 

8 februari 1945 32 R/P at Railway Z.3500, several hits, line cut. 
Loco at E.2997 (sheet 2516) 

Nee Kaartvierkant Z.3500 ligt buiten het ana-
lysegebied. Kaartvierkant E.2997 ligt te-
vens buiten het analysegebied en er is 
daar geen spoorlijn waar de locomotief 
kan hebben gestaan. 

13 februari 1945 Loco and 30 TRG E.E.2996 strafed (sheet 2551) Ja Er loopt een spoorlijn door het analyse-
gebied heen 

21 februari 1945 2 x 500 on railway line at E.3395. No hits (sheet 
2597) 

Ja Kaartvierkant E.3395 beslaat voor meer 
dan 50% het analysegebied (en het on-
derzoeksgebied_. Tevens lag er een 
trambaan in het analysegebied. 

19 maart 1945 12 x 500 and 24 x 250. 6 D/Hs at E.3197, 3 D/Hs 
at E.2595, 3 D/Hs at E.3298, 3 D/Hs at E.3797, 3 
D/Hs at E.3497, 2 D/H’s at E.2397 (sheet 2789 
(sheet 2789, 308 Squadron) 

Mogelijk Er liggen twee separate spoorlijnen in dit 
kaartvierkant. Het is echter niet duidelijk 
op welke van de twee men doelt. 

20 maart 1945 31x500 and 54 x 250 on H.Q. of 88 Corps in 2 
houses E.289944.All bombs in T/A. 3 houses, in-
cluding H.Q. houses, in area, des. Rail cut 
E.293941 (sheet 2798, 302, 308 en 317 Squad-
ron) 

Nee Alle kaartvierkanten liggen buiten het 
analysegebied. 

21 maart 1945 11 x 500 and 22 x 250 dropped. 1 D/H on Rd/Rly 
Crossing at E.3093 (sheet 2809) 

Ja Kaartvierkant E.3093 beslaat gedeeltelijk 
het analysegebied (en het onderzoeksge-
bied). Tevens liep er een tramlijn door dit 
kaartvierkant heen. 

21 maart 1945 2 x 500 and 3 x 250 on factory near E.3093. 
Heavy explosion (sheet 2809) 

Mogelijk Kaartvierkant E.3093 gedeeltelijk het 
analysegebied (en het onderzoeksge-
bied). Niet duidelijk is op welke fabriek 
men doelt. 

26 maart 1945 4 x 500 and 8 x 250 at E.3197, 5 D/H (sheet 
2877) 

Mogelijk Er liggen twee separate spoorlijnen in dit 
kaartvierkant. Het is echter niet duidelijk 
op welke van de twee spoorlijnen men op 
doelt. 

28 maart 1945 3 trains strafed W. of Gouda E.3497 –E.0893 all 
trains stopped (sheet 2891, 308 Squadron) 

Nee Alle kaartvierkanten liggen buiten het 
analysegebied. 

30 maart 1945 4 x 500 and 8 x 250 on rail junction at E.3397 – 2 
D/H (sheet 2912, 308 Squadron) 

Nee De kaartvierkant ligt buiten het analyse-
gebied. 

11 april 1945 Rail Interdiction: 20 x 500 on line at E.3297 – 2 
cuts at Z.3402, Z.5007  (sheet 3013, 193 Squad-
ron) 

Nee Alle kaartvierkanten liggen buiten het 
analysegebied. 

13 april 1945 2 Photo/R Missions STADE-SOESTERBURG-LEEU-
WARDEN area (sheet 3029, 16 Squadron) 

Nee Het betreft een fotoverkenning. Geen CE 
indicatie 

24 april 1945 22 x 500 and 44 x 250 on HQ at ZANDBERGEN 
E.302934. Several near misses – flames seen (sheet 
3121) 

Nee De coördinaat ligt net buiten het analyse-
gebied (40 meter erbuiten) 
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Datum Gebeurtenis (bron: Air  27/1134) Relevant   Motivatie 
7 oktober 1944 No. 181 Squadron. No movement was seen on 

road or rail, so 6 camouflaged huts by the railway 
at SOESTERBERG were attacked and 4 destroyed.  

Mogelijk Er loopt een spoorlijn parallel langs de 
grens van het analysegebied. 

 
Datum Gebeurtenis (bron: Air  27/1528) Relevant   Motivatie 
23 december 1944 No. 257 Squadron. One-thousand pound bombs, 

incendiaries and cluster bombs were used success-
fully on aircrew barracks at SOESTERBURG [sic]. 
Gliders and Ju.52’s, reported to be on the aero-
drome in this area were not observed. 

Nee De locaties bevinden zich buiten de gren-
zen van het analysegebied (vergelijk met 
de Daily Logs van deze datum waar een 
coördinaat wordt genoemd) 

 
Datum Gebeurtenis (bron: Air 27/609)  Relevant   Motivatie 
23 december 1944 No. 69 Squadron. 7 Wellington A/C were des-

patched on visual recces of Erkelenz, Heinsburg, 
Deelen Aerodrome, Soenterbore [sic] , Geertru-
idenberg and Hank 

Nee Het betreft een verkenning 

24 december 1944 No. 69 Squadron. 6 Wellington A/C were des-
patched on visual recces of Essig, Wallenth, Gus-
torf  & Wegberg, also of airfields at Soesterberg & 
Deelen 

Nee Het betreft een verkenning 

26 december 1944 No. 69 Squadron. 4 Wellington A/C were des-
patched on visual recces of roads from Opherton, 
Zaltbommel, Utrecht, & Gemand. Also recces of 
airfields at Deelen & Soestberg [sic] 

Nee Het betreft een verkenning 

 
Datum Gebeurtenis (bron: Air 25/23)  Relevant   Motivatie 
10/11 januari 1942 ATTACK ON SOESTERBERG A/D. 2 a/c of 82 

Squadron, Watton operating under 2 G.O.O.81 
took off at 1728 and last landed 2045 hours. A/c 
bombed target, flashes observed but results not 
seen owing to searchlight activity, 1 a/c did not re-
turn. 

Ja Het betreft het analysegebied 

14/15 januari 1942 ATTTACK ON SOETERBERG. 7 a/c of 82 Squad-
ron, Watton operating under 2 G.O.O. 81 took off 
at 1715 and last landed at 2205 hours. Lorenz on 
when a/c arrived and then switched off. Aerodrome 
bombed and five minutes later observer saw two 
small fires. One a/c approached target. No lights 
on. Dummy switched on, off and then on. Pin-
pointed railway and bombed real aerodrome. Later 
saw 2 incendiaries burning. Lorenz out when other 
a/c arrived. Intersection of runways from light of 
flare seen. Lorenz came on when flare lit.H.E. 
bombs exploded at intersection of runways and 
Lorzenz went out. One a/c did not identify primary. 
Bombed identified flarepath near Schipol [sic]. Re-
sults unobserved. 2 a/c abandoned target. 1 a/c 
arrived at target. No activity and then circle of red 
and yellow lights switched on and off several times. 
Bombed, results unobserved. Crash landed. 

Ja Het betreft het analysegebied 

15/16 januari 1942 ATTACK ON SOESTERBERG & SCHIPOL AERO-
DROMES. 5 a/c of 82 Squadron, Watton operating 
under 2 G.O.O.81 took off at 1745 and last 
landed at 2224 hours. 2 a/c abandoned task. 
Weather 10/10 500/1,000 ft. Visibility Nil. 1 a/c 
reached Primary (SCHIPOL).Bombs dropped in 
salvo.  in front of e/a landing on N.W. end of 
N.W./S.E. runway. Results unobserved, bad visibil-
ity. 1 a/c reached primary (SCHIPHOL). Results un-
observed. owing to haze. 1 a/c failed to return. 

Ja Het betreft het analysegebied 
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Datum Gebeurtenis (bron: Air 25/23)  Relevant   Motivatie 
28/29 januari 1942 ATTACK ON AERODROMES…1 a/c saw bombs 

bursting across runway of Soesterberg Aero-
drome… 1 a/c observed bursts on Soesterberg 
Aerodrome…. 1 a/c observed bursts in N.W. cor-
ner of Soesterberg Aerodrome. 

Ja Het betreft het analysegebied 

16/17 [geen maand, 
jaar vermelding] 

SOESTERBERG A/D. Three aircraft of 82 Squadron 
Watton operating under 2 G.O.O.81 took off at 
1828 and last landed at 2225. 1 a/c abandoned 
task. Searched target area 3 times. Unable to iden-
tify target  owing to snow covered ground and poor 
visibility. No activity seen. Bombs brought back. 1 
a/c crashed into another a/c when taking off. 1 a/c 
identified target. Results unobserved as a/c went 
into cloud immediately after bombing. Flashes seen 
while in cloud and fires seen later. 

Ja Het betreft het analysegebied 

8/9 maart 1942 ATTACK ON AERODROMES…1 A/C set out for 
Soesterberg A/D but could not locate. Brought 
bombs back.  

Nee Er werd geen bombardement uitgevoerd.  

13/14 maart 1942 INTRUDER (Schipol [sic] & Soesterberg A/D’s). 2 
a/c of 114 Squadron, West Raynham operating un-
der 2 G.O.O.81 took off at 1914 hours and last 
landed at 2202 hours. 1 a/c dropped bombs on 
runway but results unobserved owing to glare from 
flares dropped. 1 a/c brought bombs back. Unable 
to locate primary or any active aerodrome. 

Ja Het betreft o.a. het analysegebied 

15/16 maart 1942 INTRUDER – (SCHIPHOL OR SOESTERBERG A/D).  
4 a/c 114 Squadron, West Raynham operating un-
der 2 G.O.O. 81 took off at 1933 and last landed 
at 2227 hours. 1 a/c reached primary but did not 
observe results. Flares were dropped in target area 
together with bombs. 1 a/c abandoned task own-
ing to engine over-heating over the North Sea. 
Bombs brought back. 1 a/c abandoned task being 
unable to locate primary or any other active aero-
drome owing to bad visibility and ground mist. This 
a/c crashed on landing – crew unhurt. 1 a/c did 
not take off. This aircraft became bogged when tax-
ying to the flarepath. 

Ja Het betreft o.a. het analysegebied 

 
Datum Gebeurtenis (bron: Air 25/709)  Relevant   Motivatie 
24 december 1944 today’s information that a landing strip definitely ex-

ists at SOESTERBERG and is in fact defended by 
light flak, contributes further to the belief that this 
landing ground may be used for mounting the air-
borne operation referred to previously.  For tomor-
row, then, representations have been made that 
some more attention be paid to this area 

Nee Er worden geen specifieke locaties ge-
noemd die in verband kunnen worden 
gebracht met het analysegebied 

 
Datum Gebeurtenis (bron: Air 14/3367) Relevant   Motivatie 
Tweede Wereldoorlog Beschrijving boven vliegveld Soesterberg afge-

worpen bommenlast: 304 stuks USA 1000 lb., 678 
stuks USA SAP 1000 lb., 8 stuks MC 500 lb., 16 
stuks USA 500 lb., 428 stuks GP 500 lb, 32 stuks 
TI 250 lb. (document gedeeltelijk ingezien) 

Ja Het betreft het analysegebied 

 
Datum Gebeurtenis (bron: Air  40/577) Relevant   Motivatie 
17 maart 1944 FIGHTER-BOMBER ATTACK ON SOESTERBERG 

A/D. – PART II.16 a/c, each carrying 2x500 lb. 
G.P. bombs, attacked target, 13 a/c acting as top 
cover. Bombers dove from 18-20,000 feet releas-
ing bombs at 5-7,000 feet. 30 x 500lb. G.P. 
bombs dropped on target. Number of hits observed 

Ja Het betreft het analysegebied 
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Datum Gebeurtenis (bron: Air  40/577) Relevant   Motivatie 
in hangar repair shop area. Fire seen at station 
headquarters. Two bombs failed to release, on later 
dropped on Falkenberg A/D, the other jettisoned in 
Channel. All a/c returned safely  

17 maart 1944 (meld-
ing zelfde gebeurtenis) 

13 a/c acted as top cover for 16 P-47’s armed with 
two 500 lb. G.P., fused nose inst., tail 1/100 sec-
ond (manually released) dropped on Soesterburg 
[sic] A/D. Bomb run was made from out of the sun 
southwest no northeast. 

Ja Het betreft het analysegebied 

17 maart 1944 (meld-
ing zelfde gebeurtenis) 

15 P-47 Fighter-Bombers escorted by 13 P-47’s of 
the 353rd group dropped 7.5 tons of G.P. on 
Soesterberg A/D with several bursts noted on the 
airfield.N.B. opvallend is dat er in dit geval andere 
aantallen vliegtuigen worden genoemd 

Ja Het betreft het analysegebied 

 
Datum Gebeurtenis (bron: Air  40/590) Relevant   Motivatie 
30 maart 1944 The 359th Group was assigned to dive-bomb 

Soesterberg A/D. 12 P-47s flew as fighter-bombers 
while cover was provided by 24 other P-47s. The 
attack was made from out of the port echelon by a 
diving turn to starboard over the target, separate 
aiming points being assigned for each of the three 
flights. The fighter-bombers attacked at 1502 
hours, dived to 13,000 feet, released bombs and 
pulled out at 10,000 feet. 12 x 500 G.P. bombs 
were dropped with excellent results. Eight bursts can 
be plotted; one at the intersection of the runways; 
two on one of the runways, one in the middle of the 
landing field; two between the hangars and ammu-
nition dumps, and two believed on buildings on the 
north side of the field. 

Ja Het betreft het analysegebied 

 
Datum Gebeurtenis (bron: Air  37/4) Relevant   Motivatie 
8 maart 1944 The Wing led by Col. Birksted D.S.O.D.F.C. com-

prising 11 Spit. IX of 66 Sqdr. (including Col. Birk-
sted) and 11 Spit. IX of 332 (N) Sqdr. (Top Sqdr) 
took off from North Weald at 15.45 hours to act as 
close escort to 94 Marauders in 5 Boxes bombing 
Soesterberg Airfield. 

Ja Het betreft het analysegebied 

 
Datum Gebeurtenis (bron: Air 37/9)  Relevant   Motivatie 
18 april 1945 2nd TAF AIRFIELD REPORT NO: 195. SUMMARY 

OF ACTIVITY…SOESTERBERG (2541/2) and HIL-
VERSUM/LOOSDRECHT have both been demol-
ished with runways and landing areas obstructed by 
mine crators. 

Ja Het betreft een indicatie voor vernielings-
ladingen in o.a. het analysegebied 

17 april 1945 SOESTERBERG A/F…ACTIVITY. Since 13.4.45 
(16/2058) mines, on the E/W and NW/SE runways 
and the part of the SE dispersal that was servicea-
ble have been detonated. All runways and the land-
ing area are now unserviceable. 

Ja Het betreft een indicatie voor vernielings-
ladingen in het analysegebied 

17 april 1945 SOESTERBERG 1 LANDING STRIP…ACTIVITY. The 
landing strip remains obstructed by trenches and no 
signs of activity are apparent. 

Nee Geen CE indicatie 

10 april 1945 SOESTERBERG/I Landing Strip 
2541/2/350968)…ACTIVITY. The landing strip re-
mains unserviceable due to trenches. White spots 
now visible indicate that the strip has been mined. 

Ja Het betreft een indicatie voor vernielings-
ladingen in o.a. het analysegebied 

8 april 1945 SOESTERBERG A/F. (2541/2/310955)…ACTIVITY. 
The E/W and part of the NW/SE runway repaired 
and now obstructed by objects probably movable. 

Nee Geen CE indicatie, alleen herstelwerk-
zaamheden 
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Datum Gebeurtenis (bron: Air 37/9)  Relevant   Motivatie 
The remaining runways and landing area are ob-
structed by craters. 

8 april 1945 SOESTERBERG/I Landing Strip (2541/2/350968). 
ACTIVITY. Since 13th March 45 a grid system of 
trenches have been excavated over the strip which 
is now unserviceable. 

Nee Geen CE indicatie 

30 maart 1945 SOESTERBERG A/F (2541/2/310955). ACTIVITY. 
The status of the A/F remains unchanged since 13 
March (16/1824) What appears to be drainage 
channels have been excavated adjacent to the S 
edge of the E/W runway. No other changes or 
signs of activity are apparent. 

Nee Geen CE indicatie 

13 maart 1945 SOESTERBERG A/F (2541/2/310955). ACTIVITY. 
The E/W runway and the SE half of the NW/SE run-
way are servicable. The NNW/SSE runway, NW 
half of the NW/SE runway and the landing area re-
main unserviceable. 

Nee Geen CE indicatie 

13 maart 1945 SOESTERBERG/1 LANDINGS STRIP. 
(2541/2/350968). ACTIVITY. The landing area ap-
pears servicable. Since 21 Feb. 45 (16/1732) lines, 
probably camouflage have appeared across the 
area. 

Nee Geen CE indicatie 

13 maart 1945 SOESTERBERG Dummy Airfield (2541/2/371912). 
ACTIVITY. The status of the Dummy A/F remains 
unchanged since 21 Feb. 45 (16/1729). No signs 
of activity are apparent. 

Nee Geen CE indicatie 

21 februari 1945 SOESTERBERG A/F (2541/2/310955). ACTIVITY. 
The E/W runway is servicable. Detonated mine cra-
ters on the SE half of the NW/SE runway appear to 
have been filled since 3 Feb 45 (16/1654) but the 
scale of the photos precludes a definite statement. 
The NW half of the NW/SE runway, the NNW/SSE 
rundway and the landing area remain unservicea-
ble. 

Ja Het betreft een indicatie voor vernielings-
ladingen in het analysegebied 

21 februari 1945 SOESTERBERG/1 Landing Strip (2541/2/350968). 
ACTIVITY. The landing strip remains mainly servica-
ble and shows no change since 3 Feb 45 
(16/1654) No signs of activity are apparent.  

Nee Geen CE indicatie 

21 februari 1945 Soesterberg (Dummy Airfield) (2541/2/371912). 
ACTIVITY. The ‘runways’ remain rough and unser-
viceable  and show no change since 3 Fen 45. No 
signs of activity are apparent. 

Nee Geen CE indicatie 

3 februari 1945 SOESTERBERG A/F (2541/2/310955). ACTIVITY. 
The E/W runway appears serviceable with deto-
nated mine craters filled but rough in parts. These 
craters have been repaired since 14 Jan 45 
(4/1609) when the runway was free of snow. The 
NW/SE, NNW/SSE runways and landing area re-
main unserviceable. 

Ja Het betreft een indicatie voor vernielings-
ladingen in het analysegebied 

3 februari 1945 SOESTERBERG/I Landing Strip (2541/2/350968). 
ACTIVITY. The landing strip remains mainly service-
able with a rough portion in the centre and shows 
no change since 14 Jan 45 (4/1609) No signs of 
activity apparent. 

Nee Geen CE indicatie 

3 februari 1945 SOESTERBERG/WOUDENBERG Dummy A/F 
(2541/2/371912). ACTIVITY. The “runways” re-
main rough and unserviceable. No activity is ap-
parent. 

Nee Geen CE indicatie 

14 januari 1945 SOESTERBERG I Landing Strip (2541/2/350968). 
ACTIVITY. The status of the landing strip remains as 
om 5 Jan 45 4/1590 and no signs of activity are 
apparent on either sortie. 

Nee Geen CE indicatie 
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Datum Gebeurtenis (bron: Air 37/9)  Relevant   Motivatie 
14 januari 1945 SOESTERBERG A/F (2541/2/310955). ACTIVITY. 

Sortie 4/1609 shows that the runways and landing 
area remain unserviceable and on sortie 16/1621 
the A/F is snow covered. Track activity is apparent 
along the E/W runway and in the SE and E disper-
sal area on sortie 4/1609, but no activity is visible 
on sortie 16/1621. 

Nee Geen CE indicatie 

14 januari 1945 SOESTERBERG A/F (2541/2/310955). ACTIVITY. 
The runways and landing area remain unservicable. 
No repairs to damaged facilities apparent on parts 
seen though there is evidence of considerable M T 
track activity taking place on the A/F. 

Nee Geen CE indicatie. 

10 januari 1945 2ND T.A.F. AIRFIELD REPORT NO: 147. SUM-
MARY OF ACTIVITY. The Dutch Airfields of DEELEN 
and SOESTERBERG (2541/2) remain unservicable 
but track activity is apparent at SOESTERBERG/I. 

Nee Geen CE indicatie 

26 december 1944 SOESTERBERG A/F (2541/2/310955). ACTIVITY. 
The runways and landing area are unserviceable 
being completely obstructed by craters and deto-
nated mines. In the Eastern two thirds of the SE. dis-
persal area craters from detonated mines have 
been filled giving a serviceable taxiway to the land-
ing strip (G.R. 350968) No other repairs to dam-
aged facilities are apparent and no signs of activity 
are visible. 

Ja Het betreft een indicatie voor vernielings-
ladingen in het analysegebied 

26 december 1944 SOESTERBERG/I LANDING STRIP 
(2541/2/350968). ACTIVITY. Craters on the strip 
have been filled and the strip appears serviceable 
although rough in the centre. A serviceable taxi-
track leads from the SE dispersal area on to the 
strip, where track activity has increased between 
26th Decr. 44 and 5th Jany. 45. Clearance work in 
the dump to the E. continues. 

Nee . Geen CE indicatie 

23 december 1944 SOESTERBERG A/F (4083/32/310955). ACTIVITY. 
The E/W runway appears servicable, craters having 
been filled. The NW/SE and the NNW/SSE runways 
and the landing area remain unserviceable with 
many unfilled craters. Since 14 Oct 44 (16/1277) 
22 shelters in the E. dispersal have been unroofed, 
and one in the N. dispersal. The small scale makes 
further interpretation of serviceability impossible. 
Four thousand yards NNE of the A/F is a possible 
landing strip giving a run of E/W of 1200 yards ap-
prox. Immediately E there is some change in the 
appearance of the camouflaged dump previously 
seen. Three craters near the strip and three near the 
dump have been filled. Poor scale and quality pre-
vent further statement. 

Nee Geen CE indicatie 

23 december 1944 SOESTERBURH [sic]/WOUDENBERG Dummy A/F 
(4083/32/371912). ACTIVITY. The two runways 
have a very rough surface, and are not servicea-
ble.No activity seen. 

Nee Geen CE indicatie 

14 oktober 1944 SOESTERBERG A/F (4083/32/310955). ACTIVITY. 
The NNW/SSE runway is temporarily unserviceable 
due to severall small craters. The NW/SE and E/W. 
runways including the landing area are unservicea-
ble being obstructed by numerous unfilled craters. 

Nee Geen CE indicatie 

13 augustus 1944 SOESTERBERG A/F. (4083/32/310955). ACTIV-
ITY. Runways and landing area fully serviceable. 
Landing T and XT soon on 1st and 2nd runs of the 
sortie. M.T. activity in E. dispersal area. Construc-
tional work on dispersals continues. No statement 

Nee Geen CE indicatie 
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Datum Gebeurtenis (bron: Air 37/9)  Relevant   Motivatie 
on progress is possible due to lack of comparative 
photographs. 

 

 
Afb.15. – Luchtfoto-interpretatie van vliegveld Soesterberg d.d. 1940. Bron: The National Archives, Air 34/715. 
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Afb.16. – Bomb Plot d.d. 8 maart 1945. Rood omlijnd: onderzoeksgebied. Zwart omlijnd: analysegebied (Air 

40/1053). 
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Afb.17. –Luchtfoto d.d. 25  maart 1945. Rood omlijnd: onderzoeksgebied. Zwart omlijnd: analysegebied. (Air 

40/1053). Er zijn talloze bomkraters te zien in het onderzoeksgebied – ten zuiden van de rode lijn. 
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Afb.18. – Luchtfoto-interpretatie van vliegveld Soesterberg d.d. 1940., nu weergegeven door  middel van GIS. Bron: The 

National Archives, Air 34/715. Rood omlijnd: onderzoeksgebied. Zwart omlijnd: analysegebied. 
 

Datum Gebeurtenis (bron: Air  27/101) Relevant   Motivatie 
15 augustus 1944 No. 7 Squadron. The Main Force of 7 Squadron 

now took the air, and it consisted of  Master 
Bomber, Deputy, 3 Backers Up (again led, for the 
second day running, by the Squadron Commander) 
and 4 Supporters. The target, SOESTERBERG air-
field, was plainly visible 30 miles away as the 
weather was clear and visibility excellent. The red. 
T.I.’s dropped by Master Bomber were bang on 
aiming point and instructions given to bomb same. 
The target was quickly obscured by smoke and the 
bombing was very well concentrated on the whole 
airfield. Several direct hits were noted on the run-
ways and adjacent buildings. There was only mod-
erate heavy flak. 

Ja Het betreft het analysegebied 

15 augustus 1944 SOESTERBERG. Master Bomber. 4 Red T.I. L.B. 4 
T.I. Red. 6 x 1000 U.S.A. M.65. G.P. Target was 
plainly seen from 20 miles and own Reds seen to 
fall right in the middle of airfield, with own bombs 
overshooting to fall on perimeter track and build-
ings to the east. Main Force therefore ordered to 
bomb Reds and at the end of attack to aim at cen-
tre of smoke if Reds not visible. Bombing was very 
concentrated. 1 T.I. Red and 1x1000 brought back 
– hung up. 

Ja Het betreft het analysegebied 
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15 augustus 1944 SOESTERBERG. 10 x 1000 U.S.A. M.65 G.P. 2 x 
500 G.P.T.D. 2 x 500 G.P.L.D. Own bombs aimed 
visually and seen to hit E-W runway, two aircraft 
having already hit  NW-SE runways. T.I.’s were also 
down in middle of airfield. Bombing was very well 
concentrated and marking was good and continu-
ous. 

Ja Het betreft het analysegebied 

15 augustus 1944 SOESTERBERG. 10 x 1000 U.S.A. M.65 G.P. 2 x 
500 G.P.T.D. 0.25. 2 x 500 G.P.L.D. Aiming.point 
bombed visually, as no markers were down. Very 
good bombing was achieved and one stick was 
seen to fall right along runway. Much reddish 
smoke and bomb flashes seen. 

Ja Het betreft het analysegebied 

15 augustus 1944 SOESTERBERG. Deputy Master Bomber. 4 T.I. Red 
L.B. 4 T.I. Red. 6 x 1000 U.S.A. M.65 G.P. T.I’s 
and bombs dropped visually and were right on tar-
get. Bombing was well concentrated and no wild 
bombing was seen. Many fires were started and 
much smoke obscured the whole target.  

Ja Het betreft het analysegebied 

15 augustus 1944 SOESTERBERG. 10 x 1000 U.S.A. M.65 G.P. 2 x 
500 G.P.T.D. 025. 2 x 500 G.P.L.D. Red T.I’s cas-
caded and fell midway along easterly runway and 
own bombs released on these. Subsequent bomb-
ing was extremely well concentrated on the airfield 
and very soon the target was obscured by smoke. 

Ja Het betreft het analysegebied 

15 augustus 1944 SOESTERBERG. Backer Up. 4 T.I. Red L.B. 4 T.I. 
Red. 6 x 1000 U.S.A. M.65 G.P. Target definitely 
identified although on arrival a pall of smoke was 
already rising . Bombed visually. Very concentrated 
and accurate marking and bombing seen, was 
nearly all on airfield apart from one or two sticks to 
the N. and E. Column of smoke and dust up to 
3000 feet on leaving. 

Ja Het betreft het analysegebied 

15 augustus 1944 SOESTERBERG. 10 x 1000 U.S.A. M.65 G.P. 2 x 
500 G.P.T.D.025. 2 x 500 G.P.L.D. On instruc-
tions from Master Bomber, own bombs released on 
Red T.I.’s. Bombing was very well concentrated and 
a lot of smoke and explosions were seen.  

Ja Het betreft het analysegebied 

15 augustus 1944 SOESTERBERG. Backer Up. 4 T.I. Red L.B. 4 T.I. 
Red. 6 x 1000 U.S.A. M.65 G.P. Bombs released 
visually and on Master Bomber’s orders, T.I.’s were 
released on Red T.I.’s on ground, but were not 
seen to burst owing to evasive action, but Master 
Bomber heard to say “bomb Reads”. Bombing was 
chiefly concentrated on eastern edge of aiming 
point on airfield.   

Ja Het betreft het analysegebied 

15 augustus 1944 SOESTERBERG. Backer Up. 4 T.I. Red L.B. 4 T.I. 
Red. 6 x 1000 U.S.A. M.65 G.P. On instructions 
from Master Bomber, own bombs and T.I.’s were 
dropped on Reds seen on western runway, near in-
tersection. All bombing seen was extremely well 
concentrated, one stick falling along NW-SE run-
way. Western half of airfield received the most 
damage.  

Ja Het betreft het analysegebied 

 
Datum Gebeurtenis (bron: Air  27/145) Relevant   Motivatie 
3 september 1944 No. 10 Squadron. Bombing attack on German air-

field at SOESTERBURG [sic] (Nineteen Aircraft). 
Bomb Loads:  
Aircraft E and M 3/ANM.65.6 ANM59. 
3/500lbs.MC. 1/500 lb. GP TD.0025.  
Aircraft Q – 3/ANM.65. 6/ANM.59 2/500lbs. MC. 
2/500lbs GP.TD.0025. 

Ja Het betreft het analysegebied 
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Datum Gebeurtenis (bron: Air  27/145) Relevant   Motivatie 
Aircraft E – 3/ANM.65 6/ANM.59. 
3/500lb.GP.TD.0025. 
Remainder to carry 3/ANM.65. 6/ANM.59. 
4/500lb. GP.TD.0.025. 

 

2.15 The National Archives Washington 

AVG beschikt over één Amerikaanse document, betreffende een bombardement van vliegveld Soesterberg. 
Hierop wordt het analysegebied voor, tijdens en na het bombardement weergegeven. Het volgende werd op 
de geanalyseerde afbeelding waargenomen: 
 Er zijn ten gevolge van het bombardement gebouwen bij het vliegveld Soesterberg beschadigd 
 Het aantal bomkraters in het onderzoeksgebied is duidelijk zichtbaar toegenomen 
 

 
Afb.19. – Verzameling luchtfoto’s met betrekking tot het bombardement van vliegbasis Soesterberg. 

 
AVG beschikt, afgezien van afb. 19, ook over een Amerikaans document met onderstaande gegevens (let op: het betreft 
een andere datum als het afgebeelde  bombardement). 
 

Datum Gebeurtenis (bron: USAAF Fighter Operations on 
17th september 1944, via AVG archief) 

Relevant   Motivatie 

17 september 1944 56th Fighter Group. Runway Soesterberg A/D, 2x 
260 lb., results unobserved. 

Ja Het betreft het analysegebied 
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Datum Gebeurtenis (bron: USAAF Fighter Operations on 
17th september 1944, via AVG archief) 

Relevant   Motivatie 

17 september 1944 Flak installations Soesterberg A/D, results unknow. Ja Het betreft het analysegebied 
 

2.16 Bundesarchiv-Militärarchiv, Duitsland  

Het Bundesarchiv-Militärarchiv beschikt onder andere over zgn. Feindtätigkeitberichte en Wochenlagebe-
richte (berichten waarin geallieerde luchtactiviteiten/bombardementen werden beschreven). Hierin wordt 
meerdere malen melding gemaakt van het analysegebied: 
 

 
Afb.20. –Feindtätigkeitbericht met betrekking tot het geallieerde bombardement van vliegveld Soesterberg d.d. 8 maart 

1944. 
 

 
Afb.21. –Feindtätigkeitbericht met betrekking tot het geallieerde bombardement van vliegveld Soesterberg d.d. 17 maart 

1944. 
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Afb.22 –Feindtätigkeitbericht d.d. 30 maart 1944. 

 

 
Afb.23 –Feindtätigkeitbericht d.d. 15 augustus 1944. 

 
Datum Gebeurtenis (bron: Wochenlageberichte d.d. 1942) Relevant   Motivatie 
10 januari 1942 Abschuss 1 Bristol-Blenheim bei Fliegerhorst  

Soesterberg durch leichte Flak; 3 Mann Besatzung 
tot 

Nee De crashlocatie is te globaal om te kun-
nen bepalen of er hier sprake is van het 
analysegebied 

21 januari 1942 Systematisch wurden am 21.1, die Fliegerhorste 
Soesterberg und Schiphol sowie eine SF -Anlage 
angegriffen 

Ja Het betreft o.a. het analysegebied 

29/30 april 1942 Besonders hervorzuheben ist hierbei die Nacht vom 
29./30.4., in welcher die 4 Fliegerhorste Leeu-
warden (hier wurde der Angriff fünfmal wiederholt), 
Gilze-Rijen, Schiphol und Soesterberg mit zahlrei-
chen Sprengbomben belegt wurden. 

Ja Het betreft o.a. het analysegebied 

20 mei 1942 Absturz 1 Douglas-Boston III bei Flugplatz Soester-
berg  nach Scheinwerferblendung. Von Besatzung 
4 Mann tot 

Nee De crashlocatie is te globaal om te kun-
nen bepalen of er hier sprake is van het 
analysegebied 

18 augustus 1943 Am 18.8. wurde um 02.42 Uhr der Flugplatz So-
esterberg mit Bomben und Bordwaffen ohne Scha-
denserfolg angegriffen. 

Ja Het betreft o.a. het analysegebied 
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3 CHRONOLOGIE RELEVANTE GEBEURTENISSEN 

3.1 Inleiding en tabel chronologie 

AVG heeft op basis van de gegevens in hoofdstuk 2 een overzicht van relevante gebeurtenissen tijdens en na 
de Tweede Wereldoorlog opgesteld, waarbij gebruik is gemaakt van alle op het moment van opstellen be-
schikbare bronnen. Deze gegevens zijn chronologisch in een tabel verwerkt. De in deze tabel verwerkte num-
mering correspondeert met de in de feitenkaart verwerkte feiten en in de bodembelastingkaart afgebakende 
verdachte gebieden (indien van toepassing). 
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MEIDAGEN 1940 

Datum Gebeurtenis Hoofdstuk Bron Bruikbaar t.b.v. afbakening Nr . FK Nr .CE BBK 
10 mei 1940 De commandant van de 12e Batterij 

Luchtafweer liet om 04:10 uur het vuur 
openen op vijf vijandelijke vliegtuigen die 
spoedig door meerdere werden gevolgd.  
Kort na de vuuropening ontstond er 
kortsluiting in het vuurleidingstoestel 
waardoor de batterij uitviel. Om 04:40 uur 
begon de batterij opnieuw te vuren op een 
formatie van drie vliegtuigen.  Eén van de 
vliegtuigen kreeg een treffer, zwenkte af en 
kwam in aanraking met één van de andere 
vliegtuigen in het verband, waarna de beide 
vliegtuigen neerstortten bij de noordgrens 
van het vliegpark Soesterberg en in vlammen 
opgingen.  Een bombardement van het 
vliegpark Soesterberg bleef uit, verschillende 
jachtvliegtuigen vielen met hun boordwapens 
de vele gebouwen aan. Vooral de oude 
vliegtuigen bij het theehuis ‘Soesterdal’ 
trokken de aandacht van de vijand.  De 
barak van het 39e Peloton 
Luchtdoelmitrailleurs was ernstig beschadigd. 
Tegen middernacht werd de 12e Batterij 
Luchtafweer verplaatst naar het bedekte 
terrein bij Huize De Hoge Klei ten zuiden van 
de Laan 1914 (p.654) 

2.2.1 
F.J. Molenaar, De 
luchtverdediging in de meidagen 
van 1940. Deel 2 

Ja,  de vliegtuigbeschieting heeft 
betrekking op het analysegebied. De 
crashlocatie is alleen globaal bekend. 
Derhalve kan er niet op basis van de 
vlieg 

-- -- 

10 mei 1940 Soesterberg bleef verschoond van een Duits 
bombardement. Door de beschieting met 
boordwapens ging een deel van de collectie 
historische vliegtuigen die bij het theehuis 
Soesterdal tentoongesteld stond, verloren 
(p.215) 

2.2.1 
P. Grimm / E. van Loo / R. de 
Winter, Vliegvelden in oorlogstijd 

Ja,  de vliegtuigbeschieting heeft 
betrekking op het analysegebied. 

-- -- 

10 mei 1940 Beschieting vliegveld Soesterberg door Duitse 
Messerschmitt Bf 109 jagers. De 
expositievliegtuigen van Soesterdal worden 
onder vuur genomen. De Nederlandse 

2.2.1 
Top, Soesterberg. Vliegveld 1939-
1945. Oorlogsgeweld in en boven 
’t hart van Nederland 

Ja, Theehuis Soesterdal lag in het 
analysegebied, de historische vliegtuigen 
die werden beschoten stonden daar 
vlakbij. Ook melding dat het vliegveld 

-- -- 
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MEIDAGEN 1940 

Datum Gebeurtenis Hoofdstuk Bron Bruikbaar t.b.v. afbakening Nr . FK Nr .CE BBK 
luchtafweer van vliegveld Soesterberg is 
actief. Drie Junkers Ju 52 transportvliegtuigen 
proberen te landen op het vliegveld. Twee 
daarvan worden neergehaald door 
Nederlands kogel- en granaatvuur en storten 
neer bij de lichtmast en op het terrein van de 
Palz. Het vliegveld wordt later opnieuw door 
enkele kleine formaties Bf 109’s beschoten, 
waarschijnlijk drie maal drie vliegtuigen 
Vooral hangar 2 en hangar 14 lopen schade 
op  (p. 41) 

het doelwit was van Duitse 
vliegtuigbeschietingen. 

 
SAMENVATTING LUCHTOORLOG 

Datum Gebeurtenis Hoofdstuk Bron Bruikbaar t.b.v. afbakening Nr . FK Nr .CE BBK 

1940-1945 
Vermeldingen vliegtuig “crashes” en 
neergestorte vliegtuigen 

2.2.1, 
2.2.2 

 
Nee, geen van de aangetroffen 
vermeldingen geeft een exacte locatie 
aan 

-- -- 

1940-1943 Diverse vermeldingen m.b.t. luchtaanvallen  
2.1.1, 
2.2.2 

Vooronderzoeken derden 

Ja, het gaat om een ruim aantal globale 
vermeldingen. Deze meldingen tezamen 
geven een indicatie af van de schaal van 
luchtaanvallen. 

FK3 A-1  

8 maart 1944 

Amerikaanse B-26 Marauders bombarderen 
vliegveld Soesterberg tweemaal. Om 11:20 
uur wierpen 47 toestellen vanaf 12.000 voet 
65 ton brisantbommen af. Hierbij gingen 
enkele lesvliegtuigen en Fieseler Störche 
verloren, het vliegveld zelf bleef beperkt 
bruikbaar. In de middag volgde een tweede 
aanval met 73 Marauders. Geëscorteerd 
door Spitfires en Typhoons wierpen zij zo’n 
100 ton bommen af, waaronder vele 
brandbommen. Als gevolg hiervan was 
Soesterberg tijdelijk uitgeschakeld. De 
startbanen lagen vol kraters, de gebouwen 

2.2.2 
P. Grimm / E. van Loo / R. de 
Winter, Vliegvelden in oorlogstijd 

Ja,  het betreft één van de 
grootschaligere luchtaanvallen op het 
vliegveld Soesterberg.  

FK3 A-1 -- 
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SAMENVATTING LUCHTOORLOG 

Datum Gebeurtenis Hoofdstuk Bron Bruikbaar t.b.v. afbakening Nr . FK Nr .CE BBK 
naast de Flugleitung lagen in puin en de 
spoorlijn was door een voltreffer geraakt.  
Ten gevolge van de geweldige 
luchtdrukverplaatsingen bij de bominslag was 
het Lorenz-aanvliegbaken onklaar geraakt 
evenals de Flak-stelling langs de spoorbaan. 
Voorts waren er afzwaaiers bij de Du 
Moulinkazerne gevallen. Hangars werden na 
de bombardementen naar de bossen op de 
Palz verplaatst (p.222) 

8 maart 1944 Ooggetuigen nemen ongeveer 50 
geallieerde vliegtuigen waar. Tenminste 35 
bommen gevallen in buurtschap Bosch en 
Duin. Alleenstaande villa ´Dennenhof´, 
Vossenlaan 11, is met de grond gelijk 
gemaakt. Op de spoorlijn Den Dolder – 
Soest valt een voltreffer, waardoor de rails 
over een afstand van enkele honderden 
meters worden vernield. Er zijn twee 
blindgangers, één in het wegdek van de 
Taveernelaan en één achter het perceel 
Taveernelaan 2 in het bos. De afgeworpen 
bommen waren naar schatting 
brisantbommen van 500 kilo  die een 
trechter van ongeveer tien meter middellijn 
en vier meter diepte veroorzaakten. In totaal 
vonden op deze dag twee bombardementen 
plaats in de gemeente Zeist. In het gehele 
buurtschap Bosch en Duin en Den Dolder 
waren maar weinig huizen die niet in 
meerdere of mindere mate waren 
beschadigd. Percelen aan de Baarnscheweg 
20 en 22 ernstig getroffen. Groot formaat 
luchtafweerprojectiel gevonden in de berm 
van de weg voor perceel Van der 
Heijdenlaan 39. Doden aan de spoorlijn 

2.5.1 Gemeentearchief Zeist 
Ja,  het betreft één van de 
grootschaligere luchtaanvallen op het 
vliegveld Soesterberg. 

FK3 A-1 -- 
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SAMENVATTING LUCHTOORLOG 

Datum Gebeurtenis Hoofdstuk Bron Bruikbaar t.b.v. afbakening Nr . FK Nr .CE BBK 
tussen Den Dolder en Soest, de Paduaweg 
en een spoorlocatie nabij station Den Dolder 
(inventarisnummer 1784) 

15 augustus 1944 

Operatie Butterscotch. Soesterberg wordt een 
uur lang door 113 Lancasters en Hailfaxes 
van de Royal Air Force bij daglicht 
gebombardeerd. Amerikaanse Thunderbolts 
zorgden voor de escorte. Een groot gedeelte 
van de bommen viel westelijk van het 
vliegveld. Tot in Den Dolder kwamen de 
geallieerde projectielen terecht. Deze plaats 
werd, evenals Bosch en Duin, zwaar 
getroffen. Een Lancaster van No. 428 
Squadron werd door Flak geraakt en stortte 
neer op vliegveld Soesterberg. De 
geallieerden losten die dag 556,8 ton 
bommen boven vliegveld Soesterberg. 
Slechts één JU 88A werd licht beschadigd, 
naast de aanzienlijke schade aan de 
infrastructuur (p.224) 

2.2.2 
P. Grimm / E. van Loo / R. de 
Winter, Vliegvelden in oorlogstijd 

Ja,  het betreft één van de 
grootschaligere luchtaanvallen op het 
vliegveld Soesterberg. 

FK3 A-1 -- 

15 augustus 1944 Bombardement vliegveld Soesterberg. Drie 
bominslagen op of in de nabijheid van 
vliegveld Soesterberg. Naar schatting 200 
vliegtuigen boven Zeist die daarna vliegveld 
Soesterberg bombarderen.  Drie brandende 
vliegtuigen neergestort die niet in de 
gemeente Zeist zijn neergekomen. Bij een 
ingesteld onderzoek werd geconstateerd dat 
er enige honderden brisantbommen van naar 
schatting elk 500 kilo buiten het vliegveld 
Soesterberg waren gevallen. Op en om het 
vliegveld vielen bovendien verscheidene 
brandbommen van een staafmodel 29 cm 
lang, 4 cm middellijn cirkelvormige 
doorsnede, bekleed met blik, karton en 
linnen, gevuld met thermiet. Zij werden 

2.5.1 Gemeentearchief Zeist 
Ja,  het betreft één van de 
grootschaligere luchtaanvallen op het 
vliegveld Soesterberg. 

FK3 A-1 -- 
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SAMENVATTING LUCHTOORLOG 

Datum Gebeurtenis Hoofdstuk Bron Bruikbaar t.b.v. afbakening Nr . FK Nr .CE BBK 
afgeworpen door viermotorige 
bommenwerpers. Drie woningen volkomen 
verwoest, 25 woningen zeer zwaar 
beschadigd, 34 woningen zwaar beschadigd, 
148 woningen licht beschadigd. 
Blindgangers van luchtafweergeschut 
kwamen in de gemeente Zeist terecht bij de 
percelen Walkartweg 37, Torenlaan 10, 
Fred. Hendriklaan 5 en Krullelaan 18. Deze 
werden verwijderd door de opruimingsdienst. 
Tevens kwam een tiental blindgangers neer in 
de buurtschappen Bos en Duin en Den 
Dolder. Op de spoorlijn Utrecht-Amersfoort 
vielen aan weerszijden van het station Den 
Dolder over een afstand van ongeveer 1000 
meter zeven bommen, die de spoordijk en de 
rails, alsmede de bovenleiding vernielden  
(inventarisnummer 1784) 

3 september 1944 Veldm. Montgomeryweg No. 96 – 
Groentehal. Betreft een geheel verdwenen 
perceel – getroffen door bombardement. Dit 
geldt ook voor de Luit. Koppenlaan 3 en villa 
Amersfoortsestraat 43 (inventarisnummer 
2687) 

2.5.1 Gemeentearchief Soest 
Ja,  het betreft één van de 
grootschaligere luchtaanvallen op het 
vliegveld Soesterberg. 

FK3 A-1 -- 

3 september 1944 

Massaal bombardement van vliegveld 
Soesterberg door meer dan 100 Britse 
bommenwerpers, twee DO 217’s van de 
Frontschleuse vernield. N.B. het betrof ruim 
600 ton bommen (p.224) 

2.2.2 
P. Grimm / E. van Loo / R. de 
Winter, Vliegvelden in oorlogstijd 

Ja,  het betreft één van de 
grootschaligere luchtaanvallen op het 
vliegveld Soesterberg. 

FK3 A-1 -- 

3 september 1944 Bombardement vliegveld Soesterberg door 
enige honderden viermotorige 
bommenwerpers. Ook bommen buiten het 
vliegveld gevallen waarvan 16 in de 
gemeente Zeist (hiervan 14 ontploft).Eén 
blindganger neergekomen op open terrein 
op het terrein van de  Willem Arntzstichting te 

2.5.1 Gemeentearchief Zeist 
Ja,  het betreft één van de 
grootschaligere luchtaanvallen op het 
vliegveld Soesterberg. 

FK3 A-1 -- 
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SAMENVATTING LUCHTOORLOG 

Datum Gebeurtenis Hoofdstuk Bron Bruikbaar t.b.v. afbakening Nr . FK Nr .CE BBK 
Den Dolder. De andere op het perceel Prins 
Alexanderweg 6 te Huis ter Heide. Eén bom 
ontplofte op het wegdek van de 
Amersfoortscheweg nabij het kruispunt van 
deze straat met de Dolderscheweg. In Den 
Dolder ontploften vijf bommen op het terrein 
van de Willem Arntzhoeve.  Het paviljoen 
Boerhaave en de paviljoens genummerd 
Dolderscheweg 192 en 194 werden hierdoor 
zwaar beschadigd. Een vijftal bijgebouwen 
werd lichtbeschadigd (inventarisnummer 
1784) 

21 november 1944 ZWOLLE-AMERSFOORT. Train attacked and 
stopped E.3097. Strikes on waggons (sheet 
2112) 

2.14 The National Archives Londen 
Ja, de spoorlijn in dit kaartvierkant ligt in 
het analysegebied. 

FK3 3-5 -- 

21/22 november 
1944 

Assessed Results: E.3295. 5/6 MET; 2 fires 
(sheet 2119, 138 Wing) 2.14 The National Archives Londen 

Kaartvierkant E.3295 beslaat voor meer 
dan 50% het onderzoeks- en 
analysegebied. 

FK3 3-4 -- 

24 januari 1945 18 x 1000 at intervals on line E.3297-
E.2796. 8 direct hits or more (Sheet 2449) 

2.14 The National Archives Londen 

Nee, er loopt een spoorlijn door het 
analysegebied  heen die deze 
kaartvierkanten doorsnijdt. Het gaat 
echter om 4.75 kilometer spoorlijn. 
Daarmee is deze vermelding te globaal. 

FK3 3-6 -- 

13 februari 1945 Loco and 30 TRG E.E.2996 strafed (sheet 
2551) 

2.14 The National Archives Londen 

Nee, er wordt over een kaartvierkant van 
een kilometer bij een kilometer 
gesproken. Niet bekend is exact waar de 
vliegtuigboordwapenmunitie is 
neergekomen 

-- -- 

21 februari 1945 2 x 500 on railway line at E.3395. No hits 
(sheet 2597) 

2.14 The National Archives Londen 

Ja, de  luchtaanval kan worden 
bevestigd met luchtfoto’s uit de Tweede 
Wereldoorlog. Er zijn bomkraters 
zichtbaar 

-- -- 

19 maart 1945 12 x 500 and 24 x 250. 6 D/Hs at E.3197, 
3 D/Hs at E.2595, 3 D/Hs at E.3298, 3 
D/Hs at E.3797, 3 D/Hs at E.3497, 2 D/H’s 

2.14 The National Archives Londen 
Nee, er liggen twee separate spoorlijnen 
in dit kaartvierkant. Niet duidelijk is op 
welke van de twee spoorlijnen men doelt.  

-- -- 
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SAMENVATTING LUCHTOORLOG 

Datum Gebeurtenis Hoofdstuk Bron Bruikbaar t.b.v. afbakening Nr . FK Nr .CE BBK 
at E.2397 (sheet 2789 (sheet 2789, 308 
Squadron) 

20 maart 1945 Er lieten 20 tot 30 Britse 
jachtbommenwerpers boven Bosch en Duin 
naar schatting een 30-tal bommen vallen die 
explodeerden, waarna er met boordwapens 
op de grond werd gevuurd. De trechters 
hadden een doorsnede van anderhalf tot drie 
meter en een diepte van één tot twee meter. 
Het gewicht van de afgeworpen bommen liep 
uiteen van 50 kilo tot 500 kilo. Het huis 
Biltscheweg 5 brandde geheel uit na een 
voltreffer. Zes slachtoffers van het 
bombardement gevonden naast de spoordijk 
achter Biltseweg 1 te Bosch en Duin. 
Baarnscheweg 5 krijgt een bomtreffer. Niet 
ontplofte bom van ca. 500 kilo achter 
Dennenweg 15 te Bosch en Duin. Drie 
bommen terechtgekomen achter 
Amersfoortscheweg 41 te Huis te Heide 
(uitspanning ‘Ravenhorst’). Op het 
‘Waldlager 2’ gelegen achter de 
Amersfoortscheweg vielen ook enige 
bommen. Tevens melding 
vliegtuigbeschietingen (inventarisnummer 
1784) 

2.5.1 Gemeentearchief Zeist 
Ja, de  luchtaanval kan worden 
bevestigd met luchtfoto’s uit de Tweede 
Wereldoorlog. Er zijn kraters zichtbaar 

FK3 A-1 -- 

21 maart 1945 11 x 500 and 22 x 250 dropped. 1 D/H on 
Rd/Rly Crossing at E.3093 (sheet 2809) 

2.14 The National Archives Londen 

Ja, de  luchtaanval kan worden 
bevestigd met luchtfoto’s uit de Tweede 
Wereldoorlog. Er zijn bomkraters 
zichtbaar 

FK3 3-3 -- 

21 maart 1945 2 x 500 and 3 x 250 on factory near 
E.3093. Heavy explosion (sheet 2809) 2.14 The National Archives Londen 

Ja, de  luchtaanval kan worden 
bevestigd met luchtfoto’s uit de Tweede 
Wereldoorlog. Er zijn bomkraters 
zichtbaar 

FK3 3-3 -- 

26 maart 1945 4 x 500 and 8 x 250 at E.3197, 5 D/H 
(sheet 2877) 

2.14 The National Archives Londen 
Nee, er liggen twee separate spoorlijnen 
in dit kaartvierkant. Het is niet  

--  
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SAMENVATTING LUCHTOORLOG 

Datum Gebeurtenis Hoofdstuk Bron Bruikbaar t.b.v. afbakening Nr . FK Nr .CE BBK 
duidelijk op welke van de twee 
spoorlijnen men op doelt. 

 
SAMENVATTING DUITSE BEZETTING 

Datum Gebeurtenis Hoofdstuk Bron Bruikbaar t.b.v. afbakening Nr . FK Nr .CE BBK 
Vanaf 1940 Langs de zuidwestrand en aan de noordzijde 

van vliegveld Soesterberg verrezen Flak-
torens voor 2 cm en 3.7 cm 
snelvuurkanonnen en ook het zwaardere 8.8 
cm geschut (p.110) 

2.2.2 
R. de Winter, Een eeuw militaire 
luchtvaart in Nederland 1913-
2013. Bakermat Soesterberg 

Nee, er worden geen exacte locaties 
aangegeven. 

-- -- 

15 mei 1941 De grenzen van Truppenübungsplatz 
Soesterberg, waarvan het vliegveld slechts 
een gedeelte is, worden uitgebreid en krijgen 
vastere vormen. Aan de kant van Zeist loopt 
de grens van het gebied nu langs de 
Krakeling en de Woudenbergscheweg. In het 
noorden vormt de spoorlijn Utrecht-
Amersfoort de grens en in het oosten de 
Leusderweg (p.87) 

2.2.2 
Top, Soesterberg. Vliegveld 1939-
1945. Oorlogsgeweld in en boven 
’t hart van Nederland 

Het betreft een erg globale beschrijving. 
Tevens duidt men een erg groot gebied 
aan. 

-- -- 

1942 Er zijn volgens een opgave van Bomber 
Command RAF ruim 720 brandbommen en 
bijna 270 brisantbommen van verschillende 
kalibers op Fliegerhorst Soesterberg gedropt 
(p.121) 

2.2.2 
R. de Winter, Een eeuw militaire 
luchtvaart in Nederland 1913-
2013. Bakermat Soesterberg 

Ja, men vermeld een bombardement op 
het vliegveld. Men benoemt naast 
brisantbommen ook brandbommen. 

FK3 A-1  

Februari-maart 
1942 

Schets van het Nederlandse verzet 
betreffende vliegveld Soesterberg. 
Aangegeven staan o.a. 2 cm 
luchtafweerkanonnen op torens, alsmede 
batterijen zware mitrailleurs (p.101) 

2.2.2 
Top, Soesterberg. Vliegveld 1939-
1945. Oorlogsgeweld in en boven 
’t hart van Nederland 

Nee, de schets is te globaal om CE 
verdachte locaties af te kunnen bakenen. 

-- -- 

Najaar 1944 Kaart met daarop weergegeven o.a. 2 cm 
luchtafweer te Fliegerhorst Soesterberg, 
alsmede gecamoufleerde munitieoverslag,  
etc. (p.106-107) 

2.2.2 
R. de Winter, Een eeuw militaire 
luchtvaart in Nederland 1913-
2013. Bakermat Soesterberg 

Nee, de kaart is te globaal om locaties 
af te kunnen bakenen.. 

-- -- 
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SAMENVATTING DUITSE BEZETTING 

Datum Gebeurtenis Hoofdstuk Bron Bruikbaar t.b.v. afbakening Nr . FK Nr .CE BBK 
Halverwege 
september 1944 

De Luftwaffe haalt vliegbasis Soesterberg 
grotendeels leeg en plaatst springladingen 
om het vliegveld niet ongeschonden in 
geallieerde handen te laten vallen. Er werden 
talrijke, met houten deksels gecamoufleerde 
bommen in de overgebleven onbeschadigde 
startbaan geplaatst die vanuit één centraal 
punt tot ontploffing kon worden gebracht 
(p.224) 

2.2.2 
P. Grimm / E. van Loo / R. de 
Winter, Vliegvelden in oorlogstijd 

Ja, het betreft een indicatie voor 
vernielingsladingen 

-- -- 

29 januari 1945 Spionagebericht over de startbanen op 
Soesterberg. In de startbanen zijn op 
onderlinge afstanden van ca. 50 tot 60 meter 
gaten gegraven ter diepte van 1.25 tot 1.50 
meter. Hierop rust een deksel in dezelfde 
kleur als de startbaan. In de gaten bevinden 
zich mijnen met een leiding die naar een 
centraal punt leidt (p.178) 

2.2.2 
Top, Soesterberg. Vliegveld 1939-
1945. Oorlogsgeweld in en boven 
’t hart van Nederland 

Ja, het betreft een indicatie voor 
vernielingsladingen 

-- -- 

21 februari 1945 Spionagebericht. Er worden volgens 
betrouwbaar bericht bommen onder de 
startbanen van vliegveld Soesterberg gewerkt. 
Gaten in de startbanen zijn weer 
provosorisch gedicht met zand (p.180) 

2.2.2 
Top, Soesterberg. Vliegveld 1939-
1945. Oorlogsgeweld in en boven 
’t hart van Nederland 

Ja, het betreft een indicatie voor 
vernielingsladingen 

-- -- 

Maart 1945 Bovenaanzicht van een gedeelte der 
startbanen. Zandkuil van 1,50 meter diep, 
waarin 2 rioleringsbuizen boven elkaar. In 
die 2 rioleringsbuizen zit een bom van 250 
kg.  Het gat  is afgedicht door een deksel van 
hout. 

2.11.2 Nationaal Archief 
Ja, het betreft een indicatie voor 
vernielingsladingen 

-- -- 

6 maart 1945 Spionagebericht. De drie startbanen van 
vliegveld Soesterberg zijn zowel vlieg- als 
springklaar. Schetsje met bovenaanzicht van 
de startbaan met ‘bomputten’. Zandkuil van 
1,50 meter diep, waarin twee 
rioleringsbuizen boven elkaar. In die 
rioleringsbuizen zit een bom van 250 kilo. 

2.2.2 
Top, Soesterberg. Vliegveld 1939-
1945. Oorlogsgeweld in en boven 
’t hart van Nederland 

Ja, het betreft een indicatie voor 
vernielingsladingen 

-- -- 
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SAMENVATTING DUITSE BEZETTING 

Datum Gebeurtenis Hoofdstuk Bron Bruikbaar t.b.v. afbakening Nr . FK Nr .CE BBK 
Het gat is gedicht met een deksel van hout 
(p.181) 

3 april 1945 Spionagebericht. Behalve de stukken Flak bij 
Vollenhove zouden er volgens gerucht een 
paar stukken bij Den Dolder zijn. Op 
vliegveld Soesterberg nog startbaan intact. 
Ook deze wordt ondermijnd. Men plaatst 
palen op het vliegveld tegen 
parachutelandingen (p.184) 

2.2.2 
Top, Soesterberg. Vliegveld 1939-
1945. Oorlogsgeweld in en boven 
’t hart van Nederland 

Ja, het betreft een indicatie voor 
vernielingsladingen 

-- -- 

3 april 1945 SOESTERBERG. Op vliegveld nog startbaan 
intact. Ook deze wordt ondermijnd. De 
mijnen zijn nog niet op het electrische net 
aangesloten. Men plaatst palen op het 
vliegveld tegen parachutistenlandingen. 

2.11.2 Nationaal Archief 
Ja, het betreft een indicatie voor 
vernielingsladingen 

-- -- 

6 april 1945 VLIEGKAMP SOESTERBERG. De 3 startbanen 
zijn zowel vliegklaar als springklaar. Flak en 
vliegtuigen zijn niet aanwezig. 

2.11.2 Nationaal archief 
Ja, het betreft een indicatie voor 
vernielingsladingen 

-- -- 

9 april 1945 Aan de Soestdijkscheweg in Den Dolder 
vallen twee doden als gevolg van 
beschietingen door twee geallieerde 
jachtvliegtuigen. Sprengcommando’s 
beginnen met het opblazen van o.a. de 
startbanen van vliegveld Soesterberg(p. 185) 

2.2.2 
Top, Soesterberg. Vliegveld 1939-
1945. Oorlogsgeweld in en boven 
’t hart van Nederland 

Ja, het betreft een indicatie voor 
vernielingsladingen 

-- -- 

13 april 1945 De Flak in Den Dolder is ontmanteld. In 
Soesterberg staat soms een paar dagen of 
weken mobiele Flak zoals op het voetbalveld 
naast het Wehrmachtsheim en bij de 
Sportweg, primitief met een net 
gecamoufleerd (p.185) 

2.2.2 
Top, Soesterberg. Vliegveld 1939-
1945. Oorlogsgeweld in en boven 
’t hart van Nederland 

Nee, mobiele FLAK stond op het 
maaiveld en werd vaak verplaatst. Er  
worden bovendien geen exacte locaties 
genoemd, waardoor er geen CE 
verdacht gebied kan worden 
afgebakend. 

-- -- 

20 april 1945 Tegenover en naast restaurant ’t Zwaantje 
worden gaten gegraven waarin bommen 
komen te liggen, bedoeld om het kruispunt 
op te blazen (p.186) 

2.2.2 
Top, Soesterberg. Vliegveld 1939-
1945. Oorlogsgeweld in en boven 
’t hart van Nederland 

Ja, deze locatie ligt in het 
onderzoeksgebied. 

-- -- 
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SAMENVATTING LUCHTFOTOANALYSE 

Datum Gebeurtenis Hoofdstuk Bron Bruikbaar t.b.v. afbakening Nr . FK Nr .CE BBK 
1944 Er is een groot aantal bomkraters zichtbaar 

2.4.2 Luchtfoto’s  d.d.1944 
Ja, de door (tapijt-)bombardementen 
getroffen locaties  zijn conform WSCS-
OCE verdacht op CE. 

FK4 en 
FK5 

-- 

1945 Groot aantal bomkraters, gedichte 
bomkraters, sporen van vernielingen 

2.4.2 Luchtfoto’s d.d.1945 

Ja, de door (tapijt-)bombardementen 
getroffen locaties  zijn conform WSCS-
OCE verdacht op CE. Dit geldt onder 
bepaalde voorwaarden ook voor locaties 
waar vernielingsladingen waren 
aangebracht 

FK4 en 
FK5 -- 

1944-1945 Waarneming van 1662 kraters in het 
analysegebied, waarvan er 1556 binnen de 
contouren van het onderzoeksgebied zijn te 
zien. Deze kraters hebben een gemiddelde 
doorsnee van vijf tot zeven meter 

2.4.2 Luchtfoto’s d.d.1944/1945 
Ja, de door (tapijt-)bombardementen 
getroffen locaties  zijn conform WSCS-
OCE verdacht op CE. 

FK4 en 
FK5 

-- 

1940-1945 Stellingen, wapenopstellingen, loopgraven, 
schuilloopgraven, opslag van 
goederen/brandstof/munitie  

2.4.2 
Luchtfoto’s  
d.d.1940/1943/1944/1945 

Dergelijke militaire objecten zijn conform 
WSCS-OCE verdacht op 
gedumpte/achtergelaten CE 

FK4 en 
FK5 

-- 

 
OCE ONDERZOEKEN & VERMELDINGEN CE/OORLOGSSCHADE 

Datum Gebeurtenis Hoofdstuk Bron Bruikbaar t.b.v. afbakening Nr . FK Nr .CE BBK 
Mei 1945 Op vliegveld Soesterberg en de Leusderhei 

worden enorme hoeveelheden Duitse wapens 
en andere goederen opgeslagen. Deze 
spullen worden in bomkraters gegooid en 
daarna met benzine overgoten of in de brand 
gestoken. Hierna gaat er zand overheen. 
Verantwoordelijk is het 78e ADOS  Depot van 
de Canadezen (p. 199) 

2.2.2 
Top, Soesterberg. Vliegveld 1939-
1945. Oorlogsgeweld in en boven 
’t hart van Nederland 

Ja, het betreft vernietigingslocaties van 
CE. Deze zijn conform de WSCS-OCE 
verdacht op CE 

-- -- 

6 mei 1945 In Soesterberg worden de springladingen 
onder de straten verwijderd (p.190) 2.2.2 

Top, Soesterberg. Vliegveld 1939-
1945. Oorlogsgeweld in en boven 
’t hart van Nederland 

Nee, deze springladingen zijn volgens de 
desbetreffende bron verwijderd 

-- -- 

26 juni 1945 Melding mijnenvelden en bommen. De 
bommen liggen tussen de Paltzerweg, 
Tolhuislaan, Baarnscheweg en Reelaan. 

2.12.2 MMOD archief 
Ja, de Hindelaan, Hertenlaan en 
Paltzerweg liggen (deels) in het 
onderzoeksgebied. 

FK3 3-2 -- 
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OCE ONDERZOEKEN & VERMELDINGEN CE/OORLOGSSCHADE 

Datum Gebeurtenis Hoofdstuk Bron Bruikbaar t.b.v. afbakening Nr . FK Nr .CE BBK 
Hertenlaan 34: een betonnen opslagplaats 
van bommen. Hindelaan 1: twee bommen. 
Hindelaan 2, 4 en 6: opslagplaatsen van 
bommen. 

26 juni 1945 Kaart met daarop aangegeven locaties niet 
ontplofte bommen, omgeving Reelaan, 
Baarnscheweg-Palzerweg 2.12.2 MMOD archief 

Ja, de  luchtaanval kan worden 
bevestigd met luchtfoto’s uit de Tweede 
Wereldoorlog. Er zijn bomkraters 
zichtbaar  

FK3 3-1 -- 

Juni en juli 1945 Door een eenheid van de Britse RAF Bomb 
Disposal zijn in juni en juli 1945 in ca. 6 
weken tijd overal op het vliegveld  
Soesterberg aangebrachte Duitse 
springladingen verwijderd. Tevens werden op 
het vliegveld en op de Leusderheide grote 
hoeveelheden Duitse wapens en andere 
militaire goederen opgeslagen. Dit materiaal 
is in veel gevallen door het 78th ADOS 
Depot van de Canadese strijdkrachten 
gebruikt om bomkraters op te vullen. Voordat 
de krater met zand werd afgedekt, werd het 
gestorte materiaal eerst met benzine 
overgoten en in brand gestoken 

2.1.1 

EOCKL, Rapport van 
vooronderzoek Vliegbasis 
Soesterberg d.d. 2 december 
2004 

Ja, het betreft vernietigingslocaties van 
CE. Deze zijn conform de WSCS-OCE 
verdacht op CE 

-- -- 

Juni/juli 1945 Gedurende ca. zes weken is een groep van 
de RAF explosieven opruimingsdienst bezig 
om overal op het vliegveld Soesterberg en 
elders niet tot ontploffing gebrachte 
springladingen te verwijderen. In de meeste 
gevallen worden bommen tot 250 kg 
gevonden. Verspreid liggende mijnen worden 
tevens opgeruimd. Veel explosieven op de 
Leusderhei aanwezig. De Leusderhei is 
volgestouwd met geallieerd oorlogsmaterieel, 
vrachtwagens, tanks etc. Hier wordt korte tijd 
later de ‘dump’ ingericht (p. 202, 208-210) 

2.2.2 
Top, Soesterberg. Vliegveld 1939-
1945. Oorlogsgeweld in en boven 
’t hart van Nederland 

Ja, het betreft vernietigingslocaties van 
CE. Deze zijn conform de WSCS-OCE 
verdacht op CE 

-- -- 
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OCE ONDERZOEKEN & VERMELDINGEN CE/OORLOGSSCHADE 

Datum Gebeurtenis Hoofdstuk Bron Bruikbaar t.b.v. afbakening Nr . FK Nr .CE BBK 
13 september 1945 Opgave van een in de gemeente Zeist 

aanwezige landmijn die in de afgelopen 
week werd opgemerkt. Bijgevoegd is een 
locatiekaartje bij de Paltzerweg-
Dolderscheweg 

2.10.1 
Utrechts Archief toegang 1136 
inventarisnummer  207, 
vermeldingen gemeente Zeist 

Nee, de Palzerweg ligt niet in het 
onderzoeksgebied. 

-- -- 

13 december 1945 Technische Dienst vliegveld Soesterberg 
vraagt ruiming van enige mijnen en niet 
ontplofte bommen op de startbanen en in de 
watermeter kelder. 

2.12.1 Gemeentearchief Soest Ja, men vermeld achtergebleven CE. -- -- 

9 juni 1947 Opgave Soesterberg. Het gevarengebied is 
gelegen op M.R. 377/3478/9483 en 
3485/3486. Het terrein zal t.z.t. worden 
afgezocht, hoewel dit geruime tijd in beslag 
zal nemen door de grote hoeveelheid 
granaatsplinters die in de grond zitten. Naar 
alle waarschijnlijkheid bevat dit terrein geen 
landmijnen meer 

2.12.1 Gemeentearchief Soest 
Nee, men geeft alleen aan date er een 
CE onderzoek uitgevoerd moet gaan 
worden. 

-- -- 

26 juni 1947 Aan de oostzijde van de schietbanen van 
vliegveld Soesterberg bevindt zich het zgn. 
‘Minenlager’ (inventarisnummer 1769) 

2.5.2 Gemeentearchief Soest 
Ja, de locatie van de schietbaan is 
bekend, het terrein ten oosten daarvan 
ligt deels in het onderzoeksgebied. 

FK2 -- 

Geen 
datumvermelding 

Middel en ernstig beschadigde percelen te 
Soesterberg: Postdwarsweg 2 
(bombardementen), Veldm. Montgomeryweg 
41 (bezetting en bombardement), groot 
aantal panden Postweg (bezetting en 
bombardementen), Schooldwarsweg 1 en 2 
(bombardementen), Rademakerstraat 28a 
(bezetting en bombardementen), diverse 
panden Schoolweg (bombardementen), 
diverse panden Amersfoortsestraat  
(bombardementen), Andriessestraat 
(bombardementen) (inventarisnummer 2687) 

2.5.2 Gemeentearchief Soest 
Ja, enkele van de locaties liggen in het 
onderzoeksgebied. 

-- -- 

Geen 
datumvermelding 

Door de Explosieven Opruimings Dienst van 
de Koninklijke Luchtmacht zijn enkele locaties 
op vliegbasis Soesterberg reeds afgezocht. 

2.1.1 

EOCKL, Rapport van 
vooronderzoek Vliegbasis 
Soesterberg d.d. 2 december 
2004 

Nee, de contour van het onderzochte 
gebied is gedigitaliseerd op basis van 
een analoog document. Er wordt geen 
opgave gedaan wat de ondergrens van 

FK6 -- 
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OCE ONDERZOEKEN & VERMELDINGEN CE/OORLOGSSCHADE 

Datum Gebeurtenis Hoofdstuk Bron Bruikbaar t.b.v. afbakening Nr . FK Nr .CE BBK 
Deze locaties zijn in geel op een bijgevoegde 
tekening afgezochte gebieden ingetekend. 

de detectie was (kleinste verwijderde 
explosief). 

1960-2003 Door de Explosieven Opruimings Dienst van 
de Koninklijke Luchtmacht zijn tussen 1960 
en 2003 één Britse brisantbom 500 lb., één 
half gedetoneerde Britse brisantbom 500 lb., 
één brisantbom 1000 Ib., één Amerikaanse 
brisantbom 1000 lb.., één half gedetoneerde 
brisantbom 1000 Ib., zeven Duitse 
oefenbommen 250 kg en 4 brandbommen 
op de vliegbasis geruimd. De op 5 oktober 
1975 bij grondwerkzaamheden aangetroffen 
Britse brisantbom 500 lb. was voorzien van 
een chemisch lange vertragingsontsteker. 
Verder zijn er diverse munitieartikelen, 
waaronder munitie met witte fosfor op de 
vliegbasis en aangrenzende Klu objecten en 
op de Leusderheide geruimd 

2.1.1 

EOCKL, Rapport van 
vooronderzoek Vliegbasis 
Soesterberg d.d. 2 december 
2004 

Ja, deze opgave geeft aan wat er reeds 
aan CE is geruimd. Slechts een gedeelte 
van de vliegbasis is onderzocht 

-- -- 

7 augustus 1965 23 JAAR IN DE GROND Duitse vliegtuigbom 
gevonden bij vliegveld (Van onze 
correspondent in Hilversum). Een 900 kilo 
zware bom van Duitse makelij is gisteren in 
de loop van de dag opgegraven op militair 
terrein achter Soesterberg. Het 
levensgevaarlijke stuk oorlogstuig — bijna 
anderhalve meter lang en met een diameter 
van één meter — lang anderhalve meter 
onder de heidegrond en is destijds toen het 
werd afgeworpen —  in 1942 — niet 
geëxplodeerd. Personeel van de Nederlandse 
Heidemaatschappij vond de bom bij 
graafwerk voor een nieuwe tankbaan. De 
bom zal vandaag worden gedemonteerd. 

2.6.1 
Nieuwsblad van het Noorden d.d. 
7 augustus 1965 

Mogelijk, het is niet bekend op welke 
tankbaan men doelt. Een gedeelte van 
een tankbaan ligt in het 
onderzoeksgebied. 

-- -- 

2011 
In het kader van een nieuw aan te leggen 
ecoduct Op Hees nabij Den Dolder heeft 
Prorail namens gemeente Soest opdracht 

2.1.1 1156003-PVO-10 
Ja, een gedeelte van het onderzoeks- en 
analysegebied is reeds vrijgegeven na de 
uitvoering van een explosieven 

FK6 -- 
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OCE ONDERZOEKEN & VERMELDINGEN CE/OORLOGSSCHADE 

Datum Gebeurtenis Hoofdstuk Bron Bruikbaar t.b.v. afbakening Nr . FK Nr .CE BBK 
verleend aan AVG Milieutechniek Heijen BV 
om een explosievenonderzoek uit te voeren 
naar de mogelijke aanwezigheid van 
conventionele explosieven. Aangetroffen CE: 
2 brisantgranaten van 2 cm/20mm 
z/ontsteker, 7 brisantgranaten van 20mm 
met schokbuis no. 257 (GB), 1 
halfpantsergranaat van 20mm (USA),  1 
pantserbrandgranaat van 2 cm (D), 10 
brisantpantsergranaten van 20mm (USA), 1 
brisantgranaat van 8 cm mortier met WgrZ 
(D), 1 brisantpantsergranaat van 10,5 cm 
(D), 13 stuks klein Kaliber Munitie (KKM) incl. 
patroonhulzen KKM, 5 patroonhulzen van 
2cm, 1 patroonhuls van 8,8 cm, 2 restanten 
brisantgranaat van 8cm mortier, 1 staartstuk 
van 8 cm mortiergranaat, strategisch schroot 

onderzoek. Bij dit veldonderzoek werden 
CE aangetroffen. 

1972-2015 Inzet van EOD 2.7.1 EOD archief Zie bijlage 6.7 UOnr. -- 

16 februari 2015 SOESTERBERG - Explosievenexperts van 
Defensie  hebben maandagmorgen een 
zware bom uit de Tweede Wereldoorlog 
onschadelijk gemaakt. De Britse 500-ponder 
werd gevonden bij graagfwerkzaamheden op 
het evenemententerrein van het nieuwe 
Nationaal Militair Museum (NMM), op de 
plaats van de vroegere militaire  vliegbasis 
Soesterberg. De EOD heeft de bom 
gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Het 
geluid was buiten het terrein van het museum 
te vergelijken met een geweerschot. 
Omwonenden aan de kant van het Soester 
Hoogt hebben dit wellicht kunnen horen. 

2.6.1 
Gooi en Eemlander – Webversie 
d.d. 16 februari 2015 

Ja, het Nationaal Militair Museum ligt in 
het analysegebied (en het 
onderzoeksgebied)  

UOnr. 
2015 

-- 
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4 BEOORDELING BRONNENMATERIAAL 

4.1 Indicatie van explosieven in het onderzoeksgebied 

Er was in de meidagen van 1940 geen sprake van grondgevechten in of in de directe nabijheid van het ana-
lysegebied. Duitse vliegtuigen hebben wel beschietingen uitgevoerd. 
 
Er was in de periode voorafgaand aan de bevrijding door de geallieerden geen sprake van grondgevechten 
in of in de directe nabijheid van het analysegebied. 
 
Er waren militaire objecten in het analysegebied of de directe nabijheid aanwezig. Denk aan onder andere 
opstellingen van Flak (Duitse luchtafweer). 
 
Er zijn militaire vliegtuigen in het onderzoeksgebied gecrasht.  
 
Er was sprake van vliegtuigbeschietingen, tapijtbombardementen en tactische duikbombardementen in of in 
de nabijheid van het onderzoeksgebied. 
 
Het onderzoeksgebied heeft geleden onder gevechtshandelingen. 
 
Er zijn in het verleden CE in het onderzoeksgebied of in de directe nabijheid van het onderzoeksgebied ge-
vonden. Het betrof onder andere afwerpmunitie en geschutmunitie. 
 
Er is na de Tweede Wereldoorlog sprake geweest van diverse naoorlogse CE onderzoeken in het onder-
zoeksgebied (contra-indicaties). CE zijn ten gevolge van deze onderzoeken verwijderd. De beschikbare con-
tra-indicaties zijn in de CE bodembelastingkaart verwerkt. Hierbij moet het volgende worden opgemerkt: 
deze vrijwaringen kenden restricties, er werd bijvoorbeeld alleen gezocht naar grotere typen afwerpmunitie. 
 
Op basis van de beschikbare feiten zijn er indicaties beschikbaar waaruit blijkt dat er mogelijk CE op vlieg-
basis Soesterberg 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 is er 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 voor wat betreft de vraag 
of er mogelijk CE in het onderzoeksgebied aanwezig zijn. Luchtfoto’s geven altijd een momentopname 
weer. Er kunnen vòòr, na en tussen verschillende opnamedata in CE in het onderzoeksgebied terecht zijn 
gekomen. Het is, vanwege getroffen camouflage- en misleidingsmaatregelen, maar zeer de vraag of alle 
geschutsopstellingen etc. op luchtfoto’s kunnen worden teruggevonden. Dit geldt ook voor militaire ob-
jecten/gevechtshandelingen in bosgebied/bij bomen 

 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 aange-
troffen. Deze munitie is bovendien geruimd. Dergelijke beperkingen zijn er ook bij andere geraad-
pleegde bronnen, zoals bijvoorbeeld documenten uit de gemeentearchieven. Er kan alleen een CE ver-
dacht gebied worden afgebakend met behulp van concrete locatiebeschrijvingen 
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4.3 Soort en verschijningsvorm van explosieven 

In de lijst van gebeurtenissen (hoofdstuk 3) worden in hoofdlijnen de volgende gevechtshandelingen of CE 
gerelateerde handelingen genoemd:  
 Defensieve maatregelen, w.o. de aanleg van (luchtafweer-)stellingen 
 Geallieerde tapijtbombardementen  
 Geallieerde tactische luchtaanvallen 
 Het gebruik van Duitse oefenbommen 
 Vliegtuigcrashes 
 Het aanbrengen van (geïmproviseerde) vernielingsladingen 
 Naoorlogse springputten 
 
Voor de genoemde handelingen is beoordeeld of – als gevolg van de handeling –CE in het onderzoeksge-
bied aangetroffen kunnen worden. Zo ja, dan is tevens beoordeeld welke van de zestien hoofdsoorten CE uit 
de WSCS-OCE, versie 1, in de bodem aanwezig kunnen zijn. 
 

 Nederlandse mei 1940 en Duitse defensie 1944-1945 

Rondom en in (luchtafweer-)stellingen kunnen CE zijn achtergelaten of gedumpt. De volgende 
hoofdsoorten CE zijn mogelijk ter plaatse van de (voormalige) stellingen en Flakstellingen in het on-
derzoeksgebied aanwezig: 
 

Soort explosief Nationaliteit Subsoort Verschijningsvorm 
Hand-  en geweergranaten Duits O.a. ‘ein-

handgrana-
ten’, ‘Ge-
wehrgranate 
No. 30). 
Kleinste type: 
doorsnee 3 
cm 

Gedumpt / achtergelaten 

Klein kaliber munitie (KKM) Duits, Oud-
Hollands 
 

Onbekend Gedumpt / achtergelaten 

Geschutgranaten Duits, Oud-
Hollands 

2 cm, 3.7 
cm, 8.8 cm 

Kleinste type: 
doorsnee: 2 

cm 

Gedumpt / achtergelaten 
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In loopgraven kunnen CE zijn achtergelaten of gedumpt. De volgende hoofdsoorten CE zijn moge-
lijk ter plaatse van de (voormalige) loopgraven in het onderzoeksgebied aanwezig: 
 

Soort explosief Nationaliteit Subsoort Verschijningsvorm 
Hand-  en geweergranaten Duits O.a. ‘ein-

handgrana-
ten’, ‘Ge-
wehrgranate 
No. 30). 
Kleinste type: 
doorsnee 3 
cm 

Gedumpt / achtergelaten 

Klein kaliber munitie (KKM) Duits, Oud-
Hollands 
 

Onbekend Gedumpt / achtergelaten 

 
Ter plaatse van voormalige mijnenvelden kunnen CE zijn achtergebleven. De volgende hoofdsoor-
ten CE zijn mogelijk in het onderzoeksgebied aanwezig: 
 

Soort explosief Nationaliteit Subsoort Verschijningsvorm 
Landmijnen Duits Mortier-

mijnen S35, 
Tellermijnen 

Gedumpt / achtergelaten 

 

 Geallieerde tapijtbombardementen 

In de geraadpleegde bronnen wordt melding gemaakt van de afworp van Amerikaanse en Britse 
vliegtuigbommen op vliegveld Soesterberg. Er was sprake van tapijtbombardementen. In onder-
staand overzicht worden tevens de CE besproken die tijdens intrudervluchten zijn neergekomen. 
 
De volgende soorten CE zijn als gevolg van de bovengenoemde gevechtshandelingen mogelijk in 
de bodem van het onderzoeksgebied aanwezig:  
 

Soort explosief Nationaliteit Subsoort Verschijningsvorm 
Afwerpmunitie Amerikaans 100 lb. GP, 100 

lb. SAP, 500 lb. 
GP, 500 G.P.T.D., 
500 G.P.L.D., 
1000 lb. GP (AN-
M 65), 1000 lb. 
SAP (AN-M59) 

Afgeworpen 

Afwerpmunitie Brits 40 lb., 250 lb., 
500 lb. MC en GP, 
1000 lb. 

Afgeworpen 

Brandbommen Brits 4 lb., 250 lb. Afgeworpen 
Markeringsbommen Brits  250 lb. TI, 500 lb. 

(mogelijk ook 100 
lb.) 

Afgeworpen 

Clustermunitie Brits 20 lb. Afgeworpen 
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 Duitse afwerpoefeningen 

Er wordt in de geraadpleegde bronnen gesproken over de aanwezigheid van Duitse oefenbommen 
in het onderzoeksgebied. 
 
De volgende soorten CE zijn als gevolg van de bovengenoemde gevechtshandelingen mogelijk in 
de bodem van het onderzoeksgebied aanwezig:  
 

Soort explosief Nationaliteit Subsoort Verschijningsvorm 
Oefenbommen Duits 50 kilo, 250 kilo Afgeworpen, achtergelaten 

 

 Geallieerde luchtaanvallen 2nd Tactical Air Force 

In de geraadpleegde bronnen wordt melding gemaakt van luchtaanvallen door jachtvliegtui-
gen/duikbommenwerpers van de 2nd Tactical Air Force. 
 
De volgende soorten CE zijn als gevolg van de bovengenoemde gevechtshandelingen mogelijk in 
de bodem van het onderzoeksgebied aanwezig:  
 

Soort explosief Nationaliteit Subsoort Verschijningsvorm 
Afwerpmunitie Brits 250 lb., 500 lb., 

1000 lb. 
Afgeworpen 

Vliegtuigboordwapenmunitie Brits 20 mm Verschoten 
 

 Vliegtuigcrashes 

Er zijn Duitse en geallieerde vliegtuigen in het onderzoeksgebied gecrasht. De volgende soorten CE 
zijn als gevolg van de bovengenoemde gevechtshandelingen mogelijk in de bodem van het onder-
zoeksgebied aanwezig:  

 
Soort explosief Nationaliteit Verschijningsvorm 
CE als onderdeel van vliegtuigcrash Duits Onderdeel van vliegtuigwrak 
CE als onderdeel van vliegtuigcrash Geallieerd Onderdeel van vliegtuigwrak 

 

 Vernielingsladingen 

Er wordt in de geraadpleegde bronnen melding gemaakt van de aanwezigheid van meerdere (ge-
ïmproviseerde) vernielingsladingen in het onderzoeksgebied. Het Nederlandse verzet maakt melding 
van 250 kilo bommen die als geïmproviseerde vernielingslading werden gebruikt.    
 
CE kunnen in het geval van een niet in werking getreden vernielingslading zijn gedumpt of achter-
gelaten in het onderzoeksgebied. 
 

Soort explosief Nationaliteit Verschijningsvorm 
(Geïmproviseerde) vernielingslading, CE niet in wer-
king getreden 

Duits Gedumpt, achtergelaten 
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 Naoorlogse springputten 

Er wordt in de geraadpleegde bronnen melding gemaakt van de aanwezigheid van naoorlogse 
springputten in of nabij het onderzoeksgebied. CE kunnen tengevolge van de toenmalige slordige 
wijze van vernietiging zijn weggeslingerd en in de springput zijn achtergebleven.  
 

Soort explosief Nationaliteit Subsoort Verschijningsvorm 
CE afkomstig van springputten Oud-Hol-

lands, Duits, 
geallieerd 

O.a. 2 inch mor-
tiergranaten, ver-
nietigingsladingen 
1 kilo en 3 kilo, 
wapens, patroon-
magazijnen, 8 cm 
mortiergranaten, 
81 mm mortiergra-
naten, SD1, SD10, 
SD 50, Mills 36 
handgranaten, 5 
cm mortiergrana-
ten,3.7 cm, 7.5 
cm, 15 cm, 4.2 
inch mortiergrana-
ten, scherfhandgra-
naten No. 1, 7 veld 
granaten, 40 mm,  
6 ponder granaten, 
steelhandgranaten, 
seinpatronen, 20 
mm/2 cm, 10.5 
cm, 7.5 TL, Panzer-
schreck/Panzerfaust 

Afgeworpen 

 

4.4 Aantal mogelijk aan te treffen explosieven 

De volgende aantallen CE zijn vermoedelijk in het onderzoeksgebied aanwezig: 
 

Soort explosief Aantal mogelijk aan te treffen explosieven 
Afwerpmunitie  Tientallen / honderden 
Brandbommen Tientallen 
CE als onderdeel van vliegtuigcrashes Honderden /duizenden 
Gedumpte munitie (denk aan o.a. klein kaliber munitie, 
hand- en geweergranaten) 

Honderden / duizenden 

Geschutgranaten Tientallen / duizenden 
Vliegtuigboordwapenmunitie Honderden / duizenden 
CE afkomstig van springputten Honderden / duizenden 
Vernielingsladingen vliegveld Enkele tot tientallen 
Landmijnen Enkele tot tientallen 

4.5 Horizontale en verticale begrenzing verdacht gebied 

De verdachte gebieden die in deze paragraaf worden besproken zijn ingetekend op de CE bodembelastings-
kaart. In de volgende deelparagraaf wordt de begrenzing van ieder verdacht gebied besproken en gemoti-
veerd. 
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 Verdachte locaties gedumpte munitie en mijnenvelden 

Er is binnen het onderzoeksgebied sprake de volgende verdachte deelgebieden: 
 Stellingen 
 Luchtafweerstellingen / Fliegerabwehrkanone 
 Loopgraven 
 Mijnenvelden 
 
CE kunnen in en in de omgeving van stellingen en luchtafweerstellingen zijn achtergelaten of ge-
dumpt. Conform WSCS-OCE tabel wordt de volgende afbakening voor stellingen gehanteerd: 
 Geschutopstelling: een gebied van 25 meter rondom het hart van de geschutsopstelling is ver-

dacht op de mogelijke aanwezigheid van CE 
 
CE kunnen in loopgraven zijn achtergelaten of gedumpt. Conform WSCS-OCE tabel wordt de vol-
gende afbakening voor loopgraven gehanteerd: 
 Loopgraven: het gebied binnen de contouren van de loopgraven is verdacht, bij voorkeur aan 

de hand van geogerefereerde luchtfoto’s6 
 
CE kunnen in of nabij mijnenvelden zijn achtergebleven. Conform WSCS-OCE tabel wordt de vol-
gende afbakening voor mijnenvelden gehanteerd: 
 Mijnenveld: geregistreerd mijnenveld waarvan het mijnenlegrapport aanwezig is. Niet alle vol-

gens het mijnenlegrappor gelegde landmijnen zijn geruimd. Geen feitelijke onderbouwing be-
kend waarom er landmijnen worden vermist. De grenzen zoals aangegeven in het mijnenle-
grapport en/of ruimrapport zijn verdacht op CE 

 
De ondergrens van de op gedumpte munitie verdachte gebieden is de toenmalige bodem van het 
militaire object in de Tweede Wereldoorlog. De maximale diepte waarop CE kunnen worden aan-
getroffen is naar onze inschatting 2 meter minus het maaiveld uit de Tweede Wereldoorlog. De op 
gedumpte munitie verdachte gebieden zijn afgebakend op basis van waargenomen sporen op 
luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog. Landmijnen kunnen op maximaal 0.5 meter minus het 
maaiveld uit de Tweede Wereldoorlog worden aangetroffen (tenzij deze in bomkraters zijn ge-
dumpt). 
 

 Verdachte locaties tapijtbombardementen  

Er was sprake van Britse en Amerikaanse tapijtbombardementen. Dat wil zeggen dat het onder-
zoeksgebied werd getroffen door bombardementen met middelzware en/of zware bommenwerpers, 
met als doel om schade aan te richten over een groot gebied. 
  

                                                   
6 Niet alle loopgraven etc. zijn zichtbaar op luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog. Denk bijvoorbeeld aan 
loopgraven in bosgebied. Alleen de op luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog waargenomen militaire 
objecten konden worden afgebakend. 
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De WSCS-OCE schrijft de volgende afbakening voor ingeval tapijtbombardementen: 
 Op basis van een analyse van het inslagenpatroon wordt de maximale afstand tussen twee op-

eenvolgende inslagen binnen een inslagpatroon bepaald. Het verdachte gebied wordt afgeba-
kend door deze afstand te projecteren op de buitenste inslagen van het inslagenpatroon. Dat is 
exclusief de eventuele horizontale verplaatsing van de buitenste blindganger binnen het insla-
genpatroon.7 
 

Het gebied is verdacht op afwerpmunitie tot 4,5 meter minus het maaiveld en mogelijk dieper (dit 
afhankelijk van de sonderingen). In dit gebied kunnen tevens CE afkomstig van vliegtuigbeschietin-
gen (20 mm) worden aangetroffen tot op maximaal 0.5 meter minus het maaiveld uit de Tweede 
Wereldoorlog. 
 

 Verdachte locaties tactische duikbombardementen 

Dit betreft de locaties die in de Tweede Wereldoorlog het doelwit zijn geweest van tactische lucht-
aanvallen door duikbommenwerpers van de 2nd Tactical Air Force. Het volgende onderscheid 
wordt gemaakt: 
 Tactische luchtaanvallen op een pin point target 
 Tactische luchtaanvallen op een line target 
 
De WSCS-OCE maakt, voor wat betreft de afbakening van op afwerpmunitie verdachte gebieden, 
het volgende onderscheid tussen ‘pin point targets’ en ‘line targets’: 
 Duikbombardement op zgn. ‘pin point target’, inslagenpatroon onbekend. Gebied dat is getrof-

fen door een bombardement met jachtbommenwerpers, met als doel om een vooraf bepaald 
specifiek object te treffen (bijvoorbeeld een brug of militair hoofdkwartier). Het verdachte ge-
bied wordt bepaald door een afstand van 181 meter, gemeten vanuit het hart van het doel als 
zijnde CE verdacht aan te merken 

 Duikbombardement op zgn. ‘line target’, inslagenpatroon onbekend. Lineair gebied, nabij een 
spoorlijn, dat is getroffen door een bombardement met jachtbommenwerpers, met als doel om 
de spoorlijn te treffen (bijvoorbeeld omdat zich hier een trein bevond). Het verdachte gebied 
wordt bepaald door een afstand van 91 meter gemeten vanuit het hart van de spoorlijn als 
zijnde CE verdacht aan te merken 

 
De WSCS-OCE kent enkele hiaten, voor wat betreft de afbakening van CE verdachte gebieden. Wat 
bijvoorbeeld te doen met bomkraters die verder dan 91 meter van de spoorlijn liggen? AVG moti-
veert de afbakening van op afwerpmunitie verdachte gebieden als volgt: 
 Is er sprake van een duidelijk aanwijsbaar pin point target, bijvoorbeeld een gebombardeerde 

luchtafweerstelling, dan wordt de WSCS-OCE afbakening gehanteerd (181 meter, gemeten 
vanuit het hart van het doelwit) 

 Bevinden de kraters zich niet verder dan 91 meter afstand van een gebombardeerde spoorlijn, 
dan wordt de WSCS-OCE afbakening gehanteerd (91 meter, gemeten vanuit het hart van de 
spoorlijn) 

 Is er geen duidelijk aanwijsbaar pin point target (181 meter, gemeten vanuit het hart van het 
doelwit), maar zijn er op de luchtfoto’s wel één of meerdere kraters zichtbaar, dan wordt 
rondom het hart van deze krater(s) een straal van 181 meter getrokken 

                                                   
7 Niet alle bomkraters zijn zichtbaar op luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog. Denk bijvoorbeeld aan 
bomkraters in bosgebied. Alleen de op luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog (en een bom plot) 
waargenomen bomkraters konden worden gebruikt om een CE verdacht gebied af te bakenen 
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 Bevinden waargenomen kraters zich verder dan 91 meter vanaf het hart een gebombardeerde 
spoorlijn, dan wordt de afbakening van het pin point target gehanteerd (181 meter, gemeten 
vanuit het hart van het doelwit). Uitgangspunt is dan dat niet duidelijk is of er hier sprake is ge-
weest van vliegtuigbommen bedoeld voor de spoorlijn, of een pin point target in de omgeving 
(bijvoorbeeld mobiele luchtafweer). Derhalve wordt er van een worst case scenario uitgegaan, 
in dit geval het pin point target (181 meter, gemeten vanuit het hart van het doelwit). 

 Er kan bij op luchtfoto’s waargenomen bomkraters lang niet altijd worden bepaald of er sprake 
is geweest van een bombardement of een noodafworp. De WSCS-OCE schrijft geen afbake-
ning voor ingeval noodafworpen. Indien niet zeker is of er sprake was van een bombardement 
of een noodafworp, dan wordt er van een worst case scenario uitgegaan, in dit geval het pin 
point target (181 meter, gemeten vanuit het hart van het doelwit). 

 
Het gebied is verdacht op afwerpmunitie tot 4,5 meter minus het maaiveld en mogelijk dieper (dit 
afhankelijk van de sonderingen). In dit gebied kunnen tevens CE afkomstig van vliegtuigbeschietin-
gen (20 mm) worden aangetroffen tot op maximaal 0.5 meter minus het maaiveld uit de Tweede 
Wereldoorlog. 

 

 Verdachte locaties vliegtuigcrashes 

Dit betreft de locaties waar in de Tweede Wereldoorlog militaire vliegtuigen zijn gecrasht. De 
WSCS-OCE schrijft de volgende afbakening voor: 
 Crashlocaties vliegtuigen. Verdacht op aanwezigheid CE vanwege de crashes. Het CE ver-

dachte gebied wordt situationeel bepaald 
 

CE als onderdeel van vliegtuigcrashes kunnen tot een maximale conusweerstand van 10 MPa met 
een minimale laagdikte van 1 meter worden aangetroffen. De minimale indringingsdiepte is het 
maaiveld uit de Tweede Wereldoorlog. Ter plaatse van crashlocaties kunnen niet alleen CE, maar 
ook verontreinigde grond, asbest en radioactief materiaal worden aangetroffen. 
 
Gecrashte vliegtuigen die in de Tweede Wereldoorlog aan de oppervlakte lagen werden meestal 
nog tijdens de oorlogsjaren afgevoerd, mede vanwege de mogelijkheid om kostbaar aluminium 
kunnen te hergebruiken. De crashlocaties zijn alleen globaal bekend. Zij zijn derhalve niet weerge-
geven op de presentatiekaart van de verzamelde historische feiten en de CE bodembelastingkaart 
die op basis van concrete feiten wordt vastgesteld. 
 

 Verdachte locaties vernielingsladingen 

Dit betreft de locaties waar mogelijk vernielingsladingen kunnen worden aangetroffen: 
 Vernielingsladingen. Locaties van in werking gestelde vernielingsladingen, waarbij de mogelijk-

heid bestaat op het aantreffen van niet (geheel) gedetoneerde springlading(en). De locaties 
waar de vernielingsladingen in werking zijn gesteld, zijn verdacht op CE. De afbakening wordt 
situationeel bepaald. 

 
Het is daarnaast  ook mogelijk om vernielingsladingen die in hun geheel niet in werking zijn getre-
den aan te treffen. Van vliegveld Soesterberg is bekend dat er hier vliegtuigbommen als geïmprovi-
seerde vernielingslading werden gebruikt. Niet bekend is op welke diepte iedere vernielingslading 
individueel werd aangebracht. Het maaiveld uit de Tweede Wereldoorlog is de bovengrens van het 
CE verdachte gebied. Daar waar de banen van het vliegveld ondertussen zijn verwijderd, kunnen 
mogelijk nog steeds vernielingsladingen worden aangetroffen. 
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 Verdachte locaties springputten 

Dit betreft de locaties waar na de Tweede Wereldoorlog munitie werd vernietigd: 
 Vernietigingslocatie voor CE. Eén of meerdere springputten. De contour(en) van de spring-

put(ten) en afbakening verder situationeel te bepalen, bijvoorbeeld gelet op de afstand van 
eventuele uitgeworpen CE buiten deze contour(en). 

 
De vernietigingslocaties zijn conform de WSCS-OCE situationeel bepaald. Vaak werden bomkraters 
als springput gebruikt, of de hierin aanwezige munitie werd eenvoudigweg verbrand (wat vaak maar 
gedeeltelijk lukte). Op de locaties van springputten (en bomkraters) kan de grond verontreinigd zijn. 
Er kunnen hier tevens gedumpte restanten van vliegtuigen, munitie, radioactief materiaal en asbest 
in zijn gedumpt.  
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5 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

5.1 Conclusie 

AVG heeft in opdracht van de provincie Utrecht een vooronderzoek CE uitgevoerd ter plaatse van vliegbasis 
Soesterberg. 
 
Op basis van de beoordeling van de feiten van het vooronderzoek is geconcludeerd dat er ruimschoots vol-
doende indicaties zijn voor de mogelijke aanwezigheid van CE in het onderzoeksgebied.  
 
De volgende gevechtshandelingen / CE gerelateerde handelingen hebben in of in de nabijheid van het on-
derzoeksgebied plaatsgevonden: 
 Bombardementen 
 Vliegtuigbeschietingen 
 De aanleg van (luchtafweer-)stellingen en loopgraven 
 De aanleg van mijnenvelden 
 Vliegtuigcrashes 
 Het aanbrengen van vernielingsladingen 
 Het gebruik van springputten 
 
De volgende CE kunnen mogelijk in het onderzoeksgebied worden aangetroffen: 
 Afwerpmunitie en clustermunitie 
 Brandbommen 
 Vliegtuigboordwapenmunitie 
 Gedumpte en achtergelaten munitie 
 Landmijnen 
 CE als onderdeel van vliegtuigcrashes 
 (geïmproviseerde)vernielingsladingen 
 CE als onderdeel van springputten 
 
Er zijn relevante contra-indicaties bekend. De (luchtmacht-)EOD en civiele explosieven opsporingsbedrijven 
hebben in het verleden meerdere CE onderzoeken in het onderzoeksgebied uitgevoerd. 
 
Het onderzoeksgebied is gedeeltelijk verdacht op CE. Het verdachte gebied is horizontaal afgebakend op de 
CE-bodembelastingkaart (zie bijlage 6.5).  
 
De verticale afbakening van de CE verdachte locaties wordt als volgt bepaald: 
 
Duitse stellingen, luchtafweerstellingen en loopgraven: 
 Ondergrens: de toenmalige bodem van de (luchtafweer)stelling in de Tweede Wereldoorlog. Maximale 

diepte 2 meter minus het maaiveld uit de Tweede Wereldoorlog 
 Bovengrens: het maaiveld uit de Tweede Wereldoorlog 
 
Duitse mijnenvelden: 
 Ondergrens: de toenmalige bodem van de (luchtafweer)stelling in de Tweede Wereldoorlog. Maximale 

diepte 0.5 meter minus het maaiveld uit de Tweede Wereldoorlog 
 Bovengrens: het maaiveld uit de Tweede Wereldoorlog 
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Locaties neergekomen afwerpmunitie: 
 Ondergrens: het gebied is verdacht op afwerpmunitie tot 4,5 meter minus het maaiveld en mogelijk die-

per (dit afhankelijk van de sonderingen) 
 Bovengrens: het maaiveld uit de Tweede Wereldoorlog 
 
Locatie vliegtuigcrashes (alleen globaal bekend): 
 Ondergrens: deze afbakening kan nader worden toegespitst na aanleveren sondeergegevens door de 

provincie Utrecht en indien de exacte crashlocaties bekend zijn 
 Bovengrens: het maaiveld uit de Tweede Wereldoorlog 
 

5.2 Advies vervolgtraject 

AVG adviseert de Provincie Utrecht om tot opsporing van CE over te gaan en een van de volgende stappen 
te ondernemen: 
 Het laten uitvoeren van een aanvullend onderzoek, gericht op het specifiek in kaart brengen van de na-

oorlogs uitgevoerde werkzaamheden, in relatie tot de geplande werkzaamheden. Mogelijk kan het CE 
verdachte gebied op basis van deze informatie worden verkleind 

 Het uitbreiden van het bestaande vooronderzoek. Uit de geanalyseerde bronnen blijkt dat er op een 
‘bom plot’ bominslagen staan ingetekend die niet werden waargenomen op de luchtfoto’s uit de 
Tweede Wereldoorlog. Mogelijk dat er met meer van dergelijke ‘bomb plots’ (en andere buitenlandse 
bronnen) nieuwe inslaglocaties kunnen worden vastgesteld 

 Hierop volgend (indien noodzakelijk) een detectieonderzoek laten uitvoeren binnen het resterende CE 
verdachte gebied 
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6.2  Certificaat WSCS-OCE  
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6.3 Richtlijnen WSCS-OCE afbakening verdachte gebieden 
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6.4 Presentatiekaart verzamelde historische feiten 

Vanwege de grote hoeveelheid verzamelde feiten is ervoor gekozen om de feiten door middel van deelthe-
makaarten te presenteren.  
 
De feitenkaarten hebben de volgende onderwerpen: 

FK1 Situatie mobilisatie periode 1940, A3 formaat 

FK2 Luchtfoto interpretatie 1944 & 1945, A3 formaat 

FK3 Luchtaanvallen & Vermeldingen CE, A3 formaat 

FK4 Luchtfoto collage 1944 & 1945, A1 formaat 

FK5 Inventarisatie bomkraters, A1 formaat 

FK6 OCE onderzoeken , A3 formaat 
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De informatie op deze presentatie kaart is gebaseerd op afbeelding
2 op blz.14. van het vooronderzoek. De daar weergegeven
afbeelding toont het vliegveld ten tijde van de mobilisatieperiode en
de meidagen van 1940.
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De feiten op de feitenkaart zijn ingetekend op basis van vermeldingen
in het vooronderzoek. In archieven aangetroffen feiten die geen
betrekking hebben op het onderzoeksgebied/analysegebied zijn niet
ingetekend, uitgezonderd luchtfoto-waarnemingen. Buiten het
analysegebied ingetekende feiten zijn bovendien niet volledig.
Nummers naast de symbolen op de kaart verwijzen naar de
feitentabel in het vooronderzoek.
A-1 Verzamelpunt voor alle globale vermeldingen van de
luchtaanvallen op het vliegveld Soesterberg 1940-1945.
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De feiten op de feitenkaart zijn ingetekend op basis van vermeldingen
in het vooronderzoek. In archieven aangetroffen feiten die geen
betrekking hebben op het onderzoeksgebied/analysegebied zijn niet
ingetekend, uitgezonderd luchtfoto-waarnemingen. Buiten het
analysegebied ingetekende feiten zijn bovendien niet volledig.
Alleen de contouren van AVG 1156003 en 1356013 zijn exact.
De overig weergegeven gebieden zijn via analoge bron ingetekend
en dienen ter indicatie.
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6.5 CE-bodembelastingkaart  (verdacht gebied) 

Uitwerking van de verzamelde feiten (zie FK kaarten 1 t/m 6). Deze zijn beoordeeld aan de hand van de in-
dicatie tabel van de WSCS-OCE, A1 formaat 
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*1:
Bomkraters zijn potentiële dump- en vernietigingslocaties waar
rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van
CE's en/of restanten daarvan. Zie paragraaf 4.5.1, 4.5.2,
4.5.3, 4.5.5 en 4.5.6



 
 

1562090-VO-03 Vliegbasis Soesterberg Pagina 142 van 146 
 

6.6 Kaarten Nederlandse verzet – vliegbasis Soesterberg 

  





 
 

1562090-VO-03 Vliegbasis Soesterberg Pagina 143 van 146 
 

6.7 Overzicht EOD-ruimingen 

  



 

1562090-VO-01 Vliegbasis Soesterberg  
  

UO-nummer Adres Explosief 

19680278 onbekend niet aanwezig 

19680283 onbekend niet aanwezig 

19710067 Soesterbergsestraat 137 geen 

19710780 Zuiderweg niet aanwezig 

19711114 Schietbaan Soesterberg niet aanwezig 

19711231 Vlb Soesterberg niet aanwezig 

19711633 Bremerweg 19 niet aanwezig 

19712153 Kamp Soesterberg niet aanwezig 

19712222 Knardijk Kavel P27 1 fosforrubberbom 50kg Duits 

19712285 Soesterberg 1 mortiermijn Duits S35 

19722018 
Toegangshek TD-
Tankwerkplaats ca 150 patronen KKM diverse, 4 brisantgranaten van 2"mortier 

19730317 
 Birkstraat 138 Pension 
'Het Witte Huis' 

1 vernietigingslading 3kg,1 hollelading 1 kg,9 hg steel,1 hg OH),1 hg Mills36, 2 rookbussen,2 traangashg B2, 2 
traangaszunders, 1 patroonhouder met patronen Sten, 1 stengun,1 tb, 1 oefenptn van 20mm, 1 exerc.ptn van 20mm, 3 
ptnhouders sten leeg 

19730733 Zie c. en d. ca 200patronen kkm + diverse patroonhouders, 1 nokkenprojectiel van 8cm zonder ontsteker 

19730759 

101 TK bat, Oude 
concentratiekamp te 
Soesterberg diverse granaten 

19730932 
v.d. Bremar, Birkstraat 
35 1 brisantgranaat van 8cm mortier Duits 

19731685 Zie tekening, Zie c. 

19732146 Dumonlinkazerne 1 granaat 

19732300 Plesmanstraat 1 buro 1 brisantgranaat van 8cm Oud-Hollands 

19732627 
Schijvenloods 
Soesterberg 1 betonbom 50kg   

19740060 Montgommeryweg 2 1 lichtgranaat van 81mm mortier (leeg), 1 lichtgranaat van 2"mortier (leeg) 



 

1562090-VO-01 Vliegbasis Soesterberg  
  

UO-nummer Adres Explosief 

19740149 Oude Grachtje 3a 3 bommen van 50kg,4 betonbommen van 50kg, 1 bom van 70kg,1 bomSC van 250kg 

19751649 Brig Kmar 1/2 pond rookzwak buskruit 

19751929 Brigade Kmar vervallen 

19752072 Brigade Kmar 1 S mijn 35 met ontsteker (oefen) 

19752781 Amersfoort ca 80 hulzen kkm diverse, 2 pistool mitrailleurs UZI 

19753217 Montgommeryweg 2 1 bom SD10 met buis Z66, ca 100 patronen kkm diverse 

19761211 Van Mecklenburglaan 1 olietank van een motorfiets 

19761419 Brig Kmar 1 antitankmijn oefen MK4 

19761427 
springput PARA-terrein 
Leusderheide 1 S mijn 35 met ontsteker (oefen) 

19762146 Kinderhuis Nieuwe Weg 1 gedeelte van een loop, 2 bajonetten, 1 schedebajonet 

19762881 Birkstraat 84 vza;geen 

19763431 Birkstraat 84 ca 50kkm diverse 

19763560 Brigade Kmar 1 handgranaat Oud Hollands zonder ontsteker 

19763561 Brigade Kmar 30 kkm, 6 seinpatronen,1 exercitiepatroon van 40mm, 1 kop van panzerschreck 

19772446 Kleine Engedaalweg 1 buskruitgranaat 21cm leeg/zonder buis 

19772808 Ligt op 'n fietspad aldaar 1 betonbom van 250kg Duits 

19773262 Hobbemalaan 5 5 ontstekers D67A1, 1 slagpijpje nr2, 1 exercitiemijnontsteker nr26C1, 1 staafje springstof, ca 20m slagsnoer 

19773782 Van Wedestraat 3 buro 1 brisantgranaat van 2"mortier niet verschoten zonder uitstootkardoes 

19780051 Politie bureau geen 

19781353 Biltseweg 49 schroot 

19783112 Lange Brinkweg 64 1 SAP 60lb van 3"raket met schokbuis 

19790258 Kamp Zeist 1 granaat van 2" mortier 

19790384 Montgommeryweg 2 2 brisantgranaten van 155mm met buis 



 

1562090-VO-01 Vliegbasis Soesterberg  
  

UO-nummer Adres Explosief 

19790478 
Landgoed Tetrode 
Soesterberg VZA 

19790723 
Landgoed Tetrode 
Soesterberg ZA 

19790826 Kon.Mar. Brigade 1 Tellermijn 42 zonder onststeker leeg 

19791800 
Brigade Kon.Mar., 
Soestenberg 1 exercitie antitankmijn nr 25, 1 projectiel lichaam van 81mm mortiergranaat 

19791818 K.Mar., Lensderheide 

73 S mijnen (35 z/ost), 10 S mijnen 43 (leeg),26 oefen S mijnen (leeg),22 exerc. Atmijn nr25(leeg),39 oefenATmijn nr27 
(leeg), 39 Tellermijn 43 (leeg),23 Tellermijn 42 (leeg),21 AP mijn (leeg), 2 lichaam 8,8cm (leeg),2 lichaam 8,8cm gevuld met 
teer, 4 ost mijn, 1 smijn 35 

19793423 

Brigade Kon. 
Marechaussee, 573 
V2plcie(?), Kamp 
Soesterberg(?) 1 SC bom van 50kg duits met transversale buis 25 

19793504 

Brigade Kon.Mar., 573 
V2plcie(?), kamp 
Soesterberg 37 oefenbetonbommen van 250kg zonder rookmarkeerders 

19800265 
573 Vzpl Soesterberg 
(Zeisterspoor). 6 delen van afwerpbare brandstoftanks van een vliegtuig, geen explosief 

19800681 
Kamp Nieuw 
Amsterdam Niet aanwezig 

19800817 Bos van zoom 1 brisantgranaat van 8cm mortier met schokbuis 

19800993 
Brigade KMAR 
Soesterberg 1 Tellermijn leeg 

19810220 
Zeisterspoor, 
Leusderheide 1 bom scherf 20lbs Amerikaans zonder ontsteker 

19810252 kamp Soesterberg ca 35 kkm diverse 

19810424 kamp Soesterberg 1 betonbom 50kg (D) incompleet 

19810432 kamp Soesterberg 1 oefenbom beton 50kg (D) incompleet 

19810440 Achter terrein 573 3 oefenbommen 50kg (D) incompleet 
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19811256 
Brigade KMAR 
Soesterberg 1 band met 73patronen los, 1 doosje 35x .32 scherp 

19812050 kamp Soesterberg 1 handgranaat Mills 36 zonder slagpin 

19812113 Banningstraat geen 

19812196 573 Vzpl Soesterberg 1 pistool Baretta met patroonmagazijn 

19812474 
In het bos nabij de 
vliegbasis 1 mortiergranaat (D) van 5cm met schokbuis 

19812870 Nabij kamp van Zeist 1 oefen Antitank mijn nr 27 

19813102 Politie bureau 50 patronen .22 

19813641 Vliegbasis Soesterberg 1 lichtgranaat van 2"mortier 

19813791 
Kamp Nieuw 
Amsterdam (sdportzaal) niet aanwezig 

19822259 573 Vzplcie geen 

19823371 
Zuiderweg KMAR 
Soesterberg 1 bom GP1000lbs 

19823910 
Kmar, terrein 630 
Intdepot 13 betonbommen 250kg 

19830631 Brigade 1 raketmotor van 3,5"raket (leeg), 1 geweergranaat (trangas), ca 1600kkm diverse, 1pond rookzwakbuskruit 

19830965 Zeisterspoor niet aanwezig 

19831444 KMAR brigade 1 oefenmijn AP S35 

19831899 vliegbasis Soesterberg 1 brisantgranaat van 8cm mortier met schokbuis WgrZT, 1 rookgranaat van 8cm mortier met schokbuis WgrZ 

19833059 MOB complex 1 bom Oud Hollands van 25kg 

19833206 
Dumoulin Kazerne 101 
Tankbat partij oefenmunitie 

19834080 Zeisterspoor 400 afvuurpatronen 

19840123 
Camp Nieuw-
Amsterdam Niet aanwezig 
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19841056 
573 Verzplcie 
Soesterberg 1 scherfbom van 10lbs met neusbuis no873 

19842334 573 Vzpl 1 bom gp500lbs 

19842707 MOB complex ca 2500patronen KKM diverse 

19842708 KMAR brigade 10 st kkm diverse 

19842843 
Veldmaarschalk 
Montgomeryweg 2 1 bom 50kg SD met Cwbuis nr15, 1 oefenbetonbom van 250kg (D) 

19843101 Brigade Kmar 1 engine starter cartridge 

19852330 bomb depot vliegbasis 7 staven dynamiet, 15 stukjes dynamiet (4 staven) 

19853678 
Vliegbasis, kamp 
Soesterberg 11 stuks kkm, 1 LAW raket (leeg), 1 art.gr TP-T compleet met huls (leeg) 105mm, exercitieTLV 75mm 

19861103 Zeisterspoor 1 AT mijn nr 25 (oefen) 

19862191 CAN niet aanwezig 

19862583 CAN, Soesterberg niet aanwezig 

19862730 C.N.A niet aanwezig 

19862977 Zeisterspoor 1 brisantgranaat van 3,7cm met schokbuis 

19863011 
Kamp Nieuw-
Amsterdam niet aanwezig 

19863605 CHA Huis ter Heide niet aanwezig 

19863917 Onbekend geen ,vza 

19870537 
Gebouw V2, 
Zeisterspoor 8 11 blokjes TNT 250gr 

19870555 Brigade ca 5kg vuurwerk, ca 150st kkm 

19872206 
gebouw 21 101 
Tankbataljon 1 ontsteker van handgranaat zonder slagpin 

19873386 
gebouw 21 101 
Tankbataljon 1 markeerbrisantgranaat van 14,5mm, 1 oefenbrisantgranaat van 35mm Zwitserland 
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19881672 Amersfoorstestraat 1 brisantgranaat van 7,5cm Oud-Hollands met schokbuis 

19882589 
Kamp van Zeist, nabij 
luchtvaartmuseum 1 nokkengranaat 15cm 

19882835 
Kamp Soesterberg-
Loods 573 2 lijnraketten, 2 restanten lijnraket 

19883279 Vliegbasis Soesterberg 1 oefenbetonbom Duits 500lbs 

19883417 Gemini, Zeisterspoor 1 betonbom, 2 S-mijn M35 

19883435 630 Intendance Depot 1 brisantgranaat van 4,2"mortier met PD M51A1 

19890678 Terrein F, ISK, Airbase steunverlening USAF 

19890946 U.S. Kamp, geb. 17 2 traangaspatronen 

19891039 Vlb. Soesterberg niet aanwezig 

19891528 Soest, Vliegbasis S'berg niet aanwezig 

19891725 
OCTD Soesterberg 
'Open dag KL' geen 

19891873 
Soest, Camp 'New 
Amsterdam' niet aanwezig 

19891947 
Mob-Complex 
Soesterberg 1 stapelbord á 20 st 120mm HEAT-T, 1 stapelbord á 20st 120mm APFSDS-T 

19892588 Brigade KMar 1 lichtgranaat schot van 2"mortier (nog gevuld) 

19900301 
Mob. Complex 
Soesterberg, geb. R1 1 scherfhandgranaat nr1 compleet (Oud Hollands) 

19910173 Fietspad Zuiderweg 1 brisantgranaat van 7veld met restant schokbuis 

19920097 
WillemSimonkamp, 
achter gebouw 17 geen 

19920248 Vliegbasis Soesterberg toezicht op vernietiging door USAF EOD 

19930032 Vliegbasis Soesterberg niet aanwezig 

19930067 Montgommeryweg 2 1 handgranaat MKII compleet 
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19931282 
DuMoulinkazerne 
(tekening) geen 

19931680 VL.B. assistentie aan 92th EOD Flight 

19940002 Lange Brinkweg 117 1 schroot 

19942022 Montgommeryweg 2 geen 

19942176 KMar Bureau 
ca. 350kkm diverse, 1 oefenbrisantgranaat van 40mm, 2 rookhandgranaat M18 compleet, 1 oefenantitankbrisantgranaat van 
3,5"verschoten 

19951200 
Dolderseweg 107, Den 
Dolder ca 750kkm diverse 

19960004 Olivierkazerne (KMar) 1 rookpot nr1C1 met fuze nr 19C2/17 

19960271 
Introductie/Demonstratie 
BSB Kmar geen, betreft opleiding 

19960879 
Kamp Soesterberg-
gebouw W1 1 brisantbom van 25kg met neusbuis 

19962063 Vliegbasis Soesterberg VZA 

19962359 
Van 
Weerdenpoelmanweg 1 bom GP 500lbs met pistool No30, 1 staartstuk incompleet bom gp500lb 

19962562 Kazerne 
ca 1200 .50 AP, 12 rookpotten nr21,2 atbg raket M222 C2 Dragon, 4 atbg M136,800xEMZ 87-3, 400xEMZ 73-60, 6xJNS 
80-5 

19970307 Lezing BSB geen, betreft opleiding 

19970410 Brigade Soesterberg 1 simulator explosion and flash DM54 

19970571 Off Casino vlg.basis geen, betreft lezing 

19970722 Vliegbasis Soesterberg niet aanwezig 

19971384 Kamp Soesterberg niet aanwezig 

19971424 Brig. KMar 

1 lanceerkoker van guided missile and launcher, surface attack M222C2, 1 lanceerkoker van launcher and cardridge 
84mm:heat M136, 1 lanceerkoker van atbgraket van 64mm M80, 1 deksel van oefenATmijn van TMRP-6, 1 oefenATmijn, 
vermoedelijk VTMA-4 

19972438 Brigade KMAR ca 200kkm diverse, 5 Sim Explode &Flash 
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19981575 Brigade ca 150kkm diverse 

19982166 
Kamp van zeist-Mil 
Luchtvaartmuseum 1 bom ZC250A zonder ampullen 

19990529 brigade 1 rookhandgranaat HR22C2 met ontsteker DM29, ca 200kkm 

19991492 
Kampweg Ingang 
sterrenberg 1 vermoedelijke fosforgranaat 

19991576 
Willem de Zwijger 
kazerne 1 oefenspringbrisantgranaat van 15cm L15 zonder lading zonder ontsteker Oud-Hollands 

19991621 Du moulinkaz. 1 vernielingslading 1kg exercitie 

19991853 
milieu eiland firma 
Tammer zoekactie grond uit Wezep (UO19991576) 

19992108 
Veldmaarschalk 
Montgomeryweg 2 ca 80kkm  

20001318 Oude boskamp 1 brisantgranaat van 8cm mortier met schokbuis Wgrz38 

20002278 Heli detachement diverse munitie fakomstig uit Kosovo 

20021463 stemmerdingweg 1 pantsergranaat van 6ponder/niet verschoten met restant lichtspoor 

20030163 
Soldaat Ketting 
Olivierkazerne Exercitiemunitie 

20030166 MCW Geb 1 Exercitiemunitie 

20030242 Gebouw A 026 zie UO20030255 

20041265 
Mob complex 
Soesterberg ca 1000kkm 

20041391 Vliegbasis Soesterberg 2 rookhandgranaten D14 25  

20050764 

Zeisterspoor, MOB 
complex op kamp 
Soesterberg. 1 vliegtuigbom SD50 (D) zonder ontsteker 

20050927 TD museum exercitiemunitie 

20051277 brigade kmar 1 antitankbrisantgranaatpatroon voor 40mm granaatwerper HEDP 
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20051555 MC soesterberg geen, vooronderzoek 

20060631 

vliegbasis thv shelter 
613 (± 20 mtr van 
openbare weg) te 
Soesterberg. schroot 

20060913 
Veldmaarschalk 
Montgomeryweg 2 1 brisantgranaat van 8cm mortier met schokbuis WGrZ38 niet verschoten 

20061041 

Toegangsweg naar 
kamp Soesterberg, 
linkerzijde, nabij 
pinautomaat BOS-
pomp. 1 scherfbom 20lb Mk2 met pistool No44 niet gewapend 

20061906 
Kamp Soesterberg 
gebouw V37 

1 aanvalshandgranaat eo nr3, 1 replica scherfhandgranaat MKII, 1 replica Duitse steelhandgranaat nr 24, 1 pantsergranaat 
van 105mm losse manchet, 1 pantsergranaat van 25mm losse manchet 

20070097 
Veldmaarschalk 
Montgomeryweg 2 1 traangasgranaat van 40mm verschoten/leeg,2 huls van 20mm leeggeschoten, ca 400kkm diverse, ca 150 vuurwerk 

20070842 Stemerding 29 1 schroot 

20071346 Zeisterspoor 19 1 scherfhandgranaat nr 1C1 zonder ontsteker 

20080263 
Zeisterspoor 10 
Soesterberg ca 200kkm, 4 seinpatronen, 1 hulsbodem 40mm,1 restant rookgranaat van 2"leeg, ca 2kg scherven/diverse restanten 

20091766 Oude Tempellaan 18 ca 120kkm diverse, ca 25kg kruit, 4 slaghoedjes penvuur/patronenpenvuur, 1 verpakkingskokersamenstel tbv 84mm TLV 

20100313 Beauforlaan niet aanwezig 

20100346 
Voormalig Vliegbasis 
Soesterberg niet aanwezig 

20100360 Nieuw EODD complex 1 brisantgranaat van 20mm 

20100841 Kampweg 46 1 pantsergranaat van 6ponder niet verschoten 

20101235 Dolderseweg 11  

20101539 vliegbasis soesterberg niet aanwezig 

20101588 Soesterhoogte staartstuk vermoedelijk van afwerpmunitie 
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20101770 Zeisterspoor 12 Oefenmijnbom No 2 van 50 kg (OH) 

20101775 Zeisterspoor KKM, diverse kalibers 

20101775 Zeisterspoor Huls van 2 cm 

20101775 Zeisterspoor Schroot 

20110300,00 Molenstraat 30 restant lichtgranaat van 81 mortier met restant ontsteker verschoten 

20110641 Zuiderweg Zie OverdrachtsProtocol 

20111378 Zeisterspoor Sprengbeton bombe van 250 KG 

 
 
 
Gemeente Zeist 
 

UO-nummer Adres Explosief 

19711801 Dennenweg geen, zoekactie 

20010884 Korte Bergweg 71 brisantgranaatpatroon van 2cm 

20071103 Korte Bergweg 55 Verzoek om na ruiming Brig Schouten (E.V.) te bellen wat het was: 06-53129650 

20010889 Korte Bergweg 8a 1 brisantgranaat van 2cm niet verschoten met schokbuis 

20011177 Korte Bergweg 8 a geen  

20002234 
Prins Willem 
Alexanderweg no 1A 14 kkm diverse 

19711793 Denneweg ca 500kkm  

19712492 Utrechtseweg 141 Buro 3 handgranaten (scherf), 6 ons springstof, 3kg KKM, 1 bom 50kg (oefen) 

19721069 Odijkerweg 30 handgranaten aanvals (Duits) 

19760461 
Grondmij. "De Bilt", 
verkenning ZA geen 

19773612 Prins Alexanderweg 1 gp bom 500lbs met neuspistool No44 
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19773683 Bergweg geen-vza 

19773759 Bergweg geen-za 

19792720 Vliegbasis Soesterberg niet aanwezig 

19792847 
Paltzerweg 265, Den 
Dolder 1 bovengedeelte van brisantgranaat met schokbuis van 15cm (Duits) 

19793164 Pr. Alexanderweg 6 geen 

19802015 
ZA-gebouw 44, Vliegbasis 
Soesterberg geen 

19811768 Ergens in Zeist geen 

19830252 Identificatie 4 slagpijpjes, ca 1500 st kkm, 1 staartstuk van 120mm mortier, 1 staartstuk van 2"mortier 

19851827 Dolderseweg 164 geen 

19851881 Dolderseweg 164 geen 

19853150 Bouwterrein langs de Dreef. 1 brisantgranaat van 7 veld met tijdbuis verschoten 

19853164 Dolderseweg 7 1 S-mine 35 compleet 

19860904 
spoorlijn 
Amersfoort/Utrecht 1 brisantgranaat van 10,5cm m/az1 niet verschoten 

19871092 W-S Camp, Geb 17 restant van brisantgranaat van 83mm zonder ontsteker met restant springstof 

19871506 Odijkerweg 1 brisantgranaat van 7,5 TL m/ontsteker 

19873418 Doldersweg, Den Dolder 1 restant oefenbetonbom van 50kg 

19880166 
Proefdierenbedrijf 
Austerlitz(?) niet aanwezig 

19881845 Joost v.d. Vondellaan 17 ca 500kkm  

19883522 Marinierskamp Doorn niet aanwezig 

19892062 Gasbedrijf Steynlaan 1 oefen beton bom 

19892375 
Dolderseweg 8, Den 
Dolder 1 schroot 

19911323 Prinsen Marielaan niet aanwezig 



 

1562090-VO-01 Vliegbasis Soesterberg  
  

UO-nummer Adres Explosief 

19921396 Woudenbergseweg 1 handgranaat scherf Mills36 

19930273 
Soestdijkweg 10B, Den 
Dolder geen 

19931039 Weeshuislaan(?) 
27 brisantgranaten van 8cm mortier zonder ontsteker (OH),8 brisantgranaten van 8cm mortier m/WgrZ34 (D), ca2kg grondkardoes+kruit, 75 
ontstekers sb no31 (OH), 1 schietbuis van 8cm mortier, 1 grondplaat van 8cm mortier, 1 grondplaat van 8cm mortier 

19931058 Weeshuislaan(?) 4 brisantgranaten van 8cm mortier 

19931068 Weeshuislaan(?) 15 brisantgranaten van 8cm mortier m/schokbuis, 1 loop van 8cm mortier, 2 affuitsteunen van 8cm mortier 

19931072 Weeshuislaan(?) 1 brisantgranaat van 8cm mortier met schokbuis compleet m/aanv.kardoes niet verschoten 

19932121 Frederik Hendriklaan 5 1 steelhandgranaat compleet 

19941333 Steniaweg 6 2 scherfhandgranaat OH nr 1 compleet, 1 aanvalshandgranaat OH restant nr 3, 1 aanvalshandgranaat Oud Hollands (restant) nr 3, 2kkm 

19941488 Arnhemse Bovenweg ca 3000 kkm diverse 

19950254 Bergweg 141 1 schroot 

19951232 
Burg. M. van der Borglaan, 
Zeist 1 huls van 35mm leeg, 1 exercitiepatroon van 35mm 

19971220 Paduaweg niet aanwezig 

19971336 Wilhelminalaan 8 geen 

19971595 Bos, Den Dolder 2 brisantgranaat van 10,5cm met restant ontsteker incompleet, 1 hulsbodem 

19971693 
Voormalig terrein WA, Den 
Dodler 4 brisantgranaten van 10,5cm met restant ontsteker niet verschoten 

19980096 Den Dolder 1 schroot 

19980886 
Soestdijkerweg 10B, Den 
Dolder 1 restant van tijdbuis Mle 30 verschoten 

19981106 
fornhesenlaan 134, Den 
Dolder 1 scherfhandgranaat MkII met ontsteker 

19990164 Munitieput 1 lichtgranaat van 81mm mortier met restant tijdbuis M84A1 

19991692 Utrechtseweg 141 buro 3 patroonmagazijn 

19992044 
Kamp van Zeist. Tijdelijk 
terrein(Schots) In overleg met elnt K.Zwiggleaar. 
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20001851 Woudenbergseweg 1 brisantgranaat van 7,5cm TL met restant prikbuis (verschoten) 

20002084 Bergweg 173 
ca 200 restanten van oefenbommen betonbom ZC50 type I en II (type II met lichtspoorelement), 1 oefenbom ZC250 (betonbom 250kg), 1 
ampul met rookmaker (glas), 8 lichtspoorelementen afk. van 50kg oefenbom ZC50 type II 

20002084 Bergweg 173 
1 oefenbom ZC50, type I compleet (zonder ampullen), 1 oefenbom ZC50 type 2 compleet/zonder ampullen en lichtspoor, 10 laadkoppen 
AZ46 tbv aanvuring lichtspoor (condensator weerstand lichamen) 

20020211 Platolaan 1 Panzerschreck compleet/niet verschoten 

20021537 Oranje Nassauplein 23 1 pantsergranaat van 24cm (verschoten) zonder lichtspoor 

20030781 Munitieput van buro. ca 100kkm diverse, 1 setje schroot 

20030787 Verlengde Slotbaan 100. ca 1367 kkm diverse 

20050438 

Granaat lang 95 cm ligt 
aan het Griffesteinseplein 
32 te Zeist. Overige 
artikelen in de wapenkamer 
van het bureau. 

1 traangashandgranaat, 1 wrijvingstrekontsteker DM57, 4 hulzen 20mm, 1 oefenhandgranaatontsteker, 1 patroon van 106mm TLV type 
brisant verschoten/gescheiden 

20060380 
Driebergseweg 20 (vlakbij 
station) te Zeist. geen 

20070428 

ligt midden op het 
wandelpad in het bos aan 
de Comeniuslaan in Zeist 1 tijdbuis nr 30 leeg 
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6.8 Geallieerde interpretatierapporten oorlogsschade 
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