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1. INLEIDING 
 

1.1 Aanleiding 
De aanleiding tot het uitvoeren van een vooronderzoek naar mogelijk aanwezige Conventionele 
Explosieven (CE) voor het plan reconstructie Erica te Oirschot vloeit voort uit het voornemen tot 
het uitvoeren van werkzaamheden in het voorgenoemde projectgebied en het vermoeden van de 
mogelijke aanwezigheid van CE in de bodem. Om inzicht te krijgen in de mogelijke risico’s heeft 
de heer ing. A. Timmerman van Grontmij Nederland BV opdracht verleend tot het uitvoeren van 
een vooronderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van CE of delen daarvan binnen het 
projectgebied. 

 
1.2 Probleemstelling 
Er kunnen op deze locaties diverse (grond)werkzaamheden gaan plaatsvinden. Indien er zich één 
of meerdere conventionele explosieven in de bodem bevinden, is dat een risico in het kader van 
de Openbare Orde en Veiligheid (OOV). Daarbij zal stagnatie van de werkzaamheden direct 
aanzienlijke kostenverhogingen tot gevolg kunnen hebben. Het is daarom van belang om 
duidelijkheid te krijgen over de aard en omvang van de situatie aangaande CE ten einde de 
veiligheid van personeel en (directe) omgeving tijdens de realisatiefase op een verantwoorde 
wijze te kunnen waarborgen. 

 
1.3 Doelstelling 
Het vooronderzoek heeft tot doel om te beoordelen of er indicaties zijn dat binnen het 
onderzoeksgebied CE aanwezig zijn, en zo ja, om het van CE verdachte gebied in horizontale en 
verticale dimensies af te bakenen. De classificatie “verdacht” wordt gegeven indien er een 
vermoeden bestaat van de aanwezigheid van één of meerdere conventionele explosieven, welke 
na de Tweede Wereldoorlog (WOII) in de bodem zijn achtergebleven en dit vermoeden met 
geverifieerd feitenmateriaal kan worden onderbouwd. De classificatie “niet verdacht” wordt 
gegeven indien onvoldoende feitelijke onderbouwing bestaat om dit vermoeden te concluderen. 
 
1.4 Werkwijze 
In het vooronderzoek wordt onderscheid gemaakt in de volgende onderdelen: 
- probleeminventarisatie; 
- probleemanalyse; 
- rapportage en CE bodembelastingkaart. 
 
De probleeminventarisatie richt zich op het verzamelen van (historisch) feitenmateriaal dat 
betrekking heeft op en/of relevant is voor het onderzoeksgebied. De verzamelde informatie wordt 
op een gestructureerde wijze beschreven in deze rapportage, zodanig dat deze herleidbaar is en 
voldoende zekerheid biedt voor de opvolgende probleemanalyse.  
 
De probleemanalyse omvat de analyse van het verkregen feitenmateriaal en de vaststelling van de 
vermoede aanwezigheid, aard en omvang van de conventionele explosieven. 
 
Het vooronderzoek wordt uitgevoerd conform de geldende wet- en regelgeving zijnde de BRL-
OCE, versie 2007-02 d.d. 08-02-2007. 
 
1.5 Verantwoording 
De probleeminventarisatie is uitgevoerd door de historisch onderzoeker de heer  
P. Reinders. De probleemanalyse met risico-inventarisatie is opgesteld door de historisch 
onderzoeker de heer P. Reinders, in samenspraak met en onder verantwoording van de heer G. 
Asveld, Senior OCE-deskundige van Bodac B.V.  
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2. LOCATIEGEBONDEN INFORMATIE 
 

2.1 Afbakening van het onderzoeksgebied 
In onderstaande afbeelding is het onderzoeksgebied waarop dit vooronderzoek zich richt met een 
blauwe lijn weergegeven. Het projectgebied ontwikkelingslocatie reconstructie Erica te Oirschot is 
met een rode lijn weergegeven 
 

 
Afbeelding: Plattegrond waarop het onderzoeksgebied is aangegeven met een blauwe lijn. Het projectgebied is met een  
rode lijn weergegeven. 

 
2.2 Gebruik van het projectgebied: vroeger, huidig en toekomstig 
Vroeger en huidig 
Ten tijde van de periode 1940-1945, was de huidige weg een verhard pad, omgeven door bossen 
en velden. 
 
Toekomstig 
In de toekomst kunnen er diverse (grond)werkzaamheden gaan plaatsvinden aan de Erica  binnen 
het onderzoeksgebied. In samenwerking met Defensie wordt een project voorbereid, dat voorziet 
in opwaardering van het kruispunt Eindhovensedijk – Erica door het aanbrengen van duidelijke 
voorsorteerstroken, moderne verkeerslichteninstallaties en verbetering van de aansluiting bij Best 
van de A58 op de Erica. 
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2.3 veldopnames projectgebied 
Van het onderzoeksgebied met daarin gelegen het projectgebied is een veldopname gemaakt 
waarvan de bevindingen onderstaand zijn weergegeven middels enkele foto’s. 

        

 
Afbeelding:kruispunt Eindhovensedijk-Erica 
 
 

 
Afbeelding: Erica richting oprit A.58
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2.4 Locatiespecifieke bodemkundige aspecten projectgebied 
Bodemstructuur 
De relevante geofysische omstandigheden zijn mede bepalend voor de vermoede indicatieve 
diepteligging van mogelijk aanwezige CE ten opzichte van het maaiveld ten tijde van de Tweede 
Wereldoorlog. Hierbij is de indicatieve diepteligging weer uitgangspunt bij het selecteren van de 
eventuele detectiemethode. Voor een exacte vaststelling van de bodemstructuur binnen het 
projectgebied wordt geadviseerd een hierin gespecialiseerd bureau in te schakelen. 
 
Grondwaterpeil 
Het grondwaterpeil is in relatie tot de vermoede indicatieve diepteligging van mogelijk aanwezige 
CE ten opzichte van het huidige maaiveld uitgangspunt bij het selecteren van de eventuele 
detectiemethode. Voor een exacte vaststelling van de grondwaterstand binnen het projectgebied 
wordt geadviseerd een hierin gespecialiseerd bureau in te schakelen. 
 
Uitgevoerde milieukundige (bodem)onderzoeken 
Het al dan niet aanwezig zijn van bodem- en/of grondwaterverontreinigingen is relevant bij het 
bepalen van de praktische aanpak van een eventueel explosieven onderzoek. Er zijn door de 
opdrachtgever geen gegevens aangeleverd met betrekking tot eventuele bodem- en/of 
grondwaterverontreinigingen. 
 
Maaiveldhoogtes (toen en nu) 
Het eventuele verschil in maaiveldhoogtes tussen toen en nu is bepalend voor de vermoede 
indicatieve diepteligging van mogelijk aanwezige CE ten opzichte van het huidige maaiveld in 
relatie tot de indicatieve indringdiepte van CE ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Er is geen 
informatie gevonden met betrekking tot de maaiveldhoogte ten tijde van de Tweede 
Wereldoorlog. Voor een exacte vaststelling van de maaiveldhoogte binnen het projectgebied 
wordt geadviseerd een hierin gespecialiseerd bureau in te schakelen. 
 
Eerdere verwijdering van CE 
De mogelijke aanwezigheid van CE is afhankelijk van eventuele reeds in het verleden uitgevoerde 
werkzaamheden die kunnen hebben geleid tot het verwijderen van CE uit de bodem. Verwijdering 
van CE door incidentele vondsten heeft hierbij doorgaans weinig invloed op de situatie van 
aanwezigheid van CE in het projectgebied. 
 
Detectieverstorende obstakels projectgebied 
Het wel of niet aanwezig zijn van zichtbare en niet-zichtbare verstorende obstakels is van belang 
voor het selecteren van de juiste opsporingsmethode in het geval van een mogelijk 
vervolgonderzoek naar conventionele explosieven (veldwerk). 
 
Binnen het projectgebied dient men rekening te houden met o.a. de volgende zichtbare 
verstoringen: 
- Straatmeubilair; 
- hekwerken; 
- passerend verkeer. 
 
Binnen het projectgebied dient men rekening te houden met o.a. de volgende niet zichtbare 
verstoringen: 
- rode baksteen puin (onder wegen); 
- kabels en leidingen. 
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3. TE RAADPLEGEN BRONNEN 
 

3.1 Inleiding 
Binnen de Vereniging voor Explosievenopsporing (VEO) zijn afspraken gemaakt met betrekking tot 
een aantal verplichte en optionele bronnen die dienen te worden gebruikt bij het 
bronnenonderzoek, teneinde tot een gedegen probleeminventarisatie te komen. De verschillende 
informatiebronnen die wij voor dit vooronderzoek hebben geraadpleegd, worden onderstaand kort 
voor het voetlicht gebracht. Deze informatiebronnen bestaan onder andere uit diverse literatuur, 
(archief)instellingen, (luchtfoto)collecties en mogelijk getuigen. 

 
3.2 Verplichte bronnen 
Literatuur 
Over de Tweede Wereldoorlog zijn zeer veel boeken en tijdschriften verschenen van zeer 
uiteenlopende status, kwaliteit en nauwkeurigheid. Bij het bronnenonderzoek worden op basis van 
literatuuronderzoek de oorlogshandelingen die relevant zijn voor de mogelijke aanwezigheid van 
CE in het onderzoeksgebied in kaart gebracht. Deze informatie wordt verwerkt in de historische 
context. 
 
Gemeente- en Streekarchieven 
Bij het raadplegen van het gemeentearchief worden ten minste de stukken van de 
luchtbeschermingsdienst, de stukken over aangetroffen/geruimde CE en de 
oorlogsschaderapporten in de gemeente geraadpleegd. Indien deze stukken niet aanwezig zijn, 
wordt dit vermeld in de rapportage. Indien er indicaties zijn voor de aanwezigheid van CE wordt in 
het gemeentearchief voorts gezocht naar gegevens over relevante naoorlogse ontwikkelingen 
(contra indicaties), tenzij andere bronnen hierover reeds voldoende informatie hebben 
opgeleverd. Indien deze gegevens niet aanwezig zijn, wordt dit vermeld in de rapportage. 
 
Archief Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) 
In 1971 heeft het EOD van het Ministerie van Defensie de taak voor het ruimen van aangetroffen 
conventionele explosieven van de Hulpverleningsdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
overgenomen. Vanaf die tijd zijn alle meldingen (MORA’s) van aangetroffen conventionele 
explosieven vrij nauwgezet bijgehouden. Ook beheert de EOD een overzicht van zowel Duitse als 
Geallieerde mijnenveldkaarten.  
 
Luchtfotocollecties  
In Nederland zijn twee archieven die samen een vrij complete collectie beheren van relevante 
luchtfoto’s die tijdens en vooral in de nadagen van de tweede Wereldoorlog zijn gemaakt door 
zowel de Britse als Amerikaanse luchtmacht. Een deel van deze luchtfotocollectie bevindt zich in 
de afdeling Speciale Collecties, Bibliotheek Wageningen UR te Wageningen. Het andere deel 
bevindt zich in de collectie van het Kadaster Geo-informatie te Zwolle.  
In Edinburgh (Schotland) bevindt zich het TARA (The National Reconnaissance Archives) hier 
liggen miljoenen luchtfoto’s  genomen gedurende de periode WOII en de Koude Oorlog. 
Bij de selectie van luchtfoto’s wordt onder andere gekeken naar de opnamedatum in relatie tot 
oorlogshandelingen. De geselecteerde luchtfoto’s worden geïnterpreteerd op schade aan het 
landschap als gevolg van oorlogshandelingen en de aanwezigheid van militaire werken. De 
interpretatie geschiedt door een deskundige met ervaring in de interpretatie van luchtfoto’s uit het 
tijdvak 1940-1945. 
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3.3 Optionele bronnen 
Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) 
Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) te ’s-Gravenhage beheert een 
documentatieverzameling van bijna 2500 meter. Hierin bevinden zich onder meer 
gevechtsrapporten over de meidagen van 1940. Ook Duitse aanvalsplannen vallen onder deze 
collectie. Daarnaast beheert zij ook een omvangrijke collectie staf- en inlichtingenkaarten van het 
verzet uit de Tweede Wereldoorlog. 
 
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) 
De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Nederland is vastgelegd in circa vierhonderd 
archieven die bij het NIOD in Amsterdam ingezien kunnen worden. Op de website zijn de 
archieven beschreven van onder andere het Duitse bezettingsbestuur, ministeries in Den Haag en 
Londen, verzetsgroepen, joodse en nationaal-socialistische organisaties en gevangenkampen. 
 
Buitenlandse archieven Algemeen 
Naast de reeds genoemde Nederlandse archieven zijn ook in het buitenland diverse archieven 
welke mogelijk beschikken over informatie die ondersteunend kan zijn voor het vooronderzoek. 
Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld: 
- The National Archives (Londen, Engeland); 
- Bundesarchiv-Militärarchiv (Freiburg, Duitsland); 
- The National Archives (Washington DC, Verenigde Staten). 
 
Getuigenverklaringen 
Getuigenverklaringen zijn verklaringen van bewoners die tijdens en/of na de Tweede 
Wereldoorlog bekend zijn met en/of wonen in de directe omgeving van het onderzoeksgebied. 
 
Historische- en heemkunde verenigingen 
Historische- en heemkundige verenigingen beschikken met regelmaat over omgevingsspecifieke 
informatie aangaande de Tweede Wereldoorlog 
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4. PROBLEEMINVENTARISATIE 
 

4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de informatie die is verzameld ten aanzien van de op het 
onderzoeksgebied betrekking hebbende historische gebeurtenissen. Op basis hiervan wordt een 
zo compleet mogelijk beeld geschetst van de zaken die zich in- of rondom het projectgebied 
hebben afgespeeld. Bovendien vormt deze inventarisatie van historisch feitenmateriaal de basis 
voor de probleemanalyse. Er wordt getracht dit historisch feitenmateriaal aan de hand van een 
tweede bron (niet zijnde literatuur) te verifiëren.  

 
4.2 Algemene historische context 
Tijdens de mobilisatie in 1939 bevinden zich in Oirschot circa 2.200 soldaten, deze vinden 
onderdak in de scholen, gebouwen en bij particulieren. Er wordt op de noordoever van het 
Wilhelminakanaal een verdedigingslinie aangelegd, loopgraven bij de bruggen, en hier en daar 
een mitrailleurnest. 
10 mei 1940, de oorlog breekt uit en de militairen die ongeveer een half jaar in Oirschot 
ingekwartierd zijn geweest vertrekken, voornamelijk op de fiets en met auto’s en motoren, naar 
Gorinchem en omgeving. 
In de morgen van 11 mei rijdt een Franse pantserwagen richting de Markt, maar vertrekt weer 
net zo snel als hij gekomen is. Rond 14.00 uur trekken Nederlandse troepen door Oirschot, ze 
trekken terug uit de Peel. Om 19.00 uur blazen Nederlandse militairen de bruggen over het 
Wilhelminakanaal op. 
Rond 21.00 uur komen de eerste Duitse soldaten het dorp in. Een aantal bewoners trekken 
gepakt en gezakt richting Laageind, Kapeldijk, enz. omdat men bang is voor eventuele gevechten. 
Op maandag 13 mei stort er een Frans vliegtuig neer nabij Kapeldijk, waarbij de 3 inzittenden om 
het leven komen. 
De volgende dag volgt de capitulatie van Nederland. Het blijft verder rustig in Oirschot, er hebben 
zich geen zware gevechten afgespeeld. Op 12 oktober vallen er een aantal bommen op de “Witte 
Bergen”. Hierbij komt een jongen om het leven.1

Doordat de Duitsers het vliegveld op Eindhoven gebruiken, is er veel vliegverkeer. Ook worden er 
schijnvliegvelden aangelegd, één ervan vlakbij Oostelbeers (SF38 Dun), aan beide zijden van de 
Beerseweg. Dit trekt ook weer geallieerde vliegtuigen aan (men moet denken dat dit het vliegveld 
Welschap is). Er vallen op zowel op 10,11 en 21 oktober en 5 december bommen in de omgeving 
van het schijnvliegveld waarbij slechts 1 burger om het leven komt. 
Voor de circa 5.800 inwoners van Oirschot verloopt de rest van de oorlog vrij rustig. In de zomer 
van 1941 worden er op de Oirschotse heide (nu het oefenterrein) 21 bunkers gebouwd, voor de 
opslag van munitie en bommen. Er loopt een spoorlijntje naar het vliegveld toe voor het vervoer 
hiervan. 

 

Op 13 februari 1942 wordt de naam van het Wilhelminakanaal veranderd in “Het kanaal van de 
Zuid Willemsvaart naar de Donge”. Op 9 augustus 1944 stort er een B.17 neer in de “Witte 
Bergen”. 
Op 3 september 1944 worden vliegveld Welschap en de Duitse munitiebunkers op de Oirschotse 
Hei gebombardeerd. Op 8 september wordt door de Duitse bevelhebbers in Brabant de “Sperrung 
des Wilhelminakanals” verordonneerd. Het Wilhelminakanaal moest worden omgebouwd tot 
verdedigingslinie. Op 11 september wordt hiermee begonnen, er worden loopgraven aangelegd 
en geschut opgesteld, de bruggen worden ondermijnd. De dag erna worden een aantal van de 
bunkers op de Oirschotse hei opgeblazen. 
De bruggen worden op 13 en 14 september opgeblazen, alleen de Heuvelse brug blijft intact. 
Alle inwoners ten zuiden van het Wilhelminakanaal moeten op bevel van de Duitsers hun huizen 
verlaten. Op 16 september wordt het gehele gebied ten noorden van het Wilhelminakanaal door 
de Duitsers als frontgebied aangegeven, wat betekent dat men burgers kan aanwijzen als 
dwangarbeiders en niemand mag het kanaal oversteken. Voorafgaand aan Operatie Market 
Garden, worden er bombardementen uitgevoerd op de bunkers op de hei, ‘s- Heerenvijvers, in het 
gebied Slingerbos en aan het Moleneind. 

                                                      
 
1 Beks, F. en P. Machielsen, Een dorp in de oorlog. Oirschot 1939-1944. Oirschot 1994. 
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Nadat op 17 september 1944 Amerikaanse parachutisten zijn geland op de Sonse Heide, trekken 
deze op richting de brug over het Wilhelminakanaal bij Best. Deze wordt echter zwaar verdedigd 
en ze moeten ze onverrichter zake terug trekken. 
 
Het zuidelijke deel van Oirschot wordt op bevel van de Duitsers geëvacueerd. De volgende dag 
proberen de Amerikanen het opnieuw, waarna de Duitsers de brug opblazen. Ze openen het vuur 
op de Amerikanen met onder andere mortieren die opgesteld staan langs de Eindhovenseweg. 
Er wordt de komende dagen zwaar gevochten om Best, dat pas op 26 september veroverd wordt. 
Op de 21e vinden zware gevechten plaats ten zuiden van Oirschot, tussen de Beerseweg en de 
Eindhovensedijk, wanneer de Engelsen het Wilhelminakanaal bereiken. De Engelsen beginnen met 
het beschieten van Oirschot en zuiveren de volgende dag de Oirschotse heide van Duitse troepen. 
Op 23 september trekken de Duitsers zich terug over het kanaal, de geallieerden installeren zich 
langs de lijn Beerseweg-Beatrixkanaal. Op de 25e blazen de Duitsers de Heuvelse brug op, en 
wordt de hele kom van Oirschot geëvacueerd. 
Op 3 oktober worden zowel Best als de rest van Oirschot geëvacueerd. Op 8 oktober beginnen de 
Duitsers een tegenaanval op het schijnvliegveld bij de Beerseweg en beschieten de geallieerde 
stellingen langs de Eindhovenseweg. Deze beantwoorden dit met mortiervuur. 
Op 23 oktober, na de aanval op Den Bosch, trekken de Duitsers zich terug bij Best en Oirschot. 
Twee dagen later wordt Oirschot bevrijd. 
Van de 1.180 woningen in de gemeente werd 1.8% verwoest, 65% raakte licht beschadigd.2

 
 

 
Afbeelding: manschappen van de 15de Schotse Divisie trekken door het verwoeste Oirschot. 

 
 
 
 
 
 

                                                      
 
2 Militair gezag. Overzicht der werkzaamheden van het Militair gezag 14 september 1944 - 4 maart 1946. Schadekaart Brabant 
1945, bijlage V.a 
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4.3 Verplichte bronnen 
Literatuur 
Op basis van literatuuronderzoek zijn de oorlogshandelingen geïnventariseerd die relevant zijn 
voor de mogelijke aanwezigheid van CE in het onderzoeksgebied. 
Bevindingen: Er zijn diverse boeken en overige publicaties voor dit vooronderzoek geraadpleegd, 
waaruit een breed inzicht is verkregen in de oorlogshandelingen zoals zich die hebben voltrokken. 
Een samenvatting van de relevante oorlogshandelingen is gegeven in paragraaf 4.2. Algemene 
historische context. 
 
Gemeente- en Streekarchieven 
Het onderzoeksgebied is gelegen binnen de grenzen van de gemeente Oirschot. Ten tijde van de 
Tweede Wereldoorlog was Oirschot een zelfstandige gemeente. Het archief van de gemeente 
Oirschot is ondergebracht binnen de collectie van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven te 
Eindhoven. 
Tevens is in het RHC Eindhoven het archief van de Gemeente Best geraadpleegd. In dit archief 
zijn de stukken van de luchtbeschermingsdienst, aangetroffen CE en de oorlogsschaderapporten 
geraadpleegd. Tevens is in het archief gezocht naar relevante naoorlogse ontwikkelingen. 
Bevindingen: Het Regionaal  Archief Eindhoven beschikt over diverse archiefstukken met 
betrekking tot de mogelijke aanwezigheid van CE in en rond de gemeente. Een weergave van de 
relevante informatie uit de geraadpleegde archieven is opgenomen in bijlage 2. 
 
Archief EOD MORA’s 
Bij de EOD te Culemborg zijn de MORA’s (Melding Opdracht Ruimrapportage Afdoening) van het 
onderzoeksgebied opgevraagd en ontvangen.  
Bevindingen: Een overzicht van de opgevraagde MORA’s in het archief van de EOD is opgenomen 
in bijlage 3 van deze rapportage.  
 
Archief EOD Mijnenveldkaarten 
Er is een bezoek gebracht aan het archief van de EOD in Culemborg, waar de mijnenveldkaarten 
bewaard worden. 
Bevindingen: Van Oirschot is een mijnenveldkaart aangetroffen in het archief van de EOD. Een 
afbeelding hiervan is opgenomen in bijlage 3. 
 
Luchtfotocollecties  
Op basis van overzichten van de archieven in Zwolle en Wageningen en het TARA Edinburgh 
hebben we vast kunnen stellen dat alleen TARA luchtfoto’s beheert die overeenkomen met het 
onderzoeksgebied. 
Bevindingen: Tijdens het bezoek aan dit archief zijn 3 relevante luchtfoto’s van het 
onderzoeksgebied aangetroffen. Deze foto’s zijn opgenomen in bijlage 4. 
 
4.4 Optionele bronnen 
Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) 
Voor dit vooronderzoek is dit archief niet geraadpleegd, omdat ons eigen archief en de overige 
geraadpleegde bronnen voldoende informatie bevatten welke betrekking heeft op het 
onderzoeksgebied. Wel is op de website van het NIMH het zogenaamde Verliesregister 1939-1945 
geraadpleegd. Deze lijst bevat een overzicht van gecrashte vliegtuigen in het Nederlandse 
luchtruim in bovengenoemd tijdvak. 
Bevindingen: In het Verliesregister 1939-1945 hebben wij in totaal 1 melding van een gecrashte 
vliegtuig gevonden in het onderzoeksgebied. Deze informatie is verwerkt in paragraaf 4.2. 
Algemene historische context. 
 
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) 
In dit vooronderzoek zijn geen documenten uit dit archief opgenomen, omdat de informatie die 
zich bevindt in ons eigen archief en de overige geraadpleegde bronnen voldoende met het archief 
NIOD overeenkomstige gegevens bevatten welke betrekking hebben op het onderzoeksgebied. 
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Buitenlandse archieven Algemeen 
Met uitzondering van The National Archives in Londen zijn deze buitenlandse archieven 
niet geraadpleegd. Dit omdat het verkregen feitenmateriaal reeds met meerdere bronnen 
afdoende is onderbouwd. Voor dit vooronderzoek hebben wij War Diaries ingezien afkomstig uit 
The National Archives in Londen. Deze gevechtsverslagen geven een overzicht van de activiteiten 
van diverse Britse gevechtseenheden die in Nederland aanwezig zijn geweest. 
Bevindingen: in het betreffende archief zijn vijftal gevechtsrapporten (War Diaries) gevonden van 
eenheden die actief zijn geweest in het onderzoeksgebied. Aan de hand van de in deze 
gevechtsrapporten vermelde kaarten en kaartcoördinaten zijn de door deze eenheden uitgevoerde 
gevechtshandelingen en waarnemingen ingetekend op de bijgevoegde Bodembelasting kaart. 
Een overzicht van de geraadpleegde stukken uit The National Archives is opgenomen in bijlage 2. 
 
Getuigenverklaringen 
Voor dit vooronderzoek hebben wij ervoor gekozen om geen getuigenverklaringen op te nemen.  
Dit zoals overeengekomen met opdrachtgever. 
 
Historische- en heemkunde verenigingen 
In het kader van dit vooronderzoek hebben wij contact gezocht met de Heemkunde Kring De 
Heerlijkheid Oirschot. 
Bevindingen: In dit geval beschikt deze organisatie niet over relevante aanvullende informatie 
over de oorlogshandelingen in het onderzoeksgebied in de periode 1940-1945, noch over 
informatie in de periode direct na WO II. 
 
Overige, Stafkaarten 
Voor dit vooronderzoek hebben wij gebruik gemaakt van de relevante stafkaart, aanwezig in ons  
Bodac archief. De omschrijving en een afdruk van de stafkaart die betrekking heeft op het 
onderzoeksgebied is aanwezig in bijlage 5 van dit vooronderzoek. 
Bevindingen: Van het onderzoeksgebied is een stafkaart uit de periode 1940-1945 aangetroffen. 
 
4.5 Conclusie Probleeminventarisatie 
Naar aanleiding van de inventarisatie van gegevens blijkt dat er zich in de omgeving van het 
onderzoeksgebied oorlogshandelingen hebben voorgedaan. Uit de literatuur blijkt dat er 
bombardementen, granaatbeschietingen en grondgevechten hebben plaatsgevonden. Ook uit de 
geraadpleegde archiefinformatie blijken indicaties voor de aanwezigheid van CE in het 
onderzoeksgebied. Er zijn drie relevante luchtfoto’s van het onderzoeksgebied aangetroffen. 
Samenvattend kan worden gesteld dat voldoende geschikt feitenmateriaal is verzameld om een 
probleemanalyse te adviseren. 
 
4.6 Leemte in kennis 
Door middel van een BRL-OCE (opsporing conventionele explosieven), ISO 9001 (kwaliteit), ISO 
14001 (milieu), en VCA** (veiligheid) gecertificeerd kwaliteitssysteem borgt Bodac de kwaliteit en 
veiligheid van haar diensten. Het vooronderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de BRL 
OCE versie 2007-02 en de richtlijnen van de VEO (Vereniging voor Explosieven Opsporing). Het is 
uiteraard altijd mogelijk dat bepaalde oorlogshandelingen niet zijn beschreven, gearchiveerd of in 
de tijd verloren zijn gegaan, waardoor deze in het heden niet als feitenmateriaal terug te vinden 
zijn. 

 
4.7 Advies 
Op basis van dit onderzoek wordt geadviseerd om de probleemanalyse van het onderzoeksgebied 
uit te laten voeren voor het gehele onderzoeksgebied. 
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5. PROBLEEMANALYSE 
 

5.1 Inleiding 
De uitgevoerde probleeminventarisatie is gecontroleerd op volledigheid en akkoord bevonden. 
Naast deze rapportage zijn, voor zover bij ons bekend geen eerdere vooronderzoeken (geheel of 
gedeeltelijk) uitgevoerd. Binnen het onderzoeksgebied hebben, voor zover verondersteld vanuit 
de uitgevoerde probleeminventarisatie, diverse gevechtshandelingen plaatsgevonden. Deze 
gevechtshandelingen hebben mogelijk geresulteerd in het achterblijven van conventionele 
explosieven in de bodem binnen het projectgebied en de directe omgeving (onderzoeksgebied). 
Per bron zal onderstaand een analyse van het verkregen feitenmateriaal plaatsvinden. Tevens zijn 
de bevindingen weergegeven in de CE bodembelastingkaart in bijlage 6. 

 
5.2 Analyse verplichte bronnen 
Literatuur 
De geanalyseerde literatuur geeft een duidelijk beeld van diverse oorlogshandelingen rond 
Oirschot en het projectgebied. Grootschalige grondgevechten hebben niet plaatsgevonden in het 
projectgebied. Nadat de Oirschotse Heide was gezuiverd van Duitse troepen, trokken deze zich 
terug over het Wilhelminakanaal, waarna het gebied een maand lang frontgebied is geweest. Er 
zijn meldingen van beschietingen, echter niet duidelijk is of dit ook in het projectgebied is 
geweest. 
Bevindingen: Uit het via literatuur verzamelde relevante feitenmateriaal kan worden 
geconcludeerd dat o.a. klein kaliber munitie, hand- en geweergranaten, granaatwerpers, 
geschutsmunitie (granaten en mortiergranaten) en vuurwapens aanwezig kunnen zijn in 
het projectgebied. 
 
Gemeentearchief 
De archieven van de gemeenten Oirschot en Best beschikken over diverse archiefstukken met 
betrekking tot de mogelijke aanwezigheid van CE in en rond de gemeente. 
Bevindingen: Er hebben bombardementen plaatsgevonden op de Oirschotse heide en omgeving, 
maar niet in het projectgebied. Er zijn geen documenten aangetroffen met betrekking op het 
aantreffen van conventionele explosieven na de oorlog in het projectgebied. De Van Steveninck 
Kazerne is gebouwd in 1946, en heeft dus geen invloed op het gebied voor wat betreft 
oorlogshandelingen. 
Bevindingen: Op basis van de aangetroffen archiefinformatie is niet op te maken dat er 
conventionele explosieven aanwezig kunnen zijn in het projectgebied. 

 
Archief EOD MORA’s 
Bij de EOD te Culemborg is aantal MORA’s (Melding Opdracht Ruimrapportage Afdoening) van het 
onderzoeksgebied aangetroffen. 
Bevindingen: De MORA’s zijn aangevraagd, maar op dit moment nog niet beschikbaar. 
Deze moeten binnen afzienbare tijd beschikbaar zijn en kunnen dan worden 
ingevoerd in de definitieve versie van het rapport. 
 
Archief EOD Mijnenveldkaarten 
Van het onderzoeksgebied is een mijnenveldkaart aangetroffen in het archief van de EOD.  
Bevindingen: Het voormalige mijnenveld bevindt zich buiten het onderzoeksgebied.



Bodac BV                                                                 Vooronderzoek CE 11030 Reconstructie Erica te Oirschot 
Explosieven opsporingsbedrijf                                                     Status: definitief (15-06-2011)  

    
Pagina 12 van 17 

 

Luchtfotocollecties  
Alleen luchtfoto’s waarvan de relevantie door plaats en duidelijkheid vast is komen te staan zijn 
verwerkt in deze rapportage. De aangetroffen luchtfoto’s dateren van 5 september 1943, 20 juni 
1944 en 6 oktober 1944. Er zijn geen luchtfoto’s gevonden van na 6 oktober 1944, zodat geen 
informatie beschikbaar is met betrekking tot gevechten die hebben plaatsgevonden na 6 oktober. 
De luchtfoto’s zijn geïnterpreteerd door onze deskundige op het gebied van de interpretatie van 
luchtfoto’s uit het tijdvak 1940-1945. 
Bevindingen: Op de luchtfoto’s zijn bunkers en een munitiespoor naar vliegveld Eindhoven te zien, 
deze liggen buiten het projectgebied. 
Op basis van de aangetroffen luchtofto’s is niet op te maken dat er conventionele 
explosieven aanwezig kunnen zijn in het projectgebied. 
 
5.3 Analyse optionele bronnen 
Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) 
Bevindingen: Tijdens de Tweede Wereldoorlog is er 1 vliegtuig neergekomen in het 
onderzoeksgebied. Echter niet in het projectgebied. 
 
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) 
In dit vooronderzoek zijn geen documenten uit dit archief opgenomen, omdat de informatie die 
zich bevindt in ons eigen archief en de overige geraadpleegde bronnen voldoende met het archief 
NIOD overeenkomstige gegevens bevatten welke betrekking hebben op het onderzoeksgebied. 
 
Buitenlandse archieven Algemeen 
Bevindingen: De geraadpleegde War Diaries van de eenheden die actief zijn geweest in het 
onderzoeksgebied. Er zijn aanwijzingen in de geraadpleegde War Daries dat er eenheden in het 
onderzoeksgebied gelegerd zijn geweest voor een aantal weken, hoewel niet specifiek 
omschreven, is de kans groot dat deze ook actief zijn geweest in het projectgebied. 
Op basis van de geraadpleegde War Diaries kan worden geconcludeerd dat o.a. klein kaliber 
munitie, hand- en geweergranaten, granaatwerpers, geschutsmunitie (granaten en 
mortiergranaten), vuurwapens aanwezig kunnen zijn in het projectgebied. 
 
Getuigenverklaringen 
Voor dit vooronderzoek hebben wij ervoor gekozen om geen getuigenverklaringen op te nemen. 
Dit zoals overeengekomen met opdrachtgever. 
 
Historische- en heemkunde verenigingen 
Bevindingen: In dit geval beschikt deze organisatie niet over relevante aanvullende informatie 
over de oorlogshandelingen in het onderzoeksgebied in de periode 1940-1945, noch over 
informatie in de periode direct na WO II. 
 
Overige, Stafkaarten 
Bevindingen: Op de geallieerde stafkaart zijn diverse stellingen ingetekend.  
Op de stafkaart staan geen bijzonderheden genoteerd die vallen binnen het projectgebied. 
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5.4 Classificatie verdacht / niet verdacht 
In een vooronderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van conventionele explosieven kan het 
projectgebied worden gekwalificeerd als: 
 
 “niet verdacht”  
Het onderzochte gebied is: “niet verdacht”, naar aanwijzingen dat er in en op het onderzochte 
gebied en de (directe) omgeving niet tot nauwelijks oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden.  
 
“verdacht”  
Het onderzochte gebied is: “verdacht”, naar feitenmateriaal dat er in en op het onderzochte 
gebied en de (directe) omgeving oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden. De aanwijzingen 
zijn afkomstig van gegevens verkregen via archieven, gegevens verkregen uit literatuur en soms 
luchtfoto’s van het onderzoeksgebied. 
 
Het projectgebied kwalificeren wij op basis van geïnventariseerd en geanalyseerd feitenmateriaal 
en conform het Besluit van 7 september 2009, houdende de regels met betrekking tot bijdragen 
aan gemeenten inzake de kosten voor opsporing en/of ruiming van als gevolg van de Tweede 
Wereldoorlog achtergebleven conventionele explosieven (Besluit van 7 september 2009 tot 
intrekking van het Bijdragebesluit kosten opsporing en ruiming Conventionele Explosieven Tweede 
Wereldoorlog 2006) als: “VERDACHT” van de aanwezigheid van conventionele explosieven. 

 
5.5 Aan te treffen CE 
Op basis van het geanalyseerde feitenmateriaal kunnen de navolgende soort, hoeveelheid en 
verschijningsvorm van conventionele explosieven voorkomen in het projectgebied. Onderstaande 
opgave is niet uitputtend maar geeft een aanname weer van mogelijk aan te treffen conventionele 
explosieven aan de hand van de uitgevoerde oorlogshandelingen. Er is geen reden om aan te 
nemen dat één van onderstaande conventionele explosieven niet is ingezet tijdens de 
gevechtshandelingen in de omgeving van het projectgebied. 
 
Soort explosief Verwachte  

Verschijningsvorm 
Verwachte  
Hoeveelheid 

Herkomst/ bron van het 
feitenmateriaal* 

Bron 1 Bron 2 

Klein kaliber munitie Verschoten, achtergelaten, 
gedumpt 

Enkele tot 
tientallen 

L A 

Hand en 
geweergranaten 

Geworpen, verschoten Eén tot enkele L A 

Granaatwerpers Verschoten, achtergelaten Eén tot enkele L A 
Geschutsmunitie                  Verschoten, achtergelaten                           Eén tot enkele L A 
Raketten Verschoten Niet verwacht - - 
Mijnen(velden) Gelegd, achtergelaten,  

gedumpt  
Niet verwacht - - 

Afwerpmunitie, 
vliegtuigbommen 
t/m 1000 Lbs GP 

Afgeworpen Niet verwacht - - 

Vuurwapens Achtergelaten, gedumpt Eén tot enkele L A 
* L= Literatuur, M= MORA, Lu= Luchtfoto, A=Archiefinformatie.  
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5.6 Veiligheidsstraal / schervengevarenzone vermoede CE 
Het vaststellen van de veiligheidsstraal vindt plaats op basis van de vermoedelijke soort en ligging 
van het conventioneel explosief gedurende de opsporing en ruiming. Bepalend hierbij is het soort 
conventioneel explosief in relatie tot de diepteligging ten opzichte van het maaiveld. 
 

 
Afbeelding: tabel afkomstig uit voorschrift VS 9-861 (pagina 5-14) 
 
Ter informatie: Door het Ministerie van Defensie wordt de MP 40-45 naast het VS 9-861 
gehanteerd.  
 
Tijdens de benaderwerkzaamheden (zonder uitname/veiligstelling van CE) wordt het 
conventioneel explosief niet beroerd en kan worden gewerkt met minimale veiligheidsafstanden. 
Hierbij wordt in uitgangspositie een vrije straal van circa 50 m1 rondom het CE gehanteerd. 
Indien tijdens de benaderwerkzaamheden beschermende maatregelen worden getroffen kan deze 
veiligheidsstraal worden teruggebracht. De specifieke situatie in het veld is bepalend voor de 
mogelijk te treffen beschermende maatregelen. Wanneer de werkwijze en/of de beschermende 
maatregelen moeten worden aangepast zal dit gebeuren op aanwijzing van en op basis van de 
kennis en ervaring van de Senior OCE-deskundige belast met de veiligheid op het project. 
 
De veiligheidsstraal moet worden gehanteerd zodra handelingen aan het conventioneel explosief 
worden verricht. Wordt er tijdens de uitvoeringsfase fysiek een blindganger aangetroffen, dan 
dienen de daartoe geldende veiligheidsstralen te worden vastgesteld op basis van het 
aangetroffen conventioneel explosief. 

 
5.7 Afbakening verdachte gebied 
Uit informatie uit literatuur en War Diaries komt naar voren dat er oorlogshandelingen zijn 
geweest in het onderzoeksgebied. Daarbij kan niet kan worden uitgesloten dat dit ook het geval is 
geweest in het projectgebied, gezien de periode van een maand waarin geallieerde troepen in het 
gebied gelegerd waren en vandaar uit beschietingen hebben uitgevoerd en zijn beschoten. 
Hoewel er geen specifieke aanwijzingen zijn dat men in het projectgebied is geweest, is de kans 
hierop zeer groot. Dit maakt dat het gebied waarop dit vooronderzoek zich richt verdacht is op de 
aanwezigheid van conventionele explosieven. De afbakening van het verdachte gebied in 
horizontale en verticale zin is hierbij gebaseerd op het risico van de aanwezigheid van CE. 
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Horizontale afbakening 
De horizontale afbakening van het verdachte gebied is weergegeven op de CE 
Bodembelastingkaart in bijlage 6. 
 
Verticale afbakening 
Onderstaand is weergegeven de indicatieve verticale afbakening van het verdachte deel van het 
projectgebied. 
 
Soort explosief Verwachte  

Verschijningsvorm 
Verwachte  
Hoeveelheid 

Maximale indicatieve 
diepteligging  CE in meters 
uitgaande van hoogte 
maaiveld t.t. van WOII**  
Zand Klei 

Klein kaliber munitie Verschoten, achtergelaten, 
gedumpt 

Enkele tot 
tientallen 

1 m* 1 m* 

Hand en 
geweergranaten 

Geworpen/verschoten Eén tot enkele 1 m* 1 m* 

Granaatwerpers Verschoten, achtergelaten Eén tot enkele 1 m* 1 m* 
Geschutsmunitie                  Verschoten, achtergelaten                           Eén tot enkele 1,50 m 2,5 m 
Raketten Verschoten Niet verwacht 3 m 5 m 
Mijnen(velden) Gelegd, achtergelaten,  

gedumpt  
Niet verwacht 1 m* 1 m* 

Afwerpmunitie, 
vliegtuigbommen 
t/m 1000 Lbs GP 

Afgeworpen Niet verwacht 6 m*** 7,50 m*** 

Vuurwapens Achtergelaten, gedumpt Eén tot enkele 1 m* 1 m* 
* Er dient een minimale onderzoeksdiepte van 1 meter aangehouden te worden omdat rekening 

moet worden gehouden met de vermenging in de leeflaag door grondbewerkingen. 
** Afwijkingen t.o.v. bovengenoemde tabel zijn mogelijk indien er zich ten tijde van WOII op de 

locatie bijvoorbeeld waterpartijen, schuttersputten, loopgraven, kraters, watergangen, ed. 
hebben bevonden. 

*** GP zijnde voor algemeen gebruik, andere types en gewichten aan bommen kunnen dieper 
worden aangetroffen. 
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5.8 Risicoanalyse 
Tijdens het uitvoeren van de voorgenomen (grond)werkzaamheden is het aannemelijk dat er 
conventionele explosieven kunnen worden aangetroffen. Het ongewild in werking treden van een 
dergelijk conventioneel explosief kan persoonlijk letsel en materiële en financiële schade 
veroorzaken voor betrokken werknemers en de (directe) omgeving. 
Door de toekomstige bestemming van de projectgebied waarop dit vooronderzoek betrekking 
heeft is het noodzakelijk dat het gebied vrij van conventionele explosieven wordt opgeleverd. 
 
Door toevoeging van initiatie energie kan de explosieve stof in een munitieartikel tot uitwerking 
(detonatie) komen. De initiatie kan plaatsvinden door: stoot, schok, warmte en straling. De kans 
op het onbedoeld in werking treden van een conventioneel explosief in het projectgebied zou 
kunnen worden weggenomen door de kans op stoot- en/of schokinitiatie uit te sluiten. Dit is 
mogelijk door voorafgaand werkzaamheden uit te voeren die leiden tot het opsporen en 
veiligstellen van mogelijk aanwezige conventionele explosieven. 
 
Daar waar enkel graafwerkzaamheden plaatsvinden binnen de contouren van reeds naoorlogs 
vergraven tracés van bijvoorbeeld wegcunetten en rioleringssleuven kan redelijkerwijs worden 
aangenomen dat conventionele explosieven reeds destijds zijn opgemerkt en weggenomen. Deze 
aanname is echter geen wetmatigheid en het besluit om explosievenonderzoek om deze reden 
achterwege te laten is dan ook altijd een afweging die door de verantwoordelijke persoon, bij 
voorkeur bijgestaan door een terzake deskundige, gemaakt dient te worden. 
 
De aangegeven indicatieve diepteligging van CE ten opzichte van het maaiveld ten tijde van de 
Tweede Wereldoorlog dient in de praktijk door een terzake deskundige getoetst te worden, 
teneinde de dikte van de verdachte bodemlaag waarin zich mogelijk CE bevinden definitief vast te 
stellen. De diepteligging van CE is naast van de grondslag tevens sterk afhankelijk van diverse 
andere factoren zoals bijvoorbeeld ophoging / verlaging, niveauverschillen (bv. kraters), 
verhardingen, grondwaterstanden, bodemvochtigheid, vorst, begroeiing, enz.   
 
Indien de opdrachtgever besluit dit nader onderzoek naar de aanwezigheid van conventionele 
explosieven uit te laten voeren is het mogelijk om voorafgaand en/of bij het aantreffen van 
conventionele explosieven maatregelen te treffen om mogelijke schade aan de (directe) omgeving 
te beperken 
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6. RAPPORTAGE BEVINDINGEN 
 

6.1 Conclusie Probleemanalyse 
Uit informatie uit literatuur en War Diaries komt naar voren dat er oorlogshandelingen zijn 
geweest in het onderzoeksgebied. Daarbij kan niet kan worden uitgesloten dat dit ook het geval is 
geweest in het projectgebied, gezien de periode van een maand waarin geallieerde troepen in het 
gebied gelegerd waren en vandaar uit beschietingen hebben uitgevoerd en zijn beschoten. 
Hoewel er geen specifieke aanwijzingen zijn dat men in het projectgebied is geweest, is de kans 
hierop zeer groot. Dit maakt dat het gebied waarop dit vooronderzoek zich richt verdacht is op de 
aanwezigheid van conventionele explosieven. De afbakening van het verdachte gebied in 
horizontale en verticale zin is hierbij gebaseerd op het risico van de aanwezigheid van CE. 
Een nadere afbakening van het verdachte gebied is weergegeven in de CE Bodembelastingkaart in 
bijlage 6. 

 
6.2 Leemte in kennis 
Door middel van een BRL-OCE (opsporing conventionele explosieven), ISO 9001 (kwaliteit), ISO 
14001 (milieu), en VCA** (veiligheid) gecertificeerd kwaliteitssysteem borgt Bodac de kwaliteit en 
veiligheid van haar diensten. Het historisch vooronderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van 
de BRL OCE versie 2007-02 en de richtlijnen van de VEO (Vereniging voor Explosieven 
Opsporing). Het is uiteraard altijd mogelijk dat bepaalde oorlogshandelingen niet zijn beschreven, 
gearchiveerd of in de tijd verloren zijn gegaan, waardoor deze in het heden niet als 
feitenmateriaal terug te vinden zijn. 
Er zijn geen luchtfoto’s aangetroffen van het gebied van na 6 oktober 1944, terwijl de 
oorlogshandelingen in gebied geduurd hebben tot 25 oktober, toen Best en Oirschot bevrijd 
werden. Ook is op het moment nog niet te zeggen of de MORA’s betrekking hebben op het 
projectgebied. 

 
6.3 Advies 
Bodac B.V. adviseert de opdrachtgever vóór aanvang van de voorgenomen 
(grond)werkzaamheden het projectgebied te laten onderzoeken op de mogelijke aanwezigheid 
van conventionele explosieven (door middel van oppervlakte detectie) en deze te laten 
verwijderen. De werkzaamheden lokaliseren, benaderen, identificeren en assisteren bij het ruimen 
van conventionele explosieven uit te laten voeren door een BRL OCE A en B gecertificeerd bedrijf. 
 
Eventueel aanwezige opgevulde granaattrechters (of bomkraters) en andersoortige afgravingen 
zouden moeten worden gedetecteerd. Dit omdat zich daarin munitie en/of munitieresten kunnen 
bevinden. 
 
Indien alleen grond wordt aangebracht, waarbij geen beroering of afgraving van de bodem 
plaatsvindt, kan worden overwogen om de bodem voorafgaand aan de (grond)werkzaamheden 
niet nader te onderzoeken op de aanwezigheid van conventionele explosieven. Bij aan- en afvoer 
van grond zal echter vaak gebruikt worden gemaakt van zware machines. De druk en trilling die 
door deze machines op de bovengrond wordt uitgeoefend kan mogelijk leiden tot het in werking 
treden van conventionele explosieven die (net) onder het maaiveld liggen. 
 
Indien noodzakelijk en indien daartoe aanleiding is adviseren wij opdrachtgever voor uitvoering 
van het explosieven onderzoek nader onderzoek te doen inzake: 
- fysisch bodemonderzoek; 
- chemisch bodemonderzoek; 
- asbestinventarisatie. 
Het is aan te bevelen de hiervoor noodzakelijke veldwerkzaamheden uit te laten voeren onder 
begeleiding van een BRL OCE A en B gecertificeerd bedrijf. 
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Bijlagen 

Bijlage 1. Lijst van afkortingen en specificaties 
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BRL  Beoordelingsrichtlijnen 

OCE  Opsporen Conventionele Explosieven 

CE  Conventionele Explosieven 

EOD  Explosieven Opruimingsdienst Defensie 

KLIC  Kabels Leidingen Informatie Centrum 

UO  Uitvoeringsopdrachten 

V&G-plan Veiligheid en Gezondheidsplan (Uitvoeringsfase) 

VCA**  Veiligheid Checklist Aannemers ** 

VEO  Vereniging voor Explosieven Opsporing 

WO  Werkopdracht 
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Bijlage 2. Weergave van relevante informatie uit archieven 
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Afbeelding: archiefstuk afkomstig uit Inv no.1613 Stukken betreffende de toegebrachte oorlogsschade en het toekennen van 
vergoedingen daarvoor. 
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Afbeelding: archiefstuk afkomstig uit; Inv no.1158 Processen verbaal van het hoofd van de LBD en neergestorte vliegtuigen en 
aangebrachte verwoestingen. 
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Afbeelding: War diary 7th Battalion Black Watch 

 
Afbeelding: War diary 7th Battalion Black Watch 
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Bijlage 3. Uitgevoerde ruimopdrachten van CE door de EOD 
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Verklaring gebruikte afkortingen:   
UO No.   = uitvoeringsopdracht nummer 
Datum    = datum van bezoek EOD aan opgegeven locatie 
Object   = aangetroffen object op locatie 
Locatie   = locatie en/of adres van ligging mogelijk CE 
Plaats   = plaatsnaam 
Gemeente   = gemeentenaam 
 
Verklaring afkortingen CE 
Bgr   = brisantgranaat 
Hgr           = handgranaat 
KKM   = klein kaliber munitie 
Mgr   = mortier granaat 
Grnt   = granaat 
Pdr   = ponder (Britse gewichtsaanduiding) 

 
 
WO. No. DATUM Object Locatie Plaats Gemeente 
19832466 12-8-1983 0:00  Nog niet bekend Eindhovensedijk Oirschot Oirschot 
19832522 16-8-1983 0:00 Nog niet bekend Eindhovensedijk Oirschot Oirschot 
19843032 12-9-1984 0:00 Nog niet bekend Eindhovensedijk Oirschot Oirschot 
19861551 22-5-1986 0:00 Nog niet bekend Eindhovensedijk Oirschot Oirschot 
19871171 5-5-1987 0:00 Nog niet bekend Eindhovensedijk  Oirschot Oirschot 
19860839 11-4-1986 0:00 Nog niet bekend VZA Oirschot Oirschot 
19940575 5-4-1994 0:00 Nog niet bekend VZA Oirschot Oirschot 
20051197 28-8-2005 0:00 Nog niet bekend VZA Oirschot Oirschot 
19812399 7-8-1981 0:00 Nog niet bekend ZA Oirschot Oirschot 
19721488 28-6-1972 0:00 Nog niet bekend ZA Oirschot Oirschot 
19821478 29-4-1982 0:00 Nog niet bekend ZA Oirschot Oirschot 
19831430 17-5-1983 0:00 Nog niet bekend ZA Oirschot Oirschot 
19972192 6-10-1997 0:00 Nog niet bekend Zie 2b Oirschot Oirschot 

Tabel: MORA’s Oirschot. Aangezien de opgevraagde MORA’s nog niet beschikbaar zijn is niet bekend welke mogelijke CE dit 
betreft. Ook is de exacte locatie van de meldingen aan de Eindhovensedijk niet bekend. 
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Mijnenveldkaarten EOD 
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Bijlage 4. Luchtfoto’s  
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Herkomst:  TARA te Edinburgh, Schotland 
Inventarisnummer: E-0131-4091 
Datum:  5-9-1943 
Opmerking:  Op de luchtfoto zijn geen oorlogshandelingen zichtbaar. 
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Herkomst:  TARA te Edinburgh, Schotland 
Inventarisnummer: US 7GR-1994-3064 
Datum:  20-6-1944 
Opmerking:  Op de luchtfoto zijn munitiebunkers op de heide zichtbaar, tevens een 

spoorlijntje vanaf deze bunkers naar het vliegveld Eindhoven. 
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Herkomst:  TARA te Edinburgh, Schotland 
Inventarisnummer: 4-0994-341 
Datum:  6-10-1944 
Opmerking:  Op de luchtfoto zijn oorlogshandelingen zichtbaar. 
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Bijlage 5. Geallieerde stafkaart  
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Afbeelding: geallieerde stafkaart Oirschot. Het onderzoeksgebied bevindt zich in de blauwe cirkel 
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Bijlage 6. CE Bodembelastingkaart(en) 
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Bijlage 7. Definitie en uitleg conventionele explosieven  
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Algemeen 
Er kunnen verschillende conventionele explosieven in het onderzoeksgebied aanwezig zijn of 
worden aangetroffen. De in de bovenstaande tabel aangegeven soorten worden hieronder nader 
omschreven. 
 
Klein kaliber munitie 
Definitie: munitie voor wapens met een kaliber < 20 mm. 
Uitleg: klein kaliber munitie is een verzamelnaam bedoeld voor alle munitie van handvuurwapens 
zoals revolvers, pistolen, geweren, machinegeweren en dergelijke. 
 

 
Afbeelding: Klein Kaliber Munitie type .303 
 
Handgranaten 
Definitie: een lichaam al of niet voorzien van springstof en voorzien van een ontsteker bedoeld 
om met de hand te werpen.  
Uitleg: een handgranaat bestaat uit een lichaam, meestal vuistgrootte, vaak voorzien van een 
beugel en veiligheidspin, dat al of niet is gevuld met een spring-, een chemische-, een 
pyrotechnische- of kruitlading. Een handgranaat is voorzien van een ontsteker met het doel te 
detoneren brand te stichten, een rookgordijn te leggen, etc. Dit is afhankelijk van de soort 
handgranaat en haar vulling. 
  

 
       Afbeelding: Mills 36. 

 
  Afbeelding: Mk.II. 

 
 
 
 
 
 
 

 
   Afbeelding: Mk.77 
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Geweergranaten 
Definitie: een granaat bedoeld om met behulp van een geweer te verschieten. 
Uitleg: een geweergranaat is betrekkelijk klein en meestal voorzien van een staartstuk. Het is een 
munitieartikel dat speciaal is ontworpen om met behulp van een geweer en een afweer- c.q. 
scherpe patroon te worden verschoten.  
 

  
Afbeelding: Duitse Geweergranaten              Afbeelding: Amerikaanse Geweergranaten 
 
Granaatwerpers 
Definitie: munitieartikelen die met een speciaal wapensysteem worden verschoten, gelanceerd of 
weggeslingerd. 
Uitleg: munitie voor granaatwerpers verschilt van geweergranaten in die zin, dat zij een speciaal 
wapensysteem hebben om verschoten of gelanceerd te worden. Het gebruik van de speciale 
afschiet- of lanceerinrichting werd niet direct geaccepteerd in militaire kringen omdat dit inhield 
dat de militair een extra wapen moest dragen, meestal ten koste van zijn persoonlijke 
handvuurwapen. Op het slagveld bleken deze lanceerinrichtingen echter zeer doeltreffend te zijn, 
aangezien hiermee de vuurkracht van een kleine eenheid vergroot werd. Bovendien konden 
allerlei soorten granaten nauwkeurig gericht en verschoten worden op diverse vijandelijke doelen 
op uiteenlopende afstand. Munitie voor granaatwerpers heeft meestal een herkenbaar staartstuk. 
 

 
Afbeelding: Engelse PIAT Granaat. 
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Geschutsmunitie 
Definitie: munitie voor diverse soorten vuurmonden met een kaliber van 20 mm of groter. 
Uitleg: geschutsmunitie is een verzamelnaam voor verschillende soorten munitie gebruikt voor 
b.v. kanonnen en mortieren. Hieronder vallen bijvoorbeeld granaten, mortiergranaten, 
terugstootloze vuurmonden (TLV’s), maar ook hulzen, e.d.  
 

  
Afbeelding:Duitse 10,5cm granaat 
 
Mortiergranaten (deze vallen onder geschutsmunitie) 
Definitie: munitie voor vuurmonden met een kaliber van 5 cm of groter. Wordt ook wel stijlbaan 
munitie genoemd. Mortiergranaten zijn voorzien van een staartstuk waarin de voortstuwende 
lading is aangebracht. 
Uitleg: deze granaten worden afgevuurd vanuit een lanceerkoker, ook deze granaten kunnen 
verschillende ladingen bevatten zoals; rookcompositie, een brandbare lading (fosfor) of een 
springstoflading (scherfwerking). Ze werden ingezet tijdens grondgevechten om in de lucht of bij 
aanslag tot uitwerking te komen en kunnen een grotere afstand overbruggen.  
 

 
Afbeelding: 3inch mortier granaat 
 
Definitie: munitie voor vuurmonden met een kaliber van 20 mm of groter. 
Uitleg: munitie (granaten) voorzien van verschillende type ontstekers en verschillende ladingen 
(afhankelijk van de beoogde uitwerking). Verschoten d.m.v. tanks, geschut en 
vliegtuigboordwapens (hieronder vallen ook granaathulzen). 
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Artilleriemunitie 
Definitie: munitie voor vuurmonden met een kaliber van 20 mm of groter. 
Uitleg: munitie (granaten) voorzien van verschillende type ontstekers en verschillende ladingen 
(afhankelijk van de beoogde uitwerking). Verschoten d.m.v. tanks, geschut en 
vliegtuigboordwapens (hieronder vallen ook granaathulzen). 

   
Afbeelding: Engelse 25 ponder granaat met rookpotten 
 
Raketten 
Definitie: munitieartikelen die na te zijn afgevuurd tijdens de vlucht worden voortgestuwd door 
een kruitlading in de raketmotor. 
Uitleg: raketten zijn te herkennen aan een raketmotor met daarin een venturi, anders dan 
hedendaagse raketten waren deze na het lanceren niet meer bestuurbaar. Bij de Amerikanen 
werd de Bazooka gebruikt en bij de Duitsers de Panzerschreck. 
 

  
Afbeelding: Engelse 60lbs vliegtuig raket             Afbeelding: Duitse Panzerschreck 
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Mijnen(velden) 
Definitie: een hoofdlading, al of niet in een omhulsel, voorzien van een ontsteker, in of op een 
terrein of gebied aangebracht om te hinderen, schade toe te brengen of buiten gevecht te stellen 
en dat door het te treffen doel wordt geactiveerd. 
Uitleg: hoewel ander vermen voorkomen, hebben landmijnen vaak een rond (schijf)vorm. Anti-
personeelsmijnen zijn meestal zo groot als een schoenpoetsdoosje, terwijl anti-tankmijnen zo 
groot zijn als een wiel. Mijnen worden in of op het terrein (of ander gebied) aangebracht om de 
toegang tot en het gebruik van bepaalde terreingedeelten te ontzegen, de vijand te hinderen in 
zijn beweging en/of de vijand buiten gevecht te stellen. Mijn uit de Tweede Wereldoorlog waren 
vaak voorzien van een drukontsteker. Moderne mijnen kunnen voorzien zijn van ontstekers met 
sensoren, zodat deze reageren op licht, geluid, trilling, warmte, e.d. 
 

    
Afbeelding: Duitse Anti tank Tellermijn Nr.42 Afbeelding: Duitse Anti tank Tellermijn    Nr.35 

  
Afwerpmunitie 
Definitie: munitieartikelen, bedoeld om uit of van een vliegtuig te worden afgeworpen. 
Uitleg: bommen komen voor in allerlei vormen (clusterbommen) en maten. De meest 
aangetroffen bommen hebben een cilindrisch of sigaarvormig lichaam met een springstof lading 
(brisante bommen). Verder komen chemische en pyrotechnische ladingen voor (brand en 
fotoflitsbommen). Bommen komen tot uitwerking in de lucht bij aanslag (direct of na het verlopen 
van een tijd) of na indringen. Om de beoogde uitwerking te verkrijgen kunnen bommen voorzien 
zijn van een grote verscheidenheid aan ontstekingsmechanismen. De meest voorkomende zijn de 
direct werkende of (lange) vertraging ontstekers. 
 

   
Afbeelding: opslag 500lbs bommen        Afbeelding: 500lbs bom in Cadzand  
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Bijlage 8. Bronvermelding  
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Auteur Titel Plaats + datum 

 
Beks, F. en P. 
Machielsen. 

Een dorp in de oorlog Oirschot 1939-1944 Oirschot, 1994 

Militair Gezag Overzicht der werkzaamheden van het Militair gezag 
14 september 1944 - 4 maart 1946 

Den Haag, 1946 

Jongbloed.  G Best in oorlogstijd, Er is geen heil in den oorlog Best, 1982 
Biggelaar C.B.J. Best, bezet en bevrijd Best, 1994 
Studiegroep Luchtoorlog 
1939-1945 (SGLO) 

Verliesregister 1939-1945. Alle militaire 
vliegtuigverliezen in Nederland tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. 

Den Haag, 2008 

Zwanenburg, G.J. En nooit was het stil… Kroniek van een luchtoorlog Den Haag, 1990 
Tabel: geraadpleegde literatuur 
 
 
Website URL 
Gemeente Oirschot http://www.oirschot.nl/ 
NIMH http://www.defensie.nl/nimh/collecties/documentatie/ 

Tabel: geraadpleegde websites 
 
 
Inv. nummer Document Tijdsperiode 
1151 Stukken betreffende het opruimen van explosieven 1944-1946 
1158 Processen-verbaal van het hoofd van de 

luchtbeschermingsdienst van neergestorte vliegtuigen en 
aangebrachte verwoestingen 

1940-1945 

1454 Stukken betreffende de toegebrachte schade tijdens de 
Tweede Wereldoorlog aan de eigendommen van de 
verschillende fundaties 

1943-1957 

1613 Stukken betreffende de toegebrachte oorlogsschade en het 
toekennen van vergoedingen daarvoor 

1940, 1943-1945 

1614-1615 Registers van oorlogsschade aan roerende en onroerende 
goederen 

1944-1945 

1616 Register van verleende voorschotten voor oorlogsschade 1944 
1623 Stukken betreffende het gebruik van de heide voor militaire 

doeleinden 
1840-1941 

1626 Stukken betreffende tijdens oorlogshandelingen gesneuvelde 
militairen en hun begraafplaatsen 

1940-1941, 1946 

1628 Situatieschets van een mijnenveld in Best nabij het 
Wilhelminakanaal 

1944 

Tabel: geraadpleegde archieven RHC Eindhoven, A-0623 Burgerlijk armbestuur Best 1821-1946 
 
 

Inv. nummer Document Tijdsperiode 
20 Landsverdediging - Vordering van gebouwen, terreinen e.d. 

Landsverdediging – Verstrekking van informatie aan de 
Wehrmacht over de in de gemeente aanwezige garages 

1941 

226 Getroffenen door oorlog. Regeling voor directe sociale 
hulpverlening bij bominslag 

1942 

277 Herstel. Noodherstel. Oorlogsschade aan bouwwerken en 
daaruit voortkomende woningnood. Opgave 

1945-1946 

375 Openbare veiligheid – Bescherming van de bevolking en van 
de objecten tegen (oorlogs-)geweld. Luchtaanvallen en 
bominslagen. Circulaires en meldingen 

1931-1945 

Tabel: geraadpleegde archieven RHC Eindhoven, A-0665 Gemeentebestuur Oirschot (1932-1969) 
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Luchtfoto’s: 
Inv. nummer 

Herkomst Datum 

E-0131-4091 TARA, Edinburgh 5-9-1943 
US 7GR-1994-3064 TARA, Edinburgh 20-6-1944 
4-0994-341 TARA, Edinburgh 6-10-1944 

Tabel: geraadpleegde luchtfoto’s 
 
Inv. nummer Eenheid Tijdsperiode 
171-1267 7 Battalion The Black Watch 1944 
171-226 HQ 2nd Army  1944 
171-1275 9 Battalion Cameronians 1944 
171-1362 8 Royal Scots 1944 
171-851 2 Derbyshire Yeomanry 1944 

Tabel: geraadpleegde stukken The National Archives (Londen) 
 
Inv. nummer Omschrijving Herkomst Tijdsperiode 
18 SW Oirschot Kadaster- Geo Informatie, Zwolle 1944 

Tabel: geraadpleegde stafkaarten 
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Bijlage 9. Certificaten  
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Bijlage 10. Financiële aspecten/ vergoedingen (ter informatie)  
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Bijdrage in de kosten 
Voor een bijdrage in de kosten van een onderzoek naar conventionele explosieven kan 
gebruik worden gemaakt van de regeling zoals opgenomen in Staatsblad 386 d.d. 7 
september 2009. Alleen gemeenten kunnen als bevoegd gezag op het gebied van Openbare 
Orde en Veiligheid (OOV) aanspraak maken op de vergoedingsregeling.3
 

 

Vergoedingen 
Vanaf 1 januari 2010 worden de kosten voor het opsporen en ruimen van conventionele 
explosieven uit de Tweede wereldoorlog vergoed in navolging van het besluit van 7 
september 2009. Op de volgende drie wijzen zullen gemeenten voor het opsporen en ruimen 
van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog financiële middelen uit het 
gemeentefonds (kunnen) ontvangen. 
 
1. Drie grote gemeenten 
Vanuit het gemeentefonds zullen de gemeenten Amsterdam, Den Haag en Rotterdam een 
ophoging ontvangen van hun vaste bedrag in het gemeentefonds. 
 
2. “Veelgebruikers”, maatstaf 24a 
27 andere gemeenten die op basis van declaraties in het verleden zijn aangemerkt als 
“veelgebruikers” van het Besluit zullen een bijdrage ontvangen vanuit het gemeentefonds 
conform de nieuwe maatstaf 24a (aantal nieuwbouwwoningen conform CBS x € 2.000,-). 
 
3. Overige gemeenten, vangnet 
Overige gemeenten kunnen op eigen verzoek als suppletie vanuit het gemeentefonds een 
bijdrage van 70% van de gemaakte kosten vergoed krijgen.  
 
De gemeente  Oirschot valt binnen deze categorie. 
 
Op bovenstaande wijzen voorziet het gemeentefonds in de mogelijkheid voor alle gemeenten 
die kosten maken voor het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede 
Wereldoorlog om vanuit het gemeentefonds een bijdrage te ontvangen. 
 
Bijdrage aanvragen 
Gemeenten behorende tot de groep van “drie grote gemeenten” en “Veelgebruikers, maatstaf 
24a” ontvangen een bijdrage op basis van bovenstaande criteria. 
 
Overige gemeenten kunnen conform het vangnet op basis van het geldende besluit een 
bijdrage aanvragen voor het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de 
Tweede Wereldoorlog, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Dit vangnet is ingesteld 
zodat ook gemeenten die onverwachts en eenmalig met opsporing en ruiming van 
conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog te maken krijgen voor een bijdrage in 
aanmerking komen. 

  

                                                      
 
3 Het gehele bijdragebesluit is toegevoegd in deze bijlage. 



Bodac BV                                                                 Vooronderzoek CE 11030 Reconstructie Erica te Oirschot 
Explosieven opsporingsbedrijf                                                     Status: definitief (15-06-2011)  

 

 
 

 
  



Bodac BV                                                                 Vooronderzoek CE 11030 Reconstructie Erica te Oirschot 
Explosieven opsporingsbedrijf                                                     Status: definitief (15-06-2011)  

 

 
  



Bodac BV                                                                 Vooronderzoek CE 11030 Reconstructie Erica te Oirschot 
Explosieven opsporingsbedrijf                                                     Status: definitief (15-06-2011)  

 

 
  



Bodac BV                                                                 Vooronderzoek CE 11030 Reconstructie Erica te Oirschot 
Explosieven opsporingsbedrijf                                                     Status: definitief (15-06-2011)  

 

 
  



Bodac BV                                                                 Vooronderzoek CE 11030 Reconstructie Erica te Oirschot 
Explosieven opsporingsbedrijf                                                     Status: definitief (15-06-2011)  

 

 
  



Bodac BV                                                                 Vooronderzoek CE 11030 Reconstructie Erica te Oirschot 
Explosieven opsporingsbedrijf                                                     Status: definitief (15-06-2011)  

 

 
  



Bodac BV                                                                 Vooronderzoek CE 11030 Reconstructie Erica te Oirschot 
Explosieven opsporingsbedrijf                                                     Status: definitief (15-06-2011)  

 



Bodac BV                                                                 Vooronderzoek CE 11030 Reconstructie Erica te Oirschot 
Explosieven opsporingsbedrijf                                                     Status: definitief (15-06-2011)  

 

Bijlage 11. Distributielijst  
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Dit vooronderzoek is verstuurd naar de volgende organisaties: 
 
Grontmij Nederland BV 
Vertegenwoordigd door: dhr. Ing. A. Timmerman 
Postbus 1265 
5602 BG EINDHOVEN 
 
Bodac Explosievenopsporing B.V. 
Vertegenwoordigd door: dhr. ing. J.A.C. Brandts 
Postbus 12 
5480 AA SCHIJNDEL 
 
 


	VO OCE 11030 Erica Oirschot
	VO OCE Erica Oirschot
	SKMRECEPTIE11061412090
	VO OCE Erica Oirschot

	Voorkant
	VO OCE Erica Oirschot - definitief
	1.  INLEIDING
	1.1 Aanleiding
	1.2 Probleemstelling
	1.3 Doelstelling
	1.4 Werkwijze
	1.5 Verantwoording

	2.  LOCATIEGEBONDEN INFORMATIE
	2.1 Afbakening van het onderzoeksgebied
	2.2 Gebruik van het projectgebied: vroeger, huidig en toekomstig
	2.3  veldopnames projectgebied
	2.4 Locatiespecifieke bodemkundige aspecten projectgebied

	3.  TE RAADPLEGEN BRONNEN
	3.1 Inleiding
	3.2 Verplichte bronnen
	3.3  Optionele bronnen

	4.  PROBLEEMINVENTARISATIE
	4.1 Inleiding
	4.2 Algemene historische context
	4.3  Verplichte bronnen
	4.4 Optionele bronnen
	4.5 Conclusie Probleeminventarisatie
	4.6 Leemte in kennis
	4.7 Advies

	5.  PROBLEEMANALYSE
	5.1 Inleiding
	5.2 Analyse verplichte bronnen
	5.3 Analyse optionele bronnen
	5.4 Classificatie verdacht / niet verdacht
	5.5 Aan te treffen CE
	5.6 Veiligheidsstraal / schervengevarenzone vermoede CE
	5.7 Afbakening verdachte gebied
	5.8 Risicoanalyse

	6.  RAPPORTAGE BEVINDINGEN
	6.1 Conclusie Probleemanalyse
	6.2 Leemte in kennis
	6.3 Advies
	Klein kaliber munitie
	Handgranaten
	Geweergranaten
	Granaatwerpers
	Mortiergranaten (deze vallen onder geschutsmunitie)
	Mijnen(velden)




