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1 INLEIDING 

1.1 AANLEIDING 

AVG Explosieven Opsporing Nederland (hierna: AVG) heeft in opdracht van Royal HaskoningDHV een voor-
onderzoek naar de aanwezigheid van conventionele explosieven (hierna: CE) uitgevoerd ter plaatse van de 
projectlocatie Willem Arntsz Hoeve – Den Dolder (zie de kaarten op pagina 7 met de situatie tijdens de Tweede 
Wereldoorlog en op pagina 8 met de huidige situatie). Hier worden in de toekomst diverse bodemingrepen 
uitgevoerd ten behoeve van de herontwikkeling van het terrein.  

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 kaartmateriaal en het advies om de werkzaamheden onder reguliere omstandigheden uit te voeren, of 
om vervolgstappen te zetten in de vorm van bijvoorbeeld een (projectgebonden) risicoanalyse of direct een 
detectieonderzoek. 

1.4 ONDERZOEKSGEBIED 

Het onderzoeksgebied bevindt zich bij Den Dolder in de gemeente Zeist en wordt globaal begrensd door de 
Dennendalweg, de N328 en de spoorlijn. In deze rapportage worden feiten omschreven van oorlogshande-
lingen die in en nabij het onderzoeksgebied hebben plaatsgevonden. Er wordt bij het bepalen van de relevantie 
onderscheid gemaakt in 4 opties: 
 Het feit wordt niet in de rapportage opgenomen wanneer de locatie van de gevechtshandeling verder 

dan ca. 250 meter van het onderzoeksgebied af ligt. 
 Binnen deze rapportages worden alle noemenswaardige feiten binnen een straal van ca. 250 meter 

rondom het onderzoeksgebied opgenomen, waarbij één van de volgende relevanties wordt benoemd: 
 Het feit krijgt de relevantie “nee” wanneer deze buiten het onderzoeksgebied ligt en op voorhand 

al kan worden bepaald dat deze geen invloed heeft op het onderzoeksgebied. Het feit wordt niet 
opgenomen in de chronologietabel in deze rapportage en krijgt geen nummer op de feitenkaart 
in de bijlage. 
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 Het feit krijgt de relevantie “mogelijk” wanneer het een melding betreft die buiten het onderzoeks-
gebied ligt en mogelijk van invloed is op het onderzoeksgebied, of wanneer de melding een gro-
ter gebied betreft dan binnen het onderzoeksgebied ligt. Het feit wordt opgenomen in de chrono-
logietabel, wordt wel of niet afgebakend, en krijgt een nummer op de feitenkaart, mits het feit 
binnen de contouren van de kaart valt. 

 Het feit krijgt de relevantie “ja” wanneer met zekerheid kan worden bepaald dat deze binnen het 
onderzoeksgebied ligt en een afbakening invloed heeft op het onderzoeksgebied. Het feit wordt 
opgenomen in de chronologietabel, de afbakening wordt gemotiveerd en het feit wordt van een 
nummer op de feitenkaart voorzien. 

Het onderzoeksgebied ligt in de volgende gemeente: 
Huidige gemeente Gemeente tijdens de Tweede Wereldoorlog 

Zeist Zeist 

Op de volgende pagina’s staat het onderzoeksgebied weergegeven in de situatie tijdens de Tweede Wereld-
oorlog en de huidige situatie.  
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1.5 ONDERZOEKSMETHODE 

1.5.1 Algemeen 

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

1.5.2 Overgang WSCS-OCE naar CS-VROO 

Sinds 8 februari 2021 vervangt het vrijwillige Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse ontplofbare 
oorlogsresten (CS-VROO) het WSCS-OCE voor de onderdelen vooronderzoek en risicoanalyse. 

Om te voldoen aan het CS-VROO dient deze rapportage te worden geactualiseerd. Bijlage 6.6 bevat een 
overzicht van de bronnen die dienen te worden geraadpleegd, alsmede een opgave van de overige uit te 
voeren werkzaamheden. In paragraaf 5.2.4 heeft AVG voor Royal HaskoningDHV omschreven wat er aan 
deze rapportage dient te worden toegevoegd om aan het CS-VROO te voldoen. 

1.5.3 Inventarisatie bronnenmateriaal 

Het bronnenonderzoek vindt plaats op basis van een inventarisatie van: 
 Gebeurtenissen die hebben geleid tot de mogelijke aanwezigheid van CE (indicaties); 
 Gebeurtenissen die hebben geleid tot de verwijdering van CE (contra-indicaties). 

Wij hebben de volgende archieven en collecties wel/niet geraadpleegd: 

Verplichte bronnen: 

Bron Korte omschrijving Geraadpleegd Hoofdstuk 

Literatuur O.a. En nooit was het stil… Ja 2.2 

Gemeentearchief Zeist Vermeldingen oorlogshandelingen Ja 2.4 

Provinciaal archief / Utrechts Archief te Utrecht Vermeldingen oorlogshandelingen Ja 2.8 

Explosieven Opruimings Dienst Defensie Geruimde explosieven (mora’s/wo’s), mijnen-
kaarten Ja 2.6 

Luchtfotocollectie Bibliotheek Universiteit Wa-
geningen Luchtfoto’s Tweede Wereldoorlog Ja 2.17 

Luchtfotocollectie Topografische Dienst (Ka-
daster) Luchtfoto’s Tweede Wereldoorlog Ja 2.17 

In het verleden uitgevoerde                (voor-
)onderzoeken (Voor-)onderzoeken Ja 2.1 

 
1 Werkveldspecifiek certificatieschema voor het systeemcertificaat ‘Opsporen CE’. 



 

2062135-VO-02 Willem Arntsz Hoeve – Den Dolder Pagina 10 van 64 

Niet-verplichte bronnen: 

Bron Korte omschrijving Geraadpleegd Hoofdstuk 

Nederlands Instituut voor Militaire Historie  
(’s-Gravenhage) Inlichtingen verzet (575 serie) Ja 2.7 

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumenta-
tie (Amsterdam) Collecties 216k en 077 Ja 2.11 

Luchtfotocollectie National Collection of Aerial 
Photography (NCAP, Edinburgh) Luchtfoto’s Tweede Wereldoorlog Nee  

The National Archives (Londen) 2nd TAF Daily Logs Ja 2.13 

Bundesarchiv-Militärarchiv (Freiburg) Gegevens Luftwaffenführungsstab Ja 2.14 

The National Archives and Records Admin-
istration (Washington) Gegevens 8th Air Force, 9th Air Force Nee  

Getuigen Getuigenverslagen uit de eerste hand Nee  

Semi-Statisch Informatiebeheer (Rijswijk) Mijn- en Munitie Opruimingsdienst Ja 2.10 

Nationaal Archief (’s-Gravenhage) Inspectie Bescherming Bevolking tegen lucht-
aanvallen Ja 2.9 

Niet in het WSCS-OCE benoemde bronnen: 

Bron Korte omschrijving Geraadpleegd Hoofdstuk 

Bedrijfsarchief AVG Gegevens uit binnen- en buitenlandse archie-
ven Ja 2.1, 2.5 

Bedrijfsdatabase AVG O.a. oude webartikelen Ja 2.1, 2.5 

Koninklijke Bibliotheek Oude krantenberichten Ja 2.5 

Luchtfotocollectie Luftbilddatenbank Luchtfoto’s Tweede Wereldoorlog Ja 2.17 

Centre Historique des Archives à Vincennes Franse gevechtsverslagen Nee  

Imperial War Museum Beeldmateriaal Tweede Wereldoorlog Ja 2.15 

Library and Archives Canada Defence Overprints Ja 2.16 

Locatiedeskundige Expert op het gebied van lokale historie Nee  

Heemkundekringen / historische kringen Plaatselijke archieven Nee  



 

2062135-VO-02 Willem Arntsz Hoeve – Den Dolder Pagina 11 van 64 

Bron Korte omschrijving Geraadpleegd Hoofdstuk 

Kadaster Zwolle Collectie Stafkaarten Topografische Dienst Ka-
daster te Zwolle Ja 2.3, 2.17 

De aanvullende bron National Collection of Aerial Photography (NCAP) is niet geraadpleegd, omdat de wel 
door AVG geraadpleegde instelling Luftbilddatenbank o.a. gebruikmaakt van luchtfoto’s van dit luchtfotoar-
chief. AVG beschikt niet over adresgegevens van relevante getuigen en relevante toegangsnummers en/of 
inventarisnummers uit het archief van The National Archives and Records Administration (Washington). 

1.5.4 Beoordeling bronnenmateriaal 

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

Bij de beoordeling van het bronnenmateriaal is gebruikgemaakt van het geografisch informatie systeem (GIS). 
De indicaties en contra-indicaties zijn vertaald naar een locatie in het RD-coördinatenstelsel en verwerkt in 
GIS. De GIS dataset wordt mede gebruikt om te beoordelen of het onderzoeksgebied, of delen daarvan, 
verdacht is op de mogelijke aanwezigheid van CE.  

1.5.5 Verantwoording 

Het vooronderzoek is tot stand gekomen dankzij de volgende personen: 
 Mevr. C. Hendriks MA (historica): opstellen van het vooronderzoek en het GIS-kaartmateriaal en het 

uitvoeren van de luchtfotoanalyse 
 Dhr. P. Gieben (GIS-coördinator): verificatie van de luchtfotoanalyse 
 Dhr. M.A. Abee (manager): interne beoordeling opzet en inhoud rapportage 
 Dhr. Dr. W. van den Brandhof (historicus/afdelingshoofd vooronderzoeken): interne beoordeling in-

houd rapportage 
 Dhr. J. van den Bout (coördinator/senior deskundige OOO): interne beoordeling inhoud rapportage 

1.5.6 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 bevat de resultaten van het literatuur- en archiefonderzoek. 

In hoofdstuk 3 zijn de relevante indicaties en contra-indicaties chronologisch in een lijst van gebeurtenissen 
geordend en middels een kaart weergegeven. In dit hoofdstuk is tevens bepaald of de lijst met gebeurtenissen 
voldoende indicaties bevat voor de mogelijke aanwezigheid van CE ter plaatse van de onderzoeklocatie.  

Hoofdstuk 4 is het resultaat van de beoordeling van bronnenmateriaal. Hierin in tevens de bijbehorende CE-
bodembelastingkaart opgenomen.  

Conclusies en aanbevelingen komen aan de orde in hoofdstuk 5. 
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2 INVENTARISATIE BRONNENMATERIAAL 

2.1 EERDER UITGEVOERDE ONDERZOEKEN 

2.1.1 Rapportages AVG 

Medewerkers van AVG hebben in het verleden (voor-)onderzoeken op het grondgebied van de gemeente Zeist 
uitgevoerd. De volgende rapportages zijn mogelijk relevant voor het huidige onderzoeksgebied: 
 AVG Geoconsult Heijen, Vierde Kwadrant - Den Dolder. Een historisch onderzoek naar de aanwezig-

heid van Conventionele Explosieven d.d. 15 oktober 2007. Projectnummer 276218 
 AVG Explosieven Opsporing Nederland, Vooronderzoek CE Vliegbasis Soesterberg d.d. 9 maart 2016. 

Projectnummer 1562090 

De aangetroffen relevante informatie is in deze rapportage verwerkt (zie o.a. paragraaf 2.2). 

2.1.2 Derden 

Er zijn in het AVG bedrijfsarchief geen relevante door civiele explosieven opruimingsbedrijven in de gemeente 
Zeist uitgevoerde (voor-)onderzoeken aanwezig. Een zoekslag naar vooronderzoeken op het internet heeft 
geen relevante informatie opgeleverd. 

2.2 LITERATUUR 

2.2.1 Meidagen 1940 

Beknopt algemeen historisch kader: 

Het Zesde en het Achttiende Duitse leger vielen op 10 mei 1940 Nederland binnen in kader van het door 
Hitler bevolen Fall Gelb. Het Zesde Leger trok door het zuidelijk deel van Nederland richting het Albertkanaal. 
De hoofdaanval van het Achttiende Leger was gericht op de Moerdijkbruggen die door Duitse parachutisten 
waren veroverd. De Moerdijkbruggen waren de toegangspoort naar Vesting Holland waar het Nederlandse 
opperbevel, koningin Wilhelmina en de regering zetelden. 

Nederland was van groot belang voor de Luftwaffe (de Duitse luchtmacht). De vliegvelden zouden worden 
gebruikt voor de strijd tegen Groot-Brittannië en tegelijkertijd kon het Ruhrgebied alleen afdoende worden 
beschermd tegen vijandelijke luchtaanvallen wanneer er Nederlands grondgebied aan het Derde Rijk was 
toegevoegd. 
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Het onderzoeksgebied in de meidagen van 1940: 

In de hieronder weergegeven tabellen staan de onderzoeksresultaten m.b.t. de gemeente Zeist en de plaats 
Den Dolder in de meidagen van 1940. 

Datum 
Gebeurtenis (bron: V.E. Nierstrasz, De operatiën van het 
veldleger en het Oostfront van de Vesting Holland)  Relevant Motivatie 

10/11 mei 1940 

1 en 3-5 R.H., 1 en 2-1 R.H. waren in de nacht van 10/11 
mei 1940 teruggekomen uit het voorterrein der stellingen en 
bevonden zich in het bedekte terrein tussen Huis ter Heide 
en Soesterberg, waar zij volgens bevelen van de C.V. van 
rijwielen werden voorzien (p. 145). 

Nee Er worden geen CE-gerela-
teerde uitspraken gedaan. 

 

Datum Gebeurtenis (bron: D. Top, Soesterberg en omgeving in de 
oorlogstijd)  Relevant Motivatie 

Mei 1940 Er zijn geen relevante vermeldingen met betrekking tot het 
onderzoeksgebied aangetroffen. -- -- 

 

Datum Gebeurtenis (bron: F.J. Molenaar, De luchtverdediging in 
de meidagen van 1940) Relevant Motivatie 

Mei 1940 Er zijn geen vermeldingen met betrekking tot het onder-
zoeksgebied aangetroffen. -- -- 

 
Datum Gebeurtenis (bron: E.H. Brongers, De oorlog in mei ’40) Relevant Motivatie 

Mei 1940 Er zijn geen vermeldingen met betrekking tot het onder-
zoeksgebied aangetroffen. -- -- 

 

Datum Gebeurtenis (bron: H. Amersfoort en P. Kamphuis (red.), 
Mei 1940: de strijd op Nederlands grondgebied) Relevant Motivatie 

Mei 1940 Er zijn geen vermeldingen met betrekking tot het onder-
zoeksgebied aangetroffen. -- -- 
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2.2.2 Luchtoorlog 1940-1945 

2.2.2.1 Den Dolder en het onderzoeksgebied 

In de hieronder weergegeven tabellen staan vermeldingen die betrekking hebben op de luchtoorlog in de 
periode 1940-1945 in de gemeente Zeist en de plaats Den Dolder. 

Datum 
Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn Bombardementen en veron-
gelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 – 5 mei 
1945)2 

Relevant Motivatie 

14 augustus 1941 Bombardement op Den Dolder. Nee 

De vermelding is te globaal om 
te bepalen of er sprake is van 
een locatie binnen de begren-
zing van het onderzoeksgebied 
en is derhalve niet bruikbaar 
voor een nadere analyse. 

28 december 1941 Bombardement op Zeist. Getroffen werd de Dolderseweg 
158. Mogelijk 

De genoemde locatie (huidige 
straatnaam en nummer) be-
vindt zich binnen de begrenzing 
van het onderzoeksgebied.  

28 januari 1942 
Bombardement door Blenheims Mk IV op Den Dolder. Ge-
troffen werd de spoorlijn op ca. 400 meter ten oosten van 
het station. 

Mogelijk 
Het omschreven gebied bevindt 
zich in de nabijheid van het on-
derzoeksgebied.  

22 juni 1942 Dornier Do 217 bij de Dolderseweg 158 te Zeist veronge-
lukt. Mogelijk 

De genoemde locatie (huidige 
straatnaam en nummer) be-
vindt zich binnen de begrenzing 
van het onderzoeksgebied. 
Echter: het is onduidelijk wan-
neer dit toestel hier neer zou 
zijn gestort, in 1942 of in 
1943.  

22 juni 1943 Dornier Do 217 bij de Dolderseweg 158 te Zeist veronge-
lukt. Mogelijk 

De genoemde locatie (huidige 
straatnaam en nummer) be-
vindt zich binnen de begrenzing 
van het onderzoeksgebied. 
Echter: het is onduidelijk wan-
neer dit toestel hier neer zou 
zijn gestort, in 1942 of in 
1943.  

8 maart 1944 Bombardement om 11.00 uur op Den Dolder. Nee 

De vermelding is te globaal om 
te bepalen of er sprake is van 
een locatie binnen de begren-
zing van het onderzoeksgebied 
en is derhalve niet bruikbaar 
voor een nadere analyse. 

8 maart 1944 Bombardement tussen 16.40 en 17.15 uur op Den Dolder. 
Getroffen werd de Amersfoortsestraat. Ja 

AVG beschikt over een Bomb 
plot waaruit blijkt dat het on-
derzoeksgebied getroffen werd 
bij dit bombardement. 

28 juli 1944 Vliegtuig bij de Willem Arntsz Hoeve te Den Dolder veron-
gelukt. Mogelijk 

De genoemde locatie bevindt 
zich gedeeltelijk binnen de be-
grenzing van het onderzoeks-
gebied.  

 
2 AVG weet uit ervaring dat niet alle vermeldingen van T. Eversteijn betrouwbaar zijn. Derhalve moet deze bron altijd in 
combinatie met andere bronnen (ter verificatie van de genoemde gebeurtenissen) worden gebruikt. 
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Datum 
Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn Bombardementen en veron-
gelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 – 5 mei 
1945)2 

Relevant Motivatie 

15 augustus 1944 

Bombardement op Den Dolder om 12.15 uur. Getroffen 
werd het zwembad De Biltse Duinen en de spoorlijn op ze-
ven plaatsen over een afstand van een km aan weerszijden 
van het station. 

Mogelijk 

De spoorlijn nabij het onder-
zoeksgebied bevindt zich bin-
nen 1 kilometer ten oosten van 
het station.  

15 oktober 1944 Bombardement op de spoorlijn Utrecht - Amersfoort. Nee 

De vermelding is te globaal om 
te bepalen of er sprake is van 
een locatie binnen de begren-
zing van het onderzoeksgebied 
en is derhalve niet bruikbaar 
voor een nadere analyse. 

6 november 1944 Bombardement op Den Dolder. Getroffen werd een muni-
tietrein. Nee 

De vermelding is te globaal om 
te bepalen of er sprake is van 
een locatie binnen de begren-
zing van het onderzoeksgebied 
en is derhalve niet bruikbaar 
voor een nadere analyse. 

21 november 1944 Bombardement op Den Dolder. Getroffen werd de Plei-
neslaan. Mogelijk 

De Pleineslaan bevindt zich in 
de nabijheid van het onder-
zoeksgebied.  

29 november 1944 
Bombardement op Den Dolder. Getroffen werd de Padua-
weg en een gebied aan weerszijden van de spoorlijn Amers-
foort - Utrecht. 

Mogelijk 
De spoorlijn bij Den Dolder be-
vindt zich in de directe nabij-
heid van het onderzoeksgebied.  

24 januari 1945 Bombardement op Den Dolder. Getroffen werd de spoor-
lijn. Mogelijk 

De spoorlijn bij Den Dolder be-
vindt zich in de directe nabij-
heid van het onderzoeksgebied.  

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

De spoorlijn bij Den Dolder be-
vindt zich in de directe nabij-
heid van het onderzoeksgebied.  

 

Datum Gebeurtenis (bron: G.J. Zwanenburg, En nooit was het 
stil…Deel 1& 2) Relevant Motivatie 

1940-1945 Geen aanvullende relevante vermeldingen met betrekking 
tot het onderzoeksgebied aangetroffen. -- -- 

 
Datum Gebeurtenis (bron: SGLO crashregister, webeditie) Relevant Motivatie 

21 oktober 1943 T-3010: Ju 88 neergestort bij Den Dolder langs de spoor-
lijn.  Mogelijk 

Het onderzoeksgebied bevindt 
zich bij Den Dolder langs de 
spoorlijn.  

 
Datum Gebeurtenis (bron: www.vergeltungswaffen.nl) Relevant Motivatie 

1944-1945 Geen relevante vermeldingen met betrekking tot het onder-
zoeksgebied aangetroffen. -- -- 
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Datum Gebeurtenis (bron: C. Huurman, Het spoorwegbedrijf in 
oorlogstijd) Relevant Motivatie 

8 maart 1944 

Om 17.10 uur wordt met 73 B-26’s een tweede aanval op 
het vliegveld Soesterberg uitgevoerd. De spoorlijn wordt bij 
kilometer 12.400 zodanig beschadigd dat het treinverkeer 
tussen Den Dolder – Soestduinen en Den Dolder Baarn 
Buurtstation gestaakt moet worden. (p. 289) 

Nee 
De genoemde locatie bevindt 
zich buiten de begrenzing van 
het onderzoeksgebied.  

 

Datum Gebeurtenis (bron: E.H. Brongers, De gebroken vleugel van 
de Duitse adelaar) Relevant Motivatie 

Mei 1940 Geen relevante vermeldingen met betrekking tot het onder-
zoeksgebied aangetroffen. -- -- 

 

Datum Gebeurtenis (bron: D. Top, Soesterberg vliegveld 1939-
1945) Relevant Motivatie 

22 juni 1943  

De politie van Zeist maakte verslag op van het neerstorten 
van een Duitse bommenwerper om 02.50 uur bij Dolderse-
weg 158. De Duitse brandweer van het vliegveld bluste het 
brandende wrak met schuim, terwijl de Zeister brandweer de 
hei rond het vliegtuig, die ook vlam heeft gevat, met zand te 
lijf gaat. Duitse rapporten vermelden echter niets over een 
verloren gegaan vliegtuig aan hun kant. (p. 129) 

Mogelijk 

De genoemde locatie (huidige 
straatnaam en nummer) bevindt 
zich binnen de begrenzing van 
het onderzoeksgebied.  

23 juni 1943 

De brandweer van Zeist moest deze nacht ook weer uitruk-
ken. Bij de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder, ca. 1 km 
vanaf de rand van het vliegveld stond opnieuw de hei in 
brand. Men vermoedde dat brandende onderdelen van een 
aangeschoten vliegtuig daar zijn neergevallen. Er werden 
namelijk verbogen metalen delen gevonden; ca. 2.000 m2 
brandde af. (p. 129) 

Mogelijk 
De Willem Arntsz Hoeve be-
vindt zich binnen de begrenzing 
van het onderzoeksgebied.  

28 juli 1944 

De politie van Zeist maakte een rapport op over het neer-
storten van een Duits (?) vliegtuig bij de Willem Arntsz 
Hoeve in Den Dolder. Geen enkele ander bron bevestigt 
dit. (p. 157) 

Mogelijk 
De Willem Arntsz Hoeve be-
vindt zich binnen de begrenzing 
van het onderzoeksgebied.  

15 augustus 1944 De spoorlijn werd op 7 plaatsen getroffen over een afstand 
van 1 km aan weerszijden van station Den Dolder. (p. 161)  Mogelijk 

De spoorlijn nabij het onder-
zoeksgebied bevindt zich bin-
nen 1 kilometer ten oosten van 
het station.  

11 februari 1945 Jagers beschieten een trein bij Den Dolder. (p. 180) Nee 

De vermelding is te globaal om 
te bepalen of er sprake is van 
een locatie binnen de begren-
zing van het onderzoeksgebied.  

 

Datum Gebeurtenis (bron: S. Bottinga, De Willem Arntsz Stichting 
tijdens de Tweede Wereldoorlog) Relevant Motivatie 

November 1943 

In november 1943 stortte een vliegtuig neer op de Hoeve. 
De daardoor ontstane brand werd door de Duitse 
Wehrmacht geblust en de wrakstukken werden opgeruimd. 
(p. 17) 

Mogelijk 

De genoemde locatie bevindt 
zich gedeeltelijk binnen de be-
grenzing van het onderzoeksge-
bied.  
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Datum Gebeurtenis (bron: S. Bottinga, De Willem Arntsz Stichting 
tijdens de Tweede Wereldoorlog) Relevant Motivatie 

Maart 1944 

In maart 1944 werd een bombardement op Soesterberg uit-
gevoerd. De Engelse schutters waren echter niet bijzonder 
zuiver in het afwerpen van hun last en vele bommen misten 
hun doel en kwamen terecht in het omliggende gebied van 
Bilthoven, Den Dolder en Bosch en Duin. Op de Hoeve 
kwamen ongeveer dertig bommen neer. Er was veel schade 
toegebracht aan de bossen; de gebouwen werden slechts 
licht beschadigd door rondvliegende scherven. (p. 17) 

Mogelijk 

De genoemde locatie bevindt 
zich gedeeltelijk binnen de be-
grenzing van het onderzoeksge-
bied.  

September 1944 
In september 1944 werd paviljoen Boerhaave door een 
bom getroffen. Paviljoen Jeltje de Bosch Kemper liep ook 
schade op. Bij toeval vielen er geen slachtoffers. (p. 18) 

Mogelijk 

De genoemde locaties bevin-
den zich gedeeltelijk binnen de 
begrenzing van het onderzoeks-
gebied.  

 

Datum Gebeurtenis (bron: D.W. van Lier e.a., 100 jaar Den Dolder 
1912-2012) Relevant Motivatie 

14 / 15 november 
1940 

In de nacht van 14 op 15 november 1940 viel de eerste 
bom op het terrein van de Willem Arntsz Hoeve, tussen het 
badhuis en de woning van een geneesheer; die was be-
doeld voor vliegveld Soesterberg. Gelukkig zonder persoon-
lijke ongelukken (wel veel schade). (p. 66) 

Mogelijk 

De genoemde locatie bevindt 
zich gedeeltelijk binnen de be-
grenzing van het onderzoeksge-
bied.  

15 augustus 1944 

De Britten voerden op 15 augustus 1944 een omvangrijke 
aanval uit op vliegvelden. De bommen, die afgeworpen 
werden op vliegveld Soesterberg, kwamen vooral op het 
westelijk gedeelte van het vliegveld neer. Er werd ook grote 
schade aangericht in Den Dolder en Bosch en Duin. (…) 
Verschillende wegen waren door bomkraters onbegaanbaar 
en de omgeving was op veel plaatsen door blindgangers le-
vensgevaarlijk. De spoorlijn Utrecht-Amersfoort werd op 7 
plaatsen getroffen over een afstand van 1 kilometer aan 
weerszijden van het station Den Dolder. (p. 63) 

Mogelijk 
De spoorlijn bij Den Dolder be-
vindt zich binnen 1 kilometer 
ten oosten van het station.  

Begin 1945 

Vanaf begin 1945 hadden de geallieerden weinig belang-
stelling meer voor Nederlandse vliegvelden ten noorden van 
de grote rivieren. In plaats daarvan werden voortdurend 
aanvallen uitgevoerd op spoorlijnen en treinen. Ook de 
Willem Arntsz Hoeve, waar diverse Duitse afdelingen waren 
gelegerd, had voortdurend de aandacht van de geallieer-
den. Er werden verscheidene aanvallen uitgevoerd. (p. 63) 

Mogelijk 

De genoemde locatie bevindt 
zich gedeeltelijk binnen de be-
grenzing van het onderzoeksge-
bied.  

2.2.2.2 Globale vermeldingen vliegveld Soesterberg 

Het onderzoeksgebied bevindt zich binnen de invloedssfeer van het vliegveld Soesterberg. Globale vermeldin-
gen over bombardementen op het vliegveld Soesterberg zijn ter referentie opgenomen in deze paragraaf. De 
vermeldingen over deze bombardementen worden echter enkel nader geanalyseerd als er concrete aanwijzin-
gen zijn dat het onderzoeksgebied getroffen werd.  
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De onderzoeksresultaten over bombardementen op het vliegveld zijn samengevat in de hierop volgende tabel:  

Datum Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 – 
5 mei 1945)3 

12 mei 1940 Bombardement op Soesterberg. Getroffen werd onder andere de T 526 Fokker C-V nr. 650 van het I-2 LvR. 

13 mei 1940 Bombardement 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. 

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

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

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

2 augustus 1940 Bombardement door de Blenheim Mk IV BL-D en de Blenheim Mk IV L8780 AY- van het No. 110 Hydrabad 
Squadronop Soesterberg.  

14 augustus 1940 Bombardement door een Blenheim Mk IV op Soesterberg. Getroffen werd het vliegveld. 

27 augustus 1940 Bombardement op Soesterberg. Getroffen werd het vliegveld. 

28 augustus 1940 Bombardement op Soesterberg. Getroffen werd het vliegveld. 

29 augustus 1940 Bombardement op Soesterberg. Getroffen werd het vliegveld. 

30 augustus 1940 Bombardement op Soesterberg. Getroffen werd het vliegveld. 

31 augustus 1940 Bombardement op Soesterberg. Getroffen werd het vliegveld. 

7 september 1940 Bombardement door een Wellington op Soesterberg. Getroffen werd het vliegveld. 

8 september 1940 Bombardement door een Wellington op Soesterberg. Getroffen werd het vliegveld. 

23 september 1940 Bombardement door een Hampden met 4/500 lbs bommen op Soesterberg. Getroffen werd het vliegveld. 

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

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

1 november 1940 Bombardement door een Blenheim Mk IV op Soesterberg. Getroffen werd het vliegveld. 

3 november 1940 Bombardement op Soesterberg. Getroffen werd het vliegveld. 

8 november 1940 Bombardement door een Blenheim Mk IV op Soesterberg. Getroffen werd het vliegveld. 

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. 

16 november 1940 Bombardement door een Wellington op Soesterberg. Getroffen werd het vliegveld. 

10 december 1940 Bombardement door twee Blenheims Mk IV op Soesterberg. Getroffen werd het vliegveld. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
3 AVG weet uit ervaring dat niet alle vermeldingen van T. Eversteijn betrouwbaar zijn. Derhalve moet deze bron altijd in 
combinatie met andere bronnen (ter verificatie van de genoemde gebeurtenissen) worden gebruikt. 
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Datum Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 – 
5 mei 1945)3 

14 augustus 1941 Bombardement op Soesterberg. Getroffen werd het vliegveld. 

19 augustus 1941 Bombardement door een Hudson op Soesterberg. Getroffen werd een terrein ten westen van de baanverlich-
ting. 

30 augustus 1941 Bombardement door een Blenheim Mk IV MK- van het No. 500 County of Kent Squadronmet vier bommen 
op Soesterberg. Getroffen werd het vliegveld. 

1 september 1941 Bombardement op Soesterberg. Getroffen werd het vliegveld. 

8 november 1941 Bombardement op het vliegveld Soesterberg. Getroffen werd het vroegere officierscasino. 

11 november 1941 Bombardement op Soesterberg. Getroffen werd het vliegveld. 

27 december 1941 Bombardement door vijf Blenheims Mk IV UX- van het No. 82 United Provinces Squadronop Soesterberg. 
Getroffen werd het vliegveld. 

28 december 1941 Bombardement door zes Blenheims Mk IV op Soesterberg. Getroffen werd het vliegveld. 

28 december 1941 Bombardement door een Blenheim Mk IV op Soesterberg. Getroffen werd de zuidwestbaan en zuidwestelijke 
vliegtuigopstellingen. 

1 januari 1942 Bombardement op Soesterberg. Getroffen werd het vliegveld. 

10 januari 1942 Bombardement door twee Blenheims Mk IV op Soesterberg. Getroffen werd het vliegveld. 

14 januari 1942 Bombardement door vier Blenheims Mk IV Soesterberg. Getroffen werd het vliegveld. 

17 januari 1942 Bombardement door twee vliegtuigen op Soesterberg. Getroffen werd het vliegveld. 

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

21 januari 1942 Bombardement door vijf Wellingtons op Soesterberg. Getroffen werd een startbaan en de noordoostkant van 
het vliegveld. 

28 januari 1942 Bombardement door vier Blenheims Mk IV op Soesterberg. Getroffen werd het vliegveld. 

8 maart 1942 Bombardement door twee Blenheims Mk IV op Soesterberg. Getroffen werden enkele gebouwen en een start-
baan. 

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

27 maart 1942 Bombardement door twee Blenheims Mk IV en Hampdens op Soesterberg. Getroffen werden startbanen. 

14 april 1942 Bombardement door vijf Blenheims Mk IV op Soesterberg. Getroffen werd het vliegveld. 

16 april 1942 Bombardement op Soesterberg. Getroffen werd het vliegveld. 

28 april 1942 Bombardement door twee Blenheims Mk IV op Soesterberg. Getroffen werden startbanen. 

31 mei 1942 Bombardement door vijf Bostons TH- van het No. 418 RCAF City of Edmonton Squadronop Soesterberg. 
Getroffen werd het vliegveld. 
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Datum Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 – 
5 mei 1945)3 

31 mei 1942 Bombardement op het vliegveld Soesterberg. 

9 juni 1942 Bombardement door een Boston op Soesterberg. Getroffen werd het vliegveld. 

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

31 juli 1942 Bombardement door Bostons TH- van het No. 418 RCAF City of Edmonton Squadronop Soesterberg. Getrof-
fen werd het vliegveld. 

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

6 november 1943 Bombardement door Mosquito’s op het vliegveld Soesterberg. 

8 maart 1944 Bombardement door 225 B-26 Marauders van de 9e Amerikaanse luchtmacht om 11.45 uur op Soester-
berg. Getroffen werd het vliegveld. 

8 maart 1944 Bombardement om 17.15 uur op het vliegveld Soesterberg. Getroffen werden onder andere hangars, ge-
bouwen, personeelsonderkomens, twee tankwagens op weg naar het vliegveld en de Amersfoortsestraatweg. 

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

12 maart 1944 Bombardement op het vliegveld Soesterberg. 

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. 

20 april 1944 Bombardement door een Mosquito met 2/500 lbs bommen op het vliegveld Soesterberg. 

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

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

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

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

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

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, Lancas-
ters 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 Squadronen 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. 

27 augustus 1944 Bombardement op het vliegveld Soesterberg. 

3 september 1944 
Bombardement door 103 Halifaxes en 9 Lancasters met 539 ton brisant en 32/250 lbs markeringsbommen 
op Soesterberg. Getroffen werd het vliegveld en in het dorp twee woningen, een winkel en een woning in 
"Ons Belang". 
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Datum Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 – 
5 mei 1945)3 

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

2.2.3 Bevrijding mei 1945 

Het onderzoeksgebied werd pas na de Duitse capitulatie in mei 1945 bevrijd. Er hebben hier derhalve in het 
laatste oorlogsjaar geen grondgevechten plaatsgevonden. 

2.2.4 Munitieruimingen 

De onderzoeksresultaten betreffende literatuur inzake munitieruimingen zijn als volgt: 

Datum 
Gebeurtenis (bron: A. Meijers, Achtung Minen – Danger Mi-
nes. Het ruimen van landmijnen in Nederland 1940-1947)  Relevant Motivatie 

1940-1947 
Geen relevante vermeldingen met betrekking tot het onder-
zoeksgebied aangetroffen. -- -- 

 

Datum 
Gebeurtenis (bron: J. van Woensel, Vrij van explosieven. De 
geschiedenis van het EOCKL en zijn voorgangers 1944-
2004) 

Relevant Motivatie 

1944-2004 Geen relevante vermeldingen met betrekking tot het onder-
zoeksgebied aangetroffen. -- -- 

2.3 COLLECTIE STAFKAARTEN TOPOGRAFISCHE DIENST KADASTER TE ZWOLLE 

2.3.1 Geallieerde stafkaart 

Het onderzoeksgebied staat op de stafkaart Utrecht sheet 376 (Edition of 1943) die is opgemaakt volgens het 
Nord de Guerre coördinatenstelsel. Deze stafkaart heeft een schaal van 1:25.000 en geeft een goed beeld 
van het onderzoeksgebied in de Tweede Wereldoorlog. Het onderzoeksgebied ligt binnen de kaartvierkanten 
E.2897, E.2996 en E.2997. Stafkaarten worden tevens gebruikt om de locaties van geallieerde luchtaanvallen 
te achterhalen (zie hoofdstuk 2.13). Op de hierna volgende pagina zijn de stafkaarten weergegeven met de 
hierbij behorende nummering van de kaartvierkanten. 

2.3.2 Duitse stafkaart 

Er is in het AVG bedrijfsarchief een relevante Duitse stafkaart aanwezig: 
 Topografische Karte der Niederlande 1:50.000, Truppenkarte 32, West. Amersfoort, 2e uitgave d.d. 

april 1943.  

Deze stafkaart is vergelijkbaar met het exemplaar uit de voorgaande paragraaf en wordt hier derhalve niet 
afgebeeld. 
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2.4 GEMEENTEARCHIEF ZEIST 

Het onderzoeksgebied lag in de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Zeist. Dit is sindsdien onveranderd 
gebleven. Bij het gemeentearchief van Zeist zijn de volgende inventarisnummers geraadpleegd: 

Gemeentebestuur Zeist 1906-1945. Toegang 1024. Periode 

203 Weekrapporten over de toestand in de gemeente Zeist, verstrekt aan de militaire commissaris voor 
Utrecht-Oost Juni - Juli 1945 

332 Stukken betreffende vergoeding van de schade door de brand in Het Slot 1945 

868 Stukken betreffende bouw van een woning aan de Amersfoortseweg 12 te Huis ter heide en verhuur van 
de woning aan de rijksveldwachter 1928-1934 

869 Verslagen van de staat van de blusmiddelen en jaarverslagen over 1905-1923, 1928-1940 en 1943 1906-1944 

870 Stukken betreffende verslagen, gezonden aan Gedeputeerde Staten, over de staat van de brandblus-
middelen en over de gehouden oefeningen door het personeel over 1906-1916, 1918-1920, 1922, 1926- 
1940, 1943 en 1945 

1906-1946 

881 Voorschriften betreffende melding van branden en inzending van brandrapporten 1940-1943 

890 Verslagen over de jaren 1941, 1942, 1943, 1944 en 1945 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 

1774 Stukken betreffende oprichting van een afdeling van de Nederlandse Vereniging voor Luchtbescher-
ming, bestuurssamenstelling, subsidiëring en jaarverslagen over 1938, 1939 en 1940 1938-1940 

1775 Stukken betreffende gebruik van radiodistributiecentrales bij de luchtbescherming en toetreding van de 
gemeente tot de gemeenschappelijke regeling betreffende bijzondere radiodiensten 1936-1939 

1776 Luchtbeschermingsplan van de gemeente Zeist 1938 

1777 Stukken betreffende vaststelling van gedragsregels voor de bevolking bij luchtaanvallen 1938-1941 

1778 Stukken betreffende bescherming van schoolkinderen tegen luchtaanvallen 1939-1944 

1779 Stukken betreffende vaststelling van een luchtbeschermingsplan voor het gemeentehuis 1939-1944 

1780 Jaarverslagen van de gemeentelijke luchtbeschermingsdienst voor 1939-1943 1939-1943 

1781 Begrotingen van de gemeentelijke luchtbeschermingsdienst voor 1940-1944 1939-1944 

1782 Stukken betreffende vaststelling van instructies voor het personeel van de gemeentelijke luchtbescher-
mingsdienst 1939-1943 

1783 Stukken betreffende aangaan van een gemeenschappelijke regeling met andere gemeenten inzake het 
inrichten van centrale noodziekenhuizen en de verpleging daarin van slachtoffers van luchtaanvallen 1940-1942 

1784 Stukken betreffende meldingen en processen-verbaal van bominslagen en luchtaanvallen 1940-1945 

1994 Stukken betreffende onderzoek naar de toestand van de bruggen 1945 

2.4.1 Luchtbeschermingsdienst, aangetroffen/geruimde CE en oorlogsschade 

De Luchtbeschermingsdienst was tijdens de Tweede Wereldoorlog onder andere verantwoordelijk voor het 
geven van luchtalarm bij bombardementen, het controleren van verduisteringsmaatregelen en het opnemen 
van schade na uitgevoerde bombardementen en vliegtuigbeschietingen. Er zijn in het gemeentearchief docu-
menten van de Luchtbeschermingsdienst aanwezig. 
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In het onderstaande overzicht zijn gegevens met betrekking tot de Luchtbeschermingsdienst, aangetroffen/ge-
ruimde CE en oorlogsschade opgenomen. De vetgedrukte vermeldingen hebben mogelijk betrekking op het 
onderzoeksgebied. 

Datum 
Gebeurtenis (bron: gemeentearchief Zeist, 
toegang 1024) Relevant Motivatie Documentcode 

15 november 
1940 

Om half twee viel er een bom die ont-
plofte naast het perceel Dolderscheweg 
162. (bron: inventarisnr. 1784) 

Mogelijk 

De genoemde locatie (hui-
dige straatnaam en nummer) 
bevindt zich binnen de be-
grenzing van het onder-
zoeksgebied.  

GA-0355-
1024-1784-8 

28 december 
1941 

Omstreeks 21.00 uur kwam één bom te-
recht in de buurtschap Den Dolder ca. 
100 meter achter Dolderscheweg 158, die 
een krater van 7 meter doorsnee achter-
liet. (bron: inventarisnr. 1784) 

Mogelijk 

De genoemde locatie (hui-
dige straatnaam en nummer) 
bevindt zich binnen de be-
grenzing van het onder-
zoeksgebied.  

GA-0355-
1024-1784-

16 

28 januari 1942 

Omstreeks 8.45 uur werden twee Engelse 
bommen afgeworpen die ontploften op het 
spoor tussen Utrecht - Amersfoort, tussen 
het station Den Dolder en de halte Soest-
duinen op ongeveer 400 meter ten oosten 
van het station. (bron: inventarisnr. 1784) 

Mogelijk 
De genoemde locatie be-
vindt zich in de nabijheid 
van het onderzoeksgebied.  

GA-0355-
1024-1784-

27 

22 juni 1942 
Een vliegtuig stortte neer op 100 meter ten 
zuiden van de Dolderseweg 158. (bron: 
inventarisnr. 1784) 

Mogelijk 

De genoemde locatie (hui-
dige straatnaam en nummer) 
bevindt zich binnen de be-
grenzing van het onder-
zoeksgebied.  

GA-0355-
1024-1784-

39 

8 maart 1944 

Er werden twee mannen dodelijk getroffen 
aan de spoorlijn tussen Den Dolder en 
Soest door één bom van vermoedelijk 500 
kg. (bron: inventarisnr. 1784) 

Mogelijk 

De genoemde locatie be-
vindt zich mogelijk in de na-
bijheid van het onderzoeks-
gebied.  

GA-0355-
1024-1784-

58 

29 juli 1944 

Omstreeks 3.30 uur liet een vermoedelijk 
Duits vliegtuig een bom vallen, die explo-
deerde nabij het paviljoen "Winkler" (Wil-
lem Arntszhoeve, Dolderscheweg 166-
204). (bron: inventarisnr. 1784) 

Mogelijk 

De genoemde locatie (hui-
dige straatnaam en nummer) 
bevindt zich binnen de be-
grenzing van het onder-
zoeksgebied.  

GA-0355-
1024-1784-

72 

15 augustus 1944 
Voor zover bekend kwamen tientallen 
blindgangers terecht o.a. in het buurtschap 
Den Dolder. (bron: inventarisnr. 1784) 

Nee 

De vermelding is te globaal 
om te bepalen of er sprake 
is van een locatie binnen de 
begrenzing van het onder-
zoeksgebied.  

GA-0355-
1024-1784-

75 

15 augustus 1944 

Op de spoorlijn Utrecht-Amersfoort vielen 
aan weerszijden van het station Den Dol-
der, over een afstand van ca. 1000 meter 
7 bommen, die de spoordijk en rails ver-
nielden. (bron: inventarisnr. 1784) 

Mogelijk 
Het station bevindt zich in de 
nabijheid van het onder-
zoeksgebied.  

GA-0355-
1024-1784-

75 

3 september 1944 
Eén blindganger kwam terecht in het open 
terrein van de Willem Arntszstichting te 
Den Dolder. (bron: inventarisnr. 1784) 

Mogelijk 

De genoemde locatie be-
vindt zich gedeeltelijk binnen 
de begrenzing van het on-
derzoeksgebied.  

GA-0355-
1024-1784-

77 

3 september 1944 

Kaart van het bombardement en de 
schade ter plaatse van de Willem Arntsz-
stichting en Huis ter Heide. (bron: inventa-
risnr. 1784) 

Ja 

Er zijn diverse bominslagen 
ingetekend binnen de be-
grenzing van het onder-
zoeksgebied. Deze zijn ook 
op de luchtfoto’s waargeno-
men.  

GA-0355-
1024-1784-

78 
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Datum Gebeurtenis (bron: gemeentearchief Zeist, 
toegang 1024) Relevant Motivatie Documentcode 

24 januari 1945 

Omstreeks 15.30 uur lieten 10 Britse Ty-
phoons in een scheervlucht ieder twee 
bommen vallen van ieder ca. 250 kg. 
waardoor zware beschadiging ontstond 
aan o.a. de Dolderseweg 134 t/m 148 en 
het station Den Dolder. (bron: inventarisnr. 
1784) 

Mogelijk 
De genoemde locaties be-
vinden zich in de nabijheid 
van het onderzoeksgebied.  

GA-0355-
1024-1784-

85 

Geen datum 
Neerkomen van een fosforrubberbom en 
onderdelen vliegtuig bij W.A. Hoeve. 
(bron: inventarisnr. 1780) 

Mogelijk 

De genoemde locatie bevin-
den zich gedeeltelijk binnen 
de begrenzing van het on-
derzoeksgebied.  

GA-0355-
1024-1780-8 

2.5 NIEUWSBERICHTEN 

2.5.1 AVG bedrijfsarchief, internet en Koninklijke Bibliotheek 

De collectie CE gerelateerde nieuwsberichten in het AVG bedrijfsarchief, alsmede het internet en de oude 
krantencollectie van de Koninklijke Bibliotheek te ’s-Gravenhage zijn geraadpleegd. Er zijn geen berichten 
gevonden die betrekking hebben op het onderzoeksgebied. 

Het onderzoeksresultaat is in de onderstaande tabel samengevat: 

Datum Gebeurtenis (bron: AVG bedrijfsarchief, internet en Konin-
klijke Bibliotheek)  Relevant Motivatie 

17 september 1958 

Bij graafwerkzaamheden in Den Dolder stuitte men op een 
hard voorwerp. De Mijnopruimingsdienst werd gewaar-
schuwd, die een bom van 500 kg tevoorschijn bracht. 
(bron: De Telegraaf d.d. 17 september 1958) 

Nee 

De vermelding is te globaal om 
te bepalen of er sprake is van 
een locatie binnen de begren-
zing van het onderzoeksgebied. 

2.6 EXPLOSIEVEN OPRUIMINGS DIENST DEFENSIE (EODD) 

2.6.1 Collectie ruimrapporten 

De EODD houdt sinds 1970 meldingen van aangetroffen CE bij. Deze meldingen zijn tot 1992 als melding 
opdracht en ruim rapport (MORA) en na 1992 als uitvoeringsopdracht (UO) gearchiveerd. AVG heeft het 
overzicht van relevante MORA’s en UO’s van de gemeente Zeist opgevraagd. Er zijn in dit overzicht meldingen 
van het onderzoeksgebied geregistreerd. Op basis van de locatiebeschrijvingen zijn de ruimrapporten gese-
lecteerd en opgevraagd. Deze documentatie is bestudeerd. De onderzoeksresultaten zijn in de volgende tabel 
weergegeven en worden gebruikt ten behoeve van de bepaling van de aan te treffen munitiesoorten. De 
vermeldingen zijn niet van belang voor het bepalen van een afbakening en zijn derhalve niet opgenomen in 
de chronologietabel in hoofdstuk 3. 

MORA / UO Locatie Vondst Relevant Motivatie 

19710340 Dolderseweg 120 1 Duitse oefenbom 250 kg, 
geen ontsteker. Nee 

De huidige Dolderseweg 120 
bevindt zich buiten de begren-
zing van het onderzoeksgebied. 
Het betreft bovendien een oe-
fenbom. 
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MORA / UO Locatie Vondst Relevant Motivatie 

19822181 Dolderseweg 164, Willem 
Arnshoeve, Den Dolder 

1 brisantgranaat van 10,5 
cm m/AZ 23, niet verscho-
ten. 

Ja 
De genoemde locatie bevindt 
zich binnen de begrenzing van 
het onderzoeksgebied.  

19851778 Dolderseweg 164, Willem 
Arnshoeve, Den Dolder 

1 bom van 250 lbs 
m/neuspistool No. 42 en 
start pistool No. 30 2 SLP. 

Ja 
De genoemde locatie bevindt 
zich binnen de begrenzing van 
het onderzoeksgebied.  

19851827 
ZA, Willem Arntsz Hoeve, 
Zeist, Dolderseweg 164 
Den Dolder 

Omdat er op 5 juni 1985 
op het terrein van de Willem 
Arntsz Hoeve in de bouwput 
PGP-3 van het nieuw te 
bouwen paviljoen een bom 
aangetroffen is wordt ver-
zocht ook de betrokken 
bouwput in de directe om-
geving af te zoeken.  

Ja 
De genoemde locatie bevindt 
zich binnen de begrenzing van 
het onderzoeksgebied.  

19851881 VZA 19851827, Willem 
Arntsz Hoeve, Zeist 

Aangegeven terrein afge-
zocht. Geen explosieven 
aangetroffen. 

Ja 

De genoemde locatie bevindt 
zich binnen de begrenzing van 
het onderzoeksgebied. Er wer-
den echter geen CE aangetrof-
fen. 

19871577 Den Dolder, in trein (NS), 
Zeist 

Niet aanwezig bij het SIB ar-
chief. Nee 

De vermelding is globaal en er 
kan niet worden vastgesteld of 
er sprake is van een locatie in 
de nabijheid van het onder-
zoeksgebied.  

19873418 Doldersweg, Den Dolder, 
Zeist 

1 restant oefenbetonbom 
50 kg. Nee 

De vermelding is te globaal om 
te bepalen of er sprake is van 
een locatie in de nabijheid van 
het onderzoeksgebied. Een 
groot deel van de genoemde 
straat bevindt zich op geruime 
afstand van het onderzoeksge-
bied.  

19932376 De Dolder, Amersfoort 1 brisantgranaat van 2’’ 
mortier. Nee 

De vermelding is globaal en er 
kan niet worden vastgesteld of 
er sprake is van een locatie in 
de nabijheid van het onder-
zoeksgebied.  

19971693 Voormalig terrein WA, Den 
Doler, Zeist 

4 brisantgranaten van 10,5 
cm, niet verschoten. Ja 

De genoemde locatie bevindt 
zich binnen de begrenzing van 
het onderzoeksgebied. De 
exacte locatie van de vondst is 
echter onbekend. 

19980096 Den Dolder, Zeist 1 schroot. Nee De vermelding is globaal en er 
werden geen CE aangetroffen.  

19981106 Fornheselaan 134, Den 
Dolder, Zeist 1 scherfhandgranaat Mk II. Nee 

De genoemde locatie bevindt 
zich buiten de begrenzing van 
het onderzoeksgebied. 

19991039 Langs de spoorlijn, Den 
Dolder 

1 brisantgranaat van 10,5 
cm met restant ontsteker, 
verschoten. 

Nee 

De vermelding is globaal en er 
kan niet worden vastgesteld of 
er sprake is van een locatie in 
de nabijheid van het onder-
zoeksgebied.  
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MORA / UO Locatie Vondst Relevant Motivatie 

20071718 Fornheselaan 180, Den 
Dolder 

1 brisantgranaat van 10,5 
cm, verschoten. Nee 

De genoemde locatie bevindt 
zich buiten de begrenzing van 
het onderzoeksgebied. 

20111710 Fornheselaan, Den Dolder 
1 brisantgranaat 8 cm mor-
tier met schokbuis WgrZ 34 
(verschoten). 

Nee 
De genoemde locatie bevindt 
zich buiten de begrenzing van 
het onderzoeksgebied. 

20190871 Dolderseweg, Den Dolder 
Brisantgranaat voor Kampf-
pistole nieuw model (ver-
schoten). 

Nee 

De vermelding is te globaal om 
te bepalen of er sprake is van 
een locatie in de nabijheid van 
het onderzoeksgebied. Een 
groot deel van de genoemde 
straat bevindt zich op geruime 
afstand van het onderzoeksge-
bied.  

20200950 Distelvlinder 2, Den Dolder 

Brisantgranaat 10,5 cm met 
schokbuis AZ23 (verscho-
ten) en restant brisantgra-
naat 10,5 cm met restant 
schokbuis (verschoten). 

Ja 
De genoemde locatie bevindt 
zich binnen de begrenzing van 
het onderzoeksgebied. 

20200980 Dagpauwoog, Den Dolder 
Brisantgranaat 10,5 cm GR 
38 met restant schokbuis 
AZ1 (verschoten). 

Ja 
De genoemde locatie bevindt 
zich binnen de begrenzing van 
het onderzoeksgebied. 

20201073 Vijverhof, Den Dolder 

Brisantgranaat 10,5 cm met 
Schokbuis AZ-23 Presstoff 
(verschoten) en brisantgra-
naat 10,5 cm, zonder ont-
steker (niet verschoten). 

Ja 
De genoemde locatie bevindt 
zich binnen de begrenzing van 
het onderzoeksgebied. 

2.6.2 Collectie mijnenkaarten 

De collectie mijnenveldkaarten van de EODD is in kader van dit vooronderzoek geraadpleegd. Dit geldt ook 
voor de collectie mijnenveld leg- en ruimrapporten. Er lagen geen gedocumenteerde mijnenvelden en/of op 
landmijnen verdachte gebieden in het onderzoeksgebied. 
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2.7 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 betrek-
king tot de Koninklijke Luchtmacht, Landmacht en Marine ondergebracht. 

2.7.1 Collectie Duitse verdedigingswerken 

De collectie ‘Duitse verdedigingswerken en inundaties van Nederlands grondgebied in de oorlog / rapporten 
van militaire aard vanuit bezet Nederland aan Bureau Inlichtingen Londen’, ook wel bekend als de 575-serie, 
is opgebouwd uit inlichtingenrapporten, plattegronden en verordeningen van zowel de Duitse bezettingsmacht 
als van het verzet / Bureau Inlichtingen te Londen. Deze zes meter lange collectie bestaat onder andere uit 
inlichtingen van de illegaliteit, kaarten van inundaties, gegevens betreffende Duitse mijnenvelden, Britse en 
Duitse kaarten, telegrammen en Duitse voorschriften. 

De volgende inventarisnummers zijn geraadpleegd: 
Collectie ‘Duitse verdedigingswerken en inundaties van Nederlands grondgebied in de oorlog / 
rapporten van militaire aard vanuit bezet Nederland aan Bureau Inlichtingen Londen’. Toegang 
575 

Inventarisnummer 

Datum: 13-01-1941; Omschrijving: Brief van de afdeling Geniezaken 's-Gravenhage aan de Ad-
viescommissie Vorderingen betreffende het opruimen van verdedigingswerken in Zeist. 107 

Datum: 17-09-1940 t/m 24-04-1942; Omschrijving: Correspondentie van de afdeling Genieza-
ken Zeist der Adviescommissie Vorderingen/ afdeling Defensieschade betreffende schadegevallen. 110 

157 I en II Vlag, Locatie van de door de Wehrmachtbezette huizen te Zeist en Den Dolder [NB de 
huizen zijn genummerd, maar er hoort geen beschrijving bij], 02-08-1944. 203 

Datum: [februari 1945]; Schaal/code/blz.: E/2127/45; Omschrijving: Rapport betreffende bezet-
ting van Badhoevedorp en Sloten, kledingnood Wehrmachtin Utrecht, opslag raketten bij Zeist, ra-
ketwapen in Heino, beveiliging van startbanen te Soesterberg, veld versterkingen bij Schiphol, ver-
dedigingswerken bij Slooterweg, Zaltbommel en Utrecht, munitiedepot in Den Helder, bombarde-
menten op Utrecht, Sperrgebiet Arnhem, vlammenwerpers in Rijksdorp, bunkers te Delft, Russische 
krijgsgevangenen in de periode januari en februari 1945. 

321 

Datum: 06-04-1944; Schaal/code/blz.: GB/4639/44; Omschrijving: Berichten betreffende kazer-
nebouw in Arnhem, legering en omvang Duitse troepen in Zeist, Heelsum, Renkum, Bennekom en 
Wageningen en resultaat bombardement spoorlijn Zevenaar. 

362 

Datum: geen datum; Schaal/code/blz.: GB/ 110/44; Omschrijving: Plattegrond van de marine-
administratie in de omgeving De Bilt, Zeist en Utrecht. 425 

Datum: maart 1945; Schaal/code/blz.: E/1771/45; Omschrijving: Berichten betreffende omvang, 
legering en verplaatsing Duitse troepen in Zeist, Geldermalsen en Utrecht. 464 

Datum: 06-03-1944; Schaal/code/blz.: GB/3367/44; Omschrijving: Plattegrond van de weg tus-
sen Zeist-Driebergen. 472 

Datum: november 1944; Schaal/code/blz.: GB/8151/44; Omschrijving: Rapport over weg- en 
spoorverkeer in Utrecht, Amersfoort, Zeist-Bunnik, De Bilt, Soest, Elst, Liendert en Jutphaas in okto-
ber - november 1944. 

480 

Datum: 21-02-1945; Schaal/code/blz.: E/1296/45; Omschrijving: Berichten betreffende bom-
bardementen op Doorn, Utrecht, Hoevelaken, Amersfoort, Zeist, vliegveld Loosdrecht en Soester-
berg in de periode 29 januari en 14 februari 1945. 

509 

Er zijn in de geraadpleegde inventarisnummers geen relevante vermeldingen met betrekking tot het onder-
zoeksgebied aangetroffen.  
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2.7.2 Beeldbank NIMH 

De beeldbank van het NIMH bevat een groeiende collectie foto’s en andere afbeeldingen uit de collectie 
van het NIMH, onder andere van de meidagen van 1940. Er is hier gezocht op plaatsnaam. Er zijn geen re-
levante afbeeldingen met betrekking tot het onderzoeksgebied aangetroffen. 

2.8 PROVINCIAAL ARCHIEF / MILITAIR GEZAG 

2.8.1 Militair Gezag 

Het Militair Gezag was verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de bevrijde delen van Nederland. In 
dit archief zijn doorgaans per provincie gegevens over in gemeenten aanwezige CE ondergebracht.  

Militair Gezag Utrecht: 

Het archief van het Militair Gezag van de provincie Utrecht bevindt zich bij het Utrechts Archief te Utrecht. De 
volgende inventarisnummers zijn geraadpleegd: 

Toegang 1136. Militair Gezag in de provincie Utrecht. Utrechts archief Utrecht Periode 

205 – Ingekomen brieven van de Utrechtse gemeentebesturen waarin opgegeven wordt waar en wanneer militaire 
vliegtuigen zijn neergestort en wat er met de bemanningen is gebeurd. Merendeels afschriften 1945 

207 – Correspondentie over het melden van de ligplaatsen van landmijnen en andere onontplofte projectielen 1945 

 
Toegang 1202. Utrechts archief Utrecht Periode 

235, 236, 237, 640 – Meldingen van burgemeesters in de provincie van in de gemeente plaatsgevonden lucht-
aanvallen en andere gebeurtenissen welk direct verband houden met de oorlogshandelingen, 1940 - 1943 

Het onderzoeksresultaat is in de onderstaande tabel samengevat: 
Datum Gebeurtenis (bron: Utrechts Archief, toegang 1202)  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 linkerzijvleu-
gel en ca. 30 meter vanaf de Dolderscheweg verwijderd. De 
Willem Arntsz Hoeve ligt in de onmiddelijke nabijheid daar-
van. De bom was omstreeks half 2 in de afgelopen nacht 
gevallen en gedetoneerd. Niet ontplofte bommen werden 
niet gevonden. (bron: inventarisnr. 235) 

Ja 
De genoemde locatie bevindt 
zich in de nabijheid van het on-
derzoeksgebied.  

2.9 NATIONAAL ARCHIEF 

2.9.1 Inspectie Bescherming Bevolking tegen Luchtaanvallen 

In het archief van de Inspectie Bescherming Bevolking tegen Luchtaanvallen, periode 1937-1946, zijn mel-
dingen en processen-verbaal van gemeenten over geallieerde luchtactiviteiten opgenomen. Het betreft gege-
vens betreffende de luchtoorlog. De in dit archief aanwezige bronnen bevatten informatie over onder andere 
bombardementen, noodafworpen en vliegtuigbeschietingen.  
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Het navolgende inventarisnummer is geraadpleegd: 
2.04.53.15. Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Inspectie Bescherming Bevolking tegen 
Luchtaanvallen, 1937-1946. Nationaal Archief ‘s-Gravenhage Inventarisnummer 

Meldingen en processen -verbaal ontvangen van gemeenten over geallieerde Luchtactiviteiten. 

Provincie Utrecht 
74 

Er zijn in het geraadpleegde inventarisnummer geen relevante vermeldingen met betrekking tot het onder-
zoeksgebied aangetroffen.  

2.9.2 Korps Hulpverleningsdienst 

De Hulpverleningsdienst is de voorganger van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie. In het archief van 
de Hulpverleningsdienst zijn onder andere krantenknipsels betreffende geruimde ontplofbare oorlogsresten 
ondergebracht. 

De navolgende inventarisnummers zijn geraadpleegd: 
2.04.110. Archief van het Korps Hulpverleningsdienst, 1945-1974. Nationaal Archief ’s-Gravenhage. Inventarisnummer 

Registers met krantenknipsels inzake explosieven. 1945-1959. 20 t/m 22 

Tijdschrift voor het personeel van de Hulpverleningsdienst. 1947. 23 

Register met krantenknipsels inzake ongevallen met oorlogstuig. 1965-1970. 27 

Verzameling krantenknipsels inzake de Hulpverleningsdienst. 1947-1970 28 

Het onderzoeksresultaat is in de onderstaande tabel samengevat: 
Datum Gebeurtenis (bron: Nationaal Archief, toegang 2.04.110) Relevant Motivatie 

17 september 1958 Tijdens graafwerkzaamheden in Den Dolder heeft men een 
bom van 500 kg aangetroffen. (bron: inventarisnr. 22) Nee 

De vermelding is te globaal om 
te bepalen of er sprake is van 
een locatie in of nabij het on-
derzoeksgebied. 

2.10 SEMI-STATISCH INFORMATIEBEHEER MINISTERIE VAN DEFENSIE (SIB) 

Het SIB in Rijswijk beheert de archieven van het Ministerie van Defensie voordat deze aan het Nationaal Archief 
worden overgedragen. In dit archief zijn bronnen met betrekking tot naoorlogse CE-ruimingen door de Mijn- 
en Munitie Opruimingsdienst en de Mijn Opruimings Dienst ondergebracht. Het betreft documenten uit de 
eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog: een periode waarin er nog grote aantallen CE in Nederland aan-
wezig waren. 

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

De MMOD en de MOD waren na de Tweede Wereldoorlog in Nederland verantwoordelijk voor het opruimen 
van mijnen en achtergelaten CE. In het voorjaar van 1945 werden twee bataljons mijnenruimers opgericht 
onder de naam Mijn Opruimings Dienst (MOD). In maart 1946 werd deze dienst gereorganiseerd en werd de 
naam veranderd in de Mijn- en Munitie Opruimings Dienst (MMOD). Het archief bestaat uit meldingen, kaar-
ten, plattegronden en ruimrapporten betreffende locaties binnen Nederlandse gemeenten waar CE aanwezig 
waren. Er zijn geen relevante vermeldingen met betrekking tot het onderzoeksgebied aangetroffen.  
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2.11 NEDERLANDS INSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE (NIOD)  

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

2.11.1 Collecties Departement van Justitie en Generalkommissariat für das Sicherheitswesen 

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

(toegangsnummer 077)  

Het betreft de volgende inventarisnummers: 
Collectie Departement van Justitie (toegangsnummer 216k), NIOD Inventarisnummer 

Rapporten van de plaatselijke luchtbeschermingsdiensten, politiekorpsen en de Marechaussee inzake het ge-
ven 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 gemeenten. 181-185 

Meldingen van verschillende gemeenten betreffende ongevallen, beschietingen, bombardementen en het af-
werpen 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 vliegtuigen, 24 fe-
bruari 1944 – 31 maart 1945.  329 

Stukken betreffende het opstellen van processen-verbaal inzake bombardementen en beschietingen in ver-
schillende gemeenten, 28 september 1944 – 31 maart 1945.  331 

Proces-verbaal van de luchtbeschermingsleider inzake schade door luchtaanvallen door de geallieerden en 
afweergeschut van de Duitsers, 3 februari 1944.  477 

Stukken betreffende het instellen van een onderzoek naar de gevolgen van luchtaanvallen, 8 oktober 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 benzinetanks, 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 (toe-
gangsnummer 077), NIOD Inventarisnummer 

Dagberichten van de Befehlshaber der Ordnungspolizei Den Haag betreffende vijandelijke luchtaanvallen, 
1940-1941. 1328 

Berichtgevingen betreffende neergekomen vliegtuigen, 1943. 1759 
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Het onderzoeksresultaat is in de onderstaande tabel samengevat: 
Datum Gebeurtenis (bron: NIOD, collecties 216k en 077)  Relevant Motivatie 

6 november 1940 
21.45 Uhr: 1 magnetische Mine auf Wohnhaus am Dol-
derschweg gefallen. Mine durch Deutsche Luftwaffe de-
montiert. (bron: inventarisnr. 1328) 

Nee 

De vermelding is te globaal 
om te bepalen of er sprake is 
van een locatie in de nabij-
heid van het onderzoeksge-
bied. Bovendien is de mijn 
reeds gedemonteerd. 

2.11.2 Beeldbank Tweede Wereldoorlog  

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

2.12 OORLOG IN BLIK 

Oorlog in Blik is een samenwerkingsplatform van erfgoedinstellingen met audiovisuele collecties over de 
Tweede Wereldoorlog. Er is hier gezocht op plaatsnaam. Er zijn geen relevante films met betrekking tot het 
onderzoeksgebied aangetroffen.  

2.13 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 luchtmachteen-
heden ondergebracht. 

2.13.1 Daily Logs 

Vliegtuigen van de 2nd Tactical Air Force (2nd TAF) gaven tactische luchtsteun aan geallieerde gevechtseen-
heden. De geallieerde jachtbommenwerpers vielen o.a. vijandelijke stellingen, tanks, treinen en hoofdkwartie-
ren aan. De volgende Daily Logs van de 2nd Tactical Air Force zijn 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 
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De onderzoeksresultaten zijn als volgt: 
Datum Gebeurtenis (bron: Air 37/715 t/m Air 37/718)  Relevant Motivatie 

30 september 1944 
8 Typhoons – 247 Squadron, 124 Wing. 60 Petrol wag-
ons E.305973. No wagons seen. Destroyed 3 houses at 
pinpoint with 63 R/P. MET (0-0-7). (bron: sheet 1708) 

Nee 
De genoemde locatie bevindt 
zich buiten de begrenzing van 
het onderzoeksgebied. 

4 november 1944 
Spitfires – 126 Wing. Bombed railway E.2897 to E.2997 
(in originele document foutief gemarkeerd als Z.2897 to 
2997). 2 hits in M/Y. (bron: sheet 2018) 

Mogelijk 

Vermoedelijk betreft het de 
spoorlijn tussen E.2896 en 
E.2996. De spoorlijn bij 
E.2996 bevindt zich in de di-
recte nabijheid van het onder-
zoeksgebied.  

21 november 1944 
12 Spitfires – 74 Squadron– 145 Wing. ZWOLLE-AMERS-
FOORT. Train attacked and stopped E.3097. (bron: sheet 
2112) 

Nee 
Het onderzoeksgebied bevindt 
zich niet binnen de begrenzing 
van dit kaartvierkant.  

29 november 1944 7 Spitfires – 193 Squadron– 146 Wing. 1 hit and 2 N/M 
E.292965. (bron: sheet 2157) Nee 

De genoemde locatie bevindt 
zich buiten de begrenzing van 
het onderzoeksgebied. 

8 februari 1945 
4 Typhoons – 198 Squadron– 123 Wing. 32 R/P at Rail-
way Z.3500, several hits, line cut. Loco at E.2997. (bron: 
sheet 2516) 

Mogelijk 

Vermoedelijk betreft het de 
spoorlijn bij E.2996. De 
spoorlijn bij E.2996 bevindt 
zich in de directe nabijheid 
van het onderzoeksgebied. 

13 februari 1945 12 Spitfires – 322 Squadron– 132 Wing. Loco and 30 
TRG E. E.2996 strafed. (bron: sheet 2551) Mogelijk 

De spoorlijn bij E.2996 be-
vindt zich in de directe nabij-
heid van het onderzoeksge-
bied. 

2.13.2 Operations Record Books 

De volgende Operations Record Books van de 2nd Tactical Air Force zijn geraadpleegd: 
Operations Record Books 2nd Tactical Air Force. The National Archives Londen Inventarisnummer 

198 Squadron– Summary and Record of Events – February 1945 AIR 27/1170 

322 Squadron– Summary and Record of Events – February 1945 AIR 27/1716 

Er zijn geen aanvullende relevante vermeldingen met betrekking tot het onderzoeksgebied aangetroffen. 

2.13.3 Diverse overige bronnen 

De volgende andere bron is bij the National Archives Londen geraadpleegd: 
Operations Record Books 2nd Tactical Air Force. The National Archives Londen Inventarisnummer 

Mission 232A - C: Volkel and Soesterberg airfields, 8 Mar. Date: 1944 Mar.- Apr. AIR 40/1053 

De onderzoeksresultaten zijn als volgt: 
Datum Gebeurtenis (bron: AIR 40/1053) Relevant Motivatie 

8 maart 1944 

16.47 hours: attack on Soesterberg airfield. Number of 
aircraft: 86 with full fighter escort. (Marauders) from US IX 
Bomber Command. Bombs: 571 x 100 frag, 220 x 300 
GP, 49 x 500 GP, 26 x 600 GP. A bomb plot has been 
prepared and will be generally distributed with this report.  

Ja 
Er zijn bominslagen op de 
bomb plot ingetekend in en 
nabij het onderzoeksgebied.  

8 maart 1944 Bomb plot with well defined bursts.  Ja 
Er zijn bominslagen op de 
bomb plot ingetekend in en 
nabij het onderzoeksgebied.  
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2.14 BUNDESARCHIV-MILITÄRARCHIV FREIBURG 

In het Bundesarchiv-Militärarchiv zijn de gevechtsverslagen van Duitse eenheden die in mei 1940 en in 1944-
1945 strijd op Nederlands grondgebied hebben geleverd ondergebracht. Dit betreft bronnen met betrekking 
tot zowel het Heer, de Luftwaffe als de Kriegsmarine. 

De volgende bronnen zijn bij het Bundesarchiv-Militärarchiv in Freiburg geraadpleegd: 
Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg. Inventarisnummer 

Luftlageberichte Luftwaffenführungsstab 10 mei 1940 t/m 9 januari 1941 RL/2/II/205 t/m 226  

Luftlageberichte Luftwaffenführungsstab 1 augustus 1940 t/m 10 november 1940 RM7/344 t/m 353 

Het onderzoeksresultaat is in de onderstaande tabel samengevat: 
Datum Gebeurtenis (bron: Luftlageberichte, RM7)  Relevant Motivatie 

8 oktober 1940 0120. bei Den Dolder (bei Soest). 4 Spr. Kein Schaden. 
(bron: inventarisnr. 350) Nee 

De vermelding is te globaal 
om te bepalen of er sprake is 
van het onderzoeksgebied.  

2.15 IMPERIAL WAR MUSEUM 

Het Imperial War Museum beschikt over een grote collectie foto’s en films van Nederland in de Tweede We-
reldoorlog, waaronder opnames die tijdens bombardementen werden gemaakt. Er zijn geen relevante foto’s 
of films aangetroffen met betrekking tot het onderzoeksgebied. 

2.16 LIBRARY AND ARCHIVES CANADA 

2.16.1 Collectie Defence Overprints  

Library and Archives Canada beschikt over een collectie zgn. Defence Overprints. Dit zijn geallieerde stafkaar-
ten waarop, op basis van o.a. geanalyseerde luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog, Duitse militaire objecten 
werden ingetekend. Er is bij Library and Archives Canada een relevante Defence Overprint van het onder-
zoeksgebied gevonden. In het onderzoeksgebied zelf zijn geen militaire objecten ingetekend. Ten noorden van 
het onderzoeksgebied zijn stellingen ingetekend en ten westen van het onderzoeksgebied loopgraven met 
wapenopstellingen. Vanwege de matige kwaliteit van de Defence Overprint wordt deze niet weergegeven in 
de rapportage.  
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2.17 LUCHTFOTO’S 

2.17.1 Geraadpleegde luchtfoto’s  

De volgende luchtfotoarchieven zijn geraadpleegd: 
 Archief van de Afdeling Speciale Collecties van de Wageningen Universiteitsbibliotheek. Dit archief 

bevat ruim 94.000 luchtverkenningsfoto’s die zijn gemaakt door de Royal Air Force (RAF) en United 
States Army Air Forces (USAAF) tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er zijn relevante luchtfoto’s van het 
onderzoeksgebied aanwezig. 

 Archief van het Kadaster te Zwolle. Dit archief bevat circa 110.000 luchtverkenningsfoto’s uit de oor-
logsperiode, gemaakt door de RAF en USAAF. Het archief bestaat ook deels uit voor- en naoorlogse 
luchtfoto’s (in 1939 en 1940 zijn bijvoorbeeld de Grebbelinie en de Nieuwe Hollandse Waterlinie in 
beeld gebracht). Er zijn geen relevante luchtfoto’s van het onderzoeksgebied aanwezig. 

 Het archief van de Luftbildatenbank te Estenfeld (Duitsland). De Luftbilddatenbank beschikt over 
500.000 eigen luchtfoto’s en raadpleegt daarnaast archieven in Nederland, de Verenigde Staten, 
Groot-Brittannië en Canada. Er zijn relevante luchtfoto’s van het onderzoeksgebied aanwezig. 

De bestelde luchtfoto’s worden in hoofdstuk drie in de chronologietabel per luchtfotoarchief besproken. Dat-
zelfde geldt voor de analyseresultaten.  

De luchtfoto’s zijn als categorie A, B of C gekwalificeerd.4 Dat betekent dat een deel van de verkrijgbare 
luchtfoto’s een kwalitatieve beperking heeft voor wat betreft de luchtfoto-interpretatie. 

Een belangrijk selectiecriterium voor de luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog is de opnamedatum. De voor-
keur ging primair uit naar luchtfoto’s die zo kort mogelijk voor en na de belangrijkste gevechtshandelingen 
zijn gemaakt. Er is daarnaast rekening gehouden met de kwaliteit van de luchtfoto’s, alsmede de schaal. Er 
kan naar aanleiding van de luchtfotoanalyse worden geconcludeerd dat er sporen van gevechtshandelingen 
in het onderzoeksgebied zichtbaar zijn. Dit wordt verder uitgewerkt in de chronologietabel in hoofdstuk 3. 

Op de hierna volgende pagina’s zijn de volgende kaarten weergegeven: 
 Een kaart met daarop de geanalyseerde luchtfoto’s. 
 Een kaart met daarop historische luchtfoto’s van twee verschillende data. 
 Een kaart met daarop een weergave van de krateranalyse. 

2.17.2 Luchtfoto-interpretatie huidige situatie 

Het onderzoeksgebied is in de huidige situatie geanalyseerd met behulp van Google Maps, Google Earth en 
Bing Maps. Uit een vergelijking van deze luchtfoto’s met de in de voorgaande paragrafen besproken exem-
plaren blijkt dat er verschillende naoorlogse veranderingen hebben plaatsgevonden. Er zijn verschillende pan-
den in het onderzoeksgebied gebouwd. Vooral vanaf de jaren tachtig veranderde er in het midden van het 
onderzoeksgebied veel. Op pagina 40 zijn door middel van kaarten van verschillende jaartallen de verande-
ringen in het onderzoeksgebied weergegeven. 
  

 
4 Kwalificatie van de luchtfoto’s: A = goed, B = matig en C = slecht. 
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3 CHRONOLOGIE RELEVANTE GEBEURTENISSEN 

3.1 CHRONOLOGIETABEL EN FEITENKAART 

AVG heeft op basis van de gegevens in hoofdstuk 2 een overzicht van relevante gebeurtenissen opgesteld, die 
tijdens en na de Tweede Wereldoorlog hebben plaatsgevonden. Hierbij is gebruik gemaakt van alle op het 
moment van opstellen beschikbare bronnen. Deze gegevens zijn in chronologische volgorde in een tabel ver-
werkt. De in deze tabel verwerkte nummering correspondeert met de in de feitenkaart verwerkte feiten en in 
de bodembelastingkaart afgebakende verdachte gebieden (zie hoofdstuk 4). 
  



Begindatum Einddatum Tijdstip Gebeurtenis Plaatsnaam Locatie Bron Naam/nummer Omschrijving feit Kwaliteit Afwijking GIS FKnrs. Hoofdsoort(en) Type/gewicht Totaal Beschouwing luchtfoto Conclusie met motivatie Horizontale afbakening Verticale afbakening GIS BBKnrs.

14-11-1940 15-11-1940 2.30 uur Luchtaanval Den Dolder Willem Arntsz Hoeve Literatuur
D.W. van Lier e.a., 100 
jaar Den Dolder 1912-
2012, 66

In de nacht van 14 op 15 november 1940 viel de eerste bom op het 
terrein van de Willem Arntsz Hoeve, tussen het badhuis en de woning van 
een geneesheer; die was bedoeld voor vliegveld Soesterberg. Gelukkig 
zonder persoonlijke ongelukken (wel veel schade). 

1
Niet verdacht. De bom is reeds ontploft. Er zijn geen 
aanwijzingen dat er meerdere bommen werden afgeworpen, 
die niet detoneerden.

14-11-1940 15-11-1940 2.30 uur Luchtaanval Den Dolder Dolderseweg 162 Archieven
Gemeentearchief Zeist, 
toegang 1024, 
inventarisnr. 1784

Om half twee viel er een bom die ontplofte naast het perceel 
Dolderscheweg 162. 

1
Niet verdacht. De bom is reeds ontploft. Er zijn geen 
aanwijzingen dat er meerdere bommen werden afgeworpen, 
die niet detoneerden.

14-11-1940 15-11-1940 2.30 uur Luchtaanval Den Dolder Willem Arntsz Hoeve Archieven
Utrechts Archief, Militair 
gezag, toegang 1202, 
inventarisnr. 235

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 verwijderd. De Willem Arntsz Hoeve ligt in de 
onmiddelijke nabijheid daarvan. De bom was omstreeks half 2 in de 
afgelopen nacht gevallen en gedetoneerd. Niet ontplofte bommen 
werden niet gevonden.

1
Niet verdacht. De bom is reeds ontploft. Er zijn geen 
aanwijzingen dat er meerdere bommen werden afgeworpen, 
die niet detoneerden.

28-12-1941 Luchtaanval Zeist Dolderseweg 158 Literatuur

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

Bombardement op Zeist. Getroffen werd de Dolderseweg 158. 2

Niet verdacht. In het gemeentearchief wordt vermeld dat het 
hier gaat om één bom, die reeds ontplofte. Op het Actueel 
Hoogtebestand Nederland is een bomkrater waarneembaar 
op iets meer dan 100 meter afstand van de Dolderseweg 
158 (FK23), mogelijk betreft het deze krater. Er zijn geen 
aanwijzingen dat er meerdere bommen werden afgeworpen.

28-12-1941 21.00 uur Luchtaanval Den Dolder Dolderseweg 158 Archieven
Gemeentearchief Zeist, 
toegang 1024, 
inventarisnr. 1784

Omstreeks 21.00 uur kwam één bom terecht in de buurtschap Den 
Dolder ca. 100 meter achter Dolderscheweg 158, die een krater van 7 
meter doorsnee achterliet.

2

Niet verdacht. In het gemeentearchief wordt vermeld dat het 
hier gaat om één bom, die reeds ontplofte. Op het Actueel 
Hoogtebestand Nederland is een bomkrater waarneembaar 
op iets meer dan 100 meter afstand van de Dolderseweg 
158 (FK23), mogelijk betreft het deze krater. Er zijn geen 
aanwijzingen dat er meerdere bommen werden afgeworpen.

28-01-1942 Luchtaanval Den Dolder
400 m ten oosten van 
het station

Literatuur

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

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

3
indicatief

Niet verdacht. In het gemeentearchief wordt vermeld dat het 
hier gaat om één bom, die reeds ontplofte. Op het Actueel 
Hoogtebestand Nederland is een bomkrater waarneembaar 
op iets meer dan 100 meter afstand van de Dolderseweg 
158 (FK23), mogelijk betreft het deze krater. Er zijn geen 
aanwijzingen dat er meerdere bommen werden afgeworpen.

28-01-1942 Luchtaanval Den Dolder
400 m ten oosten van 
het station

Archieven
Gemeentearchief Zeist, 
toegang 1024, 
inventarisnr. 1784

Omstreeks 8.45 uur werden twee Engelse bommen afgeworpen die 
ontploften op het spoor tussen Utrecht - Amersfoort, tussen het station 
Den Dolder en de halte Soestduinen op ongeveer 400 meter ten oosten 
van het station. 

3
indicatief

Niet verdacht. In het gemeentearchief wordt vermeld dat het 
hier gaat om één bom, die reeds ontplofte. Op het Actueel 
Hoogtebestand Nederland is een bomkrater waarneembaar 
op iets meer dan 100 meter afstand van de Dolderseweg 
158 (FK23), mogelijk betreft het deze krater. Er zijn geen 
aanwijzingen dat er meerdere bommen werden afgeworpen.

22-06-1942 Vliegtuigcrash Zeist Dolderseweg 158 Literatuur

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

Dornier Do 217 bij de Dolderseweg 158 te Zeist verongelukt.
4

indicatief
Vliegtuigboordwapenmunitie
Afwerpmunitie

20 mm
250 kilo / 500 kilo

Tientallen t/m honderden
Eén t/m enkele

Verdacht. De eerder genoemde krater (FK23) zou ook in 
verband kunnen staan met deze vliegtuigcrash, en niet met 
de afwerpmunitie die neer is gekomen op 28 december 
1941. Derhalve is de locatie van de krater afgebakend 
omdat er mogelijk resten van een vliegtuigcrash zijn 
achtergebleven. 

Crashlocatie met een 
marge van 10 meter

Onbekend B1

22-06-1942 Vliegtuigcrash Zeist Dolderseweg 158 Archieven
Gemeentearchief Zeist, 
toegang 1024, 
inventarisnr. 1784

Een vliegtuig stortte neer op 100 meter ten zuiden van de Dolderseweg 
158. 

4
indicatief

Niet verdacht. De exacte locatie van deze crash is onbekend. 
Op de luchtfoto's is geen crashlocatie waargenomen, maar 
het betreft een terrein met beperkt zicht vanwege bebossing. 
Vanwege het ontbreken van een exacte crashlocatie kan er 
geen CE verdacht gebied afgebakend worden. 

22-06-1942 2.50 uur Vliegtuigcrash Zeist Dolderseweg 158 Literatuur
D. Top, Soesterberg 
vliegveld 1939-1945, 
129

De politie van Zeist maakte verslag op van het neerstorten van een Duitse 
bommenwerper om 02.50 uur bij Dolderseweg 158. De Duitse 
brandweer van het vliegveld bluste het brandende wrak met schuim, 
terwijl de Zeister brandweer de hei rond het vliegtuig, die ook vlam heeft 
gevat, met zand te lijf gaat. Duitse rapporten vermelden echter niets over 
een verloren gegaan vliegtuig aan hun kant. 

4
indicatief

Niet verdacht. De exacte locatie van deze crash is onbekend. 
Op de luchtfoto's is geen crashlocatie waargenomen, maar 
het betreft een terrein met beperkt zicht vanwege bebossing. 
Vanwege het ontbreken van een exacte crashlocatie kan er 
geen CE verdacht gebied afgebakend worden. 

22-06-1943 Vliegtuigcrash Zeist Dolderseweg 158 Literatuur

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

Dornier Do 217 bij de Dolderseweg 158 te Zeist verongelukt.
4

indicatief

Niet verdacht. Het betreft waarschijnlijk een toestel dat reeds 
in 1942 is neergestort en derhalve betreft het een foutieve 
vermelding. 

23-06-1943 Vliegtuigcrash Zeist Willem Arntsz Hoeve Literatuur
D. Top, Soesterberg 
vliegveld 1939-1945, 
129

De brandweer van Zeist moest deze nacht ook weer uitrukken. Bij de 
Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder, ca. 1 km vanaf de rand van het 
vliegveld stond opnieuw de hei in brand. Men vermoedde dat brandende 
onderdelen van een aangeschoten vliegtuig daar zijn neergevallen. Er 
werden namelijk verbogen metalen delen gevonden; ca. 2.000 m2 
brandde af. 

5
indicatief

Niet verdacht. De exacte locatie is onbekend. Bovendien 
wordt niet omschreven dat het om een crash gaat, maar 
eerder over het neerkomen van onderdelen van een 
vliegtuig. Er is derhalve geen CE verdacht gebied 
afgebakend.

21-10-1943 Vliegtuigcrash Den Dolder Langs de spoorlijn Literatuur
SGLO crashregister, 
webeditie

T-3010: Ju 88 neergestort bij Den Dolder langs de spoorlijn. -

Niet verdacht. De vermelding is te globaal om te bepalen of 
er sprake is van een locatie in de nabijheid van het 
onderzoeksgebied. De spoorlijn bevindt zich echter in zijn 
geheel buiten het onderzoeksgebied. 

01-11-1943 30-11-1943 Vliegtuigcrash Den Dolder Willem Arntsz Hoeve Literatuur
S. Bottinga, De Willem 
Arntsz Stichting tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, 17

In november 1943 stortte een vliegtuig neer op de Hoeve. De daardoor 
ontstane brand werd door de Duitse Wehrmacht geblust en de 
wrakstukken werden opgeruimd. 

5
indicatief

Niet verdacht. De exacte locatie van deze crash is onbekend. 
Op de luchtfoto's is geen crashlocatie waargenomen, maar 
het betreft een terrein met beperkt zicht vanwege bebossing. 
Vanwege het ontbreken van een exacte crashlocatie kan er 
geen CE verdacht gebied afgebakend worden. 

01-03-1944 31-03-1944 Luchtaanval Den Dolder Willem Arntsz Hoeve Literatuur
S. Bottinga, De Willem 
Arntsz Stichting tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, 17

In maart 1944 werd een bombardement op Soesterberg uitgevoerd. De 
Engelse schutters waren echter niet bijzonder zuiver in het afwerpen van 
hun last en vele bommen misten hun doel en kwamen terecht in het 
omliggende gebied van Bilthoven, Den Dolder en Bosch en Duin. Op de 
Hoeve kwamen ongeveer dertig bommen neer. Er was veel schade 
toegebracht aan de bossen; de gebouwen werden slechts licht 
beschadigd door rondvliegende scherven. 

6
indicatief

Afwerpmunitie 100 t/m 600 lbs Eén t/m enkele

Verdacht. Tijdens dit bombardement kwamen er, volgens 
onder andere een bomb plot, diverse bommen neer in en 
nabij het onderzoeksgebied. Op de luchtfoto van 25 maart 
1944 zijn eveneens diverse kraters waargenomen, die 
mogelijk afkomstig zijn van dit bombardement. Aan de hand 
van de bomb plot en het kraterpatroon is een afbakening 
toegepast. 

Tapijtbombardement, 
gemiddelde onderlinge 
afstand van de kraters

10 MPa-laag, met een 
minimale laagdikte van 
1 meter. De bovengrens 
is het maaiveld uit de 
Tweede Wereldoorlog

B2

08-03-1944
16.40 uur
17.15 uur

Luchtaanval Den Dolder Amersfoortsestraat Literatuur

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

Bombardement tussen 16.40 en 17.15 uur op Den Dolder. Getroffen 
werd de Amersfoortsestraat.

6
indicatief

Afwerpmunitie 100 t/m 600 lbs Eén t/m enkele

Verdacht. Tijdens dit bombardement kwamen er, volgens 
onder andere een bomb plot, diverse bommen neer in en 
nabij het onderzoeksgebied. Op de luchtfoto van 25 maart 
1944 zijn eveneens diverse kraters waargenomen, die 
mogelijk afkomstig zijn van dit bombardement. Aan de hand 
van de bomb plot en het kraterpatroon is een afbakening 
toegepast. 

Tapijtbombardement, 
gemiddelde onderlinge 
afstand van de kraters

10 MPa-laag, met een 
minimale laagdikte van 
1 meter. De bovengrens 
is het maaiveld uit de 
Tweede Wereldoorlog

B2

08-03-1944 Luchtaanval Den Dolder Spoorlijn Archieven
Gemeentearchief Zeist, 
toegang 1024, 
inventarisnr. 1784

Er werden twee mannen dodelijk getroffen aan de spoorlijn tussen Den 
Dolder en Soest door één bom van vermoedelijk 500 kg.

7
indicatief

Niet verdacht. De vermelding is te globaal om te bepalen of 
er sprake is van een locatie in de nabijheid van het 
onderzoeksgebied. De spoorlijn bevindt zich echter in zijn 
geheel buiten het onderzoeksgebied. 

08-03-1944 Luchtaanval Den Dolder
Willem Arntsz Hoeve / 
spoorlijn

Archieven
The National Archives 
Londen, AIR 40/1053

16.47u: aanval op Soesterberg vliegveld met 86 toestellen (Marauders) 
van US IX Bomber Command: 571 x 100 frag, 220 x 300 GP, 49 x 500 
GP, 26 x 600 GP. bomb plot verstrekt verdere informatie over getroffen 
locaties.

8 Afwerpmunitie 100 t/m 600 lbs Eén t/m enkele

Verdacht. Tijdens dit bombardement kwamen er, volgens 
onder andere een bomb plot, diverse bommen neer in en 
nabij het onderzoeksgebied. Op de luchtfoto van 25 maart 
1944 zijn eveneens diverse kraters waargenomen, mogelijk 
afkomstig van dit bombardement. Aan de hand van de 
bomb plot en het kraterpatroon is een afbakening toegepast. 

Tapijtbombardement, 
gemiddelde onderlinge 
afstand van de kraters

10 MPa-laag, met een 
minimale laagdikte van 
1 meter. De bovengrens 
is het maaiveld uit de 
Tweede Wereldoorlog

B2

08-03-1944 Luchtaanval Den Dolder
Willem Arntsz Hoeve / 
spoorlijn

Archieven
The National Archives 
Londen, AIR 40/1053

Bomb plot with well defined bursts. 8 Afwerpmunitie 100 t/m 600 lbs Eén t/m enkele

Verdacht. De locaties van de inslagen zijn afgebakend met 
een gemiddelde onderlinge afstand van 39 meter, en een 
extra marge vanwege de afwijking die bij het intekenen en 
positioneren van de bomb plot ontstaan. 

Tapijtbombardement, 
inslagen op bomb plot zijn 
afgebakend met een 
gemiddelde onderlinge 
afstand van 39 meter, en 
een extra marge van 25 
meter vanwege 
onnauwkeurigheid van de 
bomb plot

10 MPa-laag, met een 
minimale laagdikte van 
1 meter. De bovengrens 
is het maaiveld uit de 
Tweede Wereldoorlog

B2

25-03-1944 Luchtfoto Luchtfotocollectie
NCAP, sortie AA-884, 
nummer 8018

A 3 m
9

10
Afwerpmunitie 100 t/m 600 lbs Eén t/m enkele

De luchtfoto dekt het gehele onderzoeksgebied en is van 
goede kwaliteit. Er zijn 41 bomkraters waargenomen bij de 
spoorlijn/het vliegveld, in de nabijheid van het 
onderzoeksgebied. Deze komen niet allemaal overeen met de 
'well defined bursts' van de bomb plot van 8 maart 1944.
Tevens zijn er in nabij het onderzoeksgebied loopgraven 
waargenomen die, vanwege de nabije bebouwing, 
beoordeeld zijn als schuilloopgraven.

Verdacht. De kraters zijn afgebakend met een gemiddelde 
onderlinge afstand van 39 meter, en een extra marge 
vanwege de afwijking die ontstaan is door het positioneren 
van de luchtfoto's. 

Tapijtbombardement, de 
kraters zijn afgebakend met 
een gemiddelde onderlinge 
afstand van 39 meter, en 
een extra marge van 3 
meter vanwege de afwijking 
die ontstaat door het 
positioneren van de 
luchtfoto

10 MPa-laag, met een 
minimale laagdikte van 
1 meter. De bovengrens 
is het maaiveld uit de 
Tweede Wereldoorlog

B2

HISTORISCH FEIT LOCATIE OMSCHRIJVING FEIT AFBAKENINGSANALYSE
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HISTORISCH FEIT LOCATIE OMSCHRIJVING FEIT AFBAKENINGSANALYSE

28-07-1944 Vliegtuigcrash Den Dolder Willem Arntsz Hoeve Literatuur

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

Vliegtuig bij de Willem Arntsz Hoeve te Den Dolder verongelukt.
5

indicatief

Niet verdacht. De exacte locatie van deze crash is onbekend. 
Op de luchtfoto's is geen crashlocatie waargenomen, maar 
het betreft een terrein met beperkt zicht vanwege bebossing. 
Vanwege het ontbreken van een exacte crashlocatie kan er 
geen CE verdacht gebied afgebakend worden. 

28-07-1944 Vliegtuigcrash Den Dolder Willem Arntsz Hoeve Literatuur
D. Top, Soesterberg 
vliegveld 1939-1945, 
157

De politie van Zeist maakte een rapport op over het neerstorten van een 
Duits (?) vliegtuig bij de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder. Geen enkele 
ander bron bevestigt dit.

5
indicatief

Niet verdacht. De exacte locatie van deze crash is onbekend. 
Op de luchtfoto's is geen crashlocatie waargenomen, maar 
het betreft een terrein met beperkt zicht vanwege bebossing. 
Vanwege het ontbreken van een exacte crashlocatie kan er 
geen CE verdacht gebied afgebakend worden. 

29-07-1944 3.30  uur Luchtaanval Den Dolder
Willem Arntsz Hoeve, 
Paviljoen Winkler

Archieven
Gemeentearchief Zeist, 
toegang 1024, 
inventarisnr. 1784

Omstreeks 3.30 uur liet een vermoedelijk Duits vliegtuig een bom vallen, 
die explodeerde nabij het paviljoen "Winkler" (Willem Arntszhoeve, 
Dolderscheweg 166-204).

11
Niet verdacht. De bom is reeds ontploft. Er zijn geen 
aanwijzingen dat er meerdere bommen werden afgeworpen, 
die niet detoneerde. 

15-08-1944 12.15 uur Luchtaanval Den Dolder Spoorlijn Literatuur

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

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.

12
indicatief

Afwerpmunitie 250 lbs t/m 1000 lbs Eén t/m enkele

Verdacht. Er werden diverse aanvallen uitgevoerd op het 
vliegveld Soesterberg (o.a. door Halifaxes, Lancasters en 
Thunderbolts) waarbij ook de omgeving van het 
onderzoeksgebied, bij de spoorlijn, getroffen werd. Het is niet 
exact bekend door welke toestellen deze bommen werden 
afgeworpen. Er is afgebakend op basis van het 
waargenomen kraterpatroon. 

Tapijtbombardement, 
gemiddelde onderlinge 
afstand van de kraters

10 MPa-laag, met een 
minimale laagdikte van 
1 meter. De bovengrens 
is het maaiveld uit de 
Tweede Wereldoorlog

B2

15-08-1944 Luchtaanval Den Dolder Spoorlijn Literatuur
D. Top, Soesterberg 
vliegveld 1939-1945, 
161

De spoorlijn werd op 7 plaatsen getroffen over een afstand van 1 km aan 
weerszijden van station Den Dolder.

12
indicatief

Afwerpmunitie 250 lbs t/m 1000 lbs Eén t/m enkele

Verdacht. Er werden diverse aanvallen uitgevoerd op het 
vliegveld Soesterberg (o.a. door Halifaxes, Lancasters en 
Thunderbolts) waarbij ook de omgeving van het 
onderzoeksgebied, bij de spoorlijn, getroffen werd. Het is niet 
exact bekend door welke toestellen deze bommen werden 
afgeworpen. Er is afgebakend op basis van het 
waargenomen kraterpatroon. 

Tapijtbombardement, 
gemiddelde onderlinge 
afstand van de kraters

10 MPa-laag, met een 
minimale laagdikte van 
1 meter. De bovengrens 
is het maaiveld uit de 
Tweede Wereldoorlog

B2

15-08-1944 Luchtaanval Den Dolder Spoorlijn Literatuur
D.W. van Lier e.a., 100 
jaar Den Dolder 1912-
2012, 63

De Britten voerden op 15 augustus 1944 een omvangrijke aanval uit op 
vliegvelden. De bommen, die afgeworpen werden op vliegveld 
Soesterberg, kwamen vooral op het westelijk gedeelte van het vliegveld 
neer. Er werd ook grote schade aangericht in Den Dolder en Bosch en 
Duin. (…) Verschillende wegen waren door bomkraters onbegaanbaar en 
de omgeving was op veel plaatsen door blindgangers levensgevaarlijk. 
De spoorlijn Utrecht-Amersfoort werd op 7 plaatsen getroffen over een 
afstand van 1 kilometer aan weerszijden van het station Den Dolder. 

12
indicatief

Afwerpmunitie 250 lbs t/m 1000 lbs Eén t/m enkele

Verdacht. Er werden diverse aanvallen uitgevoerd op het 
vliegveld Soesterberg (o.a. door Halifaxes, Lancasters en 
Thunderbolts) waarbij ook de omgeving van het 
onderzoeksgebied, bij de spoorlijn, getroffen werd. Het is niet 
exact bekend door welke toestellen deze bommen werden 
afgeworpen. Er is afgebakend op basis van het 
waargenomen kraterpatroon. 

Tapijtbombardement, 
gemiddelde onderlinge 
afstand van de kraters

10 MPa-laag, met een 
minimale laagdikte van 
1 meter. De bovengrens 
is het maaiveld uit de 
Tweede Wereldoorlog

B2

15-08-1944 Luchtaanval Den Dolder Spoorlijn Archieven
Gemeentearchief Zeist, 
toegang 1024, 
inventarisnr. 1784

Op de spoorlijn Utrecht-Amersfoort vielen aan weerszijden van het station 
Den Dolder, over een afstand van ca. 1000 meter 7 bommen, die de 
spoordijk en rails vernielden.

12
indicatief

Afwerpmunitie 250 lbs t/m 1000 lbs Eén t/m enkele

Verdacht. Er werden diverse aanvallen uitgevoerd op het 
vliegveld Soesterberg (o.a. door Halifaxes, Lancasters en 
Thunderbolts) waarbij ook de omgeving van het 
onderzoeksgebied, bij de spoorlijn, getroffen werd. Het is niet 
exact bekend door welke toestellen deze bommen werden 
afgeworpen. Er is afgebakend op basis van het 
waargenomen kraterpatroon. 

Tapijtbombardement, 
gemiddelde onderlinge 
afstand van de kraters

10 MPa-laag, met een 
minimale laagdikte van 
1 meter. De bovengrens 
is het maaiveld uit de 
Tweede Wereldoorlog

B2

15-08-1944 Luchtfoto Luchtfotocollectie
Universiteit Wageningen, 
sortie 106G-2285, 
nummers 3044 en 4044

B 5 m 13 Afwerpmunitie 250 lbs t/m 1000 lbs Eén t/m enkele

De luchtfoto's dekken gezamenlijk het gehele 
onderzoeksgebied. Er zijn diverse nieuwe bomkraters 
waargenomen bij de spoorlijn, in de nabijheid van het 
onderzoeksgebied. Tevens zijn er twee bomkraters 
waargenomen ten oosten van het onderzoeksgebied, op 
ongeveer 400 meter van de spoorlijn. 

Verdacht. De waargenomen bomkraters zijn afgebakend, 
afkomstig van tapijtbombardementen, zijn afgebakend met 
een gemiddelde onderlinge afstand van 47 meter en een 
marge van 5 meter vanwege de afwijking die ontstaan is 
door het positioneren van de luchtfoto. 
De bomkraters ten oosten van het onderzoeksgebied, op 
geruime afstand van de spoorlijn zijn vanwege ontbrekende 
gegevens afgebakend met een marge van 91 meter. 

Tapijtbombardement, de 
kraters zijn afgebakend met 
een gemiddelde onderlinge 
afstand van 47 meter, en 
een extra marge van 5 
meter vanwege de afwijking 
die ontstaat door het 
positioneren van de 
luchtfoto. 

10 MPa-laag, met een 
minimale laagdikte van 
1 meter. De bovengrens 
is het maaiveld uit de 
Tweede Wereldoorlog

B2

01-09-1944 30-09-1944 Luchtaanval Den Dolder

Willem Arntsz Hoeve, 
paviljoen Boerhaave 
en paviljoen Jeltje de 
Bosch Kemper

Literatuur
S. Bottinga, De Willem 
Arntsz Stichting tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, 18

In september 1944 werd paviljoen Boerhaave door een bom getroffen. 
Paviljoen Jeltje de Bosch Kemper liep ook schade op. Bij toeval vielen er 
geen slachtoffers. 

14
15

Afwerpmunitie 250 lbs t/m 1000 lbs Eén t/m enkele
Verdacht. Er zijn diverse bomkraters waargenomen in de 
nabijheid van het paviljoen Boerhaave. Er is afgebakend op 
basis van de luchtfotowaarnemingen. 

Lijnbombardement, 
gemiddelde onderlinge 
afstand

10 MPa-laag, met een 
minimale laagdikte van 
1 meter. De bovengrens 
is het maaiveld uit de 
Tweede Wereldoorlog

B3

03-09-1944 Luchtaanval Den Dolder Willem Arntsz Hoeve Archieven
Gemeentearchief Zeist, 
toegang 1024, 
inventarisnr. 1784

Eén blindganger kwam terecht in het open terrein van de Willem 
Arntszstichting te Den Dolder. 

16

Niet verdacht. De vermelding is te globaal om te bepalen 
waar de afwerpmunitie terecht zou zijn gekomen. Op basis 
van deze globale vermelding kan geen verdacht gebied 
afgebakend worden. 

03-09-1944 Luchtaanval Den Dolder Willem Arntsz Hoeve Archieven
Gemeentearchief Zeist, 
toegang 1024, 
inventarisnr. 1784

Kaart van het bombardement en de schade ter plaatse van de Willem 
Arntszstichting en Huis ter Heide.

17 Afwerpmunitie 250 lbs t/m 1000 lbs Eén t/m enkele

Verdacht. De kaart geeft indicatief de locaties van 
bominslagen aan. Op de luchtfoto's zijn op deze plekken 
kraters zichtbaar. De waargenomen kraters zijn afgebakend. 
Dit is toegelicht bij de luchtfotoanalyse.

Lijnbombardement, 
gemiddelde onderlinge 
afstand

10 MPa-laag, met een 
minimale laagdikte van 
1 meter. De bovengrens 
is het maaiveld uit de 
Tweede Wereldoorlog

B3

16-09-1944 Luchtfoto Luchtfotocollectie
Universiteit Wageningen, 
sortie 400-74A, nummer 
4062

A 3 m 17 Afwerpmunitie 250 lbs t/m 1000 lbs Eén t/m enkele
De luchtfoto dekt het gehele onderzoeksgebied en is van 
goede kwaliteit. Er is lijn aan nieuwe kraters waargenomen in 
en nabij het onderzoeksgebied. 

Verdacht. De kraters zijn afgebakend als zijnde afkomstig van 
een lijnbombardement. De gemiddelde onderlinge afstand is 
gemeten. 

Lijnbombardement, 
gemiddelde onderlinge 
afstand van 48 meter en 
een marge van 3 meter 
vanwege de afwijking die 
ontstaan is door het 
positioneren van de 
luchtfoto

10 MPa-laag, met een 
minimale laagdikte van 
1 meter. De bovengrens 
is het maaiveld uit de 
Tweede Wereldoorlog

B3

01-10-1944 Luchtfoto Luchtfotocollectie
Luftbilddatenbank te 
Estenfeld, sortie H-275, 
nummer 408

B 10 m -
De luchtfoto dekt het oostelijke deel van het 
onderzoeksgebied en is van matige kwaliteit. Er zijn geen 
sporen van gevechtshandelingen waargenomen. 

04-11-1944 Luchtaanval Den Dolder
Spoorlijn, 
kaartvierkanten 
E.2896 en E.2996

Archieven
The National Archives 
Londen, Daily Logs, sheet 
2018

Spitfires – 126 Wing. Bombed railway E.2897 to E.2997 (in originele 
document foutief gemarkeerd als Z.2897 to 2997). 2 hits in M/Y. 

E.2896
E.2996

Niet verdacht. De vermelding is te globaal om te bepalen 
waar de afwerpmunitie terecht zou zijn gekomen. Er vindt een 
afbakening plaats op basis van de luchtfotowaarnemingen. 

21-11-1944 Luchtaanval Den Dolder Pleineslaan Literatuur

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

Bombardement op Den Dolder. Getroffen werd de Pleineslaan. 18
Niet verdacht. Op de luchtfoto van 23 maart 1945 zijn twee 
bomkraters waargenomen bij de Pleineslaan. De afbakening 
van deze kraters is niet van invloed op het onderzoeksgebied. 

29-11-1944 Luchtaanval Den Dolder
Spoorlijn - Amersfoort 
naar Utrecht

Literatuur

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

Bombardement op Den Dolder. Getroffen werd de Paduaweg en een 
gebied aan weerszijden van de spoorlijn Amersfoort - Utrecht.

19
indicatief

Niet verdacht. De Paduaweg bevindt zich op geruime afstand 
van het onderzoeksgebied. De vermelding over de spoorlijn 
is te globaal om te bepalen of er sprake is van een locatie in 
of nabij het onderzoeksgebied. 

01-01-1945 05-05-1945 Luchtaanval Den Dolder Willem Arntsz Hoeve Literatuur
D.W. van Lier e.a., 100 
jaar Den Dolder 1912-
2012, 63

Vanaf begin 1945 hadden de geallieerden weinig belangstelling meer 
voor Nederlandse vliegvelden ten noorden van de grote rivieren. In 
plaats daarvan werden voortdurend aanvallen uitgevoerd op spoorlijnen 
en treinen. Ook de Willem Arntsz Hoeve, waar diverse Duitse afdelingen 
waren gelegerd, had voortdurend de aandacht van de geallieerden. Er 
werden verscheidene aanvallen uitgevoerd. 

7
indicatief

16
indicatief

Niet verdacht. De vermelding is te globaal om te bepalen 
waar de afwerpmunitie terecht zou zijn gekomen. Er vindt een 
afbakening plaats op basis van de luchtfotowaarnemingen. 

24-01-1945 Luchtaanval Den Dolder Spoorlijn Literatuur

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

Bombardement op Den Dolder. Getroffen werd de spoorlijn.
7

indicatief

Niet verdacht. De vermelding is te globaal om te bepalen 
waar de afwerpmunitie terecht zou zijn gekomen. Er vindt een 
afbakening plaats op basis van de luchtfotowaarnemingen. 

24-01-1945 Luchtaanval Den Dolder
Dolderseweg 134 t/m 
148 en het station Den 
Dolder

Archieven
Gemeentearchief Zeist, 
toegang 1024, 
inventarisnr. 1784

Omstreeks 15.30 uur lieten 10 Britse Typhoons in een scheervlucht ieder 
twee bommen vallen van ieder ca. 250 kg. waardoor zware 
beschadiging ontstond aan o.a. de Dolderseweg 134 t/m 148 en het 
station Den Dolder.

20
indicatief

Niet verdacht. De genoemde locaties bevinden zich niet 
direct bij het onderzoeksgebied in de buurt. Er is afgebakend 
op basis van de waarnemingen op luchtfoto's. 

08-02-1945 Luchtaanval Den Dolder Kaartvierkant E.2996 Archieven
The National Archives 
Londen, Daily Logs, sheet 
2516

4 Typhoons – 198 Squadron – 123 Wing. 32 R/P at Railway Z.3500, 
several hits, line cut. Loco at E.2997. 

E.2996
Niet verdacht. De vermelding is te globaal om te bepalen 
waar de afwerpmunitie terecht zou zijn gekomen. Er vindt een 
afbakening plaats op basis van de luchtfotowaarnemingen. 

13-02-1945 Luchtaanval Den Dolder Kaartvierkant E.2996 Archieven
The National Archives 
Londen, Daily Logs, sheet 
2551

12 Spitfires – 322 Squadron – 132 Wing. Loco and 30 TRG E. E.2996 
strafed. 

E.2996
Niet verdacht. De vermelding is te globaal om te bepalen 
waar de afwerpmunitie terecht zou zijn gekomen. Er vindt een 
afbakening plaats op basis van de luchtfotowaarnemingen. 

20-03-1945 Luchtaanval Den Dolder Spoorlijn Literatuur

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

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

7
indicatief

Niet verdacht. De vermelding is te globaal om te bepalen 
waar de afwerpmunitie terecht zou zijn gekomen. Er vindt een 
afbakening plaats op basis van de luchtfotowaarnemingen. 
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Begindatum Einddatum Tijdstip Gebeurtenis Plaatsnaam Locatie Bron Naam/nummer Omschrijving feit Kwaliteit Afwijking GIS FKnrs. Hoofdsoort(en) Type/gewicht Totaal Beschouwing luchtfoto Conclusie met motivatie Horizontale afbakening Verticale afbakening GIS BBKnrs.

HISTORISCH FEIT LOCATIE OMSCHRIJVING FEIT AFBAKENINGSANALYSE

23-03-1945 Luchtfoto Luchtfotocollectie
Universiteit Wageningen, 
sortie 4-2109, nummer 
3112

B 5 m 21 Afwerpmunitie 250 t/m 1000 lbs Eén t/m enkele

De luchtfoto dekt het gehele onderzoeksgebied en is van 
redelijke kwaliteit. Er zijn tientallen nieuwe kraters 
waargenomen op en nabij de spoorlijn (en het 
onderzoeksgebied). Bij het kruispunt van de Nieuwe 
Doldersweg zijn 3 kraters vlak bij elkaar waargenomen.

Verdacht. De nieuwe bomkraters zijn afgebakend als zijnde 
afkomstig van tactische luchtaanvallen. Er zijn in de periode 
van 16 september 1944 tot en met 23 maart 1945 diverse 
tactische luchtaanvallen uitgevoerd op het spoor. Het betreft 
globale vermeldingen, maar de aard en hoedanigheid van 
de kraters wijst eveneens op tactische luchtaanvallen. De 
kraters zijn, indien mogelijk, afgebakend als kraterpaar (zie 
bijlage 6.4) of als line target afbakening (met 91 meter). 
De drie kraters op de kruising van de Nieuwe Dolderseweg 
en de spoorlijn zijn beoordeeld als afkomstig van hetzelfde 
toestel en derhalve niet afgebakend. 

Tactische luchtaanvallen: 
kraterpaar / line target 
afbakening

10 MPa-laag, met een 
minimale laagdikte van 
1 meter. De bovengrens 
is het maaiveld uit de 
Tweede Wereldoorlog

B2

08-04-1945 Luchtfoto Luchtfotocollectie
Universiteit Wageningen, 
sortie 4-2211, nummers 
3074 en 3076

B 6 m 22
De luchtfoto dekt een groot deel van het onderzoeksgebied. 
Er is één nieuwe bomkrater waargenomen op 130 meter 
afstand van het onderzoeksgebied. 

Niet verdacht. De afbakening van deze krater is niet van 
invloed op het onderzoeksgebied. 

17-04-1945 Luchtfoto Luchtfotocollectie
Universiteit Wageningen, 
sortie 16-2083

C 10 m -

De luchtfoto dekt enkel de oostelijke helft van het 
onderzoeksgebied en is van slechte kwaliteit. Er zijn geen 
nieuwe bomkraters waargenomen in de nabijheid van het 
onderzoeksgebied. 

19-04-1945 Luchtfoto Luchtfotocollectie
Universiteit Wageningen, 
sortie 4-2371, nummer 
3089

A 3 m 23

De luchtfoto is van goede kwaliteit en dekt het gehele 
onderzoeksgebied. Op het Actueel Hoogtebestand zijn de 
contouren van een krater in het onderzoeksgebied zichtbaar 
en deze bomkrater lijkt op deze luchtfoto eveneens zichtbaar 
maar dit is niet met zekerheid vast te stellen door de 
bebossing. 

Niet verdacht. Het betreft een solitaire krater die niet 
gekoppeld kan worden aan een andere krater. Eveneens is er 
een vermelding aangetroffen over het neerkomen van een 
bom op 100 meter afstand van de Dolderseweg 158, wat 
overeenkomt met deze locatie. De bom is reeds ontploft en 
er is geen verdacht gebied afgebakend. 

12-05-1945 Luchtfoto Luchtfotocollectie
Universiteit Wageningen, 
sortie 16-2171, nummer 
1041

C 10 m -

De luchtfoto dekt het gehele onderzoeksgebied maar is van 
dusdanig slechte kwaliteit, dat sporen van 
gevechtshandelingen niet waargenomen kunnen worden op 
de luchtfoto. 

Geen 
datumvermelding

Luchtaanval en neerkomen van 
vliegtuigonderdelen

Den Dolder Willem Arntsz Hoeve Archieven
Gemeentearchief Zeist, 
toegang 1024, 
inventarisnr. 1780

Neerkomen van een fosforrubberbom en onderdelen vliegtuig bij W.A. 
Hoeve. 

5
indicatief

Niet verdacht. De vermelding is te globaal om een 
afbakening op toe te passen. 

Na 1945 Naoorlogse ruimingen van CE Den Dolder Willem Arntsz Hoeve Archieven
Collectie ruimingen van 
de EODD

In het verleden zijn er op het terrein van de Willem Arntsz Hoeve diverse 
ruimingen gedaan van 10,5 cm brisantgranaten. Het betreft zowel 
verschoten als niet-verschoten granaten. Tevens is er een 250 lbs bom 
geruimd. De exacte locatie van deze ruiming is onbekend. 

Zie MORA-
nummers

Niet verdacht. De vermeldingen zijn te globaal om een 
afbakening op toe te passen. Op de luchtfoto's zijn 
bovendien geen sporen van een stelling waargenomen in het 
onderzoeksgebied. 
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4 BEOORDELING BRONNENMATERIAAL 

4.1 INDICATIES VOOR EXPLOSIEVEN IN HET ONDERZOEKSGEBIED 

 Er is in de meidagen van 1940 geen sprake geweest van grondgevechten in het onderzoeksgebied.  
 Voorafgaand aan de bevrijding door de geallieerden was er geen sprake van grondgevechten in het 

onderzoeksgebied. 
 In het onderzoeksgebied waren geen militaire objecten aanwezig. 
 Er zijn mogelijk militaire vliegtuigen in het onderzoeksgebied gecrasht. De exacte locaties van deze 

crashes konden echter niet vastgesteld worden aan de hand van de geraadpleegde bronnen en litera-
tuur. Tevens zijn er geen bruikbare luchtfoto’s beschikbaar om de globale vermeldingen te verifiëren. 
Er is echter één krater vastgesteld die mogelijk in verband staat met een vliegtuigcrash en derhalve is 
afgebakend.  

 Ter plaatse van het onderzoeksgebied is sprake geweest van bombardementen. 
 Het onderzoeksgebied heeft geleden onder gevechtshandelingen. 
 Er zijn in het verleden CE in het onderzoeksgebied geruimd, waaronder diverse 10,5 cm brisantgranaten 

en een 250 lbs vliegtuigbom. 
 Er is na de Tweede Wereldoorlog sprake geweest van naoorlogse bodemingrepen in het onderzoeks-

gebied (contra-indicaties), onder andere ten behoeve van de bouw van diverse nieuwe panden. CE zijn 
ten gevolge van deze bodemingrepen mogelijk verwijderd. 

Op basis van de beschikbare feiten zijn er voldoende indicaties beschikbaar waaruit blijkt dat er mogelijk CE 
in het onderzoeksgebied aanwezig zijn.  

4.2 LEEMTEN IN KENNIS BRONNENMATERIAAL 

 Bij een historisch onderzoek kan nooit een volledig overzicht van alle bronnen worden verkregen. Er is 
bij dit onderzoek gebruik gemaakt van een bronnenselectie. Getuigen die meer kunnen vertellen over 
munitiedumpingen, vliegtuigcrashes en bombardementen kunnen ondertussen zijn overleden. 

 Luchtfoto’s van de Royal Air Force geven doorgaans een betrouwbare indicatie betreffende de vraag of 
er mogelijk CE in het onderzoeksgebied aanwezig zijn. Luchtfoto’s geven altijd een momentopname 
weer. Er kunnen voor, na en tussen verschillende opnamedata CE in het onderzoeksgebied zijn terecht-
gekomen. Het is, vanwege getroffen camouflagemaatregelen, maar zeer de vraag of alle geschutop-
stellingen etc. op luchtfoto’s kunnen worden teruggevonden.  

 De ruimrapporten van de EODD 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 
verdacht gebied worden afgebakend met behulp van concrete locatiebeschrijvingen. 

 Er zijn vele vermeldingen over bombardementen op het vliegveld Soesterberg. Er kon niet van al deze 
bombardementen na worden gegaan of deze tevens betrekking hadden op locaties in de nabijheid van 
het onderzoeksgebied.  

 Door de bebossing op het terrein van het onderzoeksgebied zijn mogelijk niet alle sporen van gevechts-
handelingen en verdedigende maatregelen waarneembaar. 

 Niet van na elke gevechtshandeling is een bruikbare en relevante luchtfoto beschikbaar van goede 
kwaliteit. Derhalve heeft een multitemporale luchtfotoanalyse beperkingen. 
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4.3 SOORT EN VERSCHIJNINGSVORM VAN EXPLOSIEVEN 

In de lijst van gebeurtenissen (hoofdstuk 3) worden de volgende gevechtshandelingen genoemd:  
 Luchtaanvallen met afwerpmunitie 
 Vliegtuigcrashes 

Voor de genoemde handelingen is beoordeeld of – als gevolg van de handeling – CE in het onderzoeksgebied 
kunnen worden aangetroffen. Zo ja, dan is tevens beoordeeld welke van de zestien hoofdsoorten CE uit het 
WSCS-OCE in de bodem aanwezig kunnen zijn. 

4.3.1 Het neerkomen van afwerpmunitie 

De geraadpleegde bronnen maken melding gemaakt van de volgende gevechtshandelingen: 
 De afworp van geallieerde vliegtuigbommen met een gewicht van 250 lb., 500 lb. en 1000 lb. Er was 

sprake van tactische duikbombardementen en tapijtbombardementen 

De volgende soorten CE zijn als gevolg van de bovengenoemde gevechtshandelingen mogelijk in de bodem 
aanwezig:  

Soort explosief Nationaliteit Gewicht Verschijningsvorm 

Afwerpmunitie  Geallieerd 100 lb t/m 1000 lb. Afgeworpen 

4.3.2 Vliegtuigcrashes 

Ter plaatse van mogelijke crashlocatie van het Duitse toestel (Dornier Do217) kunnen de volgende CE worden 
aangetroffen:5 

Soort explosief Nationaliteit Verschijningsvorm 

Vliegtuigboordwapenmunitie Duits Onderdeel van vliegtuig-
wrak 

Afwerpmunitie6 Duits Onderdeel van vliegtuig-
wrak 

4.3.3 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 

CE afkomstig van een vliegtuigcrash (vliegtuigboordwapenmuni-
tie en afwerpmunitie) Honderden t/m duizenden / één t/m enkele 

 
5 De meeste crashlocaties zijn alleen globaal bekend. Deze locaties worden derhalve alleen globaal op de feitenkaart weergegeven en 
niet op de CE bodembelastingkaart. CE verdachte gebieden kunnen alleen op basis van concrete feiten worden vastgesteld. Mogelijk dat 
getuigen de exacte crashlocaties kunnen aanwijzen. AVG beschikt niet over contactgegevens van relevante getuigen. 

6 Het is onbekend of dit toestel op de heen- of terugvlucht was en dus of het toestel zijn bommenlast nog bij zich droeg. 
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4.4 HORIZONTALE EN VERTICALE BEGRENZING VERDACHT GEBIED 

De verdachte gebieden die in deze paragraaf worden besproken zijn ingetekend op de CE-bodembelasting-
kaart. In de volgende deelparagraaf wordt de begrenzing van ieder verdacht gebied besproken en gemoti-
veerd. 

4.4.1 Verdachte locaties afwerpmunitie 

Het onderzoeksgebied werd tijdens de Tweede Wereldoorlog meermaals getroffen door bombardementen. 
Het betrof tapijt- en lijnbombardementen maar ook tactische luchtaanvallen op de spoorlijn. De afbakening 
is als volgt tot stand gekomen: 

Tactische luchtaanvallen 

Dit betreft de locaties die in de Tweede Wereldoorlog het doelwit zijn geweest van tactische luchtaanvallen. 
Het volgende onderscheid wordt gemaakt: 
 Tactische luchtaanvallen op een ‘line target’: duikbombardement op zgn. line target, inslagenpatroon 

onbekend. Lineair gebied, nabij een spoorlijn, dat is getroffen door een bombardement met jachtbom-
menwerpers, 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. 

 Kraterparen, afkomstig van tactische luchtaanvallen. AVG maakt gebruik van een afbakeningsmetho-
diek voor kraterparen op basis van bijlage 6.6 van het vooronderzoek, waar de wijze van afbakening 
nader wordt toegelicht. 

Tapijt en lijnbombardementen: 

Het WSCS-OCE schrijft de volgende afbakening voor bij een tapijtbombardement: 
 Tapijtbombardement. Gebied dat is getroffen door een bombardement met middelzware en/of zware 

bommenwerpers, met als doel om schade aan te richten over een groot gebied. Op basis van een 
analyse van het inslagenpatroon wordt de maximale afstand tussen twee opeenvolgende inslagen bin-
nen een inslagpatroon bepaald. Het verdachte gebied wordt afgebakend door deze afstand te projec-
teren op de buitenste inslagen van het inslagenpatroon. Dat is exclusief de eventuele horizontale ver-
plaatsing van de buitenste blindganger binnen het inslagenpatroon. 

Afwerpmunitie van 100 t/m 1000 lbs kan in de vastgestelde verdachte gebieden worden aangetroffen tot een 
maximale conusweerstand van 10 MPa met een minimale laagdikte van 1 meter. De bovengrens is het maai-
veld uit de Tweede Wereldoorlog. Er zijn op Dinoloket geen sondeergegevens beschikbaar aan de hand waar-
van vastgesteld zou kunnen worden op welke diepte de 10MPa-laag zich in het onderzoeksgebied bevindt. De 
exacte indringingsdiepte kan voorafgaand aan de uitvoeringsfase van een project met behulp van sondeerge-
gevens worden bepaald.  

4.4.2 Verdachte locatie vliegtuigcrash 

Dit betreft de locatie waar in de Tweede Wereldoorlog mogelijk een militair vliegtuig is gecrasht . Het WSCS-
OCE schrijft de volgende afbakening voor: 
 Crashlocaties vliegtuigen: verdacht op aanwezigheid CE vanwege de crashes. Het CE verdachte gebied 

wordt situationeel bepaald. 
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Op het Actueel Hoogtebestand Nederland is op ongeveer 100 meter afstand van de Dolderseweg 158 een 
krater zichtbaar. Het betreft een grote krater die zou kunnen duiden op het neerkomen van een bom maar 
ook op een vliegtuigcrash. In archieven en literatuur zijn vermeldingen aangetroffen over beide gebeurtenissen 
op ongeveer 100 meter afstand van de Dolderseweg 158. Indien het gaat om een neergekomen bom, zou er 
geen afbakening benodigd zijn. De bom is dan immers reeds gedetoneerd. Omdat het hier echter mogelijk 
gaat om een vliegtuigcrash. Is de locatie als zodanig afgebakend en moet er rekening gehouden worden met 
achtergebleven resten van het vliegtuig, maar ook met achtergebleven klein kaliber munitie en afwerpmunitie. 

De maximale indringingsdiepte kan niet worden bepaald, omdat de exacte omstandigheden waaronder de 
crash plaatsvond niet bekend zijn. De minimale indringingsdiepte komt overeen met 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 te kunnen hergebruiken. 
De meeste crashlocaties zijn op basis van de geraadpleegde bronnen alleen globaal bekend. Zij zijn derhalve 
niet weergegeven op de feitenkaart en de CE bodembelastingkaart die op basis van concrete feiten wordt 
vastgesteld. 

4.5 CE BODEMBELASTINGKAART 

De verdachte gebieden die in dit hoofdstuk zijn besproken zijn ingetekend op de CE-bodembelastingkaart 
op de hierop volgende pagina. De nummers op de CE bodembelastingkaart corresponderen met de num-
mering in de chronologietabel in hoofdstuk 3. 
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5 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

5.1 CONCLUSIE 

AVG heeft in opdracht van Royal HaskoningDHV een vooronderzoek CE uitgevoerd voor het onderzoeksge-
bied Willem Arntsz Hoeve – Den Dolder. 

Op basis van de beoordeelde feiten van het vooronderzoek is geconcludeerd dat er indicaties zijn voor de 
mogelijke aanwezigheid van CE.  

De volgende gevechtshandelingen hebben in en nabij het onderzoeksgebied plaatsgevonden: 
 Het neerkomen van afwerpmunitie 
 Een vliegtuigcrash 

De volgende CE kunnen mogelijk in het onderzoeksgebied worden aangetroffen: 
 Afwerpmunitie 
 CE afkomstig van een vliegtuigcrash 

Het onderzoeksgebied is gedeeltelijk verdacht op CE. Het CE verdachte gebied is horizontaal afgebakend op 
de CE-bodembelastingkaart (zie pagina 50). 

De horizontale en verticale afbakening van de CE verdachte gebieden wordt besproken in hoofdstuk 4.5. 

5.2 ADVIES VERVOLGTRAJECT 

De door AVG voor Royal HaskoningDHV geadviseerde vervolgstappen worden in de hierop volgende para-
grafen besproken. 

5.2.1 Verkleinen CE verdachte gebieden 

Voor de CE verdachte gebieden wordt geadviseerd om een nadere verdiepingsslag te maken en te kijken of 
deze met behulp van informatie over naoorlogse werkzaamheden kunnen worden verkleind. Denk hierbij aan: 
 Kaartmateriaal/bestekstekeningen waarmee feitelijk kan worden aangetoond dat (delen van) CE ver-

dachte gebieden naoorlogs zijn geroerd. Op basis van deze gegevens kan mogelijk de horizontale 
en/of de verticale afbakening van het CE verdachte gebied worden gereduceerd. 

 Gegevens betreffende naoorlogse ophogingen in de CE verdachte gebieden. 

Een verdiepingsslag wordt geschreven in de vorm van een (projectgebonden) risicoanalyse of een pragmatisch 
opsporingsadvies. Bij een pragmatisch opsporingsadvies wordt de focus gelegd op de naoorlogse verande-
ringen binnen uw werkgebied, de verdachte gebieden en mogelijk te verwachte explosieven komende uit het 
vooronderzoek en uw toekomstig uit te voeren werkzaamheden. Deze 3 “lagen” worden over elkaar heen 
geprojecteerd om zodoende te bepalen binnen welke gebieden een nader explosievenonderzoek noodzakelijk 
is. De risico’s en uitwerking van explosieven worden in een pragmatisch opsporingsadvies niet besproken, 
omdat deze in de meeste gevallen detonatie en dodelijk letsel zullen zijn. 

Bij het opstellen van een projectgebonden risicoanalyse wordt net als bij een pragmatisch opsporingsadvies 
gekeken naar de toekomstige werkwijze in combinatie de verdachte gebieden en mogelijk te verwachte explo-
sieven komende uit het vooronderzoek en uw toekomstig uit te voeren werkzaamheden. Naast voorgenoemde 
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zaken wordt in een projectgebonden risicoanalyse ook de risico’s en uitwerkingen van de mogelijk aanwezige 
explosieven meegenomen. 

5.2.2 Opsporing CE 

Het CE onderzoek maakt onderdeel uit van de opsporingsfase die in paragraaf 6.6 van het WSCS-OCE is 
beschreven. De opsporingsfase omvat het geheel van organisatie en uitvoering, achtereenvolgens: werkvoor-
bereiding, detecteren, interpreteren, lokaliseren, laagsgewijs ontgraven en identificeren van de vermoede ex-
plosieven, tijdelijk veiligstellen van de situatie tot aan overdracht aan de EOD en proces-verbaal van opleve-
ring aan de opdrachtgever en Bevoegd Gezag. 

Om een gedegen detectieonderzoek te kunnen uitvoeren dient het opsporingsgebied goed beloopbaar en vrij 
van obstakels te zijn. Dat wil zeggen dat alle bovengrondse obstakels, zoals hekwerk, begroeiing en gewas 
voor aanvang van de detectie moet zijn verwijderd. Na het verwijderen van de bovengrondse obstakels kan 
de locatie worden gedetecteerd. Bomen en begroeiing dienen boven het maaiveld te worden gerooid/ge-
snoeid. Indien een analoge detectie wordt uitgevoerd dienen alle verdachte objecten die worden gedetecteerd 
en waarvan de meetwaardenovereenkomsten vertonen met mogelijk aanwezige CE in kaart te worden ge-
bracht door de locatie door middel van GPS in te meten. Bij deze vastlegging dient tevens de vermoedelijke 
diepte te worden vastgelegd. Bij het uitvoeren van een computerondersteunde detectie wordt de data vastge-
legd in een datalogger. De data wordt na de detectie uitgelezen in een speciaal hiervoor ontworpen softwa-
reprogramma.  

De hoeveelheid te benaderen objecten kan pas worden bepaald na het uitvoeren van de detectie. De uit de 
detectie aangemerkte verdachte objecten worden uitgezet in het opsporingsgebied met behulp van GPS. Deze 
punten worden vervolgens handmatig en indien nodig machinaal benaderd. Aangetroffen objecten worden 
vervolgens geïdentificeerd en indien nodig veiliggesteld. 

5.2.3 Update rapportage naar CS-VROO 

Ten opzichte van het WSCS-OCE zijn er nog enkele zaken nodig om tot een rapportage te komen die voldoet 
volgens het CS-VROO7. Dit heeft voornamelijk te maken met het bestellen van luchtfoto’s, indien beschikbaar, 
het meer gedetailleerd verwerken van de informatie in ons GIS en in het verantwoorden van bepaalde zaken 
in deze rapportage. Tevens dienen er nog enkele zaken op de Bodembelastingkaart te worden aangepast 
conform de nieuwe eisen van het CS-VROO.  

 

 
7 Binnen de branche van de explosieven opsporing is afgesproken dat rapporten die volgens het WSCS-OCE zijn opgesteld 
voldoen en dat deze niet per definitie moeten worden aangepast aan het CS-VROO. Echter: indien aan de hand van deze 
rapportage een risicoanalyse op wordt gesteld, is er wel een upgrade voor dit rapport benodigd.  
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6 BIJLAGEN 

6.1 BRONNENLIJST 

6.1.1 Archieven en overige instanties 

 Explosieven Opruimings Dienst Defensie te Soesterberg / Semi-Statisch Informatiebeheer te Rijswijk 
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 Imperial War Museum 
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 Koninklijke Bibliotheek te ’s-Gravenhage 
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 Nederlands Instituut voor Militaire Historie te ’s-Gravenhage 
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 A. Korthals Altes, Luchtgevaar: luchtaanvallen op Nederland 1940-1945 (Amsterdam 1984) 
 D.W. van Lier e.a., 100 jaar Den Dolder. 1912-2012 (Utrecht 2012) 
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aan den Rijn 1994) 
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 G.J. Zwanenburg, En nooit was het stil….Kroniek van een Luchtoorlog. Deel 1 & 2 (’s-Gravenhage 
1990/1992) 

6.1.3 Websites 

 https://www.archieven.nl/nl/ 
 http://www.avg.eu 
 https://beeldbankwo2.nl/nl/ 
 https://www.delpher.nl/ 
 http://www.echodelta.net/mbs/eng-translator.php 
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6.1.4 Overig 
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(2003) 
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6.2 CERTIFICAAT WSCS-OCE 
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6.3 RICHTLIJNEN WSCS-OCE AFBAKENING VERDACHTE GEBIEDEN 

Indicatie Algemene omschrijving Verdacht Onverdacht Uitgangspunten voor afbakening 
verdacht gebied 

Verdedigingswerk 

Groepering van wapenopstellin-
gen en/of geschutsopstellingen, 
rondom afgezet met een versper-
ring (bijvoorbeeld weerstandskern 
of steunpunt). 

x  

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

Wapenopstelling 

Opstelling van handvuurwapen, 
machinegeweer of andere (semi-) 
automatisch wapen, niet zijnde on-
derdeel van een verdedigingswerk. 

x  Locatie van de wapenopstelling. 

Geschutopstelling 
(statisch en mobiel) 

Locatie van geschut, niet zijnde 
onderdeel van een verdedigings-
werk. 

x  

25 meter rondom het hart van de 
geschut-opstelling, maar niet ver-
der dan een eventueel aangren-
zende watergang. 

Munitieopslag in 
open veld 

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

x  Locatie van de veldopslaglocatie. 

Loopgraaf Militaire loopgraaf. x  

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

Tankgracht of –geul 

Een diepe (al dan niet droge) 
gracht of geul met steile wanden, 
aangebracht om pantservoertuigen 
tegen te houden. 

 x 
Niet verdacht, tenzij er aanwijzin-
gen zijn dat er mogelijk munitie in 
gedumpt is. 

Landmijnen verdacht 
gebied 

Middels een aanwijzing, niet zijnde 
een mijnenlegrapport, op landmij-
nen verdacht verklaard gebied. In 
het verdachte gebied zijn bij de 
controle door de MMOD géén 
landmijnen aangetroffen. 

 x n.v.t. 

Landmijnen verdacht 
gebied 

Middels een aanwijzing, niet zijnde 
een mijnenlegrapport, op landmij-
nen verdacht verklaard gebied. In 
het verdachte gebied zijn bij de 
controle door de MMOD, of bij 
naoorlogse activiteiten landmijnen 
aangetroffen. 

x  De grenzen zoals aangegeven in 
het ruimrapport. 

Mijnenveld 

Geregistreerd mijnenveld, waarvan 
mijnenlegrapport aanwezig is. Alle 
volgens het legrapport gelegde 
landmijnen zijn geruimd. 

 x n.v.t. 

Mijnenveld 

Geregistreerd mijnenveld waarvan 
mijnenlegrapport aanwezig is. Niet 
alle volgens het mijnenlegrapport 
gelegde landmijnen zijn geruimd. 
Geen feitelijke onderbouwing be-
kend waarom er landmijnen wor-
den vermist. 

x  
De grenzen zoals aangegeven in 
het mijnenlegrapport en/of ruim-
rapport. 
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Indicatie Algemene omschrijving Verdacht Onverdacht Uitgangspunten voor afbakening 
verdacht gebied 

Mijnenveld 

Mijnenlegrapport aanwezig. Niet 
alle volgens het legrapport ge-
legde landmijnen zijn geruimd. 
Feitelijke onderbouwing bekend 
waarom er landmijnen worden 
vermist. 

 x n.v.t. 

Versperringen Versperringen, zoals strand-ver-
sperringen en Drakentanden.  x 

Tenzij er indicaties zijn dat CE on-
derdeel uitmaken van de versper-
ring. 

Infrastructuur zonder 
geschutsopstelling of 
munitievoorraad 

Militaire werken zoals woon-on-
derkomen of werken met een bur-
gerdoel zoals schuilbunker. 

 x 

Tenzij er indicaties zijn op CE van-
wege de aanwezigheid van nabij 
verdediging in de vorm van bij-
voorbeeld wapenopstellingen. 

Schuilloopgraaf Loopgraaf voor burgerbevolking 
om in te schuilen.  x n.v.t. 

Kampementen Grondgebied met onderkomens 
zoals tenten.  x 

Tenzij er indicaties zijn op CE van-
wege de aanwezigheid van muni-
tieopslag of nabij-verdediging in 
de vorm van bijvoorbeeld wapen-
opstellingen. 

Mangat 
Gat in grond met schuilfunctie, 
niet in gebruik genomen als schut-
tersput. 

 x n.v.t. 

Vernielingslading Locatie van aangebrachte vernie-
lingslading. x  Locatie van de vernielingslading. 

Artillerie-, mortier- of 
raketbeschieting 

Gebied dat is beschoten door mo-
biel of vast geschut, mortieren of 
grondgebonden (meervoudig) ra-
ketwerpersysteem. 

x  Situationeel te bepalen. 

Raketbeschieting in-
slagenpatroon be-
kend 

Gebied dat is getroffen door een 
raketbeschieting met jachtbom-
menwerpers. 

x  

Op basis van een analyse van het 
in-slagenpatroon wordt de maxi-
male afstand tussen twee opeen-
volgende inslagen binnen een in-
slag-patroon bepaald. Het ver-
dachte gebied wordt afgebakend 
door deze afstand te projecteren 
op de buitenste inslagen van het 
inslagenpatroon. Dat is exclusief 
de eventuele horizontale verplaat-
sing van de buitenste blindganger 
binnen het inslagenpatroon. 

Inslagpunt blindgan-
ger, zijnde een vlieg-
tuigbom 

Vliegtuigbom die niet in werking is 
getreden. x  

Te bepalen volgens rekenmethode 
waarin ten minste rekening wordt 
gehouden met de volgende para-
meters: de afwerphoogte, de af-
werpsnelheid, het gewicht van de 
bom, de diameter van de bom en 
de weerstand van de bodem. Op 
basis van in ieder geval deze vijf 
parameters wordt berekend tot 
welke diepte CE theoretisch kun-
nen indringen en hoe ver de maxi-
male horizontale verplaatsing is. 

Crashlocatie vliegtuig Aanwezigheid van CE vanwege de 
crash. x  Situationeel te bepalen. 
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Indicatie Algemene omschrijving Verdacht Onverdacht Uitgangspunten voor afbakening 
verdacht gebied 

Krater van gedeto-
neerde incidentele 
luchtafweergranaat 

Gebied waarin zich de krater van 
de detonatie van een incidentele 
luchtafweergranaat bevindt. 

 x 
Tenzij er indicaties zijn dat het 
geen incidentele luchtafweergra-
naat betreft. 

Inslagpunt van een V-
1 wapen 

Gebied dat is getroffen door de in-
slag van een V-1 wapen. x  

15 meter rondom een inslagpunt 
vanwege de mogelijke horizontale 
verplaatsing onder de grond. 

Krater van een (ge-
deeltelijk) gedeto-
neerd V-1 wapen 

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

x  
50 meter rondom een inslagpunt 
vanwege de mogelijke aanwezig-
heid van explosieve componenten. 

Krater van een (ge-
deeltelijk) gedeto-
neerd V-2 wapen 

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

x  Situationeel te bepalen. 

Dumplocatie van mu-
nitie en/of toebeho-
ren 

Dumplocatie van CE en/of toebe-
horen in landbodem of op water-
bodem. 

x  

Locatie van de dump en afbake-
ning verder situationeel te bepa-
len, bijvoorbeeld dumping in stil-
staand of stromend water. 

Ongecontroleerde 
(massa)explosie 

(Sympathische) detonatie van een 
explosieven voorraad zoals ont-
ploffing munitieopslag of munitie 
trein. 

x  Situationeel te bepalen. 

Vernietigingslocatie 
voor CE Eén of meerdere springputten. x  

De contour(en) van de spring-
put(ten) en afbakening verder situ-
ationeel te bepalen, bijvoorbeeld 
gelet op de afstand van eventuele 
uitgeworpen CE buiten deze con-
tour(en). 

Vernielingslading (in 
werking gesteld) 

Locatie van in werking gestelde 
vernielingslading, waarbij de mo-
gelijkheid bestaat op het aantref-
fen van niet (geheel) gedetoneerde 
springlading(en). 

x  

Locatie waar de vernielingslading 
in werking is gesteld en afbake-
ning verder situationeel te bepa-
len. 

Tapijtbombardement 

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

x  

Op basis van een analyse van het 
inslagenpatroon (1) wordt de 
maximale afstand tussen twee op-
eenvolgende inslagen binnen een 
inslagpatroon bepaald. Het ver-
dachte gebied wordt afgebakend 
door deze afstand te projecteren 
op de buitenste inslagen van het 
inslagenpatroon. Dat is exclusief 
de eventuele horizontale verplaat-
sing van de buitenste blindganger 
binnen het inslagenpatroon. 

Duikbombardement 
op zgn. ‘Pin Point 
Target’, inslagenpa-
troon onbekend 

Gebied dat is getroffen door een 
bombardement met jachtbommen-
werpers, met als doel om een 
vooraf bepaald specifiek object te 
treffen. 

x  

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

Duikbombardement 
op zgn. ‘Line Target’, 
inslagenpatroon on-
bekend 

Lineair gebied, nabij een spoorlijn, 
dat is getroffen door een bombar-
dement met jachtbommenwerpers, 
met als doel om de spoorlijn te 
treffen. 

x  

Het verdachte gebied wordt be-
paald door een afstand van 91 
meter gemeten vanuit het hart van 
de spoorlijn. (2/4) 
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Indicatie Algemene omschrijving Verdacht Onverdacht Uitgangspunten voor afbakening 
verdacht gebied 

Raketbeschieting op 
zgn. ‘Pin Point Tar-
get’, inslagenpatroon 
onbekend 

Gebied dat is getroffen door een 
raketbeschieting met jachtbom-
menwerpers, met als doel om een 
vooraf bepaald specifiek object te 
treffen. 

x  

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

Raketbeschieting op 
zgn. ‘Line Target, in-
slagenpatroon onbe-
kend 

Lineair gebied, nabij een spoorlijn, 
dat is getroffen door een raketbe-
schieting met jachtbommenwer-
pers, met als doel om de spoorlijn 
of treinstel op deze spoorlijn te 
treffen. 

x  

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

1) Verzameling van de locaties van inslagen van één bepaald toestel of één bepaald bombardement. 
2) Afstanden zijn afkomstig van een Britse studie (empirisch onderzoek) naar de accuratesse bij aanvallen door eenmotorige jacht-

bommenwerpers gedurende de periode oktober 1944 – april 1945 (AIR 55/322). Eventueel effect van vijandelijk luchtafweer tijdens 
deze duikbombardementen is niet in de studie meegenomen. 

3) De genoemde afstand is de gemiddelde afstand t.o.v. het doel waarbij opgemerkt moet worden dat 50% van de vliegtuigbommen 
binnen 119 meter neer is gekomen en de maximaal gemeten afstand t.o.v. het doel 181 meter was. 

4) De genoemde afstand is de gemiddelde afstand t.o.v. het doel waarbij opgemerkt moet worden dat 50 % van de vliegtuigbommen 
binnen 46 meter neer is gekomen en de maximaal afstand t.o.v. het doel 91 meter was. 

5) De genoemde afstand is de gemiddelde afstand t.o.v. het doel (gebouwen) waarbij opgemerkt moet worden dat de gemiddelde 
spreiding van de raketten t.o.v. het middelpunt van een salvo 69 meter was, en dat de gemiddelde afstand van het middelpunt van 
een salvo t.o.v. het doel 39 meter was. 

6) De genoemde afstand is de maximale afstand gemeten n.a.v. luchtfoto-interpretatie. 
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6.4 TOELICHTING AFBAKENMETHODE AFWERPMUNITIE (EXCL. DE LINE / PIN POINT 
TARGET AFBAKENING) 

Kraterparen afkomstig van tactische luchtaanvallen: 

Kraterparen worden als volgt door AVG afgebakend: Expload heeft het document getiteld ‘aanvallen door 
jachtbommenwerpers: tactieken en nauwkeurigheid/spreiding van inslagen’ opgesteld (informatiebundel IB-
14021-1). Hierin wordt het volgende vermeld voor wat betreft het spreidingspatroon van door een Spitfire in 
salvo afgeworpen bommen: 
 De twee bommen onder de vleugels slaan gemiddeld 17 meter uit elkaar in (vergelijkbare afstand 

ingeval een Typhoon) 
 De bom onder de romp slaat gemiddeld op een afstand van 82 meter ten opzichte van de overige twee 

bommen in 
 De maximale afstand tussen de inslaglocaties bedroeg 91 meter 

Dit betekent dat als een (Spitfire-) jachtbommenwerper drie bommen heeft afgeworpen -één onder iedere 
vleugel en één onder de romp- de maximale afstand tussen de bommen 91 meter bedraagt. Dit is de maximale 
afstand die wordt gehanteerd bij het afbakenen van kraterparen (91 meter gezien vanuit het hart van de 
kraters). Uitgangspunt bij deze afbakening is dat als er een kraterpaar wordt waargenomen, een mogelijke 
derde blindganger hier in de buurt ligt. Dergelijke blindgangers zijn in veel gevallen niet op de geanalyseerde 
luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog zichtbaar. 

Voor het bepalen van de afstand van de derde krater, indien een kraterpaar zichtbaar is, wordt de volgende 
formule gehanteerd: 

A = Afstand tussen de twee kraters gemeten op de luchtfoto 

B = de straal van het verdachte gebied gemeten vanaf het midden tussen de twee kraters 
met een maximum van 91 meter. 

 

Vaststellen kraterpaar: de maximale afstand tussen twee kraters (een kraterpaar) is 29 meter8. Indien twee 
kraters verder uit elkaar liggen dan 29 meter, dan is er sprake van twee bommen vanonder de romp en wordt 
een straal van 91 meter rondom iedere krater getrokken in verband met de mogelijke aanwezigheid van een 
blindganger (ingeval een context van tactische luchtaanvallen). 

 
8 De gemiddelde afstand van 17 meter minus de afstand van de bommen onder de romp, ca. vijf meter, plus de gemid-
delde afstand is de maximale afstand van de onderlinge twee kraters. 

 A 
___ * 91 = B 

 29 
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6.5 AFKORTINGENLIJST 

Afkorting Betekenis 

2nd TAF Second Tactical Air Force 

ABTA All Bombs in Target Area 

ARTA All Rockets in Target Area 

A/C Aircraft 

BG Brisantgranaat 

D/H Direct Hit 

FO Flight Officer 

Jabo Jachtbommenwerper 

Kkm Klein kaliber munitie 

Lbs. Ponden 

MET Military Enemy Transport 

N/M Near Miss 

NRO No Results Observed 

NYR Not Yet Returned 

Rly. Railway 

R/P Rockets  

TA Target Area 

ZA Zoekactie  

VZA Verkennende zoekactie 
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6.6 CS-VROO 

Dit vooronderzoek is opgesteld conform het WSCS-OCE. Om dit vooronderzoek te laten voldoen aan de 
nieuwe regelgeving, het CS-VROO, dienen de volgende stappen te worden gezet: 

De organisatie raadpleegt in ieder geval: 
 de VEO Bommenkaart 
 de gemeente(n) waarbinnen het onderzoeksgebied is gelegen 
 ProRail indien in het onderzoeksgebied railinfrastructuur aanwezig is 
 Rijkswaterstaat, waterschap, en / of provincie indien in het onderzoeksgebied infrastructuur aanwezig is 

die in het beheer van één of meerdere van deze organisaties is. 

Enkele van bovenstaande organisaties moeten nog geraadpleegd worden ten behoeve van dit vooronder-
zoek. 

Te raadplegen verplichte literatuur:  
 Nierstrasz e.a. (Ministerie van oorlog, hoofdkwartier van de chef van de generale staf, krijgsgeschied-

kundige afdeling,) De strijd op Nederlands grondgebied tijdens de Wereldoorlog II, diverse delen, ’s-
Gravenhage 

 Molenaar, F.J.; De luchtverdediging in de meidagen 1940 (2 delen, 's-Gravenhage 1970) 

Voor dit onderzoek is deze literatuur reeds ingezien. Om dit rapport aan te passen aan het CS-VROO hoeft 
er geen aanvullende literatuur te worden geraadpleegd. 

Te raadplegen verplichte archieven: 
 Het NIOD, toegangen 216k en 077 
 Het Nationaal Archief, toegang 2.04.110 
 Het archief van het Semi-Statisch Informatiebeheer, de collectie van de Mijn- en Munitieopruimings-

dienst 
 Het NIMH, toegang 575 
 The National Archives te Londen, gegevens inzake Bomber Command RAF, Coastal Command RAF, 

Fighter Command RAF, Air Defence Great Britain en de Second Tactical Air Force 
 Het Bundesarchiv-Militärarchiv te Freiburg, Lageberichte van de Luftwaffenführungsstab Ic 
 De luchtfotocollectie van het RCAHMS (NCAP), de collecties ‘JARIC’ en ‘ACIU’ (luchtfoto’s van zo kort 

mogelijk vóór en van zo kort mogelijk ná de relevante gebeurtenis) 
 Krantenberichten via de online zoekmachine Delpher, en via de verzameling krantenknipsels uit het ar-

chief van de Hulpverleningsdienst (Nationaal Archief toegang 2.04.110) 
 Naoorlogs kaartmateriaal uit het archief van het Kadaster 

Bovenstaande bronnen zijn reeds geraadpleegd voor dit vooronderzoek. 

Aanvullende zaken: 
Tevens zijn er enkele zaken met betrekking tot de rapportage en de bijbehorende kaarten en data die geveri-
fieerd/aangepast dienen te worden: 
 Bij de classificatie van objecten op luchtfoto’s dient de validiteit van de classificatie vastgelegd te worden 

in de volgende drie niveaus van betrouwbaarheid. 
 Bevestigd: betrouwbaarheid grenst aan zekerheid. De waarneming kan worden bevestigd met 

een tweede bron (betrouwbaarheid 99%) 
 Waarschijnlijk: de organisatie is overwegend zeker van de validiteit van de classificatie van het 

object op de luchtfoto (betrouwbaarheid 50% of hoger) 
 Mogelijk: de organisatie is overwegend onzeker van de validiteit van de classificatie van het ob-

ject op de luchtfoto (betrouwbaarheid lager dan 50%) 
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De betrouwbaarheid van de classificatie wordt per object vastgelegd. Indien een object met de betrouw-
baarheid “mogelijk” invloed uitoefent op de afbakening van het verdachte gebied, wordt dit duidelijk in 
de rapportage beschreven. 

 Er dienen luchtfoto’s te worden gebruikt (afkomstig van NCAP, Wageningen UR en/of het Kadaster) van 
zo kort mogelijk vóór de gebeurtenis, en van zo kort mogelijk ná de relevante gebeurtenis (mits van vol-
doende kwaliteit voor interpretatie op oorlogsschade). 

 Voor wat betreft de luchtfoto’s wordt de wijze waarop deze zijn gegeorefereerd beschreven. 
 Voor alle archiefbewaarplaatsen c.q. bronnen dient de wijze van raadplegen zo specifiek mogelijk te 

worden aangegeven. Hierbij worden bijvoorbeeld de volgende vragen beantwoord. 
 Heeft er een fysiek bezoek plaatsgevonden; en zo ja, wanneer en door wie? 
 Is een database met eerder verworven informatie uit een archief geraadpleegd? 
 Is enkel de website van de archiefbewaarplaats geraadpleegd? 
 Heeft de organisatie de bron zelf benaderd, of is dit uitbesteed aan derden - en zo ja, aan wie? 
 Zijn van de archiefbewaarplaats enkel telefonische inlichtingen verkregen? 
 Is de bron op een andere wijze benaderd? 

 Het verdachte gebied wordt horizontaal en verticaal afgebakend, gespecificeerd per hoofdsoort van mo-
gelijke ontplofbare oorlogsresten.  

 De verticale afbakening wordt uitgedrukt in de diepte ten opzichte van NAP, en als dat niet mogelijk is, 
wordt dit uitgedrukt in de diepte ten opzichte van de maaiveldhoogten ten tijde van WOII. 

 Op de CE Bodembelastingkaart ontplofbare oorlogsresten wordt het verdachte gebied (horizontaal) bin-
nen het onderzoeksgebied weergegeven, gespecificeerd naar hoofdsoort ontplofbare oorlogsresten. 

 
Om deze rapportage te laten voldoen aan het CS-VROO dienen uit bovenstaande lijst nog enkele zaken 
aangepast / uitgebreid te worden.  
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