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1. INLEIDING
1.1. AANLEIDING
Het huidige sportpark Vijfsluizen in Vlaardingen wordt in de nabije toekomst omgetoverd tot
het Lifestyle park Vijfsluizen. De contouren van het plan zijn weergegeven in bijlage 01. Het
stedenbouwkundig plan wordt uitgevoerd door OVG projectontwikkeling uit Rotterdam.
Op dit moment bestaat er geen compleet beeld over de mogelijke aanwezigheid, mate van
verspreiding en soort van Conventionele Explosieven (CE) uit de Tweede Wereldoorlog, die
mogelijk zijn achtergebleven binnen het projectwerkgebied van Vijfsluizen in de gemeente
Vlaardingen.
In de aanloopfase van het project heeft REASeuro al in opdracht van AMOS uit Utrecht een
oriënterend onderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn beschreven in het rapport met
kenmerk RO-050080 d.d. 18 oktober 2005. De conclusie luidt dat in de directe omgeving van
Vijfsluizen een aantal potentiële doelen heeft gelegen en tijdens de Tweede Wereldoorlog
een aantal luchtaanvallen heeft plaatsgevonden in de nabije omgeving.
Voorliggend rapport beschrijft de resultaten voor het aspect CE met betrekking tot de
toekomstige (grond-) werkzaamheden. De rapportage is opgesteld volgens de laatste versie
van de Beoordelingsrichtlijnen Opsporen Conventionele Explosieven (BRL-OCE, februari
2007). Deze richtlijnen zijn opgesteld onder verantwoording van het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid en heeft medio 2006 een wettelijk karakter gekregen door een
directe koppeling binnen de Arbo-wet.
De noodzaak tot een advies ligt in de medeverantwoordelijkheid van OVG als
opdrachtgever, inzake Openbare Orde en Veiligheid (OOV) in relatie tot de mogelijke
aanwezigheid van CE opgesloten.

1.2. PROBLEEMSITUATIE
In het kader van toekomstige werkzaamheden zal een breed scala aan (bodem-) activiteiten
gaan plaatsvinden. Indien zich één of meerdere CE in de bodem bevinden, is dat in eerste
instantie een risico inzake de arboveiligheid van het personeel dat hier direct mee is
gemoeid. Daarnaast kan een risico ontstaan in het kader van de OOV.
Bovendien zal een eventuele stagnatie van de werkzaamheden door het aantreffen van CE
in de uitvoeringsfase direct aanzienlijke kostenverhogingen tot gevolg hebben.
Het is daarom van groot belang om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de aard en
omvang van het eventuele CE-probleem teneinde de veiligheid voor personeel en omgeving
tijdens de realisatiefase te kunnen garanderen.
Daarnaast is het in het kader van de projectbegroting belangrijk, de kosten van een
eventueel noodzakelijk vervolgonderzoek vooraf in kaart te hebben gebracht.

1.3. DOEL ALGEMEEN
Het doel van het onderzoek is het verwerven van informatie aan de hand van bestaande
bronnen over bekende of verwachte waarden, binnen het omschreven gebied. Het resultaat
is een rapport met een gespecificeerde verwachting, op basis waarvan een beslissing
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genomen kan worden ten aanzien van een (eventueel) vervolgonderzoek. Het rapport is
onderverdeeld in twee fasen, te weten:



Probleeminventarisatie;
Probleemanalyse.

1.3.1.

Doel Probleeminventarisatie
Het doel van de Probleeminventarisatie is het verzamelen en overzichtelijk ordenen
van relevant (historisch) feitenmateriaal over het onderzoeksgebied.
De benodigde informatie wordt onder meer verkregen door de nadere bestudering
van allerhande beschikbare archieven, literatuur, (lucht)foto’s, vluchtgegevens in het
geval van bombardementen en/of beschietingen.
Tevens wordt op basis van de Probleeminventarisatie een positief of negatief advies
uitgebracht voor het onderzoeksgebied en/of projectwerkgebied in de gemeente
Vlaardingen. Een positief advies wordt gegeven indien "het gerede vermoeden van
de aanwezigheid van CE, die na de Tweede Wereldoorlog zijn achtergebleven"
bestaat. Een negatief advies wordt gegeven indien onvoldoende onderbouwing
bestaat om dit "gerede vermoeden" te concluderen.
In het geval van een negatief advies kan het CE-bodemonderzoek worden
beëindigd.

1.3.2.

Doel Probleemanalyse
In het geval van een positief advies wordt geadviseerd om na goedkeuring van het
bevoegd gezag de Probleemanalyse uit te laten voeren. Het doel is de verworven
informatie uit de Probleeminventarisatie specifiek te analyseren en op basis hiervan
een advies te formuleren waarmee een eventuele werkvoorbereiding kan worden
gestart teneinde de voorgenomen werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren.
Dit onderzoek omvat de analyse van het historische feitenmateriaal en de
vaststelling van de aard en omvang van vermoede CE en bestaat tenminste uit:
 vaststellen soort en hoeveelheid vermoede CE;
 verschijningsvorm van de vermoede CE;
 inventarisatie locatiespecifieke omstandigheden;
 vaststellen en afbakenen van het verdachte gebied;
 evaluatie van de risico’s van de vermoede CE in relatie tot het toekomstige
gebruik van de locatie.
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2. LOCATIEGEBONDEN INFORMATIE
2.1. AFBAKENING ONDERZOEKSGEBIED
Het onderzoeksgebied beslaat het plan Vijfsluizen en de directe omgeving hiervan, zie
bijlage 01.

2.2. BODEMOPBOUW
De bodem in Vlaardingen bestaat voornamelijk uit klei 1 .

2.3. DE LOCATIE: HISTORISCH, HUIDIG EN TOEKOMSTIG
Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog bestond het plangebied Vijfsluizen uit weilanden,
doorsneden door een aantal sloten. In de jaren ’50 van de vorige eeuw heeft het bedrijf Shell
er het sportpark Vijfsluizen gerealiseerd 2 .
Inmiddels is het circa 10 hectare grote terrein verkocht aan projectontwikkelaar OVG uit
Rotterdam die in de komende jaren het Business Park Vijfsluizen in 3 fasen zal
ontwikkelen 3 .

1
2
3

Bron: Ormeling, F.J. De grote Bosatlas (Groningen 1968), 26.
Bron: www.wikipedia.org.
Bron: www.skyscrapercity.com.
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3. GERAADPLEEGDE BRONNEN
In dit hoofdstuk komen de diverse geraadpleegde bronnen en archieven aan bod. Tevens wordt
in de laatste paragraaf de leeswijzer van de Probleeminventarisatie en Probleemanalyse
behandeld.

3.1. ALGEMENE DOCUMENTATIE
3.1.1.

Literatuur
De literatuurstudie vormt een belangrijk onderdeel van het Vooronderzoek. Op een
relatief eenvoudige manier kan er een overzicht worden verkregen van het
onderzoeksgebied en het plangebied, zodat het zoeken in de diverse archieven
vereenvoudigd wordt.
Uiteraard worden de standaardwerken over de Tweede Wereldoorlog geraadpleegd,
maar ook, indien beschikbaar, meer publicaties die specifiek over Vlaardingen en de
directe omgeving tijdens de Tweede Wereldoorlog gaan.

3.1.2.

Archiefinstellingen
Om een duidelijk beeld te creëren van het onderzoeksgebied en het
projectwerkgebied tijdens en na de Tweede Wereldoorlog is het noodzakelijk om
relevante informatie uit de diverse archieven te verzamelen. Voor dit Vooronderzoek
zijn de stadsarchieven van Vlaardingen en Schiedam geraadpleegd.

3.2. SPECIFIEKE DOCUMENTATIE
3.2.1.

Door opdrachtgever aangeleverde documenten
Opdrachtgever heeft de digitale ondergrond van het projectgebied en een aantal
ontwerpschetsen aangeleverd, waar al het relevante historisch grafische materiaal is
ingepast. Hiermee zijn de toekomstplannen inzichtelijk geworden.

3.2.2.

Bombardementsgegevens
Bombardementsgegevens zijn uit verschillende bronnen ingewonnen. De Royal Air
Force heeft alle vlucht- en bombardementsgegevens opgetekend in het
zogenoemde Operational Record Book (ORB). In deze dagtekeningen van de
diverse luchtmissies zijn ook de gegevens van enkele Amerikaanse luchtlegers die
tijdens WOII in Engeland gestationeerd waren opgenomen. De ORB-gegevens
worden bewaard in het Public Record Office, National Archives UK (nationale archief
van Engeland) in Londen. De specifieke Amerikaanse gegevens liggen in The
National Archives in Washington DC.

3.2.3.

Luchtfoto’s
Met het gebruik van luchtfoto’s van het onderzoeksgebied uit de periode 1940-1945
kan informatie worden verschaft over eventuele oorlogshandelingen en -activiteiten in
(en/of op) de bodem binnen het onderzoeksgebied gedurende de Tweede
Wereldoorlog.

3.2.4.

Kaartmateriaal
Kaarten maken evenals luchtfoto’s een belangrijk deel uit van het Vooronderzoek.
Voor het project is van diverse soorten kaartmateriaal gebruik gemaakt. Naast oude
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plattegronden en (staf)kaarten is er tevens gebruik gemaakt van digitale kaarten van
de huidige situatie. Deze laatste categorie kaarten wordt voornamelijk in combinatie
met luchtfoto’s gebruikt. Door de kaart van de huidige situatie te projecteren op de
historische luchtfoto’s is het mogelijk om eventuele verwoestingen binnen de
onderzoeksgebieden aan te geven en te vertalen naar een Rijksdriehoek (RD)coördinaat. Dit is nodig omdat tijdens WO II de Geallieerden een uniek kaartcoördinaatstelsel met vaknummers hanteerden.
3.2.5.

EOCKL MORA’s / WO’s en mijnenkaarten
In 1971 heeft het Explosieven Opruimings Commando Koninklijke Landmacht
(EOCKL) van het Ministerie van Defensie de taak voor het ruimen van aangetroffen
CE van de Hulpverleningsdienst (HvD) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
overgenomen. Vanaf die tijd zijn alle meldingen van aangetroffen CE vrij nauwgezet
bijgehouden.
MORA’s / WO’s
Van alle meldingen binnen de gemeente Vlaardingen die vanaf 1971 tot heden zijn
uitgevoerd door het EOCKL, is de inventaris van de uitvoeringsrapporten, de
Melding Opdracht Ruimrapportage Afdoening (MORA’s) opgevraagd. Vanaf de jaren
‘90 van de vorige eeuw worden de MORA’s, werkopdrachten (WO’s) genoemd.
Door het inventariseren van de MORA’s en WO’s die betrekking hebben op het
onderzoeksgebied en plangebied en/of de directe omgeving hiervan kan worden
nagegaan of mogelijke blindgangers al geruimd zijn in het verleden. Tevens wordt
meer inzicht verkregen in de gevechtsactiviteiten die mogelijk in het gebied hebben
plaatsgevonden.
Mijnenveldkaarten
Om na te gaan of er gedurende de oorlogsjaren mijnenvelden zijn gelegd en/of
geruimd, zijn bij het EOCKL de mijnenkaarten opgevraagd van het gebied. Hiervoor
zijn stafkaarten beschikbaar waarin de verschillende velden zijn ingetekend.
Bovendien wordt in het geval van daadwerkelijke voormalige mijnenvelden aan de
hand van aparte staatjes in een situatieschets de ligging aangegeven en informatie
verstrekt over onder meer het aantal mijnen en het type.

3.3. LEESWIJZER PROBLEEMINVENTARISATIE EN –ANALYSE
De resultaten van geraadpleegde archieven en bronnen (in de vorige paragrafen
beschreven) zijn geïnventariseerd en vervolgens gerapporteerd in hoofdstuk 4. In hoofdstuk
5 wordt de vergaarde informatie geanalyseerd in relatie tot het onderzoeksgebied en
plangebied. In hoofdstuk 6 wordt de risicoanalyse beschreven.
In hoofdstuk 7 worden de financiële aspecten uitgewerkt en in hoofdstuk 8 komt vervolgens
de conclusie aan bod en het hieruit voortvloeiende advies.
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4. PROBLEEMINVENTARISATIE
In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de geraadpleegde bronnen en archieven, zoals in het
vorige hoofdstuk beschreven staan, weergegeven.

4.1. LITERATUURGEGEVENS
Voor het literatuuronderzoek is in aanvulling op het Oriënterend Onderzoek een aantal
boeken omtrent het onderzoeksgebied geraadpleegd, zie tabel 1.
Verkorte
aanduiding

Schrijver

Titel
Schaduwen over Schiedam. Gebeurtenissen en belevenissen tijdens de
bezettingsjaren 1940-1945 (2 dln. Meppel 1995);

FAL
HUU
KOA

Bochove, B. van
e.a.
Falconer, J.
Huurman, C.
Korthals Altes, A.

KOR

Kornaat, K.

LUT

Luth, H.J.

MID

Middlebrook M. &
Chr. Everitt
Nater, J.P.
Zwanenburg, G.J.

BOC

NAT
ZWA
1 en 2
Tabel 1: Verwijzing literatuur.

Bomber Command handbook 1939-1945 (Sutton 2003);
Het spoorwegbedrijf in oorlogstijd, 1939 –’45 (Rosmalen 2001);
Luchtgevaar. Luchtaanvallen op Nederland 1940-1945 (Amsterdam
1984);
De schok van het onbekende; Vlaardingen tijdens crisis, bezetting
en bevrijding (1936-1947) (Zaltbommel 1994);
Tijd-Schrift nr. 38, periodieke uitgave Historische Vereniging
Vlaardingen (Vlaardingen 1987);
The Bomber Command War Diaries. An Operational Reference
Book 1939-1945 (Leicester 1996);
10 mei 1940. Luchtoorlog boven Nederland (Rotterdam 1982);
En Nooit was het Stil. Kroniek van een Luchtoorlog (2 dln. &
supplement; Oldemarkt).

Het boek De schok van het onbekende; Vlaardingen tijdens crisis, bezetting en bevrijding
(1936-1947) geeft de geschiedenis van Vlaardingen weer voor, tijdens en net na de Tweede
Wereldoorlog. Er is één hoofdstuk van 8 pagina’s gewijd aan de Luchtbeschermingsdienst,
welke slechts summiere relevante informatie bevat. De overige hoofdstukken zijn niet
relevant.

4.2. ALGEMENE HISTORISCHE CONTEXT
In de volgende subparagrafen worden de gebeurtenissen, gerelateerd aan de (lucht-)
gevechtsacties gedurende de Tweede Wereldoorlog, per tijdvak beschreven en in een tabel
weergegeven. In de kolom “bron” wordt verwezen naar de geraadpleegde literatuur.
In de onderstaande overzichten zijn de afkortingen (zie tabel 1) met paginaverwijzing van de
diverse boeken/literatuur weergegeven, zie ook § 4.1.
4.2.1.

De Duitse inval 1940
Duitsland was al tijden bezig met de voorbereidingen voor een overweldigende
(lucht-) aanval op West Europa. Tijdens de Duitse inval van 10 mei 1940 werden
door de bombardementen voornamelijk militaire doelen en vliegvelden in het westen
van Nederland getroffen. In het Westland werden op verschillende plaatsen
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parachutisten gedropt. Het bombardement op Rotterdam van 14 mei 1940 dwong
Nederland tot overgave. In het oosten van het land lagen slechts kleine groepen
grenstroepen en langs de IJssel lag een verdedigingslinie.
Bron

Datum

Gebeurtenis

63
KOR
25
ZWA I

10 mei 1940

De uitkijkpost LBD op de markt spreekt van
angstaanjagende ontploffingen in de verte.
In de havens van o.a. Vlaardingen leggen Duitse
bommenwerpers mijnen.

14 mei 1940

Tabel 2: Overzicht gebeurtenissen inval 1940.
4.2.2.

De bezetting van mei 1940 tot juni 1944 (D-Day)
Nadat in 1941 de geallieerde verliezen waren gestegen en de luchtoperaties beperkt
bleven, kwam er in februari 1942 een verandering in de Britse strategie. De strategie
van de nachtelijke precisiebombardementen werd verlaten voor wat betreft Duitsland
en vervangen door bombardementsvluchten op Duitse (industrie) steden. Op deze
wijze hoopten de geallieerden het moreel van de Duitse burgers te breken. Voor de
bezette gebieden gold nog altijd dat de bevolking zoveel mogelijk gespaard moest
blijven en slechts doelen die voor de Duitse oorlogvoering van groot belang waren,
bestookt mochten worden. In de zomer van 1942 verscheen de Amerikaanse
luchtmacht ten tonele. In tegenstelling tot de Engelse Royal Air Force (RAF),
voerden de Amerikanen hun acties overdag uit. Zo hielden zij vast aan de
precisiebombardementen.
Bron

Datum

Gebeurtenis

63
KOR

21 mei 1940

De Oude Matex wordt door Engelse
bommenwerpers met 250 lbs bommen bestookt
waardoor een enorm vuur ontstaat en olietanks
geheel uitbranden.
In de Baljuwstraat wordt iemand dodelijk getroffen
door een granaat van het luchtafweer.
Zes Engelse Blenheim bommenwerpers vallen met
succes de olietanks bij Vlaardingen aan. Er wordt
grote schade aangericht en er breekt brand uit.
Een Engels toestel (van het type Albacore) valt
olietanks bij Vlaardingen aan. Na de aanval wordt er
een grote brand waargenomen.
Een Engels vliegtuig voert een fotoverkenning uit
o.a. boven Vlaardingen.
Materiele schade na inslaan granaat van het
luchtafweer.
Eén Engelse Blenheim bommenwerper valt
brandstofdepots aan in Vlaardingen. Geen resultaten
waargenomen.
Eén Engelse Albacore valt olietanks aan in
Rotterdam/Vlaardingen.
5 Engelse Blenheim bommenwerpers vallen

64
20 juni 1940
KOR
63
20/21 juli 1940
ZWA I
70
3/4 augustus 1940
ZWA I
71
ZWA I
64
KOR
77
ZWA I

6 augustus 1940
17 augustus 1940
17/18 augustus
1940

80
24/25 augustus
ZWA I 1940
84
31 augustus/ 1
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Bron

Datum

ZWA I september 1940

108
30 september/ 1
ZWA I oktober 1940

110
2/3 oktober 1940
ZWA I
65
11 oktober 1940
KOR
87
LUT

11 oktober 1940

114
ZWA I
132
ZWA I
133
ZWA I

11/12 oktober 1940
17/18 november
1940
20/21 november
1940

131
17/18 april 1941
BOC
231
16 juli 1941
ZWA I

419
7 november 1942
ZWA I
474
4 maart 1943
ZWA I

136137
BOC

4

4 maart 1943

Gebeurtenis
Vlaardingen aan met 12x 250 lbs bommen en 240x 4
lbs. brandbommen. Alle explosieven kwamen in het
doelgebied terecht gevolgd door branden.
Eén Albacore werpt bommen af op olietanks te
Vlaardingen. Diverse bominslagen worden
waargenomen in het doelgebied. Er is geen brand
waargenomen.
Eén Albacore werpt bommen af op olietanks te
Vlaardingen. Er zijn geen resultaten waargenomen.
3 verdwaalde engelse bommen vallen in het centrum
van Vlaardingen. Er vallen vijf doden en twintig
gewonden te betreuren.
Om 21.05 uur laten bommenwerpers 3
brisantbommen vallen in de omgeving Hoogstraat en
zorgen voor dood en ellende.
Tevens valt een twintigtal brandbommen op panden
aan de Nassaulaan, Julianalaan, Prins Hendriklaan
en Holyweg. Materiele schade hier blijft beperkt.
Er is onduidelijkheid of het Engelse dan wel Duitse
bommen waren.
Engelse Blenheims vallen Rotterdam aan. Er vallen
ook bommen op Vlaardingen.
4 Blenheims vallen olietanks aan in Vlaardingen. Er
worden inslagen in het doelgebied waargenomen.
4 Engelse Hudson bommenwerpers vallen olietanks
aan in Vlaardingen. Er worden inslagen in het
doelgebied waargenomen.
Aanval op Wilton-Feijenoord; ook bommen op het
westelijke deel van Schiedam.
Bij een grootschalige aanval op Rotterdam met
Engelse Blenheim bommenwerpers komen ook
bommen neer op het spoor bij Vlaardingen-Oost en
in de Waalhaven.
Er vallen 8 (engelse) bommen bij de Nieuwe Matex.
Een aantal Amerikaanse B-17 bommenwerpers
werpt bommen af op Rotterdam. Er vallen ook
vijftien bommen op het spoor tussen Vlaardingen en
Schiedam.
28x B-17 bommenwerpers bombarderen de
scheepswerven van Rotterdam en Schiedam met 70
ton aan bommen; 15 bommen komen terecht op de
spoorlijn tussen Schiedam en Vlaardingen, waarbij
de spoorbrug over de Poldervaart wordt beschadigd
en het treinverkeer wordt stilgelegd 4 .

Bron: http://www.armyairforces.com/USAAF_Histories/Mar_43.txt ;
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Bron

Datum

248
HUU

481
28 maart 1943
ZWA I

136
31 maart 1943
BOC
487
4 april 1943
ZWA I
24
22 juni 1943
ZWA
II

Gebeurtenis

Om circa 10.25 uur wordt door de 8e Air Force de
brug over de Poldervaart in de lijn SchiedamVlaardingen getroffen. De brug valt gedeeltelijk in
het water en de sporen in de lijn Rotterdam – Hoek
van Holland zijn daardoor enige dagen versperd.
Wilton Feijenoord wordt door Engelse Ventura
bommenwerpers aangevallen: 69x 500 lbs en 92x
250 lbs. bommen worden afgeworpen. De meeste
bommen vallen op Wilton Feijenoord tussen
Schiedam en Vlaardingen.
Bombardement op het zuiden van Schiedam, door
de USAAF (78 B-17’s en 23 B-24’s).
Aanval op Rotterdam met 24 Ventura’s.
Op het terrein van Wilton ontploft een blindganger.
12 B-25 vallen Wilton Feijenoord aan. Beoogde doel
getroffen.

Tabel 3: Overzicht gebeurtenissen augustus 1940 tot juni 1944.
4.2.3.

De periode juni ’44 (D-Day) tot en met oktober ‘44
De voorbereidingen voor operatie Overlord waren al begin 1943 begonnen. De
Duitse kustverdediging (de Atlantikwall) werd zwaar ondermijnd na de geslaagde
Geallieerde landingen op 6 juni 1944. De Geallieerde opmars naar het noorden
verliep redelijk voorspoedig. Dit had onder meer te maken met het feit dat de
Duitsers verzuimd hadden om landinwaarts meerdere verdedigingslinies te creëren.
De Geallieerde opmars werd net ten zuiden van Nederland wat vertraagd door een
ijlings door de Duitsers opgetrokken verdedigingslinie.
Desondanks werd de tegenstand snel gebroken en kon operatie Market Garden van
start gaan. In deze operatie zou de nadruk komen te liggen op de juiste afstemming
en samenwerking van de luchtlandingstroepen (deel van de operatie dat de naam
Market kreeg) en de grondtroepen (operatie Garden). Het primaire doel van de
operatie was de inname van de zeven waterwegen tussen Eindhoven en Arnhem.
Om de Geallieerde opmars te laten slagen was het belangrijk om de diverse steden
en dorpen die op de route lagen van de opmars te bezetten en te behouden met
parachutisteneenheden (Amerikaanse en Britse) totdat de Geallieerde landlegers de
steden en dorpen bevrijden.
Uit genoemde periode is uit de geraadpleegde literatuur geen informatie gekomen.

4.2.4.

Winter ’44-’45 tot en met de Duitse capitulatie mei 1945
De operatie Market Garden was voor de Geallieerden uiteindelijk geen succes, het
leverde strategisch weinig baat op. In de winter van 1944-1945 lag het front
nagenoeg onbewegelijk stil, dwars door Nederland, vanaf de Oosterschelde via
Moerdijk richting Nijmegen. In die periode namen de grondgevechten af, maar
werden de luchtgevechten en bombardementsvluchten richting Duitsland
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geïntensiveerd. Ook boven de bezette gebieden in Nederland nam het aantal
luchtactiviteiten toe.
Bron Datum

Gebeurtenis

564
ZWA
II
597599
ZWA
II

Kanaalbrug en sluis te Schiedam aangevallen door
vier vliegtuigen van de RAF met acht 250-ponders
zonder resultaat
9 Typhoon jachtbommenwerpers vallen een
installatie voor langeafstandswapens in
Vlaardingen aan. Ook een ernaast gelegen
opslagplaats en fabrieksgebouwen worden
getroffen. Er wordt ook een geweldige explosie
waargenomen, die vermoedelijk het hele
doelgebied vernietigd heeft. De Typhoons hebben
bij deze aanval raketten afgevuurd.

25 februari 1945

23 maart 1945

Tabel 4: Overzicht gebeurtenissen winter ’44-’45 t/m mei 1945.

4.3. STADSARCHIEF VLAARDINGEN
Het stadsarchief Vlaardingen is in nauwe samenwerking met de heer H.J. Luth van het
archief nauwgezet geraadpleegd.
Het inventaris van de archieven van het stads- c.q. gemeentebestuur van Vlaardingen
(1811) 1813 – 1962 (1990) door J.A.C. Mathijssen (Vlaardingen 1995) is uitgewerkt en de
resultaten zijn weergegeven in bijlage 04. In de vervolgbijlagen 05 t/m 07 is relevante
informatie uit het archief weergegeven:
 bijlage 05 is een overzichtskaart met wijk- en blokindelingen van de
Luchtbeschermingsdienst Vlaardingen;
 bijlage 06 laat één pagina zien van het dagrapport van de Luchtbeschermingsdienst van
12 mei 1940. De inventarissen 53 t/m 59 betreft een enorme hoeveelheid informatie,
welke niet op onderwerp is geïndexeerd. Zonder specifieke aanvullende informatie is het
niet zinvol al deze dossiers in zijn geheel te doorlopen;
 bijlage 07 is het rapport van een bomaanval op 29 maart 1943 op het terrein van de N.V.
Havenbedrijf “Vlaardingen-Oost”.
In hoofdstuk 5 zal de informatie, indien relevant, nader worden uitgewerkt.

4.4. GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM
Uit het gemeentearchief van Schiedam zijn de dag- en nachtrapporten van de politie
geraadpleegd. Het betreft een grote hoeveelheid aan informatie. Alleen een aantal, dat
mogelijk relevant is voor het project Vijfsluizen, is in onderstaand overzicht vermeld.
Datum

Gebeurtenis

5 maart 1943

De Ap. rapporteert dat de niet ontplofte bommen, welke zouden liggen
aan de Vlaardingerdijk, ter hoogte van de Jacob Marisstraat alhier, na
onderzoek ontplofte bommen blijken te zijn geweest.
Van Oort, opzichter waterleiding, vermoedt dat er nog een
blindganger ligt op de Vlaardingerdijk ongeveer 50 meter voor de
ingang Wilton. Deze rapporteert later dat inderdaad een blindganger

30 maart 1943
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Datum

Gebeurtenis

4 april 1943

Woensdag 14
april 1943

(een andere dan de reeds bekende) op de Vlaardingerdijk ligt. Plaatst
de rode vlag (9 april 1943 tot ontploffing gebracht).
A.p. van Deijl deelt de volgende bijzonderheden aangaande het
bombardement mede:
Voltreffers genoteerd bij onder andere:
Vlaardingerdijk 341;
Paulus Potterstraat 33 en 35;
Vlaardingerdijk t/o Jan Heemstraat.
Blindgangers genoteerd bij:
Vlaardingerdijk 28;
Vlaardingerdijk t/o Jan Vermeerstraat;
Bombardementen boven de Julianalaan; Vlaardingerdijk en Paulus
Potterstraat in Schiedam; veel schade aan woningen.

Tabel 5: Overzicht relevante rapportages politie Schiedam.

4.5. LUCHTFOTO’S
Ten behoeve van het project de Vijfsluizen in Vlaardingen zijn over een breed tijdsbestek in
en na de Tweede Wereldoorlog, de onderstaande luchtfoto’s geïnventariseerd van zowel
TARA als de TDN:
Bron

Datum

Bronverwijzing

TARA
TARA
TDN
TDN
TDN

13 april 1942
13 april 1942
29 nov 1944
09 april 1945
1954

GB 0172 APA 3357 2166
GB 0172 APA 3357 2167
45 – II - 4
717
37-VI-188

Nummer
voorzijde
2166
2167
3101
3281
n.v.t.

Bijlage
09
09
10
11
12

In hoofdstuk 5 zal deze informatie worden geanalyseerd.

4.6. KAARTEN
REASeuro beschikt over een collectie Geallieerde stafkaarten uit de Tweede Wereldoorlog
met daarop (in sommige gevallen) aantekeningen van Duitse loopgraven, tankgrachten,
mijnenvelden, afweergeschut etc.
Het plangebied Vijfsluizen ligt op kaart Vlaardingen 2NE in de kaartvierkanten D.6773 en
D.6873, zie ook bijlage 08. Vooral voor de bombardementsgegevens, zie § 4.7 is dit
relevante informatie.
Een uitsnede van de Second Edition van genoemde kaart is opgenomen als bijlage 13 (2
bladen). Hierop staan aantekeningen van de geallieerden welke zijn opgetekend naar
aanleiding van luchtfoto-interpretatie.

4.7. BOMBARDEMENTSGEGEVENS
Alle bekende Geallieerde luchtaanvallen zijn opgetekend in de zogenaamde Operational
Record Books (ORB). De Britse gegevens hieromtrent zijn opgelegd in The National
Archives (TNA) in Kew-Londen.
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REASeuro heeft in de loop der jaren geïnvesteerd om een directe toegang te krijgen tot
belangrijke bombardementsgegevens uit Engeland. Hierdoor wordt direct beschikt over een
groot aantal (Engelse) bombardementsgegevens die betrekking hebben op heel Nederland.
Het grootste gedeelte van deze gegevens is in de REASeuro-database ingevoerd.
Niet alle detailinformatie van de individuele piloten is opgetekend; aanvallen op
gelegenheidsdoelen werden veelal alleen toegeschreven aan een gebied of traject. Tevens
beschikt REASeuro over een beperkte hoeveelheid aan informatie uit het Bundesarchiv in
Duitsland.
Op de kaartvierkanten en de onderliggende kaartcoördinaten, zie § 4.6, zijn geen
verwijzingen gevonden.
Op de plaatsnaam Vlaardingen zijn de volgende 9 relevante verwijzingen gevonden:
 TNA, Air 25/23, 28 augustus 1941.
Attack on railway station at VLAARDINGEN.
 Bundesarchiv, Polizeidiensten in den Niederlanden. RO 70/39, 23 november 1940
Unterbringung eines englischen Fliegeroffizers und eines Seemanns im Ziekenhuis in
Vlaardingen.
 Bundesarchiv, RM45/II, 20 mei 1940.
Englischer Luftangriff auf Tankanlagen in Vlaardingen bei Rotterdam. Mehrere Tanks
durch einen Bombentreffer in Brand gesetzt. Von 80 000 ton 10% vernichtet.
 Bundesarchiv, RM45/II, 30 juni 1940.
Feindl. Maschine flog über Rotterdam, wurde von Flak beschossen und stürzte
brennend zwischen Vlaardingen und Maassluis ab. Maschine vollkommen zerstört, Typ
nicht erkennbar.
 Bundesarchiv, RM45/II, 10 oktober 1940.
In Vlaardingen zerstörten 3 Sprengbomben 3 Häuser. 1 Soldat, 5 Zivilisten getötet. 25
Personsen verletzt.
 Bundesarchiv, RM45/II, 11 januari 1941.
Zwischen 15,00 und 17,00 Uhr wurden in Vlaardingen durch einen Flugzeug in der Nähe
der Ortskommandantur 4 Bomben abgeworfen, darunter ein Blindgänger. Schaden ist
nicht entstanden.
 Bundesarchiv, RM45/II, 11 mei 1941.
Feindliche Flugzeuge warfen 5 Bomben bei Vlaardingen ab, ohne Schaden zu
verursachen. Es wurden im Petroleumhafen mehrere Bomben von feindlichen Fliegern
afgeworfen, die einen grossen Brand verursachten.
 Bundesarchiv, RM45/II, 20 juli 1941.
In Spijkenisse und im Ölhafen Pernis und nordw. Vlaardingen wurden Bomben
afgeworfen. Schaden entstand nicht.
 Bundesarchiv, RM45/II, 28 augustus 1941.
15 Bristol-Blenheim und 8 – 10 Spitfire griffen im Tiefangriff Schiedam und Vlaardingen
anh. Es entstanden Schäden in der Wiltonwerft. Der im Bau befindliche Kühl-Dampfer
“Zuiderdam” 13.000 To. geriet in Brand; die Schiffsbauhalle und die Rörhrenhalle, ferner
der Schlachthof, der Bahnkörper bei Schiedam und die Oelanlage bei Vlaardingen
wurden beschädigt.
In hoofdstuk 5 zal de informatie nader worden uitgewerkt.
Informatie over Amerikaanse en/of Duitse bombardementen en/of beschietingen is
(vooralsnog) niet (direct) beschikbaar.
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4.8. DEFENSIEARCHIEVEN
Het EOCKL beheert de historische en naoorlogse archieven.
4.8.1.

MORA’s / WO’s EOCKL
Voor 1971 werd de taak van het ruimen van CE uitgevoerd door de
Hulpverleningsdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Vanuit de periode
1945-1971 waarin verreweg de meeste CE zijn geruimd, is, voor zover bekend,
geen archief bewaard gebleven. Wel worden in veel gemeentearchieven de
meldingen aan genoemde instantie in specifieke dossiers aangetroffen.
Het ECOKL heeft op verzoek het overzicht aangeleverd van de 65 bekende
meldingen uit de gemeente Vlaardingen tussen 1971 en heden. De selectie van een
achttal relevante meldingen is als overzicht weergegeven in bijlage 14.

4.8.2.

Mijnenveldkaarten
Na de Tweede Wereldoorlog is er direct een inventarisatie gemaakt van alle
bekende en vermoedelijke mijnenvelden in Nederland. Deze inventarisatie is
ondergebracht in het archief van het EOCKL.
Het EOCKL heeft een kaart aangeleverd waarop geen mijnenvelden en/of
mijnenverdachte gebieden staan aangegeven in het onderzoeksgebied.
De mijnenvelden behoeven derhalve geen nader onderzoek.

4.9. CONCLUSIE
Op basis van bovenstaande informatie blijkt dat voornamelijk het literatuuronderzoek, het
stadsarchief, Bundesarchiv, TNA, de geïnventariseerde luchtfoto’s, kaartmateriaal en het
EOCKL relevante informatie te hebben opgeleverd.
Deze informatie zal in het volgende hoofdstuk worden uitgewerkt.
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5. PROBLEEMANALYSE
5.1. INLEIDING
Uit de Probleeminventarisatie is gebleken dat binnen en/of in de directe omgeving van het
projectwerkgebied gedurende de Tweede Wereldoorlog voornamelijk activiteiten hebben
afgespeeld die relatie hebben met de luchtoorlog. Voor zover uit de bekende informatie naar
voren is gekomen, hebben er in Vlaardingen geen grondgevechten plaatsgevonden.

5.2. ANALYSE LITERATUURGEGEVENS
De literatuurinformatie uit hoofdstuk 4 wordt in onderhavige paragraaf aan een analyse
onderworpen ten aanzien van relevantie. De niet-relevante vermeldingen voor het project
Vijfsluizen in Vlaardingen zijn weggelaten.
Bron

Datum

Gebeurtenis

Analyse

63
KOR

21 mei
1940

Betreft (voormalig
olieopslagbedrijf; niet in directe
nabijheid Vijfsluizen.

63
ZWA I

20/21 juli
1940

70
ZWA I

3/4
augustus
1940

77
ZWA I

17/18
augustus
1940

80
ZWA I

24/25
augustus
1940
31
augustus/
1
september
1940

De Oude Matex wordt door Engelse
bommenwerpers met 250 lbs
bommen bestookt waardoor een
enorm vuur ontstaat en olietanks
geheel uitbranden.
Zes Engelse Blenheim
bommenwerpers vallen met succes
de olietanks bij Vlaardingen aan. Er
wordt grote schade aangericht en er
breekt brand uit.
Een Engels toestel (van het type
Albacore) valt olietanks bij
Vlaardingen aan. Na de aanval wordt
er een grote brand waargenomen.
Eén Engelse Blenheim
bommenwerper valt brandstofdepots
aan in Vlaardingen. Geen resultaten
waargenomen.
Eén Engelse Albacore valt olietanks
aan in Rotterdam/Vlaardingen.

84
ZWA I

108
ZWA I

5 Engelse Blenheim
bommenwerpers vallen Vlaardingen
aan met 12x 250 lbs bommen en
240x 4 lbs. brandbommen. Alle
explosieven kwamen in het
doelgebied terecht gevolgd door
branden.
30
Eén Albacore werpt bommen af op
september/ olietanks te Vlaardingen. Diverse
1 oktober
bominslagen worden waargenomen
1940
in het doelgebied. Er is geen brand
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Niet in directe nabijheid plan
Vijfsluizen.

Niet in directe nabijheid plan
Vijfsluizen.

Niet in directe nabijheid plan
Vijfsluizen.

Niet in directe nabijheid plan
Vijfsluizen.
Het huidige plan Vijfsluizen is niet
bekend als aanvalsdoel

Niet in directe nabijheid plan
Vijfsluizen.

5 maart 2009

Bron
110
ZWA I
65
KOR

87
LUT

114
ZWA I
132
ZWA I
133
ZWA I

131
BOC
231
ZWA I

419
ZWA I
474
ZWA I

136-

Datum

Gebeurtenis

waargenomen.
2/3 oktober Eén Albacore werpt bommen af op
1940
olietanks te Vlaardingen. Er zijn geen
resultaten waargenomen.
11 oktober 3 verdwaalde engelse bommen
1940
vallen in het centrum van
Vlaardingen. Er vallen vijf doden en
twintig gewonden te betreuren.
11 oktober Om 21.05 uur laten bommenwerpers
1940
3 brisantbommen vallen in de
omgeving Hoogstraat en zorgen voor
dood en ellende.
Tevens valt een twintigtal
brandbommen op panden aan de
Nassaulaan, Julianalaan, Prins
Hendriklaan en Holyweg. Materiele
schade hier blijft beperkt.
Er is onduidelijkheid of het Engelse
dan wel Duitse bommen waren.
11/12
Engelse Blenheims vallen Rotterdam
oktober
aan. Er vallen ook bommen op
1940
Vlaardingen.
17/18
4 Blenheims vallen olietanks aan in
november Vlaardingen. Er worden inslagen in
1940
het doelgebied waargenomen.
20/21
4 Engelse Hudson bommenwerpers
november vallen olietanks aan in Vlaardingen.
1940
Er worden inslagen in het doelgebied
waargenomen.
17/18 april Aanval op Wilton-Feijenoord; ook
1941
bommen op het westelijke deel van
Schiedam.
16 juli
Bij een grootschalige aanval op
1941
Rotterdam met Engelse Blenheim
bommenwerpers komen ook
bommen neer op het spoor bij
Vlaardingen-Oost en in de
Waalhaven.
7
Er vallen 8 (engelse) bommen bij de
november Nieuwe Matex.
1942
4 maart
Een aantal Amerikaanse B-17
1943
bommenwerpers werpt bommen af
op Rotterdam. Er vallen ook vijftien
bommen op het spoor tussen
Vlaardingen en Schiedam.
4 maart
28x B-17 bommenwerpers
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Analyse
Niet in directe nabijheid plan
Vijfsluizen.
Niet in directe nabijheid plan
Vijfsluizen.

Niet in directe nabijheid plan
Vijfsluizen.

Niet in directe nabijheid plan
Vijfsluizen.
Niet in directe nabijheid plan
Vijfsluizen.
Niet in directe nabijheid plan
Vijfsluizen.

600 meter OZO van plan
Vijfsluizen.
Locatie niet nader aangegeven.

Bij Nieuw Haven op minimaal 500
meter zuid van plan Vijfsluizen.
Locatie niet nader aangegeven.

1 kilometer NO van plan

5 maart 2009

Bron

Datum

Gebeurtenis

137
BOC

1943

bombarderen de scheepswerven van Vijfsluizen.
Rotterdam en Schiedam met 70 ton
aan bommen; 15 bommen komen
terecht op de spoorlijn tussen
Schiedam en Vlaardingen, waarbij
de spoorbrug over de Poldervaart
wordt beschadigd en het treinverkeer
5
wordt stilgelegd .

Om circa 10.25 uur wordt door de 8e
Air Force de brug over de
Poldervaart in de lijn SchiedamVlaardingen getroffen. De brug valt
gedeeltelijk in het water en de
sporen in de lijn Rotterdam – Hoek
van Holland zijn daardoor enige
dagen versperd.
481
28 maart
Wilton Feijenoord wordt door
ZWA I 1943
Engelse Ventura bommenwerpers
aangevallen: 69x 500 lbs en 92x 250
lbs. bommen worden afgeworpen.
De meeste bommen vallen op Wilton
Feijenoord tussen Schiedam en
Vlaardingen.
487
4 april
Aanval op Rotterdam met 24
ZWA I 1943
Ventura’s.
Op het terrein van Wilton ontploft
een blindganger.
24
22 juni
12 B-25 vallen Wilton Feijenoord
ZWA II 1943
aan. Beoogde doel getroffen.
564
25 februari Kanaalbrug en sluis te Schiedam
ZWA II 1945
aangevallen door vier vliegtuigen van
de RAF met acht 250-ponders
zonder resultaat
59723 maart
9 Typhoon jachtbommenwerpers
599
1945
vallen een installatie voor langeZWA II
afstandwapens in Vlaardingen aan.
Ook een ernaast gelegen
opslagplaats en fabrieksgebouwen
worden getroffen. Er wordt ook een
geweldige explosie waargenomen,
die vermoedelijk het hele doelgebied
vernietigd heeft. De Typhoons
hebben bij deze aanval raketten
afgevuurd.
248
HUU

5

Analyse

1 kilometer NO van plan
Vijfsluizen

600 meter OZO van plan
Vijfsluizen.

600 meter OZO van plan
Vijfsluizen.

600 meter OZO van plan
Vijfsluizen.
Niet nader aangegeven.

Niet nader aangegeven.

Bron: http://www.armyairforces.com/USAAF_Histories/Mar_43.txt ;
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Conclusie:
Op basis van de informatie uit de literatuur wordt vastgesteld dat in het projectwerkgebied
Vijfsluizen niet gericht is gebombardeerd. Wel heeft in de directe omgeving een aantal
bombardementen plaatsgevonden op een aantal doelen in de havens en de overige
infrastructuur.

5.3. ANALYSE STADSARCHIEF VLAARDINGEN
In bijlage 07 is het rapport weergeven van een bomaanval op 29 maart 1943 op het terrein
van de N.V. Havenbedrijf “Vlaardingen-Oost” aan de Vulcaanhaven. Het adres hiervan is
Schiedamsedijk 2a, pal ten zuiden van het plangebied Vijfsluizen.
Het plaatsvervangend hoofd van de Luchtbeschermingsdienst rapporteert dat een 20-tal
brisantbommen is afgeworpen, welke, voor zover waarneembaar, allen zijn geëxplodeerd.
Conclusie:
Op basis van de analyse van het rapport LBD wordt niet verwacht dat eventuele
blindgangers van vliegtuigbommen zich hebben uitgestrekt over het terrein van het plan
Vijfsluizen.

5.4. ANALYSE GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM
Uit het gemeentearchief van Schiedam zijn de dag- en nachtrapporten van de politie
geanalyseerd. De niet-relevante vermeldingen voor het project Vijfsluizen in Vlaardingen zijn
weggelaten.
Datum

Gebeurtenis

Analyse

5 maart
1943

De Ap. rapporteert dat de niet ontplofte
bommen, welke zouden liggen aan de
Vlaardingerdijk, ter hoogte van de Jacob
Marisstraat alhier, na onderzoek
ontplofte bommen blijken te zijn
geweest.
Van Oort, opzichter waterleiding,
vermoedt dat er nog een blindganger ligt
op de Vlaardingerdijk ongeveer 50 meter
voor de ingang Wilton. Deze rapporteert
later dat inderdaad een blindganger (een
andere dan de reeds bekende) op de
Vlaardingerdijk ligt. Plaatst de rode vlag
(9 april 1943 tot ontploffing gebracht).
A.p. van Deijl deelt de volgende
bijzonderheden aangaande het
bombardement mede:
Voltreffers genoteerd bij onder andere:
Vlaardingerdijk 341;
Paulus Potterstraat 33 en 35;
Vlaardingerdijk t/o Jan Heemstraat
Blindgangers genoteerd bij:
Vlaardingerdijk 28;
Vlaardingerdijk t/o Jan Vermeerstraat;

1 km oost van plan Vijfsluizen.

30 maart
1943

4 april 1943
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Circa 600 meter OZO van
plan Vijfsluizen.

Allen circa 700 meter oost van
plan Vijfsluizen.

5 maart 2009

Datum

Gebeurtenis

Analyse

Woensdag
14 april
1943

Bombardementen boven de Julianalaan;
Vlaardingerdijk en Paulus Potterstraat in
Schiedam; veel schade aan woningen.

700 tot 1.000 meter oost van
plan Vijfsluizen.

Tabel 6: Overzicht relevante rapportages politie Schiedam.
Conclusie:
Op basis van de analyse van de politierapporten van Schiedam wordt niet verwacht in het
plangebied Vijfsluizen CE aan te treffen.

5.5. ANALYSE LUCHTFOTO’S
De geïnventariseerde luchtfoto’s uit § 4.5 zijn geanalyseerd op oorlogsschade:
Bron
TARA
TDN

Datum
13 april 1942
29 nov 1944

TDN

09 april 1945

Bijlage
09
10
en
15
11
en
16

Analyse
Minder scherpe foto zonder zichtbare oorlogsschade.
Duidelijke foto met mogelijke enkelvoudige krater in
noordoostelijke gedeelte plangebied.





TDN

1954

12




Mogelijke enkelvoudige krater in noordoostelijk
gedeelte plangebied;
2 kraters met middenlijn van circa 4 meter ten
westen van de spoorbaan;
2 luchtdoelopstellingen pal noord van
Schiedamsedijk t.o. Vulcaanhaven;
1 mitrailleursnest in de noordelijke berm
Schiedamsedijk.
Sportpark Vijfsluizen is aangelegd in huidige
vorm;
Volkstuinen ten oosten van plangebied.

Tabel 7: Uitwerking analyse luchtfoto’s.
Conclusie:
Op basis van de analyses van de luchtfoto’s wordt geconcludeerd dat:
 in het noordoostelijke gedeelte van het plangebied zich een mogelijk enkelvoudige krater
bevindt;
 uitgangspunt is dat de spoorlijn haaks op de krater het potentiële doelwit is geweest;
 circa 20 meter ten westen van de spoorbaan, centraal in het plangebied, een
luchtaanval heeft plaatsgevonden waarbij 2 luchtgrondraketten zijn gebruikt;
 er op basis van verdere analyse van de luchtfoto’s niet wordt verwacht aan de oostzijde
van het spoor CE aan te treffen van deze aanval;
 pal ten zuidwesten van het plangebied een dubbele lichte luchtafweeropstelling heeft
gestaan, evenals een mitrailleursnest.

5.6. ANALYSE (STAF)KAARTEN
De analyse van de (staf)kaarten uit § 4.6. is geïntegreerd in de analyse van de luchtfoto’s,
zie § 5.5. de laatste opsomming.
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Conclusie:
De (staf)kaarten zijn een hulpmiddel geweest bij het analyseren van de luchtfoto’s.

5.7. ANALYSE BOMBARDEMENTSGEGEVENS
De analyse van de bombardementsgegevens uit TNA en het Bundesarchiv hebben
onderstaande relevante informatie opgeleverd:
 TNA, Air 25/23, 28 augustus 1941.
Attack on railway station at VLAARDINGEN.
Circa 1 km zuidwest van plangebied Vijfsluizen.
 Bundesarchiv, RM45/II, 20 mei 1940.
Englischer Luftangriff auf Tankanlagen in Vlaardingen bei Rotterdam. Mehrere Tanks
durch einen Bombentreffer in Brand gesetzt. Von 80 000 ton 10% vernichtet.
Minimaal 500 meter verwijderd van plangebied Vijfsluizen.
 Bundesarchiv, RM45/II, 10 oktober 1940.
In Vlaardingen zerstörten 3 Sprengbomben 3 Häuser. 1 Soldat, 5 Zivilisten getötet. 25
Personsen verletzt.
Minimaal 500 meter verwijderd van plangebied Vijfsluizen.
 Bundesarchiv, RM45/II, 11 januari 1941.
Zwischen 15,00 und 17,00 Uhr wurden in Vlaardingen durch einen Flugzeug in der Nähe
der Ortskommandantur 4 Bomben abgeworfen, darunter ein Blindgänger. Schaden ist
nicht entstanden.
Minimaal 500 meter verwijderd van plangebied Vijfsluizen.
 Bundesarchiv, RM45/II, 11 mei 1941.
Feindliche Flugzeuge warfen 5 Bomben bei Vlaardingen ab, ohne Schaden zu
verursachen. Es wurden im Petroleumhafen mehrere Bomben von feindlichen Fliegern
afgeworfen, die einen grossen Brand verursachten.
Minimaal 1.000 meter verwijderd van plangebied Vijfsluizen.
 Bundesarchiv, RM45/II, 20 juli 1941.
In Spijkenisse und im Ölhafen Pernis und nordw. Vlaardingen wurden Bomben
afgeworfen. Schaden entstand nicht.
Lokatie niet bekend.
 Bundesarchiv, RM45/II, 28 augustus 1941.
15 Bristol-Blenheim und 8 – 10 Spitfire griffen im Tiefangriff Schiedam und Vlaardingen
anh. Es entstanden Schäden in der Wiltonwerft. Der im Bau befindliche Kühl-Dampfer
“Zuiderdam” 13000 To. geriet in Brand; die Schiffsbauhalle und die Rörhrenhalle, ferner
der Schlachthof, der Bahnkörper bei Schiedam und die Oelanlage bei Vlaardingen
wurden beschädigt.
Minimaal 500 meter verwijderd van plangebied Vijfsluizen.
Conclusie:
De analyse van de bombardementsgegevens hebben geen relevante informatie opgeleverd
voor het plangebied Vijfsluizen.

5.8. ANALYSE MORA’S / WO’S EOCKL
De in bijlage 14 weergeven meldingen van aangetroffen CE in de nabijheid van het
plangebied Vijfsluizen betreffen allen schroot, dan wel per schip uit het voormalige Oostblok
aangevoerd munitie.
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Conclusie:
De meldingen bij het EOCKL tussen 1971 en heden geven geen aanleiding te
veronderstellen dat in het plangebied CE uit de Tweede Wereldoorlog zullen worden
aangetroffen.

5.9. AFBAKENING GEBIED VERHOOGD RISICO
In onderstaande subparagrafen wordt uiteengezet hoe tot een afbakening van verdachte
gebieden wordt gekomen inzake bombardementen waarbij mogelijk blindgangers zijn
achtergebleven in de bodem.
5.9.1.

Onderbouwing van de horizontale afbakening
Op basis van de luchtfoto-interpretatie is het verdachte gebied horizontaal
afgebakend.
Er is gebruik gemaakt van de bombardementsanalyses 6 van de 2nd TAF van de
RAF d.d. 4 juli 1946. Deze analyses zijn naar aanleiding van een aantal tactische
bombardementen op doelen in Nederland en Duitsland uitgevoerd. Er is een
onderscheid gemaakt tussen aanvallen met bommen en raketten.
Uit de analyses is een aantal zaken naar voren gekomen, namelijk:
- 50% van de afgeworpen bommen valt binnen een straal van 130 yards (ca.
118 meter) van het doel;
- de overige 50% van de afgeworpen bommen valt buiten de straal van 130
yards tot een maximale straal van 158 yards (ca. 144 meter) van het doel;
- raketaanvallen kunnen niet geheel worden geanalyseerd omdat het
onbekend is welke hoek de raketten zijn afgeschoten en/of welke richting de
aanval uitgevoerd is;
- tevens waren tijdens het onderzoek uit 1946 niet voldoende luchtfoto’s
voorhanden van raketaanvallen op spoorwegen om te analyseren.

5.9.2.

Horizontale afbakening
Een nauwkeurige horizontale afbakening van het gebied waar sprake is van een
verhoogd risico op het aantreffen van CE is op basis van de aangetroffen informatie
op hoofdlijnen te bepalen:
Vanaf de locatie van de bomkrater in het noordoostelijke deel van het plangebied
Vijfsluizen, zie bijlage 16, is een hartlijn getrokken op de spoorlijn. De kruising van
die lijn met het spoor wordt verondersteld het aanvalsdoel te zijn geweest.
Vanuit genoemde kruising is een cirkel met een straal van 144 meter getrokken,
zijnde het potentieel verdachte gebied.
Het terreingedeelte van het plan Vijfsluizen welke binnen deze cirkel valt wordt als
opsporingsgebied aangemerkt volgens schema in figuur 2 en bijlage 17.

6

Document met referentie BAFO/47651/RES d.d. 4 juli 1946 (TNA).
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Figuur 2: Schema deelgebieden.
Conclusie.
Het noordoostelijke gedeelte van het plan Vijfsluizen, zie bijlage 17, is verdacht op
(een) blindganger(s) van (een) vliegtuigbom(men).

5.10. AAN TE TREFFEN CE
Op basis van de analyse van de bovenstaande informatie is in deze paragraaf een overzicht
weergegeven van de te verwachten aan te treffen CE. Uit deze informatie kan veel
aanvullende noodzakelijke informatie worden gedestilleerd.
5.10.1. Soort en hoeveelheid vermoede CE
Op basis van de informatie uit de diverse bronnen kan de soort CE die aangetroffen
kan worden binnen het onderzoeksgebied worden bepaald. Tevens wordt het
verwachte aantal weergegeven. Een voorbeeld van de mogelijk aan te treffen CE is
weergegeven in bijlage 18.
Soort
Vliegtuigbommen tot 500 lbs (USA
en/of GB)

Bijlage
18

Hoeveelheid
0-2

Tabel 8: Soort en hoeveelheid vermoede CE.
5.10.2. Verschijningsvorm van de vermoede CE
De verschijningsvorm is van invloed op de risico’s en vormt daarmee een belangrijke
input voor de risicoanalyse. De CE uit de vorige paragraaf kan in de volgende
verschijningsvormen aangetroffen worden:
Soort
Vliegtuigbommen tot 500 lbs (USA en/of
en GB)

Verschijningsvorm
Afgeworpen

Tabel 9: Soort en verschijningsvorm vermoedelijke CE.
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5.10.3. Veiligheidsstraal / schervengevarenzone
Op basis van luchtfotoanalyse is vooralsnog gebleken dat de grootst te verwachten
CE van de categorie afwerpmunitie, binnen het projectwerkgebied, een geallieerde
vliegtuigbom van 500 lbs is. Hierbij hoort een schervengevarenzone van 425 m¹.
Het vaststellen van de veiligheidsstraal vindt plaats op basis van de vermoedelijke
soort en ligging van het CE gedurende de opsporing en ruiming. Bepalend hierbij is
het soort CE in relatie tot de diepte ten opzichte van het maaiveld/wateroppervlakte.
In onderstaande tabel is een overzicht van de mogelijk aan te treffen CE met de
explosieve inhoud en veiligheidsstraal weergegeven.
Soort CE

Vliegtuigbommen tot 500
lbs (USA en/of GB)

Type ontstekers

Explosieve
inhoud in
kg
Neusbuis en bodembuis
105
Mogelijk met chemische
vertraging
/ anti-demonteer

Veiligheids
-straal in m
425

Tabel 10: Veiligheidsstraal/schervengevarenzone.
Toelichting:
Veiligheidsstraal bij ingedrongen ligging:
Een CE wordt als ingedrongen beschouwd als het niveau van het maaiveld tot het
CE minimaal 10 maal het kaliber (doorsnede) bedraagt. Bij een ingedrongen ligging
kunnen kleinere veiligheidstralen worden gehanteerd (nadere uitwerking in de
uitvoeringsfase van een project conform voorschrift van de krijgsmacht, het VGVK19).
Vooralsnog wordt op basis van de verwachte CE de maximale veiligheidsstraal
vastgesteld op 425 m1. Worden de CE tijdens (detectie-) werkzaamheden niet
beroerd, dan kan er worden gewerkt met de minimale veiligheidsafstanden voor de
(detectie) werkzaamheden.
Indien tijdens de opsporingswerkzaamheden beschermende maatregelen worden
getroffen, kan de veiligheidsstraal aanzienlijk worden teruggebracht. Een afweging
in de kosten zal bepalend zijn voor de te treffen veiligheids- en beschermende
maatregelen. De veiligheidsstraal moet worden gehanteerd, zodra handelingen aan
het explosief worden verricht.

5.11. EINDCONCLUSIE PROBLEEMANALYSE
Op basis van het geheel aan geanalyseerde informatie is vastgesteld dat:
 Pal ten zuidoosten van het plangebied een Duitse (lucht)verdedigingsopstelling heeft
gestaan. Er wordt niet verwacht overblijfselen hiervan aan te treffen in het plangebied
zelf;
 Op circa 20 meter ten westen van het spoor Vlaardingen-Schiedam een tweetal duidelijk
herkenbare kraters zichtbaar is, vermoedelijk afkomstig van een raketbeschieting. Aan
de oostzijde van de spoorlijn worden geen blindgangers van dergelijke CE verwacht;
 Het noordoostelijke gedeelte van het plangebied Vijfsluizen verdacht is op één of
meerdere blindgangers van vliegtuigbommen.
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6. RISICOANALYSE
6.1. INLEIDING
De risicoanalyse is een analyse voor de vermoede CE in relatie tot het toekomstige gebruik
van de grond en de uit te voeren reguliere civieltechnische werkzaamheden. Uit de
risicoanalyse volgt een advies betreffende de noodzaak tot en urgentie van het ruimen van
de CE. Tevens wordt op basis van de risico-inventarisatie in overleg met het bevoegd gezag
het definitieve opsporingsgebied vastgesteld.

6.2. GEVOLGEN VAN EEN DETONATIE
Een ongecontroleerde detonatie van een CE op het maaiveld kan een enorm schadebeeld
veroorzaken. Indien een CE op of net beneden het maaiveld detoneert, zal dit een krater
veroorzaken zoals aangegeven in onderstaande figuur. De directe schade zal worden
veroorzaakt door scherven en luchtdrukwerking. Tot de afstanden genoemd in § 5.10.3
kunnen (zonder aanvullende maatregelen) scherven zich verplaatsen, slachtoffers maken
en/of materiële schade veroorzaken.

Figuur 3: Doorsnede krater.
Indien een CE, voorzien van een ontsteker met vertraagde werking, de bodem penetreert, is
de uitwerking van het explosief bij een eventuele detonatie verschillend van bovengenoemde
situatie. Afhankelijk van de diepteligging zal de scherfwerking en luchtdrukwerking op het
maaiveld wijzigen. Hoe dieper de ligging des te minder scherfwerking / luchtdruk aan het
oppervlak. Wel is het zo dat de ontstane schokgolf zich voortplant door de bodem en op
grote afstand schade kan toebrengen aan bestaande infrastructuur zoals leidingen, heipalen,
funderingen, etc.

Figuur 4: Schematische weergave blindganger CE.
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Bij een ongecontroleerde detonatie zal men rekening moeten houden met scherfwerking,
luchtdruk en schokgolfwerking.
Aan de hand van bovengenoemde vaststelling is het van belang te weten wanneer of door
welke handelingen CE ongecontroleerd tot detonatie kunnen komen. In grote lijnen komt het
neer op het volgende:
 spontane explosie (zonder directe invloed van buitenaf) 7 ;
 beroering van het explosief (stoten, verplaatsen, enz.);
 het veroorzaken van trillingen in de directe nabijheid van het explosief.
Op de locaties binnen het onderzoeksgebied waar geen sloop-, grond- hei- en/of
bouwactiviteiten zullen plaatsvinden, bestaat een zeer geringe kans op het spontaan
detoneren van eventuele CE.
Op de locaties in het onderzoeksgebied waar wél grondactiviteiten zullen plaatsvinden, is de
kans aanwezig op toucheren van CE.
Dit geldt ook voor de locaties binnen het onderzoeksgebied waar sloop- en /of heiactiviteiten
zullen plaatsvinden. Naast beroering van een eventueel CE bestaat ook de kans op trillingen
waardoor ook hier de kans aanwezig is op een detonatie van het explosief. Onderstaand zijn
de diverse toekomstige werkzaamheden en de daarmee verbonden risico’s in tabelvorm
weergegeven.
Gebieden waar graafwerkzaamheden plaatsvinden
Type explosief
Vliegtuigbommen tot 500
lbs (D en GB)

Type ontstekers

Risico

Neusbuis en bodembuis
Mogelijk met chemische
vertraging
/ anti-demonteer

Kans

Detonatie na beroering

Hoog

Indien tijdens de werkzaamheden personeel wordt blootgesteld aan de gevaren van CE
binnen de reguliere civieltechnische werkzaamheden, brengt dat in eerste instantie grote
risico’s met zich mee in het kader van de Arbo veiligheid. In tweede instantie is er sprake
van een risico in het kader van de Openbare Veiligheid.
Het is dan ook van belang dat het Bevoegd Gezag inzake OOV de beslissing neemt of men
overgaat tot de preventieve opsporing en ontmanteling van de vermoedelijke CE.

7

In het geval een vliegtuigbom is voorzien van een speciale ontsteker.
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7. FINANCIELE ASPECTEN / BIJDRAGEBESLUIT
7.1. BIJDRAGEBESLUIT
Het opsporen en ruimen van conventionele explosieven CE is een gemeentelijke
aangelegenheid en de beslissing om hiertoe in een concrete situatie al dan niet over te gaan
is de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders.
Indien de gemeente zelf tevens opdrachtgever is voor het opsporen en ruimen van CE uit
WOII, wordt onder voorwaarden door de Rijksoverheid aan de gemeente een bijdrage
toegekend. De toekenning van een rijksbijdrage vindt plaats op grond van het Bijdragebesluit
kosten opsporing en ruiming conventionele explosieven Tweede Wereldoorlog 2006
(Staatsblad 2006, nummer 711).
Via de website van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV)
(https://www.hetlnvloket.nl) is nadere informatie te verkrijgen.

7.2. ADVIES BIJDRAGEBESLUIT
Om voor een bijdrage in aanmerking te komen dient er een positief advies te worden
afgegeven voor het project. Een positief advies wordt gegeven indien “het gerede
vermoeden van de aanwezigheid van (een) Conventionele Explosie(f)ven, die na de Tweede
Wereldoorlog zijn (is) achtergebleven” bestaat. Een negatief advies wordt gegeven indien
onvoldoende onderbouwing bestaat dit “gerede vermoeden” te concluderen.
Op grond van dit onderzoek wordt aan deze voorwaarde voor een positief advies voldaan
omdat er voldoende onderbouwing is voor de mogelijke aanwezigheid van CE in de bodem
van het projectgebied.
De schervengevarenzone, zie bijlage 17, reikt over de bebouwde kom van Vlaardingen.
Hiermee is voldaan aan het toetsingscriterium.

7.3. RIJKSBIJDRAGE
Om voor een financiële tegemoetkoming van het Rijk in aanmerking te komen, zal het
project door de gemeente Vlaardingen dienen te worden aangemeld bij het ministerie.
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8. CONCLUSIE EN ADVIES
8.1. CONCLUSIE PROBLEEMINVENTARISATIE EN PROBLEEMANALYSE
Op basis van de Probleeminventarisatie en de Probleemanalyse wordt een positief advies
afgegeven voor het project “Vijfsluizen” in Vlaardingen. Er is een gerede kans op het
aantreffen van (een) niet gesprongen CE op enige diepte ten opzicht van het maaiveld.

8.2. LEEMTEN IN KENNIS
Uit dit Vooronderzoek is gebleken dat er een aantal leemten in kennis is, namelijk:
 Tussen de laatst beschikbare luchtfoto’s van 9 april 1945 en de bevrijding van
Nederland op 5 mei 1945 zijn geen luchtfoto’s bekend. Hierdoor kan over deze periode
ook geen schadeanalyse worden opgesteld;
 Het is onbekend of er gedurende de periode vanaf mei 1945 tot en met 1970
blindgangers en/of resten van vliegtuigbommen (en/of andere soorten CE) aangetroffen
dan wel verwijderd zijn binnen het onderzoeksgebied en/of plangebied;
 De zichtbare en vermoedelijke kraters op de geanalyseerde luchtfoto’s zijn niet te
herleiden naar een concrete datum waarop is gebombardeerd.

8.3. ADVIES
Het verdachte gedeelte van het projectwerkgebied is 2-dimensionaal afgebakend, zijnde het
opsporingsgebied, zie bijlage 17.
Opdrachtgever wordt geadviseerd, in relatie tot de voorgenomen werkzaamheden, een
Projectgebonden Risicoanalyse (PRA) uit te laten voeren voor het beoogde
opsporingsgebied.
Indien in het beoogde opsporingsgebied geen werkzaamheden plaatsvinden waarbij het
maaiveld, naar de situatie van 1945, wordt geroerd, kan worden overwogen de PRA
achterwege te laten en de werkzaamheden regulier uit te voeren.
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9. BIJLAGEN
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Bijlage 01

Onderzoeksgebied Vijfsluizen Vlaardingen

Onderzoeksgebied

Projectwerkgebied

Figuur 5: Luchtfoto Vijfsluizen (Bron: Stedenbouwkundig plan mei 2007).



Het gebied binnen het blauwe kader is het onderzoeksgebied.
Het rood aangegeven gedeelte is het projectwerkgebied zoals door opdrachtgever aangegeven.
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Bijlage 02

Het proces “Opsporen Conventionele Explosieven” (BRL)

Het proces bestaat uit de volgende vier fasen:
 Vooronderzoek
 Opsporing
 Oplevering
 Evaluatie
Onderstaand is de inhoud van elke afzonderlijke fase beschreven.

1.

Vooronderzoek

Het vooronderzoek wordt ten behoeve van het advies aan de opdrachtgever verdeeld in
respectievelijk de hoofdfasen Probleeminventarisatie en Probleemanalyse.
 Probleeminventarisatie
De Probleeminventarisatie omvat het verzamelen van (historisch) feitenmateriaal.
 Probleemanalyse
De Probleemanalyse omvat de analyse van het historisch feitenmateriaal en de vaststelling van
de aard en omvang van vermoede explosieven en bestaat ten minste uit:
 vaststellen soort en hoeveelheid vermoede CE;
 verschijningsvorm van de vermoede CE;
 inventarisatie locatiespecifieke omstandigheden;
 vaststellen en afbakenen van het verdachte gebied;
 evaluatie van de risico’s van de vermoede CE in relatie tot het toekomstige gebruik van de locatie.

2.

Opsporing

Opsporing omvat binnen het opsporingsgebied het geheel van:
 detecteren;
 lokaliseren;
 laagsgewijs ontgraven;
 identificeren;
 tijdelijk veiligstellen van de situatie;
 de overdracht aan de EODDEF.
Werkvoorbereiding
Ten behoeve van de opsporing dient te worden voorzien in een schriftelijke procedure voor de
werkvoorbereiding, waarin ten minste aandacht wordt besteedt aan:
 verantwoordelijkheden;
 samenwerking, identificatie en communicatie met verschillende disciplines;
 planning;
 documentatie en registraties.
Detectieonderzoek
Het vaststellen van de aanwezigheid van (mogelijke) CE door het met behulp van detectieapparatuur
uitvoeren van een meting en de beoordeling van de meetgegevens. Voor het uitvoeren van het
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detectieonderzoek kunnen uiteenlopende methoden en technieken worden ingezet. Er wordt
onderscheid gemaakt in analoge detectie en computerondersteunde detectie.
Lokaliseren
Door middel van het lokaliseren wordt de ligplaats van de gedetecteerde objecten 3-dimensionaal
vastgesteld. Het lokaliseren bestaat uit het:
- bepalen van de locatie van het object op basis van de meetwaarden (x/y coördinaat);
- bepalen ontgravingdiepte door (her)vaststellen van z-coördinaat.
Laagsgewijs ontgraven
Door het laagsgewijs ontgraven wordt het object blootgelegd, waardoor deze kan worden
waargenomen.
Identificeren
De identificatie volgt op het aantreffen van het object en heeft tot doel om vast te stellen of sprake is
van een explosief en zo ja, om de soort, subsoort en wapeningstoestand van eventueel geplaatste
ontstekers te bepalen.
Tijdelijk veiligstellen situatie
Het tijdelijk veiligstellen van de situatie omvat alle activiteiten na de benadering en identificatie die
benodigd zijn om de uitwerkingsrisico’s van het explosief in relatie tot de omgeving te beheersen tot
aan het tijdstip van overdracht van het explosief aan de Explosieven Opruimingsdienst van het
Ministerie van Defensie (EODDEF).
Overdracht aan EODDEF en afvoer schroot
Het ruimen van aangetroffen explosieven tijdens opsporingswerkzaamheden wordt uitgevoerd door
één van de Explosieven Opruimingsdiensten van het Ministerie van Defensie. Voor aanvang van de
opsporingsactie verzoekt de plaatselijke overheid, op aanwijzing van het opsporingsbedrijf, het
EOCKL de aangetroffen explosieven te ruimen.

3.

Oplevering

Na uitvoering van het project dient het terrein conform afspraak te worden opgeleverd.
Proces-verbaal van oplevering aan de opdrachtgever en Bevoegd Gezag
Voor opneming, goedkeuring en oplevering geldt het U.A.V. 1989.

4.

Evaluatie

De organisatie dient ten behoeve van de procesbeheersing aan het eind van ieder project een
evaluatie op te stellen. Deze evaluatie kan een gezamenlijk document betreffen van de verschillende
partijen, welke in de afzonderlijke projectdossiers wordt opgenomen.
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Bijlage 03

Gehanteerde begrippen

Algemene afkortingen
2nd TAF
Second Tactical Air Force
AEAF
Allied Expeditionary Air Force
AD
Alternatieve Doelen
BCOM
Bomber Command
BLUW
Bibliotheek Landbouw Universiteit Wageningen UR, Speciale Collecties
CE
Conventioneel Explosief
CCOM
Coastal Command
DOM
Dienst Opruiming Mijnen
EOCKL
Explosieven Opruimings Commando Koninklijke Landmacht
FCOM
Fighter Command
FLAK
Flugzeug Abwehr Kanone
JABO
Jachtbommenwerper
KB
Koninklijk Besluit
MG
Militair Gezag
MORA
Melding Opdracht Ruimrapportage Afdoening
NA
Nationaal Archief
NAP
Nieuw Amsterdams Peil
NIOD
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
PRO
Public Record Office
RD
Rijksdriehoek
TARA
The Reconnaissance Archives
TNA
The National Archives te Londen (UK)
TDN
Topografische Dienst Nederland
TOPOD
Topografische Dienst
WO II
Tweede Wereldoorlog
Werkgebied
De locatie waarin zich activiteiten in de bodem afspelen, zoals grondverzet, baggeren, heien, etc.
Deze activiteiten, die ontplooid worden binnen de toekomstige bestemming, vormen de aanleiding
voor het proces OCE.
FLAK
FLAK was het gevreesde Duitse luchtafweergeschut van diverse kalibers en staat voor Flugzeug
Abwehr Kanone.
MORA’s / WO’s
Munitie opdracht ruimrapport van de EOCKL: de rapportages van meldingen van alles wat verdacht is
een CE te zijn. Indien er daadwerkelijk sprake is van een CE, staat in de rapportage de ruiming ervan
ook vermeld. In het algemeen zijn dit de meldingsrapporten van de plaatselijke politie aan het EOCKL.
De achterzijde van het document wordt door de EOD gebruikt voor de registratie van de uitvoering
van de opdracht.
Conventionele Explosieven (CE)
Onder het begrip CE wordt in het algemeen verstaan: bommen en gevechtsladingen; geleide en
ballistische projectielen; munitie voor artillerie, mortieren en klein kaliber wapens; alle mijnen,
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torpedo’s en dieptebommen; vernielingsladingen; al dan niet pyrotechnische vuurwerken;
bundelrekken, moederbommen en dispensers; inrichtingen in werking gesteld door patronen en
stuwstoffen; elektrische ontstekingsinrichtingen.
Onderzoeksgebied
Het gebied waar het historische onderzoek zich op heeft gericht.
Positief advies
Het gerede vermoeden dat CE kunnen worden aangetroffen.
Verdacht gebied
Het gebied waarvan de mogelijkheid tot het aantreffen van CE door middel van feitelijk materiaal is
onderbouwd.
Veiligheid
Door een projectmatige aanpak met experts wordt de veiligheid gegarandeerd.
Onder het begrip veiligheid worden in dit verband de volgende aspecten verstaan:
- Openbare Orde en Veiligheid (OOV);
- Veiligheid in relatie tot de arbeidsomstandigheden (personele veiligheid).
Openbare Orde en Veiligheid
Op grond van de Gemeentewet (artikel 219 en 220) is B&W van de betrokken gemeente
verantwoordelijk voor Openbare Orde en Veiligheid binnen een project.
Dit betekent dat de burgemeester de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid heeft voor wat betreft alle
activiteiten die bij de handhaving van de veiligheid worden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders
bepaald in overige van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Veiligheid en arbeidsomstandigheden
Uit hoofde van de Arbo-wet is de betrokken gemeente als werkgever en/of opdrachtgever
verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid van haar werknemers of door haar
gecontracteerde derden. Binnen de gemeente berust deze verantwoordelijkheid bij de gemeenteraad.
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Bijlage 04

Stadsarchief Vlaardingen

Trefwoord
Openbare Orde

Inventarisnr.

Omschrijving

Openbare Veiligheid

4602

Ingekomen en minuten van
uitgaande stukken van de Afdeling
Evacuatie van de Secretarie, 19401941.
Agenda van de ingekomen en
uitgaande stukken van de Afdeling
Evacuatie van de Secretarie, 19401941.
Stukken betreffende de evacuatie
van personen uit Rotterdam, 1940.

4603

4604
Landsverdediging

4727 t/m
4991

Topografisch Historische
Atlas

Kaart 226

Oude Bibliotheek 7 F-499

Luchtbeschermingsdienst
1934-1945, archiefnr. 253

Vlaardingen sheet 2NE, Defence
Overprint 25 mar 45
Bomaanval 29 maart 1943

30

53

Plattegrond van de gemeente
Vlaardingen met vermeldingen van
de wijken en blokken, volgens
welke de luchtbeschermingsdienst
is ingedeeld en functioneert, 1942
met bijlage.
Dagrapporten van de uitkijkposten
1940-1944.
10 mei 1940 – 31 dec 1940

54

31 mei 1940 24 juli 1940

55

1 jan 1941 – 30 dec 1941

56

5 jan 1942 – 29 dec 1942

57

2 jan 1943 – 30 juni 1943

Copyright REASeuro 2007 ©
Projectnummer 07351/RO-090050
Definitief rapport Probleeminventarisatie en -analyse
Pagina 38 van 57

Inhoud / relevantie
Geen relevante
inventarissen
Geen relevantie

Geen relevantie

Geen relevantie
Algemene zaken
betreffende de
dienstplicht e.d.
Mooie kleurenkaart
met ingetekende
stellingen.
Kaartje met ontplofte
en niet-ontplofte
bommen
Kaart gefotografeerd

4 cm dik losbladig
A4-formaat;
meldingen
uitkijkposten.
1 cm dik losbladig
systeem, in het Duits.
5 cm dik losbladig
A4-formaat;
meldingen
uitkijkposten.
4 cm dik losbladig
A4-formaat;
meldingen
uitkijkposten.
1,5 cm dik losbladig
A4-formaat;
meldingen
uitkijkposten.
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Trefwoord

Inventarisnr.
58

Omschrijving
1 juli 1943 – 30 dec 1943

59

3 jan 1944 – 31 dec 1944

68

Proces-verbaal van de bominslag te
Vlaardingen op 11 oktober 1940
Proces-verbaal van de uitwerping
van brisantbommen door
vliegtuigen op 29 maart 1943.
Tekening van een brisantbom
(1938)

69

70

147

Rapport van den Gemeentelijken
Luchtbeschermingsdienst van
9.4.1940-1.1.1941

148

Rapport van den Gemeentelijken
Luchtbeschermingsdienst van
1.1.1941 – 31.12.1942
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Inhoud / relevantie
1,5 cm dik losbladig
A5-formaat;
meldingen
uitkijkposten.
4 cm dik losbladig
A5-formaat;
meldingen
uitkijkposten.
Losbladige rapporten
met schadeoverzicht.
Losbladige rapporten
met schadeoverzicht.
A0-tekening op dik
papier met
schematische
weergave
hoofdcomponenten
vliegtuigbom.
1 cm dik authentiek
gebonden boekwerk
met diverse originele
foto’s. Per dag
omschreven welke
activiteiten zijn
gebeurd. Niet
geïndexeerd naar
onderwerp
1 cm dik authentiek
gebonden boekwerk
met diverse originele
foto’s. Per dag
omschreven welke
activiteiten zijn
gebeurd.
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Bijlage 05

Inventaris nr. 30; plattegrond Vlaardingen met wijk- en bloknummers, 1942.
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Bijlage 06

Inventaris nr. 53, LBD, willekeurige pagina uit dagrapport 12 mei 1940
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Bijlage 07

Inventaris nr. 69, bombardement 29 maart 1943 (2 bladen)
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Bijlage 08

Uitsnede geallieerde stafkaart Vlaardingen 2NE met aantekeningen maart 1945
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Bijlage 09

Inpassing luchtfoto 13 april 1942 (losbladig)
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Bijlage 10

Inpassing luchtfoto 29 november 1944 (losbladig)
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Bijlage 11

Inpassing luchtfoto 9 april 1945 (losbladig)
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Bijlage 12

Inpassing luchtfoto 1954 (losbladig)
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Bijlage 13

Geallieerde stafkaart 2NE Vlaardingen met aantekeningen (losbladig, 2 bladen).

Figuur 6: 2NE Vlaardingen (Bron: Stadsarchief Vlaardingen)
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Figuur 7: Detail 2NE Vlaardingen (Bron: Stadsarchief Vlaardingen)

Figuur 8: Defence Legend (Bron: museum Overloon)
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Bijlage 14

WO_NR

Uitwerking relevante mora’s / WO’s gemeente Vlaardingen

CAT

OMSLIGPE

19780239
19832585

B
A

19853702

A

19882281
19931792
19940306
19941486
19970012

V
A
A
A
A

2e Ammanstraat 16
Ammanstraat 32b
Schip in koninklijke
Wilheminahaven
Kruising Nachtegaallaan
/ Burgemeester
Luijerinksingel
Langs de Vaart
Vulkaanhaven
Vulkaan
Op het schip

Aantal

Soort

1

schroot

1

schroot

1
1
2
1
9

schroot
schroot
hgr
obg
brandladingen
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Kaliber

Ost

Nationaliteit

Toestand

Procedure

Bijzonderheden
Geen
uitvoeringsopdracht

ZA, negatief advies

F1
125 mm

Rus
Rus
Rus

Leeg
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Meegenomen
Meegenomen
Vernietigd

Bijlage 15

Oorlogsschade luchtfoto 29 november 1944 (losbladig)
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Bijlage 16

Oorlogsschade luchtfoto 9 april 1945 (losbladig)
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Bijlage 17

Opsporingsgebieden Vijfsluizen Vlaardingen (losbladig)
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Bijlage 18

Vliegtuigbommen 500 lbs (GB)

Figuur 9: 500 lbs MC vliegtuigbom.
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Bijlage 19

Checklist BRL-OCE

Probleeminventarisatie:
Actie
Aanleiding van het
vooronderzoek
Omschrijving en doelstelling van
opdracht
Beschrijving uitvoering
onderzoek (incl. betrokken
personen)
Verantwoording feitenmateriaal
(incl. bronverwijzing)

Verwijzing rapport
§ 1.1
§ 1.3
Zie offerte

Hoofdstuk 3

Probleemanalyse:
Actie
Vaststellen soort en hoeveelheid
vermoede CE
Verschijningsvorm van de
vermoede CE
Inventarisatie locatiespecifieke
omstandigheden
Vaststellen en afbakenen van
het verdachte gebied
Evaluatie van de risico’s van de
vermoede CE in relatie tot het
toekomstige gebruik van de
locatie
Leemten in kennis

Verwijzing rapport
§ 5.10.1
§ 5.10.2
Hoofdstuk 2
§ 5.9
Hoofdstuk 6

§ 8.2
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Bijlage 20



Verzendlijst

1 exemplaar van rapport voor archief REASeuro;
2 exemplaren van rapport voor opdrachtgever.
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