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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

AVG Explosieven Opsporing Nederland (hierna: AVG) heeft in opdracht van Van Kempen RO een vooron-
derzoek naar de aanwezigheid van conventionele explosieven (hierna: CE) uitgevoerd ter plaatse van de 
projectlocatie ‘Langstraat’ te Heerewaarden. Hier worden in de toekomst diverse bodemingrepen uitgevoerd 
(zie afbeelding 1). De gemeente Maasdriel wil aan de Langestraat te Heerewaarden een multifunctioneel 
centrum (verder aan te geven als: MFC) bouwen, met ruimte voor een school, een peuterspeelzaal, het 
dorpshuis, een nieuwe kantine voor de aangrenzende (bestaande) sportvelden (voetbal en tennis) en een 
gymzaal. Mogelijk komt er ook nog een spreekkamer voor een huisarts.  
 

1.2 Probleemstelling 

Er kunnen als gevolg van gevechtshandelingen CE in het onderzoeksgebied zijn achtergebleven. Er ontstaat 
bij het spontaan aantreffen en beroeren van CE uit de Tweede Wereldoorlog mogelijk een verhoogd veilig-
heidsrisico. Onbedoelde detonaties kunnen bij de uitvoering van werkzaamheden in het ergste geval leiden 
tot dodelijk letsel en zware schade aan materieel en omgeving. Spontane CE vondsten kunnen resulteren in 
meerwerkkosten door stagnatie van de uitvoeringswerkzaamheden.  
 

1.3 Doelstelling 

Het doel van het vooronderzoek is om aan de hand van een breed scala aan historisch feitenmateriaal een zo 
genuanceerd mogelijk beeld met betrekking tot het onderzoeksgebied in de Tweede Wereldoorlog te verkrij-
gen. Aan de hand van deze gegevens wordt een antwoord gegeven op de vraag of en zo ja in welke delen 
van het onderzoeksgebied er sprake is van een verhoogd risico op het aantreffen van CE. Er zal daarnaast 
worden ingegaan op de te verwachten soort(en) CE, de verschijningsvorm en de mogelijke hoeveelheid. Het 
onderzoek resulteert in een horizontale en verticale afbakening van het verdachte gebied door middel van GIS 
kaartmateriaal en het advies om de werkzaamheden onder reguliere omstandigheden uit te voeren, of om 
bijvoorbeeld vervolgstappen middels een detectieonderzoek. 
 

1.4 Onderzoeksgebied 

Het onderzoeksgebied ligt te Heerewaarden in de gemeente Maasdriel en wordt begrensd door de Van 
Heemstraweg, de Bulkestraat, de Burgemeester Woltersstraat en de Langestraat. 
 
AVG maakt een onderscheid tussen het onderzoeksgebied en het analysegebied. Het analysegebied betreft 
het onderzoeksgebied inclusief een buffer van 181 meter. Alle oorlogshandelingen binnen het analysegebied 
worden in dit vooronderzoek beoordeeld. Bij een duikbombardement met afwerpmunitie op een ‘pin point 
target’ wordt het CE verdachte gebied bepaald door een afstand van 181 meter gemeten vanuit het hart van 
het doel als zijnde CE verdacht te verklaren. Een dergelijke gevechtshandeling binnen de grenzen van het 
analysegebied leidt automatisch tot één of meerdere CE verdachte gebieden in het onderzoeksgebied. 
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Afb.1.- Begrenzing onderzoeksgebied (rood omlijnd) en analysegebied (zwart omlijnd). 

 

1.5 Onderzoeksmethode 

1.5.1 Algemeen 

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

 

1.5.2 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 de verwijdering van CE (contra-indicaties) 

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

 
 VERPLICHTE BRONNEN 

Bron Korte omschrijving Geraadpleegd Hoofdstuk 
Literatuur O.a.  En nooit was het stil… Ja 2.2 
Gemeente Maasdriel (voormalige gemeente Hee-
rewaarden, Regionaal Archief Rivierenland) 

Vermeldingen oorlogshandelingen Ja 2.5 

Provinciaal archief (Gelders Archief te Arnhem) Vermeldingen oorlogshandelingen Ja 2.9 
Explosieven Opruimings Dienst  Geruimde explosieven (mora’s/wo’s), mij-

nenkaarten 
Ja 2.7 

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

                                                   
1 Werkveldspecifiek certificatieschema voor het systeemcertificaat ‘Opsporen CE’ 
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 NIET-VERPLICHTE BRONNEN 

Bron Korte omschrijving Geraadpleegd Hoofdstuk 
Nederlands Instituut voor Militaire Historie inlichtingen verzet (575 serie) Ja 2.12 
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie  Collecties 216k en 077 Ja 2.13 
Luchtfotocollectie The Aerial Reconnaissance Archives Luchtfoto’s Tweede Wereldoorlog Nee  
The National Archives (Londen) 2nd TAF Daily Logs, Operations Record 

Books 
Ja 2.14 

Bundesarchiv-Militärarchiv  Duitse 88e legerkorps Ja 2.15 
The National Archives and Records Administration 
(Washington) 

Gegevens 8th Air Force, 9th Air Force, 
verschillende airborne divisions, 104th US in-
fantry division 

Nee  

Getuigen Getuigenverslagen uit de eerste hand Nee  
Semi Statisch Archief (SSA) Rijswijk Mijn- en Munitie Opruimingsdienst Ja 2.11 
Nationaal Archief te Den Haag Inspectie Bescherming Bevolking tegen 

luchtaanvallen 
Ja 2.10 

 
 IN DE WSCS-OCE NIET GENOEMDE BRONNEN 

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

chieven 
Ja 2.1, 2.6 

 
Database AVG O.a. oude webartikelen Ja 2.1, 2.6 
Koninklijke Bibliotheek Oude krantenberichten Ja 2.6 
Luchtfotocollectie Luftbilddatenbank Luchtfoto’s Tweede Wereldoorlog Nee  
Centre Historique des Archives à Vincennes Franse gevechtsverslagen Nee  
The National Archives Ottawa Canadese gevechtsverslagen Nee  
Locatiedeskundige Expert op het gebied van lokale historie Nee  
Heemkundekringen / historische kringen Plaatselijke archieven Nee  

 

1.5.3 Beoordeling bronnenmateriaal 

In deze fase van het vooronderzoek worden de indicaties en contra-indicaties uit het bronnenonder-
zoek beoordeeld. Op basis van deze gegevens wordt gemotiveerd vastgesteld of er sprake is van een 
van een op CE verdacht gebied. Indien er sprake is van een verdacht gebied, dan wordt tevens be-
paald: de (sub)soort, de mogelijke aantallen en de verschijningsvorm van de vermoedelijk aanwezige 
CE, alsmede de horizontale en verticale afbakening van het verdachte gebied. 
 
Bij de beoordeling van bronnenmateriaal is gebruikgemaakt van het geografisch informatie systeem 
(GIS). De indicaties en contra-indicaties zijn vertaald naar een locatie in het RD-coördinatenstelsel en 
verwerkt in GIS. De GIS dataset wordt mede gebruikt om te beoordelen of het onderzoeksgebied, of 
delen daarvan, verdacht is op de mogelijke aanwezigheid van CE.  

 

1.5.4 Verantwoording 

De volgende personen waren betrokken bij de uitvoering van het vooronderzoek: 
 Dhr. W. van den Brandhof, MA (historicus): opstellen van het vooronderzoek 
 Dhr. H. van Driel (coördinator OCE): assistentie bij archiefonderzoek 
 Dhr. P. Gieben (information manager): GIS kaartmateriaal, assistentie bij archiefonderzoek 
 Dhr. M.A. Abee (afdelingshoofd OCE): interne beoordeling opzet en inhoud rapportage 
 Dhr. J.W.J. de Beer (manager OCE): interne beoordeling opzet en inhoud rapportage 

 
 
 



 
 

1562082-VO-02 Langestraat Heerewaarden Pagina 8 van 44 
 

1.5.5 Leeswijzer 

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

2.1 Eerder uitgevoerde onderzoeken 

2.1.1 Rapportages archief AVG 

Medewerkers van AVG hebben in het verleden geen vooronderzoeken op het grondgebied van de 
gemeente Maasdriel uitgevoerd. 
 

2.1.2 Derden 

Er is in het AVG archief een tweetal door een civiele explosieven opruimingsbedrijven uitgevoerde 
vooronderzoeken met betrekking tot o.a. Heerewaarden aanwezig: 
 Bodac, Vooronderzoek Conventionele Explosieven. Project: Maasdal. Gemeenten: ’s-Hertogen-

bosch en Maasdriel. Versie 1 d.d. 24 maart 2009 
 T&A Survey BV, Rapport betreffende een historisch vooronderzoek naar de aanwezigheid van 

Conventionele Explosieven ter plaatse van het project natuurvriendelijke oevers Maas (1e tranche) 
d.d. 3 september 2008. Projectnummer 0608-GPR1434 

 
De twee bovenstaande rapportages werden geanalyseerd. Dit resulteerde in de volgende informatie: 
 

Datum Gebeurtenis (bron: T&A Survey BV, Rapport 
betreffende een historisch vooronderzoek naar 
de aanwezigheid van Conventionele Explosie-
ven ter plaatse van het project natuurvriende-
lijke oevers Maas (1e tranche))  

Relevant   Motivatie 

April 1945 Het fort Sint Andries te Heerewaarden werd 
door de Duitsers opgeblazen, nadat de Britse 
Royal Marines vanuit Kerkdriel en het Belgi-
sche 2e Bataljon Fusiliers vanuit Heerewaar-
den een aanval op het fort hadden ingezet 
(p.10) 

Nee Forst Sint Andries ligt buiten het analyse-
gebied.  

 

2.2 Literatuur 

2.2.1 Meidagen 1940 

Algemene historische context: 
Het 6e en het 18e Duitse leger vielen op 10 mei 1940 Nederland binnen in kader van het door Hitler 
bevolen Fall Gelb. Het 6e leger trok door het zuidelijk deel van Nederland richting het Albertkanaal. 
De hoofdaanval van het 18e leger was gericht op de Moerdijkbruggen die door Duitse parachutisten 
waren veroverd. De Moerdijkbruggen waren de toegangspoort naar Vesting Holland waar het Neder-
landse opperbevel, koningin Wilhelmina en de regering zetelden.  

 
Nederland was van groot belang voor de Luftwaffe (de Duitse luchtmacht).  De vliegvelden zouden 
worden gebruikt voor de strijd tegen Groot-Brittannië en tegelijkertijd kon het Ruhrgebied alleen af-
doende worden beschermd tegen vijandelijke luchtaanvallen wanneer er Nederlands grondgebied 
aan het Derde Rijk was toegevoegd.  
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Heerewaarden in de meidagen van 1940: 
Er was in de meidagen van 1940 geen sprake van grondgevechten in het analysegebied. De onder-
staande afbeelding heeft een beeld van o.a. de Nederlandse terugtocht richting Zaltbommel en ge-
ïnundeerd gebied in de regio Altforst-Appeltern. 

 

 
Afb.2. – Kaart uit ‘de groene serie’ met daarop weergegeven binnen de rode cirkel het analysegebied (blauw 

gearceerd) en het daarbinnen gelegen onderzoeksgebied (rood gearceerd). Zwarte ‘kammetjes’: weerstandslijn. 
Zwarte streep door analysegebied: divisievak. 

 

2.2.1 Luchtoorlog 1940-1945 

In de onderstaande overzichten zijn gegevens met betrekking tot de luchtoorlog in de jaren 1940-
1945 verwerkt: 

 
Datum Gebeurtenis (bron: (bron: T. Eversteijn, Bombardemen-

ten en verongelukte vliegtuigen in de periode 
10 mei 1940 – 5 mei 1945)  

Relevant   Motivatie 

22 juni 1944 Lancaster Mk LM570 ZN- van het No. 106 squadron op 
de weg van Rossum naar Heerewaarden te Heerewaar-
den gecrasht. Na het neerkomen detoneerde de bom-
menlast. 

Nee Ligt buiten het analysegebied. 

 
Datum Gebeurtenis (bron: G.J. Zwanenburg, En nooit was het 

stil….Kroniek van een Luchtoorlog. Deel 1 & 2 (Den 
Haag 1990/1992) 

Relevant   Motivatie 

1940-1945 Geen gegevens aangetroffen  -  - 
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Datum Gebeurtenis (bron: http://udowa.home.xs4all.nl/Nie-
mandsland/Niemandsland.htm)  

Relevant   Motivatie 

Nacht van 21 op 
22 Juni 1944 

Viermotorige Amerikaanse bommenwerper [sic] met 
volle lading neergestort, midden op de weg van Hee-
rewaarden naar Rossum (Doornepol). De inzittenden (7 
personen) kwamen allen om het leven. Eén hunner [lees: 
één van hen] welke eerst later werd gevonden, werd op 
de begraafplaats te Heerewaarden ter aarde besteld. De 
anderen waren door de Duitsers naar elders vervoerd. 
De bommen welke het vliegtuig bij zich had, veroor-
zaakten een hevige explosie, waardoor een geweldige 
krater in de weg sloeg en in het dorp vele ruiten stuk 
sprongen. N.B. dit betreft dezelfde crash als in Eversteijn 
genoemd. 

Nee Ligt buiten het analysegebied. 

 
Datum Gebeurtenis (bron: http://udowa.home.xs4all.nl/Nie-

mandsland/Lancaster/Lancaster.htm)  
Relevant   Motivatie 

22 Juni 1944 Op 22 juni ‘44 richting Rossum, bij de ‘Doornenpol’  (1 
km ten ZW van Heerewaarden) stort er een Lancaster III 
LM570 106, van 1e piloot K.G. Bellingham, neer en 
ontploft terstond. De Lancaster kwam neer naast de hui-
dige van Heemstraweg, ter hoogte van de afslag naar 
de Waalbandijk. N.B. dit betreft dezelfde crash als in 
Eversteijn genoemd. 

Nee Ligt buiten het analysegebied. 

 
Datum Gebeurtenis (bron: G. van Tussenbroek, Duizend jaren 

Heerewaarden) 
Relevant   Motivatie 

Nacht van 21 op 
22 juni 1944 

Lancaster van No. 106 Squadron neergestort op de 
weg tussen Heerewaarden en Rossum, nabij de Door-
nenpoel, ten westen van het dorp. Het toestel was gela-
den met bommen, waardoor er een grote explosie ont-
stond. Er was tevens sprake van een enorme krater 
(p.131). N.B. dit betreft dezelfde crash als in Eversteijn 
genoemd. 

Nee Ligt buiten het analysegebied. 

 

2.2.2 September 1944 – april 1945 Heerewaarden niemandsland  

Heerewaarden lag maandenlang in niemandsland, omdat deze plaats tactisch gezien moeilijk kon worden 
verdedigd. Deze periode kenmerkte zicht door patrouilleactiviteiten en artilleriebeschietingen. Er kwamen al-
leen al in 1944 meer dan duizend granaten in het dorp Heerewaarden en omgeving neer. 
 

Datum Gebeurtenis (bron: C.P. Visser, ‘Niemandsland’. 
Memoires uit Heerewaarden tijdens een veelbewo-
gen periode uit de 2e Wereldoorlog / bewerkte in-
ternetversie) 

Relevant   Motivatie 

22 september 1944 Heerewaarden maakte kennis met zijn bevrijders. 
Om kwart voor 12 rollen de Tommies in twee ge-
vechtswagentjes door het dorp. Daarna is Kees 
Weyers met hen meegereden naar de steenfabriek 
‘De Hoogewaard’, vanwaar zij het Fort hebben ga-
degeslagen. Om 4 uur vertrekken ze weer naar 
Wijchen en Heerewaarden kan zich thans beschou-
wen als: niemandsland. 

Nee Geen beschrijving van gevechten waarbij 
CE werden gebruikt. 

4 oktober 1944 Eerste artillerievuur op Heerewaarden. Aan de 
Maasdijk vielen ongeveer 30 granaten, afgescho-
ten van de overzijde der Maas door de Engelsen. 
Bij H. Vermeulen en H.v.Zuilichem verschillende 
voltreffers. Nog al veel schade, doch geen slachtof-
fers, behoudens een paard en een varken getroffen 
(noodslachtingen).Terstond gingen de mensen de 
Maas over om te waarschuwen en vernamen daar, 

Nee De Maasdijk ligt niet in het analyse- of 
onderzoeksgebied. 
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Datum Gebeurtenis (bron: C.P. Visser, ‘Niemandsland’. 
Memoires uit Heerewaarden tijdens een veelbewo-
gen periode uit de 2e Wereldoorlog / bewerkte in-
ternetversie) 

Relevant   Motivatie 

dat men een kar en wat fruitplukkers aangezien had 
voor een Duitse patrouille.  Verontschuldigingen 
werden aangeboden. 

5 oktober 1944 Enige granaten afgeschoten van de overzijde der 
Waal door de Duitsers vallen bij ‘De Huis’. Slechts 
weinig schade. 

Nee Het is niet duidelijk waar ‘de Huis’ was. 

15 oktober 1944 Vanuit Alphen granaten op Bato's Erf, waar enige 
uren tevoren Duitsers waren geweest. En paar wo-
ningen worden zwaar beschadigd 

Nee Bato’s erf ligt niet in het analyse- of on-
derzoeksgebied. 

15 oktober 1944 Vanaf half oktober wordt Heerewaarden regelmatig 
door Duitse artillerie van over de Waal beschoten. 
Lichte granaten vielen voornamelijk in den omtrek 
van Waaldijk. 

Mogelijk De Waaldijk loopt door het analysege-
bied, exacte locatie niet bekend. 

6 november 1944 Een granaat gevallen bij het huis van Giel Verbeek 
aan de Molen afkomstig van over de Waal maakte 
onder een groepje mensen welke buiten stonden te 
praten, zes gewonden. 

Nee Alhoewel het globaal bekend is waar 
men op doelt met ‘Aan de molen’, is wel 
duidelijk dat dit niet in het analyse- of on-
derzoeksgebied was. 

7 november 1944 Door Duitse patrouille in de straat van Heerewaar-
den naar Dreumel ter hoogte van den Huizendijk, 
drie landmijnen gelegd. 

Nee De Huizendijk ligt niet in het analyse- of 
onderzoeksgebied. 

14 november 1944 Enige granaten en mitrailleurkogels in de omgeving 
van de Molen, afgeschoten van over de Waal. 

Nee Alhoewel het globaal bekend is waar 
men op doelt met ‘Aan de molen’, is wel 
duidelijk dat dit niet in het analyse- of on-
derzoeksgebied was. 

15 november 1944 Granaten van over de Waal vallen vlak bij het huis 
van Jan Rooyers (Noordenhoek), tamelijk dicht bij 
het huis van Niek Vissers (Singel) en op ‘De Ronde 
Morgen’ Enige schade aan glas. 

Nee Deze locaties liggen niet in het analyse- 
of onderzoeksgebied. 

16 november 1944 Twee granaten van over de Waal op ‘den Ouden 
Oven’ 

Nee De ‘Oude Oven’ ligt niet in het analyse- 
of onderzoeksgebied. 

19 november 1944 Granaten tegen heftorens van de sluis, geschoten 
van over de Maas. 

Nee De sluis ligt niet in het analyse- of onder-
zoeksgebied. 

22 november 1944 Britse patrouille graaft één van de mijnen uit aan 
‘de Huis’ 

Nee Het is niet duidelijk waar ‘de Huis’ was. 

24 november 1944 Ten gevolge van Duitse artillerievuur weer een 
slachtoffer. Het 5-jarige dochtertje van den evacué 
Ros uit Scheveningen, thans wonende op den Ou-
den oven, wordt in de woning door een granaat-
scherf getroffen en is onmiddellijk dood. 

Nee De ‘Oude oven’ ligt niet in het analyse- 
of onderzoeksgebied. 

29 november 1944 Engelse patrouille graaft 2 mijnen uit aan ‘de Huis’. Nee Het is niet duidelijk waar ‘de Huis’ was. 
30 november 1944 Duitse granaten bij ‘de Huis’ en de woning van de 

commies, den Hr. v. Verseveld, enige glasschade. 
Nee Het is niet duidelijk waar ‘de Huis’ was. 

8 december 1944 Duitse granaten op de Singel, Galgenwaard en 
Maasgat. 

Nee Deze locaties liggen niet in het analyse- 
of onderzoeksgebied. 

11 december 1944 Duits artillerievuur op het dorp. Voltreffers bij W. 
Knoop in de Hoogstraat Noordenhoek. 

Nee Deze locaties liggen niet in het analyse- 
of onderzoeksgebied. 

19 december 1944 Duitse granaten in de omgeving van het dorp. 
Twee veulens getroffen. 

Nee Melding is te globaal. 

20 december 1944 Duitse granaat bij Niek Vissers, Singel, achter het 
huis. Enige schade.  

Nee De ‘Singel’ ligt niet in het analyse- of on-
derzoeksgebied. 

21 december 1944 Bijna dagelijks granaatvuur van over de Waal. De 
meesten vallen in de omgeving van de Waaldijk. 

Mogelijk De Waaldijk loopt door het analysege-
bied, exacte locatie niet bekend. 

22 december 1944 Engels artillerievuur van over de Maas op het dorp 
enige voltreffers w.o. de Pastorie. Vrij veel schade 
doch geen slachtoffers. Tegelijkertijd Duits artillerie-
vuur van over de Waal op het dorp. Enige voltref-
fers in de Secr. Janssenstraat en omgeving. Veel 
schade. 

Ja De Secr. Jansenstraat ligt in het analyse-
gebied.  
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Datum Gebeurtenis (bron: C.P. Visser, ‘Niemandsland’. 
Memoires uit Heerewaarden tijdens een veelbewo-
gen periode uit de 2e Wereldoorlog / bewerkte in-
ternetversie) 

Relevant   Motivatie 

23 december 1944 Hevig artillerievuur op het dorp. De granaten wer-
den afgeschoten door een tank over de Maas. Zeer 
veel voltreffers o.a. twee aan de voorzijde der Kerk. 
Verder werden de meeste huizen welke enigszins 
aan de Maaszijde staan tussen de Steenstraat en 
den Oostenhoek getroffen. Het dorp dreunde van 
de inslagen. Steenfabriek de Voorne kreeg even-
eens vele voltreffers hier kreeg alleen het huis van 
Baas van Manen er al 7 te verwerken. Ook Steen-
fabriek de Hoogewaard werd niet gespaard. Vele 
huizen en gebouwen kregen voltreffers en een 
schuur met 500 mud koren ging in vlammen op. 
Als door een wonder vielen nergens slachtoffers 

Mogelijk Geen van de genoemde locaties ligt in 
het analyse- of onderzoeksgebied. Het 
overige deel van deze melding is te glo-
baal maar geeft wel een indicatie van de 
beschietingen in deze omgeving. 

28 december 1944 V 1 tegen de grond gevlogen op bouwland ge-
naamd ‘de Oost-bel’ een paar honderd meter ten 
N.0. van den Huizendijk-('s nachts om ongeveer 
half vier) Hier hadden verschillende huizen door de 
luchtdruk zwaar geleden, doch er waren geen 
slachtoffers. 

Nee De locatie ligt niet in het analyse- of on-
derzoeksgebied. 

31 december 1944 Des middags om 5 uur vliegt wederom een V1 te-
gen den grond op de waarden aan de Maas, te-
genover de Maasdijk. In het Westelijk gedeelte van 
het dorp is de schade enorm. Meer als duizend rui-
ten werden vernield, terwijl van sommige huizen 
bijna alle pannen van het dak waren. Ook deuren 
en kozijnen moesten het ontgelden, zelfs enkele 
binnenmuren waren verzet of gescheurd. Echter ge-
lukkig geen slachtoffers. De Oudejaarstemming 
was evenwel zeer gedeprimeerd. Dit jaar bracht ons 
meer dan duizend granaten op het dorp en omstre-
ken. 

Nee De locatie ligt niet in het analyse- of on-
derzoeksgebied. 

9 januari 1945 Duitse granaten in de omgeving van het dorp en 
op de Voorne en Veluwe. 

Mogelijk Betreft granaten op Heerewaarden. 

21 januari 1945 Duitse granaten vallen bij het huis van de Wed. v. 
Venendaal op de Singel, het huis van Joh. Vermeu-
len, de schuur van Niekerk, waar een koe werd ge-
troffen (noodslachting) en een schokker van G. 
Udo, welke onmiddellijk zonk. 

Nee De locatie ligt niet in het analyse- of on-
derzoeksgebied. 

10 februari 1945 Een V1 tegen den grond gevlogen nabij de Voge-
lenzang. 

Nee Niet bekend waar de ‘Vogelenzang’ exact 
was. 

27 februari 1945 's Morgens zwaar artillerievuur op de Sluis en het 
Fort 's Middags granaten vanuit Varik. De meesten 
vielen over de Maas, doch één granaat viel in de 
omgeving van de straat naar Rossum, een tweede 
sloeg op de Veluwe een hoek van het huis van 
Gerrit van Hoften en een derde granaat viel in de 
omgeving van het huis van Wed. v. Hoften (Veluwe 
hier was al enige glas schade. Duitse patrouille 's 
avonds om ongeveer elf uur in het dorp 

Nee Deze locaties liggen niet in het analyse- 
of onderzoeksgebied. 

3 maart 1945 V1 tegen de grond gevlogen op de Veluwe om on-
geveer vijf uur des middags. Het huis van Chris van 
Hoften werd bijna geheel vernield Ook het huis van 
Wed. H.v. Alphen had veel geleden. Verder waren 
van alle huizen op Veluwe de ramen en deuren er 
uit en voor het grootste gedeelte de pannen van de 
daken. 

Nee Melding is te globaal en de locatie ligt 
niet in het analyse- of onderzoeksgebied. 

10 maart 1945 Een V1 tegen de grond gevlogen op een krib aan 
de Waal ter hoogte van "de Nek", omstreeks twee 
uur des middags. 

Nee Niet bekend waar de ‘Nek’ exact was. 
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Datum Gebeurtenis (bron: C.P. Visser, ‘Niemandsland’. 
Memoires uit Heerewaarden tijdens een veelbewo-
gen periode uit de 2e Wereldoorlog / bewerkte in-
ternetversie) 

Relevant   Motivatie 

19 maart 1945 Enige granaten van over de Waal in de buurt van 
de boomrooiers gevallen (omgeving huis v. Verse-
veld) Geen ongelukken. 

Nee Melding is te globaal. 

23 maart 1945 's Morgens een V 1 rokend over het dorp gekomen. 
Gevallen in de omgeving drieangel of Meesters-
waard. 's Middags verscheidene zware granaten 
vanaf over de Waal in de omgeving van de 
Voorne; waarschijnlijk weer bedoeld op boomrooi-
ers. 

Nee Deze locaties liggen niet in het analyse- 
of onderzoeksgebied. 

24 maart 1945 s Middags enige zware granaten van over de Waal, 
vallen in het vrije veld in de omgeving van de 
Voorne en één op den Ouden Oven. 

Nee Deze locaties liggen niet in het analyse- 
of onderzoeksgebied. 

26 maart 1945 's Middags verscheidene granaten van over de 
Maas in de omgeving van de Peerakker en de 
Meesterswaard. 

Nee Deze locaties liggen niet in het analyse- 
of onderzoeksgebied. 

27 maart 1945 's Middags weer enige granaten van over de Maas 
op dezelfde plaats als gisteren. 

Nee Deze locaties liggen niet in het analyse- 
of onderzoeksgebied. 

29 maart 1945 V 1 gevallen op ‘de Bergen’. Nee Niet bekend waar ‘de Bergen’ exact lag. 
5 april 1945 Op de Veluwe 6 granaten gevallen van over de 

Waal. 
  

9 april 1945 's Avonds 15 granaten op de Veluwe vanaf 
Dreumel, geen schade. 

Nee De locatie ligt niet in het analyse- of on-
derzoeksgebied. 

13 april 1945 Vanaf half acht van morgen lagen er vijf Duitsers 
met machinegeweren tegen de dijk in de omgeving 
van de Molen (bij den Ketenbult) Hier bleven zij 
den gehelen dag liggen. 

Nee Het betreft een melding van een actie uit-
gevoerd door Duitse militairen. Er wordt 
niet verwezen naar het gebruiken van 
CE’s. 

19 april 1945 ‘De Veluwe’ door de Belgen vanuit Dreumel hevig 
beschoten. Honderden granaten en mitrailleurko-
gels vallen op en om de hier verspreid staande hui-
zen bv. de woningen van Arie Schreuders en Bart v. 
Alphen gingen in vlammen op. 

Nee De locatie ligt niet in het analyse- of on-
derzoeksgebied. 

 
Datum Gebeurtenis (bron: G. Verkuil, Vertel nog 

eens…Bommelerwaardse herinneringen)  
Relevant   Motivatie 

Herfst 1944 – lente 
1945 

Heerewaarden was een soort van niemandsland. 
Afwisselend Duitse en Britse patrouilles. De Duitsers 
zaten in de Bommelerwaard  en op fort Sint An-
dries, terwijl de geallieerden zich in Brabant en het 
verderop gelegen Dreumel ophielden. Het kwam 
vrijwel nooit tot een treffen tussen de diverse pa-
trouilles in Heerewaarden (p.104) 

Nee Betreft een omschrijving van de uitgangs-
posities van de strijdende partijen. 

1944-1945 Vlees kwam vooral van noodslachtingen. Er werd 
namelijk nogal wat vee aangeschoten. Als de Duit-
sers aan de noordkant van de Waal zagen dat 
mensen zich in de uiterwaard bevonden, kregen die 
de volle laag (p.105) 

Nee Betreft een algemene situatie omschrij-
ving. 

23 april 1945 Geallieerde aanval op fort Sint Andries. Toen de 
geallieerden het fort naderden, bliezen de Duitsers 
de binnenzijde en wallen ervan op (p.105-106) 

Nee De locatie ligt niet in het analyse- of on-
derzoeksgebied. 

 
Datum Gebeurtenis (bron: J.van Alphen, J. van Voorthui-

zen, De Bommelerwaard 1939-1945) 
Relevant   Motivatie 

September/oktober 
1944 

De commandant van fort Sint Andries gelastte dat 
de beveiliging moest worden verhoogd door het 
plaatsen van ‘Spaanse Ruiters’, gecompliceerde 
prikkeldraadversperrringen. In steenfabriek ‘De 
Hooge Waard in de nabije omgeving was een 
grote groep Britten gelegerd. Een Britse patrouille 

Nee Deze locaties liggen niet in het analyse- 
of onderzoeksgebied. 
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Datum Gebeurtenis (bron: J.van Alphen, J. van Voorthui-
zen, De Bommelerwaard 1939-1945) 

Relevant   Motivatie 

ondernam zonder succes actie tegen fort Sint An-
dries. Beschietingen van de overzijde van de Waal 
waarbij ‘wapens van alle kalibers’ werden ingezet 
(p.102) 

 

2.3 Collectie stafkaarten Topografische Dienst Kadaster te Zwolle en Defence Overprints 

2.3.1 Geallieerde stafkaarten 

Het onderzoeksgebied staat op de stafkaarten sheet 11 NW Kerkdriel (First Edition1944) en 5 SW Tiel 
(First Edition1944), beiden met het Nord de Guerre coördinatenstelsel. Deze stafkaarten hebben een 
schaal van 1:25.000. Het onderzoeksgebied ligt op één kaartvierkant, het analysegebied op vier 
kaartvierkanten. AVG beschikt over één defence overprint kaart van het onderzoeksgebied, afkomstig 
uit The National Archives in Londen. Er staan hier geen Duitse luchtafweerstellingen ter plaatse van 
het analysegebied ingetekend. 
 

 
Afb.3. - Geallieerde stafkaart van het onderzoeksgebied, gepositioneerd door middel 

van GIS. Rood omlijnd: onderzoeksgebied. Zwart omlijnd: analysegebied. Deze stafkaart geeft een 
goed beeld van de ligging van het onderzoeksgebied in de Tweede Wereldoorlog. 
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Afb.4. - Geallieerde defence overprint van het onderzoeksgebied, gepositioneerd door middel 

van GIS. Geel gearceerd: analysegebied. Rood omlijnd: onderzoeksgebied. O.a. de Duitse luchtafweerstellingen staan 
in de kleuren rood, zwart en blauw weergegeven. Iedere kleur staat voor een specifieke luchtfoto-opnamedatum in de-

cember 1944, waarop de luchtafweerstellingen werden waargenomen. 
 

2.3.2 Duitse stafkaarten 

AVG beschikt over één Duitse stafkaart van het analysegebied. Dit is de Topografische Karte der Nie-
derlande 1:50.000, Truppenkarte 39 West. Rhenen (uitgave juni 1943). Op deze stafkaart staan 
geen CE gerelateerde gegevens vermeld, hij geeft echter wel een goed beeld van het onderzoeksge-
bied in de Tweede Wereldoorlog. Deze stafkaart is vergelijkbaar met de in de voorgaande paragraaf 
besproken geallieerde stafkaart en heeft derhalve geen meerwaarde voor dit vooronderzoek. 
 

2.3.3 Overig kaartmateriaal 

Er zijn in het AVG archief geen andere relevante kaarten aanwezig. 
 

2.4 Luchtfoto’s 

2.4.1 Geraadpleegde luchtfoto’s 

Het archief van de Afdeling Speciale Collecties van de Wageningen Universiteitsbibliotheek werd in 
kader van dit vooronderzoek geraadpleegd. Dit archief bevat circa 93.000 luchtverkenningsfoto’s die 
zijn gemaakt door de Royal Air Force (RAF) en United States Army Air Forces (USAAF) tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Er zijn hier relevante luchtfoto’s van het analysegebied aanwezig. Er werden 
twee luchtfoto’s geselecteerd voor een nadere analyse. 
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Het archief van de Topografische Dienst te Zwolle werd eveneens geraadpleegd. Dit archief bevat 
circa 110.000 luchtverkenningfoto’s uit de oorlogsperiode, gemaakt door de RAF en USAAF. Het ar-
chief bestaat ook deels uit voor- en naoorlogse luchtfoto’s. Er zijn hier relevante luchtfoto’s van het 
analysegebied aanwezig. Het gaat echter om opnames van grote hoogte die niet bruikbaar zijn voor 
luchtfoto-interpretatie. De volgende luchtfoto’s werden verzameld: 
 

Datum  Vlucht Fotonummer Kwaliteit2 Collectie3 Geogerefereerd 

23 december 1944 056-07 4043 A UW Ja 

16 april 1945 16-03 3012 A/B UW Ja 

 
De luchtfoto’s zijn als categorie A en A/B gekwalificeerd. Dat betekent dat de verkrijgbare luchtfoto’s 
een kleine tot matige kwalitatieve beperking hebben voor wat betreft de luchtfoto-interpretatie.  

 

 
Afb.5.- Luchtfoto d.d. 23 december 1944. Onderzoeksgebied: rood omlijnd. Analysegebied: zwart omlijnd. 
 

                                                   
2 Geallieerde kwalificatie van fotokwaliteit. A = goed, B = matig, C = slecht. 
3 UW = Universiteit Wageningen, afd. Speciale Collecties 
 Kad = Kadaster 
TARA = The Aerial Reconnaissance Archives (TARA, UK) 
LBDB = Luftbilddatenbank 
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Afb.6.- Luchtfoto d.d. 16 april 1945. Onderzoeksgebied: rood omlijnd. Analysegebied: zwart omlijnd. 

 

2.4.2 Luchtfoto-interpretatie 1944-1945 

Een belangrijk selectiecriterium voor de luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog is de opnamedatum. 
De voorkeur ging primair uit naar ‘jonge’ luchtfoto’s met een zo laat mogelijke opnamedatum uit de 
Tweede Wereldoorlog, dat wil zeggen: luchtfoto’s die na de belangrijkste gevechtshandelingen zijn 
gemaakt. Er is daarnaast rekening gehouden met de kwaliteit van de luchtfoto’s, alsmede de schaal. 
Er kan naar aanleiding van de luchtfotoanalyse worden geconcludeerd dat er sporen van gevechts-
handelingen in het onderzoeksgebied zichtbaar zijn. 
 
Op de luchtfoto’s d.d. 23 december 1944 en 16 april 1945 zijn her en der inslagen van geschutmu-
nitie zichtbaar. Het betreft in de meeste gevallen inslagen tot ongeveer een meter doorsnee. Een in-
slag van deze grootte beslaat ongeveer 4 tot 8 pixels bij een 1200dpi luchtfoto. Er werd een diep-
gaande analyse toegepast waarbij er werd gekeken of de inslagen zichtbaar zijn op luchtfoto’s van 
verschillende opnamedata. Er moet rekening worden gehouden met het feit dat op de luchtfoto’s 
slechts een gedeelte van het daadwerkelijke aantal geschutmunitie-inslagen zichtbaar is. Men mag 
aannemen dat inslagen van bijvoorbeeld 2 inch mortiergranaten niet zichtbaar zijn, omdat van dit ka-
liber de uitwerkingsfactoren (kraters) te klein zijn om op een luchtfoto van grotere hoogte waar te ne-
men. 
 
In de omgeving van het analysegebied zijn, naast de reeds gemelde inslagen, ook enkele grote kra-
ters zichtbaar. Deze kraters hebben een gemiddelde doorsnee van ongeveer 7.5 meter. In de onder-
staande tabel staan de bevindingen per luchtfoto samengevat: 
 

Luchtfoto Analyseresultaat analysegebied/onderzoeks-
gebied 
 

Relevant Motivatie 

056-07-4043 Inslagen van geschutsmunitie Ja Bevestiging van beschietingen. 
016-03-3102 Inslagen van geschutsmunitie Ja Bevestiging van beschietingen. 
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2.4.3 Luchtfoto-interpretatie  huidige situatie 

Het onderzoeksgebied is in de huidige situatie geanalyseerd met behulp van Google Earth, GIS on-
dergronden en een Dotkareport.4 Uit een vergelijking van deze luchtfoto’s met de in paragraaf 2.4.3. 
besproken exemplaren blijkt dat het onderzoeksgebied onderhavig is geweest aan enkele naoorlogse 
opvallende veranderingen. 
 
Situatie d.d. 1953: 
De van Heemstraweg is gedeeltelijk aangelegd. Deze weg gaat door tot de tevens nieuw aangelegde 
Burgermeester Wolterstraat. Er zijn bij deze weg meerdere woningen gebouwd, waarvan de tuinen 
grenzen aan het onderzoeksgebied. Langs de Langestraat zijn enkele nieuwe woningen gerealiseerd. 
In het onderzoeksgebied is een naoorlogs voetbalveld aangelegd. Het omkleedhok en de twee goals 
tekenen zich duidelijk af op een luchtfoto.  
  
Situatie d.d. 1964: 
De van Heemstraweg is ondertussen doorgetrokken. Bij de kruising van deze weg met de Burgermees-
ter Wolterstraat is een tankstation gebouwd. Het totale aantal woningen aan de Langestraat is uitge-
breid. Het sportveld in het onderzoeksgebied is verplaatst.  
 
Situatie d.d. 1989: 
De bebouwing aan de Langestraat is opnieuw uitgebreid. In het onderzoeksgebied zijn enkele nieuwe 
watergangen ontgraven of omgelegd. Nieuw ten opzichte van de situatie in 1964 zijn een trainings-
veld behorend bij de voetbalclub, een clubhuis, een parkeerplaats en twee tennisvelden.  
 
Situatie d.d. 2015: 
Geen grote verschillen waargenomen ten opzichte van 1989. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
4 DotkaReport_20124182_1_1562082.pdf 
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Afb.7.- Luchtfoto d.d. 1953. Onderzoeksgebied: rood omlijnd. Analysegebied: zwart omlijnd. 

 

 
Afb.8.- Luchtfoto d.d.1965. Onderzoeksgebied: rood omlijnd. Analysegebied: zwart omlijnd. 
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Afb.9.- Luchtfoto d.d.1989. Onderzoeksgebied: rood omlijnd. Analysegebied: zwart omlijnd. 

 

 
Afb.10.- Luchtfoto d.d. 2015. Onderzoeksgebied: rood omlijnd. Analysegebied: zwart omlijnd. 

 

2.5 Gemeentearchief  voormalige gemeente Heerewaarden 

Het onderzoeksgebied lag in de Tweede Wereldoorlog in de toenmalige gemeente Heerewaarden. Het ar-
chief van deze gemeente is ondergebracht bij het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) te Tiel. 
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Bij het RAR werden de volgende inventarisnummers geraadpleegd: 
 

3202.Archief van de gemeente Heerewaarden 1938-1998. Regionaal Archief Rivierenland Tiel Periode 
Ingezien: inventarisnummers 845, 861, 1222, 1226, 1841, 2198 1938-1998 

 
3001. Archief van de gemeente Hurwenen 1821-1955. Regionaal Archief Rivierenland Tiel Periode 
1050 Stukken betreffende de verdrinking van zes personen bij een mislukte poging op 7 januari 1945 om vanuit 
Hurwenen het reeds bevrijde Heerewaarden te bereiken over de rivier de Waal 

1945-1955 

 
3004 Archieven van de gemeenten Hurwenen en Rossum 1810-1817, Rossum, Hurwenen en Heerewaarden 
1818-1820 en Rossum 1821-1955 Regionaal Archief Rivierenland Tiel 

Periode 

345 Stukken betreffende het inventariseren en het herstel van de oorlogsschade aan gemeente-eigendommen 1945-1954 
967 Brief van de ‘inspecteur voor de bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen’ betreffende de oprui-
ming van een onontplofte granaat 

1940 

970 Brief aan de Sicherheitspolizei te Arnhem houdende melding van het afwerpen van een bom in een weiland 
bij Rossum 

1944 

976 Stukken betreffende het bewaken van neergestorte vliegtuigen  1940 

 
C100124 Plattegrond van de gemeente Heerewaarden. Regionaal Archief Rivierenland Tiel Periode 
C100124 Plattegrond van de gemeente Heerewaarden met daarop aangegeven de inslagen van V1's en vlieg-
tuigcrashes tijdens de Tweede Wereldoorlog Gegevens verzameld door J. van Voorthuizen te Kerkwijk 

 

 
C100125 Plattegrond van de gemeente Heerewaarden. Regionaal Archief Rivierenland Tiel Periode 
C100125 Plattegrond van de gemeente Heerewaarden met daarop aangegeven de inslagen van V1's en vlieg-
tuigcrashes tijdens de Tweede Wereldoorlog. Gegevens verzameld door J. van Voorthuizen te Kerkwijk 

 

 
3497 Collectie aanwinsten en documentatie met betrekking tot de Bommelerwaard, 14e eeuw – 2013. Regionaal 
Archief Rivierenland Tiel 

Periode 

88 Documentatie over Heerewaarden  
Exemplaar van het blad 'Ons telefoontje' (nr. 6, 7-5-1945) van het 11e bataillon Fusiliers, waarin een verslag 
over de bevrijding van Heerewaarden. Aantekening over een in juni 1944 te Heerewaarden neergehaalde bom-
menwerper. 

1898-1948 

797 Kopieën van Duitse legerberichten eind 1944 1944 
801 Vier handgetekende kaarten met daarop aangegeven 1) de plaatsen in de Bommelerwaard met Nederlands 
luchtdoelartillerie en de route van de terugtocht van het Nederlandse leger in mei 1940, 2) de aanval van de 
Prinses Irenebrigade bij Hedel in april 1945 3) V1-inslagen in de Bommelerwaard 4) vliegtuigcrashes in de Bom-
melerwaard 

 

 

2.5.1 Luchtbeschermingsdienst 

Er zijn in de geraadpleegde gemeentearchieven documenten van de Luchtbeschermingsdienst aanwe-
zig. De Luchtbeschermingsdienst was tijdens de Tweede Wereldoorlog onder andere verantwoordelijk 
voor het geven van luchtalarm bij bombardementen, het controleren van verduisteringsmaatregelen 
en het opnemen van schade na uitgevoerde bombardementen en vliegtuigbeschietingen. 
 
In het onderstaande overzicht zijn gegevens met betrekking tot de luchtoorlog in de jaren 1940-1945 
opgenomen. Deze vermeldingen hebben geen betrekking op het onderzoeksgebied, of de vermeldin-
gen zijn te globaal om te kunnen vaststellen om welke locatie het gaat. 

 
Datum Gebeurtenis (selectie) Relevant Motivatie 
25 februari 1941 ‘Watermijn’ gedetoneerd bij een schip op een 

niet nader omschreven locatie. N.B. de ont-
ploffing vond plaats op 27 juni 1940 (bron: 
toegang 3202, inventarisnummer 1841) 

Nee De locatie wordt alleen zeer globaal 
benoemd. 

8 juni 1942 Landing Duits militair vliegtuig te Dreumel 
(bron: toegang 3202, inventarisnummer 845) 

Nee Ligt buiten het analysegebied. 
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Datum Gebeurtenis (selectie) Relevant Motivatie 
28 augustus 
1944 

Brisantbom ontploft in een weiland aan de 
Rossumschen Achterdijk onder Rossum, op ca. 
vijf kilometer afstand van de bebouwde kom 
(bron: toegang 3004, inventarisnummer 970) 

Nee Ligt buiten het analysegebied. 

 

2.5.2 Aangetroffen / geruimde CE en oorlogsschade 

In het onderstaande overzicht zijn gegevens met betrekking tot CE en oorlogsschade opgenomen. 
Deze vermeldingen hebben geen betrekking op het onderzoeksgebied, of de vermeldingen zijn te glo-
baal om te kunnen vaststellen om welke locatie het gaat. 
 

Datum Gebeurtenis (selectie) Relevant Motivatie 
3 juni 1940 In de gemeente Heerewaarden bevinden zich 

drie voorwerpen, vermoedelijk niet gespron-
gen projectielen(bron: toegang 3202, inventa-
risnummer 861) 

Nee De locaties worden alleen zeer globaal 
benoemd. 

3 juli 1940 Er bevinden zich in de gemeente Heerewaar-
den ter hoogte van steenfabriek ‘De Hooge-
waard’ langs de Maas twee voorwerpen. Het 
betreft vermoedelijk niet gesprongen projectie-
len. De aanwezigheid van deze voorwerpen 
werd reeds op 3 juni 1940 gemeld (bron: toe-
gang 3202, inventarisnummer 861) 

Nee Ligt buiten het analysegebied. 

2 juli 1940 Melding betreffende de aanwezigheid van een 
niet ontplofte granaat. Geen nadere locatie-
omschrijving (bron: toegang 3004, inventaris-
nummer 967) 

Nee De locatie wordt alleen zeer globaal 
benoemd. 

September 1944 
– mei 1945 

Gemeente Rossum. Schade Hogeweg B119als 
gevolg van o.a. granaatinslag (bron: toegang 
3004, inventarisnummer 345) 

Nee Ligt buiten het analysegebied. 

23 april 1945 Granaten komen op en rondom het fort [Sint 
Andries] neer. Heerewaarden was zeven 
maanden niemandsland geweest en werd toen 
rijkelijk getrakteerd op Duitse en Britse grana-
ten, ‘vliegende bommen’ en sluippatrouilles 
(bron: toegang 3503, inventarisnummer 
2198) 

Ja Hoewel fort Sint Andries buiten het 
analysegebied ligt, blijkt hier ook uit 
dat de regio Heerewaarden maanden-
lang onder Brits en Duits artillerievuur 
heeft gelegen 

28 mei 1945 In de dijk tussen Heerewaarden en Rossum, 
waarover de verkeersweg tussen beide plaat-
sen loopt, bevindt zich een aantal landmijnen 
en naar vermoed wordt ook niet ontplofte gra-
naten. Het mijnenveld bevindt zich dichtbij fort 
Sint Andries. De brug over de schutsluis Sint 
Andries is vernield. Een dag eerder is in de 
aangrenzende gemeente Rossum een landmijn 
gedetoneerd (bron: toegang 3202, inventaris-
nummer 861) 

Nee Ligt buiten het analysegebied. 

18 september 
1945 

Begeleidend schrijven twee opgaven van ge-
vaarlijke projectielen die in de gemeente Hee-
rewaarden aanwezig zijn (bron: toegang 
3202, inventarisnummer 861) 

Nee De locatie wordt alleen zeer globaal 
benoemd. 

Geen datumver-
melding 

Diverse kadastrale aanduidingen in de ge-
meente Heerewaarden, betreffende de aanwe-
zigheid van verschoten, niet gedetoneerde 
granaten, alsmede een tweetal landmijnen 
(bron: toegang 3202, inventarisnummer 861) 

Nee De locaties worden alleen zeer globaal 
benoemd. 

9 november 
1945 

Twee mijnen aanwezig in de glooiing van de 
gracht om het fort Sint Andries en langs de 
weg Rossum-Heerewaarden in de nabijheid 
van het fort Sint Andries. Eén mijn in het fort 

Nee Ligt buiten het analysegebied. 
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Datum Gebeurtenis (selectie) Relevant Motivatie 
Sint Andries nabij de kazemat, één niet ont-
plofte verschoten granaat in een weiland ach-
ter het fort Sint Andries. Een aantal afgescho-
ten niet ontplofte granaten tussen het puin in 
fort Sint Andries (bron: toegang 3202, inven-
tarisnummer 861) 

26 juli 1946 Vier Tellermijnen gevonden in de glooiing van 
de gracht om het fort Sint Andries en langs de 
weg Rossum-Heerewaarden in de nabijheid 
van het fort Sint Andries en in het fort Sint An-
dries nabij de kazemat. Deze werden opgebla-
zen in de gracht om het fort, alsmede meer-
dere granaten en handgranaten (bron: toe-
gang 3202, inventarisnummer 861) 

Nee Ligt buiten het analysegebied. 

23 september 
1946 

Eén niet ontplofte verschoten granaat aanwe-
zig in de gracht om het fort Sint Andries tegen-
over transformator P.G.E.M. Eén handgra-
naat, één brengungranaat [sic] en één niet 
ontplofte verschoten granaat aanwezig vanaf 
steenfabriek ‘Hoogewaard’, het onderland 
(bron: toegang 3202, inventarisnummer 861) 

Nee Ligt buiten het analysegebied. 

12 juli 1947 Opgave aanwezigheid geweermunitie en twee 
projectielen in de gemeente Heerewaarden. 
Deze werden door de Mijnopruimingsdienst 
opgehaald (bron: toegang 3202, inventaris-
nummer 861) 

Nee De locaties worden alleen zeer globaal 
benoemd. 

16 januari 1948 Twee voorwerpen gevonden in de gemeente 
Heerewaarden, waarvan vermoed wordt dat 
zij niet ontplofbare stoffen bevatten (bron: toe-
gang 3202, inventarisnummer 861) 

Nee De locaties worden alleen zeer globaal 
benoemd. 

24 juni 1948 Twee granaten gevonden in de gemeente 
Heerewaarden (bron: toegang 3202, inventa-
risnummer 861) 

Nee De locaties worden alleen zeer globaal 
benoemd. 

18 oktober 1948 Eén granaat gevonden in de gemeente Hee-
rewaarden (bron: toegang 3202, inventaris-
nummer 861) 

Nee De locatie wordt alleen zeer globaal 
benoemd. 

11 maart 1949 Eén granaat gevonden in de gemeente Hee-
rewaarden (bron: toegang 3202, inventaris-
nummer 861) 

Nee De locatie wordt alleen zeer globaal 
benoemd. 

27 augustus 
1949 

Eén granaat gevonden in de gemeente Hee-
rewaarden (bron: toegang 3202, inventaris-
nummer 861) 

Nee De locatie wordt alleen zeer globaal 
benoemd. 

6 oktober 1949 Eén granaat gevonden in de gemeente Hee-
rewaarden (bron: toegang 3202, inventaris-
nummer 861) 

Nee De locatie wordt alleen zeer globaal 
benoemd. 

10 juli 1950 Eén granaat gevonden in de gemeente Hee-
rewaarden (bron: toegang 3202, inventaris-
nummer 861) 

Nee De locatie wordt alleen zeer globaal 
benoemd. 

17 april 1950 Eén mortiergranaat gevonden in de gemeente 
Heerewaarden (bron: toegang 3202, inventa-
risnummer 861) 

Nee De locatie wordt alleen zeer globaal 
benoemd. 

25 april 1951 Twee granaten gevonden in de gemeente 
Heerewaarden (bron: toegang 3202, inventa-
risnummer 861) 

Nee De locatie wordt alleen zeer globaal 
benoemd. 

29 mei 1951 Granaat gevonden in de gemeente Hee-
rewaarden (bron: toegang 3202, inventaris-
nummer 861) 

Nee De locatie wordt alleen zeer globaal 
benoemd. 

1 juli 1952 Nabij sluis Sint Andries, in de gemeente Hee-
rewaarden, een granaat gevonden (bron: toe-
gang 3202, inventarisnummer 861) 

Nee Ligt buiten het analysegebied. 

23 januari 1953 Granaat gevonden in de gemeente Hee-
rewaarden (bron: toegang 3202, inventaris-
nummer 861) 

Nee De locatie wordt alleen zeer globaal 
benoemd. 
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Datum Gebeurtenis (selectie) Relevant Motivatie 
Geen datumver-
melding 

Granaat gevonden in de gemeente Hee-
rewaarden (bron: toegang 3202, inventaris-
nummer 861) 

Nee De locatie wordt alleen zeer globaal 
benoemd. 

17 juni 1955 Granaat gevonden in de gemeente Hee-
rewaarden (bron: toegang 3202, inventaris-
nummer 861) 

Nee De locatie wordt alleen zeer globaal 
benoemd. 

 

2.6 Nieuwsberichten 

2.6.1 AVG collectie en Koninklijke Bibliotheek ‘s-Gravenhage 

De collectie CE gerelateerde nieuwsberichten in het AVG bedrijfsarchief alsmede de oude kranten bij 
de Koninklijke Bibliotheek zijn geraadpleegd. Er werden geen berichten gevonden die  betrekking 
hebben op het analysegebied. 
 

2.7 Explosieven Opruimings Dienst (EOD) 

2.7.1 Collectie ruimrapporten 

De EOD houdt sinds 1970 heeft meldingen van aangetroffen CE bij. Deze meldingen zijn tot 1992 
als melding opdracht en ruim rapport (MORA) en na 1992 als uitvoeringsopdracht (UO) gearchi-
veerd. AVG heeft het overzicht van relevante MORA’s en UO’s van Heerewaarden opgevraagd. Er 
zijn in dit overzicht enkele meldingen geregistreerd die (mogelijk) betrekking hebben op het analyse-
gebied. Op basis van de locatiebeschrijvingen zijn de ruimrapporten geselecteerd en opgevraagd. 
Deze documentatie is bestudeerd. De onderzoeksresultaten zijn als volgt: 
 

MORA / UO Locatie Vondst Relevant Motivatie 

19961907 V. Heemstraweg Heere-
waarden 

Niet aangetroffen Mogelijk Het onderzoeksgebied grenst aan de Van 
Heemstraweg echter geen exacte locatie-
vermelding 

19962166 V. Heemstraweg Heere-
waarden 

1 brisantgranaat van 
25ponder met schok-
buis nr 117 verschoten 

Mogelijk Het onderzoeksgebied grenst aan de Van 
Heemstraweg echter geen exacte locatie-
vermelding 

19972077 Heemstraweg Heere-
waarden 

1 brisantgranaat van 
5,5"met restant schok-
buis No117 verschoten 

Mogelijk Het onderzoeksgebied grenst aan de Van 
Heemstraweg echter geen exacte locatie-
vermelding 

19721320 Variksestraat 30 Heere-
waarden 

1 handgranaat Mk II 
model 2 

Ja Het betreft het analysegebied. 

 

2.8 Collectie mijnenkaarten 

De collectie mijnenveldkaarten van de EOD werd in kader van dit vooronderzoek geraadpleegd. Dit geldt 
ook voor de collectie mijnenveld leg- en ruimrapporten. Er lagen geen gedocumenteerde mijnenvelden in 
het onderzoeksgebied. 
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2.9 Provinciaal archief (Gelders Archief) 

2.9.1 Militair Gezag Gelderland 

Het Militair Gezag was verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de in 1944-1945 bevrijde de-
len van Nederland. Bij het Gelders Archief in Arnhem werden de onderstaande inventarisnummers 
geraadpleegd.  

 
1037 Militair Gezag Gelderland Periode 

259-286 - Dienst Burgermijnopruiming van het PMC Gelderland Zonder datumvermelding 

 

2.9.2 Vermeldingen Militair Gezag   

Er zijn in het archief van het Militair Gezag geen documenten met betrekking tot het onderzoeksge-
bied aanwezig. De aangetroffen gegevens betreffende Heerewaarden zijn voor de volledigheid in on-
derstaand overzicht opgenomen: 

 
Datum Gebeurtenis (bron: Gelders Archief, Arnhem)  Relevant   Motivatie 
2 oktober 1945 Munitie geruimd in Heerewaarden. De mijnen, 

w.o. een riviermijn, werden opgeblazen. Alle 
bruikbare munitie werd opgeslagen in Druten 
(inventarisnummer 271) 

Nee De locaties worden alleen zeer globaal 
benoemd. 

Geen datumver-
melding 

Lijst van steenfabrieken waar mijnen moeten 
worden geruimd, w.o. Doornwerth – Hee-
rewaarden (inventarisnummer 275) 

Nee Ligt buiten het analysegebied. 

 

2.10 Nationaal archief  

2.10.1 Inspectie Bescherming Bevolking tegen Luchtaanvallen 

In het archief van de Inspectie Bescherming Bevolking tegen Luchtaanvallen, periode 1937-1946, zijn 
meldingen en processen-verbaal van gemeenten over geallieerde luchtactiviteiten opgenomen. Het 
betreft gegevens betreffende de luchtoorlog in o.a. de provincie Gelderland.  De in dit archief aanwe-
zige bronnen bevatten gegevens over onder andere bombardementen, noodafworpen en vliegtuigbe-
schietingen. Het volgende inventarisnummer werd geraadpleegd: 
 

2.04.53.15. Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Inspectie Bescher-
ming Bevolking tegen Luchtaanvallen, 1937-1946. Nationaal Archief ‘s-Gravenhage 

Inventarisnummer 

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

73 

 
Het archiefonderzoek resulteerde niet in relevante informatie met betrekking tot Heerewaarden. 

2.11 Semi Statische Archiefdiensten Ministerie van Defensie (SSA)  

Het SSA in Rijswijk beheert de archieven van het Ministerie van Defensie voordat deze aan het Nationaal Ar-
chief worden overgedragen. In dit archief zijn bronnen met betrekking tot naoorlogse CE-ruimingen door de 
Mijn- en Munitie Opruimingsdienst en de Mijn Opruimings Dienst ondergebracht. Het betreft documenten 
uit de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog: een periode waarin er nog grote aantallen CE in Nederland 
aanwezig waren. 
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2.11.1 Archief Mijn- en Munitie Opruimings Dienst (MMOD) 1945-1947 

De MMOD en de MOD waren na de Tweede Wereldoorlog in Nederland verantwoordelijk voor het 
opruimen van mijnen en achtergelaten CE. Het archief bestaat uit meldingen, kaarten, plattegron-
den en ruimrapporten betreffende locaties binnen Nederlandse gemeenten waar CE aanwezig wa-
ren. Het archiefonderzoek resulteerde niet in relevante vermeldingen betreffende het analysegebied. 
 

2.12 Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH)  

Het NIMH in Den Haag beheert collecties over de geschiedenis van de Nederlandse krijgsmacht in binnen- 
en buitenland vanaf de Tachtigjarige Oorlog tot heden. In dit archief is een groot aantal collecties met be-
trekking tot de landmacht, luchtmacht en marine ondergebracht. 
 

2.12.1 Collectie Duitse verdedigingswerken 

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

Collectie ‘Duitse verdedigingswerken en inundaties van Nederlands grondgebied in de 
oorlog / rapporten van militaire aard vanuit bezet Nederland aan Bureau Inlichtingen 
Londen’ Omschrijving. 

Inventarisnummer 

Kaart inundatiën Bommelerwaard. Staat van geïnundeerde polders in Gelderland. 70 
Bommelerwaard. Beknopt overzicht van de toestand tijdens de oorlogshandelingen in 
1944/1945 onder Heerewaarden en in de Bommelerwaard boven de Meidijk ontstaan. 
(3X) 

74 

Diverse stukken met betrekking tot de inundatien in het Betuwe gebied. O.a. 
Tielewaard, Bommelerwaard, de Lek. Datum van 13-03-1945 tot 04-05-1945. 

136 

E946/44. Verdedigingswerken, artillerieopstellingen en mijnenvelden in de Bomme-
lerwaard 

495 

E 928/45. Situatie in de Bommelerwaard 501 

 
Dit resulteerde in de volgende CE gerelateerde informatie met betrekking tot Heerewaarden: 
 
Datum Gebeurtenis (bron: NIMH, 575 serie)  Relevant   Motivatie 
1944-1945 Heerewaarden. Slechts een paar huizen buiten 

de kom verwoest. Een van de vier steenfabrie-
ken ernstig beschadigd: de andere fabrieken 
en enkele woningen licht beschadigd (inventa-
risnummer 74) 

Ja Geeft een beeld van de gevechtshande-
lingen in o.a. het buitengebied van Hee-
rewaarden, waarbinnen het analysege-
bied is gelegen 
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2.13 Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD)  

Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies houdt zich bezig met de bestudering van 
de Eerste en Tweede Wereldoorlog, de Holocaust en hedendaagse genociden. In het archief te Amsterdam 
is een uitgebreide collectie oorlogsdagboeken en boeken ondergebracht. Dit archief bevat daarnaast een 
groot aantal foto’s uit de Tweede Wereldoorlog. 
 

2.13.1 Collecties Departement van Justitie en Generalkommissariat für das Sicherheitswesen 

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

West (toegangsnummer 077)  
 
Het betrof de onderstaande inventarisnummers: 
 

Collectie Departement van Justitie (toegangsnummer 216k), NIOD Inventarisnummer 
Rapporten van de plaatselijke luchtbeschermingsdiensten, politiekorpsen en de Marechaussee 
inzake het geven van het sein luchtalarm, het neerstorten van vliegtuigen en vliegtuigonderdelen 
en de vondst van niet-ontplofte explosieven, 23 juni 1943 - 28 april 1944. 

180 

Processen-verbaal van de plaatselijke luchtbeschermingsdiensten, politie en Marechaussee met 
betrekking tot vijandelijke vliegtuigen, bomaanvallen en ontploffingen in verschillende gemeen-
ten. 

181-185 

Meldingen van verschillende gemeenten betreffende ongevallen, beschietingen, bombardemen-
ten en het afwerpen van (lege) benzinetanks door vliegtuigen. 

186 

Telexberichten inzake meldingen van neergestorte geallieerde bommenwerpers, 20 - 24 februari 
1944.  

328 

Stukken betreffende het melden van schade door bombardementen en beschietingen uit vliegtui-
gen, 24 februari 1944 - 31 maart 1945.  

329 

Stukken betreffende het opstellen van processen-verbaal inzake bombardementen en beschietin-
gen in verschillende gemeenten, 28 september 1944 - 31 maart 1945.  

331 

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

477 

Stukken betreffende het instellen van een onderzoek naar de gevolgen van luchtaanvallen, 8 ok-
tober 1944 - 6 februari 1945.  

493 

Stukken betreffende het instellen van een onderzoek inzake het bombardement op 14 oktober, 
17 oktober 1944. 

624 

Rapporten van de onderluitenant van de Marechaussee F. Meems inzake het vinden van benzi-
netanks, die uit een vliegtuig waren geworpen, alsmede de inslag van een granaat, 20 januari - 
20 maart 1944.  

642 

 
Collectie Generalkommissariat für das Sicherheitswesen – Höhere SS- und Polizeiführer Nord-
West (toegangsnummer 077), NIOD 

Inventarisnummer 

Berichtgevingen betreffende neergekomen vliegtuigen, 1943. 1759 

 
Er zijn in de geraadpleegde inventarisnummers geen documenten met betrekking tot het onder-
zoeksgebied aanwezig. 
 

2.14 The National Archives Londen 

The National Archives in Kew (Londen) is het officiële nationale archief van het Verenigd Koninkrijk. Er liggen 
hier gevechtsverslagen van Britse eenheden die op Nederlands grondgebied strijd hebben geleverd. In The 
National Archives zijn, afgezien van deze War Diaries, ook de logboeken van geallieerde luchtmachteenhe-
den ondergebracht. 
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Vliegtuigen van de 2nd Tactical Air Force (2nd TAF) gaven tactische luchtsteun aan geallieerde gevechtseen-
heden. De geallieerde duikbommenwerpers vielen o.a. vijandelijke stellingen, tanks, treinen en hoofdkwar-
tieren aan. De volgende Daily Logs van de 2nd Tactical Air Force werden in Londen geraadpleegd: 
 

Daily Logs 2nd Tactical Air Force. The National Archives Londen Inventarisnummer 
2nd Tactical Air Force: Daily Log: Sept.-Oct. 1944 Air 37/715 
2nd Tactical Air Force: Daily Log: Nov.-Dec. 1944 Air 37/716 
2nd Tactical Air Force: Daily Log: Jan.-Feb. 1945 Air 37/717 
2nd Tactical Air Force: Daily Log: Mar.-May. 1945 Air 37/718 

 
Er werden in de Daily Logs geen relevante gegevens met betrekking tot het onderzoeksgebied aangetroffen. 
AVG beschikt daarnaast over de onderstaande vermeldingen met betrekking tot geallieerde grondeenheden, 
afkomstig uit The National Archives in Londen: 

 
Datum Vermelding War Diary 4th Canadian Armoured Division 
24 januari 1945 A patrol of 5 Cdn A Tk Regt went to HEEREWAARDEN 3860 to investigate civ reports of enemy, but 

found none. 
27 januari 1945 5 Cdn A Tk Regt (RCA) engaged fort 3558 with 17 pr SPs at intervals during the day. In addition to 

normal patrols, the gunners searched area between the factory 374587 and HEEREWAARDEN 
386605 but found nothing. 

 
Datum Vermelding Archief AVG, gegevens afkomstig uit The National Archives Londen 
1944-1945 5 Cdn A Tk Regt patrol of one offr and three ORs, one engr offr and 1 spr proceeded from 399627 

to 394624 to Xrds 389608-HEEREWARDEN [sic] to brick factory 3758 – NO enemy seen – reached 
363587 but could NOT reach fort 359584 without exposing themselves – left 111730A and returned 
120030A. 

 

2.15 Bundesarchiv-Militärarchiv, Duitsland  

In het Bundesarchiv-Militärarchiv zijn de gevechtsverslagen van Duitse eenheden die in mei 1940 en in 
1944-1945 strijd op Nederlands grondgebied hebben geleverd ondergebracht. Dit betreft bronnen met be-
trekking tot zowel de Wehrmacht, de Luftwaffe als de Kriegsmarine. AVG heeft in het Bundesarchiv-Militärar-
chiv gebruik gemaakt van (een selectie van) de volgende gegevens betreffende het 88e Duitse Legerkorps:  
 

Kriegstagebuch 88e Duitse Legerkorps Periode 
T-314 rolfilm 1625, 1st Frame.  Ia, Anlagen zum KTB und Tätigkeitsberichte der Abt. Ia 
Mess, Ia Stopak, Ic, III. 

September 1944 

T-314 rolfilm 1625, 1st Frame.  Ia, Anlagen zum KTB und Tätigkeitsberichte der Abt. Ia 
Mess, Ia Stopak, Ic, III. 

Oktober 1944 

T-314 rolfilm 1625, 1st Frame.  Ia, Anlagen zum KTB und Tätigkeitsberichte der Abt. Ia 
Mess, Ia Stopak, Ic, III. 

November 1944 

T-314 rolfilm 1625, 1st Frame.  Ia, Anlagen zum KTB und Tätigkeitsberichte der Abt. Ia 
Mess, Ia Stopak, Ic, III. 

December 1944 

 
Er wordt in de bovenstaande documenten meerdere keren melding gemaakt van Heerewaarden. Het betref-
fen algemene vermeldingen met betrekking tot dit dorp die niet direct kunnen worden gekoppeld aan het 
analysegebied. 
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Afb.11. –Voorbeeld van een Duitse kaart met daarop aangegeven de bekende geallieerde posities d.d. novem-

ber 1944. 
 

 
Afb. 12.–Tagesmeldung d.d. 23 december 1944 waarin wordt vermeld dat er in Heerewaarden geen geallieerd troepen 

werden gezien. 
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3 CHRONOLOGIE RELEVANTE GEBEURTENISSEN 

3.1 Inleiding en tabel chronologie 

AVG heeft op basis van de gegevens in hoofdstuk 2 een overzicht van relevante gebeurtenissen tijdens en na 
de Tweede Wereldoorlog opgesteld, waarbij gebruik is gemaakt van alle op het moment van opstellen be-
schikbare bronnen. Deze gegevens zijn chronologisch in een tabel verwerkt. De in deze tabel verwerkte num-
mering correspondeert met de in de feitenkaart verwerkte feiten en in de bodembelastingkaart afgebakende 
verdachte gebieden (indien van toepassing). 
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BEVRIJDING 1944 – CAPITULATIE 1945 

Datum Gebeurtenis Hoofdstuk Bron 
Bruikbaar t.b.v. 

afbakening 
Nr . FK Nr .CE BBK 

15 oktober 1944 

Vanaf half oktober wordt Heerewaarden 
regelmatig door Duitse artillerie van over de 
Waal beschoten. Lichte granaten vielen 
voornamelijk in den omtrek van Waaldijk. 

2.2.2. 

C.P. Visser, ‘Niemandsland’. Memoires uit 
Heerewaarden tijdens een veelbewogen 
periode uit de 2e Wereldoorlog / bewerkte 
internetversie 

Nee, geen exacte 
locatievermelding (kan het 
analysegebied of 
onderzoeksgebied 
betreffen) 

- - 

21 december 1944 
Bijna dagelijks granaatvuur van over de 
Waal. De meesten vallen in de omgeving van 
de Waaldijk. 

2.2.2. 
Bijna dagelijks granaatvuur van over de 
Waal. De meesten vallen in de omgeving 
van de Waaldijk. 

Nee, geen exacte 
locatievermelding (kan het 
analysegebied of 
onderzoeksgebied 
betreffen) 

- - 

22 december 1944 

Brits artillerievuur van over de Maas op het 
dorp Heerewaarden. Enige voltreffers w.o. de 
Pastorie. Vrij veel schade doch geen 
slachtoffers. Tegelijkertijd Duits artillerievuur 
van over de Waal op het dorp. Enige 
voltreffers in de Secr. Janssenstraat en 
omgeving. Veel schade. 

2.2.2. 

C.P. Visser, ‘Niemandsland’. Memoires uit 
Heerewaarden tijdens een veelbewogen 
periode uit de 2e Wereldoorlog / bewerkte 
internetversie 

Ja, de Secr. Jansenstraat 
ligt in het analysegebied. 

1 BK1 

23 december 1944 Luchtfotoverkenning Royal Air Force (056-
07-4043) 

2.4.2. Kadaster Zwolle 

Ja, inslagen van 
geschutmunitie zichtbaar 
in het analyse- en 
onderzoeksgebied 

2 BK1 

1944-1945 

Vermelding uit de ‘575 serie’, inlichtingen 
verzet. Heerewaarden. Slechts een paar 
huizen buiten de kom verwoest. Een van de 
vier steenfabrieken ernstig beschadigd: de 
andere fabrieken en enkele woningen licht 
beschadigd 

2.12.1 NIMH ‘s-Gravenhage 

Ja, geeft beeld van het feit 
dat Heerewaarden en 
omgeving in de frontlinie 
lagen 

- - 

16 april 1945 
Luchtfotoverkenning Royal Air Force (016-
03-3102) 

2.4.2. Kadaster Zwolle 
Ja, inslagen van 
geschutmunitie zichtbaar 
in het analysegebied 

2 BK1 

23 april 1945 
Heerewaarden was zeven maanden 
niemandsland geweest en werd toen rijkelijk 

2.5.2 
Gemeentearchief voormalige gemeente 
Heerewaarden 

Ja, geeft beeld van het feit 
dat Heerewaarden en 

2 BK1 
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BEVRIJDING 1944 – CAPITULATIE 1945 

Datum Gebeurtenis Hoofdstuk Bron 
Bruikbaar t.b.v. 

afbakening 
Nr . FK Nr .CE BBK 

getrakteerd op Duitse en Britse granaten, 
‘vliegende bommen’ en sluippatrouilles 

omgeving in de frontlinie 
lagen 

 
NAOORLOGSE RUIMINGEN 

Datum Gebeurtenis Hoofdstuk Bron 
Bruikbaar t.b.v. 

afbakening 
Nr . FK Nr .CE BBK 

1972 

De EOD voert een ruiming uit bij de 
Variksestraat 30 Heerewaarden (ruimrapport 
19721320). Aangetroffen : 1 handgranaat 
Mk II model 2 

2.7 EOD archief 
Ja, betreft het 
analysegebied. 

UO nr. - 

1996 

De EOD voert een ruiming uit bij de V. 
Heemstraweg Heerewaarden (ruimrapport 
19961907niet meer bij de EOD aanwezig, 
onbekend wat er werd geruimd) 

2.7 EOD archief 

Nee, geen exacte 
locatievermelding (kan het 
analysegebied of 
onderzoeksgebied 
betreffen) 

UO nr. - 

1996 

De EOD voert een ruiming uit bij de V. 
Heemstraweg Heerewaarden (ruimrapport 
19962166). Aangetroffen: 1 brisantgranaat 
van 25 ponder met schokbuis nr 117 
verschoten 

2.7 EOD archief 

Nee, geen exacte 
locatievermelding (kan het 
analysegebied of 
onderzoeksgebied 
betreffen) 

UO nr. - 

1997 

De EOD voert een ruiming uit bij de 
‘Heemstraweg Heerewaarden’ (ruimrapport  
19972077). Aangetroffen: 1 brisantgranaat 
van 5,5 inch met restant schokbuis No 117 
verschoten  

2.7 EOD archief 

Nee, geen exacte 
locatievermelding (kan het 
analysegebied of 
onderzoeksgebied 
betreffen) 

UO nr. - 
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4 BEOORDELING BRONNENMATERIAAL 

4.1 Indicatie van explosieven in het onderzoeksgebied 

Er is in de meidagen van 1940 geen sprake geweest van grondgevechten in of in de directe nabijheid van 
het analysegebied. 
 
Er was in de periode voorafgaand aan de bevrijding door de geallieerden sprake van artilleriebeschietingen 
in en in de directe nabijheid van het analysegebied. 
 
Er waren geen militaire objecten in het onderzoeksgebied of de directe nabijheid aanwezig.  
 
Er zijn geen militaire vliegtuigen in het onderzoeksgebied gecrasht.  
 
Er was geen sprake van vliegtuigbeschietingen, noodafworpen en bombardementen in of in de nabijheid van 
het onderzoeksgebied. 
 
Het onderzoeksgebied heeft geleden onder gevechtshandelingen. 
 
Er één vermelding van een gevonden CE in het analysegebied. Meerdere andere meldingen hebben moge-
lijk betrekking op het analysegebied. 
 
Er zijn op basis van de beschikbare feiten indicaties beschikbaar waaruit blijkt dat er mogelijk CE in het on-
derzoeksgebied ‘Langestraat Heerewaarden’ aanwezig zijn.  
 
AVG beschikt niet over gegevens betreffende de exacte locaties in het onderzoeksgebied waar bodemingre-
pen werden uitgevoerd en tot welke diepte (contra-indicaties). 
 

4.2 Leemten in kennis bronnenmateriaal 

 Bij een historisch onderzoek kan nooit een volledig overzicht van alle bronnen worden verkregen. Er is bij 
dit onderzoek is er gebruik gemaakt van een bronnenselectie 

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

 De ruimrapporten van de EOD kennen hun beperkingen, voor wat betreft de nauwkeurigheid van de 
vindplaatsbeschrijvingen. Het is niet altijd mogelijk om exact aan te geven waar de CE werden aange-
troffen. Deze munitie is bovendien geruimd. Dergelijke beperkingen zijn er ook bij andere geraad-
pleegde bronnen, zoals bijvoorbeeld documenten uit de gemeentearchieven. Er kan alleen een CE ver-
dacht gebied worden afgebakend met behulp van concrete locatiebeschrijvingen 
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4.3 Soort en verschijningsvorm van explosieven 

In de lijst van gebeurtenissen (hoofdstuk 3) zijn in hoofdlijnen de volgende gevechtshandelingen genoemd  
 Geallieerde en Duitse artilleriebeschietingen 
 
Voor de genoemde handelingen is beoordeeld of – als gevolg van de handeling –CE in het onderzoeksge-
bied aangetroffen kunnen worden. Zo ja, dan is tevens beoordeeld welke van de zestien hoofdsoorten CE uit 
de WSCS-OCE, versie 1, in de bodem aanwezig kunnen zijn. 
 

4.3.1 Geallieerde en Duitse artilleriebeschietingen 

In de geraadpleegde bronnen wordt gesproken over veelvuldige geallieerde en Duitse artilleriebe-
schietingen van Heerewaarden en omgeving. Het aantal neergekomen granaten overtrof alleen al 
in 1944 ruimschoots de 1000. 
 
Er is aanleiding om te veronderstellen dat er mogelijk verschoten CE in de bodem van het onder-
zoeksgebied aanwezig zijn. Hieronder vallen de volgende hoofdsoorten CE:  
 
Soort explosief Nationaliteit Subsoort Verschijningsvorm 
Geschutmunitie (inclusief mortiergranaten) Brits, Duits 2 cm tot en met 15 

cm 
Verschoten 

 

4.4 Aantal mogelijk aan te treffen explosieven 

De volgende aantallen CE zijn mogelijk in het onderzoeksgebied aanwezig. Dit is gebaseerd om een inschat-
ting van AVG, omdat de geraadpleegde bronnen geen duidelijkheid verschaffen over de exacte aantallen. 
 

Soort explosief Aantal mogelijk aan te treffen explosieven 
Geschutmunitie (inclusief mortieren) Enkele tot tientallen 

 

4.5 Horizontale en verticale begrenzing verdacht gebied 

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

4.5.1 Verdacht gebied geschutmunitie 

Dit betreft het gebied dat werd getroffen door geallieerde en Duitse artilleriebeschietingen. CE kun-
nen hier worden aangetroffen tot 3.4 meter +NAP. De mogelijk aanwezige CE behoren tot de cate-
gorie kaliber 2 cm – 15 cm geschutmunitie. Het CE verdachte gebied staat horizontaal afgebakend 
op de CE bodembelastingkaart (zie bijlage 6.5). 
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5 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

5.1 Conclusie 

AVG heeft in opdracht van Van Kempen RO een vooronderzoek CE uitgevoerd ter plaatse van het onder-
zoeksgebied ‘Langestraat – Heerewaarden’. 
 
Op basis van de beoordeling van de feiten van het vooronderzoek is geconcludeerd dat er voldoende indi-
caties zijn voor de mogelijke aanwezigheid van CE in het onderzoeksgebied.  
 
De volgende gevechtshandelingen hebben in het onderzoeksgebied plaatsgevonden: 
 Geallieerde en Duitse artilleriebeschietingen van Heerewaarden, inclusief het analysegebied. Het dorp 

en omgeving lagen maandenlang (tussen september 1944 – april 1945) in de frontlinie  
 
De volgende CE kunnen mogelijk in het onderzoeksgebied worden aangetroffen: 
 Geschutmunitie geallieerd en Duits kaliber 2 cm tot en met 15 cm 
 
Het onderzoeksgebied is geheel verdacht op CE. Het verdachte gebied is horizontaal afgebakend op de CE-
bodembelastingkaart (zie bijlage 6.5).  
 
De verticale afbakening van het CE verdachte gebied kan als volgt worden gedefinieerd: 
 Bovengrens: het huidige maaiveld  
 Ondergrens: 3.4 meter +NAP 

5.2 Advies vervolgtraject 

AVG adviseert Van Kempen RO om tot opsporing van CE over te gaan en de volgende stappen te onderne-
men: 
 Het laten uitvoeren van een aanvullend onderzoek, gericht op het specifiek in kaart brengen van de na-

oorlogs uitgevoerde werkzaamheden, in relatie tot de geplande civieltechnische werkzaamheden. Moge-
lijk kan het CE verdachte gebied op basis van deze informatie worden verkleind 

 Wij adviseren Van Kempen RO om hierop volgend (indien noodzakelijk) een detectieonderzoek te laten 
uitvoeren binnen het resterende CE verdachte gebied 
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6 BIJLAGEN 

6.1 Bronnenlijst 

6.1.1 Archieven 

 Archief AVG 
 Archief Explosieven Opruimings Dienst Soesterberg / Semi Statische Archief Diensten Rijswijk 
 Gemeentearchief voormalige gemeente Heerewaarden / Regionaal Archief Rivierenland Tiel 
 Universiteit Wageningen, afdeling Speciale Collecties 
 Kadaster Zwolle 
 Koninklijke Bibliotheek ‘s-Gravenhage 
 Nederlands Instituut voor Militaire Historie ‘s-Gravenhage 
 Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie Amsterdam 
 Provinciaal Archief / Gelders Archief Arnhem 
 The National Archives Londen 

 

6.1.2 Literatuur 

 H. Amersfoort / P. Kamphuis (red.), Mei 1940. De strijd op Nederlands Grondgebied (’s-Gra-
venhage 2005) 

 T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 – 5 mei 
1945 (z.d. z.p.) 

 C.Klep / B. Schoenmaker (red.), De bevrijding van Nederland 1944 – 1945. Oorlog op de flank 
(Den Haag 1995) 

 B.C. de Pater/ B. Schoenmaker e.a., Grote Atlas van Nederland 1930-1950 (2006) 
 J. van Alphen, J. van Voorthuizen, De Bommelerwaard 1939-1945 (Zaltbommel 1983) 
 G. van Tussenbroek, Duizend jaren Heerewaarden (Zaltbommel 1997)  
 G. Verkuil, Vertel nog eens…Bommelerwaardse herinneringen (Zaltbommel 1996) 
 G.J. Zwanenburg, En nooit was het stil….Kroniek van een Luchtoorlog. Deel 1 & 2.(Den Haag 

1990/1992) 
 

6.1.3 Websites 

 http://www.avg.eu 
 http://www.explosievenopsporing.com 
 http://www.explosievenopsporing.nl 
 http://ww2-commando.com/sscdo0x.htm 

6.1.4 Dagboek 

 C.P. Visser, ‘Niemandsland’. Memoires uit Heerewaarden tijdens een veelbewogen periode uit de 
2e Wereldoorlog 
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6.2  Certificaat WSCS-OCE  
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6.3 Richtlijnen WSCS-OCE afbakening verdachte gebieden 
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6.4 Presentatiekaart verzamelde historische feiten 
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6.5 CE-bodembelastingkaart  (verdacht gebied) 






