
 

AVG Explosieven Opsporing Nederland 
 
Vestiging Heijen Vestiging Kaatsheuvel eo@avg.eu 
De Grens 7 Veerweg 10 www.explosievenopsporing.com 
NL-6598 DK  Heijen NL-5171 PW Kaatsheuvel KvK 1202942 
T +31 48 580 2010 T +31 41 6700 220 
F +31 48 580 2084 

 

  

OPDRACHTGEVER : Provincie Utrecht 

LOCATIE : Soesterberg Sortie 16  

PROJECTNUMMER : 1962230 

KENMERK : 1962230-POA-02 

VERSIE : 02 

DATUM : 24-02-2020 

PRAGMATISCH OPSPORINGSADVIES 
Soesterberg Sortie 16 



 

1962230-POA-01 Soesterberg Sortie 16 Pagina 1 van 20 

Distributielijst 

◼ Provincie Utrecht 

◼ AVG Explosieven Opsporing Nederland 

Dit document is bestemd voor de opdrachtgever. 

Opdrachtgever Provincie Utrecht 

Rapport 1962230-POA-02 

Naam Soesterberg Sortie 16 POA 

Versie 02 

Datum 24-02-2020 

Opgesteld door: Gijs den Braven (Historicus) 
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Afbeelding voorkant 

Luchtfoto van het onderzoeksgebied gelegen tussen de huidige N237 en Vliegbasis Soesterberg.  

Bron: Luftbilddatenbank, sortie 400-0042A, foto 3069 d.d. 13 september 1944.  

Alle rechten voorbehouden 

Niets uit deze rapportage mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, 

of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 

opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. (Artikel 16 

Auteurswet 1912). Het is de opdrachtgever toegestaan voor intern gebruik kopieën te maken zonder 

voorafgaande toestemming van de auteur. 
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

De Provincie Utrecht is bezig met de voorbereiding van de ontwikkeling van Sortie 16 (de projectlocatie, zie 

pagina 5) en heeft AVG Explosieven Opsporing Nederland (hierna: AVG) gevraagd een nader onderzoek te 

doen naar de naoorlogse veranderingen in de vorm van een Pragmatisch Opsporingsadvies (Hierna: POA).  

Ter plaatse van de projectlocatie worden in de nabije toekomst woonhuizen gerealiseerd. Aanleiding voor het 

POA is een vooronderzoek waarin de locatie wordt aangeduid als zijnde verdacht op de mogelijke 

aanwezigheid van conventionele explosieven. De resultaten van het vooronderzoek staan omschreven in 

hoofdstuk 2. 

Een weergave van de CE bodembelastingkaart uit het vooronderzoek staat afgebeeld in bijlage 5.1. 

1.2 Doelstelling van dit pragmatisch opsporing advies 

Het doel van het pragmatisch opsporingsadvies is om in kaart te brengen waar er na de Tweede Wereldoorlog 

grondroerende werkzaamheden hebben plaatsgevonden die indirect invloed hebben op het verdachte gebied 

en de toekomstige werkzaamheden. Door de naoorlogse werkzaamheden in beeld te brengen kunnen 

gebieden die in het vooronderzoek als verdacht worden beschouwd mogelijk als niet-verdacht worden 

aangemerkt en kunnen op deze plekken de toekomstige werkzaamheden regulier worden uitgevoerd. 

1.3 Onderzoeksgebied 

Het onderzoeksgebied ligt te Soesterberg in de gemeente Zeist net over de grens met de gemeente Soest. Het 

onderzoeksgebied bevindt zich tussen de Beukbergenhof, de N237 en de Stemerdingweg (zie de kaart op 

pagina 5). 

1.4 Verantwoording 

De POA is tot stand gekomen dankzij de volgende personen: 

▪ Dhr. G. den Braven MA (Historicus): Opstellen rapportage 
▪ Dhr. M.A. Abee (Manager OCE): Inhoudelijke controle rapportage 

1.5 Leeswijzer 

▪ In hoofdstuk 2 worden de resultaten van het vooronderzoek besproken, zoals de horizontale en verticale 

afbakeningen. 

▪ Hoofdstuk 3 bevat contra-indicaties van naoorlogse veranderingen in het gebied.  

▪ De conclusies en aanbevelingen komen aan de orde in hoofdstuk 4. 

▪ In hoofdstuk 5 zijn de bijlagen opgenomen. 
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2 RESULTATEN VOORONDERZOEK  

Op 9 maart 2016 is een vooronderzoek opgeleverd met kenmerk 1562090-VO-03. In dit hoofdstuk worden 

de bevindingen van het vooronderzoek kort omschreven. 

In hoofdstuk 4.3 van het vooronderzoek worden de mogelijk te verwachten explosieven aangeduid. In 

hoofdstuk 2.1 van deze POA staan de verschillende soorten explosieven omschreven die mogelijk in het gebied 

voor kunnen komen. In hoofdstuk 2.2 wordt het aantal mogelijk aan te treffen explosieven behandeld en in 

hoofdstuk 2.3 worden de horizontale en verticale afbakeningen besproken. 

2.1 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 onderstaand 

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 Gewicht / kaliber 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-
M65), 1000 lb. SAP (AN-M59) 

Afgeworpen 

Afwerpmunitie Brits 
40 lb., 250 lb., 500 lb. MC en 
GP, 1000 lb. 

Afgeworpen 

2.2 Geallieerde luchtaanvallen 2nd Tactical Air Force 

In de geraadpleegde bronnen wordt melding gemaakt van luchtaanvallen door jachtbommenwerpers 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 Gewicht / kaliber Verschijningsvorm 

Afwerpmunitie Brits 250 lb., 500 lb., 1000 lb. Afgeworpen 

Vliegtuigboordwapenmunitie Brits 20 mm Verschoten 

2.3 Aantal mogelijk aan te treffen explosieven 

De volgende aantallen CE kunnen mogelijk in het onderzoeksgebied worden aangetroffen. Een en ander is 

gebaseerd op een inschatting van AVG omdat er in de (historische) bronnen geen exacte aantallen worden 

genoemd: 

Soort explosief Aantal mogelijk aan te treffen explosieven 

Afwerpmunitie Eén t/m enkele 

Vliegtuigboordwapenmunitie Enkele t/m tientallen 
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2.4 Horizontale en verticale begrenzing verdacht gebied 

De verdachte gebieden die in deze paragraaf worden besproken zijn ingetekend op de CE-

bodembelastingkaart. In de volgende deelparagraaf wordt de begrenzing van ieder verdacht gebied 

besproken en gemotiveerd. 

2.4.1 Verdachte locaties tapijtbombardementen 

Er was sprake van Britse en Amerikaanse tapijtbombardementen. Dat wil zeggen dat de projectlocatie werd 

getroffen door één of meerdere bombardementen met middelzware en/of zware bommenwerpers, met als 

doel om schade aan te richten over een groot gebied. 

De WSCS-OCE schrijft de volgende afbakening voor ingeval tapijtbombardementen: 

Op basis van een analyse van het inslagenpatroon wordt de maximale afstand tussen twee opeenvolgende 

inslagen binnen een inslagpatroon bepaald. Het verdachte gebied wordt afgebakend door deze afstand te 

projecteren op de buitenste inslagen van het inslagenpatroon. Dat is exclusief de eventuele horizontale 

verplaatsing van de buitenste blindganger binnen het inslagenpatroon. 

Het gebied is verdacht op afwerpmunitie tot 4,5 meter minus het maaiveld. Dit is gebaseerd op meerdere 

sonderingen die tijdens het vooronderzoek zijn uitgevoerd en waaruit is gebleken dat de harde laag van 10 

MPa van minimaal één meter dik zich in de omgeving van de Vliegbasis Soesterberg op maximaal 4,5 meter 

minus het maaiveld bevindt.1 

2.4.2 Verdachte locaties tactische bombardementen door jachtbommenwerpers 

Dit betreft de locaties die in de Tweede Wereldoorlog het doelwit zijn geweest van tactische luchtaanvallen 

door jachtbommenwerpers van de 2nd Tactical Air Force. De vliegbasis Soesterberg is in zijn geheel 

afgebakend op de mogelijke aanwezigheid van afwerpmunitie. Daarnaast heeft AVG ervoor gekozen om de 

kraters die niet binnen deze afbakening vallen en die niet zijn te koppelen aan een tapijtbombardement af te 

bakenen zijnde afkomstig van een tactische luchtaanval. Deze kraters zijn afgebakend met een afstand van 

181 meter, gerekend vanuit het hart van de kraters.  

Het gebied is verdacht op afwerpmunitie tot 4,5 meter minus het maaiveld van de Tweede Wereldoorlog. Dit 

is gebaseerd op meerdere sonderingen die tijdens het vooronderzoek zijn uitgevoerd en waaruit is gebleken 

dat de harde laag van 10 MPa van minimaal één meter dik zich in de omgeving van de Vliegbasis Soesterberg 

overal op maximaal 4,5 meter minus het maaiveld bevindt.2 

2.4.3 Verdachte locaties vliegtuigboordwapenmunitie 

AVG heeft geconcludeerd dat het niet mogelijk is gebleken een duidelijk onderscheid te maken welke 

locaties enkel door bommen zijn getroffen en waar tevens vliegtuigboordwapenmunitie is neergekomen. 

Daarom zijn alle locaties die verdacht zijn op tactische bombardementen ook verdacht verklaard op de 

mogelijke aanwezigheid van vliegtuigboordwapenmunitie van 20 mm.  

Ter plaatse van deze locaties kunnen CE afkomstig van vliegtuigbeschietingen (20 mm) worden aangetroffen 

tot een diepte van maximaal 0,5 meter minus het maaiveld uit de Tweede Wereldoorlog. 

 
1 AVG Explosieven Opsporing Nederland, Vooronderzoek Vliegbasis Soesterberg d.d. 9 maart 2016. Kenmerk: 
1562090-VO-03, pagina 128. 
2 Idem. 
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3 BEPALING NAOORLOGSE ACTIVITEITEN 

De in het vooronderzoek aangeduide verdachte gebieden zijn nader bekeken door middel van naoorlogse 

kaarten, luchtfoto’s en tekeningen. Gebieden waar naoorlogse veranderingen hebben plaatsgevonden zijn 

hierbij aangemerkt en verwerkt in de tekeningen. Bijlage 5.2 toont een collage van luchtfoto’s die de situaties 

ter plaatse van het onderzoeksgebied tonen in respectievelijk, 1945, 1960, 1989 en 2019.   

3.1 Situatie 1945 

De projectlocatie is sinds de Tweede Wereldoorlog ingrijpend veranderd. Ten tijde van de Tweede 

Wereldoorlog bestond de projectlocatie uit het landgoed van de villa Sterrenberg.  

3.2 Naoorlogse veranderingen 

Ter plaatse van de projectlocatie is de bodem tussen 1960 en 1989 ontgraven. Waar het terrein zich ten 

tijde van de Tweede Wereldoorlog in zijn totaliteit tussen de 12,5 en de 15,5 meter boven NAP bevond, is 

het terrein in 1972 op de schop gegaan toen de rondweg om Soesterberg (tegenwoordig N237) werd 

aangelegd. Het terrein bevindt zich ter plaatse van de projectlocatie tegenwoordig voor een groot gedeelte 

op ongeveer 5,5 meter boven NAP.  

3.3 Huidige situatie 

Nadat het terrein in de jaren zeventig is aangepast is een groot deel van het terrein opnieuw begroeid. Aan 

de zuidzijde is een groot deel van het terrein niet afgegraven. Hier staat onder andere een woning waarvan 

het hoofdgebouw reeds tijdens de Tweede Wereldoorlog aanwezig was. 

3.4 Begroeiing 

Er zijn naoorlogs geplante bomen op het terrein aanwezig. Deze bomen worden deels verwijderd bij het 

bouwrijp maken van het terrein. Een groot aantal van deze bomen bevindt zich op naoorlogs ongeroerd terrein 

en het is mogelijk, maar niet bekend, dat enkele van deze bomen reeds tijdens de Tweede Wereldoorlog 

aanwezig waren. De bodem ter plaatse van de naoorlogs geplante bomen is naoorlogs geroerd. AVG beschikt 

echter niet over informatie met betrekking tot het planten van de bomen. 

3.5 Verstorende objecten 

Ferrometalen objecten, met een hoofdzakelijk ijzeren samenstelling, kunnen een verstorend effect hebben op 

de eventuele opsporingswerkzaamheden. Denk bij dergelijke objecten aan kabels en leidingen, hekwerk, 

verkeersborden (of andere borden), etc. Het is wenselijk, maar niet altijd mogelijk, dat dergelijke objecten 

worden verwijderd, of in ieder geval tijdelijk worden weggehaald gedurende de opsporingswerkzaamheden. 

In het geval van kabels en leidingen is dit moeilijker. Naoorlogs aangebrachte kabels en leidingen kunnen 

vóór de detectie worden verwijderd, mits er niet dieper dan de sleuf, of naast de sleuf wordt gegraven waarin 

deze kabels en leidingen zijn aangelegd. 
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4 CONCLUSIE EN AANBEVELING POA  

4.1 Conclusie en aanbeveling 

Aan de hand van voorliggende hoofdstukken kan het volgende worden geconcludeerd: 

◼ Het onderzoeksgebied is gedeeltelijk verdacht op afwerpmunitie en op vliegtuigboordwapenmunitie 

(zie paragraaf 5.1).  

◼ De bodem is verdacht tot 4,5 meter minus het maaiveld van de Tweede Wereldoorlog. 

◼ Een groot deel van het terrein is in de jaren zeventig 7 tot 10 meter afgegraven. 

Maximale indringingsdiepte en sonderingen 

Ten tijde van het vooronderzoek zijn meerdere sonderingen in de omgeving van Vliegveld Soesterberg 

geraadpleegd. Hieruit is gebleken dat de harde laag met een conusweerstand van 10MPa van minimaal één 

meter dik zich overal op ongeveer 4,5 meter – mv bevindt. De maximale indringingsdiepte van de mogelijk 

aanwezige afwerpmunitie is dus 4,5 meter – mv en dit is op de kaart in paragraaf 5.4 weergegeven. 

Maaiveldhoogten 

Aan de hand van historische kaarten en het Actueel Hoogtebestand Nederland hebben we de globale 

maaiveldhoogten uit de Tweede Wereldoorlog proberen te bepalen en we hebben deze vergeleken met de 

huidige maaiveldhoogten. Hieruit is gebleken dat het terrein zich tegenwoordig voor het grootste deel op 

ongeveer 5,5 meter + NAP bevindt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog varieerde de maaiveldhoogte van 12,5 

tot 15,5 meter +NAP. Het terrein is in de jaren zeventig deels afgegraven tot een hoogte van 5,5 meter +NAP. 

De kaart met de maaiveldhoogten staat weergegeven in paragraaf 5.3. 

Onderzoekslocaties 

In bijlage 5.5 is het netto verdachte gebied (CE-bodembelastingkaart van het POA) weergegeven. Het netto 

verdachte gebied beslaat de uiteindelijke opsporingsgebieden waar mogelijk opsporing dient plaats te vinden, 

voordat er regulier kan worden gewerkt. Door de naoorlogs geroerde laag te combineren met de naoorlogs 

ongeroerde laag (bijlage 5.5) is ingeschat waar grondroerende werkzaamheden door de civieltechnisch 

aannemer vooraf aan de opsporingswerkzaamheden kunnen en mogen worden uitgevoerd. 

Verstorende objecten 

Als er binnen de begrenzing van de projectlocatie ferro-verstorende objecten aanwezig zijn, dan dienen deze 

bij voorkeur gedurende de eventuele opsporingswerkzaamheden te worden verwijderd. Denk hierbij aan 

kabels en leidingen, hekwerk, verkeersborden, etc. 

4.2 Opsporingsfase CE onderzoek 

Binnen het onderzoeksgebied zijn enkele op afwerpmunitie en vliegtuigboordwapenmunitie verdachte 

gebieden afgebakend. Afhankelijk van de toekomstige bestemming van dit terrein dient in een latere fase te 

worden bepaald wat de eventuele risico’s zijn en of er maatregelen dienen te worden getroffen. Dit is 

afhankelijk van de toekomstige grondroerende werkzaamheden die worden uitgevoerd. Eventuele detectie 

en benadering zouden in de toekomst in een projectplan kunnen worden ingepast. De opdrachtgever heeft 

gevraagd om met betrekking tot dit pragmatisch opsporingsadvies nog niet in te gaan op mogelijke 

vervolgwerkzaamheden op het gebied van explosieven opsporing.   
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5 BIJLAGEN 

5.1 CE Bodembelastingkaart vooronderzoek 1562090-VO-03 
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5.2 Luchtfotocollage met naoorlogse veranderingen  
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5.3 Maaiveldhoogten 1945 en 2019 
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5.4 Maximale indringingsdiepte CE 
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5.5 Netto verdachte gebieden (CE-bodembelastingkaart POA)  
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Veerweg 10
5171 PW Kaatsheuvel
0416-700220

Vestiging Kaatsheuvel:
De Grens 7
6598 DK Heijen
0485-802010

Vestiging Heijen:
Email: eo@avg.eu
Web: www.avg.eu

PROJECTNUMMER:
TEKENINGNUMMER:
FORMAAT:
GETEKEND DOOR:
DATUM:
OPDRACHTGEVER:
VOOR AKKOORD:

1962230
BBK POA 2
A2
GdB
24-02-2020
Provincie Utrecht
MAB

CE BODEMBELASTINGKAART - SOESTERBERG SORTIE 16 POA

Binnen het verdachte gebied kan mogelijk vliegtuigboordwapenmunitie van 20 mm
boordwapengeschut worden aangetroffen, alsmede afwerpmunitie van 250, 500, of 1000 lbs.
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5.6 Bronnenlijst en geraadpleegde instanties 

5.6.1 Literatuur, rapporten en tekeningen 

◼ AVG Explosieven Opsporing Nederland, Vooronderzoek Vliegbasis Soesterberg d.d. 9 maart 2016. 

Kenmerk: 1562090-VO-03 

5.6.2 Websites 

◼ Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN), http://www.ahn.nl/index.html 

◼ Dinoloket, https://www.dinoloket.nl/ondergrondmodellen 

◼ Topotijdreis, http://www.topotijdreis.nl/ 

http://www.ahn.nl/index.html
https://www.dinoloket.nl/ondergrondmodellen
http://www.topotijdreis.nl/
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