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Tweede Wereldoorlog van dag tot dag. Een kroniek van 10 mei 1940 tot 15 augustus 1945 (Lei-
den 1995) p. 87. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden  

verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbe-

stand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij 

elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere 

manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. 

(Artikel 16 Auteurswet 1912). 

Het is de opdrachtgever toegestaan voor intern gebruik kopieën te 

maken zonder voorafgaande toestemming van de auteur. 

 

Voor verdere informatie, vragen en/of suggesties: 

Saricon bv 

Industrieweg 24, 3361 HJ Sliedrecht 

Telefoon: +31 (0) 184 422538 

Fax: +31 (0) 184 419821 

Internetsite: www.saricon.nl 

E-mail algemeen: contact@saricon.nl 
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1 SAMENVATTING 

In opdracht van de gemeente Leiden heeft Saricon een vooronderzoek Conventionele Explo-

sieven uitgevoerd voor de gehele gemeente. Aanleiding voor het vooronderzoek vormen toe-

komstige (grond) werkzaamheden die de komende jaren binnen de gemeente gepland staan. 

 

Op basis van de beoordeling van alle op het moment van opstellen van dit rapport beschikba-

re bronnenmateriaal is geconcludeerd dat er voldoende indicaties zijn om te spreken van de 

mogelijke aanwezigheid van Conventionele Explosieven (hierna: CE). Als gevolg van bom-

bardementen en de aanwezigheid van diverse Duitse stellingen in het onderzoeksgebied kun-

nen kleinkalibermunitie, hand- en geweergranaten, geschutmunitie, toebehoren van munitie, 

afwerpmunitie in de vorm van brisantbommen 250, 500 en 1000 lb. aanwezig zijn. 

 

Het onderzoeksgebied is gedeeltelijk verdacht van CE. Het verdacht gebied is ingetekend 

op de CE-bodembelastingkaart in bijlage 3. De minimale en maximale diepteligging van CE is 

besproken in paragraaf 5.5. 

 

Saricon adviseert om voorafgaand aan werkzaamheden in verdacht gebied een projectge-

bonden risicoanalyse (PRA) uit te laten voeren. De PRA heeft tot doel te bepalen of het ver-

dacht gebied op de CE-bodembelastingkaart voor de uitvoeringswerkzaamheden wel relevant 

is en de overlast van eventuele projectstagnatie te beperken. Tevens wordt op basis van een 

analyse van risico’s van CE voor de daadwerkelijke uitvoering van het project bepaald of een 

opsporing wel noodzakelijk is, en zo ja, wat de meest geschikte detectietechniek is. Voorts 

adviseert Saricon om bij werkzaamheden in verdacht gebied plaatselijke sonderingen te ge-

bruiken om zo de exacte diepteligging van CE in vorm van afwerpmunitie vast te stellen. 

 

Mochten bij werkzaamheden in de onverdachte gebieden toch spontaan explosieven worden 

aangetroffen dan is het zaak dat een procedure in werking wordt gesteld om het risico van 

een explosie tot een minimum te beperken. Via de politie wordt de EOD van een eventuele 

vondst in kennis gesteld. 
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2 INLEIDING 

2.1 AANLEIDING 

 

In opdracht van de gemeente Leiden heeft Saricon een vooronderzoek CE uitgevoerd van de 

gehele gemeente Leiden. Aanleiding voor het vooronderzoek vormen toekomstige (grond) 

werkzaamheden die de komende jaren binnen de gemeente gepland staan. 

 

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de offerte met kenmerk: 2013-S-257-AB-02 d.d. 6 

november 2013. De opdracht is verstrekt per brief d.d. 18 november 2013 met kenmerk DIV-

2013-13407. 

 

2.2 PROBLEEMSTELLING 

 

Als gevolg van oorlogshandelingen in de Tweede Wereldoorlog kunnen CE zijn achtergeble-

ven. Bij het spontaan aantreffen van CE ontstaat een verhoogd veiligheidsrisico doordat het 

explosief door direct contact of trillingen kan exploderen. Onbedoelde explosies kunnen dode-

lijk letsel en zware schade aan materieel en omgeving tot gevolg hebben. Tevens kan een 

spontane vondst resulteren in meerkosten door stagnatie van de uitvoeringswerkzaamheden.  

 

De mogelijke aanwezigheid van CE in de gemeente Leiden (hierna: onderzoeksgebied) dient 

aan de hand van een vooronderzoek te worden onderzocht. 

 

2.3 DOELSTELLING 

 

Het vooronderzoek heeft tot doel om te beoordelen of er indicaties zijn dat ter plaatse van het 

onderzoeksgebied CE aanwezig zijn. Indien CE aanwezig kunnen zijn, dan dient dit te worden 

gespecificeerd in termen van: 

 

 (Sub)soort, verschijningsvorm en aantal CE; 

 Afbakening van het verdacht gebied in horizontale en verticale zin. 
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2.4 ONDERZOEKSGEBIED 

 

Het onderzoeksgebied is de gemeente Leiden en is weergegeven in de figuren 1 en 2. 

 

In dit onderzoek is niet enkel gekeken naar gebeurtenissen die met zekerheid plaatsvonden 

binnen de grenzen van het onderzoeksgebied, maar zijn alle door Saricon als relevant be-

schouwde bevindingen uit de omgeving van het onderzoeksgebied opgenomen zoals in de 

aangrenzende gemeenten Warmond, Oegstgeest, Voorschoten, Leiderdorp en Zoeterwoude. 

Informatie over eventuele gemeentelijke herindelingen en/of gewijzigde gemeentegrenzen is 

bepalend voor de keuze van de te raadplegen archiefbewaarplaatsen en de te gebruiken 

zoektermen in het diverse bronnenmateriaal. Zo behoorde tijdens de Tweede Wereldoorlog 

de Hoge Morsweg nog tot de gemeente Oegstgeest. Bij een gemeentelijke herindeling in de 

vroege jaren ’60 is dit gebied overgegaan naar de gemeente Leiden. 

 

 
Figuur 1 Begrenzing onderzoeksgebied, huidige topografie. Bron: Basemaps. World Imagery. 
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Figuur 2 Begrenzing onderzoeksgebied, situatie WOII. Bron: Kadaster. 
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2.5 ONDERZOEKSMETHODE 

 

2.5.1 Algemeen 

 

Het vooronderzoek CE dient conform de vigerende wet- en regelgeving te worden uitgevoerd 

volgens de eisen uit paragraaf 6.5 en bijlage 3 van het Werkveldspecifiek certificatieschema 

voor het systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven 2012, versie 1 (hierna: 

WSCS-OCE). Het WSCS-OCE heeft per 1 juli 2012 de Beoordelingsrichtlijn Opsporen Con-

ventionele Explosieven, versie 2007-02 (BRL-OCE 2007) vervangen. 

 

In het WSCS-OCE is vermeld dat het vooronderzoek bestaat uit het inventariseren en het be-

oordelen van historisch bronnenmateriaal. Het eindresultaat van een vooronderzoek is een 

rapportage en, indien sprake is van een verdacht gebied, een bijbehorende CE-

bodembelastingkaart. 

 

2.5.2 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 het niet aanwezig zijn van CE   

(contra-indicaties). 

 

De indicaties en contra-indicaties worden verzameld aan de hand van literatuuronderzoek, ar-

chiefonderzoek, luchtfoto-onderzoek en eventueel getuigenonderzoek. Tijdens dit onderzoek 

is gebruikgemaakt van de bronnen die zijn vermeld in hoofdstuk 3 en in de bronnenlijst in bij-

lage 2. 

 

Onder indicaties voor de aanwezigheid van CE kunnen bijvoorbeeld worden verstaan: ver-

meldingen van bombardementen of grondgevechten in literatuur en archiefstukken, of aanwe-

zigheid van kraters of militaire objecten in het landschap zoals zichtbaar op luchtverkennings-

foto’s uit de oorlogsperiode. 

 

Onder contra-indicaties voor de aanwezigheid van CE kan een veelheid aan gegevens wor-

den verstaan, variërend van vrijwaringstekeningen opgesteld door gecertificeerde explosie-

venopsporingsbedrijven tot gegevens over naoorlogs bodemverzet waaruit kan blijken dat na-

oorlogs significante hoeveelheden grond zijn verwijderd. 

 

Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van een geografisch informatie systeem (GIS). Het GIS 

betreft een digitale kaart waarin zo veel mogelijk historische en geografische informatie is ver-

zameld die van belang kan zijn voor de mogelijke aanwezigheid van CE. 

 

Zo worden in GIS de historische luchtverkenningsfoto’s en stafkaarten uit de periode 1940-

1945 gepositioneerd ten opzichte van de huidige topografie. Vervolgens worden alle op lucht-

foto’s zichtbare indicaties voor de aanwezigheid van CE ingetekend. Ook andere indicaties en 

contra-indicaties worden zo veel mogelijk vertaald naar een locatie in het RD-

coördinatenstelsel en verwerkt in het GIS. 

 

De gegevensset in het GIS is de basis voor de beoordeling of sprake is van een op CE ver-

dacht gebied. 

 

2.5.3 Beoordeling bronnenmateriaal 

 

In deze fase van het vooronderzoek worden de indicaties en contra-indicaties uit het bron-

nenonderzoek beoordeeld. Op basis daarvan wordt vastgesteld wat de op CE verdachte ge-
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bieden zijn. Bij het aanmerken van de verdachte gebieden wordt zo veel mogelijk gebruikge-

maakt van de richtlijnen beschreven in bijlage 3 van het WSCS-OCE. 

 

Indien sprake is van verdachte gebieden, dan wordt tevens bepaald: 

 de (sub)soort, het aantal en de verschijningsvorm van de vermoedelijke CE; 

 de horizontale afbakening van het verdacht gebied; 

 de verticale afbakening van het verdacht gebied (dus: hoe diep kunnen CE liggen?). 

 

Bij het aanmerken van verdachte gebieden geldt, dat dit in principe alleen mogelijk is, indien 

via luchtfoto’s of kaartmateriaal met voldoende detailniveau een locatie van een indicatie voor 

de aanwezigheid van CE kan worden vastgesteld. 

 

Van een aantal mogelijk voor dit onderzoek relevante gebeurtenissen is de locatie niet geheel 

duidelijk geworden. In de paragraaf 5.2, ‘leemten in kennis’, is zo veel mogelijk vermeld, welke 

gebeurtenissen niet tot een concrete locatie zijn herleid. Dit conform punt 3 van paragraaf 

6.5.2 van het WSCS-OCE. 

 

Indien sprake is van verdachte gebieden, wordt een CE-bodembelastingkaart vervaardigd. 

Deze is een product van de beoordeling van bronnenmateriaal met behulp van het GIS. Deze 

kaart bevat: 

 de voor het onderzoeksgebied relevante indicaties en contra-indicaties; 

 de horizontale grenzen van het van CE verdacht gebied, gespecificeerd naar soort 

en verschijningsvorm aan te treffen CE. 

 

2.5.4 Verantwoording 

 

 Het vooronderzoek is uitgevoerd door historicus drs. L. Brama; 

 Het GIS en het kaartmateriaal zijn vervaardigd door GIS-deskundige G.J. van Dam 

MSc; 

 Het vooronderzoek is mede beoordeeld door senior OCE-deskundige A.H. Meijers; 

 De luchtfoto-interpretatie (zie paragraaf 3.15) is uitgevoerd door G.J. van Dam en 

A.H. Meijers; 

 Bovengenoemde personen werken onder verantwoordelijkheid van E.R. Beute, die 

kennis heeft genomen van de inhoud van deze rapportage en deze heeft geaccor-

deerd. 

 

2.5.5 Archivering 

 

De gegevens die tijdens dit onderzoek zijn verzameld en beoordeeld, alsmede de rapportage 

en CE-bodembelastingkaart, zijn door Saricon gearchiveerd onder het projectdossier met pro-

jectnummer 13S136. Gegevens benodigd voor een vervolgstap in het proces van opsporen 

van CE zijn in dit projectdossier te vinden. Zij zijn, voor zover niet in deze rapportage be-

schreven, op aanvraag bij Saricon beschikbaar. Projectdossiers worden minimaal tien jaar 

bewaard. 
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3 INVENTARISATIE BRONNENMATERIAAL 

3.1 EERDER UITGEVOERD ONDERZOEK 

 

Voor dit vooronderzoek heeft Saricon rapportages van eerder uitgevoerde vooronderzoeken 

CE en/of explosievenopsporingswerken bestudeerd voor locaties in (de nabijheid van) het on-

derzoeksgebied. De relevante informatie is verwerkt in deze rapportage en/of het bij deze 

rapportage behorende GIS. 

 

3.1.1 Vooronderzoek 

 

Met betrekking tot het onderzoeksgebied zijn er van de periode 1945 tot en met 1980 geen 

(voor) onderzoeken CE bekend. 

 

Saricon heeft in het verleden in Leiden voor verschillende locaties vooronderzoeken uitge-

voerd. In 2005 is er een vooronderzoek uitgevoerd voor de gemeente Leiden op locatie van 

de Morssingel. De onderzoeksresultaten zijn opgenomen in het rapport ‘Vooronderzoek CE 

gemeente Leiden Morssingel’ met kenmerk 72200-HO-001 d.d. 26 mei 2005. Ten behoeve 

van de aanleg van de RijnGouweLijn is later dat jaar voor de gemeente eveneens een voor-

onderzoek uitgevoerd: ‘Vooronderzoek CE gemeente Leiden RijnGouweLijn’ met kenmerk 

72217-VO-007 d.d. 15 november 2005.  

 

In 2006 heeft REASeuro een vooronderzoek uitgevoerd voor het baggeren van watergangen 

in Leiden. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in het rapport ‘Rapport Pro-

bleeminventarisatie en –analyse Baggeren watergangen Leiden’ met kenmerk RO-060023 

d.d. 2 maart 2006. 

 

In 2007 is door Saricon een ‘second opinion’ uitgevoerd op een vooronderzoek van AVG Ge-

oconsult Heijen BV (‘Vooronderzoek CE Kanalen rond Katwijk en Oegstgeest’ met kenmerk 

276212 d.d. 21 mei 2007). De resultaten van deze ‘second opinion’ zijn opgenomen in het 

rapport ‘Second Opinion CE Oegstgeesterkanaal en Oude Rijn’ met kenmerk 72340-VO-02 

d.d. 3 oktober 2007. Naar aanleiding van dit rapport heeft Saricon in 2010 nog aanvullend ar-

chiefonderzoek verricht voor een traject van de Leidse Rijn (‘Aanvullend archiefonderzoek 

Leidse Rijn’ met kenmerk 10S093-VO-01 d.d. 12 oktober 2010). Voorts is er in 2007 door Sa-

ricon voor het tracé RijnGouweLijn Oost een vooronderzoek uitgevoerd: ‘Vooronderzoek CE 

RijnGouweLijn Oost’ met kenmerk 72288-VO-06 d.d. 13 november 2007. 

 

In 2008 heeft Saricon voor het Hoogheemraadschap Rijnland een vooronderzoek uitgevoerd 

ter plaatse van 900 watergangen in de gemeenten Katwijk, Leiden, Voorschoten en Leids-

chendam-Voorburg. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in het rapport ‘Vooron-

derzoek CE 900 Watergangen Zuid-Holland’ met kenmerk 72344-VO-02 d.d. 18 april 2008. 

Verder heeft Saricon voor het stationsplein te Leiden een vooronderzoek uitgevoerd. De be-

vindingen van dit onderzoek zijn opgenomen in het rapport ‘Vooronderzoek Stationsplein 

Trafolocatie te Leiden’ met kenmerk 72438-VO-01 d.d. 29 september 2008.  

 

In 2009 heeft Saricon in opdracht van ingenieursbureau Tauw een vooronderzoek conventio-

nele explosieven uitgevoerd voor een aantal watergangen in de gemeente Leiden. De resulta-

ten van dit onderzoek zijn opgenomen in het rapport ‘Vooronderzoek Conventionele Explosie-

ven Watergangen Gemeente Leiden’ met kenmerk 72484-VO-01 d.d. 23 maart 2009. 

 

In 2010 heeft Saricon een vooronderzoek uitgevoerd voor de RijnGouweLijn Leiden-Gouda. 

De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in het rapport ‘Vooronderzoek Conventionele 

Explosieven RijnGouweLijn Leiden-Gouda’ met kenmerk 10S066-VO-01 d.d. 29 september 
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2010. Daarnaast is er in 2010 aanvullend archiefonderzoek uitgevoerd voor de Oude Rijn (zie 

alinea onderzoeken 2007). 

 

In 2011 heeft Saricon een vooronderzoek uitgevoerd voor station Leiden Lammenschans. De 

bevindingen van dit onderzoek zijn opgenomen in het rapport ‘Vooronderzoek Conventionele 

Explosieven Station Leiden Lammenschans’ met kenmerk 11S069-VO-02 d.d. 8 juni 2011. 

Voor het Leiden Bio Science Park is er ook een vooronderzoek uitgevoerd. De resultaten van 

dit onderzoek zijn opgenomen in het rapport ‘Vooronderzoek Conventionele Explosieven Bio 

Science Park te Leiden’ met kenmerk 11S126-VO-01 d.d. 6 oktober 2011. Voorts is er door 

Saricon in 2011 advies uitgebracht voor een aantal vaarwegen in Zuid-Hollland waaronder 

een aantal projectlocaties in Leiden. De bevindingen van dit onderzoek zijn opgenomen in de 

notitie ‘Projectstudie CE en advies vervolgtraject Vaarwegen Zuid-Holland’ met kenmerk 

11S117-AR-02 d.d. 27 juli 2011. 

 

In 2011 heeft T&A Survey voor ProRail een landelijk spoordekkend onderzoek uitgevoerd. 

Hierbij is ook het spoor in Leiden onderzocht. Deze resultaten zijn opgenomen in de rapporta-

ge ‘Historisch vooronderzoek naar de aanwezigheid van niet gesprongen conventionele ex-

plosieven ter plaatse van spoortracé Leiden- Woerden’ met kenmerk RRZ-050 d.d. 11 sep-

tember 2012.  

 

In 2012 heeft Saricon een vooronderzoek uitgevoerd voor de ringweg oost te Leiden, met 

kenmerk 12S068 d.d. 28 augustus 2012. In 2013 heeft Saricon een aanvullend onderzoek uit-

gevoerd voor deze locatie in verband met een wijziging van het werkgebied. Tevens is voor 

deze locatie toen een projectgebonden risicoanalyse gemaakt. De onderzoeksresultaten zijn 

opgenomen in de rapporten: ‘Aanvullend vooronderzoek Conventionele Explosieven Leiden 

Ringweg Oost’ d.d. 16 september 2013 met kenmerk 13S093-VO-02 en; ‘Projectgebonden 

Risicoanalyse Spoorwegtunnel Kanaalweg te Leiden’ d.d. 6 februari 2014 met kenmerk 

13S093-AR-03. Voorts is er in 2012 door Saricon een vooronderzoek uitgevoerd ten behoeve 

van werkzaamheden aan de A44 in de gemeenten Katwijk, Leiden, Oegstgeest en Teylingen. 

De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in de rapportage ‘Vooronderzoek CE Kunst-

werken A44’ met kenmerk 12S047-VO-01 d.d. 24 april 2012. Tot slot is er in 2013 door Sari-

con nog een vooronderzoek verricht voor de locaties Lammebrug en Wilhelminabrug. De be-

vindingen van dit onderzoek zijn opgenomen in de rapportage ‘Vooronderzoek CE Lamme-

brug en Wilhelminabrug Leiden’ met kenmerk 12S115 d.d. 7 januari 2013. 

 

Naast de bovengenoemde onderzoeken van Reaseuro, T&A en AVG zijn bij Saricon geen 

andere vooronderzoeken in het onderzoeksgebied van derden bekend. 

 

Voor een aantal van de bovengenoemde onderzoeken geldt dat deze niet meer voldoen aan 

de huidige regelgeving die de WSCS-OCE vandaag de dag aan het vooronderzoek stelt. Re-

levante informatie uit de eigen onderzoeken vanaf 2012, het jaar dat het WSCS-OCE van 

kracht werd, is gebruikt voor dit huidige onderzoek. 

 

3.1.2 Opsporing 

 

In 1999 heeft de firma Monshouwer samen met de EOD de waterbodem bij de Rijnsburger-

brug afgezocht op explosieven. Op moment van schrijven van dit rapport voert Van den Herik 

Sliedrecht naar aanleiding van baggerwerkzaamheden bij spoorbrug de Vink de opsporings-

werkzaamheden naar explosieven uit. In november 2013 en mei 2014 zijn bij deze spoorbrug 

twee Britse brisantbommen van 500 lb. gevonden (zie paragraaf 3.8). 
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3.2 LITERATUUR 

 

Voor dit onderzoek is literatuur bestudeerd. Het betreft zowel overzichtswerken over het ver-

loop van de lucht- en grondoorlog in Nederland, als streekgebonden literatuur. Voor een over-

zicht van de geraadpleegde werken, zie bijlage 2.  

 

Mei 1940 

In de vroege morgen van 10 mei 1940 viel het Duitse leger Nederland binnen. In de directe 

omgeving van Leiden was het vliegveld Valkenburg het toneel van hevige gevechten. Om-

streeks 4.30 uur in de morgen landden de eerste Duitse parachutisten om het vliegveld te be-

zetten en deze veilig te stellen voor het Duitse leger. Naast Valkenbrug landden er ook Duitse 

parachutisten bij de Haagsche Schouw in Leiden, de plek waar de rijksweg Amsterdam - Den 

Haag de Oude Rijn kruist. Deze weg was echter cruciaal voor het Nederlandse leger voor de 

aanvoer van munitie en Nederlandse depottroepen wisten op de eerste oorlogsdag via de 

Rijndijk en de Hoge Morsweg de brug te heroveren.
1
 Boven Leiden vinden diverse luchtge-

vechten plaats. Op tal van plaatsen in stad komen mitrailleurkogels en granaatscherven neer 

en bij spoorwegovergangen van de Lage en Hoge Morsweg en de Vink werden stellingen 

door het Nederlandse leger ingenomen.
2
 Ter verdediging werden alle bruggen die toegang 

gaven tot de binnenstad opgehaald of opengedraaid en alle vaartuigen uit de singels naar één 

locatie gebracht. De gevechten in de meidagen van 1940 hielden vijf dagen stand. Op 14 mei 

1940 werd de binnenstad van Rotterdam gebombardeerd en op 15 mei capituleerde het Ne-

derlandse leger. 

 

Bezetting 

De eerste oorlogsjaren verliepen redelijk rustig voor Leiden. Op 14 april 1941 stortte er een 

geallieerd vliegtuig van het type Blenheim neer aan de Nachtegaallaan achter de stadskweke-

rij.
3
 Bij het crashen van dit vliegtuig werd een ontploffing gehoord. Waarschijnlijk kwam met de 

crash een bom tot ontploffing.
4 

De locatie van de crash ligt in de gemeente Oegstgeest en valt 

net buiten het onderzoeksgebied. Op 3 juli1943 klonk voor het eerst sinds 1940 het luchtalarm 

boven Leiden. Omstreeks het middaguur werd een locomotief bij het (hoofd) station onder 

vuur genomen. Zes huizen op de Van der Helmkade raakten in brand en één vliegtuig, een 

Typhoon, crashte neer op de Heyniusstraat – Van der Helmkade.
5
 Een paar maanden later, 

op 24 oktober 1943, crashte een Duits vliegtuig in de tuin van het St. Elisabethziekenhuis aan 

de Hooigracht.
6
 

 

Eind september 1944 neemt de oorlog een andere wending voor Leiden. De stad herbergde 

twee treinstations, één aan de Herensingel (’t Spoortje) en het centrale station aan het Stati-

onsplein. In deze fase van de oorlog werd de Nederlandse kuststrook door de Duitse bezetter 

gebruikt om de zogenaamde V2 raketten
7
 op Groot-Brittannië af te schieten. De beide stations 

dienden als overslagstation om onderdelen van de V2 raketten naar Den Haag en Wassenaar 

te brengen.
8
 De spoorwegen in het westen van Nederland maar ook de stations werden aan 

het einde van 1944 het doelwit van geallieerde luchtaanvallen om zo de aanvoer en lancering 

van de V2’s te ontwrichten. Voor Leiden had deze beslissing ingrijpende gevolgen. 

                                                           
1
 H. Amersfoort en P. Kamphuis (red.), Mei 1940. De strijd op Nederlands grondgebied (Den Haag 2012) p. 

198. 
2
 F.G.W. Goudriaan, Leiden in de Tweede Wereldoorlog van dag tot dag. Een kroniek van 10 mei 1940 tot 

15 augustus 1945 (Leiden 1995) p. 11. 
3
 Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945, Verliesregister 1939-1945. Alle militaire vliegtuigverliezen in Neder-

land tijdens de Tweede Wereldoorlog (z.p. 2008). 
4
 Goudriaan, Leiden in de Tweede Wereldoorlog, p. 56. 

5
 Studiegroep Luchtoorlog, Verliesregister; en: R. van der Nieuwendijk, De ‘vergeten’ bombardementen. De 

Britse luchtaanvallen op Leiden 1944-1945 (Leiden 2008) p. 19. 
6
 Goudriaan, Leiden in de Tweede Wereldoorlog, p. 152. 

7
 Vergeltungswaffe. 

8
 Van der Nieuwendijk,De ‘vergeten’ bombardementen, p. 22-25. 
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10 december 1944 

Op 10 december 1944 werd het station aan de Herensingel door de geallieerden gebombar-

deerd. Rond het middaguur verschenen vier Spitfires aan de hemel die de aanval op het stati-

on inzetten. Echter, per vergissing komen twee bommen terecht in de wijk grenzend aan 

station ’t Spoortje, op huizen aan de Alexanderstraat, de Sophiastraat en de Prinsenstraat 

waarbij er dodelijke slachtoffers vielen en woningen werden verwoest.
9 

 

 

11 december 1944 

De dag erna, op 11 december 1944, werd omstreeks het middaguur Leiden opnieuw getroffen 

door een bombardement. Omstreeks 12.20 uur verschenen er Typhoons die het op het cen-

trale station gemunt hadden. Bij het bombardement op het centrale station vielen er ook 

bommen in de Haverzakbuurt, een oude volksbuurt naast het station. Verder vielen er ook 

bommen aan de Stationsweg en werd een deel van het Volkenkundig museum verwoest.
10

 

 

In de middag, rond 16.00 uur, vond er een tweede aanval op het station plaats. Deze was nog 

heftiger dan de aanval ‘s morgens. Echter, naast treffers op het station waren er ook miswor-

pen. Vele huizen aan de Stationsweg, de Haverzaklaan en de Morssingel werden geheel ver-

woest en tal van andere woningen, zoals de café’s Zomerzorg en Spoorzicht en de sigaren-

winkel Brobbel vliegen in brand of raken zwaar beschadigd. Naast de omgeving van het stati-

on vielen er ook bommen bij het goederenemplacement aan de Haagweg. Woningen in de 

Lopsenstraat en aan de Rijn- en Schiekade werden geheel vernield of beschadigd.
11

 

 

                                                           
9
 Goudriaan, Leiden in de Tweede Wereldoorlog, 209; Van der Nieuwendijk, De ‘vergeten’ bombardementen, 

p. 26-28; M.G. Verwey, Leiden in bezettingstijd. Herinneringen van een gemeentebestuurder (Leiden 1946) 
p. 32. 
10

 Van der Nieuwendijk, De ‘vergeten’ bombardementen, p. 42-44; en: Goudriaan, Leiden in de Tweede We-
reldoorlog,p. 209-210. 
11

 Goudriaan, Leiden in de Tweede Wereldoorlog, 209-210; en: Van derNieuwendijk, De ‘vergeten’ bombar-
dementen, p. 72. 
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Figuur 3 De Haverzaklaan te Leiden omstreeks 1900. Bron: I. Appels, ‘De vergeten bombardementen op 
Leiden’, in: Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken (Leids Jaarboekje) 
(1995) p. 246. 
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Figuur 4 De verwoestingen na het bombardement op 11 december 1944. De hoek Haverzaklaan - Stati-
onsweg. Bron: I. Appels, ‘De vergeten bombardementen op Leiden’, p. 254. 

 

Naderende bevrijding 

In de laatste maanden van de oorlog zijn vooral de spoorwegen en de spoorbruggen in Leiden 

het doelwit van geallieerde luchtaanvallen. Op 23 januari 1945 werd de spoorbrug bij de Ka-

naalweg (over het Rijn-Schiekanaal) gebombardeerd waarbij ook hier enkel misworpen wer-

den gedaan. Enkele bommen vielen ten noorden van de brug en veroorzaakten veel schade 

in de Melchior Treublaan en de Franchimontlaan.
12

 Op 3, 5 en 6 februari 1945 werden de 

spoorbruggen bij de Kanaalweg en de Vink en de Wilhelminabrug gebombardeerd. Het bom-

bardement op 3 februari 1945 van de Wilhelminabrug richtte schade aan de omgeving van de 

Roomburgerweg en de Hoge Rijndijk. Bij het bombardement van de spoorbrug de Vink op 6 

februari werden ook huizen in de omgeving getroffen. De aanval richtte grote schade aan in 

de Melchior Treublaan, de Stieltjesstraat en aan woningen en fabrieksgebouwen aan de Hoge 

Morsweg.
13 

Op 7 februari werden de spoorbruggen bij de Kanaalweg en bij de Vink opnieuw 

gebombardeerd. Bij de Vink kwamen de bommen 150 meter westelijk van de spoorlijn terecht 

op een dertigtal woonhuizen. Om 13 februari 1945 werd de trambrug over de Vliet door de 

Duitse bezetter opgeblazen.
14 

In de maand maart volgen nog aanvallen op spoorbrug De Vink. 

Eind maart werd de metaalfabriek van de Hollandsche Constructie Werkplaats aan de Heren-

weg door de Duitse bezetter door middel van een aantal explosies opgeblazen.
15

 In deze fa-

briek werden onderdelen voor lanceerinrichtingen van de V2 vervaardigd. De bevrijding kwam 

uiteindelijk op 5 mei 1945. 

 

De erfenis van de Tweede Wereldoorlog 

Na de Tweede Wereldoorlog bleek dat bij werkzaamheden nog regelmatig explosieven wer-

den gevonden.
16

 Op 19 september 1960 werd in een bouwput aan het Stationsplein een vlieg-

                                                           
12

 Verwey, Leiden in bezettingstijd, 32; Van der Nieuwendijk, De ‘vergeten’ bombardementen, 81; en: Goud-
riaan, Leiden in de Tweede Wereldoorlog, p. 223. 
13

 Van der Nieuwendijk, De ‘vergeten’ bombardementen, 83; Goudriaan, Leiden in de Tweede Wereldoorlog, 
226 en: Verwey, Leiden in bezettingstijd, p. 32-33. 
14

 Goudriaan, Leiden in de Tweede Wereldoorlog, p. 228. 
15

 Ibidem, p. 236. 
16

 Zie ook paragraaf 3.8. 
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tuigbom van 500 lb. gevonden waarvan de slagpen al in het slaghoedje was doorgedrongen.
17 

In 1984 waren er plannen om op een defensieterrein (voormalige kazerne) bij de Morsweg-

Morssingel een kantoorpand te realiseren. Op aanwijzen van ooggetuigen werd op 29 no-

vember 1984 op een diepte van circa 3,5 meter een niet ontplofte vliegtuigbom van 1000 lb. 

gevonden. Deze bom werd op 19 december 1984 door de Explosieven Opruimingsdienst op-

geruimd. Volgens ooggetuigen zou een zelfde bom ook aan de Morsweg gevallen zijn. Een 

zoekactie en graafwerkzaamheden onder het wegdek van de Morsweg leverde het staarstuk 

van een bom op. Het bomlichaam zelf werd niet aangetroffen.
18

 Bij bouwwerkzaamheden in 

de buurt van het Centraal Station van Leiden werd op 23 juli 1998 een halve vliegtuigbom 

aangetroffen zonder ontstekingsmechanisme. Dit restant werd de volgende dag opgeruimd. 

 

Hieronder zijn de bevindingen uit de literatuur chronologisch weergegeven. Hierbij is niet al-

leen gezocht op gebeurtenissen die zich in Leiden hebben afgespeeld maar ook op mogelijk 

relevante oorlogshandelingen in de directe nabijheid van de gemeente: 

 

10 mei 1940 

Crash van drie Junkers Ju 52 van het 1./KGrZbV 1 nabij Leiden.
19

  

 

Crash van een Junker Ju 52 van het Stab 1./KGrZbV 1 te Leiden bij Maaldrift.
20

 

 

Crash van een Junker Ju 52 van het 2./KGrZbV 1 nabij Leiden.
21

 

 

Crash van twee Junkers Ju 52 van het 4./KGrZbV 1 nabij Leiden.
22

 

 

Crash van een Fokker om 12.30 uur bij Maaldrift (trambaan Wassenaar-Leiden).
23

 

 

11 mei 1940 

Crash van een Dornier Do 21 om 13.40 uur bij Leiden.
24

 

 

Crash van een Junker Ju 52 te Leiden.
25

 

 

14 mei 1940 

Bombardement op Leiden door een Heinkel He III. Getroffen werden luchtafweerstellingen bij 

Maaldrift.
26

 

 

Bombardement op Voorschoten. Getroffen werd de Hofweg en het voorterrein van de Zilver-

fabriek, de daarvoor liggende tramrails, bos van Berbice, het einde van de Benvenutolaan en 

de Hofweg.
27

 Deze locatie ligt op 600 meter afstand van de gemeentegrens met Leiden. 

  

                                                           
17

 Van der Nieuwendijk, De ‘vergeten’ bombardementen, 89; Nieuwe Leidsche Courant, 19 september 1960, 
blz. 1.; Nieuwe Leidsche Courant, 20 september 1960, blz. 3; Leidsch Dagblad, 19 september 1960. 
18

 Van der Nieuwendijk, De ‘vergeten’ bombardementen, p. 90-91; en: Leidsch Dagblad, 25 juli 1998; Zuid-
Holland Post, 29 juli 1998. 
19

 T. Eversteijn, Bombardementen, raketbeschietingen, neergekomen V-wapens en militaire vliegtuigverlie-
zen in de periode 10 mei 1940-5 mei 1945 (z.p. 2011) p. 87; en: Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945, Ver-
liesregister 1939-1945. Alle militaire vliegtuigverliezen in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog (z.p. 
2008). 
20

 Eversteijn, Bombardementen, raketbeschietingen, p. 92; en: Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945, Verlies-
register. 
21

 Ibidem. 
22

 Ibidem. 
23

 Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945, Verliesregister. 
24

 Eversteijn, Bombardementen, raketbeschietingen, p. 124. 
25

 Ibidem, p. 125. 
26

 Ibidem, p. 159. 
27

 Ibidem, p. 161. 
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12 april 1941 

Bomber Command 

Tien Blenheims hadden opdracht voor een bombardement op de elektriciteitscentrale in Lei-

den (aan de Langegracht). Eén voerde uiteindelijk de opdracht uit, een andere Blenheim deed 

een aanval op een haven en een spoorwegemplacement in de buurt.
28

 

 

13 april 1941 

Bomber Command: 

Acht Blenheims hadden opdracht voor een aanval op de (elektriciteits)centrale bij Leiden.
29

 

 

14 april 1941 

Bombardement door een Blenheim van No. 21 Squadron op Leiden. Getroffen werd de elek-

triciteitscentrale.
30

 

 

Bomber Command: 

Acht Blenheims voerden een aanval uit op de elektriciteitscentrale in Leiden. [..] De acht vlieg-

tuigen naar de centrale rapporteerden tenminste drie treffers op het centrum van deze centra-

le, een gashouder en een radiostation bij Lisse.
31

 

 

Crash van een Blenheim van No. 21 Squadron om 17.17 uur te Leiden op de stadskwekerij 

aan de Nachtegaallaan.
32

 

 

4 juni 1942 

Crash van een Dornier Do 217 van het 4./KG 2 Holzhammer nabij Leiden.
33

 

 

5 augustus 1942 

Fighter Command. 

Tussen 14.40 en 16.15 uur voerden vier Spitfires met boordwapens aanvallen uit op flakstel-

lingen en schepen in de buurt van Leiden en Hoek van Holland. Inslagen op binnenschepen 

werden waargenomen.
34

 

 

5 november 1942 

Crash van een Dornier Do 217 van het III./KG 2 Holzhammer bij Leiden.
35

 

  

                                                           
28

 G.J. Zwanenburg, En nooit was het stil. Kroniek van een luchtoorlog deel I, (z.p., z.j.) p. 178-179. Dit is 
een foutieve melding overgenomen uit de Operations Record Books (National Archives). Bomber Command 
(zie paragraaf 3.7 en 3.9) bombardeerde op 12 en 14 april 1941 de elektriciteitscentrale van Alkmaar en niet 
die van Leiden. Na deze luchtaanval zijn foto’s gemaakt van het resultaat van de aanval (zie paragraaf 3.7). 
Bij de interpretatie van deze foto door de Royal Air Force is de centrale van Alkmaar aangezien voor die van 
Leiden (nadere bestudering van de (lucht) foto’s door Saricon leerde dat deze centrales erg op elkaar leken). 
Nader onderzoek in het gemeentearchief van Leiden en in de Duitse archieven (de zogenaamde bronnen 
‘van de grond’) brachten ook geen meldingen op deze dagen naar voren van een bombardement op de 
Leidse centrale. In de Duitse archieven ( zie paragraaf 3.7 en 3.11) werd op 12 en 14 april wel de melding 
van Alkmaar gevonden. Tot slot kon op een luchtfoto van 26 april 1941 geen schade aan de centrale van 
Leiden vastgesteld worden. 
29

 Zwanenburg, En nooit was het stil, I, p. 179. Dit is een foutieve melding overgenomen uit de Operations 
Record Books (zie ook noot 28) In het gemeentearchief en de Duitse archieven is geen melding van een 
bombardement op Leiden op deze dag gevonden. 
30

 Eversteijn, Bombardementen, raketbeschietingen, p. 655. 
31

 Zwanenburg, En nooit was het stil, I, p. 179. Zie hier noot nr. 28. Ook voor deze dag betreft het hier om 
een foutieve melding overgenomen uit de Operations Record Books. 
32

 Eversteijn, Bombardementen, raketbeschietingen, p. 655. 
33

 Ibidem, 1162; en: Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945, Verliesregister. 
34

 Zwanenburg, En nooit was het stil, I, p. 391. 
35

 Eversteijn, Bombardementen, raketbeschietingen, p. 1358. 
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20 december 1942 

Fighter Command. 

Om 08.25 uur werden vier Typhoons uitgestuurd voor aanvallen op transportdoelen in kanalen 

rond Leiden. Een locomotief werd aangevallen en gestopt. Ook werden treffers gezien op een 

schip en een geschutopstelling.
36

 

 

27 maart 1943 

Fighter Command. 

’s Middags tien Spitfires en vier Typhoons naar transportdoelen in Nederland. [..] De Duitsers 

rapporteerden om 16.30 uur een aanval met boordwapens door een ‘Tomahawk’ op een per-

sonentrein tussen Leiden en Warmond. Eén passagier werd gedood en negen gewond.
37

 

 

22 juni 1943 

Crash van een Messerschmitt Bf109 van het III/JG 1 bij Leiden-Alphen aan den Rijn.
38

 

 

3 juli 1943 

Crash van een Typhoon van No. 56 Squadron om 12.53 uur neergekomen te Leiden bij de 

Heyniusstraat - Van der Helmkade.
39

 

 

Fighter Command. 

[..] Tussen 12.51 en 12.58 uur werden door twee Typhoons, met boordwapens, aanvallen uit-

gevoerd op het station van Leiden, waarbij een locomotief kapot werd geschoten. Eén stoker 

verloor het leven, twee Nederlanders liepen verwondingen op. [..] De Typhoon die om 12.53 

uur bij het station van Leiden door de flak werd neergeschoten was van No. 56 Squadron.[..] 

om 13.00 uur werd in Leiden het stationsterrein door vliegtuigen beschoten, waarbij een ma-

chinist werd gedood en enkele reizigers verwondingen opliepen.
40

 

 

29 juli 1943 

Crash van een Messerschmitt om 10.35 uur nabij Leiden.
41

 

 

30 juli 1943 

Crash van een Focke Wulf van het I./JG 2 te Leiden.
42

 

 

22 september 1943 

Crash van een Messerschmitt van het II./JG 3 Udet te Leiden.
43

 

 

23 september 1943 

Crash van een Messerschmitt van het II./JG 3 Udet nabij Leiden.
44

 

 

2 oktober 1943 

Bombardement in de omgeving van Leiden.
45

 

 

24 oktober 1943 

Crash van een Messerschmitt van het 4./JG 3 om 16.48 uur te Leiden in de voortuin van het 

Elisabeth Ziekenhuis aan de Hooigracht nr. 15.
46

 

                                                           
36

 Zwanenburg, En nooit was het stil, I, p. 443. 
37

 Zwanenburg, En nooit was het stil, I, p. 481. 
38

 Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945, Verliesregister. 
39

 Eversteijn, Bombardementen, raketbeschietingen, p. 1661; en: Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945, Ver-
liesregister. 
40

 Zwanenburg, En nooit was het stil, II, p. 35. 
41

 Eversteijn, Bombardementen, raketbeschietingen, p. 1703. 
42

 Ibidem, p. 1707. 
43

 Ibidem, p. 1779. 
44

 Ibidem, p. 1782; en: Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945, Verliesregister. 
45

 Eversteijn, Bombardementen, raketbeschietingen, p. 1795. 



 
Pagina 20 van 191 

13S136-VO-01 

 

 

 
Figuur 5 Het St. Elisabethziekenhuis aan de Hooigracht waar op 24 oktober 1943 een Messerschmitt 
neerstortte. Bron: F.G.W. Goudriaan, Leiden in de Tweede Wereldoorlog van dag tot dag. Een kroniek 
van 10 mei 1940 tot 15 augustus 1945 (Leiden 1995) p. 153. 

10 september 1944 

[..] Tussen 11.10 en 15.30 uur vlogen 36 Spitfires, 36 Mustangs en zeven Tempest een 

sweep over Nederland. [..] Bij Leiden werd een aanval gedaan op een elektrische trein [..].
47

 

 

13 september 1944 

[..] Tussen 09.50 en 11.26 uur werden negen Tempests en 12 Spitfires uitgestuurd voor aan-

vallen op speciale doelen in Nederland. Er werden aanvallen uitgevoerd, evenwel zonder 

zichtbare resultaten. Vier vrachtauto’s, een locomotief en een aantal spoorwagons werden 

beschadigd in het gebied tussen Leiden en Amsterdam.
48

 

 

16 september 1944 

[..] Gewapende verkenning. Tussen 07.57 en 20.30 uur vlogen 44 Tempests en 141 Spitfires 

patrouilles in het gebied Den Haag, Leiden [..] met de volgende claims: vrachtauto’s vernie-

tigd: 16, beschadigd: 27; spoorwagons beschadigd: 120; locomotieven vernietigd: één, be-

                                                                                                                                                                                                       
46

 Ibidem, p. 1829; en: Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945, Verliesregister. 
47

 Zwanenbrug, En nooit was het stil, II, p. 298. 
48

 Ibidem, p. 314. 
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schadigd: twee; schepen beschadigd: 35; sleepboten beschadigd: twee en pantservoertuigen 

beschadigd: vijf.
49

 

 

[..] Tussen 13.00 en 15.50 uur werden 48 Spitfires uitgestuurd voor speciale patrouilles over 

Nederland. In het gebied van Leiden werden 16 schepen beschadigd, alsmede een elektri-

sche trein en een aantal vrachtauto’s.[..]
50

 

 

17 september 1944 

[..] Tussen 14.50 en 20.10 uur werden 18 Tempests en 12 Spitfires uitgestuurd voor aanvallen 

op een doel op West Schouwen en gewapende verkenning over Nederland. [..] binnensche-

pen in het gebied van [..] Leiden [..] werden onder vuur genomen.
51

 

 

Crash om 09.00 uur van een Heinkel He111 van 9./KG 3 in het Braassemermeer, ten oosten 

van Leiden.
52

 

 

19 september 1944 

[..] Tussen 10.45 en 12.08 uur opereerden 34 Spitfires in het gebied van Den Haag en Leiden 

waarbij drie vrachtauto’s werden vernield, 16 vrachtauto’s, acht schepen en een locomotief 

beschadigd.
53

 

 

26 september 1944 

[..] Tussen 09.45 en 11.29 uur vlogen acht Tempests gewapende verkenning boven gebieden 

van Noord Nederland. Noordoost van Leiden werden met goed gevolg aanvallen uitgevoerd 

op wegtransport. [..]
54

 

 

29 oktober 1944 

Fighter Command. 

Tussen 07.10 en 17.10 werden in totaal, in secties van vier, 36 Spitfires uitgestuurd voor ge-

wapende verkenning over Nederland. Er werden met goed gevolg aanvallen uitgevoerd op 

spoor- en waterverkeer, waarbij ten oosten van Leiden treffers werden waargenomen op een 

sleepboot en vijf schepen [..]
55

 

 

6 november 1944 

Fighter Command. 

36 Spitfires vlogen weer in secties van vier gewapende verkenning boven Nederland. Hierbij 

werden [..] treffers geplaatst [..] tussen Amsterdam en Leiden op een wagen met trailer [..].
56

 

 

5 december 1944 

Second Tactical Air Force: 

[..] F/O Linzel van No. 33 Squadron noteerde in zijn logboek: ‘Aanvallen op de spoorlijn Alp-

hen-Leiden. Vliegduur 1 uur 5 minuten.’ De Typhoons van 146 Wing vlogen in dezelfde buurt 

en F/L Sheward van No. 263 Squadron schreef in zijn logboek: Dec. 5. Typhoon B. Interdictie 

spoorlijn Alphen-Woerden. Vluchtduur 1 uur. Spoorlijn op een dijk erg moeilijk. [..].
57

 

  

                                                           
49

 Ibidem, p. 317. 
50

 Ibidem, p. 318. 
51
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10 december 1944 

Bombardement om 09.21 uur door vier Spitfires van No. 229 Squadron met acht bommen van 

250 lb. op Leiden. Getroffen werd de Alexanderstraat, de Sophiastraat en de Prinsenstraat (bij 

dit bombardement werd ook het station getroffen).
58

 

 

Fighter Command: 

[..] Op het hoofdspoorstation van Leiden werden, in duikvlucht van 11.000 naar 4.000 voet, 

door vier Spitfires acht bommen van 250 lb afgeworpen en vier voltreffers geplaatst.
59

 

 

11 december 1944 

Second Tactical Air Force: 

[..] 183 Typhoons, 77 Spitfires en 39 Tempests vlogen sweeps boven Nederland [..] Ook een 

opslagplaats van raketten bij het station van Leiden werd aangevallen. [..] De aanval op het 

station van Leiden werd uitgevoerd door 32 Typhoons van 123 Wing, waarbij 17,9 ton brisant 

werd afgeworpen.
60

 

 

Bombardement om 12.10 uur door 16 Typhoons met 14 bommen van 1000 lb. en 12 bommen 

van 500 lb. op Leiden. Getroffen werd onder andere het Volkenkundig museum, de Steen-

straat, de Rijnsburgersingel, de Haverzaklaan hoek Stationsweg, de Stationsweg, de Mors-

weg en de Lopsenstraat.
61

 

 

Bombardement om 16.08 uur door 18 Typhoons van het No. 263 Squadron met 10 bommen 

van 1000 lb. en 18 bommen van 500 lb. op Leiden. Getroffen werd de Stationswijk, het muse-

um Boerhaave, de Stationsweg, de Morssingel, de Lopsenstraat, de Haverzaklaan, de Rijn-

kade, de Schiekade en de spoorbrug over het Rijn-Schiekanaal.
62

 

 

Fighter Command: 

Tussen 9.05 en 16.40 uur werden 38 Spitfires uitgestuurd voor aanvallen op raketdoelen in 

het gebied van Den Haag. [..] Vier vliegtuigen konden hun doel niet vinden en voerden aan-

vallen uit op de spoorlijn tussen Den Haag en Amsterdam, waarbij zware schade werd toege-

bracht aan rollend materieel en ten zuiden van Leiden aan een flaktrein.
63

 

 

12 december 1944 

Bombardement door Mosquito’s met zestien bommen van 500 lb. op Leiden. Getroffen werd 

de elektriciteitscentrale.
64

 

 

2nd Tactical Airforce: 

Veertien Mosquito’s werden uitgestuurd voor aanvallen op het station te Leiden, keerden we-

gens de weerstomstandigheden onverrichterzake terug. Van vijf andere, uitgestuurd voor 

aanvallen op het station van Leiden en patrouilles boven het gevechtsterrein, voerden vier 

een aanval uit. 

 

[..] Tussen 19.45 en 22.51 uur hadden 14 Mosquito’s van 140 Wing opdracht om in het kader 

van de Big Benoperaties aanvallen uit te voeren op het station van Leiden. Bij een bewolking 

van 8-10/10 werden door drie Mosquitos fakkels afgeworpen [..] konden ze het doel niet vin-

den en alle keerden terug.  
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[..] De vijf andere Mosquito’s waren van 138 Wing met als opdracht patrouilles boven het ge-

vechtsterrein en ook aanvallen op het station van Leiden. Vier voerden een aanval uit, elk met 

vier bommen van 500 lb. Niet duidelijk is of alle aanvallen gericht waren op het station van 

Leiden. Er is ook een melding van het afwerpen van 0,9 ton brisant (min of meer de lading 

van een Mosquito).
65

 

 

17-18 december 1944 

Second Tactical Air Force. 

[..] De Mosquito’s van 140 Wing kregen een meer specifieke taken toebedeeld en zo moesten 

16 van No. 487 Nieuw Zeelands Squadron in het kader van de Big Benoperaties, naar het 

station van Leiden. [..] Een groot deel van de vliegtuigen keerde wegens het slechte weer on-

verrichterzake terug, maar wel werd een aanval uitgevoerd op het station van Leiden.
66

 

 

22 december 1944 

Bombardement op Warmond. Getroffen werd een brug over de Oude Leede (op circa 600 me-

ter afstand van de gemeentegrens met Leiden).
67

 

 

3 januari 1945 

Fighter Command. 

Vier Spitfires elk met twee 250-ponders, stegen om 08.40 uur op voor gewapende verkenning 

boven Nederland. Door bewolking kon het primaire doel niet worden aangevallen en werden 

de bommen twee mijl ten westen van Alphen, afgeworpen op de spoorlijn Alphen-Leiden, 

waarbij één voltreffer werd geplaatst. [..]
68

 

 

6 januari 1945 

Bombardement tussen Oegstgeest en Voorschoten. Getroffen werd de spoorbrug over de 

Rijn.
69

 Onduidelijk is welke locatie hiermee bedoeld wordt. 

 

22 januari 1945 

Bombardement op Leiden. Getroffen werd de omgeving van de spoorbrug over de Rijn bij de 

Vink.
70

 

 

Fighter Command. 

[..] Om 13.50 uur stegen vier Spitfires op voor aanvallen op het Staalduinsche Bosch. [..] 

Noordwest van Leiden werden twee vrachtauto’s onder vuur genomen met boordwapens en 

treffers geplaatst.
71

 

 

Bombardement op Warmond. Getroffen werd de spoorbrug over de Oude Leede en het ter-

rein Paddox (op circa 600 meter afstand van de gemeentegrens met Leiden).
72

 

 

23 januari 1945 

Bombardement door 10 Typhoons van No. 197 Squadron met 16 bommen op Leiden. Getrof-

fen werd de Melchior Treublaan en de Franchimontlaan.
73

 

 

3 februari 1945 

Bombardement om 16.00 uur door een Spitfire van No. 266 Squadron met twee bommen op 

Leiden. Getroffen werd de Roomburgerweg en de Hoge Rijndijk.
74
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5 februari 1945 

Bombardement om 13.00 uur door drie Spitfires met zes bommen van 250 lb. op de spoorlijn 

Leiden-Utrecht v.v. Getroffen werd de omgeving van de spoorbrug over het Rijn-

Schiekanaal.
75

 

 

Fighter Command: 

Tussen 11.50 en 14.25 uur werden acht Spitfires uitgestuurd voor aanvallen op raketdoelen 

bij Den Haag. [..] Door [..] slecht zicht werden primaire doelen niet aangevallen, maar deden 

drie vliegtuigen van een hoogte tussen 3000 en 1500 voet een aanval op de spoorlijn Leiden-

Utrecht, waarbij zes 250- ponders werden afgeworpen, met weinig resultaat.
76

 

 

6 februari 1945 

Bombardement om 11.00 uur en 13.15 uur door Typhoons van No. 257 Squadron op Leiden. 

Getroffen werden woningen en fabrieksgebouwen aan de Hooge Morschweg en De Vink.
77

  

 

Bombardement door 5 Typhoons op Leiden. Getroffen werd de Hooge Rijndijk, Rijn-

Schiekanaal, de Melchior Treublaan en de Franchimontlaan.
78

 

 

Fighter Command: 

[..] Den Haag. Huis te Werve. Om 13.20 uur werden vier Spitfires uitgestuurd. Alle voerden 

van hoogtes van 7000 tot 3000 voet aanvallen uit waarbij zeven 250-ponders brisant werden 

afgeworpen. Ze vielen allen in het doelgebied. Bij Leiden werd een stafauto aangevallen en in 

brand geschoten.
79

 

 

9 februari 1945 

Bombardement op Leiden. Getroffen werd de omgeving van de spoorbrug bij de Vink.
80

 

 

25 februari 1945 

Fighter Command: 

Tussen 07.35 en 16.40 uur werden 81 Spitfires uitgestuurd naar raketdoelen in het Haagsche 

Bosch en van deze voerden er 42 hun aanvallen uit, met resultaten variërend van slecht tot 

goed. [..] tenslotte de spoorlijn tussen Haarlem en Leiden door zeven vliegtuigen met veertien 

250-ponders, waarbij drie treffers werden waargenomen.
81

 

 

27 februari 1945 

Bombardement door 4 Spitfires van No. 453 Squadron met acht bommen van 250 lb. op Lei-

den. Getroffen werd de spoorlijn Leiden-Utrecht.
82

 

 

28 februari 1945 

Bombardement om 07.40 uur door vier Spitfires van No. 453 Squadron met acht bommen van 

250 lb. op Leiden. Getroffen werd de Vinkbrug.
83

 

 

Bombardement om 08.50 uur door een Spitfire van het No. 602 Squadron met twee bommen 

van 250 lb. op Leiden. Getroffen werd een spoorbrug ten noorden van Leiden.
84
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Bombardement om 11.30 uur door 4 Spitfires van No. 124 Squadron met acht bommen van 

250 lb. op Leiden. Getroffen werd de spoorlijn ten noorden van Leiden.
85

 

 

3 maart 1945 

Fighter Command: 

In de loop van de dag werden 115 Spitfires uitgestuurd voor aanvallen op raketdoelen bij Den 

Haag. [..] Er werden ook aanvallen gedaan op spoorwegdoelen en vijandelijke troepenbewe-

gingen in het gebied Gouda-Leiden [..].
86

 

 

Bombardement om 15.40 uur door 4 Spitfires van No. 124 Squadron met zes bommen van 

250 lb. op Leiden. Getroffen werd de spoorlijn Leiden-Voorhout v.v.
87

 

 

4 maart 1945 

Bombardement in de omgeving van Leiden.
88

 

 

15 maart 1945 

Fighter Command: 

In de loop van de dag werden 30 Spitfires uitgestuurd voor aanvallen op raketdoelen bij Den 

Haag. [..] Twaalf vliegtuigen deden aanvallen op weg- en spoorwegdoelen in het gebied Lei-

den-Breukelen, waarbij vijf ton brisant werd afgeworpen [..]
89

 

 

Bombardement om 13.10 uur door 4 Spitfires van No. 451 Squadron met 8 bommen van 250 

lb. op Leiden. Getroffen werd de spoorbrug over de Rijn nabij de Vink.
90

  

 

17 maart 1945 

Bombardement om 09.50 uur door 4 Spitfires van No. 602 Squadron met acht bommen van 

250 lb. en 4 bommen van 500 lb. op Leiden. Getroffen werd de spoorlijn Leiden-Den Haag 

v.v. op circa 6 kilometer ten zuiden van Leiden.
91

 

 

18 maart 1945 

Fighter Command: 

Tussen 07.05 en 19.10 uur werden 113 Spitfires uitgestuurd voor aanvallen op spoorwegdoe-

len bij Den Haag. [..] en met boordwapens doelen in het gebied Leiden [..] onder vuur werden 

genomen. Verscheidene spoorbruggen in bovengenoemd gebied [..] werden over het alge-

meen met goed gevolg gebombardeerd. [..] Ten noorden van Leiden werd een vrachtauto 

vernield.
92

 

 

Bombardement om 10.10 uur door 4 Spitfires van No. 303 Squadron met vier bommen van 

500 lb. op Leiden. Getroffen werd de spoorlijn van en naar Alphen aan den Rijn.
93

 

 

Bombardement om 11.20 uur door 4 Spifires van No.303 Squadron met vier bommen van 500 

lb. op Leiden. Getroffen werd de spoorlijn zuidoost van Leiden.
94

 

 

Bombardement om 14.00 uur door 4 Spitfires van No. 303 Squadron met vier bommen van 

500 lb. op Leiden. Getroffen werd de spoorlijn ten zuidoosten van Leiden.
95

. 
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Bombardement om 14.50 uur door 4 Spitfires van No. 303 Squadron met vier bommen van 

500 lb. op Leiden. Getroffen werd de spoorlijn ten zuidoosten van Leiden.
96

 

 

Bombardement om 15.00 uur door 4 Spitfires van No. 303 Squadron met vier bommen van 

500 lb. op Leiden. Getroffen werd de spoorlijn ten zuidoosten van Leiden.
97

 

 

Bombardement op Warmond. Getroffen werd de spoorbrug en de Paddoxlaan.
98

 

 

19 maart 1945 

Fighter Command: 

Tussen 07.10 en 14.00 uur werden 62 Spitfires uitgestuurd voor aanvallen op spoorlijnen in 

het gebied [..] Leiden. Hiervan voerden er 39 aanvallen uit.
99

 

 

20 maart 1945 

Fighter Command: 

Tussen 07.05 en 17.10 uur werden 132 Spitfires uitgestuurd voor aanvallen op spoorwegdoe-

len in het gebied Rotterdam, Leiden [..]. Van deze voerden 126 vliegtuigen aanvallen uit [..]
100

 

 

Bombardement op 10.25 uur door vier Spitfires van het No. 453 Squadron met acht bommen 

van 250 lb. en vier bommen van 500 lb. op de spoorbaan ten noorden van Leiden.
101

 

 

Bombardement om 12.30 uur door vier Spitfires van No. 453 Squadron met acht bommen van 

250 lb. en vier bommen van 500 lb. op Warmond. Getroffen werd de spoorlijn (zie ook mel-

ding hieronder).
102

 

 

Bombardement om 13.10 uur door drie Spitfires van No. 453 Squadron met zes bommen van 

250 lb. en drie bommen van 500 lb. op Leiden. Getroffen werd een spoorlijn ten noorden van 

Leiden.
103

 

 

Bombardement om 13.30 uur door vier Spitfires van No. 451 Squadron met acht bommen van 

250 lb. en vier bommen van 500 lb. op Leiden. Getroffen werd de spoorlijn ten noorden van 

Leiden.
104

 

 

21 maart 1945 

Fighter Command: 

Tussen 07.00 en 19.05 uur werden 122 Spitfires uitgestuurd voor aanvallen op spoorwegdoe-

len in gebied van Den Haag. Van deze deden er 114 een aanval met in totaal 43 ton brisant 

op spoorlijnen en spoorwegknooppunten in de gebieden Leiden [..]. In hetzelfde gebied wer-

den met goed gevolg aanvallen gedaan op bruggen en spoorbruggen. Het is waarschijnlijk dat 

spoorlijnen werden vernield en onderbroken op 25 tot 30 plaatsen.
105

 

 

Bombardement om 09.10 uur door vier Spitfires van No. 603 Squadron met acht bommen van 

250 lb. op Leiden. Getroffen werd de spoorbrug bij de Vink.
106
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Bombardement om 13.10 uur door vier Spitfires van No. 453 Squadron met acht bommen van 

250 lb. en vier bommen van 500 lb. op Leiden. Getroffen werd de spoorlijn Leiden-Haarlem 

v.v. ten noorden van Leiden.
107

 

 

Bombardement om 15.45 uur door drie Spitfires van No. 124 Squadron met zes bommen van 

250 lb. op Warmond. Getroffen werd de spoorlijn Leiden-Haarlem.
108

 

 

Bombardement om 15.55 uur door vier Spitfires van No. 453 Squadron met acht bommen van 

250 lb. en vier bommen van 500 lb. op Leiden. Getroffen werd de spoorlijn Leiden-Haarlem 

v.v.
109

 

 

22 maart 1945 

Bombardement om 11.55 uur door vier Spitfires van No. 451 Squadron met acht bommen van 

250 lb. en vier bommen van 500 lb. op Leiden. Getroffen werd de spoorbrug bij de Vink.
110

 

 

Bombardement om 12.35 uur door drie Spitfires van No. 303 Squadron met drie bommen van 

500 lb. op Leiden. Getroffen werd de tramlijn op circa 5 kilometer ten westen van Leiden.
111

 

 

Bombardement om 14.40 uur door drie Spitfires van No. 303 Squadron met drie bommen van 

500 lb. op Leiden. Getroffen werd de tramlijn naar Oegstgeest.
112

 

 

Bombardement om 17.20 uur door drie Spitfires van No. 303 Squadron met drie bommen van 

500 lb. op Leiden. Getroffen werd de tramlijn naar Oegstgeest.
113

 

 

23 maart 1945 

Bombardement door drie Spitfires van No. 303 Squadron met drie bommen van 500 lb. op 

Leiden. Getroffen werd de omgeving van de spoorbrug over het Rijn-Schiekanaal.
114

 

 

Bombardement door drie Spitfires van No. 124 Squadron met acht bommen van 250 lb. en 

vier bommen van 500 lb. op Leiden. Getroffen werd de spoorlijn Leiden-Haarlem ten noorden 

van Leiden.
115

 

 

Bombardement door twee Spifires van No. 124 Squadron met vier bommen van 250 lb. en 

twee bommen van 500 lb. op Warmond. Getroffen werd de omgeving van een verkeer- en 

spoorbrug.
116

 

 

Bombardement door vier Spitfires van No. 603 Squadron met acht bommen van 250 lb. op 

Zoeterwoude. Getroffen werd de spoorbaan Alpen aan den Rijn – Leiden.
117

 

 

24 maart 1945 

Fighter Command: 

Tussen 09.00 en 18.25 uur werden 119 Spitfires uitgestuurd voor aanvallen op spoor- en 

wegvervoer in het gebied van Den Haag.Van deze voerden 111 vliegtuigen een aanval uit, 

waarbij 41 ton brisant werd afgeworpen op spoorlijnen en bruggen in het gebied van Leiden 

                                                           
107

 Ibidem, p. 2769. 
108

 Ibidem, p. 2770. 
109

 Ibidem. 
110

 Ibidem, p. 2775. 
111

 Ibidem. 
112

 Ibidem, p. 2776. 
113

 Ibidem. 
114

 Ibidem, p. 2780. 
115

 Ibidem, p. 2781. 
116

 Ibidem, p. 2782. 
117

 Ibidem, p. 2780. 



 
Pagina 28 van 191 

13S136-VO-01 

 

[..]. Een fabriek naast de spoorlijn ten noorden van Warmond werd aangevallen en brandend 

achtergelaten, zeven vrachtauto’s werden beschadigd.
118

 

 

Bombardement op Leiden. Getroffen werd de omgeving van de spoorbrug over het Rijn 

Schiekanaal.
119

 

 

Bombardement op Warmond (zie ook melding hierboven).
120

 

 

25 maart 1945 

Fighter Command: 

Tussen 07.00 en 18.40 uur werden 103 Spitfires uitgestuurd voor aanvallen op spoorwegdoe-

len in Nederland, speciaal in het gebied van Den Haag. Hiervan voerden 101 vliegtuigen aan-

vallen uit [..] Spoorlijnen in het gebied [..] Leiden [..] werden eveneens aangevallen en op 22 

plaatsen vernield en onderbroken. Ook werd een aanval uitgevoerd op de weg tussen Den 

Haag en Leiden en verschillende bommen explodeerden op de weg [..]
121

 

 

30 maart 1945 

Fighter Command: 

In de loop van de dag werden 114 Spitfires uitgestuurd voor aanvallen op weg- en spoorweg-

verkeer in het westen van Nederland. Hiervan voerden 100 vliegtuigen aanvallen uit in de ge-

bieden [..] Leiden, waarbij 35 ton brisant werd afgeworpen [..] en op de weg van Utrecht naar 

Leiden werden vele vrachtauto’s beschadigd en spoorlijnen vernield en onderbroken op ca. 14 

plaatsen.[..]
122

 

 

Bombardement met acht bommen van 250 lb. op de spoorlijn Leiden-Alphen aan den Rijn v.v. 

ten zuiden van de Hooge Rijndijk.
123

 

 

31 maart 1945 

Fighter Command: 

In de loop van de dag werden 101 Spitfires uitgestuurd voor aanvallen op spoorwegdoelen in 

het gebied van Den Haag. Van deze voerden er 97 een aanval uit, waarbij 23 ton brisant werd 

afgeworpen op spoorlijnen in het gebied van Leiden [..] Wegen en spoorwegen werden even-

eens onderbroken in het gebied van Leiden [..]
124

 

 

Bombardement door Spitfires met zes bommen van 250 lb. op Leiden. Getroffen werd een 

spoorbaan nabij Leiden.
125

 

 

Bombardement door 4 Spitfires met acht bommen van 250 lb. op Leiden. Getroffen werd de 

spoorlijn ten noorden van Leiden.
126

 

 

Bombardement door 4 Spitfires met acht bommen van 250 lb. op Leiden. Getroffen werd een 

spoorwegovergang ten noorden van Leiden.
127

 

 

Bombardement door 2 Spitfires met vier bommen van 250 lb. op de spoorlijn Leiden-Den 

Haag v.v. Getroffen werd de spoorbrug nabij Leiden.
128
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3 april 1945 

Fighter Command: 

Tussen 07.30 en 12.30 uur werden 24 Spitfires uitgestuurd voor aanvallen op spoorwegdoe-

len in Nederland. [..] Spoorlijnen en spoorwegknooppunten in het gebied van Gouda, Utrecht 

en Haarlem werden aangevallen met over het algemeen weinig resultaat. Op een spoorweg-

knooppunt ten westen van Gouda werden vier voltreffers geplaatst, waarbij één vrachtauto 

werd vernield en twee beschadigd.
129

 

 

Bombardement door 4 Spitfires van No. 453 Squadron met acht bommen van 250 lb. op de 

spoorlijn Leiden-Haarlem v.v. Getroffen werd een spoorbrug ten noorden van Leiden.
130

 

 

3.3 ERFGOED LEIDEN EN OMSTREKEN 

 

In het Erfgoed Leiden en omstreken (voorheen het Regionaal Archief Leiden) is het gemeen-

tearchief van Leiden tot 1929 aanwezig. Gemeentelijke archieven na 1929, en van de relevan-

te oorlogsjaren, zijn niet aanwezig. Met betrekking tot het onderzoek zijn de volgende archie-

ven en dossiers geraadpleegd: 

 

 Archief dienst Luchtbescherming (Nederlandsche Vereeniging voor Luchtbescher-

ming) 1939-1945, toegang 1203; 

 Archief gemeentepolitie Leiden 1853-1993, toegang 0552; 

 H. de Wilde, Oorlogsdagboek Han de Wilde van 10 mei 1940 tot en met 15 augustus 

1945. 

 

Luchtbeschermingsdienst 

In het archief van de politie Leiden en van de dienst Luchtbescherming zijn documenten van 

de Luchtbeschermingsdienst aanwezig. De Luchtbeschermingsdienst was tijdens de Tweede 

Wereldoorlog verantwoordelijk voor het geven van luchtalarm bij bombardementen, het con-

troleren van verduisteringsmaatregelen en het opnemen van schade na uitgevoerde bombar-

dementen. 

 

Geraadpleegde stukken: 

Toegang Inventaris Dossierreferentie Relevant 

1203 Dienst 

Luchtbe-

scherming. 

999999 Dienst Luchtbescherming (Nederland-

sche Vereeniging voor Luchtbescher-

ming) 1939-1945. 

Ja. Zie tabel 

relevante stuk-

ken. 

0552 Archief 

gemeentepoli-

tie Leiden 

567 Register van dag- en nachtrapporten, 
1877-1942. Januari – juni 1940. 

Nee. 

569 Register van dag- en nachtrapporten, 
1877-1942. Januari – juni 1941 

Ja. Zie tabel 

relevante stuk-

ken. 

570 Register van dag- en nachtrapporten, 
1877-1942. Juli – december 1941 

Nee. 

571 Register van dag- en nachtrapporten, 
1877-1942. Januari – juni 1942 

572 Register van dag- en nachtrapporten, 
1877-1942. Juli – december 1942. 

Ja. Zie tabel 

relevante stuk-

ken. 2683 Dag- en nachtrapporten van de Alge-
mene Dienst, later de Surveillance-
dienst en Algemene politietaken, 1943-
1992. Maart – april 1943. 

2684 Dag- en nachtrapporten van de Alge-
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mene Dienst, later de Surveillance-
dienst en Algemene politietaken, 1943-
1992. Mei – juni 1943. 

2685 Dag- en nachtrapporten van de Alge-
mene Dienst, later de Surveillance-
dienst en Algemene politietaken, 1943-
1992. Juli – augustus 1943. 

2686 Dag- en nachtrapporten van de Alge-
mene Dienst, later de Surveillance-
dienst en Algemene politietaken, 1943-
1992. September – oktober 1943. 

2692 Dag- en nachtrapporten van de Alge-
mene Dienst, later de Surveillance-
dienst en Algemene politietaken, 1943-
1992. September – oktober 1944. 

Nee. 

2693 Dag- en nachtrapporten van de Alge-
mene Dienst, later de Surveillance-
dienst en Algemene politietaken, 1943-
1992. November – december 1944. 

Ja. Zie tabel 

relevante stuk-

ken. 

2694 Dag- en nachtrapporten van de Alge-
mene Dienst, later de Surveillance-
dienst en Algemene politietaken, 1943-
1992. Januari – februari 1945. 

2695 Dag- en nachtrapporten van de Alge-
mene Dienst, later de Surveillance-
dienst en Algemene politietaken, 1943-
1992. Maart – april 1945. 

Nee. 

5776 Stukken betreffende de luchtbescher-
mingsdienst, 1941-1945. 

Nee. 

6831 Stukken betreffende de melding van 
gebeurtenissen in verband met oor-
logshandelingen, 1940-1941 

6838 Stukken betreffende oorlogsgebeurte-
nissen en oorlogshandelingen, 1943 

Ja. Zie tabel 

relevante stuk-

ken. 6839 Stukken betreffende oorlogsgebeurte-
nissen en oorlogshandelingen, 1944 

6840 Stukken betreffende oorlogsgebeurte-
nissen en oorlogshandelingen, 1945 

6841 Stukken betreffende oorlogsgebeurte-
nissen en oorlogshandelingen, 1946 

Nee. 

6842 Stukken betreffende oorlogsgebeurte-
nissen en oorlogshandelingen, 1947 

 

Schade-enquêtecommissie 

In de geraadpleegde archieven zijn documenten aanwezig van de opgave van schade aan de 

schade-enquêtecommissie. Deze schade-enquêtecommissie is na de Tweede Wereldoorlog 

door het ministerie van Financiën in het leven geroepen om geleden oorlogsschade te regi-

streren en te taxeren voor vergoeding. 

 

Geraadpleegde stukken: 

Toegang Inventaris Dossierreferentie Relevant 

0552 6746 Ingekomen brief van Burgemeester en 

wethouders van Leiden betreffende 

een vergoeding voor geleden oorlogs-

schade, 1946. 

Nee. 
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Aangetroffen / geruimde explosieven 

In de geraadpleegde archieven zijn documenten aanwezig betreffende het aantreffen en/of 

ruimen van explosieven gedurende de Tweede Wereldoorlog en daarna. 

 

Toegang Inventaris Dossierreferentie Relevant 

0552 4778 Stukken betreffende het vernietigen, 

dragen of voorhanden hebben van 

wapens en munitie, 1944. 

Nee. 

4779 Stukken betreffende het vernietigen, 

dragen of voorhanden hebben van 

wapens en munitie, 1946. 

4780 Stukken betreffende het vernietigen, 

dragen of voorhanden hebben van 

wapens en munitie, 1947-1970. 

Ja. Zie tabel 

relevante stuk-

ken. 

4781 Stukken betreffende het vernietigen, 

dragen of voorhanden hebben van 

wapens en munitie, 1971-1981. 

Nee. 

5764 Processen-verbaal inzake het aantref-

fen van een op een bom gelijkend 

voorwerp, 1972. 

5800 Stukken betreffende onontplofte muni-

tie en projectielen, 1941, 1943-1948: 

1941. 

5801 Stukken betreffende onontplofte muni-

tie en projectielen, 1941, 1943-1948: 

1943. 

5802 Stukken betreffende onontplofte muni-

tie en projectielen, 1941, 1943-1948: 

1944. 

5803 Stukken betreffende onontplofte muni-

tie en projectielen, 1941, 1943-1948: 

1945. 

5804 Stukken betreffende onontplofte muni-

tie en projectielen, 1941, 1943-1948. 

1941-1948: 1946. 

Ja. Zie tabel 

relevante stuk-

ken. 

5805 Stukken betreffende onontplofte muni-

tie en projectielen, 1941, 1943-1948. 

1941-1948: 1947 

5806 Stukken betreffende onontplofte muni-

tie en projectielen, 1941, 1943-1948. 

1941-1948: 1948. 

5815 Stukken betreffende verschillende 

ontploffingen, 1956, 1959-1960 en 

1970. 

Nee. 

8059 Stukken betreffende de demontage en 

verwijdering van de vliegtuigbom op de 

Morsweg, 1984-1985: algemeen. 

Ja. Zie tabel 

relevante stuk-

ken. 

8060 Stukken betreffende de demontage en 

verwijdering van de vliegtuigbom op de 

Morsweg, 1984-1985: draaiboek Spij-

kenisse. 

Nee. 

8061 Stukken betreffende de demontage en 

verwijdering van de vliegtuigbom op de 

Morsweg, 1984-1985: draai- en log-
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boek Morsweg. 

8062 Stukken betreffende de demontage en 

verwijdering van de vliegtuigbom op de 

Morsweg, 1984-1985: correspondentie. 

 

Collectie dagboeken 

Het Erfgoed Leiden en omstreken beheert een collectie dagboeken. In deze collectie, digitaal 

toegankelijk, is het dagboek van Han de Wilde geraadpleegd. Tijdens de Tweede Wereldoor-

log was de heer De Wilde medewerker van de luchtbeschermingsdienst te Leiden. In dit dag-

boek is relevante informatie gevonden met betrekking tot oorlogshandelingen binnen de ge-

meente Leiden. Deze informatie is verwerkt in de tabel ‘mogelijk relevante stukken’. 

 

Collectie Historische kranten 

Het Erfgoed Leiden en omstreken beheert een collectie historische Leidse kranten. Deze da-

tabase is digitaal toegankelijk. In deze database is gezocht naar naar relevante berichten over 

de vondst van explosieven en/of de opruiming daarvan. De gevonden informatie is verwerkt in 

onderstaande tabel. 

 

Hieronder volgt de in het Erfgoed Leiden en omstreken aangetroffen informatie, voor zover 

deze mogelijk relevant is voor het onderzoeksgebied: 

 

Mogelijk relevante stukken: 

Toegang Inventaris Omschrijving Inhoud 

1203 Dienst 

Luchtbe-

scherming. 

999999 Bericht, d.d. juli 

1943. 

‘Hierdoor deel ik u mede, dat 

in verband met de hier ter 

stede plaats gehad hebbende 

ramp op 3 Juli jl. [1943] 

(neerstorten van een vliegtuig 

in de bebouwde kom) door 

den Lbd. [Luchtbescher-

mingsdienst] in totaal werd 

verbruikt 96 Ltr. Benzine. [..].’ 

0552 Archief 

gemeentepoli-

tie Leiden 

569 Dagrapport van 

maandag 14 april 

1941. 

‘[..] 5.10 uur. Wordt bominslag 

of luchtgevecht gehoord. 

Centraalpost Luchtbescher-

ming meldt bij navraag dat 

(Engelsch) vliegtuig gevallen 

is bij Anna kliniek. Nader 

bericht: dat te +/- 5 uur een 

Engelsch (2 motorig) vliegtuig, 

dat boven Valkenburg aange-

schoten zou zijn, op weiland 

achter stadskweekerij te 

Oegstgeest een noodlanding 

trachtte te maken, waarbij het 

vliegtuig tegen den grond 

sloeg en totaal vernield werd 

en gedeeltelijk in brand vloog. 

[..] Het vliegtuig kwam neer op 

het terrein der kweekerij te 

Oegstgeest.[..]’ 

572 Dagrapport van zon-

dag 20 December 

‘[..] 11.30 uur. Telefonische 

meededeling van den brug-
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1942. 

 

wachter Spanjaardsbrug, dat 

hedenmorgen te +/- 9 uur het 

brugwachtershuisje en enkele 

woningen in de buurt zijn 

doorschoten vanuit een vlieg-

tuig. [..]’ 

2685 Dag- en nachtrapport 

van zaterdag 3 juli 

1943. 

‘[..] 12.50 uur. Worden schoten 

in de lucht vernomen. Tel. be-

richt [..] dat een Engelsche jager 

een wagon aan het Station in 

brand heeft geschoten. [..] De 

brandweer rukt uit. Kapitein 

Hoffmann meldt dat een vlieg-

tuig brandend is neergestort. 

Luchtalarm wordt gemaakt. [..] 

13.20 uur. Tel. bericht van de 

brandweer. Nader bericht 

luidt: Stationsplein brand 

meester. V.d. Helmkade vlieg-

tuig neergestort. [..]’ 

2686 Dag- en nachtrapport 

van zondag 24 okto-

ber 1943. 

‘[..] 16.48 uur. De E.H.D. gaat 

naar de Hooigracht alwaar een 

vliegtuig is neergestort. [..]’ 

2693 Dag- en nachtrapport 

van zondag 10 de-

cember 1944. 

‘[..] 9.35 uur. Wordt telefonisch 

kennis gegeven dat er in de 

Alexanderstraat een vliegtuig 

van onbekende nationaliteit is 

neergestort. [..]  

10.15 uur. Bominslag Alexan-

derstraat 15, voorgevel wegge-

rukt, veel glasschade. [..] 

10.45 uur. [..] 1 bom op perceel 

Alexanderstraat 15, 1 bom op 

perceel Sophiastraat 67, ach-

terzijde. [..] 

15.20 uur. Rapporteert [..] dat 

van de perceelen Const. Huij-

genslaan 5, 39 en 41 te om-

streeks 9.40 uur nadat in de 

omgeving eenige bommen 

waren neergekomen een ruit 

was vernield, vermoedelijk door 

den luchtdruk.[..]’ 

Dagrapport van maan-

dag 11 december 

1944. 

‘12.25 uur. De brandweer geeft 

kennis dat zij uitrukt naar de 

Steenstraat en het station in 

verband met bominslag en 

brand. [..]. 

16.10 uur. Telefonisch bericht 

dat motorspuit 1 is uitgerukt 

naar Haarlemmerstraat en 

Steenstraat voor bominslag.[..] 

16.30 uur. Rapporteert [..] dat 

bericht is binnen gekomen [..] 
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dat bominslag heeft plaats ge-

had in de Lopsenstraat.[..] 

16.35 uur. Wordt door de 

Brandweer kennisgegeven dat 

de perceelen Rijn en Schieka-

de 10, 11, 12 en 13 door 

bominslag op instorting 

staan.[..] 

16.40 uur. Geef de Brandweer 

kennis dat Motorspuit 2 is uitge-

rukt naar Haarlemmerstraat 

hoek Turfmarkt voor bominslag 

en Motorspuit 3 gaat naar Rijn 

en Schiekade voor bomin-

slag.[..] 

17.00 uur. Rapporteert dat [..] 

aan de Rijn en Schiekade 2 

bommen zijn gevallen en ont-

ploft. Een aan de achterzijde 

van perceel 12 en de tweede is 

gevallen achter perceel 12. De 

perceelen 10, 11, 12 en 13 

werden ernstig beschadigd.[..] 

19.30 uur. Geeft Cornelis Tes-

ke, [..] Gangetje 4, kennis dat 

een blindganger ligt nabij de 

Broekweg [?]. Kennisgegeven 

aan de Centrale Command-

post.’ 

2694 Dagrapport van dins-

dag 23 januari 1945. 

‘[..] 11.00 uur. De Wm. Lodema 

deelt tel. mede dat tengevolge 

van het bombardement op de 

spoorbrug aan den Kanaal-

weg, dat evt. plaats had vele 

ruiten zijn vernield van de hui-

zen aan de Franchimontlaan en 

Van der Zande Bakhuizenlaan. 

[..]. 

12.10 uur. Deelt de Korps Cdt. 

tel. mede dat er in de omge-

ving van de spoorbrug aan 

den Kanaalweg 16 bommen 

zijn gevallen. Geen blindgan-

gers, geen dooden of gewon-

den. Alleen glasschade en 

andere schade aan vele huizen 

in de omgeving. 

Dagrapport van zater-

dag 3 februari 1945. 

‘[..] 16.05 uur. Gaat de E.H.D. 

[Eerste Hulp Dienst] naar de 

Hooge Rijndijk 106, alwaar een 

bom zou zijn gevallen.[..] 

16.35 uur. Eerste Melding: [..] 

Hooge Rijndijk veel glasschade, 

Hooge Rijndijk 106 1 lichtge-
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wonde , Roomburgerweg 7/9, 

glasschade en 2 lichtgewon-

den.[..] 

17.05 uur. Tweede Melding: 

rapporteert [naam] dat op de 

Nieuwe Vaart vermoedelijk 

twee bommen zijn gevallen. 

Waarvan één op den weg en 

één in de volkstuinen. Ter 

plaatse geen slachtoffers. Door 

granaatscherven op den Room-

burgerweg twee zwaargewon-

den.’ 

Dag- en nachtrapport 

dinsdag 6 februari 

1945. 

‘[..] 11.10 uur Geeft [naam] 

telefonisch kennis dat op den 

Haagweg tengevolge van de 

luchtaanval [naam] een schot-

wond [..] een bekomen. [..] 

Verder ligt een paard dood op 

den weg en hebben de aldaar 

staande huizen veel glasschade 

bekomen. Het Shell station 

aan de Hooge Morschweg is 

vernield.[..] 

11.20 uur. Geeft [naam] telefo-

nisch kennis dat tengevolge van 

de luchtaanval de huizen 

staande aan de Melchior Treu-

blaan, Stieltjesstraat en om-

geving veel glasschade en 

verdere schade hebben beko-

men. [..] De spoorbrug aan de 

Kanaalweg schijnt ontzet te 

zijn.[..] 

12.30 uur. Geeft [naam] van de 

politie Voorschoten telefonisch 

kennis dat bij de luchtaanval 

op de Vink 4 dooden en 9 

zwaargewonden zijn. [..] 

13.45 uur. Meldt [naam] dat hij 

in verband met bomschade 

aan zijn woning, Franchimont-

laan 25, moet verhuizen.[..]’ 

Dagrapport van 

woensdag 7 februari 

1945. 

‘[..] 12.00 uur. Verzoekt de 

Feldgendarmerie iemand te 

zenden in verband met evacu-

atie van bewoners in de omge-

ving van de Kanaalweg, al-

waar blindgangers liggen. Om 

14.00 uur zullen deze tot ont-

ploffing gebracht worden.[..]’ 

4780 Bericht van de Hulp-

verleningsdienst aan 

de commissaris van de 

‘[..] U mede te delen, dat de 

door U bij schrijven van [datum] 

opgegeven explosieven [niet 
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politie Leiden d.d. 19 

oktober 1948. 

bekend] inmiddels door mijn 

dienst zijn geruimd, met uitzon-

dering van de niet ontplofte 

bom in de omgeving van de 

woning van [naam] Pesthui-

slaan no. 1. Thans zal door mij 

op spoedig ruiming van deze 

bom, goede orde worden ge-

steld.[..]’ 

 

De Pesthuislaan ligt op circa 

500 meter van het stationsge-

bied. 

Bericht van de com-

missaris van de politie 

Leiden aan de com-

mandant Hulpverle-

ningsdienst, d.d. 22 juli 

1948. 

‘[..] dat de personen wier namen 

en adressen hieronder zijn 

vermeld [..] kennis hebben 

gegeven van de aanwezigheid 

van explosieven in of in de 

onmiddelijke omgeving van hun 

woning: 

1. J.H. van Dijk, Lange Mare 

98a, luchtdoelgranaat in wo-

ning; 

2. H. Brouwer, Lange Mare 34, 

handgranaat in woning; 

3. W. Schrandt, Vestestraat 1, 

idem in fabriek; 

4. J.A. van Gent, Pesthuislaan 

1, niet ontplofte bom in de 

omgeving van zijn woning.[..].’ 

5804 Bericht politie Leiden, 

d.d. 27 mei 1946.  

‘Werd vanwege de groentevei-

ling [huidige Veilingkade] kennis 

gegeven dat heden 3 granaten 

zijn opgebaggerd die nu op den 

walkant liggen. De mijnoprui-

mingsdienst in de Doelenkazer-

ne kennis gegeven, die perso-

neel derwaarts heeft gezonden 

om de granaten te bergen.’ 

Bericht politie Leiden, 

d.d. 1 juni 1946. 

‘Heeft (…), wonende te Leiden 

Van ’t Hoffstraat (?) 32 kennis 

dat hij in de tuin achter zijn 

woning bij het graven 2 grana-

ten heeft gevonden. De mijnop-

ruimingsdienst (…) kennisgege-

ven die de granaten zouden 

bergen.’ 

Bericht politie Leiden, 

d.d. 11 juni 1946. 

‘Rapporteert de agent (…) dat 

bij werkzaamheden op het ter-

rein van het Haarlemmermeer-

station, aan de Heerensingel 

door de arbeiders eenige mi-

trailleurs trommels (?) zijn op-

gebaggerd met inhoud. Door 
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ondergeteekende is de mijnop-

ruimingsdienst gewaarschuwd, 

die de trommels heeft wegge-

haald en een nader onderzoek 

zal instellen of er nog meer 

munitie in die sloot ligt.’ 

5805 Bericht politie Leiden, 

d.d. 27 november 

1947. 

‘[..] Geeft de beheerder van het 

Houtpark Leidse Hout telefo-

nisch kennis dat door hem bij 

het uitdiepen van een sloot, 

twee granaten zijn gevonden 

[..]’. 

Bericht politie Leiden 

aan het hoofd Burger-

dienst Munitieoprui-

ming d.d. 11 septem-

ber 1947. 

‘Ik heb de eer u te berichten dat 

door Marius Roeloffs, veehou-

der, wonende te Leiden Haven 

no. 42 te mijnen burele is me-

degedeeld, dat in zijn weiland, 

gelegen in de Stadspolder 

einde Os- en Paardenlaan te 

Leiden, in december 1944 vier 

bommen zijn gevallen, waarvan 

hij de zekerheid niet heeft, dat 

deze zijn ontploft. Roeloffs 

voornoemd zag gaarne, dat op 

zijn terrein, hetgeen geen mili-

tair terrein is, een deskundig 

onderzoek werd ingesteld.’ 

5806 Bericht politie Leiden, 

d.d.16 maart 1948. 

‘Onderwerp: gevonden granaat. 
Wordt vanweege de Heide 

Maatschappij telefonisch kennis 

gegeven dat uit een sloot bij het 

Schuttersveld een granaat is 

opgebaggerd. De Hulpdienst [..] 

kennis gegeven, die de granaat 

zullen weghalen. [..]’ 

6838 Proces-verbaal d.d. 1 

mei 1943. 

‘Nadat op den eersten Mei 1943 

te 6.40 uur telefonisch bericht 
was binnengekomen [..] dat in 
perceel Rembrandtstraat No. 19 
alhier een brandbom was afge-
worpen, zonder brand te veroor-
zaken [..] het bleek mij dat de 
brandbom door het dak van 
genoemd perceel was gevallen, 
vervolgens door een plafond en 
op een binnenplaats was blijven 
liggen. Persoonlijke ongelukken 
hebben aldaar niet plaatsgehad 
[..].’ 

Heden op 1 mei 1943 te 3.55 

uur telefonisch bericht binnen-
gekomen [..] dat er een brand 
was ontstaan in perceel Leiden 
Witte Singel No. 1, alwaar in is 
gevestigd de drukkerij N.V. 
Leidsch Dagblad [..] Het bleek 
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mij dat er een staafbrandbom 
was gevallen op de muur van 
een balkon behorende bij ge-
noemd perceel. Hierdoor was 
een gat in de muur geslagen 
van plusminus 30 cm diepte en 
30 cm breedte. De bom is met 
behulp van een emmerwater 
door de gemeentelijke brand-
weer gebluscht. De schade is 
gering daar er behalve het gat in 
de muur geen schade is. [..]’ 

‘[..] 4.35 uur. ‘Brandbom. Deelt 
de heer Weijers mede dat er 
eenige brandbommen zijn geval-
len op de Rijn en Schiekade en 
een op de Haarlemmerstraat. 
Geeft de centrale post luchtbe-
scherming kennis dat er op de 
Haarlemmerstraat een brand-
bom voor perceel 202 was uit-
gebrand. Hut derwaarts gezon-
den om de onderdeelen die er 
over waren te halen [..].’ 

Rapport politie Leiden, 

d.d. 3 juli 1943. 

‘Op zaterdag 3 Juli 1943 te 

omstreeks 13 uur  werd in de 
gemeente Leiden, luchtalarm 
gemaakt en werd ons [..] mede-
gedeeld dat in het Morschkwar-
tier te Leiden een vliegtuig was 
neergestort op de percelen Van 
der Helmkade 2,3,4 en 5 en 

vervolgens terecht komen tegen 
perceel Heinsiusstraat 2. [..] 

Door het neerstorten van het 
vliegtuig bekwamen de navol-
gende percelen schade: Heinsi-
ustraat 1, Van der Helmkade 2, 
de percelen Van der Helmkade 
3, 4 en 5 werden zwaar bescha-
digd [..].’ 

‘[..] 12.50 uur. Heden schoten in 

de lucht vernomen, telefonisch 

bericht dat een Engelsche jager 

een wagon in brand heeft ge-

schoten. [..] meldt dat het vlieg-

tuig brandend is neergestort. [..] 

Afloop: 13.20 uur. Nader bericht 

van de brandweer: Stationsplein 

brand meester. Vd Helmkade 

vliegtuig neergestort. [..]’ 

Rapport, d.d. 24 okto-

ber 1943. 

‘[..] heden 24 Oktober 1943 te 

plm. 16.45 uur een vliegtuig is 

neergestort op een open terrein 

gelegen bij en behoorende aan 

het Elisabeth Gesticht aan de 

Hooigracht te Leiden. Persoon-

lijke ongelukken hebben zich 
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voorzoover bekend niet voorge-

daan. Omtrent de inzittende(n) 

van het vliegtuig is niets bekend 

geworden. Tengevolge van den 

val is het vliegtuig totaal ver-

nield, het gedeelte van het vlieg-

tuig, dat nog boven den grond 

uitstak moet zijn verbrand. [ge-

tuigen] hebben het vliegtuig zeer 

laag uit zuidwestelijke richting 

zien komen en neerstorten.[..]’ 

6839 Proces-verbaal d.d. 10 

december 1944. 

‘Naar aanleiding van een telefo-

nische mededeling dat in de 

omgeving van de Alexander-

straat en Sophiastraat te Lei-

den bommen waren neergeko-

men hebben wij [..] ons na be-

komen opdracht op Zondag 10 

December 1944 te 9.35 uur 

onmiddellijk derwaarts begeven. 

Aldaar zagen wij dat perceel 

Alexanderstraat No. 15 en 15-

A en de percelen Sophiastraat 

No. 67 en 69 te Leiden, ge-

deeltelijk waren ingestort. 

Tevens zagen wij, dat bijna alle 

woningen in de Alexanderstraat, 

gedeelte van de Sophiastraat 

gelegen tusschen de Juli-

anastraat en Lusthoflaan, Prin-

senstraat, Oranjestraat en Nas-

saustraat te Leiden materieele 

schade hadden bekomen [..].’ 

 

In verband met het vorenstaan-

de hoorden wij, verbalisanten, 

als getuige: [naam] die ons als 

volgt verklaarde: ‘Op Zondag 10 

december 1944 te omstreeks 

9.00 uur bevond ik mij op den 

openbare weg de Os- en Paar-

denlaan te Leiden. Ik zag dat 4 

vliegtuigen van onbekende 

nationaliteit gedurende eenige 

tijd in de omgeving van den 

Heerensingel te Leiden rond 

cirkelden. Ik zag dat plotseling 

uit Noord-Oostelijke richting 2 

vliegtuigen naar beneden doken 

waarvan de 1
e
 twee bommen 

liet vallen, terwijl het 2
e
 vliegtuig 

met boordwapens schoot. Ten-

gevolge van deze handelingen 

werden verschillende personen 
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gedood of gewond en verschei-

dene woningen vernield.’ 

 

Tweede getuige: ‘Op Zondag 10 

december 1944 te omstreeks 

9.00 uur bevond ik mij op den 

openbare weg Heerensingel te 

Leiden. Ik zag, dat op ongeveer 

2000 meter, 4 vliegtuigen vlo-

gen. Het kenteeken op deze 

vliegtuigen was wit-zwart, zood-

at het voor mij vast staat dat het 

Engelsche vliegtuigen waren. 

Tevens zag ik dat 2 van deze 

vliegtuigen naar beneden doken 

en bommen los lieten. Of de 2 

andere vliegtuigen bommen 

hebben laten vallen weet ik niet. 

Toen de bommen waren geval-

len werd uit de 2 vliegtuigen met 

boordwapens geschoten. De 

bommen zijn zooals ik het zag in 

de omgeving van de Sophi-

astraat en Alexanderstraat te 

Leiden neergekomen. Tenge-

volge van deze handelingen 

werden verschillende personen 

gedood of gewond en verschei-

dene woningen vernield.[..]’ 

Bericht politie Leiden, 

d.d. 10 december 

1944. 

‘14.00 uur. Wordt door [naam] 

Consta[n]tijn Huigenslaan 5 

telefonisch kennis gegeven dat 

hedenmorgen door granaat-

scherven eenige schade aan 

zijn woning is ontstaan [..]’ 

‘Afloop: is bebleken dat van de 

percelen Consta[n]tijn Hui-

genslaan No. 5, 39 en 41 nadat 

in de omgeving aldaar, 9.40 uur, 

eenige bommen waren neerge-

komen een ruit was vernield. 

Vermoedelijk door de luchtdruk. 

[..].’ 

Bericht politie Leiden, 

d.d. 11 december 

1944. 

‘16.30 uur. Bominslag. Rappor-

teert [naam] dat bericht is bin-

nengekomen dat bominslag 

heeft plaatsgehad in de Lop-

senstraat [..].’ 

‘16.40 uur. Melding. Telefonisch 

bericht dat de motorspuit II naar 

de Haarlemmerstraat hoek 

Turfmarkt gaat alwaar bomin-

slag. Motorspuit III gaat naar 

Rijn en Schiekade 3 alwaar 
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bominslag.’ 

‘17.00 uur. Gevallen bommen. 

Aan de Rijn en Schiekade zijn 

twee bommen gevallen en ont-

ploft. Een aan de achterzijde 

van perceel 12 terwijl de tweede 

is gevallen voor perceel No. 11. 

Hierdoor werden de perceelen 

No. 10-11-12 en 13 zwaar be-

schadigd. Verder is er lichte 

schade vooraal aan glasruiten 

in de aangrenzende percee-

len.[..].’ 

‘19.30 uur. Mededeling. [..] deelt 

mede dat nabij de Broekweg [?] 

een blindganger ligt.[..].’ 

‘16.10 uur. ‘Motorspuit. Telefo-

nisch bericht dat de motorspuit I 

met ladderwagen zijn uitgerukt 

naar Haarlemmerstraat en 

Steenstraat voor bomin-

slag.[..].’ 

6840 Bericht politie Leiden, 

d.d. 19 oktober 1945. 

‘[..] Op 14 april 1941 des na-

middags te 5.10 uur is op de 

gemeentelijke kweekerij achter 

‘Pomona’ aan den Rijnsburger-

weg te Leiden een tweemotorig 

Engelsch vliegtuig (bommen-

werper) met vier inzittenden 

neergestort. Het vliegtuig werd 

totaal vernield. Eén der inzitten-

den zou volgens een onbekend 

gebleven Duitsch militair ge-

vlucht zijn in de richting Oegst-

geest. [..]’ 

Bericht politie Leiden, 

d.d. 23 januari 1945. 

‘11.00 uur. [..] deelt mede dat 

tengevolge van het bombard-

ment op de spoorbrug aan den 

Kanaalweg, dat e.v.[d/t?]. plaats 

had vele ruiten zijn vernield van 

de huizen van de v. Zande 

Bakhuijzen laan en Franchi-

montlaan.’ 

‘12.09 uur. Oorlogshandelingen 

in de omgeving van het nieuwe 

[?] kanaal. deelt [..] mede dat er 

in ’t geheel 16 bommen zijn 

gevallen, geen blindgangers, 

geen gewonden of dooden, wel 

schade aan huizen en ruiten.’ 

Bericht politie Leiden, 

d.d. 6 februari 1945. 

‘11.30 uur. [..] kennis dat op de 

Hooge Morschweg bij een 

luchtaanval [naam] een schot-

wond in den schouder heeft 



 
Pagina 42 van 191 

13S136-VO-01 

 

Toegang Inventaris Omschrijving Inhoud 

bekomen.[..] Verder ligt het 

[Shell] depot in puin en de om-

liggende perceelen hebben veel 

glasschade bekomen.’  

‘11.20 uur. Geeft [naam] kennis 

dat ten gevolge van een lucht-

aanval de huizen staande aan 

de Melchior Treublaan, Stiel-

tjestraat en omgeving veel 

glasschade en verdere schade 

hebben bekomen. [..] De 

spoorbrug aan den Kanaalweg 

schijnt ontzet te zijn.’ 

Rapport politie Leiden, 

d.d. 10 februari 1945. 

‘Op woensdag 7 februari 1945 

te 14.00 uur zouden drie blind-

gangers welke lagen nabij den 

spoorbrug aan den Kanaalweg 

tot ontploffing worden gebracht. 

[..] Hiermede begonnen wij te 

omstreeks 13.15 uur. [..].’ 

Bericht politie Leiden, 

d.d. 31 maart 1945. 

‘04.00 uur. Worden een vijftal 

explosies gehoord te 3.30 uur 

[..] worden een tweetal explo-

sies gehoord omstreeks 4.00 

uur. I.v.m. [..] dat een gedeelte 

van de Constructiewerkplaats 

aan de Zoeterwoudscheweg te 

Leiden door de Duitse Weer-

macht is vernield en in brand 

heeft gestaan. Veel glasschade 

in de omgeving [..].’ 

Bericht politie Leiden, 

d.d. 21 april 1945. 

‘Den 11den December 1944 bij 

het bombardement door vlieg-

tuigen op de Stationsweg is ook 

getroffen het huis van [naam], 

Sigarenmagazijn Stationsweg 

49. [..].’ 

8059 Dossier -1.783. 

Ruiming vliegtuigbom 

aan de Morsweg 1984-

1985. 

Nota, met bijgevoegd 

een verslag, van de 

directie Brandweer aan 

het college van Bur-

gemeester en Wethou-

ders van de gemeente 

Leiden, d.d. 1 mei 

1985. Onderwerp: 

onderzoek niet-

Zoals blijkt uit een verslag van 

gesprekken met ooggetuigen 

van de bombardementen op 

Leiden [de nota is een samen-

vatting van de ooggetuigenver-

slagen] inzake een onderzoek 

naar in Leiden aanwezige niet 

ontplofte bommen uit de laatste 

wereldoorlog, zijn op de hier 

onder volgende plaatsen bom-

men neergekomen die niet tot 

ontploffing zijn gekomen: 
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ontplofte vliegtuig-

bommen
131

  

1. Achter het pand Morsweg 33 

(beneden) 35 (boven); er zijn 

geen aanwijzingen dat de bom 

is geruimd [..]; 

 

2. Voor het pand Morsweg 9d; 

hiervan is alleen het staartstuk 

teruggevonden. De bom lag 

zichtbaar in de krater en is 

volgens ooggetuigen door de 

Duitsers geruimd; 

 

3. Op de Morssingel ter hoogte 

van de vroegere militaire infir-

merie (hospitaal). Gezien de 

grootte van de krater is de bom 

naar alle waarschijnlijkheid 

ontploft [..] een tweede bom [is] 

door de Duitsers geruimd. 

 

4. 

a. Op de kruising 2
e
 Binnen-

vestgracht/Steenstraat; 

b. Op de stationsweg, ter hoog-

te van het huidige ANWB-

kantoor; 

c. Op de Stationsweg ter hoogte 

van het Luxortheater. 

Vermoedelijk betreft het hier 

een en dezelfde bom. De onder 

a. bedoelde bom heeft de getui-

ge niet zien neerkomen op de 

kruising doch alleen een ver-

moeden, dat de bom daar is 

gevallen. De onder b. en c. 

genoemde bommen zijn door de 

Duitsers weggehaald volgens 

ooggetuigenverklaringen; 

 

5. Achter de Kamer van Koop-

handel;de bom lag zichtbaar in 

de krater, die zoals op de bij het 

verslag behorende tekening, 

zich onder de kelder van het 

huidige pand Schuttersveld 9 

moet hebben bevonden. Bij de 

bouw van Schuttersveld 9 is 

                                                           
131

 Op aanwijzen van een getuigenverklaring werd in november 1984 aan de Morsweg 1 een vliegtuigbom 
van 1000 lb. gevonden (zie paragraaf 3.8). Naar aanleiding van deze vondst is door de gemeente besloten 
meerdere ooggetuigen van de bombardementen op Leiden te interviewen om zo helder te krijgen waar er 
eventueel nog meer blindgangers van vliegtuigbommen kunnen liggen. Het verslag van de gesprekken met 
de ooggetuigen, opgesteld door de Brandweer, werd in een nota verstuurd aan het college van Burgemees-
ter en Wethouders op 1 mei 1985. Bijgaand met het verslag werd een kaart van de gemeente Leiden ge-
stuurd met daarop ingetekend de locaties van de neergekomen blindgangers. De kaart is in het GIS-bestand 
gepositioneerd. De nota en het verslag zijn integraal opgenomen in bijlage 4. 



 
Pagina 44 van 191 

13S136-VO-01 

 

Toegang Inventaris Omschrijving Inhoud 

echter nooit iets gemeld noch 

gemerkt van de aanwezigheid 

van een niet-ontplofte bom. 

Zoals gebruikelijke was bij 

zichtbare onontplofte bommen, 

is ook deze bom waarschijnlijk 

door de Duitsers zelf geruimd; 

 

6. Aan de doodlopende zijde 

van de destijds aanwezige sloot 

(vroegere Spoorweghaven) die 

zich bevond ter hoogte van het 

huidige kantoorgebouw van de 

Universiteit aan de Stationsweg: 

de vermoedelijke inslagplaats 

bevindt zich onder het huidige 

kantoorgebouw; 

 

7. In de Spoorweghaven tegen-

over het pand Potgieterlaan 16 

aan de overkant +/- 4 meter 

rechts van een aldaar aanwezi-

ge duiker; 

 

8. In de toenmalige sloot achter 

de De Wetstraat nabij het pand 

De Wetstraat nr. 30; 

 

9. Nabij de Vinkbrug over de 

Rijn +/- 5 meter uit de brug 

vandaan aan de zijde van het 

terrein van Wernink. 

 

Verder is uit het getuigenverslag 

ook een melding bekend van 

twee blindgangers in de Heren-

singel.’ 

 

Van de onder punt 2, 3, 4 en 5 

vermelde bommen kan op 

grond van de getuigenverklarin-

gen wel worden aangenomen, 

dat deze destijds aldoor de 

Duitsers zijn geruimd. Van de 

overige gemelde bommen zijn 

geen nadere gegevens bekend 

of ze eveneens door de Duit-

sers zijn geruimd [..].’ 

 

In het verslag worden acht 

bombardementen genoemd 

waarvan de genoemde blind-

gangers afkomstig kunnen zijn:  

10 december 1944; 11 decem-
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ber 1944 (twee bombardemen-

ten op één dag); 22 januari 

1945; 23 januari; 3 februari; 6 

februari en 15 maart 1945. In 

welke bronnen deze bombar-

dementen gevonden werden is 

niet te herleiden uit het verslag. 

Collectie dag-

boeken. Han 

de Wilde, 

Oorlogsdag-

boek 10 mei 

1940 tot en 

met 15 augus-

tus 1945. 

N.v.t. Dagboeknotitie d.d. 10 

mei 1940. 

‘[..] Er werd reeds vrijdagoch-

tend 10 mei, hevig gevochten bij 

Valkenburg en Haagsche 

Schouw. Op het nieuwe vlieg-

veld bij Valkenburg waren para-

chutisten en ongeveer 40 à 50 

vliegmachines geland. Iedere 

machine had ongeveer 20 à 30 

man aan boord, dus er was 

zeker een legertje van 1000 

man, allen tot de tanden bewa-

pend.[..] bij de luchtgevechten 

boven Leiden, op 10 mei, stond 

en zat de bevolking rustig op 

straat en op de daken te kijken! 

[..] Ikzelf stond op de stoep te 

praten, toen plotseling een 

pijlsnelle Messerschmitt, zeer 

laag (ik schat 75 à 100 meter) al 

mitrailleerend van achter het 

stadhuis over ons heenschee-

ren! [..] Later heb ik o.a. in de 

stadhuismuur mitrailleurkogel-

gaten gevonden van deze 

vliegmachine. Zij waren 10 cm. 

diep in de steen gedrongen! [..].’ 

Dagboeknotitie d.d. 14 

april 1941. 

Tweede Paasdag. 

‘[..] Vanmiddag omstreeks 4 ½ 

uur hoorden we een hevige knal 

en zagen we een groote rook-

wolk, gevolgd door zwaar mi-

trailleurvuur. We dachten aan 

een bombardement van Val-

kenburg. Het een Engelsche 

bommenwerper (Bristol Blen-

heim) te zijn, neergeschoten 

en neergekomen op het land 

tusschen Endegeest en Po-

mona. Bij het neerkomen was 

een bom ontploft. Daarna was 

een tweede Engelschman [?] uit 

de wolken neergedoken en die 

had de batterijen van Valken-

burg gemitrailleerd (dit was een 

z.g. vliegend fort). Er werden 

drie dooden gevonden bij het 

vliegtuig. Het vliegend fort heeft, 
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naar ik later hoorde, 63 moffen 

gemitrailleerd en verschillende 

vliegtuigen beschadigd. 

Dagboeknotitie d.d. 3 

juli 1943. 

‘[..] Gisteren, 3 Juli 1943, om ca. 

1 uur, hebben we hier voor ’t 

eerst sinds de oorlogsdagen 

van 1940, luchtalarm gehad. 

Een Engelsch jagertje is, zoo 

men zegt, brandend neergestort 

op een huis achter het station. 

Er waren, behalve de piloot die 

verbrandde, twee slachtoffers. 

[..]‘ 

Dagboeknotitie d.d. 24 

oktober 1943. 

‘[..] Zondag 24 oktober hier 

weer eens luchtalarm. Er kwam 

weer een grote partij bommen-

werpers over, duidelijk zicht-

baar. Van Valkenburg stegen 4 

jagers op; ze zijn allemaal 

neergeschoten; één boven 

Leiden, twee in Wassenaar en 

één in Oegstgeest of boven 

zee. De eerste raakte een hoek 

van de nieuwe vleugel van het 

Elizabeth ziekenhuis aan de 

Hooigracht, klapte daardoor 

pardoes voorover en kwam met 

een geweldige vaart in den tuin 

tusschen de gebouwen terecht, 

boorde daar een enorm gat in 

den grond, vloog in brand, maar 

werd automatisch gebluscht 

door het water van de centrale 

verwarming, die gemaakt was. 

Had de jager niet het dak ge-

raakt, dan was hij waarschijnlijk 

in het oude gedeelte terecht 

gekomen en had daar waar-

schijnlijk veel narigheid veroor-

zaakt. Het toestel zat zoo diep 

en zoo vast in den grond, dat 

men gisteren nog steeds bezig 

was met uitgraven, dus een 

week lang is er aan gewerkt, om 

wat oudroest te voorschijn te 

halen![..]’ 

Dagboeknotitie d.d. 11 

december 1944. 

‘Gisterenochtend [10 december 

1944] een aanval op het Hee-

rensingel station, waar V1 of 

V2 bommen aankomen, om 

verder per auto vervoerd te 

worden. Het was er naast; de 

bommen vielen in de Sophia- 

en in de Alexanderstraat, waar 
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tamelijk veel schade was en +/- 

8 slachtoffers vielen. Ik heb er 

niets van gezien.’ 

Vandaag om 12.15 [maandag 

11 december 1944] een zwaar-

dere op het station; waar trei-

nen (met munitie?) gereed 

stonden. Ook mis, doch veel 

schade; slagerij Verhoef uitge-

brand, Museum Volkenkunde 

aan de Steenstraat voor een 

klein deel verwoest, eenige 

huizen in de buurt van Rijnkade 

verwoest. Verder veel glas-

schade. Aantal slachtoffers nog 

onbekend. Om +/- 4 uur volgde 

een tweede aanval; ons huis 

schudde op zijn grondvesten en 

de kopjes in de kamer rinkel-

den. Onbeschrijfelijk de ravage; 

een zwarte modder, dik als brei 

bedekte de Steenstraat en 

Stationsweg, overal glassplin-

ters.[..] 

 

Het bombardement van maan-

dag [11 december] 4 uur was 

nog erger dan dat van 12 uur. 

De Haverzaklaan ligt vrijwel in 

puin, maar ook een gedeelte 

van de Lopsenstraat en andere 

zijstraten van de Morschweg. 

Verder zijn er eenige bommen 

op de Rijn en Schiekade neer-

gekomen; zonder slachtoffers, 

maar ook veel glasschade. 

Bovendien waren er voltreffers 

bij Zomerzorg, waardoor een 

achtergedeelte van Zomerzorg, 

café Spoorzicht en sigarenma-

gazijn Brobbel geraakt zijn. Tot 

op heden +/- 30 dooden, 40 à 

50 gewonden, doch wellicht 

liggen er meer menschen onder 

het puin.’ 

Dagboeknotitie d.d. 17 

december 1944. 

‘[..] Ofschoon men beweerde, 

dat er zeer lichte bommen ge-

bruikt waren, bewezen 2 blind-

gangers,dat dit niet helemaal 

juist is. Vóór perceel (H)aase [?] 

lag een niet ontplofte bom van 

+/- 500 kilo, voor de Kamer van 

Koophandel een van +/- 250 

kilo.’ 
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Dagboeknotitie d.d. 10 

februari 1945. 

‘[..] Maar, behoudens enkele 

betrekkelijk lichte bombarde-

menten – deze week weer een 

op de spoorbrug over ’t Ka-

naal en bij De Vink (beiden niet 

ernstig, resp. geheel niet getrof-

fen) zijn we er tot dusverre hier 

nog genadig afgekomen [..]’ 

[hiermee worden de bombar-

dementen begin februari 1945 

bedoeld].’ 

Dagboeknotitie d.d. 1 

april 1945. 

‘Vrijdag en Zaterdag, zoowel ’s 

nachts als overdag, hoorden we 

vele doffe knallen; de con-

structiewerkplaatsen – waar 

onderdeelen van de V1 werden 

vervaardigd – lieten de heeren 

in de lucht vliegen. Er zijn ver-

nielingstroepen aangekomen – 

waarvoor diverse huizen in de 

Fruinlaan moesten worden 

onruimd – en we vreezen dus ’t 

ergste voor onze bruggen, gas-

fabriek en andere industrieën. 

[..]’ 

Collectie His-

torische kran-

ten. 

N.v.t. Leidsch Dagblad, d.d. 

19 september 1960. 

‘Om één uur totaal verlaten. 

Brisantbom op Stationsplein. [..] 

Vanmiddag omstreeks één uur 

werd het Leidse Stationsplein 

door de politie geheel schoon-

geveegd. Adjudant J. Pellen van 

de Hulpverleningsdienst, ressor-

terende onder het ministerie van 

Binnenlandse Zaken, had de 

weinig benijdigswaardige taak 

toebedeeld gekregen om de 

ongeveer 250 kilo wegende 

brisantbom te demonteren, 

welke vanmorgen tegen negen 

uur bij graafwerk in de bouwput 

naar boven was gekomen.[..]’ 

Leidsch Dagblad, d.d. 

8 december 1984. 

‘Massale evacuatie voor de-

montage. Bom brengt Leiden in 

last. [..] Ongeveer vierduizend 

Leidenaars moeten woensdag 

19 december hun huis uit omdat 

dan de vliegtuigbom op het 

defensieterrein bij de Morsweg-

Morssingel onschadelijk wordt 

gemaakt. [..] Uitstel van het 

opruimen van de duizendponder 

is volgens burgemeester Goe-

koop ‘onverantwoordelijk’. Bur-

gemeester en wethouders heb-
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ben gisterenochtend op advies 

van de Explosieven Opruiming-

dienst (EOD) besloten de bom 

op zo kort mogelijke termijn te 

laten opruimen. [..]’ 

Leidsch Dagblad, d.d. 

25 juli 1998. 

‘EOC vernietigd halve Leidse 

vliegtuigbom. [..]De halve vlieg-

tuigbom die donderdagavond 

laat bij bouwwerkzaamheden in 

de buurt van Leiden Centraal 

werd aangetroffen, is gisteren-

middag door het Explosieven 

Opruimingscommando (EOC) 

vernietigd. Dat deel was overi-

gens niet gevaarlijk, omdat het 

ontstekingsmechanisme ont-

brak. De andere helft van de 

bom, met het ontstekingsme-

chanisme, bevindt zich naar alle 

waarschijnlijkheid ergens onder 

het wegdek van de Stationsweg 

of het Schuttersveld. [..] De bom 

is afkomstig van de Engelse 

bombardementen op Leiden, op 

10 en 11 december 1944 [..].’ 

Leids Dagblad, d.d. 13 

oktober 1999. 

‘Mogelijk Engelse vliegtuigbom 

onder Rijnsburgerbrug 

[..].Onder de Rijnsburgerbrug 

ligt mogelijk een Engelse vlieg-

tuigbom uit de Tweede Wereld-

oorlog. Daarom is er met de 

vervanging van de brug nog niet 

begonnen. Aanvankelijk was het 

de bedoeling dat er meteen na 

drie oktober zou worden begon-

nen met de bouw van een 

nieuwe verbinding tussen de 

Steenstraat en de Stationsweg. 

Op 11 december 1944 voerden 

geallieerde piloten een lucht-

aanval uit op het station en 

omgeving. Een ooggetuige 

heeft de politie onlangs gemeld 

dat hij toen een bom onder de 

brug heeft zien vallen en daar-

van is proces-verbaal opge-

maakt. [..]’ 

 

Samenvatting archiefonderzoek Erfgoed Leiden en omstreken 

 

10 mei 1940 

Boven Leiden vinden luchtgevechten plaats. Bij de Haagsche Schouw werd hevig gevochten. 
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14 april 1941 

Om 17.10 uur stortte er een Engels vliegtuig, een Bristol Blenheim, neer in een weiland achter 

de stadskwekerij te Oegstgeest. Bij deze crash kwam een bom tot ontploffing. Deze kwekerij, 

aan de Nachtegaallaan, ligt net buiten het onderzoeksgebied. 

 

1 mei 1943 

Omstreeks 4.00 - 4.35 uur kwam er een melding van het neerkomen van (staaf) brandbom-

men in percelen aan de Rembrandtstraat, de Witte Singel, de Rijn- en Schiekade en aan de 

Haarlemmerstraat. Persoonlijke ongelukken en/of schade deden zich niet voor. 

 

3 juli 1943 

Omstreeks 12.50 uur werd een wagon bij het station in brand geschoten. Even later volgde 

een melding dat aan de Van der Helmkade – Heinsiusstraat (huidige parkeerplaats Stations-

plein) een vliegtuig brandend was neergestort.  

 

24 oktober 1943 

Om 16.45 uur stortte aan de Hooigracht bij het Elisabeth gesticht een vliegtuig, een Duitse ja-

ger, neer waarbij deze totaal werd vernield. Het vliegtuig raakte een deel van de vleugel van 

het ziekenhuis en kwam in de tuin terecht. Het stuk van het vliegtuig dat boven de grond uit-

stak verbrandde. 

 

10 december 1944 

Omstreeks 9.35 uur kwamen er bommen neer aan de Alexanderstraat en Sophiastraat. 

Hierbij werden de percelen Alexanderstraat 15 en 15a en Sophiastraat 67 en 69 volledig ver-

woest. Alle huizen in de Alexanderstraat en een gedeelte van de huizen in de Sophiastraat 

hadden schade. Getuigen zagen rond 9.00 uur vier vliegtuigen boven de Heerensingel rond-

cirkelen, waarna één vliegtuig twee bommen afwierp en het andere vliegtuig met boordwa-

pens schoot. De bommen kwamen neer in de Alexander- en Sophiastraat. In de omgeving 

van de percelen Constantijn Huijgenslaan 5, 39 en 41 kwamen ook bommen neer die ruit-

schade veroorzaakten. 

 

11 december 1944 

Omstreeks 12.25 uur kwam een melding binnen van een bominslag bij het station en de 

Steenstraat.  

 

Omstreeks 16.10 en 16.30 uur is er een melding van een bominslag in de Haarlemmer-

straat, de Steenstraat, de Stationsweg, de Lopsenstraat en de Rijn- en Schiekade. De 

Haverzaklaan ligt geheel in puin. Verder werd er ook schade aangericht in zijstraten van de 

Morschweg. Aan de Rijn- en Schiekade bij perceel 12 vielen twee bommen. Er vielen voltref-

fers bij Zomerzorg en café Spoorzicht [Stationsweg]. Het sigarenmagazijn aan de Stationsweg 

nr. 49 werd compleet verwoest. Aan het einde van de Os- en Paardenlaan in de Stadspolder 

zouden vier bommen in een weiland terecht zijn gekomen. 
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Figuur 6 De Stationsweg na het bombardement van 11 december 1944. Bron: F.G.W. Goudriaan, Leiden 
in de Tweede Wereldoorlog van dag tot dag. Een kroniek van 10 mei 1940 tot 15 augustus 1945 (Leiden 
1995) 211. 

17 december 1944 

Voor het perceel Haase [exacte locatie niet bekend] en de Kamer van Koophandel [Stations-

weg] werden respectievelijk een blindganger van 500 kilo en een blindganger van 250 kilo ge-

vonden. 

 

23 januari 1945 

Omstreeks 11.00 uur kwam er een melding van een bombardement op de spoorbrug bij de 

Kanaalweg. Bij dit bombardement zouden huizen aan de Franchimontlaan en de Van der 

Zande Bakhuizenlaan beschadigd zijn. Een later bericht spreekt over het afwerpen van zes-

tien bommen in de omgeving van de spoorbrug. Er waren geen blindgangers. 

 

3 februari 1945 

Omstreeks 16.05 uur is er een melding van een bombardement op de Hoge Rijndijk en de 

Roomburgerweg. Een melding van omstreeks 17.05 uur meldt dat bij de Nieuwe Vaart [ver-

moedelijk het Rijn- Schiekanaal] vermoedelijk twee bommen zijn gevallen: één zou op de weg 

liggen, de ander zou in de volkstuinen terecht zijn gekomen.  

 

6 februari 1945 

Omstreeks 11.10 uur werd het Shell station aan de Hoge Morsweg bij een luchtaanval ver-

nield. Huizen aan de Melchior Treublaan en de Stieltjesstraat hebben veel schade en de 

spoorbrug aan de Kanaalweg was ontzet. Omstreeks 12.30 uur kwam een melding binnen 

dat bij de luchtaanval op De Vink [spoorbrug] er vier doden en negen zwaargewonden zijn te 

betreuren. 
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7 februari 1945 

Aan de Kanaalweg werden omstreeks 14.00 uuur drie blindgangers, die in de nabijheid van 

de spoorbrug lagen, tot ontploffing gebracht. 

 

31 maart – 1 april 1945 

Omstreeks 03.30 uur werd de Constructiewerkplaats aan de Zoeterwoudseweg door de 

Wehrmacht met explosies vernield. In deze werkplaats werden afvuurinstallaties voor de V2 

raket gemaakt. Er arriveren vernielingstroepen en diverse huizen aan de Fruinlaan moeten 

worden ontruimd. 

 

11 juli 1946 

Bij baggerwerkzaamheden in een sloot bij het station aan de Herensingel werden mitrailleur-

trommels opgebaggerd. Een exacte locatie is niet bekend. 

 

11 september 1947 

Er wordt melding gemaakt van de aanwezigheid van vier niet ontplofte bommen in de Stads-

polder aan het einde van de Os- en Paardenlaan. Een exacte locatie is niet bekend. 

 

27 november 1947 

Bij het uitdiepen van een sloot in de Leidse Hout werden twee granaten gevonden. Een exac-

te locatie is niet bekend. 

 

16 maart 1948 

Bij het uitbaggeren van een sloot bij het Schuttersveld werd een granaat opgebaggerd. Een 

exacte locatie is niet bekend. 

 

22 juli en 19 oktober 1948 

Melding van een niet ontplofte bom in de omgeving van de Pesthuislaan nr. 1.
132

 

 

20 september 1960 

Op het Stationsplein werd bij graafwerkzaamheden een vliegtuigbom van 250 kilo (500 lb.) 

gevonden. Deze bom werd door de Hulpverleningsdienst opgeruimd. 

 

19 december 1984 

Bij de Morsweg, op een voormalig Defensietrerrein, werd een brisantbom van 1000 lb. on-

schadelijk gemaakt en opgeruimd. 

 

Mei 1985 

Naar aanleiding van de vondst van een vliegtuigbom aan de Morsweg werd aan de hand van 

getuigenissen een zestal locaties in Leiden aangewezen waar nog eventueel blindganger(s) 

aanwezig kunnen zijn. Dit zijn: achter het pand aan de Morsweg 33 en 35 (1 blindganger); 

aan de doodlopende zijde van de destijds aanwezige sloot (vroegere Spoorweghaven) die 

zich bevond ter hoogte van het huidige kantoorgebouw van de Universiteit aan de Stations-

weg (1 blindganger), de vermoedelijke inslagplaats bevindt zich onder het huidige kantoor-

gebouw; in de Spoorweghaven tegenover het pand Potgieterlaan 16 aan de overkant bij een 

duiker (1 blindganger); in de toenmalige sloot achter De Wetstraat nabij het pand De Wet-

straat nr. 30 (1 blindganger); nabij de Vinkbrug over de Rijn circa 5 meter van de brug van-

daan (1 blindganger); en in de Herensingel (2 blindgangers). 

 

24 juli 1998 

Op de hoek Stationsplein-Schuttersveld werd een (halve) vliegtuigbom opgeruimd. 

 

                                                           
132

 Zie meldingen mora’s paragraaf 3.8. Bij de Pesthuislaan is in 1980 een sloot doorzocht. 
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3.4 GEMEENTEARCHIEF OEGSTGEEST 

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog behoorde de Hoge Morsweg tot de gemeente Oegstgeest. 

Bij een gemeentelijke herindeling in de jaren ’60 is deze weg overgegaan naar de gemeente 

Leiden. Om alle relevante informatie met betrekking tot de huidige gemeente Leiden in kaart 

te brengen is daarom ook het gemeentearchief van Oegstgeest geraadpleegd: 

 

 Gemeentearchief van Oegstgeest (1930-1989) zonder toegang; 

 Gemeentearchief van Oegstgeest (1990-1999) zonder toegang. 

 

In deze archieven is gezocht naar documenten van de dienst Luchtbescherming, schade-

enquêteformulieren en documenten met betrekking tot het aantreffen en opruimen van naoor-

logs gevonden munitie. 

 

Geraadpleegde stukken: 

Toegang Inventaris Dossierreferentie Relevant 

Gemeentear-

chief Oegst-

geest 1930-

1989 

1764 Stukken betreffende de luchtbescher-

mingsdienst. 

Ja. Zie tabel 

relevante stuk-

ken. 

Gemeentear-

chief Oegst-

geest 1990-

1999 

573 Notities betreffende het opruimen van 

oorlogsmunitie en een vliegtuigwrak. 

Nee. 

1024 Bodemonderzoek naar conventionele 

explosieven en eventuele vliegtuig-

wrakken. 

 

Mogelijk relevante stukken: 

Toegang Inventaris Omschrijving Inhoud 

Gemeentear-

chief Oegst-

geest 1930-

1989 

1764 Bericht, d.d. 15 maart 

1945, van de gemeen-

te Oegstgeest. 

 

‘(..) dat op 6 Februari 

jl.(1945) de Hoge Morsweg 

onder deze gemeente in de 

nabijheid van de brug aan de 

Vink, is gebombardeerd. 

Daarbij is aan verschillende 

woningen glas- en pannen-

schade toegebracht, terwijl 

één persoon is gedood. Op 28 

Februari d.a.v. (daaraanvol-

gend) is opnieuw gebombar-

deerd, waarbij wederom aan 

verschillende huizen glas- en 

pannenschade werd toege-

bracht (..).’ 

 

Samenvatting archiefonderzoek gemeentearchief Oegstgeest: 

 

6 februari 1945 

Op deze dag werd de Hoge Morsweg in de nabijheid van de Vinkbrug geraakt door een bom-

bardement waarbij huizen schade opliepen en één dode viel.  

 

28 februari 1945 

Op deze dag werd de omgeving van de Hoge Morsweg opnieuw gebombardeerd. 
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3.5 NATIONAAL ARCHIEF 

 

Saricon heeft het Nationaal Archief te Den Haag geraadpleegd. Het volgende dossier is in-

gezien: 

 Archief Militair Gezag in Zuid-Holland, toegang 3.09.34; 

 Archief Bescherming Bevolking Luchtaanvallen 1937-1939, toegang 2.04.53.15; 

 Archief Korps Hulpverleningsdienst, toegang 2.04.110. 

 

3.5.1 Archief Militair Gezag in Zuid-Holland 

 

Saricon heeft het archief Militair Gezag in Zuid-Holland geraadpleegd. Het Militair Gezag 

vormde in de periode tussen de bevrijding en de herinstallatie van de Nederlandse regering 

het bevoegd gezag in de bevrijde delen van Nederland. Het werkte in deze periode samen 

met de geallieerde bevrijdingslegers. Een van de taken van het Militair Gezag was het (mede) 

coördineren van het ruimen van mijnen en andere explosieven. In de archieven van het Mili-

tair Gezag zijn over bovengenoemde onderwerpen dan ook diverse documenten terug te vin-

den. 

 

Aan het hoofd van het Militair Gezag in elke provincie stond een Provinciaal Militaire Commis-

saris (PMC); het Militair Gezag in elke provincie was verdeeld in verschillende districten. De 

gemeente Leiden viel onder de District Militaire Commissaris (DMC) Leiden. 

 

Saricon heeft zowel stukken van de PMC Zuid-Holland als van de DMC Leiden geraadpleegd: 

 

Inventarisnr. Omschrijving Relevant 

43 PMC Zuid-Holland, Quarles van Ufford, 4 september 

1944-31 juli 1945. Stukken betreffende de opsporing 

en opruiming van mijnen, bommen, munitie en an-

dere explosieven, 1945. 

Nee. 

146 PMC Zuid-Holland, Bloemarts, 1 okt 1945-24 nov 

1945. Stukken betreffende de opsporing en oprui-

ming van mijnen, bommen, munitie en andere ex-

plosieven, 1945 

575 DMC Leiden. Stukken betreffende de opruiming van 
mijnen, munitie en andere explosieven, 1945. 

 

Met betrekking tot het onderzoeksgebied zijn geen relevante gegevens gevonden. 

 

3.5.2 Archief Inspectie Bescherming Bevolking Luchtaanvallen 

 

Saricon heeft het archief van de Inspectie Bescherming Bevolking Luchtaanvallen geraad-

pleegd. Het volgende dossier is ingezien: 

 

Inventarisnr. Omschrijving Relevant 

76 Meldingen en processen-verbaal ontvangen van 

gemeenten over geallieerde luchtactiviteiten, 1940-

1941, Zuid-Holland 

 

 

Met betrekking tot het onderzoeksgebied zijn geen relevante gegevens gevonden. 

 

3.5.3 Ministerie van Binnenlandse Zaken, Korps Hulpverleningsdienst 

 

Geraadpleegd is het archief van het Korps Hulpverleningsdienst. Na de Tweede Wereldoor-

log, in februari 1946, werd het Korps Hulpverleningsdienst geformeerd uit personeel van 

luchtbeschermingsdiensten van verschillende gemeenten. Het Korps was behulpzaam bij de 
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ruiming van achtergebleven munitie en kreeg daartoe enige opleiding van militaire instanties. 

Ook had het Korps een voorlichtingstaak aan kinderen over zwerfmunitie. In de loop der ja-

ren bleek echter dat het, inmiddels sterk ingekrompen Korps, zijn taken niet meer goed kon 

uitoefenen en in 1972 werd besloten om de verantwoordelijkheid voor het opruimen van mu-

nitie over te dragen aan het Ministerie van Defensie. Het Korps Hulpverleningsdienst werd op 

31 december 1972 opgeheven. 

 

Geraadpleegde stukken: 

Inventarisnr. Omschrijving 

5 Correspondentie van de Hulpverleningsdienst, 1959-1974 

47 Stukken betreffende de bewaking van munitiedumps, 1947.  

51-53 Registers inzake meldingen van geruimde explosieven. Kring Til-

burg en Kring Venlo, 1954-1957. 

54-57 Registers inzake meldingen van geruimde explosieven. Kring Bar-

neveld, Kring Zeeland, Kring Amsterdam en Kring Venlo, 1954-

1958. 

58-59 Registers inzake meldingen van geruimde explosieven. Kring Arn-

hem/ Nijmegen, Kring Amsterdam, Kring Tilburg en Kring Venlo, 

1958-1960. 

60 Registers inzake meldingen van geruimde explosieven. Kring Arn-

hem, Kring Amsterdam, Kring Tilburg, 1960-1961. 

61-66 Registers inzake meldingen van geruimde explosieven. Kring Arn-

hem, Kring Nijmegen, Kring Tilburg en Kring Venlo, 1961-1967. 

68 Stukken betreffende het dumpen van munitie in zee, 1960-1971. 

 

In de correspondentie van de Hulpverleningsdienst (inventarisnummer 5) zijn juridische en 

administratieve stukken aanwezig betreffende het bestuur van de organisatie. In inventaris-

nummer 47 worden stukken bewaard over de bewaking van de munitieopslagdepots en het 

vervoer ervan naar dumpplaatsen. Exacte locaties waar deze depots gelegen waren worden 

niet genoemd. Voor wat betreft de locatie van de dumpplaatsen kan uit inventarisnummer 68 

worden opgemaakt dat dit veelvuldig gebeurde in de Westerschelde bij het ‘gat van Zierik-

zee’. In de registers inzake de meldingen van geruimde explosieven (inventarisnummers 51 

t/m 66) is per gemeente vastgelegd hoeveel granaten en kleinkalibermunitie er is verzameld 

en wie (welke ruimploeg) de munitie heeft opgeruimd. In het register is minutieus bijgehou-

den hoeveel ton aan munitie uit een gemeente per jaar is afgevoerd voor dump en/ of vernie-

tiging. Echter, detailinformatie op welke locatie binnen de gemeente de munitie is aangetrof-

fen ontbreekt.  

 

Met betrekking tot het onderzoeksgebied is geen relevante informatie gevonden. 

 

3.6 SEMISTATISCHE ARCHIEFDIENSTEN DEFENSIE 

 

De semistatische archiefdiensten van het ministerie van Defensie in Rijswijk beheren de ar-

chieven van het ministerie van Defensie voordat deze aan het Nationaal Archief worden over-

gedragen. Geraadpleegd is het archief van de Mijn- en Munitie Opruimings Dienst (MMOD), 

1945-1947. De MMOD was na de Tweede Wereldoorlog in Nederland verantwoordelijk voor 

het opruimen van mijnen en achtergelaten munitie. Het archief bestaat uit meldingen, kaarten, 

plattegronden en ruimingrapporten van Nederlandse gemeenten. 

 

Saricon heeft de stukken van de gemeenten Leiden, Zoeterwoude, Leiderdorp, Voorschoten, 

Oegstgeest en Warmond geraadpleegd. Met betrekking tot het onderzoeksgebied zijn geen 

relevante gegevens gevonden. 
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3.7 NEDERLANDS INSTITUUT VOOR MILITAIRE HISTORIE (NIMH) 

 
Het NIMH in Den Haag beheert collecties over de geschiedenis van de Nederlandse krijgs-

macht. 

 

 Collectie Duitse Verdedigingswerken (toegangsnummer 575) 

 

Geraadpleegd is de collectie met toegangsnummer 575, Duitse verdedigingswerken en inun-

daties van Nederlands grondgebied in de oorlog en rapporten van militaire aard vanuit bezet 

Nederland aan het Bureau Inlichtingen Londen 1940-1945. Deze collectie bestaat onder meer 

uit inlichtingenrapporten en kaarten van Duitse verdedigingswerken, opgemaakt door Neder-

landse verzetsgroeperingen. Met betrekking tot het onderzoeksgebied is de volgende informa-

tie gevonden: 

 

Inv.nr. Documentreferentie Relevante informatie 

23 Kaart, 1:15.000 met de plaats der 

versterkingen, van Leiden en 

omgeving. Datum: 28 september 

1944. 

Geen relevante informatie. 

26 Bericht J.A. 217 d.d. 23 januari 

1945. Betreft: bewaking brug 

Haagsche Schouw 

Geen relevante informatie. 

Bericht J.A. 218 d.d. 23 januari 

1945. Betreft: spoorbrug de Vink. 

‘Bewaking spoorbrug: 14 man [..] Zoals reeds 

eerder is gemeld is de brug ondermijnd, de 

springstof is echter nog niet aangebracht.’ 

Bericht J.A. 219 d.d. 23 januari 

1945. Betreft: luchtdoelstukken 

aan de Rijndijk (Voorschoten). 

‘Aan de Rijndijk te Voorschoten (tusschen 

Haagsche Schouw en de Vink) staan 3 z.g. 

vierling 20 m.m. snelvuurkanonnen.[..]’ 

Bericht J.A. 220 d.d. 23 januari 

1945. Betreft: scheepvaartver-

keer door de Rijn, langs Haag-

sche Schouw en de Vink. 

‘Dit scheepvaartverkeer ligt thans praktisch 

stil. Na de botsing op 2 december 1944 tus-

schen een trein en een militaire vrachtwagen 

bij de spoorwegovergang de Vink, is de 

spoorbrug over de Rijn onklaar en kan niet 

meer open worden gedraaid. De rails is gere-

pareerd, maar van de brug hadden ze blijk-

baar geen verstand.’ 

Bericht J.A. 239 d.d. 15 januari 

1945. Betreft: toestand stellingen 

in Leiderdorp en Hoge Rijndijk. 

Geen relevante informatie. 

Bericht J.A. 240 d.d. 25 januari 

1945. Betreft: militaire informatie. 

‘Wegens het bombardement op de spoorbrug 

De Vink [..] zijn [..] manschappen verhuisd 

naar de Rijndijk. [..] Aanvulling bericht bom-

bardement van de spoorbrug lijn Leiden-

Woerden. Deze brug is intact gebleven zodat 

spoorwegverkeer normaal doorgaat. [..]’ 

Bericht J.A. 257 d.d. 5 februari 

1945.Betreft: luchtactiviteit Lei-

den. 

‘Op zaterdag 3 februari 1945 om circa 16.00 

uur zijn te Leiden op circa 120 meter ten zui-

den van de Wilhelminabrug over het Rijn- 

Schiekanaal (voor verkeer in richting Woer-

den-Utrecht via de Hoge Rijndijk) twee bom-

men uitgeworpen met als resultaat trechters 

van 8 à 10 meter doorsnede. Glasschade, 

huizen ontzet, geen gewonden of doden. Brug 

niet beschadigd.’ 
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Inv.nr. Documentreferentie Relevante informatie 

Bericht J.A. 260 d.d. 6 februari 

1945. Betreft: bombardement 

spoorbrug ’De Vink’. 

Op 6 februari 1945 werden bommen afge-

worpen nabij de spoorbrug over het kanaal 

te Leiden (spoorlijn Leiden- Woerden). 

Bericht J.A. 261 d.d. 7 februari 

1945. Betreft: bombardement 

spoorbrug Rijn-Schiekanaal. 

Bij het bombardement op de spoorbrug, in 

de lijn Leiden- Woerden over het Rijn- Schie-

kanaal [6 februari], is een voltreffer terecht 

gekomen op de spoorlijn, circa 6 à 8 meter 

voorbij de brug aan de oostelijke zijde van het 

kanaal. Het gat bedraagt 3 à 5 meter. De rails 

op dat punt zijn volkomen weggeslagen. Ook 

is een bom gevallen aan de westelijke kant 

van de brug, deze heeft waarschijnlijk de 

machinekamer van de brug geraakt. 

Bericht J.A. 263 d.d. 6 februari 

1945. Betreft: luchtactiviteit. 

Om 10.40 uur [6 februari] hebben vijf Typ-

hoons de spoorbrug Leiden-Woerden over 

het Rijn- Schiekanaal aangevallen (zie bericht 

J.A. 261).  

 

Op 5 februari 1945 omstreeks 13.00 uur 

heeft een Typhoon twee bommen willen gooi-

en op de spoorbrug over het Rijn- Schieka-

naal. Deze misten op 100 tot 130 meter hun 

doel. 

Bericht J.A. 269 d.d. 8 februari 

1945 Betreft: brug Leede-

Warmond. 

Geen relevante informatie.  

Bericht J.A. 269 d.d. 8 februari 

1945 Betreft: Spoorbrug ‘De 

Vink.’ 

‘De burgerbevolking wonende binnen een 

straal van 500 meter van de brug is geëvacu-

eerd.Mogelijkheid voor bombardement is dus 

geschapen zonder dat dit veel slachtoffers 

kan kosten.’ 

Bericht J.A. 269 d.d. 8 februari 

1945 Betreft: Grüne Polizi Maal-

drift. 

Geen relevante informatie. 

Bericht J.A. 275 d.d. 10 februari 

1945. Betreft: station Leiden, 

bordjes Rapenburg en Blauw-

poortbrug. 

‘Op het station Leiden stonden heden onder 

de overkapping 15 wagons voor racket-

bomtransport. Op het goederenemplacement 

voor het stationsgebouw stonden een zestal 

goederenwagons. [..]’ 

Bericht J.A. 280 d.d. 12 februari 

1945. Betreft: spoorbrug over 

Rijn-Schiekanaal. 

Op 7 februari 1945 heeft men drie bommen 

welke bij het bombardement van 6 februari 

1945 op de spoorbrug over Rijn- Schiekanaal 

niet waren ontploft laten springen.  

Bericht J.A. 283 d.d. 12 februari 

1945. Betreft: opblazen trambrug 

baanvak Leiden- Den Haag. 

Maandag 12 februari 1945 is van 10.30 uur 

tot 16.30 uur de trambrug, beter bekend als 

de Lammerschansbrug, opgeblazen (op 260 

meter van het onderzoeksgebied). 

Bericht J.A. 299 d.d. 20 februari 

1945. Betreft: het raketbomwa-

pen in Leiden en omgeving. 

‘Aanvoer: 1. per spoor van Utrecht [..] naar 

Leiden H.S. [Hoofdspoor] station. Na het 

intreden van der duisternis worden de treinen 

gerangeerd van Leiden H.S. naar Station 

Herensingel-Pionierspark; 2. per auto. [..] de 

treinen arriveren meestal in de nacht. Blijven 

het daggedeelte op he station Leiden staan 
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en worden in de avondschemering naar het 

station Herensingel gerangeerd (zie figuur 5). 

56 Rapport J.A. 303 d.d. 21 februari 

1945 1945. Betreft: Brug Rijn- 

Schiekanaal. 

Na het bombardement van 6 februari 1945 

van de brug [over het Rijn- Schiekanaal] is 

met moeite op 10 februari een trein gepas-

seerd. Er wordt nog steeds druk gewerkt aan 

het herstellen van de brug. 

Bericht J.A. 333 d.d.1 maart 

1945.  

Brug over het Rijn- Schiekanaal in de lijn 

Woerden- Leiden is onbruikbaar geweest van 

6 tot en met 27 februari 1945. 

Bericht J.A. 337 d.d. 28 februari 

1945. Betreft: Air Activity. 

Om 9.15 uur [28 februari] zijn vier lichte 

bommen gegooid op de spoorbrug De Vink. 

De bommen misten hun doel, twee stuks 

vielen op circa 200 meter ten westen van de 

weg en twee stuks op circa 100 meter ten 

westen van een geëvacueerd huis. De brug is 

nog volkomen intact. 

Rapport J.A. 374 d.d. 17 maart 

1945. Betreft: Luchtaanval op de 

spoorweg Voorschoten-Leiden. 

Geen relevante informatie. 

Bericht J.A. 385 d.d. 20 maart 

1945. Betreft: stellingen Rijn- 

Schiekanaal (met schets en een 

detailkaart J.A. 385). 

De stellingen zijn allen in prima conditie en 

worden regelmatig onderhouden en gebruikt 

(zie figuur 3): 

1. Spanjaardsbrug; 

2. Wilhelminabrug; 

3. Toegangsweg tot fabriek van familie 

Smit; 

4. Tegenover voormalig zwembad 

Hooge Rijndijk; 

5. Spoorbrug lijn Leiden- Woerden; 

6. Fabriek gebr. Van Wijk; 

7. Lammeschans. 

Rapport J.A. 389 d.d. 20 maart 

1945. Betreft: Station, Holland-

sche Constructiewerkplaatsen en 

Air Activity. 

Geen relevante informatie. 

Rapport J.A. 392 d.d. 20 maart 

1945. Betreft: verdedigingswer-

ken rondom Haagsche Schouw 

en versperring Lage Morschweg. 

Situatieschets van de verdedigingswerken bij 

de Haagsche Schouw. Op de weg zijn 

‘Spaanse ruiters’ (wegversperringen) neerge-

zet en rondom de begraafplaats Rhijnhof is 

een tankgracht gegraven. Op de Lage Mors-

weg zijn eveneens wegversperringen neerge-

zet. 

57 Rapport J.A. 107 d.d. 11 decem-

ber 1944. Betreft: Air Activity 

station Leiden- Den Haag- Am-

sterdam. 

‘Heden [11 december 1944] is dit object 

[station Leiden] twee maal gebombardeerd 

door Typhoons. Het eerste bombardement 

vond plaats om circa 12 uur. Goederenloods 

en emplacement getroffen en vernield. Het 

tweede bombardement vond om circa 16 uur 

plaats met hetzelfde doel, heeft meer vernield 

op het station zelf, waar goederenwagons in 

brand staan. Voorts bij Amicitia (Soc. hoek 

Rijnsburgersingel) een tijdbom of blindganger. 

Heele omgeving afgezet schade is nog niet 
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op te nemen.[..]’ 

Rapport J.A. 108 d.d. 12 decem-

ber 1944. Betreft: Air Activity 

station Leiden- Den Haag- Am-

sterdam.  

Naar aanleiding van gisteren plaatsgevonden 

bombardementen op bovenstaand object is 

de omgeving ten O. van het station nogal 

zwaar getroffen de piloten stonden inderdaad 

voor een zeer moeilijke taak n.l. ten W. van 

het station het Academisch Ziekenhuis waar 

geen treffers zijn gekomen en ten O. de druk-

ke stationsweg met er achter een dichtbevolk-

te arbeiderswijk, waar de meeste bommen 

van licht kaliber zijn terecht gekomen.  

Het resultaat is momenteel niet te overzien. Al 

het verkeer wordt omgelegd, ook het Duitsche 

via de Haarlemmertrekvaart. Onder andere is 

het museum van Volkenkunde [..] geraakt 

door een bom. Dit museum was reeds eenige 

tijd leeg (dat wil zeggen: de collectie is bom-

vrij opgeborgen. Er vielen tot op heden des 

s’middags 15 uur een 30 tal dooden te betreu-

ren, maar zoals verwacht zal dit aantal nog 

wel met een 10 tal vermisten stijgen, het goe-

deren emplacement waar juist een trein stond 

is geraakt het station zelf met de spoorbaan 

zijn nog intact van eenige afstand gezien.   

Bericht J.A. 106 d.d 10 decem-

ber 1944. Betreft: luchtaanval op 

het losstation van de V2 (pionier-

spark) te Leiden [station Heren-

singel]. 

‘Om ca. 9.15 uur door twee typhoons (?) op 

het bovenstaande doel 2 bommen uitgewor-

pen, welke beide op ca. 200 M. hun doel 

misten. Daarvan kwam er een op een arbei-

derswijk terecht, 5 à 7 dooden, en de andere 

op open terrein. Dit stationsemplacement ligt 

in den dichtbevolkte woonwijk, zou het moge-

lijk zijn, dit niet te doen herhalen? 

De stemming van de bevolking was nogal 

verontwaardigd vooral met de zondagoch-

tend. Zou het mogelijk zijn b.v. liever de 

spoorbrug over de Haarlemmertrekvaart, dit is 

trouwens twee vliegen in een klap n.l lijn Lei-

den Haarlem vernield en de verbindings-

spoorlijn gelijktijdig ontoegankelijk gemaakt 

voor de V.2.’s. Indien zuivere opgave per 

kaart (coördinatie niet mogelijk is vraag dan 

Photographical consolidation aan). Er staat 

momenteel slechts bij de Vink in Voorschoten 

ten Z. van het station een stuk 4 [?] loops 20 

m.m. mitrailleur en verder in de directe omge-

ving van Leiden niets meer, zoodat eventueel 

laag kan worden gevlogen of gedoken.’ 

Bericht J.A. 110 d.d. 14 decem-

ber 1944. Betreft: Gegevens 

omtrent VII. 

Geen relevante informatie. 



 
Pagina 60 van 191 

13S136-VO-01 

 

Inv.nr. Documentreferentie Relevante informatie 

Bericht J.A. 111A d.d. 15 decem-

ber 1944. Betreft: de tot zinken 

gebrachte ‘Esperance.’ 

Rapport J.A. 153 d.d. 23 decem-

ber 1944. Betreft: militaire infor-

matie. 

Bericht J.A. 158 d.d. 12 decem-

ber 1944. Betreft: luchtaanval op 

station Leiden. 

‘Door bombardementen werd slecht een goe-

derentrein bij het goederenstation geraakt. 

Militaire transporten ondervinden geen be-

lemmering [..].’ 

58  Rapport J.A. 417 d.d. 25 maart 

1945. Betreft: Air Acitivity en 

algemeen. 

‘Gedurende 23 Maart grote luchtactiviteit. 

Door het ver uit elkaar liggen van verschillen-

de objecten is het niet mogelijk een compleet 

overzicht van al het gebeurde te geven. Om 

12.40 deden drie toestellen een aanval op de 

spoorlijn Leiden-Woerden. De bommen vielen 

achter Meerburg (Zoeterwoude). Acht kwa-

men terecht in het water rond de spoorlijn. 

Vier vielen op de spoorlijn en vernielden deze.  

Op 24 Maart werden 4 bommen geworpen op 

de spoorlijn Leiden-Woerden. Doelen werden 

echter niet geraakt.’ 

Rapport J.A. 418 d.d. 25 maart 

1945. Betreft: Air Activity. 

‘Te 16 uur vielen 16 bommen op de spoorlijn 

Leiden-Woerden in de buurt van de Omme-

dijkse weg te Zoeterwoude. Een voltreffer viel 

op de spoordijk en vernielde deze over een 

afstand van ca. 20 m.  De spoordijk is op dit 

punt gelijk met de polder geworden. De bom-

krater, die bij het vorige bomkrater, die bij het 

vorige bombardement op ongeveer een kilo-

meter afstand – in de richting Leiden – een 

gat in de spoordijk sloeg, is nog niet gerepa-

reerd. Volgens Duitse militaire zijde zullen er 

ook geen reparaties plaats vinden, omdat er 

een groot gebrek is aan materiaal, vooral 

zand en vervoergelegenheid (locomotieven). 

De plaats is niet op een andere manier te 

bereiken.  

In verband met de bombardementen zijn de 

bewakingstroepen, die in de baanwachters-

woning lagen verhuisd naar de Hoge Rijndijk-

Café ‘Ik leer nog’. Op de Rijksweg Amster-

dam-Den Haag vielen een zestal bommen om 

ca. 16.30 uur. Ze werden afgeworpen op de 

hoogte van de Maaldrift. Vlak naast de weg 

ontstonden twee grote bomkraters, die veel 

zand op de weg wierpen. Het verkeer kan 

echter normaal doorgaan.’ 

Rapport J.A. 429 d.d. 30 maart 

1945. Betreft: Air Activity, troe-

penverplaatsing en legering. 

Geen relevante informatie. 
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Rapport J.A. 430 d.d. 31 maart 

1945. Betreft: Air activity en Al-

gemeen. 

‘In de nacht van 30 op 31 Maart [1945] wer-

den van de Hollandse Constructie Werkplaat-

sen opgeblazen: De westelijkste en nieuwste 

hal. Dit geschiedde tussen 20 en 6 uur.(…) 

De spoorbrug bij de Vink is heden opgedraaid 

door de Duitse militairen. Vermoedelijk is de 

burg geladen en zal op het critieke ogenblik 

de lucht in geblazen worden.’ 

228 Kaart 270 d.d. 15 december 

1944. Vernielde bruggen tussen 

Haarlem en Leiden. 

Geen relevante informatie. 

Kaart A-273 d.d. 31 mei 1944. 

Verdedigingslinie achter de Vliet 

tussen Voorburg en Leiden. 

231 Kaart 282 d.d. 23 december 

1944. Verdedigingswerken tus-

sen Leiden en Warmond. 

239 Kaart 329 d.d. 10 maart 1945. 

Hollandse constructiewerkplaats 

te Leiden (fabricage afvuurbanen 

V2). 

In de fabriek Hollandsche Constructie Werk-

plaats worden afvuurbanen voor V2’s gefabri-

ceerd. Op de kaart is de fabriek ingetekend 

als mogelijk te bombarderen doel. 

404 Rapport GB/6893/44 d.d26-04-

1944 

In Leiden is een springstoffenfabriekje in 

brand gestoken. Het fabriekje fabriceerde o.a. 

lichtspoormunitie en werd door Duitschers 

bewaakt. [Geval van sabotage] 

422 Bericht GB 8024/44 d.d. 25 no-

vember 1944. Militair ziekenhuis 

nabij de Morschpoort te Leiden. 

Geen relevante informatie. 

462 Rapport E/1373/45 d.d. 1 februari 

1945. Betreft: Bombardementen: 

Leiden 

Resultaat bombardement spoorbrug de Vink 

te Leiden. 22.1.1945, waarnemer A2. Spoor-

brug is nog intact.  

491 Rapport NE/16/415 d.d. 04-01-

1944 Betreft: Berichten Leiden 

Geen relevante informatie. 
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Figuur 7 Uitsnede van een schets uit verzetsbericht J.A. 299. De schets geeft de aanvoerroute van de V2 in 
Leiden aan. Na aankomst per spoor op het hoofdspoorstation (1) werden de treinen gerangeerd naar station 
Herensingel (2). Verder werden de V2 raketten ook per vrachtauto aangevoerd. Het vervoer per vrachtauto 
vond plaats door de stad. Bron: NIMH, collectie 575 Duitse verdedigingswerken en inundaties van Nederlands 
grondgebied in de oorlog, inventarisnummer 26. 

 Collectie Gevechtsverslagen en Rapporten mei 1940 (toegangsnummer 409) 

 

Geraadpleegd is de collectie met toegangsnummer 409, gevechtsverslagen en rapporten mei 

1940. Hierin is detailinformatie te vinden over de strijd op Nederlands grondgebied in de peri-

ode 10-14 mei 1940. De collectie bestaat uit verslagen en rapporten zoals die werden ingele-

verd door officieren, onderofficieren en manschappen bij de Krijgsgeschiedkundige Sectie van 

het Hoofdkwartier van de Generale Staf. Dit gebeurde kort na de strijd of kort na de Tweede 

Wereldoorlog. Op 10 mei 1940 viel het Duitse leger Nederland binnen. In Leiden vonden ge-
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vechten plaats bij de brug over de Rijn, de Haagsche Schouw. Saricon heeft daarom de ge-

vechtsverslagen bestudeerd van de eenheden die daar gevochten hebben: 

 

Inventarisnr. Eenheid Locatie 

532001-532002 IIe Depot Infanterie Haagsche Schouw 

532003-532004 10
e
 Depotbataljon 

532005-532008 15
e
 Depotbataljon 

532009-532016 22
e
 Depotbataljon 

536038 IIe Depot Bereden Artillerie 

536063-536064 5
e
 Depotafdeling Bereden 

Artillerie 

 

In de bovengenoemde inventarisnummers is gezocht naar informatie over de gevechtshande-

lingen bij brug. In onderstaande tabel volgt een overzicht van de gevonden relevante informa-

tie: 

 

Inventarisnr.  Relevante informatie 

532001 Verslag, d.d. 5 juni 1940 van 
reserve-luitenant-kolonel II 
Depot Infanterie H. Sieperda. 

‘Gevechtsbericht loopende over het 
tijdvak 10 tot en met 14 mei 1940. 
 
Toen ik in mijn kwartier op 10 mei 
1940 te ongeveer 05.30 uur [..] 

telefonisch het bericht bereikte dat 
vele Duitsche parachutisten op en in 
de omgeving van het vliegterrein te 
Valkenburg waren geland en ook de 
Haagsche Schouw hadden bezet 
heb ik [..] de volgende bevelen 
gegeven: [..] afsluiten van de toe-
gangen naar de stad bij de spoor-
wegovergangen aan den Morsch-
weg, Haagweg, Hoge Morschweg 
en Lage Morschweg; en de Haag-
sche Schouw hernemen. 
 
[..] De reserve-majoor Mulder [.] 
heeft de actie tegen de Duitsche 
bezettting van de Haagsche 
Schouw op energieke wijze ge-
voerd. Na het doen uitzetten der 
wachten [..] zijn verschillende on-
derdelen van zijn bataljon (deelen 
van de 3

e
, 5

e
 en 6

e
 compagnie) 

langs drie wegen – Lage Morsch-
weg, Hooge Morschweg en Hooge 
Rijndijk – richting Haagsche 
Schouw opgerukt. [..] vergezeld van 
enkele mannen, zelf de bezetting 
van de brug neerschiet of gevangen 
neemt. Het café aan de Westzijde 
van de brug wordt bezet, vervolgens 
de ingang naar den Valkenburg-
scheweg (den kunstweg naar Val-
kenburg) geforceerd.[..] 
 
Daar de vijand, verschanst in het 
eerste boerderijcomplex links aan 
den Valkenburgscheweg ernstig 
weerstand bood – zijn mitrailleurs 
bestreken den grooten weg naar 
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Den Haag, den weg naar Leiden 
(Hooge Rijndijk) en ten deele de 
Haagsche Schouw – was het 
noodig hem van achteren of in de 
flank aan te pakken. Ik dirigeerde 
daarom een deel der langs den 
Lage- en den Hooge Morschweg 
opgerukte troepen langs den Rhijn-
hofweg, deed de buitenplaats 
Rhijnhof en de begraafplaats bezet-
ten en liet twee bemande vaartuigen 
circa 200 meter ten N.W. van de 
brug den Rijn oversteken. Voorts 
werd een sectie van de 6

e
 Compag-

nie van het bataljon Mulder over de 
brug naar den Valkenburgscheweg 
gezonden. Door samenwerking van 
de per vaartuig overgestoken groep 
en de over de brug opgerukte groep 
en de daar aanwezige onderdeelen 
van het Depot volgt thans het held-
haftig optreden [..] die [naam] met 
[naam] in korten tijd de sterke Duit-
sche bezetting van het boerderij-
complex hierbovenbedoeld voorzo-
ver niet gedood of gewond tot over-
gave dwong. [..]  
 
Aan den rechteroever van den Rijn 
werd ondertusschen de voorwaart-
sche actie voortgezet. De voorste 
onderdeelen daarvan, [..] kwamen, 
toen de begraafplaats was gepas-
seerd, onder zwaar mitrailleurvuur 
uit de richting Valkenburg, een 
oogenblik later onder mitrailleurvuur 
uit den groep vliegtuigen, terwijl 
vliegtuigbommen nabij het kerkhof 
vielen. [..] Het belang inziende van 
het bezit van de Steenfabriek [..] op 
de rechteroever den rivier [..] be-
sloot ik [..] over de begraafplaats en 
de weilanden ten N.W. daarvan 
naar de Steenfabriek op te rukken. 
De Steenfabriek, welke zoowel den 
Valkenburgscheweg aan den over-
zijde als de rivier stroomafwaarts en 
de terrein aan weerszijden daarvan 
beheerscht werd oor ons bezet. [..]  
 
Met deze gevechtsactie: het herove-
ren van de Haagsche Schouw en 
het veiligstellen van het bezit daar-
van door het bezetten van ge-
vechtsopstellingen op voldoende 
afstand daarvan is de eerste dag 
besloten. De ingenomen stellingen 
werden zoo goed mogelijk in staat 
van verdediging gebracht. [..] Den 
volgenden dag [11 mei 1940] is 
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onze opstelling aan den linker Rijn-
oever tot de Wassenaarsche Wete-
ring vooruitgebracht, waardoor de 
ingenomen positie werd verstevigd.’ 

Gevechtsbericht, zonder da-
tum, van de commandant 10 
Depot Bataljon. 

‘Gevechtsbericht van 10 tot en met 
14 mei 1940.  
 
[10 mei 1940] toen ik met de sectie 

mitrailleurs [..] bij den Haagschen 
Schouw aankwam, stonden op de 
brug meerdere defect geraakte 
auto’s en lagen er reeds op en in de 
onmiddelijke omgeving der brug 
talrijke lijken van gesneuvelde Duit-
sche en Nederlandsche soldaten. 
Nadat ik vernam dat de brug niet of 
althans zwak onder vuur stond, trok 
ik deze over en ging via het café ‘De 
Haagsche Schouw’ naar den mij 
aangegeven Valkenburgschen weg. 
Aldaar ontving ik onmiddellijk vuur 
en vernam, dat er in een schuur van 
een boerderij [..] op ongeveer 50 
meter afstand een aantal Duitsche 
soldaten zouden zijn opgesteld, 
hetgeen door het mitrailleur- ge-
weervuur ook werd bevestigd. [..] 
De toestand was, doordat overal in 
het terrein eigen troepen waren, 
zeer onoverzichtelijk en door het 
vele vuur van achter mij opgestelde 
eigen troepen, zeer gevaarlijk. [..] 
Van achter uit de richting Leiden, 
ontving ik geregeld van eigen troe-
pen vuur en moest ik met schreeu-
wen, teekens en ordonnansen be-
duiden het vuur te staken en niet 
verder op ons te vuren.[..] 
 
Ik gaf [naam] den opdracht, om 
gedekt door de kaderklasse van 
[naam] naar voren te gaan, terwijl ik 
[naam] ter dekking Haagsche 
Schouw en voor luchtafweer, op het 
Oostelijke gedeelte van den Val-
kenburgschen weg deed opstellen. 
Tijdens deze bewegingen werden 
wij door een laagvliegende Duitsche 
bommenwerper bestookt. [..]’ 

Gevechtsbericht, zonder da-
tum, van res. 2

e
 Luitenant J. 

Zwanenburg 5
e
 Compagnie, 

22 Depot Bataljon. 

‘Op vrijdagmorgen 10 Mei 1940 

omstreeks 05.00 uur kreeg ik van 
den Reserve-Majoor Mulder bevel 
om [..] de Haagsche Schouw te 
veroveren. Langs de Lage Morsch-
weg trok ik op en ook langs den 
Rijkstraatweg naar den Haag. Ik 
ontvouwde mijn sectie en trok op 
naar den Haagsche Schouw. On-
dertusschen kregen wij veel last van 
laag duikende vijandelijke vliegtui-



 
Pagina 66 van 191 

13S136-VO-01 

 

Inventarisnr.  Relevante informatie 

gen, die met mitrailleurs op ons 
schoten. Van de Haagsche Schouw 
uit bezetten we de huizen ten zui-
den van den Rijn en het kerkhof 
Rhijnhof. Daar bleven wij tot circa 
02.00 uur, daarna gingen wij onder 
bevel van den Overste Sieperda, 
door de weilanden in de richting van 
de Steenfabriek. [..] Daarna bezet-
ten wij de Steenfabriek geheel [..].’ 

532004 Gevechtsbericht, d.d. 20 mei 
1940, van reserve-kapitein 
A.J. Roeleveld, commandant 
6

e
 Compagnie, 10

e
 Depot 

Bataljon. 

10 mei 1940: 

‘Te circa 10.15 uur heb ik opdracht 
ontvangen met mitraillisten en mor-
tieristen zoo spoedig mogelijk naar 
den Haagschen Schouw te gaan. 
Onmiddellijk heb ik daaraan gevolg 
gegeven en mij met 3 zware mitrail-
leurs en 2 mortieren gemeld bij 
commandant 10

e
 Depot Bataljon; 

daar heb ik eerst de compagnie 
doen plaats nemen tusschen café 
de Haagsche Schouw en de rivier 
de Rijn. [..] Te circa 15.00 uur heb ik 
opdracht gekregen [..] mijn 3 zware 
mitrailleurs en 2 mortieren achter de 
tweede en derde boerderij aan den 
Valkenburgschenweg op te stellen 
tegen vijandelijke vliegtuigen en 
parachutisten.’ 
11 mei 1940: 

‘[..] Te circa 19.30 uur ben ik ontbo-
den bij de C. -15

e
 Depot Bataljon 

onder wiens bevel ik daarna gesteld 
ben. Van C. -15

e
 Depot Bataljon 

kreeg ik bevel de Haagsche 
Schouw tegen vijandelijke vliegtui-
gen en parachutisten te beveiligen. 
12 mei 1940: 

[..] Verschillende malen heb ik op 
alle dagen laagvliegende vijandelij-
ke vliegtuigen en vele parachutisten 
onder vuur genomen, waarvan vast 
staat dat vele vernietigd zijn. Vanaf 
de zolder van een bij de boerderij 
liggen schuur, heb ik gedurende 5 
dagen een uitkijkpost gehad, die de 
geheele strijd kon overzien en alles 
wat zich aan de Haagsche Schouw 
heeft afgespeeld, heeft kunnen 
waarnemen. Van dit punt uit kon 
waargenomen worden: de Haag-
weg, de Maaldrift, vliegveld Valken-
burg, het dorp Valkenburg, de dui-
nen langs het strand en de Steenfa-
briek de Ridder.’ 

532005 Gevechtsbericht, d.d. 20 mei 
1940, van majoor A. van. 
Weenen, commandant 15

e
 

Depot Bataljon. 

10 mei 1940: 

‘Opdracht:op te rukken naar den 
Haagschen Schouw en in samen-
werking met de aldaar reeds aan-
wezige eigen troepen de Schouw 
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van vijanden te zuiveren.[..] Per-
soonlijk heb ik mij onmiddellijk naar 
den Haagschen Schouw begeven, 
teneinde inlichtingen in te winnen bij 
de aldaar reeds strijdende troepen. 
Na eenigen tijd de strijd aldaar te 
hebben gevolgd, heb ik vervolgens 
daadwerkelijk deelgenomen aan de 
gevechtshandelingen van de 5

e
 en 

6
e
 Compagnie. [..] Behalve de bij-

zonderheden door de betrokken 
commandanten reeds in hun ge-
vechtsberichten aangegeven, zij 
nog vermeld, dat te circa 14.00 uur 

mij bevindende in de opstelling van 
C.-6

e
 compagnie, door 3 laagvlie-

gende vijandelijke vliegtuigen 4 
bommen in de onmiddellijke na-
bijheid werden uitgeworpen. Deze 

aanval ging gepaard met een hevig 
vijandelijk mitrailleurvuur. [..]’ 

Gevechtsbericht, d.d. 17 mei 
1940, van reserve-kapitein 
N.F. Epkema, commandant 6

e
 

Compagnie, 15
e
 Depot Batal-

jon. 

10 mei 1940. 

‘Aldaar [exacte locatie wordt niet 
genoemd] aangekomen en stelling 
genomen met twee zware mitrail-
leurs, front naar Oude Rijn; gevuurd 
op vijandelijke vliegtuigen. Om 
14.00 uur bevel van commandant II 

Depot Infanterie om ter plaatse te 
blijven en op nadere bevelen te 
wachten. Op 50 meter afstand voor 
het midden van de stelling een 
vijandelijke luchtaanval met 4 bri-
santbommen [zie figuur 6]. Her-

haaldelijk beschoten door vijandelij-
ke vliegtuigmitrailleurs. [..] Om 
19.30 order ontvangen om met de 
geheele compagnie naar den Haag-
sche Schouw te marcheren en den 
weg te bezetten. [..] Aangekomen 
ter hoogte van de begraafplaats 
Rhijnhof, kwam de Compagnie 
onder hevig mitrailleurvuur. Van een 
vuurpauze is gebruik gemaakt om 
sectiesgewijze de brug bij den 
Haagschen Schouw over te trekken, 
waarna de opgegeven stelling is 
betrokken [..].’ 

532006 Gevechtsbericht, 25 maart 
1942, van 2

e
 luitenant J.F.W. 

Zwerver, 4
e
 Compagnie Ka-

deropleiding, 15
e
 Depot Batal-

jon. 

10 mei 1940: 

‘Van den vijand bekend: parachutis-
ten zijn neergedaald in de richting 
Haagsche Schouw en Valkenburg. 
[..] Zoo werd langs den grooten 
verkeersweg Haarlem-den Haag, 
richting Rijnsburg opgerukt en ver-
volgens zonder eenigen tegenstand 
de boerderij Veldheim, links van den 
grooten weg Haarlem-den Haag 
bezet. Van hieruit werd een patrouil-
le door het open weiland naar de 
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steenfabriek van De Ridder aan den 
Ouden Rijn gestuurd. [..] Ondertus-
schen was ook een sectie zware 
mitrailleurs van 6-15 Depot Bataljon 
op de boerderij Veldheim gearri-
veerd onder den 2

e
 Luit. Botden en 

had stelling genomen in den moes-
tuin links van de boerderij (zie figuur 
6). Om circa 15.00 uur werd boerde-
rij Veldheim onverwacht door een 
Duitsche bommenwerper gebom-
bardeerd. De vier afgeworpen 
bommen troffen echter geen doel 

en vielen op circa 30 meter naast de 
gebouwen in het open weiland.[..]’ 

532010 Beknopt verslag, d.d. 20 maart 
1942, van de gevechtshande-
lingen nabij het Haagsche 
Schouw op 10 mei 1940 door 
adjudant-onderofficier E.C. de 
Jager, 22 Depot Bataljon. 

10 mei 1940. 

‘[..] Ik meldde mij aan en kreeg dan 
ook de opdracht het Haagsche 
Schouw aan te vallen. [..] Nabij het 
kruispunt van de groote weg naar 
Den Haag werd mijn patrouille in 
den sprong opgevangen door mi-
trailleurvuur, afgegeven op de Val-
keburgscheweg. [..] Bij de eerste 
schoten had ik mij op reed plat op 
de grond geworpen en vlak naast 
mij ook de korporaal de Leeuw. 
Zonder verwijl sprong ik met den 
korporaal naar de rechterzijde van 
den weg en wij bereikten ongedeerd 
de steenen glooing van de brugop-
rit. Er werd snel en vooral zuiver 
geschoten. Binnen enkele minuten 
waren de bedieningsmanschappen 
der Duitsche mitrailleurs grooten-
deels gedood of gewond en gaven 
de overlevenden zich over. [..] 
 
Onmiddellijk daarop sprongen we 
over de hekken en de brugoprit in 
de stormpas het Haagsche Schouw 
binnen. De majoor M. [Mulder] en ik 
baanden ons een weg door een 
groot aantal burgers, hetwelk aldaar 
was opgesloten en bereikten door 
de achteruitgang de Valkenburger-
weg, alwaar wij achter steenhoopen 
het vuur openden op de Duitschers 
die zich op die weg bevonden. [..] 
De Duitschers, een veel grooter 
aantal tegenstanders tegenover zich 
wanend, zagen we met sprongen en 
onder dekking van de langs den 
weg liggende steenhoopen, terug-
gaan in de richting Valkenburg. [..] 
 
Teneinde een beter overzicht te 
verkrijgen op de Valkenburgerweg, 
stelden we ons in een achterkamer 
van het Haagsche Schouw waaruit 
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we den tegenstander voortreffelijk 
konden bestoken. We bleven dan 
ook heer en meester over de weg 
en vele tegenstanders moesten het 
gelag betalen. Plusminus 11.00 uur 
arriveerden eenige secties aan het 
Haagsche Schouw en konden we, 
na eenige vuurvoorbereiding de 
boerderij stormenderhand nemen. 
 
[..] Ook de andere afdeelingen na-
men stelling in greppels langs de 
weg en nauwelijks was de concen-
tratie uiteen, of daar kwam een 
groot aantal vliegtuigen over het 
Haagsche Schouw koersend rich-
ting Valkenburg. Het laatste vlieg-
tuig liet nog vier lichte bommen 
vallen, doch deze vielen plusminus 

200 meter van ons verwijderd in het 
open veld en richtte geen schade 

aan.[..]’ 
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Figuur 8 Situatieschets van de toestand bij de Haagsche Schouw op 10 mei 1940 (brug bij de begraaf-
plaats Rhijnhof). De 6

e
 Compagnie van 15 Depot Bataljon had stelling genomen in boerderij Veldheim. Deze 

boerderij werd om 15.00 uur gebombardeerd door een Duitse bommenwerper. De vier bommen kwamen op 
30 meter van de gebouwen in een weiland terecht (niet ingetekend op de kaart). Bron: NIMH, collectie Ge-
vechtsverslagen- en rapporten mei 1940, inventarisnummer 532006. 

 

 Collecties luchtoorlog 

 

Saricon heeft in het NIMH de volgende collecties geraadpleegd die zijn opgebouwd en be-

heerd door de Koninklijke Luchtmacht: 

 

 708 Luchtoorlog 1940-1945; 

 709 De Bruin; 

 795 Hey; 

 798 Vliegtuigcrashes 1940-1945; 

 800 De Haan. 

 

De collectie 708 Luchtoorlog 1940-1945 bevat stukken over bombardementen en vliegtuig-

crashes in diverse Nederlandse gemeenten. De inventarisnummers 24-29 en 43 bevatten 

stukken over bombardementen en vliegtuigcrashes in diverse Nederlandse gemeenten. 

 

De collectie 709 De Bruin bevat diverse stukken over de luchtoorlog in Nederland. 
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De collectie 795 Hey is grotendeels ongeïnventariseerd en bevat alleen informatie over cras-

hes van toestellen van de Amerikaanse luchtmacht (USAAF). Doos 3 bevat Casualty Reports 

uit de periode 1942-1945 op chronologische volgorde. 

 

De collectie 798 Vliegtuigcrashes 1940-1945 bevat in de inventarisnummers 55-151 informa-

tie over individuele vliegtuigcrashes op datum uit de periode 1940-1945. De inventarisnum-

mers 21-49 bevatten informatie over crashes van Duitse vliegtuigen in de periode 1940-1945. 

 

De collectie 800 De Haan bevat alleen gegevens over crashes van toestellen van de Britse 

luchtmacht (RAF). Deze zijn gearchiveerd op chronologische volgorde. 

 

Op basis van informatie in de bovenstaande (en andere) collecties is in 2008 het verliesregis-

ter van de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 (SGLO) samengesteld. Dit register betreft een 

in verregaande mate correct en volledig overzicht van de crashes van militaire vliegtuigen die 

in de Tweede Wereldoorlog op Nederlands grondgebied hebben plaatsgevonden (zie het 

chronologisch overzicht van gebeurtenissen in paragraaf 3.2). 

 

In het verliesregister ontbreekt echter detailinformatie over individuele vliegtuigcrashes die in 

de bovengenoemde collecties wel is te achterhalen. Saricon heeft gebruikgemaakt van het 

SGLO-verliesregister als startpunt voor het onderzoek. Tijdens het onderzoek zijn geen gege-

vens gevonden van individuele vliegtuigcrashes die niet in het register zijn opgenomen. Der-

halve was er geen aanleiding om aanvullend onderzoek in de bovengenoemde collecties te 

verrichten. 

 

Samenvatting onderzoek NIMH: 

 

10 mei 1940 

In de vroege morgen viel het Duitse leger Nederland binnen. Op vliegveld Valkenburg landen 

Duitse parachutisen en de Haagsche Schouw in Leiden (brug over de Oude Rijn) werd door 

Duitse militairen ingenomen. Op deze eerste oorlogsdag weten Nederlandse militairen, opruk-

kende vanuit de Lage- en Hoge Morsweg de brug te heroveren en vanuit het bij de brug gele-

gen café Haagsche Schouw deze te behouden. Bij deze herovering werden gevechten gele-

verd met Duitse militairen die in een nabij gelegen boerderij zich schuil hielden. Verder werd 

een Nederlandse stelling bij boerderij Veldheim gebombardeerd met vier Duitse bommen. De-

ze bommen vielen in een weiland en veroorzaakten geen schade. 

 

10 december 1944 

Om 9.15 uur werden twee bommen afgeworpen die hun doel [station aan de Herensingel] 

misten. Eén van de bommen kwam terecht in een arbeiderswijk (resultaat 5 tot 7 doden), de 

andere bom in een open terrein. 

 

11 december 1944 

Station Leiden werd twee keer gebombardeerd, het eerste bombardement vond plaats om-

streeks 12.00 uur, het tweede omstreeks 16.00 uur. Bij de bombardementen werd de goede-

renloods en het emplacement getroffen. Verder viel er een ‘tijdbom’
133

 of blindganger bij so-

ciëteit Amicitia (hoek Rijnsburgersingel). 

 

22 januari 1945 

Spoorbrug de Vink werd gebombardeerd, de spoorbrug bleef intact. 

 

3 februari 1945 

Omstreeks 16.00 uur vielen op circa 120 meter ten zuiden van de Wilhelminabrug over het 

Rijn- Schiekanaal (bij de Hoge Rijndijk) twee bommen die trechters veroorzaakten van 8 tot 

10 meter. De brug raakte niet beschadigd, er was glasschade en huizen raakten ontzet. 

                                                           
133

 Hiermee wordt waarschijnlijk bedoeld: een vliegtuigbom met een ontsteker chemisch lange vertraging. 
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5 februari 1945 

Omstreeks 13.00 uur wierp een Typhoon twee bommen af op de spoorbrug over het Rijn- 

Schiekanaal. De bommen misten op 100 tot 130 meter hun doel. 

 

6 februari 1945 

Nabij de spoorbrug over het kanaal van de spoorlijn Leiden-Woerden werden twee bommen 

afgeworpen. Een voltreffer kwam terecht op de spoorlijn voorbij de brug aan de oostelijke zij-

de van het kanaal. Een andere bom viel aan de westelijke kant van de brug en raakte waar-

schijnlijk de machinekamer. 

 

7 februari 1945 

Op deze dag werden drie bommen, die bij het bombardement van 6 februari niet tot ontplof-

fing kwamen, tot ontploffing gebracht. 

 

12 februari 1945 

De Lammerschansbrug werd op deze dag opgeblazen. 

 

28 februari 1945 

Omstreeks 9.15 uur werden vier (lichte) bommen op spoorbrug De Vink gegooid. De bommen 

misten hun doel, twee bommen vielen op circa 200 meter ten westen van de weg en twee an-

dere vielen op circa 100 meter ten westen van een geëvacueerd huis. De brug was nog intact. 

 

30-31 maart 1945 

In de nacht van 30 op 31 maart, tussen 20.00 en 06.00 uur, werd de westelijkse en nieuwste 

hal van de Hollandse Constructie Werkplaats opgeblazen. Verder werd spoorbrug de Vink 

opengedraaid. 

 

3.8 NEDERLANDS INSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE (NIOD) 

 

Saricon heeft enkele collecties geraadpleegd die berusten in het Nederlands Instituut voor 

Oorlogsdocumentatie te Amsterdam. Belangrijke documenten betreffende de luchtoorlog be-

vinden zich onder meer in de collecties met toegangsnummers 077 en 216k. 

 

 Collectie Generalkommissariat für das Sicherheitswesen – Höhere SS- und 

Polizeiführer Nord-West (toegangsnummer 077) 

 

Geraadpleegde stukken: 

Inventarisnr. Omschrijving Relevant 

518 Verslagen van de Befehlshaber der Ordnungspolizei 
betreffende de luchtaanvallen op Nederlands grond-
gebied van 21 tot en met 27 augustus 1940. 

Nee. 

1328 Dagberichten van de Befehlshaber der Ordnungspo-
lizei Den Haag betreffende vijandelijke luchtaanval-
len, 1940-1941. 

Ja. Zie tabel 

relevante 

stukken. 

1332 Stukken betreffende vijandelijke luchtaanvallen, 
landingen van vijandelijke vliegeniers, het vinden 
van versperringsballons, het werpen van springstof-
fen en het gebruik van sabotagematerialen, 1940-
1943. 

Nee. 

1759 Berichtgevingen betreffende neergekomen vliegtui-
gen, 1943.  

 

  

http://www.archieven.nl/nl/search-modonly?mivast=298&mizig=210&miadt=298&miaet=1&micode=077&minr=1176883&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.archieven.nl/nl/search-modonly?mivast=298&mizig=210&miadt=298&miaet=1&micode=077&minr=1176883&miview=inv3&milang=nl&mialg=


 
Pagina 73 van 191 

13S136-VO-01 

 

 

 Collectie Departement van Justitie (toegangsnummer 216k) 

 

Geraadpleegde stukken: 

Inventarisnr. Omschrijving Relevant 

180 Rapporten van de plaatselijke luchtbeschermings-
diensten, politiekorpsen en de Marechaussee inzake 
het geven van het sein luchtalarm, het neerstorten 
van vliegtuigen en vliegtuigonderdelen en de vondst 
van niet-ontplofte explosieven, 23 juni 1943 - 28 
april 1944. 

Nee. 

181 -185 Processen-verbaal van de plaatselijke luchtbe-
schermingsdiensten, politie en Marechaussee met 
betrekking tot vijandelijke vliegtuigen, bomaanvallen 
en ontploffingen in verschillende gemeenten 

329 Stukken betreffende het melden van schade door 
bombardementen en beschietingen uit vliegtuigen, 
24 februari 1944 - 31 maart 1945 

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

493 Stukken betreffende het instellen van een onder-
zoek naar de gevolgen van luchtaanvallen, 8 okto-
ber 1944 - 6 februari 1945 

 

Mogelijk relevante stukken: 

Toegang Inventaris Inhoud 

077 1328 Dagberichten van de 

Befehlshaber der Ord-

nungspolizei Den Haag 

betreffende vijandelijke 

luchtaanvallen (1940-

1941). 

‘Am 29.10.40, in Leiden, 1 nicht explodiertes 

FLAKgeschosse gefunden.’ (een directe 

locatie is niet bekend). 

‘Am 20.03.41, in Leiden, 1 nicht explodiertes 

FLAKgeschoss gefunden in einem Garten 

am Lage Morschweg gefunden.’ 

‘Am 12.04.41, um 18.40 Uhr, in Alkmaar 

(Nordholland), 3 Sprengbomben auf Ge-

lände der Gasfabrik. 1 Gasbehälter leck 

geschlagen, Gas ausgeströmt, Drucklei-

tung beschädigt. Glasschaden an Gebäu-

den. 2 Leichtverletzte. 

‘Am 14.04.41, um 17.20 Uhr, in Alkmaar 

(Nordholland), 3 Sprengbomben auf Ge-

lände der Gasfabrik. Die gerade einge-

setzten Scheiben wurden weider alle zer-

trümmert. 2 Leichtverletzte. [..]’ 

‘Am 14.04.41, um 17,15 Uhr, in Valkenburg 

(Südholland), 1 englisches Flugzeug durch 

Flak abgeschossen und in Leiden bei der 

Annaklinik abgestürzt. Von der Besatzung 

sind 3 Mann tot, 2 sind vermutlich mit 

Fallschirm abgesprungen. Holl. Polizei in 

Leiden hat Suchaktion eingeleitet. Bei den 

Trümmern leigen noch einige nicht explo-

dierte Sprengbomben.’ 

 

  

http://www.archieven.nl/nl/search-modonly?mivast=298&mizig=210&miadt=298&miaet=1&micode=216k&minr=1605259&miq=125095559&miview=inv2&milang=nl
http://www.archieven.nl/nl/search-modonly?mivast=298&mizig=210&miadt=298&miaet=1&micode=216k&minr=1605259&miq=125095559&miview=inv2&milang=nl
http://www.archieven.nl/nl/search-modonly?mivast=298&mizig=210&miadt=298&miaet=1&micode=216k&minr=1605259&miq=125095559&miview=inv2&milang=nl
http://www.archieven.nl/nl/search-modonly?mivast=298&mizig=210&miadt=298&miaet=1&micode=216k&minr=1605259&miq=125095559&miview=inv2&milang=nl
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Samenvatting onderzoek NIOD: 

 

12 en 14 april 1941 

In Alkmaar werd de gasfabriek gebombardeerd waarbij het gebouw grote schade oploopt. 

 

Bij de luchtfotointerpretatie door de Royal Air Force van de schade na de aanval werd de fa-

briek abusievelijk verward met de gasfabriek van Leiden (zie figuur 9 en paragraaf 3.2). 

 

14 april 1941 

Bij Leiden stort een Brits vliegtuig neer bij de ‘Annakliniek’ [Oegstgeest] waarbij drie beman-

ningsleden om het leven kwamen en twee voortvluchtig waren. Bij het vliegtuig lagen nog en-

kele niet geëxplodeerde bommen. 
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Figuur 9 De gasfabriek van Alkmaar gefotografeerd direct na het bombardement op 12 april 1941. Bij de 
luchtfotointerpretatie (zie bijgaande tekst eronder) werd abusievelijk aangenomen dat dit de gasfabriek van 
Leiden was (zie ook paragraaf 3.2). Bron: National Archives (Londen), Air Ministry: Bomber Command: 
Registered Files, referentie AIR 14-3668: Photographic Interpretation Section: War album volume 3. 01 May 
1940 – 30 April 1941. 

 

3.9 EXPLOSIEVEN OPRUIMINGSDIENST DEFENSIE (EOD) 

 

Saricon heeft twee collecties geraadpleegd afkomstig uit het archief van de Explosieven Op-

ruimingsdienst Defensie (EOD) en haar voorgangers, de collectie ruimrapporten en de collec-

tie mijnenvelddocumentatie. 

 

3.9.1 Collectie ruimrapporten 

 

Tussen 1948 en 1971 werden in Nederland explosieven geruimd door het Korps Hulpverle-

ningsdienst van het toenmalige Ministerie van Binnenlandse Zaken. Er zijn, voor zover be-

kend bij organisaties die zich bezighouden met explosievenopsporing in Nederland, geen 

ruimrapporten van deze dienst meer aanwezig. Het is binnen de scope van dit vooronderzoek 

dan ook niet mogelijk een overzicht samen te stellen van explosievenruimingen in deze perio-

de waarvan kan worden gesteld dat dit (min of meer) volledig is. 

 

Voor de periode sinds 1971 echter is dit wel mogelijk. Sinds dit jaar zijn alle rapporten (zoge-

heten MORA’s en UO’s) van geruimde explosieven van de EOD en haar voorgangers centraal 

gearchiveerd. Het grootste gedeelte van dit archief wordt beheerd door de Semi-Statische Ar-

chiefdiensten van het Ministerie van Defensie te Rijswijk. 

 

Dit archief is doorzoekbaar op (door de EOD samengestelde) registers op plaatsnaam. Sari-

con heeft ten behoeve van dit vooronderzoek registers van de volgende plaatsen gebruikt: 

 

 Leiden; 

 Leiderdorp; 

 Warmond; 

 Oegstgeest; 

 Zoeterwoude; 

 Voorschoten. 

 

De meldingen met een locatieverwijzing die naar inschatting van Saricon relevantie heeft voor 

dit onderzoek, zijn bij de EOD opgevraagd en ingezien. De resultaten zijn weergegeven in on-

derstaande tabel. 

 

NB. Omdat in de beschikbare registers en ruimrapporten soms duidelijke beschrijvingen van 

de exacte locaties waar de EOD of haar voorgangers actief was ontbreken, kan niet worden 

uitgesloten dat in onderstaand overzicht relevante ruimrapporten ontbreken. 
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Nr Datum Ligplaats Informatie 

19710199 3 februari 1971 Trekvliet, Leiden Geen explosieven 

aangetroffen. Gedeelte 

van de trekvliet tussen 

huisnummer 6 en 12 

onderzocht, maar geen 

uitslagen die aanwijzin-

gen gaven op de aan-

wezigheid van een 

bom. 

19710537 25 maart 1971 Politiebureau Leidse-

weg 95, Voorschoten 

1 handgranaat 

19710555 29 maart 1971 Politiebureau Aca-

cialaan 20, Leiderdorp 

1 oefenbom (oud Hol-

lands) 

19710589 31 maart 1971 Politiebureau Aca-

cialaan 20, Leiderdorp 

2 oefenbommen van 2 

kg 

19711037 13 mei 1971 Politiebureau Zonne-

veldstraat 10, Leiden 

4 handgranaten, 8 

brisantgranaten van 3,7 

cm doorsnee, 2 mor-

tiergranaten van 5 cm 

doornsnee, 1 mortier-

granaat van 2 cm door-

snee en 2 oefenrook-

handgranaten (onlees-

baar)  

19711146 27 mei 1971 Politiebureau Zonne-

veldstraat 10, Leiden 

Zie melding 711148 

19711148 27 mei 1971 Opgespoten grond in 

de Merenwijk, Leiden 

Zoekactie naar aanlei-

ding van 3 gevonden 

handgranaten niet 

mogelijk (te veel ijzer).  

19721479 28 juni 1972 Hollands constructie-

bedrijf, Leiden 

1 buskruitgranaat van 8 

cm (oud Hollands), 1 

handgranaat Mills 36, 4 

stuks kleinkalibermuni-

tie, 1 ijzeren [..] van 40 

kg (geen explosief), 1 

rookpot (leeg).  

19721654 24 juli 1972 Politiebureau Zonne-

veldstraat 10, Leiden 

1 oefenbrisantgranaat 

15 cm doorsnee met 

dummybuis, Neder-

lands.  

19730355 1 maart 1973 Directiekeet Haagse 

Schouw; bij graafwerk-

zaamheden, Leiden.  

Verkenning (terrein met 

vermoedelijk explosie-

ven). Geen explosieven 

aangetroffen. 

19730581 26 maart 1973 Baggermolen Grote 

Sloot te Warmond 

17 granaten en 56 

buizen  

19740381 15 februari 1974 Politiebureau Leidse-

weg 95, Voorschoten 

1 handgranaat Mills 36, 

1 rooksignaal, 8 kg 

kleinkalibermunitie.  

19740574 7 maart 1974 Politiebureau Zonne-

veldstraat 10, Leiden 

1 brisantgranaat 8 cm 

(Hollands) en een bus 

met traangas. 
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Nr Datum Ligplaats Informatie 

19740614 12 maart 1974 Politiebureau Zonne-

veldstraat 10, Leiden 

3 zwart buskruitgrana-

ten 12 cm 

19741286 6 mei 1974 Politiebureau Zonne-

veldstraat 10, Leiden 

1 oefenbrisantgranaat 5 

cm 

19741386 14 mei 1974 Politiebureau Zonne-

veldstraat 10, Leiden 

1 brisantgranaat 10,5 

cm (waarschijnlijk oud 

Hollands). 

19750220 3 februari 1975 Politiebureau Zonne-

veldstraat 10, Leiden 

200 stuks kleinkaliber-

muntie, 11 ontstekers 

diversen, 2 patronen 2 

cm, 1 oefenantitankbri-

santgranaatraket van 

3,5 inch 

19750779 10 april 1974 Politiebureau Zonne-

veldstraat 10, Leiden 

1 oefenpatroon  

19750986 1 mei 1975 IED Niet aangeleverd door 

EOD. 

19760038 6 januari 1976 Politiebureau Zonne-

veldstraat 10, Leiden 

begeleiding politie 

huiszoeking/wapens 

19760367 24 februari 1976 Politiebureau Zonne-

veldstraat 10, Leiden 

1 rooksein (leeg), 41 

stuks kleinkalibermuni-

tie, 4 traangaspotten, 1 

[onleesbaar] 

19761134 26 april 1976 Politiebureau Zonne-

veldstraat 10, Leiden 

2 lichtgranaten en een 

staart van een lichtgra-

naat 

19762105 8 juli 1976 Politiebureau Zonne-

veldstraat 10, Leiden 

1 brisantgranaat, 2 

traangashandgranaat, 

10 patronen 13 mm, 

2500 schiethamerpa-

tronen, 100 stuks klein-

kalibermunitie, 1 onste-

ker handgranaat.  

19763097 21 september 1976 Politiebureau Zonne-

veldstraat 10, Leiden 

1 brisantgranaat 5 cm, 

1 brisantgranaat 3,7 cm 

(oud Hollands).  

19771605 16 mei 1977 Jachthaven Welgele-

gen, Haarlemmertrek-

vaart 20 Oegsgeest 

tussen Leiden en War-

mond (op een bagger-

schuit).  

16 brisantgranaten 8 

cm (oud Hollands).  

19780300 8 februari 1978 Politiebureau Zonne-

veldstraat 10, Leiden 

1 brisangranaat 8 cm, 2 

brisantgranaten 7 veld, 

1 [onleesbaar] pantser-

schreck, 1 motor van 

3,5 inch raket (leeg), 1 

handgranaat Mills 36 

(leeg, 2 stukken schoot 

(geen explosief), 1 

brisantgranaat  7,5 cm 

(zonder buis), 1 kist 

jachtpatronen.  

19780743 3 april 1978 Politiebureau Zonne- 1 lichtgranaat 120 mm 
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veldstraat 10, Leiden (leeg) 

19781261 6 mei 1978 Politiebureau Zonne-

veldstraat 10, Leiden 

2 handgranaten Mills 

36 zonder slagpijp 

19781958 13 juni 1978 Het Waard eiland aan 

de Oude Rijn 

1 brisantgranaat 8 cm 

(oud Hollands) en 250 

stuks kleinkalibermuni-

tie. 

19782460 7 september 1978 Politiebureau Zonne-

veldstraat 10, Leiden 

1 restant afgedraaide 

huls 

19782518 12 september 1978 Politiebureau Zonne-

veldstraat 10, Leiden 

1 oefenantitankbrisant-

granaatraket 3,5 inch 

verschoten en 40 stuks 

kleinkalibermunitie. 

19790164 2 maart 1979 Uitbreiding jachthaven 

'Grote Sloot', Warmond 

25 brisantgranaten 7 

veld en 6 losse schok-

buizen [onleesbaar] 

19790164a 44 brisantgranaten 8 

cm veld, 20 brisantgra-

naten 7 cm veld, 1 

brisantgranaat 7,5 cm 

met schokbuis, 1 

schokbuis Oud-

Hollands 7 veld, 1 ge-

deelte van kardoes 

mortier.  

19790164b 2 brisantgranaten 8 cm. 

staal met schokbuis nr. 

15 

19790164c 2 brisantgranaten 8 cm. 

staal met schokbuis nr. 

15 (afkomstig van mora 

790164b), 3 schokbui-

zen nr. 14 (afkomstig 

van mora 790164). 

19790481 29 maart 1979 Rembrandstraat 25, 

Leiden 

1 handgranaat Mills 36 

zonder slagpijpje. 

19790569 5 april 1979 Veerpolder, Warmond 5 brisantgranaten 8 cm, 

niet verschoten 

19791933 13 juli 1979 Rijksweg 4 1 handgranaaat Oud-

Hollands 

19800248 6 februari 1980 Gerard doustraat ter 

hoogte van perseel 2, 

Leiden 

geen munitie 

19801694 22 mei 1980 Pesthuislaan (in een 

sloot), Leiden 

Zoekactie naar een 

vermoedelijke bom in 

een sloot aan de Pest-

huislaan. Een gedeelte 

van de sloot en berm is 

afgezocht. 

19802073 19 juni 1980 Pesthuislaan (nabij 

sloot, berm, asfaltweg), 

Leiden 

Zoekactie, geen explo-

sieven aangetroffen. 

Oppervlaktedetectie 

uitgevoerd. 

19810230 6 februari 1981 bouwterrein Veerpolder 2 brisantgranaten 7 



 
Pagina 79 van 191 

13S136-VO-01 

 

Nr Datum Ligplaats Informatie 

(Padoxlaan), Warmond veld, niet verschoten 

(oud Hollands), 3 bri-

santgranaten 8 veld, 

niet verschoten (oud 

Hollands). 

19810337 19 februari 1981 Gebied de Coebel bij 

de Boshuizerwetering, 

Leiden. 

Zoekactie naar aanlei-

ding van getuigeverkla-

ring. Melder geeft te 

kennen dat hij in het 

laatste jaar van de 

oorlog twee bommen of 

raketten heeft zien 

vallen die niet geexplo-

deerd [zijn]. Namelijk 

één op het land (deze 

is door de Hulpverle-

ningsdienst in 1950 

geruimd) en één in het 

water. De plaats van 

inslag was nauwkeurig 

vast te stellen daar de 

sloot toen bevroren 

was. Bijgaand een 

schets met de locatie 

van de blindganger en 

de vliegrichting van het 

vliegtuig. 

19812139 14 juli 1981 Gebied de Coebel 

Boshuizerwetering, 

Leiden. 

Zoekactie Marine, zie 

19810337. Uitkomst 

zoekactie onbekend. 

19813781 18 december 1981 A17 Everdingen 100 kg vuurwerk 

19813793 21 december 1981 Merenwijk, Leiden 

(braakliggend terrein).  

1 handgranaat met 

gedeelte verschoten 

ontsteker (Frans), 1 

brisantpansergranaat 

van 3,7 cm met ontste-

ker (oud Hollands), 5 

cilinders (vermoedelijk 

brandblussers), 1 oe-

fenbrisantgranaatraket 

3,5 inch (leeg). 

19820028 7 januari 1982 In garage Sissenlaan 

31 

Niet aangeleverd door 

EOD. 

19830270 3 februari 1983 Politiebureau Zonne-

veldstraat 10, Leiden 

67 kg kunstvuurwerk 

19831056 20 april 1983 Pesthuislaan (nieuw-

bouwterrein UMC), 

Leiden 

Zoekactie (vervolg 

19801694). Verzoek 

om dieptedetectie in de 

bouwput en langs de 

weg van het legermu-

seum [voormalige 

Pesthuis].  

19831567 30 mei 1983 Pesthuislaan (nieuw-

bouwterrein UMC), 

Geen explosieven 

aangetroffen. 



 
Pagina 80 van 191 

13S136-VO-01 

 

Nr Datum Ligplaats Informatie 

Leiden 

19841011 9 april 1984 Politiebureau Zonne-

veldstraat 10, Leiden 

1 [onleesbaar], 1 oefe-

nantitankbrisantgra-

naatraket 3,5 inch, 4 

patronen 40 mm L70 

(pantser). 

19841162 17 april 1984 Morsweg 1 Niet aangeleverd door 

EOD. 

19842788 22 augustus 1984 Politiebureau Zonne-

veldstraat 10, Leiden 

150 kg schertsvuurwerk 

19843166 25 september 1984 Politiebureau Zonne-

veldstraat 10, Leiden 

6,5 kg schertsvuurwerk 

19843350 12 oktober 1984 Ambrosiedal 9, Leiden 1 handgranaat MK II 

19843439 24 oktober 1984 Onbekend Niet aangeleverd door 

EOD. 

19843712 16 november 1984 Morsweg 9 Zoekactie. Staartstuk 

bom gevonden. 

19843713 16 november 1984 Morsweg 1 1 vliegtuigbom 1000 lbs 

GP (Brits).
134

 

19850566 20 maart 1985 WTS school aan de 

Vondellaan, Leiden 

1 oefenantitankbrisant-

granaat 3,5 inch 

19850580 21 maart 1985 Braakliggend terrein 

Meerwijk, Leiden 

1 oefenmortiergranaat, 

1 brisantgranaat(Duits), 

1 brisantgranaat 6 veld 

(oud Hollands). 

19851137 25 april 1985 Berlagestraat 7, Leiden 1 handgranaat nr. 36 

Mills zonder veilig-

heidsbeugel. 

19851521 20 mei 1985 Lange Mare, Leiden 1 mortiergranaat van 3 

inch zonder schokbuis. 

19852031 27 juni 1985 Politiebureau Zonne-

veldstraat 10, Leiden 

40 kg schertsvuurwerk 

19860685 1 april 1986 Politiebureau Zonne-

veldstraat 10, Leiden 

3000 stuks kleinkali-

bermunitie, 3 brisant-

granaten, 100 gram 

magnesiummengsel, 

13 stuks vuurwerk.  

19861235 3 mei 1986 Rijksweg 4 ( nu A4 ) 1 handgranaat (ei) 

Oud-Hollands. 

19871639 18 juni 1987 Politiebureau Zonne-

veldstraat 10, Leiden 

1 vermoedelijke zee-

mijn 

19871687 24 juni 1987 Politiebureau Zonne-

veldstraat 10, Leiden 

1 mitrailleur magazijn 

met 25 stuks kleinkali-

bermunitie. 

19871887 14 juli 1987 Bureau 1 mitrailleur magazijn 

met 25 kleinkalibermu-

nitie. 

19872775 7 oktober 1987 Stadhuisplein Niet aangeleverd door 

EOD. 

                                                           
134

 Dit en voorgaand ruimrapport (Morsweg 1 en 9) zijn niet door de EOD aangeleverd. Deze informatie is af-
komstig uit de vele krantenartikelen die over deze bomruiming geschreven zijn (zie paragraaf 3.11 Nieuws-
berichten Sariconcollectie en 3.3 Krantencollectie Erfgoed Leiden en omstreken. Een overzicht volgt in de 
defintieve rapportage. 



 
Pagina 81 van 191 

13S136-VO-01 

 

Nr Datum Ligplaats Informatie 

19873510 30 december 1987 in de grond hoek Rhijn-

hofweg/Haagse 

Schouwweg, Leiden 

1 kist springmiddelen 

(oud Hollands) 

19880083 12 januari 1988 Bureau Niet aangeleverd door 

EOD. 

19881522 17 mei 1988 Politiebureau Zonne-

veldstraat 10, Leiden 

50 kg schertsvuurwerk 

19881989 27 juni 1988 Park het Leidsehout, 

Leiden 

4 patroonmagazijn 

trommels (vol), 500 

stuks kleinkalibermuni-

tie. 

19882027 30 juni 1988 Hoge Rijndijk 111B, 

Zoeterwoude 

Zoekactie geannuleerd. 

19883346 15 november 1988 Vinkbrug, Leiden Zoekactie geannuleerd. 

Na het getuigenverhoor 

kon geen exacte inslag-

locatie worden vastge-

steld. Verder strekten 

de werkzaamheden 

zich niet verder uit dan 

de bestaande brug. 

19883347 15 november 1988 Havenkade, Leiden Verkennende zoekac-

tie. 1 vermoedelijke 

granaat. Verdere actie 

niet gewenst (negatief 

advies).  

19883369 17 november 1988 ABN Breestraat 81 Niet aangeleverd door 

EOD. 

19883391 19 november 1988 Breestraat Niet aangeleverd door 

EOD. 

19890593 10 maart 1989 Bureau, Techn. Opspo-

ringsdienst 

Niet aangeleverd door 

EOD. 

19891561 23 mei 1989 Politiebureau Lange 

gracht 11, Leiden 

1 handgranaat Mills 36 

zonder slagpijp en een 

restand van een 4 lbs. 

Brandbom. 

19892175 13 juli 1989 Lange Brug 43, Leiden 1 granaatkartets van 18 

[onleesbaar] met res-

tant ontsteker 

19893043 27 september 1989 Leidens ontzet [sic] Niet aangeleverd door 

EOD. 

19893569 4 november 1989 LWH bar Niet aangeleverd door 

EOD. 

19893745 23 november 1989 stationsplein Niet aangeleverd door 

EOD. 

19900017 3 januari 1990 Politiebureau Lange 

gracht 11, Leiden 

1 steelhandgranaat en 

een oefenhandgranaat 

nr. 6, 

19900391 26 februari 1990 Politiebureau Lange 

gracht 11, Leiden (A17, 

Everdingen?) 

1 patroon 3,7 cm, 5000 

stuks kleinkalibermuni-

tie, 10 traangasspuit-

busjes, 50 kg vuurwerk, 

3 seinpatronen, 3 

handgranaten en een 
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huls 40 mm. 

19901170 1 mei 1990 Politiebureau Lange 

gracht 11, Leiden 

1 oefenantitankbrisant-

granaat 3,5 inch en 30 

stuks kleinkalibermuni-

tie 

19901437 28 mei 1990 Politiebureau Lange 

gracht 11, Leiden 

1 pantsergranaat 6 

(Oud Hollands) 

19901821 8 juli 1990 Schoonoost 10, War-

mond 

Geen explosief 

19911297 29 mei 1991 Bureau Niet aangeleverd door 

EOD. 

19912001 3 september 1991 Politiebureau Lange 

gracht 11, Leiden 

1 oefenantitankbrisant-

granaatraket 3,5 inch 

19920167 21 januari 1992 Politiebureau Lange 

gracht 11, Leiden 

1 markeerder 

19920216 29 januari 1992 Politiebureau Lange 

gracht 11, Leiden 

1 verdedigingshand-

granaat Nr. 1C1 met 

handgranaatontsteker 

nr. 19 C2/20 (beide 

handgranaatonderde-

len). 

19921152 18 mei 1992 Politiebureau Lange 

gracht 11, Leiden 

1 oefenantitankbrisant-

granaatraket 3,5 inch 

19922512 7 november 1992 Parkeerterrein, Molen 

de Valk 

Niet aangeleverd door 

EOD. 

19922594 21 november 1992 Politiebureau Lange 

gracht 11, Leiden 

1 handgranaat 

19922825 29 december 1992 Politiebureau Lange 

gracht 11, Leiden 

50 kg schertsvuurwerk 

19930827 20 april 1993 Buurthuis Niet aangeleverd door 

EOD. 

19931249 17 augustus 1993 Melissetuin 4 Niet aangeleverd door 

EOD. 

19931813 17 augustus 1993 Academisch Ziekenhuis 

Leiden 

1 potje pikrinezuur 

(melding) 

19932087 21 september 1993 Veerpolder 53 (jacht-

werf Janao), Warmond 

1 brisantgranaat No 15, 

verschoten. 

19932244 12 oktober 1993 Bureau Niet aangeleverd door 

EOD. 

19932718 29 december 1993 Bureau Niet aangeleverd door 

EOD. 

19941094 23 mei 1994 Oude vest Niet aangeleverd door 

EOD. 

19941651 8 augustus 1994 Voorm. Vliegveld 

Ypenburg, Leiden 

2 x bombuis (Duits) en 

diverse restanten van 

een V1 

19941845 2 september 1994 Politiebureau Lange 

gracht 11, Leiden 

1 Gen. Lacrymatory no. 

2 IV (compleet) 

19942414 9 november 1994 Bureau Niet aangeleverd door 

EOD. 

19950209 13 februari 1995 Carpoolplaats A4, Lei-

den 

1 brisantgranaat van 

7,5 cm met AZ 23, niet 

verschoten. 
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19950803 26 april 1995 v. Waveren-

weg/Poelgeest, Leiden 

VZA, geen munitie 

aangetroffen. 

19951007 10 mei 1995 Rijndijk 156-159, Lei-

den 

10 gram picrinezuur. 

19952120 30 september 1995 Politiebureau Lange 

gracht 11, Leiden 

Struikeldraadlichtsein 

(compleet , nog in de 

verpakking).  

19952443 3 november 1995 Besjeslaan (op circa 

700 meter van de Wil-

helminabrug), Leiden 

1 brisantgranaat 7 TL 

zonder buis (Oud-

Hollands). 

19952571 22 november 1995 aangetroffen bij ex-

legionair thuis, Leiden 

potje met vermoedelijk 

strijker kruit. 

19952590 24 november 1995 Vrijheidslaan Vuurwa-

penteam 

Niet aangeleverd door 

EOD. 

19960062 14 januari 1996 Kapellenpad, Leiden 1 brisantgranaat 155 

mm 

19960575 3 april 1995 Politiebureau Lange 

gracht 11, Leiden 

2 werphandgranaten, 1 

oefenbrisantgranaat 81 

mm (oud Hollands), 1 

oefensteelhandgranaat 

en een scherfhandgra-

naat MK 2.  

19962303 1 november 1996 Politiebureau Lange 

gracht 11, Leiden 

1 slapgpijpje (elec-

trisch) en 1 band klein-

kalibermuntie (10 a 15 

stuks).  

19962372 14 november 1996 Politiebureau Lange 

gracht 11, Leiden 

Niet aangeleverd door 

EOD. 

19970978 1 mei 1997 Morsingel/Steenstraat, 

Leiden 

1 steelhandgranaat 

(Duits). 

19971175 23 mei 1997 Lammenschansweg 

140 (op circa 250 meter 

van de Lammebrug). 

500 gram picrinezuur. 

19971745 14 augustus 1997 Raamsteeg 2 (Natura-

lis), Leiden 

1300 stuks kleinkali-

bermunitie 

19980098 21 januari 1998 Politiebureau Lange 

gracht 11, Leiden 

1 rookhandgranaat nr 

22 (ontsteker mecha-

nisch) en een werpge-

wicht.  

19980173 5 februari 1998 Herenstraat 41 Niet aangeleverd door 

EOD. 

19980412 11 maart 1998 Van der havelaan 13 Niet aangeleverd door 

EOD. 

19980478 19 maart 1998 Hooigracht 39, Leiden Oefenbom 25 lbs. met 

restant ontsteker. 

19981221 8 juni 1998 Politiebureau Lange 

gracht 11, Leiden 

1 scherfhandgranaat 

nr. 36 (zonder slagpijp-

je en springstof). 

19981525 24 juli 1998 Kruising Stationsplein / 

Schuttersveld (bouwput 

bij station), Leiden 

1 Britse vliegtuigbom 

1000 lbs GP zonder 

ontsteker (restant van 

1000 lb. GP). 

19990267 27 februari 1999 Politiebureau Lange 

gracht 11, Leiden 

explosieven kwijt door 

reorganisatie 
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19990286 3 maart 1999 Politiebureau Lange 

gracht 11, Leiden (ge-

bracht door oud ver-

zetsman).  

1 handgranaat nr. 36 

Mills zonder slagpijp 

19990300 5 maart 1999 Admiraal Banckertweg 

15, Leiden 

‘Geïmproviseerde' huls 

van een 25 ponder (uit 

verzameling). 

19990632 20 april 1999 Politiebureau Lange 

gracht 11, Leiden 

1 oefenbrisantgranaat 

76 mm, verschoten en 

een panzerfaust 60  

19991382 29 juli 1999 Rijnsburgerbrug 

(noordoostelijk talud 

van de brug), Leiden 

Vooronderzoek Rijns-

burgerbrug 

19991622 8 september 1999 Rijnsburgerbrug, Lei-

den 

Niet aangeleverd door 

EOD. 

19991787 28 september 1999 Rijnsburgerbrug, Lei-

den 

Op aanwijzen van een 

getuige is de sliblaag 

van de waterbodem 

aan weerszijden bij de 

Rijnsburgerbrug verwij-

derd en gecontrolleerd. 

Verder is er afgezocht 

tot een diepte van 11,5 

meter -MV. Er zijn geen 

explosieven aangetrof-

fen.  

20000855 4 mei 2000 Politiebureau Lange 

gracht 11, Leiden 

2 patroonmagazijnen 

gevuld met kleinkali-

bermunitie 

20002151 7 november 2000 Politiebureau Lange 

gracht 11, Leiden 

1 rookpot cpl. 1 scherf-

handgranaat nr 36 

Mills, 1 oefenhandgra-

naat n. 6C1 (ontsteker 

mechanisch, duplexver-

lagingsvlampijpje, zon-

der explosieve stof. 

20002267 25 november 2000 Politiebureau Lange 

gracht 11, Leiden 

1 oefenantitankbrisant-

granaatraket 3,5 inch, 

verschoten 

20002285 29 november 2000 Politiebureau Lange 

gracht 11, Leiden 

1 antitankbrisantgra-

naatraket 3,5 inch (ver-

schoten), 1 brisantgra-

naatpatroon 40 mm 

met restant ontsteker, 1 

scherfhandgranaat nr. 

36 Mills, 1 mijnontste-

ker S.MiZ 35, 2 mijn-

ontstekers ZZ42, 1 

mijnonsteker TMi Zdr 

42, 

20010511 18 april 2001 Besjeslaan 1a 1 pantsergranaat van 

4,7 cm niet verschoten. 

20011990 13 december 2001 Politiebureau Lange 

gracht 11, Leiden 

1 oefenantitankbrisant-

granaat DM 18 (voor 
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granaatwerper PZF 44 

mm Duits). 

20030872 26 mei 2003 Politiebureau Lange 

gracht 11, Leiden (af-

komstig van verdachte 

nav poging aanslag). 

1 oefenscherfhandgra-

naat MK2 zonder ont-

stekingsmechanisme 

20040541 20 april 2004 Magdalenamoonstraat 

50, Leiden 

1 brisantgranaat 81 mm 

met schokbuis, niet 

verschoten (USA) 

20041250 25 augustus 2004 Politiebureau Lange 

gracht 11, Leiden 

1 scherf van een hand-

granaat nr 36 Mills en 

een tijdbuis ZZ 7300 

met restant granaatli-

chaam. 

20061082 5 juli 2006 Kanaal aan de Hoofd-

straat te Leiderdorp. 

Geen explosief aange-

troffen. 

20061441 21 september 2006 Haagweg / Morsweg. 1 antitankmijn zonder 

ontsteker ('Tellermine 

35'). 

20061545 9 oktober 2006 Leiden. 1 brisantgranaat van 5 

cm mortier met ontste-

ker, verschoten. 

20061666 26 oktober 2006 Amphoraweg. 1 pantsergranaat van 

57mm, niet verschoten, 

2 scherfhandgranaten 

nr. 23 MK III, 1 scherf-

handgranaat nr. 1. 

20070583 13 april 2007 Politiebureau Lange 

gracht 11, Leiden 

1 kardoeshuls zonder 

vooraandrijvende la-

ding [?] met ontsteker 

20070696 27 april 2007 Padoxlaan 24 Vooronderzoek Padox-

laan 24 Warmond. 

20091902 18 december 2009 Diamantlaan 15A, Lei-

den 

300 gram picrinezuur 

20100069 15 januari 2010 Surinamestraat 7, Lei-

den 

100 gram picrinezuur 

20101731001 30 november 2010 Hogerijndijk 277 Brisantgranaat van 

37mm sub kaliber M92, 

leeg. 

20131941 1 november 2013 Amphoraweg spoor-

brug De Vink 

1 vliegtuigbom van 500 

lb. 

20141013 9 mei 2014 Amphoraweg spoor-

brug De Vink 

1 vliegtuigbom van 500 

lb. Mc MK IV pist. Nr. 

30  

 

Bij het onderzoek in de collectie ruimrapporten van de EOD zijn een relatief groot aantal mel-

dingen niet aangeleverd. Deze informatie is dus ook niet ingetekend in het GIS bestand en 

geldt als een leemte in kennis. Verder zijn er een aantal meldingen met als locatie ‘bureau’. 

Dit betekent dat de betreffende munitievondst naar het politiebureau is gebracht. In de betref-

fende ruimrapporten is de oorspronkelijke vindplaats niet vermeld zodat niet achterhaald kan 

worden waar de munitie oorspronkelijk is aangetrofen. Ook deze meldingen gelden als een 

leemte in kennis.Voorts zijn er een aantal melding niet relevant met betrekking tot de Tweede 

Wereldoorlog, ook deze zijn niet meegenomen in het verdere onderzoek. Recente munitie-

vondsten worden doorgaans niet door de EOD aangeleverd aangezien deze nog niet gearchi-
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veerd zijn. Echter, naar aanleiding van de vondst op 31 oktober 2013 en 9 mei jl. van twee 

Britse vliegtuigbommen van 500 lb. bij spoorbrug de Vink zijn deze ruimrapporten bij de EOD 

opgevraagd en verwerkt in het onderzoek. 

 

Alle munitievondsten zijn ingetekend in het bijgeleverde GIS-bestand. Uit de gegevens kan 

worden afgeleid dat in het verleden bij het Stationsplein/Schuttersveld (1998); aan de Mors-

weg (1984) en bij spoorbrug de Vink (2013 en 2014) vliegtuigbommen (of restanten daarvan) 

zijn aangetroffen. Verder zijn er zoekacties naar blindgangers geweest op locatie van het 

Academisch Ziekenhuis Leiden (het huidige LUMC) in 1981, bij de Boshuizerwetering (1981) 

en bij Rijnsburgerbrug (1999). 

 

 
Figuur 10 Een brisantbom van 500 lb. wordt onder de vleugel van een Hawker Typhoon jachtbommenwer-
per gehangen. Bron: A.M. van den Elsen, Van hongerwinter tot bevrijding: dagboek door Fr. A.M. van den 
Elsen, Kruisheer, van 1 september 1944 – 15 juni 1945 (z.p. 1990) 23. 

 
3.9.2 Collectie mijnenvelddocumentatie 

 
Kort na de Tweede Wereldoorlog is een inventarisatie gemaakt van alle bekende en vermoe-

delijke mijnenvelden in Nederland. De Commandant van de Mijn- en Munitie Opruimings-

dienst (MMOD) verklaarde op 1 juni 1946 dat er op Nederlands grondgebied zo’n 5.400 mij-

nenvelden waren gekarteerd en dat nog ongeveer 900 mijnenvelden gekarteerd moesten 

worden. In de jaren direct na de oorlog zijn de, zowel door Duitse als Geallieerde eenheden 

gelegde, mijnenvelden opgeruimd. Hierbij zijn meer dan 1,3 miljoen landmijnen geruimd. 

 

De rapporten verschaffen informatie over het leggen en het ruimen van de mijnenvelden. Uit 

de ruimrapporten blijkt dat niet in alle gevallen alle gelegde landmijnen zijn aangetroffen. Te-

genwoordig is de collectie met documentatie over mijnenvelden en op landmijnen verdachte 

gebieden ondergebracht bij de EOD, die beschikt over een zoeksleutel op de collectie. In de 

collectie is gezocht naar mijnenvelden die in of in de directe omgeving van het onderzoeksge-

bied hebben gelegen. Uit het onderzoek is gebleken dat in en/of in de omgeving van het on-

derzoeksgebied geen geregistreerde mijnenvelden of op landmijnen verdachte gebieden heb-

ben gelegen. 
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3.10 THE NATIONAL ARCHIVES, LONDEN 

 

In The National Archives te Londen, het nationaal archief van Groot-Brittannië, ligt belangrijk 

archiefmateriaal over de luchtoorlog in Nederland in de periode 1940-1945, en over de bevrij-

ding door Britse en Canadese grondtroepen in 1944-1945. 

 

Saricon heeft in het verleden een grote hoeveelheid voor Nederlands grondgebied relevante 

gegevens uit dit archief verzameld. In het kader van dit vooronderzoek is in deze gegevens 

gezocht naar mogelijk voor het onderzoeksgebied relevante informatie. 

 

 Air Ministry: Allied Expeditionary Air Force, later Supreme Headquarters Allied 

Expeditionary Force (AIR), and 2nd Tactical Air Force: Registered Files and 

Reports. (Toegangsnummer AIR 37). 

 

Het gros van de geallieerde luchtaanvallen op Nederlands grondgebied in de Tweede We-

reldoorlog is in de periode 1943-1945 uitgevoerd door luchtmachteenheden die vielen onder 

de Second Tactical Air Force (2nd TAF) van de Royal Air Force (RAF). De 2nd TAF werd in 

1943 opgericht met als doel specifieke luchtsteun te verzorgen aan de opmars van het gealli-

eerde grondleger in Noordwest-Europa. De dagelijkse rapporten (daily logs) van de 2nd TAF 

kunnen belangrijke informatie bevatten over operaties van de RAF in de omgeving van het 

onderzoeksgebied. Aan de hand van deze dagrapporten kan inzicht worden verkregen in de 

aard en omvang van een luchtaanval. Saricon beschikt over een zoeksleutel op de dagrappor-

ten, waarin alle in de daily logs genoemde locatieverwijzingen (inclusief kaartcoördinaten) zijn 

opgenomen.  

 

Geraadpleegde stukken: 

Inventarisnr. Omschrijving Relevant 

712 Daily Log Second Tactical Air Force, Jan. – Apr. 1944 Nee. 

713 Daily Log Second Tactical Air Force, May – June 1944 

714 Daily Log Second Tactical Air Force, July – August 1944 

715 Daily Log Second Tactical Air Force, Sept. – Oct. 1944 

716 Daily Log Second Tactical Air Force, Nov. – Dec. 1944 Ja. Zie tabel 
relevante 
stukken. 

717 Daily Log Second Tactical Air Force, Jan. – Feb. 1945 

718 Daily Log Second Tactical Air Force, Mar. – May. 1945 

 

 Air Ministry and Ministry of Defence: Operations Record Books, Commands, 

1920-1980 (AIR 24) 

 

Vanaf het najaar van 1944, en met name in de eerste maanden van 1945, werden in het wes-

ten van Nederland ook diverse luchtaanvallen uitgevoerd door luchtmachteenheden die vielen 

onder bevel van Fighter Command van de RAF, met name tegen infrastructurele doelwitten 

en doelwitten die van doen hadden met lanceringen van Duitse V-wapens. Saricon heeft ge-

zocht in gegevens uit de appendices van de Operations Record Books HQ Fighter Command. 

 

Geraadpleegde stukken: 

Inventarisnr. Omschrijving Relevant 

632 H.Q. FIGHTER COMMAND. Appendices. A - D. 01 Jan-
uary 1944 - 31 December 1944 

Nee. 

635 H.Q. FIGHTER COMMAND. Appendices. A - E. 01 De-
cember 1944 - 31 December 1944 

Ja. Zie tabel 
relevante 
stukken. 636 H.Q. Fighter Command (HQFC). Appendices. J - P. 01 

December 1944 - 31 December 1944 

638 H.Q. FIGHTER COMMAND. Appendices. A - D. 01 Jan-
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Inventarisnr. Omschrijving Relevant 

uary 1945 - 31 January 1945 

639 H.Q. Fighter Command (HQFC). Appendices. E - R. 01 
January 1945 - 31 January 1945 

641 H.Q. FIGHTER COMMAND. Appendices. A - D. 01 

February 1945 - 28 February 1945 

644 H.Q. FIGHTER COMMAND. Appendices. A - B. 01 

March 1945 - 31 March 1945 

648 H.Q. FIGHTER COMMAND. Appendices. A - D. 01 April 
1945 - 30 April 1945 

 

 Air Ministry: Bomber Command: Registered Files (AIR 14) 

 

In toegang AIR 14 zijn diverse gegevens ondergebracht van Bomber Command, de bom-

menwerpertak van de RAF. Het betreft gegevens van allerlei soorten, waaronder verschillen-

de overzichten van in Europa uitgevoerde luchtaanvallen. Relevante operationele gegevens 

bevinden zich onder meer in de day and night bomb raid sheets en de form E summaries. 

 

Geraadpleegde stukken: 

Inventarisnr. Omschrijving Relevant 

3668 Interpretation Section. War album volume 3. 01 May 
1940 - 30 April 1941 

Ja. Zie tabel 
relevante 
stukken. 

 

 Air Ministry: Central Interpretation Unit, predecessors and related bodies: Re-

ports and Photographs (AIR 34). 

 

Gedurende de Tweede Wereldoorlog bracht de RAF een uitgebreid en systematisch luchtfo-

toverkenningsprogramma boven bezet gebied tot stand. (Zie ook paragraaf 3.13). In diverse 

archieftoegangen in The National Archives bevinden zich verslagen van de luchtfoto-

interpretatie die doorlopend door luchtfoto-interpretatiespecialisten werd uitgevoerd, aanvan-

kelijk in Londen, later op RAF Medmenham. Onder deze luchtfoto-interpretatierapporten zijn 

luchtverkenningsfoto’s (dikwijls in geannoteerde vorm), tekstdocumenten, en soms ‘bomb 

plots’, waarop de bij luchtfoto-interpretatie bevestigde bominslagen zijn ingetekend door spe-

cialisten van de RAF. 

 

De voor het vooronderzoek CE meest waardevolle subsoorten luchtfoto-interpretatierapporten 

zijn rapporten die de resultaten van specifieke aanvallen beschrijven aan de hand van strike-

foto’s (foto’s die tijdens het bombardement werden gemaakt) en rapporten die, op basis van 

foto’s gemaakt in de dagen of weken ná de aanval, de aangerichte bombardementsschade 

beschrijven. 

 

Geraadpleegde stukken: 

Inventarisnr. Omschrijving Relevant 

270 Reports and Photographs. Allied Central Interpretation 
Unit. Interpretation reports: KS1351-KS1633. incomplete. 
1944  July – 1945 Apr. 

Ja. Zie tabel 
relevante 
stukken. 

 

 Air Ministry and successors: Operations Record Books, squadrons.  

(Toegangsnummer AIR 27) 

 

Evenals op Group- en Wing-niveau, werden de operationele gegevens van RAF-eenheden 

ook op Squadron-niveau bijgehouden in een Operations Record Books (ORB). Deze gege-

vens bevinden zich in toegang AIR 27. Saricon heeft de ORB’s bekeken van de Squadrons 
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die boven het onderzoeksgebied actief waren. Deze gegevens zijn op datum van actie geor-

dend. 

 

Geraadpleegde stukken: 

Inventarisnr. Omschrijving Relevant 

1157 No 193 Squadron: Operations Record Book. 01 Decem-
ber 1942 - 31 August 1945. 

Ja. Zie tabel 
relevante 
stukken. 1169 No. 197 SQUADRON. Operations Record Books. No 197 

Squadron: Operations Record Book. 01 November 1942 - 
31 August 1945. 

1528 No. 257 SQUADRON. Operations Record Books. No 257 
Squadron: Operations Record Book. 01 January 1944 - 
31 March 1945. 

1548 No. 263 SQUADRON. Operations Record Books. No 263 
Squadron: Operations Record Book. 01 January 1942 - 
31 May 1945. 

1559 No. 266 SQUADRON. Operations Record Books. No 266 
Squadron: Operations Record Book. 01 January 1943 - 
30 June 1945. 

1678 No. 308 SQUADRON. No 308 Squadron: Operations 
Record Book. 01 September 1940 - 31 December 1945. 

 

Mogelijk relevante stukken: 

Inv. nr. Datum Uitgevoerd 
door 

Details aanval Verklaring tekst Aanvullende info 
Squadron ORB 

AIR 
37/716 

5 decem-
ber 1944 

Second Tacti-
cal Air Force. 
12 Spitfires 33 
Squadron, 
135 Wing. 
Time up: 
0805, down: 
0935. 

D.852965. 6x500, 
one hit on line, 
one on embank-
ment. HDT (Horse 
Drawn Traffic) 
attacked on bridge 
at E. Of LEIDEN. 
Predictor of gun 
position E. Of 
HAGUE dam-
aged. 6 a/c abor-
tive weather 

In het kaartcoördinaat 
D.852965 werd een 
aanval gedaan op een 
paardenkar, mogelijk 
alleen boordwapenbe-
schieting. 
 
Dit coördinaat valt 
buiten Leiden en is niet 
relevant. 

Niet in Saricon collec-
tie. 

Second Tacti-
cal Air Force. 
12 Spitfires, 
222 Squad-
ron, 135 
Wing. Time 
up: 0935, 
down: 1225. 

GOUDA-HAGUE, 
UTRECHT-
LEIDEN lines. 12 
x 500 used. 1 hit 
on line and near 
misses to Dyke. 

De spoorlijn Utrecht – 
Leiden werd gebom-
bardeerd met 12 bom-
men van 500 lb. Eén 
bom raakte het doelwit, 
een aantal bommen 
misten hun doelwit en 
kwamen bij een dijk 
terecht. 

Niet in Saricon collec-
tie. 

AIR 
24/635 

10 decem-
ber 1944 

Fighter Com-
mand. 
4 Spitfires, 
229 Squad-
ron, 12 
Group. 

At 0815 hrs. Four 
Spitfires of 229 
Squadron (each 
carrying 2 x 250 
lb. G.P. bombs) 
were despatched 
from [..] and 
bombed Leiden 
main railway stati-
on from S.E. to 
N.W. [..]. Four 
bombs were seen 
to score direct 

Vier Spitfires met elk 
twee bommen van 250 
lb. (8 bommen). bom-
bardeerden het 
hoofdspoorstation van 
Leiden. Vier bommen 
troffen hun doel, twee 
bommen vielen in de 
nabijheid van het doel-
wit en van de laatste 
twee bommen kon het 
resultaat niet worden 
waargenomen. 

Niet relevant. 
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Inv. nr. Datum Uitgevoerd 
door 

Details aanval Verklaring tekst Aanvullende info 
Squadron ORB 

hits, two fell in the 
target vicinity and 
the remaining two 
bombs were not 
observed.  

 
[Waarschijnlijk kwamen 
deze twee bommen 
neer aan de Alexander- 
en Sophiastraat]. 

AIR 
37/716 

11 decem-
ber 1944 

Second Tacti-
cal Air Force. 
8 Typhoons, 
263 Squad-

ron, 146 
Wing. Time 
up: 1126, 
down: 1230. 

BIG BEN Targets. 
8 x 1000 lb. and 8 
x 500 lb. on sheds 
containing projec-
tiles loaded on 
trucks in LEIDEN 
Rly Station. All 
bombs believed 
overshot. 

12.00 uur. Station 

Leiden gebombardeerd 
met 8 bommen van 
1000 lb. en 8 bommen 
van 500 lb. Alle bom-
men vielen naast het 
doelwit.  
 
Aanvullende informatie 
ORB: door verbeteren-
de weersomstandighe-
den konden twee aan-
vallen op een opslag-
plaats voor V2 in Leid-
den worden uitgevoerd. 
De eerste aanval was 
weinig succesvol maar 
de tweede aanval gaf 
beter resultaat met drie 
‘hits’ op een vermoede-
lijke opslagplaats. 

263 Squadron (AIR 
27/1548): 

Form 540: 
Slight improvement in 
weather permits 2 
operations against V2 
storage at Leiden. 
The first had little 
success but the sec-
ond (...) 
gave better results as 
3 direct hits were 
scored on the sidings 
where the V2’s were 
suspected and an 
orange flash and 
plenty of flying debris 
was observed. 
 
Form 541: 
8x Typhoon IB; 1126-
1245. The target was 
a V2 in a siding at 
Leiden. An attack was 
made but it is be-
lieved that all bombs 
overshot. There was 
intense medium and 
light flak from the 
target area. 

Second Tacti-
cal Air Force. 
8 Typhoons, 
257 Squad-

ron, 146 
Wing. Time 
up: 1126, 
down: 1230. 

BIG BEN Targets. 
6 x 1000 lb. and 4 
x 500 lb. MC on 
above target. 
NRO. P/O NYR. 

12.00 uur. Het doelwit 

[station Leiden] werd 
gebombardeerd met 6 
bommen van 1000 lb. 
en 4 bommen van 500 
lb. 
 
Aanvullende informatie 
ORB: rond het middag-

uur een aanval het 
stationsemplacement 
van Leiden met 1000 
lb. bommen. Doelwit 
zijn trucks waar V2 
raketten op worden 
geladen. 

257 Squadron (AIR 
27/1528): 
 

Form 540: 
Noon saw the squad-
ron airborne bound 
for LEIDEN marshal-
ling yards. The C.O. 
was leading with F/L 
JD Haworth, DFC, in 
charge of blue sec-
tion. One-thousand 
pound bombs were 
carried by fur mem-
bers and used to 
good effect on V2 
trucks. 
(...) 
Form 541: 
8x Typhoon; 1135-
1235; V2 IN SIDING 
LEIDEN. Bombs 
dropped A.B.T.A. 
Black smoke to 3,000 
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Inv. nr. Datum Uitgevoerd 
door 

Details aanval Verklaring tekst Aanvullende info 
Squadron ORB 

ft. Operation carried 
out with No 263 
Squadron, and in-
tense med. and lt. flak 
opposition 6,000 ft 
from T/A. 

Second Tacti-
cal Air Force. 
16 Typhoons 
193, 263, 257 

Sqns, 146 
Wing. 
Up 1535, 
down 1635. 

BIG BEN Targets. 
LEIDEN Rly Sta-
tion (trucks loaded 
with rocket projec-
tiles), 10 x 1000 
and 18 x 500. 
1 D/H South end 
of siding produc-
ing orange flah 
and much debris. 
2 D/H East part of 
siding. 
Majority of bombs 
in T/A but obser-
vation difficult 
owing to smoke. 
Target strafed. 

16.00 uur. Station 

Leiden werd gebom-
bardeerd met 10 bom-
men van 1000 lb. en 18 
bommen van 500 lb. 
Eén bom raakte het 
doelwit aan de zuid-
kant, twee bommen 
raakten hun doel aan 
de oostelijke kant. De 
meerderheid van de 
bommen vielen op het 
doelwit (T/A ‘target 
area’) maar door rook-
ontwikkeling was dit 
moeilijk te zien. Het 
doelwit werd ook be-
schoten met boordwa-
pens. 

193 Squadron (AIR 
27/1157): 

 
Form 540: 
(...) In the afternoon 
[weather] again dete-
riorated but W/O 
Walker went with W/C 
Wells to observe 
other squadrons 
bombing a V2 supply 
dump in Leiden. An 
orange flash and 
much debris were 
observed and the 
target area was cov-
ered in smoke. Mod-
erate light flak was 
encountered NW of 
the town. 
 
Form 541: 
2x Typhoon IB; 1540-
1625; Bombing V2 
supplies; The W/C 
and W/O Walker flew 
with 257 Squadron 
and 263 Squadron. 
They attacked V2 
supplies in the yards 
at Leiden. Good re-
sults. Moderate light 
flak. 
 
257 Squadron (AIR 
27/1528): 
 

Form 540: 
(...) In the afternoon 
LEIDEN was again 
pasted, this time 
more severely. The 
C.O. and F/L S.J. 
Eaton saw the whole 
target area covered 
with smoke from the 
incendiary bombs. 
Truly a ‘good show’. 
 
Form 541: 
6xTyphoon, 1535-
1635; V2 SUPPLY IN 
LEIDEN. Mission 
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Inv. nr. Datum Uitgevoerd 
door 

Details aanval Verklaring tekst Aanvullende info 
Squadron ORB 

carried out with Wing 
Commander flying, 
nos 193 and 263 
squadrons. Bombs 
dropped and believed 
T/A. Observation 
difficult because of 
much smoke in T/A. 
Straffed target well. 
Moderate light flak 
opposition NW corner 
of LEIDEN. 
 
263 Squadron (AIR 
27/1548): 
 

Form 540: 
Slight improvement in 
weather permits 2 
operations against V2 
storage at Leiden. (...) 
the second gave 
better results [than 
the first] as 3 direct 
hits were scored on 
the sidings where the 
V2’s were suspected 
and an orange flash 
and plenty of flying 
debris was observed. 
 
Form 541: 
8xTyphoon IB, 1535-
1635; The target was 
V2 supplies in Leiden. 
Two other squadrons, 
nos 193 and 257 took 
part in this operation. 
An attack was made 
and this squadron 
claims 1 direct hit on 
southern end of sid-
ings which produced 
an orange flash and 
much debris, also 2 
direct hits in eastern 
end of sidings. Mod-
erate light flak from 
Nw corner of Leiden. 

12 decem-
ber 1944 

Second Tacti-
cal Air Force. 
14 Mosquito’s 
140 Wing. 
Up 1945, 
down 2250. 

Detailed to attack 
BIG BEN activity 
at LEIDEN main 
Rly Station. 3 a/c 
dropped flares but 
were unable to 
identify target due 
weather condi-
tions. All a/c were 
recalled to base. 

Opdracht om in het 
kader van operatie Big 
Ben het station van 
Leiden aan te vallen. 
Drie vliegtuigen wier-
pen lichtfakkels af maar 
konden hun doelwit 
door het slechte weer 
niet identificeren. 

Niet relevant. 



 
Pagina 93 van 191 

13S136-VO-01 

 

Inv. nr. Datum Uitgevoerd 
door 

Details aanval Verklaring tekst Aanvullende info 
Squadron ORB 

17 decem-
ber 1944 

Second Tacti-
cal Air Force. 
50 Mosqui-
to’s, 140 
Wing. Up 
2354, down 
0510. 

Task I. 16 a/c to 
attack Big Ben 
activity at LEIDEN 
Railway Station. 
Task II. 18 a/c to 
destroy shipping 
at LEMMER. 
Task III. 16 a/c to 
attack movement 
on all routes of 
communication 
from Dusseldorf, 
Coblenz, Bonn 
and Cologne 
towards point 
F.0000. 
Tasks I and II 
abandoned due 
weather and 
brought all bombs 
back. 

Zestien vliegtuigen 
hadden de taak Leiden 
aan te vallen maar door 
het slechte weer werd 
de aanval afgelast. 

Niet relevant. 

AIR 
37/717 

22 januari 
1945 

Second Tacti-
cal Air Force. 
7 Typhoons, 
197 Squad-
ron, 146 
Wing. Up 
1430, down 
1737. 

Rail interdiction. 
[..] 13 x 500 on 
bridge D.759999, 
no hits. 

Een spoorbrug in het 
kaartcoördindaat 
D.759999 [spoorbrug 
de Vink ligt in dit kaart-

coördinaat] werd door 
een Typhoon met 13 
(12) bommen van 500 
lb. gebombardeerd. 
Geen van de bommen 
raakten hun doelwit. 
 
Aanvullende info ORB: 
op de spoorbrug wer-
den uiteindelijk 12 
bommen afgeworpen, 
één bom bleef hangen 
(‘hang up’). 

197 Squadron (AIR 
27/1169): 

 
Form 540: 
[..] in the afternoon to 
another bridge at 
LEIDEN but as the 
aircraft had to dive 
through cloud to at-
tack, no direct hits 
were obtained. There 
was a lively exchange 
of 20mm during the 
proceedings. 
 
Form 541: 
7x Typhoon IB; 1630-
1725; DD441 IN-
TERDICTION LEI-
DEN D.759999. 

These aircraft were 
led by F/L Hartley and 
were over he target at 
1700 hours. 13 
bombs were dropped 
(one hang up) and no 
hits were claimed. A 
V2 was seen taking 
off from D.931842 
heading west at an 
angle of 70-75 degs. 
Medium light flak was 
encountered from the 
target area. 

23 januari 
1945 

Second Tacti-
cal Air Force. 
9 Typhoons 
197 Sqn, 146 

Interdiction tar-
gets. 
16 x 1000 and 2 x 
500 on bridges 

Een spoorbrug in het 
kaartcoördinaat 
D.784989 [de spoor-
brug aan de Kanaal-

197 Squadron (AIR 
27/1169): 
 

Form 540: 
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Inv. nr. Datum Uitgevoerd 
door 

Details aanval Verklaring tekst Aanvullende info 
Squadron ORB 

Wing. 
Up 0953, 
down 1345. 

D.784989. Well 

concentrated. 
Many near 
misses. Bridge 
open at time of 
attack. 

weg ligt in dit kaartco-

ordinaat] werd gebom-
bardeerd met 16 bom-
men van 1000 lb. en 2 
bommen van 500 lb. 
Veel bommen vielen 
net naast het doelwit. 
Op het moment van de 
aanval stond de brug 
open. 
 
Aanvullende info ORB: 
in form 541 wordt ge-
sproken van een aan-
val door 10 Typhoons 
in plaats van 9. De 
meeste bommen kwa-
men neer op de noor-
delijke oever. 

S/L RC Curwen led 
ten aircraft to attack a 
bridge at LEIDEN. 
The bridge was open 
when they arrived but 
the bombing was well 
concentrated. 
 
Form 541: 
10 x Typhoon IB; 
1015-1110; D448 
LEIDEN BRIDGE 
CD784989. These 
aircraft were led by 
S/L RC Curwen and 
were over the target 
at 1945 [sic, 1045?] 
hours. All the bombs 
were dropped with a 
good concentration 
on the north bank and 
many near misses 
were claimed. The 
bridge was opened at 
the time of the attack. 

Second Tacti-
cal Air Force. 
7 Typhoons, 
277 Squad-
ron, 146 
Wing. 
Up 0953, 
down 1345. 

Railway bridge 
D.759999 not 
attacked due 
weather. 

Aanval op spoorbrug in 
kaartcoördinaat 
D.759999 [spoorbrug 
de Vink] ging door 
slechte weersomstan-
digheden niet door. 

Niet relevant. 

3 februari 
1945 

Second Tacti-
cal Air Force. 
5 Typhoons 
266 Sqn, 146 

Wing. 
Up 1158, 
down 1833. 

Rail interdiction. 
10 x 500 on 
bridge D.783989 – 
4 N/M’s. MET 2-0 
on LEIDEN-
GOUDA road. 

Op een spoorbrug in 
het kaarcoördinaat 
D.783989 [spoorbrug 
bij de Kanaalweg] 

werden 10 bommen 
van 500 lb. afgewor-
pen. 
 
Aanvullende info ORB: 
Ten zuiden van Leiden 
werd een ‘draaibrug’ 
aangevallen. De resul-
taten van de aanval 
konden niet waarge-
nomen worden. Waar-
schijnlijk wordt hier de 
Wilhelminabrug be-
doeld.

135
 

266 Squadron (AIR 
27/1559): 

 
Form 540: 
In the afternoon a 
mixed flight took off to 
bomb a bridge near 
LEYDEN. No hits 
were scored but on 
the way back two 
transports were seen 
N of GOUDA they 
were both destroyed. 
(flamers). 
 
Form 541: 
5x Typhoon IB, 1530-
1620. Interdiction 
Leiden Bridge. Draw 
bridge south of LEI-
DEN. No results ob-
served. Got 2 Staff 

                                                           
135

 Er zijn geen aanwijzingen in de overige bronnen dat de spoorbrug bij de Kanaalweg op deze dag gebom-
bardeerd werd. Wel is bekend dat op deze dag ten noorden van deze spoorbrug op de Hoge Rijndijk en 
Roomburgerweg (bij de Wilhelminabrug) twee bommen neerkwamen. 
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Inv. nr. Datum Uitgevoerd 
door 

Details aanval Verklaring tekst Aanvullende info 
Squadron ORB 

cars ‘flamer’. 

AIR 
24/638 

5 februari 
1945 

Fighter Com-
mand. 
4 Spitfires, 
453 Squad-
ron. 

At 1150 hours four 
Spitfires of 453 
Squadron each 
carrying two 250 
lb. bombs, took off 
[..] One aircraft 
returned early [..] 
the other three [..] 
attacked the Lei-
den-Utrecht railo-
way about four 
miles from Leiden. 
All bombs fell 
fifteen/twenty 
yards to the North 
East of the line. 

Drie spitfires met elk 
twee bommen van 250 
lb. bombardeerden een 
spoorlijn Leiden-Utrecht 
op circa vier mijl van 
Leiden. De bommen 
vielen vijftien tot twintig 
yards van de spoorlijn. 
 
Deze locatie valt buiten 
onderzoeksgebied.

136
 

Niet relevant. 

AIR 
37/717 

6 februari 
1945 

Second Tacti-
cal Air Force. 
8 Typhoons 
197 Sqn, 146 

Wing. 
Up 0930, 
down 1327. 

Bridge at 
D.784969 [dit 

moet zijn: 
D.784989] at-

tacked with 14 x 
1000. Line cut at 
both ends and 
bridge severely 
damaged. 

Op een spoorbrug in 
het kaartcoördinaat 
D.784989 [spoorbrug 
bij de Kanaalweg] 

werden 14 bommen 
van 1000 lb. afgewor-
pen. De spoorlijn is 
onderbroken en de 
brug raakte zwaar 
beschadigd. 
 
Aanvullende info ORB: 
In form 541 wordt ge-
sproken van een aan-
val door 12 Typhoons 
in plaats van 8. 

197 Squadron (AIR 
27/1169): 
 

Form 540: 
S/L Curwen led the 
first show on a bridge 
at LEIDEN which was 
destroyed. 
 
Form 541: 
12 x Typhoon IB; 
1025-1120; LEIDEN 
BRIDGE DD569 
D.784989. These 
aircraft were led by 
S/L RC Curwen, DFC 
and all the bombs 
were dropped. The 
line was cut at the 
east and west ends of 
the bridge which is 
believed to be se-
verely damaged. 

Second Tacti-
cal Air Force. 
6 Typhoons 
257 Sqn, 146 
Wing. 
Up 0930, 
down 1327. 

Bridge at 
D.759999 at-
tacked with 8 x 
1000, bridge cov-
ered in smoke and 
one hit on flak 
post.[..]. 

Op een spoorbrug in 
het kaartcoordinaat 
D.759999 [spoorbrug 
de Vink] 8 bommen 

van 1000 lb. afgewor-
pen. 

Niet in Saricon collec-
tie. 

AIR 
24/641 

28 februari 
1945 

Fighter Com-
mand. 
4 Spitfires, 
453 Squadron 

At 0830 hrs. four 
Spitfires [..] each 
carrying two 250 
lb. bombs [..] flew 
around Leiden to 
bomb a railway 
bridge S.W. of the 
town. Bombing 
was carried out in 

Vier spitfires met elk 
twee bommen van 250 
lb. (8 bommen) bom-
bardeerden een spoor-
brug ten zuidwesten 
van de stad [spoorbrug 
de Vink]. Alle bommen 
vielen rond de brug. 

Niet relevant. 

                                                           
136

 De vermelding in Zwanenburg dat bij dit bombardement de spoorbrug over het Rijn-Schiekanaal werd ge-
troffen is derhalve niet juist.  
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a dive from 6,000 
to 3,5000 ft., N.E. 
to S.W. and all 
bombs fell around 
the bridge.[..]  

AIR 
24/644 

15 maart 
1945 

Fighter Com-
mand. 
4 Spitfires, 
451 Squadron 

At 1310 hrs. four 
Spitfires of 451 
Squadron took off 
[..] each carrying 2 
x 250 lb. bombs 
[..] A railway E. of 
Leiden was 
bomded in a dive 
from 8-3,000 ft. 
from W.te E., all 
bombs bursting on 
or close to a rail-
way embankment. 
The line was cut 
in at least one 
place. 

Vier spitfires met elk 2 
bommen van 250 lb. (8 
bommen) bombardeer-
den een spoorlijn ten 
oosten van Leiden. Alle 
bommen vielen dicht bij 
het spoor.Het spoor 
werd verwoest. 
 
Deze locatie valt buiten 
onderzoeksgebied

137
. 

Niet relevant. 

21 maart 
1945 

Fighter Com-
mand 
4 Spitfires, 
603 Squadron 

At 0910 hours, 
four Spitfires of 
603 Squadron 
each armed with 2 
x 250 lb. bombs, 
took off [..] They 
crossed the Dutch 
coast at Katwijk 
and flew North to 
the Amsterdam-
Alkmaar railway. 

A few dives [..] 
and all bombs fell 
slightly East fo the 
railway [..]. 

Vier spitfires met elk 2 
bommen van 250 lb. (8 
bommen) bombardeer-
den het spoor bij Am-
sterdam en Alkmaar. 
 
Deze locatie valt buiten 
het onderzoeksge-
bied.

138
 

Niet relevant. 

22 maart 
1945 

Fighter Com-
mand 
4 Spitfires, 
451 Squadron 

At 1155 hrs. four 
Spitfires of 451 
Squadron were 
despatched [..] 
each armed with 1 
x 500 lb. and 2 x 
250 lb. bombs. [..] 
the A/C [aircraft] 
bombed the 
bridge 4 miles S. 
of Leiden in dives 
from 10, -4,0000 
ft. All bombs fell 
on the embank-
ment. [..] The 
Spitfires observed 
that the railway 
bridge just South 

Vier spitfires met elk 1 
bom van 500 lb. en 
twee bommen van 250 
lb. (12 bommen) bom-
bardeerden een (spoor) 
brug 4 mijl ten zuiden 
van Leiden. Er werd 
waargenome dat een 
spoorbrug net ten zui-
den van Leiden [spoor-
brug de Vink] verwoest 
was. 

Niet relevant. 

                                                           
137

 De vermelding in de literatuur dat bij dit bombardement de spoorbrug de Vink werd geraakt is derhalve 
niet juist. 
138

De vermelding in de literatuur dat bij dit bombardment spoorbrug de Vink werd geraakt is derhalve niet 
juist. 
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of Leiden had 
been destroyed. 

24 maart 
1945 

Fighter Com-
mand 
4 Spitfires 
602 Squadron 

At 1305 hrs. four 
Spitfires of 602 
Squadron each 
armed with one 
500 lb. and two 
250 lb. bombs 
were dispatched 
[..] and after 
crossing the 
Dutch coast over 
Katwijk, bombed 
the Leiden/Alphen 
railway near 
Leiderdorp. The 
attack was carried 
out from E. to W. 
is a dive from 
7,000 to 2,000 ft.: 
three clusters 
scored direct hits 
on the rails: the 
other cluster fell 
on the track but 
these bombs did 
not explode. [..]. 

Vier spitfires met elk 
een bom van 500 lb. en 
twee bommen van 250 
lb. (12 bommen) bom-
bardeerden het spoor 
Leiden-Alphen ter 
hoogte van Leiderdorp 
[in de nabijheid van de 
spoorbrug over het Rijn 
Schiekanaal]. Drie 
clusters van bommen 
raakten het spoor, het 
andere cluster viel op 
het spoor en kwam niet 
tot ontploffing. 

Niet relevant. 

30 maart 
1945 

Fighter Com-
mand 
6 Spitfires 
603 Squadron 

At 1715 hrs. six 
Spitfires of 603 
Squadron took off 
[..] each carrying 
two 250 lb. bombs 
with 0.25 second 
fuse. Two aircraft 
returned early with 
mechanical trou-
ble, and the oth-
ers as escort. The 
other four [..] 
bombed the Lei-
den/Alphen line S. 
of Hoogerrijndijk 
in dives from 
7,000 to 2,000 ft. 
from W. to E. All 
bombs scored 
near misses on 
the N. side of the 
track. [..]. 

Vier spitfires met elk 
twee bommen van 250 
lb. met een vertra-
gingsontsteker van 
0,25 seconde (8 bom-
men) bombardeerden 
het spoor ten zuiden 
van de Hoogerijndijk 
polder [dit spoor ligt ten 
zuidoosten van de 
spoorbrug over het Rijn 
Schiekanaal]. Alle 
bommen misten net 
hun doel en vielen ten 
noorden van het spoor. 

Niet relevant. 

31 maart 
1945 

Fighter Com-
mand 
4 Spitfires 
124 Squadron 

At 1725 hours, 
four Spitfires of 
124 Squadron left 
[..] each carrying 
two 250 lb. eleven 
second delay 
bombs. They 
crossed over 
Katwijk and two 
attacked the Lei-

Twee spitfires met elk 
twee bommen van 250 
lb.(vier bommen) met 
een vertragingsontste-
ker van elf seconden 
bombardeerden een 
brug in het spoor Lei-
den-Den Haag vlakbij 
Leiden [spoorbrug de 
Vink]. Een bom ver-

Niet relevant. 
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den/Haarlem 
railway [..]. The 
remaining aircraft 
bombed a bridge 
on the Lei-
den/Hague rail-
way near Leiden, 
one bomb damag-
ing it. Another 
bomb penetrated 
the permanent 
way and fell in the 
canal below 
leavind a large 
crater on the line. 

woeste de brug, een 
andere bom viel door 
het spoor in het water. 
Deze bom veroorzaak-
te een grote krater op 
het spoor.  

AIR 
14/3668 

12 april 
1941 

Interpretation 
Report No. 
719 
82 Squadron 

Photograph (zie 
figuur 7) Taken by 
82 Squadron 
12.4.41. Leiden. 
Power station 
photographed on 
second run over 
the target imme-
diately after at-
tack. 

Foto genomen door 82 
Squadron. Leiden. De 
gasfabriek gefotogra-
feerd bij een tweede 
‘run’ [vlucht] over het 
doelwit direct na de 
aanval. 
 
Met aanval wordt be-
doeld het bombarde-
ment op 12 april 1941 
op de gasfabriek van 
Alkmaar. Bij de luchtfo-
to-interpretatie werd 
abusievelijk aangeno-
men dat dit de gasfa-
briek van Leiden was. 
Deze aanname werd 
foutief in de literatuur 
overgenomen (zie ook 
voetnoot 28). 

Niet relevant. 

AIR 
34/270 

10 - 18 
december 
1944 

Immediate 
Interpretion 
Report No. 
K.S. 1571 
Confidential 
19 Dec. 1944 
Locality Lei-
den Station 
[..]  

This report covers 
damage to target 
up to 1420A hours 
on 18 December 
1944, including 
the attack b air-
craft of H.Q. 
Fighter Command 
on the 10 Decem-
ber 1944. 
Provisional 
statement on 
damage. 

The following 
incidents are 
visible in the im-
mediate vicinity of 
Leiden railway 
station. (Distances 
have been meas-
ured from the 
point of which the 
road ‘Stationsweg’ 

Verslag van de schade 
toegebracht aan het 
doelwit [station Leiden] 
van 10 december tot 18 
december 1944. 
 
In de directe omgeving 
van station Leiden kan 
het volgende worden 
waargenomen: 
 
1. Oostkant van het 
station: 1 ‘hit’, 1 huis 
verwoest en de hoek 
van een groot gebouw. 
2. Zuidkant van het 
station: 1 ‘hit’ op een 
doodlopend zijspoor 
waarbij tenminste 1 
wagon werd geraakt en 
een gat in het dak van 
spoorwegopslagplaats 
aan de Spoorwegha-

Niet relevant. 
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crosses the line 
north of the sta-
tion building).  
1. E. side of 
Stationweg: direct 
hit, destroying 1 
small house and 
corner of larger 
building [..]. 
2. S. of Station:hit 
on dead-end 
siding has dam-
aged at least 1 
wagon and blown 
hole in roof of long 
railway shed 
alongside 
Spoorweghaven 
[..]. 
3. W. side of 
Stationsweg: row 
of small houses 
and sheds dam-
aged or de-
stroyed, probably 
by fire [..]. 
4. S. of Station: 
direct hits on 2 
busi-
ness/residential 
blocks [..]. 
5. N.E. of Station: 
3 hits in open 
ground, 1 being 
near miss to rail-
way line [..]. 
6. E. of Station: 
closely-grouped 
concentration of 
from 6 to 9 craters 
inopen field, oblit-
erating shelter 
trenches. At least 
one crater is over 
50 feet in diame-
ter. The ground 
appears water-
logged and the 
craters filled from 
a small dyke 
nearby which has 
been breached. 
 
Photographs 
taken by: 542 

ven. 
3. Westkant van het 
station: een rij smalle 
huizen of schuren be-
schadigd of verwoest, 
waarschijnlijk door 
brand. 
4. Zuidkant van het 
station: directe ‘hits’op 
twee kantoor- en flat-
gebouwen. 
5.Noordoost van het 
station: 3 ‘hits’ in een 
open veld, waarvan er 
een bijna het spoor 
heeft geraakt. 
6. Oostkant van het 
station: concentratie 
van 6 tot 9 kraters in 
een open veld die 
schuilloopgraven ver-
nietigd hebben. Ten-
minste één krater is 50 
feet [circa 15 meter] in 
doorsnede. De grond 
lijkt onder water te 
staan. Door een dijk-
breuk in de directe 
omgeving van de kra-
ters zijn deze volgelo-
pen met water. 
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Squadron 
Sortie: 
106G/3825.

139
 

 

Samenvatting onderzoek The National Archives: 

 

10 december 1944 

Vier Spitfires van 229 Squadron bombardeerden met 8 bommen van 250 lb. het hoofdspoor-

station van Leiden. Vier bommen troffen hun doel, twee bommen vielen in de nabijheid van 

het doelwit en van de laatste twee bommen kon het resultaat niet worden waargenomen. 

 

11 december 1944 

Omstreeks 12.00 uur werd het station Leiden gebombardeerd door acht Typhoons van 263 

Squadron met acht bommen van 1000 lb. en 8 bommen van 500 lb. Alle bommen vielen 

naast het doelwit. Verder bombardeerden ook acht Typhoons van 257 Squadron met 6 

bommen van 1000 lb. en 4 bommen van 500 lb. het station Leiden.  

 

Omstreeks 16.00 uur bombardeerden zestien Typhoons van 193, 263 en 257 Squadron 

station Leiden met 10 bommen van 1000 lb. en 18 bommen van 500 lb. Eén bom raakte het 

doelwit aan de zuidkant, twee bommen raakten hun doelwit aan de oostelijke kant.  

 

Uit een naderhand opgesteld schaderapport (Interpretation Report, zie figuur ) werd duidelijk 

dat naast het raken van een spoor en een opslagplaats aan de Spoorweghaven, ook huizen 

en gebouwen bij de bombardementen zijn geraakt. 

 

22 januari 1945 

Spoorbrug de Vink werd door zeven Typhoons van 197 Squadron gebombardeerd met 12 

bommen van 500 lb. Eén bom bleef hangen (‘hang-up’). Geen van de bommen raakten hun 

doelwit. 

 

23 januari 1945 

De spoorbrug aan de Kanaalweg werd door tien Typhoons
140

 van 197 Squadron gebombar-

deerd met 16 bommen van 1000 lb. en 2 bommen van 500 lb. Om het moment van de aan-

val stond de brug open. Vele bommen vielen net naast het doelwit en kwamen neer op de 

noordelijke oever. 

 

3 februari 1945 

De spoorbrug aan de Kanaalweg werd door vijf Typhoons van 266 Squadron gebombar-

deerd met 10 bommen van 500 lb. 

 

5 februari 1945 

De spoorlijn Leiden – Utrecht, op vier mijl van Leiden, werd op deze dag gebombardeerd 

door drie Spitfires van 453 Squadron met 6 bommen van 250 lb. Deze locatie valt buiten het 

onderzoeksgebied. 

  

                                                           
139

 Deze sortie van 18 december 1944 is in het bezit van Saricon en is ook meegenomen in de luchtfoto-
analyse in paragraaf 3.13. Voor het overzicht in de figuren zijn de luchtfoto’s van 18 maart 1945 gebruikt 
aangezien deze beter van kwaliteit waren. 
140

 Volgens de ‘daily logs’ van de 2 Tactical Air Force (TAF) waren dit negen Typhoons. Het Operations Re-
cord Book van No. 197 Squadron spreekt echter van tien Typhoons. Aangezien het ORB de meest gedetail-
leerde informatie verzamelde met betrekking tot de bombardementsvluchten wordt aangenomen dat tien 
Typhoons de aanval hebben uitgevoerd.  
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6 februari 1945 

De spoorbrug bij de Kanaalweg werd door twaalf Typhoons
141

 van 197 Squadron gebombar-

deerd met 14 bommen van 1000 lb. De brug raakte zwaar beschadigd en de spoorlijn onder-

broken. 

 

Verder werd op deze dag ook spoorbrug de Vink gebombardeerd door 6 Typhoons van 257 

Squadron met 8 bommen van 1000 lb. 

 

28 februari 1945 

Spoorbrug de Vink werd door vier Spitfires van 453 Squadron gebombardeerd met 8 bom-

men van 250 lb. Alle bommen vielen rond de brug. 

 

15 maart 1945 

Een spoorlijn ten oosten van Leiden werd door vier Spitfires van 451 Squadron met 8 bom-

men van 250 lb. Deze locatie valt buiten het onderzoeksgebied. 

 

21 maart 1945 

Vier Spitfires van 603 Squadron bombardeerden het spoor Amsterdam – Alkmaar met 8 

bommen van 250 lb. Deze locatie valt buiten het onderzoeksgebied. 

 

22 maart 1945 

Een spoorbrug 4 mijl ten zuiden van Leiden (aangenomen wordt dat hier de Vinkbrug mee 

bedoeld wordt) werd door vier Spitfires van 451 Squadron met 4 bommen van 500 lb. en 8 

bommen van 250 lb. gebombardeerd. De spoorbrug net ten zuiden van Leiden (Vinkbrug) 

raakte beschadigd. 

 

24 maart 1945 

Het spoor Leiden-Alphen ter hoogte van Leiderdorp (in de nabijheid van de spoorbrug bij de 

Kanaalweg) werd door vier Spitfires van 602 Squadron gebombardeerd door vier bommen 

van 500 lb. en 8 bommen van 250 lb. Drie clustersvan bommen raakten het spoor, het ande-

re cluster viel op het spoor en kwam niet tot ontploffing. 

 

30 maart 1945 

Het spoor ten zuiden van de Hoogerijndijk (polder) werd gebombardeerd door vier Spitfires 

van 603 Squadron met 8 bommen van 240 lb. Alle bommen misten hun doel en vielen ten 

noorden van het spoor. 

 

31 maart 1945 

Spoorbrug de Vink werd door twee Spitfires van 124 Squadron gebombardeerd met 4 bom-

men van 250 lb. Een bom verwoeste de brug, een andere bom viel door het spoor in het wa-

ter. Deze bom veroorzaakte een grote krater op het spoor.  

 

                                                           
141

 In de ‘daily logs’ van 2 TAF wordt gesproken van 8 Typhoons, de ORB noemt 12 Typhoons. Hier wordt de 
ORB gevolgd (zie voetnoot 139). 
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Figuur 11 Fragment uit het Interpretation Report K.S. 1571 van 19 december 1944 waaruit blijkt dat de 
luchtaanval op het station van Leiden in december 1944 ook veel gebouwen en huizen in de directe omge-
ving hebben geraakt. Bron: National Archives (Londen), toegang AIR 34: Air Ministry: Central Interpretation 
Unit, predecessors and related bodies: Reports and Photographs, inventarisnummer 270: Reports and Pho-
tographs. Allied Central Interpretation Unit. Interpretation reports: KS1351-KS1633. incomplete. 1944 July – 
1945 Apr. 

 

3.11 BUNDESARCHIV-MILITÄRARCHIV, FREIBURG  

 

Saricon beschikt over een verzameling documenten afkomstig uit het Bundesarchiv-

Militärarchiv te Freiburg, Duitsland. Voor dit onderzoek zijn det Lageberichten (dagrapporten) 

van de Luftwaffenführungsstab met meldingen van luchtaanvallen op Nederlands grondgebied 

over de periode augustus 1940 tot juli 1941 geraadpleegd. 

 

De stukken zijn afkomstig uit de volgende dossiers: 

 

 Toegang RM7, inv 345-348; 

 Toegang RL2/II, inv 220-238, 243-246, 248, 250. 
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Mogelijk relevante stukken 

Datum Inhoud 

10.05.1940 ‘Ein Barackenlager westl. Leiden wurde getroffen und in Brand gesetzt.’ 

14.05.1940 ’16.00 Uhr. … Anschliessend Flakstellungen 2 km südl. Leiden sowie bei 
Wassenaar (Haag) durch mehrere Volltreffer zum Schweigen gebracht.’  

25.06.1940 
26.06.1940 

‘Úhrzeit: 02.06 Uhr. Ort: no. Leiden (Holland). Anzahl der Bomben: Nicht 
gemeldet. Wirkung: Kein Schaden.’ 

27.06.1940 ‘Uhrzeit: 15.17 Uhr. Ort: Leiden (Holland). Anzahl der Bomben: Nicht gemel-
det. Wirkung: Keine Schadenmeldung.’ 

01.07.1940 
02.07.1940 

‘Uhrzeit: 02.05 Uhr. Ort: nw. Leiden (Holland). Anzahl der Bomben: Nicht 
gemeldet. Wirkung: Kein Schaden.’ 

15.09.1940 ‘Uhrzeit: Unbekannt. Ort: Voorburg. s. Leiden. Anzahl der Bomben: 1. Wir-
kung: Einschlag auf Strecke V.-Zuidersee. Gleis leicht beschädigt und für 
kurze Zeit gesperrt.’ 

06.01.1941 ‘Luftgau Holland. Uhrzeit: 08.40. Ort: Leiden. Anzahl der Bomben: MG-feuer 
wirkung. Kein Schaden.’ 

15.07.1941 ‘Uhrzeit: 00.40. Ort: Hillegom (Leiden). Anzahl der Bomben: 1 Sprb. Wirkung: 
2 Holländer tot. 1 Holländerin verletzt, mehrere Häuser schwer beschädigt.’ 

 

Met betrekking tot het onderzoeksgebied zijn geen relevante feiten gevonden. 

3.12 NIEUWSBERICHTEN 

 

3.12.1 Saricon Collectie 

 

Saricon beschikt over een collectie explosievengerelateerde nieuwsberichten uit de periode 

1982 – heden. Uit een inventarisatie van de aanwezige artikelen blijkt dat deze ook al in de 

krantencollectie van het Ergoedcentrum Leiden en omstreken zijn aangetroffen. Deze collectie 

is ook vollediger dan de Saricon collectie. Een uitgebreid overzicht is terug te vinden in para-

graaf 3.3. Derhalve wordt hiernaar verwezen. 

 

3.12.2 Documenten verzameld uit eerdere onderzoeken 

 

Saricon heeft in het verleden diverse vooronderzoeken in de gemeente Leiden uitgevoerd. 

Daarbij zijn door Saricon in het gemeentearchief en in het semistatische archief diverse do-

cumenten met betrekking tot het opsporen en opruimen van munitie over de periode 1969 tot 

1998 verzameld. Een deel van deze documenten, zoals het dossier over de bomruiming aan 

de Morsweg, zijn tijdens dit onderzoek weer teruggevonden in het archief van de politie Lei-

den (zie paragraaf 3.3). Andere documenten, zoals bijvoorbeeld de zoekacties in 1980 en 

1983 bij de nieuwbouw van het (Leids) Universitair Medisch Centrum en de zoekactie in 1999 

bij de Rijnsburgerbrug, zijn echter niet in het gemeentearchief aangetroffen. Deze informatie is 

bijvoorbeeld wel weer in de collectie ruimrapporten van de EOD aangetroffen (zie paragraaf 

3.8). 

 

Omdat de herkomst van de gevonden documenten door Saricon in het verleden niet altijd 

goed werd vastgelegd is al deze informatie nu verzameld in de huidige projectmap. Het betreft 

hier diverse gemeentelijke correspondentie en nota’s aan het college van Burgemeester en 

Wethouders (B&W). Ter verduidelijking is in onderstaande tabel een overzicht opgenomen: 

 

Afkomstig uit 

saricon project 

Dossierreferentie Inhoud 

Locatie Stationsweg 1960 

Vooronderzoek 
Stationsplein 
Trafolocatie te 

Raadsbesluit d.d. 20 september 
1960.  

Via de directie Gemeentewerken 

wordt de Mijnopruimingsdienst 

gevraagd om het bouwterrein van 
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Afkomstig uit 

saricon project 

Dossierreferentie Inhoud 

Leiden’ met ken-
merk 72438-VO-
01. 

de firma Van Eesteren aan het 

Stationsplein te onderzoeken op de 

aanwezigheid van explosieven.  

Dossier: 2.07.351.12 Verkoop 

van grond aan het Stationsplein 

aan de N.V. Aannemings Mij. 

J.P. van Eesteren te Rotterdam. 

Raadsbesluit d.d. 25 juli 1960, 

nr. 230. 

Brief,d.d. 9 februari 1961 aan 

het hoofd Wederbouw van het 

Ministerie van Financiën te Den 

Haag. 

In de brief wordt kennis gegeven 

van de vondst van een bom bij 

graafwerkzaamheden bij het Stati-

onsplein op 21 september 1960 en 

de kosten voor de verwijdering van 

deze bom door de Hulpverlenings-

dienst. In de bijlage een kaart van 

het stationsgebied met ingetekend 

het verkochte terrein. 

Locatie AZL 1980-1983 

Vooronderzoek 
CE gemeente 
Leiden Morssin-
gel’ met kenmerk 
72200-HO-001. 

Brief, d.d. 20 mei 1980 van de 

gemeente Leiden aan de Explo-

sieven Opruimingsdienst. 

Verzoek aan de EOD om een 

zoekactie cq. detectie uit te voeren 

naar eventueel achtergeleven 

blindgangers op het bouwterrein 

van het nieuw te realiseren (Leids) 

Academisch Ziekenhuis. 

Brief, d.d. 27 oktober 1980, van 

de EOD aan de gemeente Lei-

den. 

Bericht dat een terreingedeelte van 

de bouwplaats van het Academisch 

Ziekenhuis is afgezocht met detec-

tieapparatuur. Bij deze werkzaam-

heden zijn geen explosieven aan-

getroffen. 

Brief, d.d. 16 maart 1983 van 

het Academisch Ziekenhuis 

Leiden (AZL) aan de gemeente 

Leiden. 

Kennisgeving dat in 1980 op het 

terrein van het AZL ten behoeve 

van het slopen van studentenba-

rakken en het plaatsen van bouw-

keten detectie op maaiveldhoogte 

was uitgevoerd. Nu [1983] de juiste 

bouwplaats bekend is wordt het 

verzoek gedaan om na het ontgra-

ven van de bouwput de EOD nog-

maals te laten detecteren op explo-

sieven [verwijzing naar een teke-

ning in de bijlage, deze is echter 

niet in de projectdocumentatie 

aangetroffen]. 

Nota d.d. 5 april 1983 B&W 

Leiden. 

Verzoek om een hernieuwd onder-

zoek in te stellen naar achtergele-

ven explosieven op het bouwterrein 

van het AZL. De werkzaamheden 

bestaan uit het tot 2 meter afgraven 

van een bouwput om vervolgens 

daar 20 meter diep heipalen te 

slaan. 

Brief, d.d. 18 april 1983, van de 

gemeente Leiden aan de EOD. 

Verzoek om detectiemaatregelen 

uit te voeren in een bouwput waar 

tot 20 meter diep geheid gaat wor-

den. 

Locatie Boshuizerwetering 1981 
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Afkomstig uit 

saricon project 

Dossierreferentie Inhoud 

Vooronderzoek 
CE gemeente 
Leiden Morssin-
gel’ met kenmerk 
72200-HO-001. 

Nota d.d. 10 februari 1981 aan 

B&W.  

Voorstel om naar aanleiding van 

het neerkomen van twee bommen 

aan de Boshuizenwetering (gebied 

de Coebel) de EOD te vragen de-

tectiemaatregelen te treffen. Er 

wordt melding gemaakt van één 

blindganger, de tweede bom zou al 

zijn geruimd. In de bijlage een kaart 

met daarop ingetekend de locatie 

van de blindganger in de Boshui-

zerwetering. 

Brief, d.d. 16 februari 1981, van 

de gemeente Leiden aan de 

EOD. 

Verzoek aan de EOD om een ver-

kennings- en opsporingsactie uit te 

voeren op locatie van het gebied de 

Coebel. 

Locatie Morssingel 1984-1985 

Vooronderzoek 
CE gemeente 
Leiden Morssin-
gel’ met kenmerk 
72200-HO-001. 

Dossier ruiming vliegtuigbom 

aan de Morsweg 1984.  

Zie paragraaf 3.3. 

Locatie Rijnsburgersingel/Rijnsburgerbrug 1999 

Vooronderzoek 
CE gemeente 
Leiden Morssin-
gel’ met kenmerk 
72200-HO-001. 

Rapport van Vooronderzoek 

door de EOD ‘De Rijnsburger-

brug’ met kenmerk 991382 d.d. 

5 augustus 1999. Bijlage: een 

kaart van de Rijnsburgerbrug; 

en: Rapport van aanvullend 

vooronderzoek met kenmerk 

991382/991787 d.d. 29 februari 

2000.
 142

 

In beide vooronderzoeken zijn 

getuigenverklaringen opgenomen. 

Eén getuige vertelt dat naar aanlei-

ding van een bombardement een 

bom in het water van de Morssingel 

terecht is gekomen. Een tweede 

getuige verklaart dat aan de zijde 

van het Museum van Volkenkunde 

nog drie vliegtuigbommen in het 

water liggen.  

Plan van aanpak zoekactie 

gemeente Leiden. 

Plan van aanpak met uiteenzetting 

hoe de detectie bij de Rijnsburger-

brug wordt aangepakt. 

Locatie Herensingel 1999 

Vooronderzoek 
CE gemeente 
Leiden Morssin-
gel’ met kenmerk 
72200-HO-001. 

Brief van onbekend aan Ingeni-

eursbureau Leiden d.d. 18 au-

gustus 1999. 

In de brief met in de bijlage opge-

nomen een getuigeverslag en 

schets d.d. 29 januari 1985 van de 

heer P. de Meij waarin beschreven 

wordt dat naar aanleiding van het 

bombardement in december 1944 

nog twee bommen in het water van 

de Herensingel liggen. 

Locatie Broek- en Simontjespolder (huidige Merenwijk) 

Vooronderzoek 
CE gemeente 
Leiden Morssin-
gel’ met kenmerk 
72200-HO-001. 

Brief van gemeentewerken 

Leiden aan B&W Leiden d.d. 8 

september 1969. 

Bericht dat in een weiland in de 

Broek- en Simontjespolder nog drie 

blindgangers liggen. De mijnoprui-

minsdienst is op de hoogte ge-

bracht en zal zorg dragen voor het 

opsporen en onschadelijk maken 
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Afkomstig uit 

saricon project 

Dossierreferentie Inhoud 

van de mijnen. [niet bekend is of 

met blindgangers de mijnen wordt 

bedoeld. Verder is uit dit bericht 

ook niet duidelijk of het verwijderen 

ook daadwerkelijk gebeurd is]. 

Brief van commisaris van politie 

aan het hoofd Burgerdienst van 

Munitieopruiming d.d. 11 sep-

tember 1947. 

Bericht dat in een weiland in de 

Stadpolder einde Os- en Paarden-

laan in december 1944 vier bom-

men zijn gevallen die niet ontploft 

zijn. Verzoek om nodige maatrege-

len te treffen.
143

 

Brief van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken aan de 

burgemeester van Leiden, d.d. 

8 oktober 1947. 

Bericht dat naar aanleiding van een 

onderzoek door de Hulpverlenings-

dienst gebleken is dat de aanwezi-

ge bommen in de Stadspolder op 

grote diepte zitten en dat deze 

tezijnertijd door de Hulpverlenings-

dienst zullen worden verwijderd. 

 

De bovengenoemde documenten zijn in het onderzoek meegenomen. De bijgeleverde schet-

sen en plattegronden met daarop ingetekend de locatie(s) van de blindgangers bij de Heren-

singel, Rijnsburgerbrug en de Boshuizenwetering zijn ingetekend in het GIS-bestand om zo 

de afbakening van het verdachte gebied nauwkeuriger te kunnen bepalen. 

 

3.13 GETUIGEN 

 

In overleg met de opdrachtgever is besloten voor dit onderzoek gesprekken met getuigen 

van oorlogshandelingen te voeren. In deze paragraaf is een kort verslag opgenomen van ge-

sprekken die Saricon in augustus 2014 heeft gevoerd met de heer N.A. van der Hulst en de 

heer B.W. Arts. De volledige verslagen zijn opgenomen in de bijlagen: 

 

De heer N.A. van der Hulst: 

De heer Van der Hulst is als kind getuige geweest van een bombardement op de Vinkbrug 

op 6 februari 1945. Hij vertelt daar het volgende over: 

 

‘(..) toen we bijna bij de boerderij waren (de boerderij van zijn oom om melk te halen) kwa-

men er vliegtuigen aan en zag ik dat er bommen uit werden geworpen.’ Eén bom kwam pre-

cies op het huis waar de boot lag waarmee was overgevaren. Een tweede bom viel over een 

andere blok huizen heen op een kruidenierswinkel.’  

 

De explosie veroorzaakte zoveel stof en rook dat het tussenliggende blok huizen even hele-

maal niet meer te zien was. Op de terugweg toen hij de boot terug weer wilde nemen werd 

hij tegengehouden en kon hij niet meer bij de boot komen. Hij zag dat het huis waar de boot 

lag helemaal vernield was. Bij dit bombardement kwamen drie kinderen, jongens, om het le-

ven. Hij zag een paard en wagen staan afgedekt met witte lakens. Eén meisje was zwaar 

gewond, blind, en is later uiteindelijk ook overleden. De luchtaanval werd uitgevoerd door 

vier vliegtuigen die aan kwamen vliegen vanaf Voorschoten. In een weiland bij de brug ston-

den vier stellingen vierloopsgeschut. De vliegtuigen kwamen altijd vanaf het spoor aanvlie-

gen en als zij bij de brug waren maakten zij een grote bocht richting Leiden en dan kwamen 
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ze via de Oude Rijn op de brug aanvliegen. De heer Van der Hulst heeft twee bommen zien 

exploderen, maar er kunnen ook nog bommen in de Rijn terecht zijn gekomen.  

In januari 1945, voor het bombardement op de Vinkbrug, is er laat in de middag, rond een 

uur of vijf, ook een bombardement geweest. Toen lag er een dun laagje ijs en sneeuw op het 

water op de Oude Rijn en kwam een bom in het water terecht. 

 

De heer B.W.Arts: 

De grootvader van de heer Arts, de heer Van der Klaauw, heeft tijdens de Tweede Wereld-

oorlog gewoond aan de Rijndijk in Leiden in ’t Laagje’ zoals dat vroeger genoemd werd. Dit is 

naast de Dobbewatering. De heer Arts heeft zijn grootvader over de oorlog horen vertellen 

en deze getuigenis is dan ook uit tweede hand. 

 

Zijn grootvader is getuige geweest van een bombardement op de Vinkbrug en heeft de vlieg-

tuigen daarbij over zien vliegen. Hierbij kwamen de vliegtuigen aanvliegen vanuit het zuiden, 

bij de Vink maakten ze een bocht en kwamen vervolgens vanuit het oosten richting het wes-

ten over de Vinkbrug weer aanvliegen waarbij de vliegtuigen hun bommen lieten vallen. Uit 

overlevering weet de heer Arts te vertellen dat bij deze manoeuvre een vliegtuig een bom te 

vroeg heeft laten vallen die terecht kwam aan de Boshuizerwetering. 

 

Tijdens het bombardement heeft de grootvader van de heer Arts vier of vijf vliegtuigen gezien 

die hun bommen afwierpen. Hoeveel bommen er werden afgeworpen heeft hij nooit verteld. 

Ook heeft zijn grootvader nooit verteld waneer dit is gebeurd. Een datum is dus niet bekend. 

Wel heeft zijn grootvader hem verteld dat in één van de huizen die geraakt werden een fami-

lie Van der Meer woonde en dat bij een bombardement één van bewoonsters scherven in 

haar lichaam heeft gekregen. Later is zij daaraan overleden. 

 

3.14 COLLECTIE STAFKAARTEN KADASTER 

 

Saricon heeft de collectie Duitse en geallieerde stafkaarten uit de Tweede Wereldoorlog van 

het Kadaster te Zwolle geraadpleegd. Deze zijn onder meer gebruikt om een beter inzicht te 

krijgen in de topografie van het onderzoeksgebied in de Tweede Wereldoorlog. De volgende 

kaarten zijn gebruikt: 

 

 Stafkaart 365 Leiden (First Edition) 1:25.000, 1944; 

 Stafkaart 373 Benhuizen (First Edition) 1:25.000, 1943; 

 Stafkaart 422 en 441 Leiden (First Edition) 1:25.000, 1940; 

 Stafkaart 30F Leiden (First Edition)1:25.000, 1942; 

 Stafkaart 365 Leiden (First Edition) 1:25.000, 1945; 

 Stafkaart Leiden, 1:15.000, 1944; 

 

Van de omgeving van het onderzoeksgebied heeft het Kadaster ook een serie zogenoemde 

Defence Overprints beschikbaar. Dit zijn kaarten waarop de bij de geallieerde militaire inlich-

tingendiensten bekende informatie over Duitse verdedigingswerken in de periode 1944-1945 

is weergegeven. 

 

De Overprint waarop de omgeving van het onderzoeksgebied is weergegeven, wijst uit dat er, 

althans voor zover bekend bij de geallieerde inlichtingendiensten, verdedigingswerken in het 

onderzoeksgebied waren gelegen. Deze Defence Overprint is gepositioneerd in het GIS en de 

bevindingen zijn ingetekend. 
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3.15 LUCHTFOTO’S 

 

3.15.1 Luchtfoto’s 1940-1945 

 

Gedurende de Tweede Wereldoorlog werden door de Britse en Amerikaanse luchtmacht 

verkenningsvluchten boven Nederlands grondgebied uitgevoerd waarbij luchtfoto’s werden 

gemaakt. Deze foto’s moesten de geallieerde legers inlichtingen verschaffen over geschikte 

doelwitten voor luchtaanvallen, over Duitse militaire aanwezigheid, en over de resultaten van 

eerder uitgevoerde luchtaanvallen. 

 

Hoewel aan de mogelijkheden voor interpretatie van dergelijke luchtfoto’s diverse beperkin-

gen kunnen gelden, vormen zij doorgaans een belangrijke bron in het vooronderzoek CE. 

Idealiter is via deze foto’s vast te stellen wat exact de locaties zijn geweest die zijn getroffen 

door luchtaanvallen, en wat exact de locaties zijn geweest waar militaire objecten aanwezig 

zijn geweest (en waar dus een verhoogde kans geldt op het achterblijven van CE). Voor dit 

onderzoek is ernaar gestreefd om luchtfoto’s van data vlak na uitgevoerde bombardementen 

en/of beschietingen te verwerven om ze de aangerichte oorlogsschade aan het landschap zo 

goed mogelijk in kaart te brengen. Voor deze rapportage zijn incidenteel luchtfoto’s gebruikt 

uit de periode 1940-1943.
144

 De meeste relevante oorlogshandelingen hebben plaatsgevon-

den in de jaren 1944-1945. 

 

Geraadpleegde luchtfoto’s 

 

Saricon heeft de volgende collecties met historische luchtfoto’s geraadpleegd: 

 

 Wageningen Universiteit (Wageningen UR), Afdeling Speciale Collecties van de Uni-

versiteitsbibliotheek. Dit archief bevat circa 93.000 luchtverkenningfoto’s van Neder-

lands grondgebied in de oorlogsperiode, gemaakt door de RAF en United States 

Army Air Forces (USAAF) tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

 Kadaster te Zwolle. Dit archief bevat circa 110.000 luchtverkenningfoto’s van Neder-

lands grondgebied in de oorlogsperiode, gemaakt door de RAF en USAAF. Ook be-

vat het archief voor- en naoorlogse luchtfoto’s. 

 The Aerial Reconnaissance Archives (TARA) te Edinburgh. Dit archief bevat een 

zeer groot aantal luchtverkenningfoto’s van Nederlands grondgebied in de oorlogs-

periode, gemaakt door de RAF en USAAF. Vermoedelijk betreft het op zijn minst het 

tienvoudige van het aantal luchtfoto’s dat zich bevindt in de Nederlandse luchtfotoar-

chieven. TARA is een van de luchtfotocollecties die vallen onder de National Collec-

tion of Aerial Photography (NCAP), onderdeel van de Royal Commission on the An-

cient and Historical Monuments of Scotland. TARA bevat van oorsprong twee voor 

Nederlands grondgebied belangrijke luchtfotocollecties: ACIU (Allied Central Inter-

pretation Unit) en JARIC (Joint Allied Reconnaissance Interpretation Centre). 

 

Gezien de enorme hoeveelheid luchtfoto’s van Nederlands grondgebied, en de verspreiding 

van deze foto’s over verschillende archieven, is het zoeken naar en het vinden van de meest 

geschikte luchtfoto’s voor een vooronderzoek CE vaak geen sinecure. 

 

De geschiedenis van de diverse luchtfotocollecties is complex, onder meer als gevolg van de 

uitwisseling van luchtfotomateriaal onder de diverse takken van de verschillende geallieerde 

luchtmachten en grondlegers, maar ook als gevolg van het naoorlogs verplaatsen, dupliceren 

en vernietigen van (delen van) luchtfotocollecties. Hierdoor bevinden zich vaak kopieën van 

dezelfde foto’s in verschillende archieven– in Nederland, Engeland, Schotland, Canada en de 
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 Naar aanleiding van de melding van een bombardement op 12, 13 en 14 april 1941 op de elektriciteits-
centrale van Leiden is in het NCAP een luchtfoto van 26 april 1941 besteld. 



 
Pagina 109 van 191 

13S136-VO-01 

 

VS. Waar van sommige foto’s wereldwijd tientallen kopieën van wisselende kwaliteit kunnen 

bestaan, is van andere foto’s geen enkele kopie meer beschikbaar. 

 

Saricon heeft de afgelopen jaren zoeksleutels ontwikkeld op de luchtfotocollecties van de 

Wageningen UR en het Kadaster, die zijn gebaseerd op zowel originele zoeksleutels uit de 

oorlogsperiode (zogeheten sortieplots) als op zoeksleutels die na e Tweede Wereldoorlog zijn 

vervaardigd door de beheerders van de collecties. 

 

Door de Duitse firma Luftbilddatenbank, waarmee Saricon heeft samengewerkt voor het on-

derzoek in TARA, zijn zoeksleutels ontwikkeld op de TARA-collecties. 

 

De door Saricon en Luftbilddatenbank vervaardigde zoeksleutels zijn in verregaande mate 

volledig, maar garanties dat álle relevante luchtfoto’s van een bepaald gebied kunnen zijn ge-

vonden, beoordeeld en gebruikt, kunnen niet worden gegeven. De vindbaarheid van luchtfo-

to’s kan worden beïnvloed door onnauwkeurigheden in zoeksleutels die reeds in de oorlogs-

periode en de daaropvolgende decennia zijn gemaakt. Daarnaast kunnen foto’s in het verle-

den zijn vernietigd of vermist zijn geraakt; maar ook kunnen verloren gewaande foto’s alsnog 

opduiken - zaken waarmee alle soorten archiefdocumenten nu eenmaal te maken hebben. 

 

Aan de hand van bovengenoemde zoeksleutels op de collecties luchtfoto’s van de Wagenin-

gen UR, Kadaster en TARA, zijn de onderstaande luchtfoto’s verzameld. Bij de selectie is re-

kening gehouden met opnamedatum in relatie tot oorlogshandelingen, kwaliteit en schaal van 

de foto’s.
145

 De volgende luchtfoto’s zijn verzameld: 

 

Datum van opname  Collectienr. Sortie/ collectienr. Fotonummer Herkomst 

7 april 1941  H-810 363 NCAP 

26 april 1941  B-155 485 

25 juli 1943  D-863 4131, 4132 Kadaster 

15 oktober 1943  E-373 4008 

24 februari 1944  7PH-GP-AA728 8159 Kadaster 

16 augustus 1944  D-999 4121 

10 september 1944 0295 
23 3074, 3078 Wageningen 

UR 
24 4071 

13 september 1944 0289 
07 4190, 4191 

11 4325 

19 september 1944  
106G-2996 

4376, 4377, 
4378 

Kadaster 

106G-2994 4083 

30 november 1944 0099 
11 3388 Wageningen 

UR 
14 4391 

18 december 1944  106G-3825 3082 Kadaster 

26 december 1944 0152 

03 
3024, 3028, 
3032 

Wageningen 
UR 

04 3151 

05 4047 
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 In het WSCS-OCE wordt m.b.t. de luchtfoto-onderzoek vermeld: ‘de organisatie dient de beschikbare 
luchtfoto’s te rapporteren en daarin tevens de selectie te rapporteren’. Saricon heeft deze tekst niet opgevat 
als zou er een verplichting bestaan een totaaloverzicht aan te leveren van alle luchtfoto’s die dekking heb-
ben met het onderzoeksgebied. Gezien het hierboven beschrevene, wordt een dergelijke inspanning niet 
zinvol geacht. 
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Datum van opname  Collectienr. Sortie/ collectienr. Fotonummer Herkomst 

06 4171 

16 februari 1945 0260 05 4218 

21 februari 1945 0128 

03 3132 

04 
4120, 4123, 
4129 

26 februari 1945  106G-4540 
4265, 4263, 
4267, 3261, 
3264 

Kadaster 

18 maart 1945  

106G-4894 3468 

106G-4890 

3319, 3101, 
4101, 4100, 
4095, 4097, 
4322

146
 

106G-4894 

4302, 2136, 
4265, 3470, 
4271, 4267, 
4268, 4269, 
4270, 4271

147
, 

1237, 3468, 
3139 

30 maart 1945  106G-5133 

3209, 3211, 
3212, 3213, 
4209, 4210, 
4211, 4213, 
4215, 4214 

7 april 1945 
0303 

01 
3001, 3003, 
3005, 3008 

Wageningen 
UR 

03 
3028, 3030, 
3032, 3033 

04 
4031, 4031, 
4033 

 4-2185 4001, 4002 Kadaster 

 

Bij de selectie van de luchtfoto’s is gekeken naar de gebeurtenissenlijst (lijst met datums van 

oorlogshandelingen) zoals deze uit het archiefonderzoek naar voren is gekomen. Aan de 

hand van deze datums is gericht gezocht naar luchtfoto’s om de aangerichte schade te kun-

nen verifiëren. Voor Leiden is duidelijk dat de cruciale datums in december 1944 liggen (10 en 

11 december). Op deze twee dagen is het stationsgebied, een deel van het centrum en de 

omgeving van de Alexander- en Sophiastraat gebombardeerd. Verder zijn de maanden janua-

ri 1945 en doorlopend februari en maart 1945 voor wat betreft de spoorlijnen en de beide 

spoorbruggen bij De Vink en de Kanaalweg van belang. In deze eerste maanden van 1945 

zijn deze spoorwegknooppunten regelmatig het doelwit van geallieerde bombardementen ge-

weest. Tot slot is met betrekking tot incidentele meldingen, zoals het bombardement op de 

elektriciteitscentrale in april 1941 en het neerkomen van blindgangers in een weiland aan het 

einde van de Os- en Paardenlaan eveneens gekeken op relevante luchtfoto’s om dit te verifië-

ren. 

 

Tot slot zijn een aantal luchtfoto’s stereoscopisch beoordeeld, dat wil zeggen in 3D (zie ge-

plaatste voetnoten in het luchtfoto-overzicht). Met stereoscopisch onderzoek kan diepte wor-

den verkregen bij de luchtfoto-interpretatie en daarmee kan eventuele toegebrachte schade 

aan het landschap eerder herkend worden. Niet alle luchtfoto’s zijn geschikt om in 3D te wor-

den beoordeeld. Dit hangt af van de kwaliteit en de beschikbaarheid van twee opeenvolgende 
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 Ook stereoscopisch (3D) beoordeeld. 
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 Luchtfoto’s 4267, 4268, 4269, 4270 en 4271 zijn ook stereoscopisch (3D) beoordeeld. 
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luchtfoto’s. Bij het definitieve rapport worden deze luchtfoto’s geleverd met bijbehorende 3D 

bril. 

 

Dekking luchtfoto’s 

 

De foto’s zijn gepositioneerd in GIS en dekken, afhankelijk van de datum, het onderzoeksge-

bied geheel of gedeeltelijk. In bijlage 5 is hiervan een overzicht opgenomen. 

 

Luchtfoto-interpretatie  

 

Bombardement elektriciteitscentrale Leiden april 1941 

Uit het archiefonderzoek is een melding bekend van een bombardement op de elektriciteits-

centrale van Leiden op 12, 13
 
en 14 april 1941. Het betreft hier één melding die, bij nader on-

derzoek, foutief is overgenomen uit de Britse archieven. Deze melding werd niet teruggevon-

den in het gemeente- en de Duitse archieven. Om de melding uit te sluiten zijn derhalve bij 

het NCAP twee luchtfoto’s besteld om eventueel aangerichte schade te kunnen verifiëren. Op 

deze luchtfoto kon geen schade aan de centrale worden vastgesteld. 

 

Bombardement 10 december 1944 

Op deze dag werden de Alexanderstraat, de Sophiastraat en de Prinsenstraat geraakt door 

bommen. Hierbij werden de percelen Alexanderstraat 15 en 15a en de Sophiastraat 67 en 69 

compleet verwoest. Verder vielen aan de Constantijn Huijgenslaan (Lage Mors) eveneens 

bommen. Uit een getuigenverklaring is bekend dat op deze dag in het water van de Herensin-

gel twee bommen neerkwamen die niet tot ontploffing kwamen. 

 

 
Figuur 12 De getroffen wijk op een luchtfoto van 18 maart 1945. Te zien is dat de Sophiastraat 67-69 ver-
dwenen zijn. Ter vergelijking: in de inzet is een luchtfoto opgenomen van 10 september 1944, twee maan-
den voor het bombardement.  

Op de luchtfoto van 18 maart 1945 is te zien dat de Sophiastraat 67-69 weggevaagd zijn. Op 

een luchtfoto van 10 september 1944 zijn de gebouwen nog te zien. Verder is aan het perceel 

Alexanderstraat 15-15a geen schade te zien. Aangenomen wordt dat hier wel bommen zijn 
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neergekomen en dat er aanzienlijke schade is ontstaan. Het inslaan van de blindgangers in 

het water van de Herensingel kon niet op de luchtfoto worden vastgesteld. 

 

 
Figuur 13 De bevindingen van het onderzoek ingetekend op een luchtfoto van 18 maart 1945.  

In bovenstaande figuur zijn de bevindingen van de luchtfoto-interpretatie ingetekend op de 

luchtfoto van 18 maart 1945. Dit betreft de schade aan de Sophiastraat 67-69 die goed te zien 

is bij vergelijking met de luchtfoto van 10 september 1944. De schade aan de Alexanderstraat 

15 is ingetekend op basis van de gegevens uit het gemeentearchief (zie paragraaf 3.3) Dit 

geldt evenzo voor de locatie van de blindgangers. Deze zijn ingetekend aan de hand van een 

schets van een getuige. Tot slot is op relevante luchtfoto’s nog gekeken naar eventuele in-

slagopeningen van blindgangers in een weiland aan het einde van de Os- en Paardenlaan. 

Deze inslagopeningen konden niet vastgesteld worden. 

 

Bombardement 11 december 1944 

Op deze dag werd in twee aanvalsgolven (’s morgens en aan het begin van de middag) het 

station, de Stationsweg, Haverzaklaan, Steenstraat, Lopsenstraat, Rijnsburgerbrug- en singel, 

Morsweg, en de Rijn- Schiekade gebombardeerd. 
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Figuur 14 Het station en de Stationsweg op een luchtfoto van 10 september 1944. 

In bovenstaande figuur is op een luchtfoto van 10 september 1944 is het station en de Stati-

onsweg te zien. Ten zuidoosten van het station is de Haverzakbuurt gesitueerd. 

 

 
Figuur 15 Het station en de Stationsweg op een luchtfoto van 18 maart 1945. 
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In bovenstaande figuren is het station en de Stationsweg afgebeeld op luchtfoto’s van 10 sep-

tember 1944 en 18 maart 1945. Op de luchtfoto van 18 maart is de schade die het bombar-

dement op 11 december 1944 heeft aangericht goed te zien. De gehele Haverzakbuurt is 

weggevaagd en ten oosten van het station, in het open veld, zijn duidelijk kraters te zien. Ver-

der is te zien dat de Stationsweg nr. 49 (het sigarenmagazijn Brobbel) compleet is verwoest. 

 

 
Figuur 16 De bevindingen van het onderzoek ingetekend op de luchtfoto van 18 maart 1945. 

In bovenstaande figuur zijn de bevindingen van de luchtfoto-interpretatie en de gegevens uit 

het archiefonderzoek ingetekend. De locatie van de (geruimde) blindgangers zijn ingetekend 

op basis van getuigenverklaringen (zie paragraaf 3.3). De gevonden munitie betreft hier de 

vondst van een restant van een vliegtuigbom van 1000 lb. bij de Stationsweg/Schuttersveld 

(zie paragraaf 3.8). 
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Figuur 17 De Rijnsburgerbrug en de Steenstraat op een luchtfoto van 10 september 1944. Een vleugel van 
het Museum van Volkenkunde grenst aan de Steenstraat. 

In bovenstaand figuur is op een luchtfoto van 10 september 1944 de Rijnsburgerbrug en de 

Steenstraat te zien. Het Museum van Volkenkunde is linksonder op de luchtfoto te zien (lang-

werpig gebouw). Een vleugel van het museum grenst aan de Steenstraat. 
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Figuur 18 De Rijnsburgerbrug en de Steenstraat op een luchtfoto van 18 maart 1945. 

Op een luchtfoto van 18 maart 1945 is te zien dat na het bombardement van 11 december 

1944 de gehele vleugel van het museum is weggevaagd. Verder is ten oosten van de Rijns-

burgerbrug in het park een krater te zien. 
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Figuur 19 De verwoeste museumvleugel met zicht op de Steenstraat en de Rijnsburgerbrug. Rechts op 
de foto sociëteit Amicitia (huidige café Van der Werff). Bron: I. Appels, ‘De vergeten bombardementen op 
Leiden’, 258. 
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Figuur 20 De bevindingen van het onderzoek ingetekend op een luchtfoto van 18 maart 1945. 

In bovenstaande figuur zijn de bevindingen van de luchtfoto-interpretatie en de gegevens uit 

het archiefonderzoek ingetekend. De locatie van de (geruimde) blindgangers zijn ingetekend 

op basis van getuigenverklaringen (zie paragraaf 3.3). 

 

 
Figuur 21 De Morsweg en de Lopsenstraat op een luchtfoto van 10 september 1944. 
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Figuur 22 De Morsweg en de Lopsenstraat op een luchtfoto van 18 maart 1945. 

Op de luchtfoto van 18 maart 1945 is te zien dat als gevolg van het bombardement op 11 de-

cember 1944 een deel van de Lopsenstraat is vernield. Op de Morsweg, ter hoogte van de 

kazerne, zijn kraters in het wegdek te zien. 

 

 
Figuur 23 De bevindingen van het onderzoek ingetekend op een luchtfoto van 18 maart 1945. 
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In bovenstaande figuur zijn de bevindingen van de luchtfoto-interpretatie en de gegevens uit 

het archiefonderzoek ingetekend. De locatie van de (geruimde) blindgangers zijn ingetekend 

op basis van getuigenverklaringen (zie paragraaf 3.3). De gevonden munitie betreft hier de 

vondst van een vliegtuigbom van 1000 lb. op het kazerneterrein in november 1984 en de 

vondst van een staartstuk van een vliegtuigbom. Dit staartstuk werd door de EOD gevonden 

op aanwijzen van een getuige. Op de kaart is dit daarom ingetekend als zowel ‘gevonden mu-

nitie’ als ‘geruimde blindganger’ (zie paragraaf 3.8). Het bomlichaam waar het staartstuk deel 

van uit maakt werd niet gevonden. 

 

 
Figuur 24 De Rijn- en Schiekade en de Potgieterlaan op een luchtfoto van 15 oktober 1943. 
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Figuur 25 De Rijn- en Schiekade op een luchtfoto van 18 maart 1945. 

Op de luchtfoto van 18 maart 1945 is te zien dat ter hoogte van perceel Rijn- en Schiekade 

nr.12 een krater te zien is. Uit het gemeentearchief is een melding bekend dat achter perceel 

12 twee bommen waren neergekomen. Gezien de omvang van de krater is dat aannemelijk. 

 

 
Figuur 26 De bevindingen van het onderzoek ingetekend op een luchtfoto van 18 maart 1945. 
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In bovenstaande figuur zijn de bevindingen van de luchtfoto-interpretatie en de gegevens uit 

het archiefonderzoek ingetekend. De locatie van de blindganger is ingetekend op basis van 

getuigenverklaringen (zie paragraaf 3.3). 

 

Bombardementen januari, februari en maart 1945 

In de eerste maanden van 1945 waren in en rondom Leiden de spoorlijnen en spoorbruggen 

regelmatig doelwit van luchtaanvallen. Vooral spoorbrug De Vink en de spoorbrug bij de Ka-

naalweg werden veel gebombardeerd. 

 

 
Figuur 27 Spoorbrug De Vink op een luchtfoto van 26 december 1944. 
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Figuur 28 Spoorbrug De Vink op een luchtfoto van 30 maart 1945. 

Op de luchtfoto in bovenstaande figuur zijn in de directe omgeving van de spoorbrug kraters 

te zien zijn als gevolg van de bombardementen in januari, februari en maart 1945. 

 

 
Figuur 29 De bevindingen van het onderzoek ingetekend op een luchtfoto van 30 maart 1945. 
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In bovenstaande figuur zijn de bevindingen van de luchtfoto-interpretatie en de gegevens uit 

het archiefonderzoek ingetekend. De locatie van de blindganger is ingetekend op basis van 

getuigenverklaringen (zie paragraaf 3.3). De gevonden munitie betreft hier de locatie van de 

twee vliegtuigbommen die in november 2013 en in mei 2014 door de EOD zijn opgeruimd (zie 

paragraaf 3.8). De exacte locatie waar de vliegtuigbom van mei 2014 is opgebaggerd is niet 

bekend.
148

 Deze is indicatief ingetekend. 

 

 
Figuur 30 De locatie van de Boshuizerwetering ten opzichte van spoorbrug De Vink. 

 

                                                           
148

 Navraag bij de uitvoerder van het baggerwerk leerde dat er ten westen van de brug werd gebaggerd. 
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Figuur 31 De schets van de blindgangerlocatie in de Boshuizerwetering (watering). De locatie van de inslag 
is omcirkeld. De vliegrichting is van noordwest naar zuidoost. 

Uit de gegevens van de EOD
149

 is bekend dat bij de Boshuizenwetering, in de nabijheid van 

de Vinkbrug, twee bommen neerkwamen waarvan er één niet ontplofte. Op een schets is de 

locatie van deze vermoedelijke blindganger ingetekend (zie bovenstaand figuur). Bij bestude-

ring van de luchtfoto’s van 26 december 1944 is op deze locatie geen schade te zien. Echter, 

op een luchtfoto van een paar maanden later, op 30 maart 1945 is in de walkant van de sloot 

een gat te zien (zie onderstaande figuren). Aangenomen wordt dat de bommen tussen de-

cember en maart 1945 moeten zijn afgeworpen en dat de de bom die terecht kwam in de wal-

kant moet zijn ontploft. De tweede bom, de blindganger, is vermoedelijk in het water terecht 

gekomen. 

 

                                                           
149

 Zie paragraaf 3.8 EOD, ruimrapport 19810337, februari 1981. 
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Figuur 32 De luchtfoto van 26 december 1944. Op deze luchtfoto is nog geen schade aan het landschap te 
zien. 

 
Figuur 33 Dezelfde locatie maar dan op een luchtfoto van 18 maart 1945. In de walkant is een gat te zien. 
Aangenomen wordt dat hier één van de twee bommen is ontploft en dat de blindgangerin het water terecht 
is gekomen. 
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Figuur 34 De spoorbrug bij de Kanaalweg op luchtfoto's van 26 december 1944. 

 
Figuur 35 De spoorbrug bij de Kanaalweg op een luchtfoto van 18 maart 1945. 

Op de luchtfoto in bovenstaande figuur zijn in de directe omgeving van de spoorbrug kraters 

te zien zijn als gevolg van de bombardementen in januari, februari en maart 1945. 
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Figuur 36 De bevindingen van het onderzoek ingetekend op een luchtfoto van 18 maart 1945. 

In bovenstaande figuur zijn de bevindingen van de luchtfoto-interpretatie en de gegevens uit 

het archiefonderzoek ingetekend. 
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Figuur 37 De spoorlijn richting Zoeterwoude op luchtfoto’s van september 1944. 

 
Figuur 38 De spoorlijn richting Zoeterwoude op luchtfoto's van 18 maart en 9 april 1945. De kraters in het-
landschap zijn omcirkeld. Een deel van de spoorlijn was beschadigd en is later gerepareerd. 
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Op de luchtfoto in bovenstaande figuur zijn in de directe omgeving van het spoor kraters te 

zien zijn als gevolg van de bombardementen in januari, februari en maart 1945. Een deel van 

het spoor is vernield en vervolgens weer hersteld. 

 

 
Figuur 39 De bevindingen van het onderzoek ingetekend op een luchtfoto van 18 maart 1945. 

In bovenstaande figuur zijn de bevindingen van de luchtfoto-interpretatie ingetekend. 

 

3.15.2 Naoorlogse luchtfoto’s en satellietbeelden 

 

Na de Tweede Wereldoorlog heeft er veel nieuwbouw in Leiden plaatsgevonden. Zo is de sta-

tionsbuurt in de jaren zestig en opnieuw in de jaren negentig heringericht. Verder is de woon-

wijk de Merenwijk gerealiseerd en zijn de (spoor)wegen in en rondom Leiden ingrijpend ge-

renoveerd en opnieuw ingericht. In onderstaand overzicht volgt een overzicht van een aantal 

locaties in Leiden die zijn veranderd. Hierbij is een keuze gemaakt voor die locaties waar oor-

logshandelingen hebben plaatsgevonden en die na de Tweede Wereldoorlog grondig zijn ver-

anderd. De groene vlakken symboliseren de gebouwen die er tijdens de Tweede Wereloorlog 

al stonden en die heden ten dage nog aanwezig zijn én de nieuwbouw na 1945. De blauwe 

vakken symboliseren het water. De naoorlogs aangelegde wegen kunnen herleid worden aan 

de hand van de satellietbeelden van de huidige situatie. 
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Station en de Stationsweg: 

 
Figuur 40 De huidige situatie bij het station en de Stationsweg.  

 
Figuur 41 Het station en de Stationsweg geprojecteerd op de situatie Tweede Wereldoorlog. 
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Rijnsburgerbrug en de Steenstraat: 

 
Figuur 42 De Rijnsburgerbrug en de Steenstraat, huidige situatie. 

 
Figuur 43 De Rijnsburgerbrug en de Steenstraat geprojecteerd op de situatie Tweede Wereldoorlog. 
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Morsweg: 

 
Figuur 44 De Morsweg, huidige situatie. 

 
Figuur 45 De Morsweg geprojecteerd op de situatie Tweede Wereldoorlog. 
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Spoorbrug De Vink: 

 
Figuur 46 Spoorbrug De Vink, huidige situatie. 

 
Figuur 47 Spoorbrug De Vink geprojecteerd op de situatie Tweede Wereldoorlog. 
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Spoorbrug Kanaalweg: 

 
Figuur 48 De spoorbrug bij de Kanaalweg, huidige situatie. 

 
Figuur 49 De spoorbrug bij de Kanaalweg geprojecteerd op de situatie Tweede Wereldoorlog. 

  



 
Pagina 136 van 191 

13S136-VO-01 

 

 

Spoor richting Zoeterwoude: 

 
Figuur 50 De spoorlijn richting Zoeterwoude, huidige situatie. 

 
Figuur 51 De spoorlijn richting Zoeterwoude geprojecteerd op de situatie Tweede Wereldoorlog. 
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4 CHRONOLOGIE RELEVANTE GEBEURTENISSEN 

Saricon heeft op basis van de gegevens in hoofdstuk 3 een overzicht van gebeurtenissen tij-

dens de Tweede Wereldoorlog opgesteld, waarbij gebruik is gemaakt van alle op het moment 

van opstellen beschikbare bronnen. Deze bronnen zijn besproken in hoofdstuk 3 en opgeno-

men in de bronnenlijst achter in dit document. 

 

Datum Aangetroffen informatie Bron 

10 mei 1940 In de vroege morgen valt het Duitse leger Nederlands 

binnen. Op vliegveld Valkenburg landen Duitse parachu-

tisen en de Haagsche Schouw in Leiden (brug over de 

Oude Rijn) wordt door Duitse militairen ingenomen. Op 

deze eerste oorlogsdag weten Nederlandse militairen, 

oprukkende vanuit de Lage- en Hoge Morsweg de brug 

te heroveren en vanuit het bij de brug gelegen café 

Haagsche Schouw deze te behouden. Bij deze herove-

ring werden gevechten geleverd met Duitse militairen die 

in een nabij gelegen boerderij zich schuil hielden. Verder 

werd een Nederlandse stelling bij boerderij Veldheim 

gebombardeerd met vier Duitse bommen. Deze bommen 

vielen in een weiland en veroorzaakten geen schade. 

Literatuur en 

NIMH 

14 april 1941 Om 17.10 uur stortte er een Engels vliegtuig, een Bristol 

Blenheim, neer in een weiland achter de stadskwekerij te 

Oegstgeest. Bij deze crash kwam een bom tot ontplof-

fing. Bij het vliegtuig werden nog enkele niet geexplo-

deerde bommen aangetroffen. 

 

Deze kwekerij, aan de Nachtegaallaan, ligt net buiten het 

onderzoeksgebied. 

Literatuur, ge-

meentearchief 

en NIOD. 

1 mei 1943 Omstreeks 4.00 - 4.35 uur kwam er een melding van het 

neerkomen van (staaf) brandbommen in percelen aan de 

Rembrandtstraat, de Witte Singel, de Rijn- en Schiekade 

en aan de Haarlemmerstraat. Persoonlijke ongelukken 

en/of schade deden zich niet voor. 

Gemeentear-

chief 

3 juli 1943 Omstreeks 12.50 uur werd een wagon bij het station in 

brand geschoten. Aan de Van der Helmkade – Heinsius-

straat (huidige parkeerplaats Stationsplein) stortte ver-

volgens een Typhoon van No. 56 Squadron brandend 

neer. 

Literatuur en 

gemeentear-

chief. 

24 oktober 1943 Om 16.45 uur stortte aan de Hooigracht bij het Elisabeth 

gesticht een Messerschmitt van het 4./JG 3 neer waarbij 

deze totaal werd vernield. Het vliegtuig raakte een deel 

van de vleugel van het ziekenhuis en kwam in de tuin 

terecht. Het stuk van het vliegtuig dat boven de grond 

uitstak verbrandde. 

Literatuur en 

gemeentear-

chief. 

10 december 

1944 

Bombardement om 09.21 uur door vier Spitfires van No. 

229 Squadron met acht bommen van 250 lb. op Leiden. 

Getroffen werd de Alexanderstraat, de Sophiastraat en 

de Prinsenstraat.  

 

Een getuige verklaarde dat vier vliegtuigen rondcirkelden 

en één vliegtuig twee bommen afwierp. Hierbij werden 

de percelen Alexanderstraat 15 en 15a en Sophiastraat 

Literatuur, ge-

meentearchief, 

luchtfoto’s, 

NIMH en Natio-

nal Archives. 
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Datum Aangetroffen informatie Bron 

67 en 69 volledig verwoest. Alle huizen in de Alexander-

straat en een gedeelte van de huizen in de Sophiastraat 

hadden schade. In de omgeving van de percelen Con-

stantijn Huijgenslaan 5, 39 en 41 kwamen ook bommen 

neer die ruitschade veroorzaakten. 

11 december 

1944 

Bombardement om 12.10 uur door 16 Typhoons (No. 

263 en 257 Squadron) met 14 bommen van 1000 lb. en 

12 bommen van 500 lb. op het station Leiden. Getroffen 

werd onder andere het Volkenkundig museum, De Haar-

lemmerstraat, de Steenstraat, de Rijnsburgersingel, de 

Haverzaklaan hoek Stationsweg, de Stationsweg, de 

Morsweg en de Lopsenstraat. 

 

Bombardement om 16.08 uur door 16 Typhoons (No. 

193, 263 en 257 Squadron) met 10 bommen van 1000 

lb. en 18 bommen van 500 lb. op het station Leiden. 

Getroffen werd de Stationswijk, het museum Boerhaave, 

de Stationsweg, de Morssingel, de Lopsenstraat, de 

Haverzaklaan, de Rijnkade, de Schiekade en de spoor-

brug over het Rijn-Schiekanaal. De Haverzaklaan ligt 

geheel in puin. Verder werd er ook schade aangericht in 

zijstraten van de Morsweg. Aan de Rijn- en Schiekade bij 

perceel 12 vielen twee bommen. Er vielen voltreffers bij 

Zomerzorg en café Spoorzicht [aan de Stationsweg]. Het 

sigarenmagazijn aan de Stationsweg nr. 49 werd com-

pleet verwoest. 

 

Bij het bombardement zouden aan het einde van de Os- 

en Paardenlaan in de Stadspolder zouden vier bommen 

in een weiland terecht zijn gekomen. Verder zou er een 

blindganger bij sociëteit Amicitia (hoek Rijnsburgersingel) 

terecht gekomen zijn. 

 

Op luchtfoto’s van 26 december 1944 en 18 maart 1945 

is ook schade te zien als gevolg van bombardementen. 

Literatuur, ge-

meentearchief, 

luchtfoto’s, 

EOD, NIMH 

National Archi-

ves. 

17 december 

1944 

Voor het perceel Haase [exacte locatie niet bekend] en 

de Kamer van Koophandel [Stationsweg] werden respec-

tievelijk een blindganger van 500 kilo en een blindganger 

van 250 kilo gevonden.  

Gemeentear-

chief 

22 januari 1945 Spoorbrug de Vink werd laat in de middag door zeven 

Typhoons van No. 197 Squadron gebombardeerd met 12 

bommen van 500 lb. Eén bom bleef hangen (‘hang-up’). 

Geen van de bommen raakten hun doelwit, de brug bleef 

intact. 

 

Op luchtfoto’s van 18 en 30 maart en 7 april 1945 is 

schade te zien als gevolg van bombardementen. 

Literatuur, lucht-

foto’s, NIMH, 

National Archi-

ves en een 

getuigenverkla-

ring. 

23 januari 1945 De spoorbrug aan de Kanaalweg (Rijn- Schiekanaal) 

werd omstreeks 11.00 uur door tien Typhoons van No. 

197 Squadron gebombardeerd met 16 bommen van 

1000 lb. en 2 bommen van 500 lb. Om het moment van 

de aanval stond de brug open. Vele bommen vielen net 

naast het doelwit en kwamen neer op de noordelijke 

oever. Bij dit bombardement zouden huizen aan de 

Literatuur, ge-

meentearchief, 

luchtfoto’s en 

National Archi-

ves. 
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Datum Aangetroffen informatie Bron 

Franchimontlaan, de Melchior Treublaan en de Van der 

Zande Bakhuizenlaan beschadigd zijn. Er waren geen 

blindgangers. 

 

Op luchtfoto’s van 21, 26 februari, 18 en 30 maart en 7 

april 1945 is schade te zien als gevolg van bombarde-

menten. 

3 februari 1945 De spoorbrug aan de Kanaalweg werd (in de middag) 

door vijf Typhoons van No. 266 Squadron gebombar-

deerd met 10 bommen van 500 lb. 

 

Omstreeks 16.05 uur is er een melding dat op de Hoge 

Rijndijk en de Roomburgerweg op circa 120 meter ten 

zuiden van de Wilhelminabrug twee bommen waren 

neergekomen die trechters hadden veroorzaakt met een 

doorsnede van 8 tot 10 meter. Een bericht van om-

streeks 17.05 uur (afkomstig uit het gemeentearchief) 

meldt dat bij de Nieuwe Vaart [Kanaalweg/Rijn- Schieka-

naal] vermoedelijk twee bommen zijn gevallen: één zou 

op de weg liggen, de ander zou in de volkstuinen terecht 

zijn gekomen. Het betreft hier, melding van de Hoge 

Rijndijk/Roomburgerweg en de Nieuwe Vaart, om één en 

dezelfde oorlogshandeling. Namelijk het neerkomen van 

twee bommen bij de Wilhelminabrug. 

 

Op luchtfoto’s van 26 februari 1945 zijn twee kraters ten 

zuiden van de Wilhelminabrug te zien. Verder is op lucht-

foto’s van 21, 26 februari, 18 maart en 7 april 1945 bij de 

Kanaalweg schade aan het landschap te zien als gevolg 

van bombardementen. 

Gemeentear-

chief, luchtfo-

to’s, NIMH en 

National Archi-

ves. 

5 februari 1945 De literatuur meldt een bombardement op de spoorbrug 

bij de Kanaalweg waarbij de omgeving van de brug werd 

geraakt. Uit het NIMH is een melding bekend dat om-

streeks 13.00 uur een Typhoon twee bommen afwierp op 

deze spoorbrug waarbij de bommen op 100 tot 130 me-

ter hun doel misten. 

 

Op luchtfoto’s van 21, 26 februari, 18 maart en 7 april 

1945 is bij de Kanaalweg schade aan het landschap te 

zien als gevolg van bombardementen. 

Literatuur, 

NIMH en lucht-

foto’s. 

6 februari 1945 11.00 uur. Bombardement door twaalf Typhoons van 

197 Squadron op de spoorbrug bij de Kanaalweg met 14 

bommen van 1000 lb. De brug raakte zwaar beschadigd 

en de spoorlijn was onderbroken. Uit gegevens van het 

NIMH wordt melding gemaakt dat nabij de spoorbrug 

twee bommen werden afgeworpen waarvan één volttref-

fer op de spoorlijn voorbij de brug aan de oostelijke zijde 

van het kanaal terecht kwam. Een andere bom viel aan 

de westelijke kant van de brug en raakte de machineka-

mer. 

 

13.15 uur. Bombardement door zes Typhoons van 257 

Squadron op spoorbrug de Vink met 8 bommen van 

1000 lb. 

Literatuur, ge-

meentearchief, 

NIMH, National 

Archives, lucht-

foto’s en een 

getuigenverkla-

ring. 
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Datum Aangetroffen informatie Bron 

 

Het Shell station aan de Hoge Morsweg werd bij een 

luchtaanval vernield. Getroffen werden woningen en 

fabrieksgebouwen aan de Hoge Morsweg en De Vink. 

Huizen aan de Melchior Treublaan, de Stieltjesstraat en 

Franchimontlaan hadden veel schade en de spoorbrug 

aan de Kanaalweg was ontzet. 

 

Op luchtfoto’s van 21, 26 februari, 18 maart en 7 april 

1945 is bij de Kanaalweg schade aan het landschap te 

zien als gevolg van bombardementen. Op luchtfoto’s van 

18 en 30 maart en 7 april 1945 is bij spoorbrug de Vink 

schade te zien als gevolg van bombardementen. 

7 februari 1945 Aan de Kanaalweg werden omstreeks 14.00 uur drie 

blindgangers, die op 6 februari neer waren gekomen en 

in de nabijheid van de spoorbrug lagen, tot ontploffing 

gebracht. 

Gemeentear-

chief en NIMH. 

9 februari 1945 Bombardement op Leiden. Getroffen werd de omgeving 

van de spoorbrug bij de Vink. 

 

Op luchtfoto’s van 18 en 30 maart en 7 april 1945 is bij 

spoorbrug de Vink schade aan het landschap te zien als 

gevolg van bombardementen. 

Literatuur en 

luchtfoto’s. 

12 februari 1945 De Lammenschansbrug werd door de Duitse bezetter 

opgeblazen. 

NIMH. 

28 februari 1945 De spoorbrug de Vink werd 09.15 uur door vier Spitfires 

van No. 453 Squadron gebombardeerd met acht bom-

men van 250 lb. Alle bommen vielen rond de brug. Twee 

bommen vielen op circa 100 meter ten westen van de 

weg en twee andere vielen op circa 100 meter ten wes-

ten van een geëvacueerd huis. De brug was nog intact. 

 

Op luchtfoto’s van 18 en 30 maart en 7 april 1945 is bij 

spoorbrug de Vink schade aan het landschap te zien als 

gevolg van bombardementen. 

Literatuur, 

NIMH, National 

Archives en 

luchtfoto’s. 

15 maart 1945 Een spoorlijn ten oosten van Leiden (buiten het onder-

zoeksgebied) werd door vier Spitfires van 451 Squadron 

gebombardeerd met 8 bommen van 250 lb. Naast dit 

gegeven, gevonden in de National Archives en de litera-

tuur, meldt de literatuur verder dat naast de spoorlijn ook 

spoorbrug de Vink getroffen werd door dit bombarde-

ment. Dit feit is echter niet teruggevonden in de National 

Archives.  

 

Aangezien de vluchtgegevens uit de National Archives 

(een primaire bron) betrouwbaarder worden geacht dan 

de literatuur (een secundaire bron met in dit geval geen 

bronvermelding) wordt aangenomen dat spoorbrug de 

Vink op deze dag niet getroffen is door een bombarde-

ment. 

Literatuur en 

National Archi-

ves 

21 maart 1945 Uit de literatuur is de melding bekend dat om 09.10 uur 

spoorbrug de Vink door vier Spitfires van No. 603 Squa-

dron met acht bommen van 250 lb. werd gebombar-

deerd. Uit de National Archives is echter bekend dat vier 

Literatuur en 

National Archi-

ves. 
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Datum Aangetroffen informatie Bron 

Spitfires van 603 Squadron op deze dag met acht bom-

men van 250 lb. het spoor van Amsterdam – Alkmaar 

bombardeerden. Gegeven over een bombardement op 

deze dag op spoorbrug de Vink zijn niet gevonden. 

 

Aangezien de vluchtgegevens uit de National Archives 

(een primaire bron) betrouwbaarder worden geacht dan 

de literatuur (een secundaire bron met in dit geval geen 

bronvermelding) wordt aangenomen dat spoorbrug de 

Vink op deze dag niet getroffen is door een bombarde-

ment. 

22 maart 1945 Uit de literatuur en de National Archives is bekend dat op 

deze dag omstreeks 11.55 uur door vier Spitfires van No. 

451 Squadron spoorbrug de Vink met acht bommen van 

250 lb. en vier bommen van 500 lb. werd gebombar-

deerd. De National Archives meldt verder dat ‘een 

spoorbrug net ten zuiden van Leiden (Vinkbrug) bescha-

digd raakte.’ 

 

Op luchtfoto’s van 30 maart en 7 april 1945 is bij spoor-

brug de Vink schade aan het landschap te zien als ge-

volg van bombardementen. 

Literatuur, Na-

tional Archives 

en luchtfoto’s. 

24 maart 1945 Het spoor Leiden – Alphen ter hoogte van Leiderdorp (in 

de nabijheid van de spoorbrug bij de Kanaalweg) werd 

door vier Spitfires van 602 Squadron gebombardeerd 

met vier bommen van 500 lb. en acht bommen van 250 

lb. Drie clusters van bommen raakten het spoor, het 

andere cluster viel op het spoor en kwam niet tot ontplof-

fing. 

 

Op luchtfoto’s van 7 april 1945 is bij de Kanaalweg scha-

de aan het landschap te zien als gevolg van bombarde-

menten. 

Literatuur, Nati-

onal Archives 

en luchtfoto’s. 

30 maart 1945 Het spoor ten zuiden van de polder Hoogerijndijk (spoor-

lijn Leiden – Alphen) werd gebombardeerd door vier 

Spitfires van 603 Squadron met acht bommen van 250 

lb. Alle bommen misten hun doel en vielen ten noorden 

van het spoor. 

 

Op luchtfoto’s van 7 april 1945 is bij de spoorlijn Leiden - 

Alphen schade aan het landschap te zien als gevolg van 

bombardementen. 

Literatuur, Nati-

onal Archives 

en luchtfoto’s. 

31 maart 1945 Spoorbrug de Vink werd door twee Spitfires van 124 

Squadron gebombardeerd door vier bommen van 250 lb. 

Een bom verwoeste de brug, een andere bom viel door 

het spoor in het water en veroorzaakte een grote krater 

op het spoor. 

 

Op luchtfoto’s van 7 april 1945 is bij spoorbrug de Vink 

schade aan het landschap te zien als gevolg van bom-

bardementen. 

Literatuur, Nati-

onal Archives 

en luchtfoto’s. 

31 maart – 1 april 

1945 

Omstreeks 03.30 uur werd de Constructiewerkplaats (de 

westelijke hal) aan de Zoeterwoudseweg door de Wehr-

macht met explosies vernield. In deze werkplaats werden 

Gemeentear-

chief en NIMH 
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afvuurbanen voor de V2 raket gemaakt. Er arriveren 

vernielingstroepen en diverse huizen aan de Fruinlaan 

moeten worden ontruimd. 

11 juli 1946 Bij baggerwerkzaamheden in een sloot bij het station aan 

de Herensingel werden mitrailleurtrommels opgebag-

gerd. Een exacte locatie is niet bekend. 

Gemeentear-

chief. 

11 september 

1947 

Er wordt melding gemaakt van de aanwezigheid van vier 

niet ontplofte bommen in de Stadspolder aan het einde 

van de Os- en Paardenlaan. Een exacte locatie is niet 

bekend. 

Gemeentear-

chief. 

27 november 

1947 

Bij het uitdiepen van een sloot in de Leidse Hout werden 

twee granaten gevonden. Een exacte locatie is niet be-

kend. 

Gemeentear-

chief. 

16 maart 1948 Bij het uitbaggeren van een sloot bij het Schuttersveld 

werd een granaat opgebaggerd. Een exacte locatie is 

niet bekend. 

Gemeentear-

chief. 

22 juli en 19 ok-

tober 1948 

Melding van een niet ontplofte bom in de omgeving van 

de Pesthuislaan nr. 1. 

 

Bij een zoekactie van de EOD in 1980 en 1981 is niets 

gevonden. 

Gemeentear-

chief en EOD. 

20 september 

1960 

Op het Stationsplein werd bij graafwerkzaamheden een 

vliegtuigbom van 500 lb. gevonden. Deze bom werd door 

de Hulpverleningsdienst opgeruimd. 

Gemeentear-

chief. 

November-

december 1984 

Aan de Morsweg 1 wordt, naar aanleiding van een getui-

genverklaring, een blindganger van 1000 lb. gevonden. 

Aan de Morsweg 9 wordt een staartstuk van een vlieg-

tuigbom van 1000 lb. gevonden. 

 

Naar aanleiding van de vondst worden meerdere getui-

genissen over locaties van eventuele blindgangers ver-

zameld.Hieruit volgt dat aan de Morsweg 33 en 35; in 

een gedempte sloot aan de voormalige Spoorweghaven 

(tegenover het station); tegenover de Potgieterlaan 16; in 

een gedempte sloot achter De Wethstraat 30; nabij de 

Vinkbrug en in de Herensingel nog mogelijk blindgangers 

van vliegtuigbommen kunnen liggen. 

EOD en ge-

meentearchief. 

24 juli 1998 Bij graafwerkzaamheden bij het stationsgebied werd op 

de kruising Stationsplein en het Schuttersveld een res-

tant van vliegtuigbom van 1000 lb. gevonden. 

EOD en ge-

meentearchief. 

September 1999 Een deel van de waterbodem bij de Rijnsburgerbrug 

werd afgezocht. Er werden geen explosieven aangetrof-

fen. 

EOD 

November 2013 Bij baggerwerkzaamheden bij spoorbrug De Vink werd 

een vliegtuigbom van 500 lb. gevonden. 

EOD 

Mei 2014 Bij baggerwerkzaamheden bij spoorbrug De Vink werd 

een vliegtuigbom van 500 lb. gevonden. 

EOD 
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5 BEOORDELING BRONNENMATERIAAL 

5.1 INLEIDING 

 

In dit hoofdstuk wordt al het op het moment van opstellen van dit rapport beschikbare bron-

nenmateriaal beoordeeld, om vast te stellen of er voldoende indicaties zijn die duiden op de 

aanwezigheid van CE en/of restanten daarvan in het onderzoeksgebied, en om vast te stellen 

of er voldoende indicaties die duiden op de afwezigheid van CE in het onderzoeksgebied (zo-

geheten contra-indicaties). 

 

5.2 LEEMTEN IN KENNIS 

 

Bij het vertalen van de historische informatie die is besproken in dit hoofdstuk naar verdachte 

gebieden gelden de volgende leemten in kennis: 

 

 Een deel van het onderzoeksgebied bestaat uit water (singels), hetgeen beperkin-

gen opwerpt voor de mogelijkheden om harde conclusies te trekken over aan- of 

afwezigheid van CE op basis van de luchtfoto-interpretatie; 

 

 De gebruikte luchtfoto’s dekken het onderzoeksgebied niet geheel (zie bijlage 5); 

 

 Informatie over munitieruimingen in de periode 1940-1970 is veelal niet bewaard 

gebleven, niet gearchiveerd dan wel niet centraal gedocumenteerd, waardoor het 

binnen de scope van dit vooronderzoek CE niet mogelijk is hiervan een overzicht 

samen te stellen waarvan kan worden gesteld dat dit (min of meer) volledig is; 

 

 Na de Tweede Wereldoorlog is er in de Leidse singels gebaggerd. Verder zijn er 

binnen de gemeente opsporingswerkzaamheden uitgevoerd. Het in kaart brengen 

van deze werkzaamheden valt echter buiten de scope van dit onderzoek; 

 

 Een deel van de in de literatuur en archieven aangetroffen beschrijvingen van loca-

ties van mogelijk relevante oorlogshandelingen en/of munitievondsten is niet herleid 

tot locaties in de huidige topografie, te weten:  

 Melding d.d. 17 december 1944 van het weghalen van een blindganger van 

500 kilo voor het ‘perceel van Haase’ (centrum). Een exacte locatie is niet be-

kend. Wel wordt ook het weghalen van een blindganger bij de Kamer van 

Koophandel (Stationsweg) genoemd. Aangenomen wordt dat het perceel 

Haase in de omgeving van de Stationsweg ligt (zie paragraaf 3.3); 

 Melding d.d. 11 juli 1946 van het opbaggeren van mitrailleurtrommels in een 

sloot bij het station aan de Herensingel (zie paragraaf 3.3); 

 Melding d.d. 11 september 1947 van de aanwezigheid van vier niet ontplofte 

bommen in de Stadspolder aan het einde van de Os- en Paardenlaan. Deze 

bommen zouden op [11] december 1944 zijn gevallen (zie paragraaf 3.3); 

 Melding d.d. 27 november 1947 van de vondst van in een sloot in de Leidse 

Hout van twee granaten (zie paragraaf 3.3); 

 Melding d.d. 16 maart 1948 van de vondst van een granaat bij het uitbaggeren 

van een sloot bij het Schuttersveld (zie paragraaf 3.3); 

 

 Niet alle boven Nederland uitgevoerde bomafworpen zijn van geallieerde zijde 

even nauwkeurig geregistreerd. Met name ‘willekeurige’ afworpen (jettisons) als 
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gevolg van het in nood geraken van bommenwerpers zijn hierdoor moeilijker on-

derzoekbaar.
150

 

 

5.3 SOORT EN VERSCHIJNINGSVORM VAN CE 

 

Op basis van de gebeurtenissen genoemd in hoofdstuk 4 moet in het onderzoeksgebied re-

kening worden gehouden met de aanwezigheid van de volgende soorten CE: 

 

Hoofdsoort Subsoort Land van 

herkomst 

Verschijnings-

vorm 

Aantal 

Kleinkalibermunitie Diverse Duits Opgeslagen/ 

gedumpt/ be-

graven 

Onbekend 

Geschutmunitie 2 cm t/m 8,8 cm 

Handgranaten Diverse. 

Geweergranaten Diverse. 

Toebehoren van 

munitie 

Diverse. 

Afwerpmunitie GP en/of MC
151

 

van 250, 500 

en/of 1000 lb. 

Brits Afgeworpen 

 

In de onderstaande tabel is voor elke aan te treffen hoofdsoort CE beschreven, wat de aanlei-

ding is om deze te verwachten. 

 

Hoofdsoort CE Argumentatie 

Kleinkalibermunitie, hand- 

en geweergranaten, ge-

schutmunitie en toebehoren 

van munitie. 

Door de Duitse bezetter zijn in het onderzoeksgebied (ge-

schut)stellingen gerealiseerd. Bij het verlaten van de (ge-

schut)stellingen kan Duitse CE zijn achtergebleven. 

Afwerpmunitie 

Het onderzoeksgebied is gebombardeerd. Er kunnen in het 

onderzoeksgebied nog blindgangers van vliegtuigbommen 

aanwezig zijn. 

 

5.4 HORIZONTALE BEGRENZING VERDACHT GEBIED 

 

De verdachte gebieden die in deze paragraaf worden besproken zijn getekend op de over-

zichtstekening in bijlage 3.  

 

5.4.1 Tolerantie 

 

Bij het aanmerken van verdachte gebieden op basis van objecten die zijn waargenomen op 

luchtfoto’s en zijn ingetekend in GIS, is, conform het WSCS-OCE, een extra buffer aan het 

verdachte gebied toegevoegd. Deze moet de afwijking compenseren die ontstaat bij het posi-

tioneren van luchtfoto’s in GIS. Zelfs bij zeer nauwgezet werk in het positioneren kan een af-

                                                           
150

 Een noodsituatie kon zich voordoen wanneer een bommenwerper werd opgejaagd door een vijandelijk 
jachtvliegtuig, omdat het was aangeschoten door luchtafweer, of door allerlei technische problemen. Ook 
kon het gebeuren dat als gevolg van een mechanische storing (een deel van) de bommenlading boven het 
doelwit niet uit het bommenruim was losgekomen (een zogenoemde hang-up). In alle gevallen werd bij zo’n 
‘willekeurige’ afworp door geallieerde bommenwerpers gesproken van een ‘jettison’ (werkwoord: to jettison). 
Een jettison kon echter ook als oorzaak hebben dat er eerder geen geschikte doelwitten waren gevonden en 
men de bommen kwijt wilde alvorens de terugtocht naar de vliegbasis te aanvaarden. Wanneer het toestel 
niet terugkeerde op de basis, konden de noodafworpen uiteraard niet in logboeken worden geregistreerd. En 
wanneer het toestel wel terugkeerde, was de plaats van de afworp voor de bemanning vaak niet geheel dui-
delijk geweest. 
151

 General Purpose en/of Medium Capacity 



 
Pagina 145 van 191 

13S136-VO-01 

 

wijking ontstaan ten opzichte van de werkelijke situatie, bijvoorbeeld omdat originele luchtfo-

to’s aan de randen licht vervormd zijn geweest, of omdat het aantal herkenningspunten in de 

huidige situatie ten opzichte van de situatie in WOII beperkt is. Dit heet: tolerantie. In dit on-

derzoek is een tolerantiegraad aangehouden van 5 meter. 

 

5.4.2 Gebruik richtlijnen WSCS-OCE 

 

Bij het afbakenen van verdachte gebieden in dit vooronderzoek zijn de richtlijnen die zijn op-

genomen in bijlage 3 van het WSCS-OCE zo goed als mogelijk gevolgd. Op enkele punten 

bevat het WSCS-OCE geen werkbare richtlijnen voor dit specifieke onderzoeksgebied. Een 

en ander is inzichtelijk gemaakt in onderstaande tabel. 

 

NB. Waar de tweede kolom geen inhoud bevat, betekent dit dat het WSCS-OCE hierover in 

het geheel niets vermeldt. Dit betekent dus niet dat er geen verdacht gebied volgt. 

 

Indicatie voor aan-
wezigheid CE 

Afbakening vol-
gens WSCS-OCE 
(letterlijke tekst) 

Afbakening in dit onderzoek 

13S136 

Mogelijke locaties van dump of achterblijven van CE 

Stellingen, vermoedelijk 
geschut, waargenomen 
op luchtfoto’s. 

25 meter rondom het 
hart van de ge-
schutsopstelling, maar 
niet verder dan een 
eventueel aangrenzen-
de watergang 

Voor dit onderzoek is een verdacht 
gebied van 25 meter rondom het hart 
van de geschutstelling genomen.  
Verder wordt ook nog een correctie 
van 5 meter onnauwkeurigheid van de 
luchtfoto en het positioneren van deze 
op coördinaten op de GBKN-kaart 
aangehouden (25 + 5 = 30) In totaal 
wordt vanuit het hart rond de ge-
schutstelling 30 meter verdacht 

gebied genomen. 

Stellingen, vermoedelijk 
mitrailleur, waargeno-
men op luchtfoto’s. 

Locatie van de wapen-
opstelling 

Voor dit onderzoek is de locatie van 
de wapenopstelling verdacht gebied. 
Aangenomen wordt dat de gemiddel-
de wapenopstelling een omvang had 
van 2 meter. Verder wordt ook nog 
een correctie van 5 meter onnauw-
keurigheid van de luchtfoto en het 
positioneren van deze op coördinaten 
op de GBKN-kaart aangehouden (2 + 
5 = 7). In totaal wordt vanuit het hart 
rond de wapenopstelling 7 meter 

verdacht gebied genomen. 

Munitieopslag in open 
veld, behorend bij ge-
schutsopstelling 

Locatie van de veldop-
slaglocatie 

Voor dit onderzoek is de locatie van 
de veldopslaglocatie verdacht gebied. 
Aangenomen wordt dat de gemiddel-
de opslaglocatie een omvang had van 
2 meter. Verder wordt ook nog een 
correctie van 5 meter onnauwkeurig-
heid van de luchtfoto en het positione-
ren van deze op coördinaten op de 
GBKN-kaart aangehouden (2 + 5 = 7) 
In totaal wordt vanuit het hart rond de 
veldopslaglocatie 7 meter verdacht 

gebied genomen. 

Loopgraaf, vermoedelijk 
militair gebruik 

Het gebied binnen de 
contouren van de loop-
graaf is verdacht, bij 
voorkeur bepaald aan 
de hand van gegeore-

Voor dit onderzoek is de locatie van 
de loopgraaf verdacht gebied. Aange-
nomen wordt dat de gemiddelde loop-
graaf een breedte had van 2 meter. 
Verder wordt ook nog een correctie 
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Indicatie voor aan-
wezigheid CE 

Afbakening vol-
gens WSCS-OCE 
(letterlijke tekst) 

Afbakening in dit onderzoek 

13S136 

fereerde luchtfoto’s van 5 meter onnauwkeurigheid van de 
luchtfoto en het positioneren van deze 
op coördinaten op de GBKN-kaart 
aangehouden (2 + 5 = 7). In totaal 
wordt vanuit het midden rond de 
loopgraaf 7 meter verdacht gebied 

genomen. 

Versperringen Niet verdacht, tenzij er 
indicaties zijn dat CE 
deel uitmaken van de 
versperring 

In dit onderzoek zijn de versperringen 
als onverdacht aangemerkt. 

Mangaten, vermoedelijk 
alleen schuilinrichting 

Onverdacht In dit onderzoek zijn de mangaten als 
onverdacht aangemerkt. 

Mogelijke locaties van het inslaan van blindgangers van geschutmunitie, 
afwerpmunitie of raketten 

Bombardement op pin-
point target door jacht-
bommenwerper, krater-
patroon bekend 

- Uit het literatuur- en archiefonderzoek 
is bekend dat de beide treinstations 
en spoorbruggen in de laatste maan-
den van de oorlog het doelwit waren 
van meerdere geallieerde bombarde-
menten. Deze stations en spoorbrug-
gen kunnen derhalve aangemerkt 
worden als pin-point targets. Op lucht-
foto’s zijn ook kraters als gevolg van 
deze bombardementen te zien. 
 
Bij de afbakening van het verdachte 
gebied is gekeken naar de relevante 
luchtfoto’s van de bombardementen 
van de beide stations en de spoor-
bruggen. Hierbij wordt de onderlinge 
afstand tussen twee naast elkaar 
gelegen kraters opgemeten, de zoge-
naamde ‘kraterpatroonanalyse’. De 
grootste onderlinge afstand tussen 
twee naast elkaar gelegen kraters 
wordt als een straal rond de overige 
kraters getrokken.

152
 Bij een inslag in 

de bodem wordt aangenomen dat de 
maximale horizontale verplaatsing van 
een bom ten opzicht van het inslag-
punt 15 meter bedraagt. In verband 
met deze zijdelingse verplaatsing 
wordt daarom nog een marge van 15 
meter extra genomen. Verder wordt 
ook nog een correctie van 5 meter 
onnauwkeurigheid van de luchtfoto en 
het positioneren van deze op coördi-
naten op de GBKN-kaart aangehou-
den (totaal dus 20 meter). Aangeno-
men wordt dat binnen deze afstand-, 
verplaatsings- en correctiestraal zich 
blindgangers kunnen bevinden. 
 
Omdat per locatie en bombardement 

                                                           
152

 Hierbij zijn alleen die stralen rond de kraters getrokken die relevant zijn voor het onderzoeksgebied. 
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Indicatie voor aan-
wezigheid CE 

Afbakening vol-
gens WSCS-OCE 
(letterlijke tekst) 

Afbakening in dit onderzoek 

13S136 

de afstand tussen de kraters verschil-
len is hieronder een overzicht opge-
nomen van de gebombardeerde loca-
ties met daarin aangegeven de af-
stand: 
 
Herensingel: 

Voor wat betreft het bombardement bij 
de Herensingel (waarbij de Alexan-
derstraat en de Sophiastraat werden 
geraakt) kan vastgesteld worden dat 
van de vier vliegtuigen er één vliegtuig 
twee bommen afwierp. Deze twee 
bommen kwamen neer in de Alexan-
derstraat 15 en de Sophiastraat 67-
69. Deze twee percelen raakten totaal 
verwoest waaruit kan worden afgeleid 
dat beide bommen tot ontploffing-
kwamen. In de Alexander- en Sophi-
astraat worden derhalve geen blind-
gangers van vliegtuigbommen meer 
verwacht. Volgens een ooggetuigen-
verklaring zijn er bij dit bombardement 
twee blindgangers in het water van de 
Herensingel terecht gekomen. De 
exacte locatie is op een schets aan-
gegeven en ingetekend in het GIS. 
Deze bommen kunnen nog aanwezig 
zijn. Bij een inslag in het water wordt 
een bom geremd en is de maximale 
verplaatsing vastgesteld op 15 meter. 
Daarbij komt 5 meter correctie in 
verband met de onnauwkeurigheid 
van de schets (15 + 5 = 20 meter). 
Totaal is rond de twee blindgangers 
een verdacht gebied van 20 meter 

genomen. 
 
Stationsgebied: 

Voor wat betreft het stationsgebied 
kan worden vastgesteld dat de groot-
ste onderlinge afstand tussen twee 
naast elkaar gelegen kraters 55 meter 
bedraagt. Daarbij komt nog een 
maximale verplaatsing van 15 meter 
en een GIS-correctie van 5 meter (55 
+ 15 + 5 = 75 meter). Rond de kraters 
en de blindgangerlocaties

153
 is een 

verdacht gebied van 75 meter geno-

men. 
 
Morsweg: 

Voor wat betreft de Morsweg kan 

                                                           
153

 In dit onderzoek worden de blindgangerlocaties bij het stationsgebied, de Morsweg en de Vinkbrug niet 
beschouwd als ‘incidentele’ blindgangers maar als onderdeel van een kraterpatroonanalyse. Derhalve zijn 
deze locaties bij het stationsgebied, de Morsweg en bij spoorbrug de Vink meegenomen in de afbakening 
van het verdachte gebied met behulp van een kraterpatroonanalyse. 
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Afbakening vol-
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(letterlijke tekst) 

Afbakening in dit onderzoek 

13S136 

worden vastgesteld dat de grootste 
onderlinge afstand tussen twee naast 
elkaar gelegen kraters 23 meter be-
draagt. Daarbij komt nog een maxima-
le verplaatsing van 15 meter en een 
GIS-correctie van 5 meter (23 + 15 + 
5 = 43 meter). Rond de kraters en de 
blindgangerlocaties is een verdacht 
gebied van 43 meter genomen. 

 
Spoorbrug De Vink: 

Voor wat betreft spoorbrug De Vink 
kan worden vastgesteld dat de groot-
ste onderlinge afstand tussen twee 
naast elkaar gelegen kraters 55 meter 
bedraagt. Daarbij komt nog een 
maximale verplaatsing van 15 meter 
en een GIS-correctie van 5 meter (55 
+ 15 + 5 = 75 meter). Rond de kraters, 
de blindgangerlocatie, de munitie-
vondsten en de verwoeste percelen is 
een verdacht gebied van 75 meter 

genomen. 
 
Spoorbrug Kanaalweg 

Voor wat betreft de spoorbrug bij de 
Kanaalweg kan worden vastgesteld 
dat de grootste onderlinge afstand 
tussen twee naast elkaar gelegen 
kraters 42 meter bedraagt. Daarbij 
komt nog een maximale verplaatsing 
van 15 meter en een GIS-correctie 
van 5 meter (42 + 15 + 5 = 62 meter). 
Rond de kraters is een verdacht ge-
bied van 62 meter genomen. 

 
Spoorlijn- en brug richting Zoeter-
woude 

Voor wat betreft de spoorbrug in het 
spoor richting Zoeterwoude kan vast-
gesteld worden dat de grootste onder-
linge afstand tussen twee naast elkaar 
gelegen kraters 76 meter bedraagt. 
Daarbij komt nog een maximale ver-
plaatsing van 15 meter en een GIS-
correctie van 5 meter (76 + 15 + 5 = 
96 meter). Rond de kraters bij de 
spoorbrug is een verdacht gebied 
van 96 meter genomen.  

Voor wat betref de kraters bij de 
spoorlijn nét voor de spoorbrug kan 
vastgesteld worden dat de grootste 
onderlinge afstand tussen twee naast 
elkaar gelegen kraters 22 meter be-
draagt. Daarbij komt nog een maxima-
le verplaatsing van 15 meter en een 
GIS-correctie van 5 meter (22 + 15 + 
5 = 42 meter). Rond de kraters bij de 
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spoorlijn is een verdacht gebied van 
42 meter genomen.  

Blindgangerlocatie, 
bekend uit literatuur of 
archiefgegevens. 

Te bepalen volgens 
rekenmethode aan de 
hand van de afwerp-
hoogte, afwerpsnel-
heid, gewicht en dia-
meter van de bom en 
de bodemweerstand. 

Aan de hand van getuigenverklarin-
gen en ingetekende schetskaarten is 
nauwkeurig vastgelegd waar nog 
eventuele blindgangers aanwezig 
kunnen zijn. Deze locaties zijn ook 
ingetekend in het GIS. Voor wat be-
treft de blindgangerlocaties bij het 
stationsgebied, de Morsweg en de 
Vinkbrug is eerder vastgesteld dat 
deze meegenomen worden in een 
kraterpatroonanalyse (zie voetnoot 
140). 
 
Voor wat betreft de blindgangerloca-
ties aan de Herensingel, bij de Pest-
huislaan, tegenover de Potgieter-
laan16, de Wethstraat 30, de Mors-
weg 33-35 kan het volgende worden 
aangenomen. Rond deze ingetekende 
locaties is een maximale verplaatsing 
van 15 meter en een correctie van 5 
meter genomen in verband met de 
onnauwkeurigheid van de schets. 
Totaal is rond de blindgangers een 
verdacht gebied van 20 meter geno-

men. 
 
Voor wat betreft de blindgangerlocatie 
aan de Boshuizenwetering, hiervan 

weten we de vliegrichting van het 
vliegtuig en de locatie van inslag. 
Aangenomen wordt dat de bom die 
terecht kwam aan de Boshuizerwete-
ring voor de nabij gelegen spoorbrug 
De Vink bedoeld was. Daarom is 
rekening gehouden met een maximale 
zijwaartse afwijking van 55 meter (zie 
analyse De Vink). Deze zijwaartse 
afwijking is rond de inslaglocatie ge-
rekend. Het vliegtuig vloog van 
noordwest naar zuidoost. Bij de inslag 
in de (water) bodem wordt derhalve 
rekening gehouden met een maximale 
voorwaartse verplaatsing van 15 me-
ter. Ook deze 15 meter is rond de 
inslaglocatie gerekend. Verder is ook 
nog een GIS correctie van 5 meter 
genomen. In totaal komt dit neer op 
een voorwaartse verplaatsing van 20 
meter en een zijwaartse verplaatsing 
van 55 meter. 

Crashlocaties 
Locatie vliegtuigcrash Situationeel te bepalen Niet verdacht. Er zijn geen aanwijzin-
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gen gevonden dat er blindgangers bij 
de neergestorte vliegtuig(en) zijn 
achtergebleven. 

Overig 
Locatie oorlogsschade, 
bekend uit archiefgege-
vens en/of waarneem-
baar op luchtfoto’s. 

- Bij het bombardement op het stations-
gebied en de Morsweg zijn een aantal 
percelen verwoest. Bij een bombarde-
ment kan in een perceel een blindgan-
ger inslaan. Deze inslag veroorzaakt 
een inslagopening. Bij het exploderen 
van een volgende inkomende bom kan 
echter een gebouw compleet instorten 
waarbij het puin de inslagopening aan 
het zicht onttrekt. Bij het opruimen van 
het puin is een inslagopening, en 
daarmee een nog eventueel aanwezige 
blindganger, dan mogelijk niet meer 
opgemerkt. Voor dit onderzoek wordt 
aangenomen dat onder de verwoeste 
percelen nog blindgangers van vlieg-
tuigbommen aanwezig kunnen zijn. 
Hierbij wordt rekening gehouden met 
een maximale verplaatsing van een 
blindganger van 15 meter. Daarbij komt 
nog een GIS correctie van 5 meter (15 
+5 = 20 meter). Rond een verwoest 
perceel is daarom een verdacht gebied 
van 20 meter getrokken. 

 

5.4.3 Overzicht verdacht gebied 

 

Omwille van de omvang van het onderzoeksgebied is in deze paragraaf een keuze gemaakt 

om een deel van het verdachte gebied te laten zien. Er is gekozen voor het verdachte gebied 

op afwerpmuntie omdat dit voor eventuele toekomstige werkzaamheden het meest relevant is. 

Een overzicht van het gehele verdachte gebied in de gemeente Leiden is terug te vinden in de 

CE-bodembelastingkaart (zie bijlage 3). Voor wat betreft de gebruikte symbologie in de on-

derstaande kaarten het volgende: de ingetekende blindgangers en geruimde blindgangers 

verwijzen naar de getuigenverklaringen die hierover in 1985 zijn afgelegd. De munitievond-

sten door de EOD worden gesymboliseerd door een groene driehoek. 
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Figuur 52 De afbakening van het verdachte gebied bij het station en de stationsweg. 

 
Figuur 53 De afbakening van het verdachte gebied bij de Rijnsburgerbrug en de Steenstraat. 
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Bij de afbakening van het verdachte gebied is aangenomen dat bij de geruimde blindgangers 

op de Stationsweg geen munitie meer wordt verwacht. Echter, onder de huizen aan de oost-

zijde van de Stationsweg kunnen nog wel blindgangers zijn achtergebleven. Deze kunnen op 

de weg zijn ingeslagen en onder de bebouwing terecht zijn gekomen. Dit blijft derhalve ver-

dacht gebied. Dit geldt ook voor het singelwater. In de waterbodem kunnen nog blindgangers 

aanwezig zijn. Een deel van de waterbodem bij de Rijnsburgerbrug is door de EOD in het ver-

leden afgezocht. Op deze plek werden toen geen explosieven aangetroffen. 

 

 
Figuur 54 De afbakening van het verdachte gebied bij de Morsweg. 

Op de Morsweg ter hoogte van nr. 9 is rond de geruimde blindganger een verdacht gebied ge-

trokken. Het betreft hier de vondst van een staartstuk van een vliegtuigbom
154

 in 1984. Het 

bomlichaam zelf is toen niet gevonden en is mogelijk nog aanwezig. De andere munitie-

vondst, op het oude kazerneterrein, was een bom van 1000 lb. die geheel verwijderd werd. 

Voor hier geldt geen verdacht gebied meer. 
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 Zie paragraaf 3.8 EOD, moranr. 19843712, november 1984. 
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Figuur 55 De afbakening van het verdachte gebied bij de Rijn- Schiekade en de Potgieterlaan. 

 

 
Figuur 56 De afbakening van het verdachte gebied bij spoorbrug De Vink. 
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Bij de afbakening van het verdachte gebied bij spoorbrug De Vink zijn naast de kraters en de 

recente munitievondsten door de EOD
155

, ook de blindgangerlocatie en de vewoeste percelen 

in de berekening meegenomen (zie pararaaf 5.4.2). 

 

 
Figuur 57 De afbakening van het verdachte gebied bij de Boshuizerwetering.  

Op basis van de vliegrichting van de bommenwerper (van noordwest naar zuidoost) is be-

paald dat bij de inslag in de (water) bodem er rekening wordt gehouden met een maximale 

voorwaartse verplaatsing van 15 meter. De zijwaartse afwijking is op hetzelfde bepaald als bij 

spoorbrug De Vink. De EOD heeft destijds in 1981 een verkennende zoekactie uitgevoerd. Uit 

de rapportage van de Duik- en Demonteergroep van de Koninklijke Marine is echter niet vast 

te stellen waar en hoe men in de wetering gezocht heeft. 
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 Ruimrapport 20131941 in november 2013 en 20141013 in mei 2014. Alletwee de vondst van een vlieg-
tuigbom van 500 lb. 
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Figuur 58 De afbakening van het verdachte gebied bij de spoorbrug Kanaalweg. 

 
Figuur 59 De afbakening van het verdachte gebied bij de spoorlijn en de spoorbrug richting Zoeterwoude. 
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5.5 VERTICALE BEGRENZING VERDACHT GEBIED 

 

De verticale begrenzing van het verdacht gebied bestaat uit een bovengrens en een onder-

grens. De ondergrens is de maximale indringingsdiepte van een explosief in de bodem. De 

bovengrens is het maaiveld tijdens de oorlog. 

 

De bovengrens kan afwijken van de huidige maaiveldhoogte als er sprake is geweest van na-

oorlogse bodemgerelateerde werkzaamheden waarbij grondpakketten zijn afgegraven of het 

maaiveld uit de oorlog is opgehoogd. Na de Tweede Wereldoorlog heeft er veel nieuwbouw in 

Leiden plaatsgevonden. Het is niet bekend hoeveel grond er in totaal bij alle nieuwbouw in 

Leiden is afgegraven en/of is opgebracht. In paragraaf 3.12.2 is een kort overzicht opgeno-

men van die locaties die na de Tweede Wereldoog ingrijpend zijn veranderd. 

 

Onverdachte locaties door naoorlogs grondverzet 

Het kan voorkomen dat bepaalde locaties die in deze rapportage aangemerkt zijn als zijnde 

verdacht op het aantreffen van kleinkalibermunitie, hand- en geweergranaten, geschutmunitie 

en toebehoren van munitie, door naoorlogse werkzaamheden niet langer verdacht zijn. Om dit 

te kunnen vaststellen is het aan te raden om voordat de werkzaamheden starten een project-

gebonden risiscoanalyse uit te laten voeren. Hiermee kan worden vastgesteld of opsporing 

en/ of detectie noodzakelijk is of niet. 

 

Om de exacte dieptebepaling van de te verwachten CE, en dan met name afwerpmunitie, te 

bepalen is het gebruik van plaatselijke sonderingen aan te raden. Uit de gebruikte sonderin-

gen
156

 voor dit onderzoek kwam naar voren dat het huidige maaiveld grotendeels gelijk is aan 

het NAP. In de onderstaande berekening is ervan uitgegaan dat het maaiveld op de verdachte 

locaties sinds de Tweede Wereldoorlog dus niet is veranderd. 

 

Voor deze rapportage zijn sonderingen gebruikt van de locaties stationsgebied, spoorbrug De 

Vink en bij de Kanaalweg. Om de verticale begrenzing van het verdachte gebied te bepalen 

hanteert Saricon een eigen rekenmodel. Hieruit volgt de volgende afbakening: 

 

Soort explosief Maximale diepte-

ligging t.o.v. 

maaiveld in WOII 

Maximale diepte-

ligging t.o.v. 

huidige maaiveld 

Maximale dieptelig-

ging t.o.v. NAP 

 

Kleinkalibermunitie, 

hand- en geweergrana-

ten en toebehoren van 

munitie 

- 1,5 meter - 1,5 meter - 1,5 meter 

Geschutmunitie - 1 meter - 1 meter - 1 meter 

Afwerpmunitie, locatie 

Stationsgebied: 

- 9 meter - 9 meter - 9 meter 

Afwerpmunitie, locatie 

De Vink: 

- 7 meter - 7 meter - 7 meter 

Afwerpmunitie, locatie 

Kanaalweg 

- 7 meter - 7 meter - 7 meter 
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 Stationsgebied: S30F00158; S30F01668; S30F01669; S30F01690; S30F01691; S30F02176; De 
Vink:S30F00272; S30F01779; S30F02461; S30F02462; S30F02474 t/m S30F02478; S30F02483; 
S30F02484; S30F02735; Kanaalweg: S30H00199; S30H00200; S30H02071 t/m S30H0273. 
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6 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

6.1 CONCLUSIE 

 

In opdracht van de gemeente Leiden heeft Saricon een vooronderzoek CE uitgevoerd ter voor 

de gehele gemeente. Aanleiding voor het vooronderzoek vormen toekomstige (grond) werk-

zaamheden die de komende jaren binnen de gemeente gepland staan. 

 

Op basis van de beoordeling van alle op het moment van opstellen van dit rapport beschikba-

re bronnenmateriaal is geconcludeerd dat er voldoende indicaties zijn om te spreken van de 

mogelijke aanwezigheid van CE. Als gevolg van bombardementen en de aanwezigheid van 

diverse Duitse stellingen in het onderzoeksgebied kunnen kleinkalibermunitie, hand- en ge-

weergranaten, geschutmunitie, toebehoren van munitie en afwerpmunitie in de vorm van bri-

santbommen 250, 500 en 1000 lb. aanwezig zijn. 

 

Het onderzoeksgebied is gedeeltelijk verdacht van CE. Het verdacht gebied is ingetekend 

op de CE-bodembelastingkaart in bijlage 3. De minimale en maximale diepteligging van CE is 

besproken in paragraaf 5.5. 

 

6.2 ADVIES VERVOLGTRAJECT 

 

Saricon adviseert om voorafgaand aan werkzaamheden in verdacht gebied een projectge-

bonden risicoanalyse (PRA) uit te laten voeren. De PRA heeft tot doel te bepalen of het ver-

dacht gebied op de CE-bodembelastingkaart voor de uitvoeringswerkzaamheden wel relevant 

is en de overlast van eventuele projectstagnatie te beperken. Tevens wordt op basis van een 

analyse van risico’s van CE voor de daadwerkelijke uitvoering van het project bepaald of een 

opsporing wel noodzakelijk is, en zo ja, wat de meest geschikte detectietechniek is. Voorts 

adviseert Saricon om bij werkzaamheden in verdacht gebied plaatselijke sonderingen te ge-

bruiken om zo de exacte diepteligging van CE in vorm van afwerpmunitie vast te stellen. 

 

Mochten bij werkzaamheden in de onverdachte gebieden toch spontaan explosieven worden 

aangetroffen dan is het zaak dat een procedure in werking wordt gesteld om het risico van 

een explosie tot een minimum te beperken. Via de politie wordt de EOD van een eventuele 

vondst in kennis gesteld. 
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 Gemeente Leiden; 
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B i j l a g e  2  

B r o n n en l i j s t   

 

Rapportages van eerdere (voor)onderzoeken: 

 

 ‘Vooronderzoek CE gemeente Leiden Morssingel’ van Saricon met kenmerk 72200-HO-

001 d.d. 26 mei 2005; 

 ‘Vooronderzoek CE gemeente Leiden RijnGouweLijn’ van Saricon met kenmerk 72217-

VO-007 d.d. 15 november 2005; 

 ‘Rapport Probleeminventarisatie en –analyse Baggeren watergangen Leiden’ van RE-

Aseuro met kenmerk RO-060023 d.d. 2 maart 2006; 

 ‘Vooronderzoek CE Kanalen rond Katwijk en Oegstgeest’ van AVG Geoconsult Heijen 

BV met kenmerk 276212 d.d. 21 mei 2007; 

 ‘Second Opinion CE Oegstgeesterkanaal en Oude Rijn’ van Saricon met kenmerk 

72340-VO-02 d.d. 3 oktober 2007; 

 ‘Vooronderzoek CE RijnGouweLijn Oost’ van Saricon met kenmerk 72288-VO-06 d.d. 13 

november 2007; 

 ‘Vooronderzoek CE 900 Watergangen Zuid-Holland’ van Saricon met kenmerk 72344-

VO-02 d.d. 18 april 2008; 

 ‘Vooronderzoek Stationsplein Trafolocatie te Leiden’ van met kenmerk 72438-VO-01 

d.d. 29 september 2008; 

 ‘Vooronderzoek Conventionele Explosieven Watergangen Gemeente Leiden’ van Sari-

con met kenmerk 72484-VO-01 d.d. 23 maart 2009; 

 ‘Vooronderzoek Conventionele Explosieven RijnGouweLijn Leiden-Gouda’ Saricon met 

kenmerk 10S066-VO-01 d.d. 29 september 2010; 

 ‘Aanvullend archiefonderzoek Leidse Rijn’ van Saricon met kenmerk 10S093-VO-01 d.d. 

12 oktober 2010; 

 ‘Vooronderzoek Conventionele Explosieven Station Leiden Lammenschans’ van Saricon 

met kenmerk 11S069-VO-02 d.d. 8 juni 2011; 

 ‘Vooronderzoek Conventionele Explosieven Bio Science Park te Leiden’ van Saricon 

met kenmerk 11S126-VO-01 d.d. 6 oktober 2011; 

 ‘Projectstudie CE en advies vervolgtraject Vaarwegen Zuid-Holland’ van Saricon met 

kenmerk 11S117-AR-02 d.d. 27 juli 2011; 

 ‘Historisch vooronderzoek naar de aanwezigheid van niet gesprongen conventionele ex-

plosieven ter plaatse van spoortracé Leiden- Woerden’ van T&A Survey met kenmerk 

RRZ-050 d.d. 11 september 2012; 

 ‘Vooronderzoek Leiden Ringweg Oost’ van Saricon met kenmerk 12S068 d.d. 28 augus-

tus 2012; 

 ‘Aanvullend vooronderzoek Conventionele Explosieven Leiden Ringweg Oost’ van Sari-

con met kenmerk 13S093-VO-02 d.d. 16 september 2013; 

 ‘Projectgebonden Risicoanalyse Spoorwegtunnel Kanaalweg te Leiden’ van Saricon met 

13S093-AR-03 d.d. 6 februari 2014; 

 ‘Vooronderzoek CE Kunstwerken A44’ van Saricon met kenmerk 12S047-VO-01 d.d. 24 

april 2012; 

 ‘Vooronderzoek CE Lammebrug en Wilhelminabrug Leiden’ van Saricon met kenmerk 

12S115 d.d. 7 januari 2013. 
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Collectie stafkaarten Kadaster, Zwolle: 

 

 Stafkaart 365 Leiden (First Edition) 1:25.000, 1944; 

 Stafkaart 373 Benhuizen (First Edition) 1:25.000, 1943; 

 Stafkaart 422 en 441 Leiden (First Edition) 1:25.000, 1940; 
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Luchtfoto’s: 

 

Datum van opname  Collectienr. Sortie/ collectienr. Fotonummer Herkomst 

7 april 1941  H-810 363 NCAP 

26 april 1941  B-155 485 

25 juli 1943  D-863 4131, 4132 Kadaster 

15 oktober 1943  E-373 4008 
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Datum van opname  Collectienr. Sortie/ collectienr. Fotonummer Herkomst 

24 februari 1944  7PH-GP-AA728 8159 Kadaster 

16 augustus 1944  D-999 4121 

10 september 1944 0295 
23 3074, 3078 Wageningen 

UR 
24 4071 

13 september 1944 0289 
07 4190, 4191 

11 4325 

19 september 1944  
106G-2996 

4376, 4377, 
4378 

Kadaster 

106G-2994 4083 

30 november 1944 0099 
11 3388 Wageningen 

UR 
14 4391 

18 december 1944  106G-3825 3082 Kadaster 

26 december 1944 0152 

03 
3024, 3028, 
3032 

Wageningen 
UR 

04 3151 

05 4047 

06 4171 

16 februari 1945 0260 05 4218 

21 februari 1945 0128 

03 3132 

04 
4120, 4123, 
4129 

26 februari 1945  106G-4540 
4265, 4263, 
4267, 3261, 
3264 

Kadaster 

18 maart 1945  

106G-4894 3468 

106G-4890 

3319, 3101, 
4101, 4100, 
4095, 4097, 
4322 

106G-4894 

4302, 2136, 
4265, 3470, 
4271, 4267, 
1237, 3468, 
3139 

30 maart 1945  106G-5133 

3209, 3211, 
3212, 3213, 
4209, 4210, 
4211, 4213, 
4215, 4214 

7 april 1945 
0303 

01 
3001, 3003, 
3005, 3008 

Wageningen 
UR 

03 
3028, 3030, 
3032, 3033 

04 
4031, 4031, 
4033 

 4-2185 4001, 4002 Kadaster 
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Gemeente- en streekarchieven: 

 

Erfgoed Leiden en Omstreken: 

 

0552 Gemeentepolitie van Leiden 1853-1993: 

Inventarisnr. Dossierreferentie 

567 Register van dag- en nachtrapporten, 1877-1942. Januari – juni 
1940. 

569 Register van dag- en nachtrapporten, 1877-1942. Januari – juni 
1941 

570 Register van dag- en nachtrapporten, 1877-1942. Juli – december 
1941 

571 Register van dag- en nachtrapporten, 1877-1942. Januari – juni 
1942 

572 Register van dag- en nachtrapporten, 1877-1942. Juli – december 
1942. 

2683 Dag- en nachtrapporten van de Algemene Dienst, later de Surveil-
lancedienst en Algemene politietaken, 1943-1992. Maart – april 
1943. 

2684 Dag- en nachtrapporten van de Algemene Dienst, later de Surveil-
lancedienst en Algemene politietaken, 1943-1992. Mei – juni 1943. 

2685 Dag- en nachtrapporten van de Algemene Dienst, later de Surveil-
lancedienst en Algemene politietaken, 1943-1992. Juli – augustus 
1943. 

2686 Dag- en nachtrapporten van de Algemene Dienst, later de Surveil-
lancedienst en Algemene politietaken, 1943-1992. September – 
oktober 1943. 

2692 Dag- en nachtrapporten van de Algemene Dienst, later de Surveil-
lancedienst en Algemene politietaken, 1943-1992. September – 
oktober 1944. 

2693 Dag- en nachtrapporten van de Algemene Dienst, later de Surveil-
lancedienst en Algemene politietaken, 1943-1992. November – 
december 1944. 

2694 Dag- en nachtrapporten van de Algemene Dienst, later de Surveil-
lancedienst en Algemene politietaken, 1943-1992. Januari – februari 
1945. 

2695 Dag- en nachtrapporten van de Algemene Dienst, later de Surveil-
lancedienst en Algemene politietaken, 1943-1992. Maart – april 
1945. 

4778 Stukken betreffende het vernietigen, dragen of voorhanden hebben 

van wapens en munitie, 1944. 

4779 Idem, 1946. 

4780 Idem, 1947-1970 

4781 Idem, 1971-1981 

5764 Processen-verbaal inzake het aantreffen van een op een bom gelij-

kend voorwerp, 1972. 

5776 Stukken betreffende de luchtbeschermingsdienst, 1941-1945. 1941-
1945 1 omslag 

5800 Stukken betreffende onontplofte munitie en projectielen, 1941, 
1943-1948: 1941. 

5801 Stukken betreffende onontplofte munitie en projectielen, 1941, 
1943-1948: 1943. 

5802 Stukken betreffende onontplofte munitie en projectielen, 1941, 
1943-1948: 1944. 

5803 Stukken betreffende onontplofte munitie en projectielen, 1941, 
1943-1948: 1945. 

5804 Stukken betreffende onontplofte munitie en projectielen, 1941, 
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Inventarisnr. Dossierreferentie 

1943-1948. 1941-1948: 1946 

5805 Stukken betreffende onontplofte munitie en projectielen, 1941, 
1943-1948. 1941-1948: 1947 

5806 Stukken betreffende onontplofte munitie en projectielen, 1941, 
1943-1948. 1941-1948: 1948. 

5815 Stukken betreffende verschillende ontploffingen, 1956, 1959-1960 
en 1970. 

6746 Ingekomen brief van Burgemeester en wethouders van Leiden be-
treffende een vergoeding voor geleden oorlogsschade, 1946. 

6831 Stukken betreffende de melding van gebeurtenissen in verband met 
oorlogshandelingen, 1940-1941 

6838 Stukken betreffende oorlogsgebeurtenissen en oorlogshandelingen, 
1943 

6839 Stukken betreffende oorlogsgebeurtenissen en oorlogshandelingen, 
1944 

6840 Stukken betreffende oorlogsgebeurtenissen en oorlogshandelingen, 
1945 

6841 Stukken betreffende oorlogsgebeurtenissen en oorlogshandelingen, 
1946 

6842 Stukken betreffende oorlogsgebeurtenissen en oorlogshandelingen, 
1947 

8059 Stukken betreffende de demontage en verwijdering van de vlieg-
tuigbom op de Morsweg, 1984-1985: algemeen. 

8060 Stukken betreffende de demontage en verwijdering van de vlieg-
tuigbom op de Morsweg, 1984-1985: draaiboek Spijkenisse. 

8061 Stukken betreffende de demontage en verwijdering van de vlieg-
tuigbom op de Morsweg, 1984-1985: draai- en logboek Morsweg. 

8062 Stukken betreffende de demontage en verwijdering van de vlieg-
tuigbom op de Morsweg, 1984-1985: correspondentie. 

 

1203 Dienst Luchtbescherming (Nederlandsche Vereeniging voor Luchtbescherming) 

1939-1945. 

Inventarisnr. Dossierreferentie 

999999 Dienst Luchtbescherming (Nederlandsche Vereeniging voor Lucht-

bescherming) 1939-1945. 

 

Gemeentearchief Oegstgeest: 

 

Gemeentearchief Oegstgeest 1939-1989: 

Inventarisnr. Dossierreferentie 

567 Register van dag- en nachtrapporten, 1877-1942. Januari – juni 

1940. 

 

Gemeentearchief Oegstgeest 1990-1999: 

Inventarisnr. Dossierreferentie 

573 Notities betreffende het opruimen van oorlogsmunitie en een vlieg-

tuigwrak uit de Tweede Wereldoorlog. 

1764 Stukken betreffende de instelling, ontwikkeling en opheffing van de 

luchtbeschermingsdienst. 

 

Nationaal Archief, Den Haag: 

 

Toegang Inventarisnummer 

2.04.53.15 Inspectie Be-

scherming Bevolking Lucht-

aanvallen 

76 Meldingen en processen-verbaal ontvangen van gemeen-

ten over geallieerde luchtactiviteiten, 1940-1941, Zuid-

Holland 
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Toegang Inventarisnummer 

3.09.34 Archief Militair Gezag 

Zuid-Holland  

43 PMC Zuid-Holland, Quarles van Ufford, 4 september 

1944-31 juli 1945. Stukken betreffende de opsporing en 

opruiming van mijnen, bommen, munitie en andere explosie-

ven, 1945. 

146 PMC Zuid-Holland, Bloemarts, 1 okt 1945-24 nov 1945. 

Stukken betreffende de opsporing en opruiming van mijnen, 

bommen, munitie en andere explosieven, 1945 

575 DMC Leiden. Stukken betreffende de opruiming van 
mijnen, munitie en andere explosieven, 1945. 

2.04.110 Archief Korps Hulp-

verleningsdienst 

5 Correspondentie van de Hulpverleningsdienst, 1959-1974 

47 Stukken betreffende de bewaking van munitiedumps, 

1947.  

51-53 Registers inzake meldingen van geruimde explosie-

ven. Kring Tilburg en Kring Venlo, 1954-1957. 

54-57 Registers inzake meldingen van geruimde explosie-

ven. Kring Barneveld, Kring Zeeland, Kring Amsterdam en 

Kring Venlo, 1954-1958. 

58-59 Registers inzake meldingen van geruimde explosie-

ven. Kring Arnhem/ Nijmegen, Kring Amsterdam, Kring Til-

burg en Kring Venlo, 1958-1960. 

60 Registers inzake meldingen van geruimde explosieven. 

Kring Arnhem, Kring Amsterdam, Kring Tilburg, 1960-1961. 

61-66 Registers inzake meldingen van geruimde explosie-

ven. Kring Arnhem, Kring Nijmegen, Kring Tilburg en Kring 

Venlo, 1961-1967. 

68 Stukken betreffende het dumpen van munitie in zee, 

1960-1971. 

 

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD), Amsterdam: 

 

Toegang Inventarisnummer 

077 Generalkommissariat 

für das Sicherheitswesen 

518 Verslagen van de Befehlshaber der Ordnungspolizei betref-

fende de luchtaanvallen op Nederlands grondgebied van 21 tot 
en met 27 augustus 1940. 

1328 Dagberichten van de Befehlshaber der Ordnungspolizei 

Den Haag betreffende vijandelijke luchtaanvallen, 1940-1941. 

1332 Stukken betreffende vijandelijke luchtaanvallen, landingen 

van vijandelijke vliegeniers, het vinden van versperringsballons, 
het werpen van springstoffen en het gebruik van sabotagemateri-
alen, 1940-1943. 

1759 Berichtgevingen betreffende neergekomen vliegtuigen, 

1943.  

216k Departement van 

Justitie 

180 Rapporten van de plaatselijke luchtbeschermingsdiensten, 

politiekorpsen en de Marechaussee inzake het geven van het 
sein luchtalarm, het neerstorten van vliegtuigen en vliegtuigon-
derdelen en de vondst van niet-ontplofte explosieven, 23 juni 
1943 - 28 april 1944. 

181 -185 Processen-verbaal van de plaatselijke luchtbescher-

mingsdiensten, politie en Marechaussee met betrekking tot vijan-
delijke vliegtuigen, bomaanvallen en ontploffingen in verschillen-
de gemeenten 

329 Stukken betreffende het melden van schade door bombar-

dementen en beschietingen uit vliegtuigen, 24 februari 1944 - 31 
maart 1945 

331 Stukken betreffende het opstellen van processen-verbaal 

inzake bombardementen en beschietingen in verschillende ge-

http://www.archieven.nl/nl/search-modonly?mivast=298&mizig=210&miadt=298&miaet=1&micode=077&minr=1176883&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.archieven.nl/nl/search-modonly?mivast=298&mizig=210&miadt=298&miaet=1&micode=077&minr=1176883&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.archieven.nl/nl/search-modonly?mivast=298&mizig=210&miadt=298&miaet=1&micode=216k&minr=1605259&miq=125095559&miview=inv2&milang=nl
http://www.archieven.nl/nl/search-modonly?mivast=298&mizig=210&miadt=298&miaet=1&micode=216k&minr=1605259&miq=125095559&miview=inv2&milang=nl
http://www.archieven.nl/nl/search-modonly?mivast=298&mizig=210&miadt=298&miaet=1&micode=216k&minr=1605259&miq=125095559&miview=inv2&milang=nl
http://www.archieven.nl/nl/search-modonly?mivast=298&mizig=210&miadt=298&miaet=1&micode=216k&minr=1605259&miq=125095559&miview=inv2&milang=nl
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Toegang Inventarisnummer 

meenten, 28 september 1944 - 31 maart 1945 

493 Stukken betreffende het instellen van een onderzoek naar de 

gevolgen van luchtaanvallen, 8 oktober 1944 - 6 februari 1945 
 

Semistatische Archiefdiensten Ministerie van Defensie (SSA), Rijswijk: 

 

 Archief van de Mijn- en Munitie Opruimings Dienst (MMOD) 1945-1947. 

 

Saricon Collectie, Sliedrecht: 

 

 Collectie explosievengerelateerde nieuwsberichten 1982 – 2005; 

 Documentatie uit projectdossiers: Vooronderzoek Stationsplein Trafolocatie te Lei-

den’ van met kenmerk 72438-VO-01 d.d. 29 september 2008 en: ‘Vooronderzoek 

CE gemeente Leiden Morssingel’ van Saricon met kenmerk 72200-HO-001 d.d. 26 

mei 2005. 

 

National Archives, Londen: 

 

 Air Ministry: Allied Expeditionary Air Force, later Supreme Headquarters Allied Ex-

peditionary Force (AIR), and 2nd Tactical Air Force: Registered Files and Reports. 

(AIR 37): 

 

Inventarisnr. Omschrijving 

712 Daily Log Second Tactical Air Force, Jan. – Apr. 1944 

713 Daily Log Second Tactical Air Force, May – June 1944 

714 Daily Log Second Tactical Air Force, July – August 1944 

715 Daily Log Second Tactical Air Force, Sept. – Oct. 1944 

716 Daily Log Second Tactical Air Force, Nov. – Dec. 1944 

717 Daily Log Second Tactical Air Force, Jan. – Feb. 1945 

718 Daily Log Second Tactical Air Force, Mar. – May. 1945 

 

 Air Ministry and Ministry of Defence: Operations Record Books, Commands, 1920-

1980 (AIR 24): 

 

Inventarisnr. Omschrijving 

632 H.Q. FIGHTER COMMAND. Appendices. A - D. 01 January 1944 - 31 
December 1944 

635 H.Q. FIGHTER COMMAND. Appendices. A - E. 01 December 1944 - 31 
December 1944 

636 H.Q. Fighter Command (HQFC). Appendices. J - P. 01 December 1944 
- 31 December 1944 

638 H.Q. FIGHTER COMMAND. Appendices. A - D. 01 January 1945 - 31 
January 1945 

639 H.Q. Fighter Command (HQFC). Appendices. E - R. 01 January 1945 - 
31 January 1945 

641 H.Q. FIGHTER COMMAND. Appendices. A - D. 01 February 1945 - 

28 February 1945 

644 H.Q. FIGHTER COMMAND. Appendices. A - B. 01 March 1945 - 31 

March 1945 

648 H.Q. FIGHTER COMMAND. Appendices. A - D. 01 April 1945 - 30 April 
1945 
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 Air Ministry: Bomber Command: Registered Files (AIR 14): 

 

Inventarisnr. Omschrijving 

3668 Interpretation Section. War album volume 3. 01 May 1940 - 30 April 
1941 

 

 Air Ministry: Central Interpretation Unit, predecessors and related bodies: Reports 

and Photographs (AIR 34): 

 

Inventarisnr. Omschrijving 

270 Reports and Photographs. Allied Central Interpretation Unit. Interpreta-
tion reports: KS1351-KS1633. incomplete. 1944  July – 1945 Apr. 

 

 Air Ministry and successors: Operations Record Books, squadrons. (AIR 27): 

 

Inventarisnr. Omschrijving 

1157 No 193 Squadron: Operations Record Book. 01 December 1942 - 31 
August 1945. 

1169 No. 197 SQUADRON. Operations Record Books. No 197 Squadron: 
Operations Record Book. 01 November 1942 - 31 August 1945. 

1528 No. 257 SQUADRON. Operations Record Books. No 257 Squadron: 
Operations Record Book. 01 January 1944 - 31 March 1945. 

1548 No. 263 SQUADRON. Operations Record Books. No 263 Squadron: 
Operations Record Book. 01 January 1942 - 31 May 1945. 

1559 No. 266 SQUADRON. Operations Record Books. No 266 Squadron: 
Operations Record Book. 01 January 1943 - 30 June 1945. 

1678 No. 308 SQUADRON. No 308 Squadron: Operations Record Book. 01 
September 1940 - 31 December 1945. 

 

Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg: 

 

 Toegang RL2/II, inv 220-238, 243-246, 248, 250; 

 Toegang RM7, inv 345-348. 

 

Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD), Soesterberg/Rijswijk: 

 

 Collectie ruimrapporten (MORA’s en UO’s) van de gemeente Leiden, Zoeterwoude, 

Voorschoten, Leiderdorp, Oegstgeest en Warmond. Van de gemeente Leiden zijn 

een aantal ruimrapporten niet aangeleverd door SSA/EOD (zie het complete over-

zicht in paragraaf 3.8); 

 Collectie mijnenvelddocumentatie. 

 

Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), Den Haag: 

 

 Collectie 575 Duitse verdedigingswerken en inundaties van Nederlands grondge-

bied in de oorlog en rapporten van militaire aard vanuit bezet Nederland aan het 

Bureau Inlichtingen Londen 1940-1945: 

 

Inv.nr. Documentreferentie 

23 Kaart, 1:15.000 met de plaats der versterkingen, van Leiden en omgeving. 

Datum: 28 september 1944. 

26 Bericht J.A. 217 d.d. 23 januari 1945. Betreft: bewaking brug Haagsche Schouw 

Bericht J.A. 218 d.d. 23 januari 1945. Betreft: spoorbrug de Vink. 
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Inv.nr. Documentreferentie 

Bericht J.A. 219 d.d. 23 januari 1945. Betreft: luchtdoelstukken aan de Rijndijk 

(Voorschoten). 

Bericht J.A. 220 d.d. 23 januari 1945. Betreft: scheepvaartverkeer door de Rijn, 

langs Haagsche Schouw en de Vink. 

Bericht J.A. 239 d.d. 15 januari 1945. Betreft: toestand stellingen in Leiderdorp 

en Hoge Rijndijk. 

Bericht J.A. 240 d.d. 25 januari 1945. Betreft: militaire informatie. 

Bericht J.A. 257 d.d. 5 februari 1945.Betreft: luchtactiviteit Leiden. 

Bericht J.A. 260 d.d. 6 februari 1945. Betreft: bombardement spoorbrug ’De 

Vink’. 

Bericht J.A. 261 d.d. 7 februari 1945. Betreft: bombardement spoorbrug Rijn-

Schiekanaal. 

Bericht J.A. 263 d.d. 6 februari 1945. Betreft: luchtactiviteit. 

Bericht J.A. 269 d.d. 8 februari 1945 Betreft: brug Leede-Warmond. 

Bericht J.A. 269 d.d. 8 februari 1945 Betreft: Spoorbrug ‘De Vink.’ 

Bericht J.A. 269 d.d. 8 februari 1945 Betreft: Grüne Polizi Maaldrift. 

Bericht J.A. 275 d.d. 10 februari 1945. Betreft: station Leiden, bordjes Rapen-

burg en Blauwpoortbrug. 

Bericht J.A. 280 d.d. 12 februari 1945. Betreft: spoorbrug over Rijn-Schiekanaal. 

Bericht J.A. 283 d.d. 12 februari 1945. Betreft: opblazen trambrug baanvak 

Leiden- Den Haag. 

Bericht J.A. 299 d.d. 20 februari 1945. Betreft: het raketbomwapen in Leiden en 

omgeving. 

56 Rapport J.A. 303 d.d. 21 februari 1945 1945. Betreft: Brug Rijn- Schiekanaal. 

Bericht J.A. 333 d.d.1 maart 1945.  

Bericht J.A. 337 d.d. 28 februari 1945. Betreft: Air Activity. 

Rapport J.A. 374 d.d. 17 maart 1945. Betreft: Luchtaanval op de spoorweg 

Voorschoten-Leiden. 

Bericht J.A. 385 d.d. 20 maart 1945. Betreft: stellingen Rijn- Schiekanaal (met 

schets en een detailkaart J.A. 385). 

Rapport J.A. 389 d.d. 20 maart 1945. Betreft: Station, Hollandsche Constructie-

werkplaatsen en Air Activity. 

Rapport J.A. 392 d.d. 20 maart 1945. Betreft: verdedigingswerken rondom 

Haagsche Schouw en versperring Lage Morschweg. 

57 Rapport J.A. 107 d.d. 11 december 1944. Betreft: Air Activity station Leiden- 

Den Haag- Amsterdam. 

Rapport J.A. 108 d.d. 12 december 1944. Betreft: Air Activity station Leiden- 

Den Haag- Amsterdam.  

Bericht J.A. 106 d.d 10 december 1944. Betreft: luchtaanval op het losstation 

van de V2 (pionierspark) te Leiden [station Herensingel]. 

Bericht J.A. 110 d.d. 14 december 1944. Betreft: Gegevens omtrent VII. 

Bericht J.A. 111A d.d. 15 december 1944. Betreft: de tot zinken gebrachte ‘Es-

perance.’ 

Rapport J.A. 153 d.d. 23 december 1944. Betreft: militaire informatie. 

Bericht J.A. 158 d.d. 12 december 1944. Betreft: luchtaanval op station Leiden. 

58  Rapport J.A. 417 d.d. 25 maart 1945. Betreft: Air Acitivity en algemeen. 

Rapport J.A. 418 d.d. 25 maart 1945. Betreft: Air Activity. 

Rapport J.A. 429 d.d. 30 maart 1945. Betreft: Air Activity, troepenverplaatsing 

en legering. 
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Inv.nr. Documentreferentie 

Rapport J.A. 430 d.d. 31 maart 1945. Betreft: Air activity en Algemeen. 

228 Kaart 270 d.d. 15 december 1944. Vernielde bruggen tussen Haarlem en Lei-

den. 

Kaart A-273 d.d. 31 mei 1944. Verdedigingslinie achter de Vliet tussen Voor-

burg en Leiden. 

231 Kaart 282 d.d. 23 december 1944. Verdedigingswerken tussen Leiden en War-

mond. 

239 Kaart 329 d.d. 10 maart 1945. Hollandse constructiewerkplaats te Leiden (fabri-

cage afvuurbanen V2). 

404 Rapport GB/6893/44 d.d26-04-1944 

462 Rapport E/1373/45 d.d. 1 februari 1945. Betreft: Bombardementen: Leiden 

491 Rapport NE/16/415 d.d. 04-01-1944 Betreft: Berichten Leiden 

 

 Collectie gevechtsverslagen en rapporten mei 1940: 

 

Inventarisnr. Eenheid Locatie 

532001-532002 IIe Depot Infanterie Haagsche Schouw 

532003-532004 10
e
 Depotbataljon 

532005-532008 15
e
 Depotbataljon 

532009-532016 22
e
 Depotbataljon 

536038 IIe Depot Bereden Artillerie 

536063-536064 5
e
 Depotafdeling Bereden 

Artillerie 
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B i j l a g e  3  

C E - b od e m b el a s t in gk a a r t   

 

Een A0-reproductie van de CE-bodembelastingkaart is seperaat bij het rapport gevoegd en 

samen met de shp-files (digitale bestanden), de luchtfoto’s en het rapport digitaal aan de op-

drachtgever verzonden. Onderstaande tekening is een indicatie van de resultaten van het 

onderzoek. 
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B i j l a g e  4  

N o t a  Bu r g e m e e st e r  e n  W et ho ud e r s  ( z i e  p a r a g r a a f  3 . 3 )  
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Ve r vo lg  b i j l a g e  4  

N o t a  Bu r g e m e e st e r  e n  W et ho ud e r s  
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Ve r vo lg  b i j l a g e  4  

N o t a  Bu r g e m e e st e r  e n  W et ho ud e r s  
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Ve r vo lg  b i j l a g e  4  

N o t a  Bu r g e m e e st e r  e n  W et ho ud e r s  
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Ve r vo lg  b i j l a g e  4  

N o t a  Bu r g e m e e st e r  e n  W et ho ud e r s  

 

 



 
Pagina 176 van 191 

13S136-VO-01 

 

Ve r vo lg  b i j l a g e  4  

N o t a  Bu r g e m e e st e r  e n  W et ho ud e r s  

 

 

 



 
Pagina 177 van 191 

13S136-VO-01 

 

Ve r vo lg  b i j l a g e  4  

N o t a  Bu r g e m e e st e r  e n  W et ho ud e r s  
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Figuur 60 Het onderzoeksgebied op een luchtfoto van 26 april 1941. 

 
Figuur 61 Het onderzoeksgebied op een luchtfoto van 25 juli 1943. 



 
Pagina 183 van 191 

13S136-VO-01 

 

Ve r vo lg  b i j l a g e  6  

D e k k i n g  lu c h t fo to ’ s   

 

 
Figuur 62 Het onderzoeksgebied op een luchtfoto van 15 oktober 1943. 

 
Figuur 63 Het onderzoeksgebied op een luchtfoto van 24 februari 1944. 
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Figuur 64 Het onderzoeksgebied op een luchtfoto van 16 augustus 1944. 

 
Figuur 65 Het onderzoeksgebied met luchtfoto's van 10 september 1944. 
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Figuur 66 Het onderzoeksgebied op luchtfoto's van 13 september 1944. 

 
Figuur 67 Het onderzoeksgebied op luchtfoto's van 19 september 1944. 
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Figuur 68 Het onderzoeksgebied op luchtfoto's van 30 november 1944. 

 
Figuur 69 Het onderzoeksgebied op een luchtfoto van 18 december 1944. 
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Figuur 70 Het onderzoeksgebied op luchtfoto's 26 december 1944. 

 
Figuur 71 Het onderzoeksgebied op een luchtfoto van 16 februari 1945. 
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Figuur 72 Het onderzoeksgebied op luchtfoto's van 21 februari 1945. 

 
Figuur 73 Het onderzoeksgebied op luchtfoto's van 26 februari 1945. 
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Figuur 74 Het onderzoeksgebied op luchtfoto's van 18 maart 1945. 

 
Figuur 75 Het onderzoeksgebied op luchtfoto's van 30 maart 1945. 
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Figuur 76 Het onderzoeksgebied op luchtfoto's van 7 april 1945. 
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