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1 INLEIDING
1.1

Aanleiding

AVG Explosieven Opsporing Nederland (hierna: AVG) heeft in opdracht van het Hoogheemraadschap van
Schieland en de Krimpenerwaard en Ingenieursbureau KIJK een vooronderzoek naar de aanwezigheid van
conventionele explosieven (hierna: CE) uitgevoerd ter plaatse van het plangebied Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (hierna: KIJK) te Krimpenerwaard, Capelle aan den IJssel en Zuidplas (zie afbeelding 1). In de
toekomst vindt er over een afstand van zo’n 10 km een dijkversterking plaats tussen Krimpen aan den IJssel
en Gouderak. De hoofddoelstelling van het project is de bewoners en waarden die achter de dijken aanwezig zijn te beschermen tegen hoog water en overstroming van de Hollandsche IJssel.

1.2

Probleemstelling

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

1.3

Doelstelling

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

1.4

Onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied ligt te Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Ouderkerk aan den IJssel,
Nieuwerkerk aan den IJssel, Moordrecht en Gouderak in de gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen
aan den IJssel, Krimpenerwaard en Zuidplas. De IJssel loopt gedeeltelijk door het onderzoeksgebied, dat tevens bestaat uit poldergebied en bebouwing. AVG maakt een onderscheid tussen het onderzoeksgebied en
het analysegebied.1 Het analysegebied betreft het onderzoeksgebied inclusief een buffer van 181 meter. Alle
oorlogshandelingen binnen het analysegebied worden in dit vooronderzoek beoordeeld.

1

AVG hanteert in dit vooronderzoek de benaming “analysegebied” in plaats van studiegebied.
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Bij een duikbombardement met afwerpmunitie op een ‘pin point target’ wordt het CE verdachte gebied bepaald door een afstand van 181 meter gemeten vanuit het hart van het doel als zijnde CE verdacht te verklaren. Een dergelijke gevechtshandeling binnen de grenzen van het analysegebied leidt automatisch tot één
of meerdere CE verdachte gebieden in het onderzoeksgebied.

Afb.1 - Onderzoeksgebied: rood omlijnd. Analysegebied: zwart omlijnd.

1.5

Onderzoeksmethode
1.5.1

Algemeen

Bij het vooronderzoek worden literatuur en historische bronnen verzameld en gestructureerd geordend. Het eindresultaat is een rapportage met een bijbehorende CE-bodembelastingkaart. Het vooronderzoek dient conform de WSCS-OCE te worden uitgevoerd.2
1.5.2

Inventarisatie bronnenmateriaal

Het bronnenonderzoek vindt plaats op basis van een inventarisatie van:
 Gebeurtenissen die hebben geleid tot de mogelijke aanwezigheid van CE (indicaties);
 Gebeurtenissen die hebben geleid tot de verwijdering van CE (contra-indicaties).
De volgende archieven en collecties zijn wel/niet geraadpleegd:
Bron
Literatuur
Gemeentearchieven / Streekarchief MiddenHolland
2

VERPLICHTE BRONNEN
Korte omschrijving
O.a. En nooit was het stil…
Vermeldingen oorlogshandelingen

Geraadpleegd
Ja
Ja

Hoofdstuk
2.2
2.5

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het systeemcertificaat ‘Opsporen CE’
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VERPLICHTE BRONNEN
Korte omschrijving
Vermeldingen oorlogshandelingen

Bron
Provinciaal archief / Nationaal Archief te Den
Haag
Explosieven Opruimings Dienst Defensie

Geruimde explosieven (mora’s/wo’s),
mijnenkaarten
Luchtfoto’s Tweede Wereldoorlog

Luchtfotocollectie Bibliotheek Universiteit Wageningen
Luchtfotocollectie Topografische Dienst (Kadaster)

Luchtfoto’s Tweede Wereldoorlog

NIET-VERPLICHTE BRONNEN
Korte omschrijving
Inlichtingen verzet (575 serie)
Collecties 216k en 077

Bron
Nederlands Instituut voor Militaire Historie
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
Luchtfotocollectie National Collection of Aerial
Photography (NCAP)
The National Archives (Londen)
Bundesarchiv-Militärarchiv
The National Archives and Records Administration (Washington)

Luchtfoto’s Tweede Wereldoorlog
2nd TAF Daily Logs
Duitse 88e legerkorps
Gegevens 8th Air Force, 9th Air Force,
verschillende airborne divisions, 104th
US infantry division
Getuigenverslagen uit de eerste hand
Mijn- en Munitie Opruimingsdienst
Inspectie Bescherming Bevolking tegen
luchtaanvallen

Getuigen
Semi Statische Archiefdiensten (SSA) Rijswijk
Nationaal Archief te Den Haag

Bron
Bedrijfsarchief AVG
Bedrijfsdatabase AVG
Koninklijke Bibliotheek
Luchtfotocollectie Luftbilddatenbank
Centre Historique des Archives à Vincennes
The National Archives Ottawa
Locatiedeskundige
Heemkundekringen / historische kringen
Kadaster Zwolle

Geraadpleegd

Hoofdstuk

Ja

2.10

Ja

2.7

Ja

2.4

Ja

2.4

Geraadpleegd
Ja
Ja

Hoofdstuk
2.9
2.13

Nee
Ja
Nee

2.14

Nee
Nee
Ja

2.12

Ja

2.11

IN DE WSCS-OCE NIET GENOEMDE BRONNEN
Korte omschrijving
Geraadpleegd
Gegevens uit binnen- en buitenlandse
Ja
archieven
O.a. oude webartikelen
Ja
Oude krantenberichten
Ja
Luchtfoto’s Tweede Wereldoorlog
Ja
Franse gevechtsverslagen
Nee
Canadese gevechtsverslagen
Nee
Expert op het gebied van lokale histoNee
rie
Plaatselijke archieven
Nee
Collectie Stafkaarten Topografische
Ja
Dienst Kadaster te Zwolle

Hoofdstuk
2.1, 2.6
2.1, 2.6
2.6
2.4

2.3

De aanvullende bron National Collection of Aerial Photography (NCAP) is niet geraadpleegd, omdat
de wel door AVG geraadpleegde instelling Luftbilddatenbank o.a. gebruikmaakt van luchtfoto’s van
dit luchtfotoarchief. AVG beschikt niet over adresgegevens van relevante getuigen / relevante toegangsnummers/inventarisnummers uit de archieven Bundesarchiv-Militärarchiv en The National Archives and Records Administration (Washington).
1.5.3

Beoordeling bronnenmateriaal

In deze fase van het vooronderzoek worden de indicaties en contra-indicaties uit het bronnenonderzoek beoordeeld. Op basis van deze gegevens wordt gemotiveerd vastgesteld of er sprake is van een
van een op CE verdacht gebied. Indien er sprake is van een verdacht gebied, dan wordt tevens bepaald: de (sub)soort, de mogelijke aantallen en de verschijningsvorm van de vermoedelijk aanwezige
CE, alsmede de horizontale en verticale afbakening van het verdachte gebied (indien mogelijk).
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Bij de beoordeling van bronnenmateriaal is gebruikgemaakt van het geografisch informatie systeem
(GIS). De indicaties en contra-indicaties zijn vertaald naar een locatie in het RD-coördinatenstelsel en
verwerkt in GIS. De GIS dataset wordt mede gebruikt om te beoordelen of het onderzoeksgebied, of
delen daarvan, verdacht is op de mogelijke aanwezigheid van CE.
1.5.4

Verantwoording

Het vooronderzoek is tot stand gekomen dankzij de volgende personen:
 Dhr. J. ter Horst MA (historicus): opstellen van het vooronderzoek
 Dhr. P.P.A. van der Linde (assistent vooronderzoek): assistentie ten bate van het vooronderzoek
 Dhr. P.P.M. Gieben (information manager): GIS kaartmateriaal
 Dhr. H. van Driel (coördinator OCE): GIS kaartmateriaal
 Dhr. W. van den Brandhof MA (historicus): interne beoordeling opzet en inhoud rapportage
 Dhr. M.A. Abee (afdelingshoofd OCE): interne beoordeling opzet en inhoud rapportage
 Dhr. J.W.J. de Beer (manager OCE): interne beoordeling opzet en inhoud rapportage

1.5.5

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 bevat de resultaten van het literatuur- en het archiefonderzoek.
In hoofdstuk 3 zijn de relevante indicaties en contra-indicaties chronologisch geordend in een lijst van
gebeurtenissen. In dit hoofdstuk is tevens bepaald of de lijst met gebeurtenissen voldoende indicaties
bevat, waaruit blijkt dat ter plaatse van de onderzoekslocatie mogelijk CE aanwezig zijn.
Hoofdstuk 4 is het resultaat van de beoordeling van bronnenmateriaal. De bij hoofdstuk 4 behorende
CE-bodembelastingkaart is opgenomen in bijlage 6.5.
Conclusies en aanbevelingen komen aan de orde in hoofdstuk 5.
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2 INVENTARISATIE BRONNENMATERIAAL
2.1

Eerder uitgevoerde onderzoeken
2.1.1

Rapportages archief AVG

Medewerkers van AVG hebben in het verleden vooronderzoeken op het grondgebied van de gemeente Krimpenerwaard uitgevoerd. Het betreft de volgende rapportages:
 AVG Explosieven Opsporing Nederland, VO Schoonhovenseveer-Langerak d.d. 25 april 2014.
Projectnummer 1462018.
 AVG Explosieven Opsporing Nederland, NGCE Verkenning Centraal Holland d.d. 8 januari
2016. Projectnummer 1562003.
 AVG Explosieven Opsporing Nederland, KWA Lopikerwaard d.d. 2 maart 2016. Projectnummer
1562123.
 AVG Explosieven Opsporing Nederland, AZS Terrein Schoonhoven d.d. 1 november 2016. Projectnummer 1662138
In deze rapportages zijnGeen relevante vermeldingen met betrekking tot het analysegebied aangetroffen.
2.1.2

Derden

Er zijn in het AVG bedrijfsarchief door civiele explosieven opruimingsbedrijven in de gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard en Zuidplas uitgevoerde vooronderzoeken aanwezig. Het betreft de volgende rapportages:
 Saricon, Parallelstructuur A12 Extra Gouwekruising/Moordrechtboog d.d. 17 januari 2012. Documentcode: 11S150-VO-02
 Saricon, RijnGouweLijn Leiden-Gouda d.d. 29 september 2010. Documentcode 10S066-VO-01
 Saricon, Vooronderzoek Conventionele Explosieven Pannerdens Kanaal, Neder-Rijn en de Lek,
d.d. 8 februari 2012. Projectnummer 11S132.
 T&A Survey, Gehele beheersgebied van het HHSK d.d. 18 maart 2014. Projectnummer
0513GPR3437.13
 T&A Survey, Spoortracé Gouda – Rotterdam-Noord d.d. 8 april 2013. Projectnummer L-NGE001
Versie 3.0
 Van den Herik, Vooronderzoek Moordrecht Aansluiting N456 op de A20 d.d. 31 augustus 2009.
Projectnummer 10138 VO V1
Een zoekslag naar vooronderzoeken op het internet heeft geen relevante informatie opgeleverd.
De beschikbare rapportages zijn geanalyseerd. De resultaten zijn in de onderstaande tabellen samengevat:
Datum
4 oktober 1940

Gebeurtenis (bron: Saricon, Gouwekruising/Moordrechtboog)
14.46 uur. Moordrecht, s. Gouda. Anzahl der
Bomben: 5 (1 LZ.-Z). Keine Schadensmeldung. (bron: Bundesarchiv-Militärarchiv, Duitsland, p. 32)

Relevant
Nee

Motivatie
De vermelding is te globaal om de relevantie voor het analysegebied te
kunnen bepalen.

3

AVG heeft voor het vooronderzoek Gehele beheersgebied van het HHSK, uitgevoerd door T&A Survey, een addendum
geraadpleegd. Er zijn in dit addendum Geen relevante vermeldingen met betrekking tot het analysegebied aangetroffen.
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Datum

September 1944

1940-1945

Datum

8 december 1941

26 februari 1945

1978

1978

1985

Datum
1940-1945

Datum
1940-1945

1662114-VO-05

Gebeurtenis (bron: Saricon, RijnGouweLijn)
Er vonden steeds meer beschietingen en
bombardementen plaats op de spoorwegen
en de Rijksweg, voornamelijk rond de Groene
Brug en het hoge hok, waar de spoorlijnen bij
elkaar komen. Er kwam steeds meer
afweergeschut met veel Duitse soldaten in de
polder. De Groene Brug was vaak doelwit van
bombardementen. (bron: literatuur, p. 13)
In de polder, bij de „groene brug‟, zijn
gedurende de hele oorlog Duitse soldaten
gelegerd geweest, i.v.m. de strategische
ligging, een kruispunt van de belangrijkste
spoorwegen Rotterdam-Den Haag-Utrecht, en
hoofdwegen waarover veel werd
getransporteerd. (bron: literatuur, p. 14)
Gebeurtenis (bron: T&A Survey, Gehele beheersgebied van het HHSK)
“Uit een onderhoud met dhr. Holdermans van
de Historische Vereniging Ouderkerk Op
d’IJssel ten aanzien van het bombardmeent op
08-12-1941 blijkt dat recentelijk uit een collectie foto’s van het bombardement naar boven zijn gekomen. De foto’s laten de schade
en de verwoesting aan de gebouwen en de
omgeving zien waar de bom was ingeslagen.
Dhr. Holdermans wist de exacte locatie waar
de bommen terecht waren gekomen te vertellen, te weten de IJsseldijk Noord 16.” (Markeringsnummer 3437.1-055, p. 140)
Luchtfoto 4065. “Deze foto dekt het onderzoeksgebied nabij Ouderkerk aan den IJssel.
Op de foto zijn loopgraven en stellingen zichtbaar bij Ouderkerk aan den IJssel.” (geen
markeringsnummer, p. 158)
Mora’s 19782275, 19782326, 19782360,
19782398. “Tijdens de aanleg van de voetbalvelden werd veel munitie gevonden. Deze
was afkomstig uit aangevoerd zand uit de Eiffel. Er werden ongeveer 12 stuks munitie aangetroffen. Deze vondsten hebben derhalve
niets met oorlogshandelingen in het gebied te
maken.” (p. 134)
IJsseldijk 19, Krimpen aan den IJssel. Vondst:
1 brisantgranaat 7,5 cm. (Moranummer
19720190, p. 133)
Groenedijk 67, Nieuwerkerk aan den IJssel: 1
granaat 20 mm geruimd door de EOD, 15
maal klein kaliber munitie. (Moranummer
19851993, p. 138)
Gebeurtenis (bron: T&A Survey, Spoortracé
Gouda – Rotterdam-Noord)
Er zijnGeen relevante vermeldingen met betrekking tot het analysegebied aangetroffen.
Gebeurtenis (bron: Van den Herik, Vooronderzoek Moordrecht)
Er zijnGeen relevante vermeldingen met betrekking tot het analysegebied aangetroffen.

KIJK - Krimpenerwaard

Relevant

Motivatie

Nee

De locaties liggen buiten de begrenzing van het analysegebied.

Nee

De locaties liggen buiten de begrenzing van het analysegebied en anderzijds de vermelding is te globaal.

Relevant

Motivatie

Ja

De IJsseldijk 16 ligt binnen de begrenzing van het analysegebied.

Ja

De locaties liggen (gedeeltelijk) binnen de begrenzing van het analysegebied.

Ja

De locaties liggen binnen de begrenzing van het analysegebied.

Ja

De locatie ligt binnen de begrenzing
van het analysegebied.

Nee

De omschrijving van de vondst klopt
niet en de locatie is niet te herleiden.

Relevant
-

Relevant
-

Motivatie
-

Motivatie
-
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2.2

Literatuur
2.2.1

Meidagen 1940

Beknopt algemeen historisch kader:
Het Zesde en het Achttiende Duitse leger vielen op 10 mei 1940 Nederland binnen in kader van het
door Hitler bevolen Fall Gelb. Het Zesde Leger trok door het zuidelijk deel van Nederland richting het
Albertkanaal. De hoofdaanval van het Achttiende Leger was gericht op de Moerdijkbruggen die door
Duitse parachutisten waren veroverd. De Moerdijkbruggen waren de toegangspoort naar Vesting
Holland waar het Nederlandse opperbevel, koningin Wilhelmina en de regering zetelden.
Nederland was van groot belang voor de Luftwaffe (de Duitse luchtmacht). De vliegvelden zouden
worden gebruikt voor de strijd tegen Groot-Brittannië en tegelijkertijd kon het Ruhrgebied alleen
afdoende worden beschermd tegen vijandelijke luchtaanvallen wanneer er Nederlands grondgebied
aan het Derde Rijk was toegevoegd.
Het analysegebied in de meidagen van 1940:
In de hieronder staande tabellen zijn vermeldingen met betrekking tot de meidagen van 1940 te Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Ouderkerk aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel,
Moordrecht en Gouderak weergegeven:
Capelle aan den IJssel:
Datum
Mei 1940

Datum
Mei 1940

Datum
Mei 1940

Gebeurtenis (bron: F.J. Molenaar, De Blauwe
Serie. De Luchtverdediging in de meidagen
1940. Deel I en II)
Geen relevante vermeldingen met betrekking
tot het analysegebied aangetroffen.
Gebeurtenis (bron: V.E. Nierstrasz (red.), De
strijd tegen de luchtlandingstroepen rondom ’s
Gravenhage. Mei 1940)
Geen relevante vermeldingen met betrekking
tot het analysegebied aangetroffen.
Gebeurtenis (bron: E.H. Brongers, Opmars
naar Rotterdam. Deel 1)
Geen relevante vermeldingen met betrekking
tot het analysegebied aangetroffen.

Relevant
Nee

Relevant
-

Relevant
-

Motivatie
Geen CE indicatie.

Motivatie
-

Motivatie
-

Krimpen aan den IJssel:
Datum

10 mei 1940

1662114-VO-05

Gebeurtenis (bron: V.E. Nierstrasz (red.), De
strijd tegen de luchtlandingstroepen rondom ’s
Gravenhage. Mei 1940)
Teneinde te voorkomen dat de gelande Duitse
troepen verliezen zouden lijden door eigen
luchtbombardement, was bepaald, dat in het
gebied hetwelk N. van de Maas werd begrensd
door de lijn Katwijk – Leiden – Moerkapelle –
Krimpen – Maassluis – Ter Heijde – Noordzeekust niet meer mocht worden gebombardeerd.
(p. 27)

KIJK - Krimpenerwaard

Relevant

Nee

Motivatie

Geen CE indicatie.
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Datum
Mei 1940

Datum
Mei 1940

Gebeurtenis (bron: F.J. Molenaar, De Blauwe
Serie. De Luchtverdediging in de meidagen
1940. Deel I en II)
Geen relevante vermeldingen met betrekking
tot het analysegebied aangetroffen.
Gebeurtenis (bron: E.H. Brongers, Opmars
naar Rotterdam. Deel 1)
Geen relevante vermeldingen met betrekking
tot het analysegebied aangetroffen.

Relevant
-

Relevant
-

Motivatie
-

Motivatie
-

Ouderkerk aan den IJssel:
Datum
Mei 1940

Datum

10/11 mei 1940

Datum
Mei 1940

Gebeurtenis (bron: V.E. Nierstrasz (red.), De
strijd tegen de luchtlandingstroepen rondom ’s
Gravenhage. Mei 1940)
Geen relevante vermeldingen met betrekking
tot het analysegebied aangetroffen.
Gebeurtenis (bron: F.J. Molenaar, De Blauwe
Serie. De Luchtverdediging in de meidagen
1940. Deel I en II)
Ter hoogte van Ouderkerk aan den IJssel werd
reserve sergeant-vlieger F.C.H. Looyen (229)
die enigszins was achtergebleven, door Duitse
jagers aangevallen en neergeschoten, waarbij
hij met zijn vliegtuig neerstortte in de Hollandse
IJssel. (Deel 1, p. 179, 1007)
Gebeurtenis (bron: E.H. Brongers, Opmars
naar Rotterdam. Deel 1)
Geen relevante vermeldingen met betrekking
tot het analysegebied aangetroffen.

Relevant
-

Relevant

Ja

Relevant
-

Motivatie
-

Motivatie

De IJssel ter hoogte van Ouderkerk aan
den IJssel ligt binnen de begrenzing van
het analysegebied.

Motivatie
-

Nieuwerkerk aan den IJssel:
Datum
Mei 1940

Datum
10 mei 1940

Datum
Mei 1940

1662114-VO-05

Gebeurtenis (bron: V.E. Nierstrasz (red.), De
strijd tegen de luchtlandingstroepen rondom ’s
Gravenhage. Mei 1940)
Geen relevante vermeldingen met betrekking
tot het analysegebied aangetroffen.
Gebeurtenis (bron: F.J. Molenaar, De Blauwe
Serie. De Luchtverdediging in de meidagen
1940. Deel I en II)
Ter hoogte van Nieuwerkerk aan den IJssel is
een vliegtuig neergestort. (Deel 1, p. 440)
Gebeurtenis (bron: E.H. Brongers, Opmars
naar Rotterdam. Deel 1)
Geen relevante vermeldingen met betrekking
tot het analysegebied aangetroffen.

KIJK - Krimpenerwaard

Relevant
-

Relevant
Nee

Relevant
-

Motivatie
-

Motivatie
De vermelding is te globaal.

Motivatie
-
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Moordrecht:
Gebeurtenis (bron: V.E. Nierstrasz (red.), De
strijd tegen de luchtlandingstroepen rondom ’s
Gravenhage. Mei 1940)
Geen relevante vermeldingen met betrekking
tot het analysegebied aangetroffen.

Datum
Mei 1940

Gebeurtenis (bron: F.J. Molenaar, De Blauwe
Serie. De Luchtverdediging in de meidagen
1940. Deel I en II)
Geen relevante vermeldingen met betrekking
tot het analysegebied aangetroffen.

Datum
Mei 1940

Gebeurtenis (bron: E.H. Brongers, Opmars
naar Rotterdam. Deel 1)
Geen relevante vermeldingen met betrekking
tot het analysegebied aangetroffen.

Datum
Mei 1940

Relevant
-

Relevant
-

Relevant
-

Motivatie
-

Motivatie
-

Motivatie
-

Gouderak:
Gebeurtenis (bron: V.E. Nierstrasz (red.), De
strijd tegen de luchtlandingstroepen rondom ’s
Gravenhage. Mei 1940)
Geen relevante vermeldingen met betrekking
tot het analysegebied aangetroffen.

Datum
Mei 1940

Gebeurtenis (bron: F.J. Molenaar, De Blauwe
Serie. De Luchtverdediging in de meidagen
1940. Deel I en II)
Geen relevante vermeldingen met betrekking
tot het analysegebied aangetroffen.

Datum
Mei 1940

Gebeurtenis (bron: E.H. Brongers, Opmars
naar Rotterdam. Deel 1)
Geen relevante vermeldingen met betrekking
tot het analysegebied aangetroffen.

Datum
Mei 1940

2.2.2

Relevant
-

Relevant
-

Relevant
-

Motivatie
-

Motivatie
-

Motivatie
-

Luchtoorlog 1940-1945

In de hierop volgende tabellen staan vermeldingen over de luchtoorlog in Capelle aan den IJssel,
Krimpen aan den IJssel, Ouderkerk aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel, Moordrecht en Gouderak in de periode 1940-1945:
Capelle aan den IJssel:
Datum
1940-1945

1662114-VO-05

Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 – 5 mei 1945)
Geen relevante vermeldingen met betrekking
tot het analysegebied aangetroffen.

KIJK - Krimpenerwaard

Relevant
-

Motivatie
-
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Datum
1940-1945

Datum
16/17 oktober
1940
Datum

Maart 1944

7 oktober 1944

Datum

7 oktober 1944

Januari 1945

Datum
1944-1945

1662114-VO-05

Gebeurtenis (bron: G. J. Zwanenburg, En nooit
was het stil I & II)
Geen relevante vermeldingen met betrekking
tot het analysegebied aangetroffen.
Gebeurtenis (bron: SGLO crashregister, webeditie)
In Capelle is een Bf110 van de unit 4./NJG2
neergestort.
Gebeurtenis (bron: C. Peters-van der Gouw,
Capelle aan den IJssel. De geschiedenis)
Begin maart 1944 werd aan de bevolking bekend gemaakt dat een strook grond binnendijks door de Duitsers zou worden geïnundeerd: van Kralingse Veer tot aan Kortenoord
in Nieuwerkerk aan den IJssel zou langs de rivier een strook van 500 meter breedte onder
water worden gezet. (…) Na de oorlog begonnen de belanghebbenden onmiddellijk met het
weghalen van het water. Na dertig dagen was
het karwei geklaard en eind 1945 was er nauwelijks nog iets te zien van de ‘overstroming’.
(p. 179/180)
Op zaterdag 7 oktober 1944 blies de ondergrondse ’s morgens om half zes de spoorlijn
Rotterdam-Gouda op, net voorbij de grens Capelle – Nieuwerkerk. (p. 181)
Gebeurtenis (bron: J.J. G. Elhorst-Donker, Capelle aan den IJssel en de Tweede Wereldoorlog)
’s Morgens om half zes werd door de K.P.
(knokploeg) Capelle, in opdracht van Rotterdam, de spoorlijn in Nieuwerkerk aan den IJssel, net voorbij de grens met Capelle opgeblazen. (p. 44)
Eén van de door de groep [het verzet] ondernomen acties was in januari 1945. Er werden
op de Hoofdweg z.g. bandenbommen gelegd,
die met zand werden bedekt. De bedoeling
hiervan was dat ze zouden ontploffen als er
een auto overheen reed. Er ontstond een benarde situatie toen er al een Duitse auto over
een bommetje reed en hierdoor werd beschadigd, terwijl de leden van de groep nog bezig
waren. Ze renden het weiland in en kwamen
drijfnat terug aan de Berenweg. (p.116)
Gebeurtenis (bron: www.vergeltungswaffen.nl)
Geen relevante vermeldingen met betrekking
tot het analysegebied aangetroffen.

KIJK - Krimpenerwaard

Relevant
-

Relevant
Nee

Relevant

Motivatie
-

Motivatie
De vermelding is te globaal.

Motivatie

Nee

Geen CE indicatie.

Nee

De locatie ligt buiten de begrenzing van
het analysegebied.

Relevant

Motivatie

Nee

De locatie ligt buiten de begrenzing van
het analysegebied.

Nee

De locatie ligt buiten de begrenzing van
het analysegebied.

Relevant
-

Motivatie
-
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Krimpen aan den IJssel:
Datum
1940-1945

Datum
1940-1945

Datum
10 mei 1940
29 september 1944

Datum
1940-1945

Datum
1940-1945
Datum
1944-1945

Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 – 5 mei 1945)
Geen relevante vermeldingen met betrekking
tot het analysegebied aangetroffen.
Gebeurtenis (bron: G. J. Zwanenburg, En nooit
was het stil I & II)
Geen relevante vermeldingen met betrekking
tot het analysegebied aangetroffen.
Gebeurtenis (bron: SGLO crashregister, webeditie)
Een D-XXI van unit 2-II-1 LvR is bij de Stormpolder te Krimpen aan den IJssel neergestort.
Een Spitfire van het 222 Squadron maakt een
noodlanding bij Lekkerkerk-Krimpen aan den
IJssel.
Gebeurtenis (bron: F. van Wijnen, De Krimpenerwaard tijdens de Tweede Wereldoorlog
1940-1945)
Geen relevante vermeldingen met betrekking
tot het analysegebied aangetroffen.
Gebeurtenis (bron: W. Hoogerdijk et al., Zij
worden niet vergeten)
Geen relevante vermeldingen met betrekking
tot het analysegebied aangetroffen.
Gebeurtenis (bron: www.vergeltungswaffen.nl)
Geen relevante vermeldingen met betrekking
tot het analysegebied aangetroffen.

Relevant
-

Relevant
-

Relevant

Motivatie
-

Motivatie
-

Motivatie

Nee

De locatie ligt buiten de begrenzing van
het analysegebied.

Nee

De vermelding is te globaal.

Relevant
-

Relevant
Relevant
-

Motivatie
-

Motivatie
Motivatie
-

Ouderkerk aan den IJssel:
Datum
10 mei 1940
3 februari 1945

Datum
27 juni 1940

1662114-VO-05

Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 – 5 mei 1945)
T 041 Fokker D-XXI nr. 229 van het 2-II-1 LvR
in de Hollandse IJssel ter hoogte van Ouderkerk aan de IJssel gecrasht.
Bombardement door 11 vliegtuigen met 4,8
ton bommen op Ouderkerk.
Gebeurtenis (bron: G. J. Zwanenburg, En nooit
was het stil I & II)
Er is een Blenheim van No. 235 squadron bij
Ouderkerk aan den IJssel gecrasht. (Deel 1, p.
51)

KIJK - Krimpenerwaard

Relevant
Ja
Mogelijk

Relevant
Nee

Motivatie
De Hollandsche IJssel ter hoogte van
Ouderkerk aan den IJssel ligt binnen de
begrenzing van het analysegebied.
Ouderkerk aan den IJssel ligt grotendeels binnen de begrenzing van het
analysegebied.
Motivatie
De vermelding is te globaal.
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Datum
20 december 1942
5 oktober 1944

Datum

8 december 1941

Datum
1940-1945
Datum
1944-1945

Gebeurtenis (bron: SGLO crashregister, webeditie)
Een FW190 van het II/JG1 unit is ten zuidoosten van Ouderkerk aan den IJssel neergestort.
Een Spitfire van het 349 Squadron is bij Ouderkerk aan den IJssel, 9 km ten zuiden van
Gouda neergestort.
Gebeurtenis (bron: W. Hoogerdijk et al., Zij
worden niet vergeten)
In Ouderkerk aan den IJssel wordt Pieter Vonk
Noordegraaf op 8 december 1941 dodelijk
getroffen als een Engelse bom op zijn boerderij
aan de IJsseldijk valt, vlak bij de Gereformeerde Kerk. (p. 37)
Gebeurtenis (bron: F. van Wijnen, De Krimpenerwaard 1940-1945)
Geen relevante vermeldingen met betrekking
tot het analysegebied aangetroffen.
Gebeurtenis (bron: www.vergeltungswaffen.nl)
Geen relevante vermeldingen met betrekking
tot het analysegebied aangetroffen.

Relevant

Motivatie

Nee

De vermelding is te globaal.

Nee

De vermelding is te globaal.

Relevant

Ja

Relevant
Relevant
-

Motivatie
De IJsseldijk en de kerk liggen binnen
de begrenzing van het analysegebied.

Motivatie
Motivatie
-

Nieuwerkerk aan den IJssel:
Datum
10 mei 1940
16/17 januari
1941
19 maart 1945
24 maart 1945
12 april 1945

Datum
1940-1945

Datum
1940-1945

1662114-VO-05

Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 – 5 mei 1945)
T 021 Fokker C.V nr. 606 van het IV-2 LvR om
12.55 uur bij Noordgauwe te Nieuwerkerk gecrasht.
Bombardement door een Wellington op
Nieuwerkerk aan de IJssel. Getroffen werd de
spoorbaan.
Bombardement op de spoorlijn te Nieuwerkerk
aan den IJssel. Enkele bommen kwamen neer
in een weiland achter het (oude) gemeentehuis
en ook aan de ‘s-Gravenweg.
Bombardement op Nieuwerkerk aan den IJssel.
Getroffen werd de spoorlijn.
Stirling Mk IV LJ638 V8-Y van het No. 570
squadron tussen de 1e en 2e Tochtweg te
Nieuwerkerk aan de IJssel gecrasht.
Gebeurtenis (bron: G. J. Zwanenburg, En nooit
was het stil I & II)
Geen relevante vermeldingen met betrekking
tot het analysegebied aangetroffen.
Gebeurtenis (bron: SGLO crashregister, webeditie)
Geen relevante vermeldingen met betrekking
tot het analysegebied aangetroffen.

KIJK - Krimpenerwaard

Relevant

Motivatie

Nee

De vermelding is te globaal.

Nee

De spoorbaan ligt buiten de begrenzing
van het analysegebied.

Mogelijk

De ’s-Gravenweg ligt gedeeltelijk binnen
de begrenzing van het analysegebied.

Nee

De spoorlijn ligt buiten de begrenzing
van het analysegebied.

Nee

De locatie ligt buiten de begrenzing van
het analysegebied.

Relevant
-

Relevant
-

Motivatie
-

Motivatie
-
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Datum

7 oktober 1944

7 oktober 1944

Datum

19 maart 1945

Datum
1944-1945

Gebeurtenis (bron: J.J.G. Elhorst-Donker, Capelle aan den IJssel en de Tweede Wereldoorlog)
’s Morgens om half zes werd door de K.P.
(knokploeg) Capelle, in opdracht van Rotterdam, de spoorlijn in Nieuwerkerk aan den IJssel, net voorbij de grens met Capelle opgeblazen. (p. 44)
Op zaterdag 7 oktober werd er een bom geplaatst onder de spoorbrug op de grens Capelle en Nieuwerkerk. Het resultaat was dat de
spoorlijn enige tijd onbruikbaar was. (p. 111)
Gebeurtenis (bron: W. Hoogerdijk et al., Zij
worden niet vergeten)
Om strategische redenen wordt er een bombardement uitgevoerd op het spoorwegstation
van Nieuwerkerk aan den IJssel, waar de Duitsers V2-raketten overladen. Het station wordt
niet getroffen, maar wel meerdere woningen
aan de ’s-Gravenweg. Zeker tien burgers komen om. Bastiaan Pols wordt aan de zuidkant
van de IJssel getroffen door een bomscherf en
raakt zwaar gewond. (p. 38)
Gebeurtenis (bron: www.vergeltungswaffen.nl)
Geen relevante vermeldingen met betrekking
tot het analysegebied aangetroffen.

Relevant

Motivatie

Nee

De locatie ligt buiten de begrenzing van
het analysegebied.

Nee

De locatie ligt buiten de begrenzing van
het analysegebied.

Relevant

Motivatie

Mogelijk

De ’s-Gravenweg ligt gedeeltelijk binnen
de begrenzing van het analysegebied.

Relevant

Motivatie

-

-

Moordrecht:
Datum
10 mei 1940
10 mei 1940
September 1944
8 november 1944
12 november 1944
19 november 1944

29 november 1944

1662114-VO-05

Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 – 5 mei 1945)
T 297 Junker Ju 52/3m van het 3./KGzbV 9
om 10.20 uur nabij Moordrecht gecrasht.
Junker Ju 52/3m IZ+?K om 17.20 uur achter
de boerderij van de familie Bikker aan de provincialenweg te Moordrecht gecrasht.
Bombardement op Moordrecht. Getroffen werd
de boerderij van Van Velzen bij de
spoorwegovergang naar de Vijfde tocht.
Bombardement op Moordrecht. Getroffen werd
de boerderij “De Bovenstee” van de fam. Ouddijk.
Bombardement op Moordrecht. Getroffen werd
de spoorlijn naar Den Haag.
Bombardement op Moordrecht. Getroffen werd
de Stevensstraat.
Bombardement op Moordrecht. Getroffen werd
het terrein rondom de Groene brug, de
boerderij van J. v.d. Heuvel aan de Vijfde
Tochtweg, de boerderijen van K. Ouddijk, A.
Bikker, J. v.d. Bas, de woning van Mw. A. van
Schinkel-Van Vliet bij Akkeroord en de
boerderij van de fam. Bikker aan de Provinciale
weg.

KIJK - Krimpenerwaard

Relevant

Motivatie

Nee

De vermelding is te globaal.

Nee

De locatie ligt buiten de begrenzing van
het analysegebied.

Nee

De locatie ligt buiten de begrenzing van
het analysegebied.

Nee

De locatie is niet te herleiden.

Nee
Nee

Nee

De spoorlijn ligt buiten de begrenzing
van het analysegebied.
De locatie ligt buiten de begrenzing van
het analysegebied.

De locaties liggen buiten de begrenzing
van het analysegebied of zijn niet te herleiden.
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Datum
5 september 1944

Datum
1940-1945

Datum
1940-1945
Datum
1944-1945

Gebeurtenis (bron: G. J. Zwanenburg, En nooit
was het stil I & II)
Om 17.50 uur is trein 3611 bij Moordrecht
onder vuur genomen. (Deel 2, p. 291)
Gebeurtenis (bron: W. Hoogerdijk et al., Zij
worden niet vergeten)
Geen relevante vermeldingen met betrekking
tot het analysegebied aangetroffen.
Gebeurtenis (bron: SGLO crashregister, webeditie)
Geen relevante vermeldingen met betrekking
tot het analysegebied aangetroffen.
Gebeurtenis (bron: www.vergeltungswaffen.nl)
Geen relevante vermeldingen met betrekking
tot het analysegebied aangetroffen.

Relevant
Nee

Relevant
-

Relevant
Relevant
-

Motivatie
De spoorbaan bij Moordrecht ligt buiten
de begrenzing van het analysegebied.
Motivatie
-

Motivatie
Motivatie
-

Gouderak:
Datum
10 mei 1940

Datum
1940-1945

Datum
1940-1945

Datum
1940-1945

Datum
1940-1945
Datum
1944-1945

1662114-VO-05

Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 – 5 mei 1945)
Junker Ju 52/3m in de polder Middelblok ten
zuiden van Gouda en ten westen van
Gouderak gecrasht.
Gebeurtenis (bron: G. J. Zwanenburg, En nooit
was het stil I & II)
Geen relevante vermeldingen met betrekking
tot het analysegebied aangetroffen.
Gebeurtenis (bron: SGLO crashregister, webeditie)
Geen relevante vermeldingen met betrekking
tot het analysegebied aangetroffen.
Gebeurtenis (bron: W. Hoogerdijk et al., Zij
worden niet vergeten)
Geen relevante vermeldingen met betrekking
tot het analysegebied aangetroffen.
Gebeurtenis (bron: F. van Wijnen, De Krimpenerwaard 1940-1945)
Geen relevante vermeldingen met betrekking
tot het analysegebied aangetroffen.
Gebeurtenis (bron: www.vergeltungswaffen.nl)
Geen relevante vermeldingen met betrekking
tot het analysegebied aangetroffen.

KIJK - Krimpenerwaard

Relevant
Nee

Relevant
-

Relevant
-

Relevant
-

Relevant
Relevant
-

Motivatie
De vermelding is te globaal.

Motivatie
-

Motivatie
-

Motivatie
-

Motivatie
Motivatie
-
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2.2.3

Naoorlogse bevrijding

Het grondgebied van de gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Ouderkerk aan
den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel, Moordrecht en Gouderak werd pas na de Duitse capitulatie in
mei 1945 bevrijd. Derhalve hebben er in het laatste oorlogsjaar geen grondgevechten plaatsgevonden.
2.2.4

Munitieruimingen

De onderstaande boeken hebben betrekking op (naoorlogse) munitieruimingen. Er geen relevante
vermeldingen met betrekking tot het analysegebied aangetroffen.
Datum
1940-1947

Datum
1944-2004

2.3

Gebeurtenis (bron: A. Meijers, Achtung Minen
– Danger Mines. Het ruimen van landmijnen in
Nederland 1940-1947)
Geen relevante vermeldingen met betrekking
tot het analysegebied aangetroffen.
Gebeurtenis (bron: J. van Woensel, Vrij van explosieven. De geschiedenis van het EOCKL en
zijn voorgangers 1944-2004)
Geen relevante vermeldingen met betrekking
tot het analysegebied aangetroffen.

Relevant
-

Relevant
-

Motivatie
-

Motivatie
-

Collectie stafkaarten Topografische Dienst Kadaster te Zwolle
2.3.1

Geallieerde stafkaarten

Het analysegebied staat op de stafkaarten Rotterdam sheet 3NW (First Edition of1944), Bergambacht
sheet 3NE (First Edition of 1944) en Gouda sheet 383 (Edition onbekend) die zijn opgemaakt volgens
het Nord de Guerre coördinatenstelsel. Deze stafkaarten hebben een schaal van 1:25.000 en geven
een goed beeld van het analysegebied in de Tweede Wereldoorlog. Het analysegebied ligt op de
kaartvierkanten D.8473, D.8474, D.8573, D.8574, D.8575, D.8674,D.8675, D.8774, D.8775,
D.8776, D.8777, D.8778, D.8779, D.8874, D.8875, D.8876, D.8877, D.8878, D.8879, D.8880,
D.8975, D.8976, D.8978, D.8979, D.8980, D.8981, D.9079 en D.9080. Stafkaarten worden tevens gebruikt om de locaties van geallieerde luchtaanvallen te achterhalen (zie hoofdstuk 2.14).
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Afb. 2 – Geallieerde stafkaart van het analysegebied, gepositioneerd door middel
van GIS. Rood: onderzoeksgebied. Zwart: analysegebied.

2.3.2

Duitse stafkaarten

Er zijn in het AVG bedrijfsarchief relevante Duitse stafkaarten aanwezig:
 Topografische Karte der Niederlande 1:50.000, Truppenkarte 37 Ost. Rotterdam (3e uitgave oktober 1942).
 Topografische Karte der Niederlande 1:50.000, Truppenkarte 38 West. Gorinchem (3e uitgave
mei 1943).
Deze stafkaarten zijn vergelijkbaar met de exemplaren uit de voorgaande paragraaf en worden hier
derhalve niet afgebeeld.
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2.4

Luchtfoto’s
2.4.1

Geraadpleegde luchtfoto’s

De volgende luchtfotoarchieven zijn geraadpleegd:
 Archief van de Afdeling Speciale Collecties van de Wageningen Universiteitsbibliotheek. Dit archief bevat ruim 94.000 luchtverkenningsfoto’s, die zijn gemaakt door de Royal Air Force (RAF)
en United States Army Air Forces (USAAF) tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er zijn hier relevante
luchtfoto’s van het analysegebied aanwezig
 Archief van het Kadaster te Zwolle. Dit archief bevat circa 110.000 luchtverkenningsfoto’s uit de
oorlogsperiode, gemaakt door de RAF en USAAF. Het archief bestaat ook deels uit voor- en naoorlogse luchtfoto’s (in 1939 en 1940 zijn bijvoorbeeld de Grebbelinie en de Nieuwe Hollandse
Waterlinie in beeld gebracht). Er zijn hier relevante luchtfoto’s van het analysegebied aanwezig
 Het archief van de Luftbildatenbank te Estenfeld (Duitsland). De Luftbilddatenbank beschikt over
500.000 eigen luchtfoto’s en raadpleegt daarnaast archieven in Nederland, de Verenigde Staten,
Groot-Brittannië en Canada. Er zijn hier relevante luchtfoto’s van het analysegebied aanwezig.
De volgende luchtfoto’s zijn besteld en vervolgens geanalyseerd:
Datum

Vlucht

Fotonummer

Kwaliteit4

Collectie5

Georefereerd

3 oktober 1941

T-751

970

B/C

OG

Ja

28 april 1942

A-671

1033

B

OG

Ja

20 juni 1942

A-944

2034

A

LBDB

Ja

11 september 1942

C-376

2142

C

OG

Ja

1 januari 1945

4-1587

3039

C

OG

Ja

26 februari 1945

106G-4535

3063

A

Kad

Ja

26 februari 1945

106G-4535

4065

A/B

OG

Ja

26 februari 1945

106G-4536

3324, 3325

B

Kad

Ja

13 april 1945

106G-5296

3027, 3028

A

Kad

Ja

13 april 1945

4-2290

3081, 3179

B

OG

Ja

13 april 1945

4-2290

A

UW

Ja

12 mei 1945

16-2171

3073, 3075,
3077, 3079,
4030, 4032,
4074, 4076
2011

C

UW

Ja

9 juli 1945

3G-TUD-S088

5028, 5030,
5048

B

LBDB

Ja

De luchtfoto’s zijn als categorie A, B en C gekwalificeerd. Dat betekent dat de verkrijgbare luchtfoto’s
een kleine, middelmatige of grote kwalitatieve beperking hebben voor wat betreft luchtfoto-interpretatie.

4

Geallieerde kwalificatie van fotokwaliteit. A = goed, B = matig, C = slecht.

5

UW = Universiteit Wageningen, afd. Speciale Collecties
Kad = kadaster
NCAP = National Collection of Aerial Photography
LBDB = Luftbilddatenbank
OG = Aangeleverd door opdrachtgever
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Afb. 3 - Luchtfoto van het analysegebied. De luchtfoto d.d. 26 februari 1945 is gepositioneerd door middel
van GIS. Rood omlijnd: onderzoeksgebied.

Afb. 4 - Luchtfoto van het analysegebied. De luchtfoto d.d. 26 februari 1945 is gepositioneerd door middel
van GIS.
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Afb. 5 – Reeks luchtfoto’s van het analysegebied. De luchtfoto’s d.d. 3 oktober 1941, 20 juni 1942 en 26
februari 1945 zijn gepositioneerd door middel van GIS. Hierop is de schade zichtbaar die aan de IJsseldijk in
Ouderkerk aan den IJssel is aangericht.

2.4.2

Luchtfoto-interpretatie 1941-1945

Een belangrijk selectiecriterium voor de luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog is de opnamedatum.
De voorkeur ging primair uit naar luchtfoto’s die zo kort mogelijk voor en na de belangrijkste gevechtshandelingen zijn gemaakt. Er is daarnaast rekening gehouden met de kwaliteit van de luchtfoto’s, alsmede de schaal.6 Er kan naar aanleiding van de luchtfotoanalyse worden geconcludeerd
dat er sporen van gevechtshandelingen in het analysegebied zichtbaar zijn.
De bevindingen naar aanleiding van de luchtfotoanalyse kunnen als volgt worden samengevat:
Luchtfoto
970
1033
2034
2142
3039
3063

6

Analyseresultaat
Geen sporen van gevechtshandelingen in het
analysegebied waargenomen.
Geen sporen van gevechtshandelingen in het
analysegebied waargenomen.
Schade als gevolg van een luchtaanval waargenomen aan de IJsseldijk te Ouderkerk aan
den IJssel.
Geen sporen van gevechtshandelingen in het
analysegebied waargenomen.
Geen sporen van gevechtshandelingen in het
analysegebied waargenomen.
Geen sporen van gevechtshandelingen in het
analysegebied waargenomen.

Relevant

Motivatie

--

--

--

--

Ja

Een door afwerpmunitie getroffen gebied is, conform de WSCS-OCE, verdacht op CE.

--

--

--

--

--

-De loopgraven en stellingen zijn, conform de WSCS-OCE, verdacht op CE.

4065

Op de luchtfoto zijn binnen het analysegebied
loopgraven en stellingen waargenomen.

Ja

3324, 3325

Er zijn bomkraters, loopgraven en stellingen
waargenomen.

Ja

Een door afwerpmunitie getroffen gebied, loopgraven en stellingen zijn,
conform de WSCS-OCE, verdacht op
CE.

AVG baseert zich bij de selectie van luchtfoto’s op de kwaliteitsaanduiding van de leverancier.
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Luchtfoto

Analyseresultaat

3027, 3028

Op de luchtfoto zijn stellingen en loopgraven
zichtbaar.

Ja

Motivatie
De loopgraven en stellingen zijn, conform de WSCS-OCE, verdacht op CE.

3081, 3179

Op de luchtfoto zijn stellingen en loopgraven
zichtbaar.

Ja

De loopgraven en stellingen zijn, conform de WSCS-OCE, verdacht op CE.

3073, 3075,
3077, 3079,
4030, 4032,
4074, 4076

Er zijn stellingen, loopgraven en een prikkeldraadversperring waargenomen.

Ja

De loopgraven en stellingen zijn, conform de WSCS-OCE, verdacht op CE.

--

--

--

--

2011
5028, 5030, 5048

2.4.3

Relevant

Geen sporen van gevechtshandelingen in het
analysegebied waargenomen.
Geen sporen van gevechtshandelingen in het
analysegebied waargenomen.

Luchtfoto-interpretatie huidige situatie

Het analysegebied is in de huidige situatie geanalyseerd met behulp van Google Maps, Google Earth
en Bing Maps. Uit een vergelijking van deze luchtfoto’s met de in de voorgaande paragrafen besproken exemplaren blijkt dat er naoorlogse veranderingen hebben plaatsgevonden. De bebouwing aan
de IJssel is met name landinwaarts uitgebreid.
Zo is bijvoorbeeld het buitendijkse gebied bij de Kortenoord te Nieuwerkerk aan de IJssel bebouwd en
is de bebouwde kom van Ouderkerk aan de IJssel uitgebreid, voornamelijk langs de Kerkweg. In Capelle aan de IJssel is aan de Groenedijk de gemeentewerf gebouwd en ter hoogte van de huidige IJsseldijk Noord te Gouderak heeft zandwinning plaatsgevonden. Ondanks de naoorlogse veranderingen bestaat het analysegebied voornamelijk uit poldergebied, evenals ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.

Afb. 6 - Luchtfotocollage van het analysegebied ter plaatse van Ouderkerk aan de IJssel. De luchtfoto’s d.d. 1945
en 2016 zijn gepositioneerd door middel van GIS.
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2.4.4

Kabels en leidingen (KLIC)

Uit een bureaustudie voor het project KIJK, opgesteld door BWZ Ingenieurs, wordt duidelijk dat er in
de dijken van het projectgebied verschillende kabels en leidingen aanwezig zijn. Denk bijvoorbeeld
aan gas lage- en hogedruk, datatransport, laagspanning, middenspanning en water. De kabels en
leidingen die in de lengte van het dijklichaam liggen, worden verlegd naar een nader te bepalen
tracé. Hiervoor wordt een separaat traject gestart.

2.5

Gemeentearchieven / Streekarchief Midden-Holland

Het analysegebied lag in de Tweede Wereldoorlog in de volgende toenmalige gemeenten:
 Capelle aan den IJssel
 Gouderak
 Krimpen aan den IJssel
 Moordrecht
 Nieuwerkerk aan den IJssel
 Ouderkerk aan den IJssel
Bij het Streekarchief Midden-Holland zijn de volgende inventarisnummers geraadpleegd:
Gemeentearchief Capelle aan den IJssel. Toegang onbekend.
758. Bijlagen bij de gemeenterekening: Bevelen tot betaling met uitgaven betreffende de Tweede Wereldoorlog.
2403. Stukken betreffende de werkzaamheden van de Luchtbeschermingsdienst te Capelle.
4039. Plechtigheden en herdenkingen: Viering herdenking bevrijding en dodenherdenking in de gemeente.
4040. Nationale Dodenherdenking en 5 mei viering (o.m. bijzondere activiteiten 40-jarige herdenking in 1985)
4041. Vergoedingen n.a.v. zogenaamde regelmatige Duitse vorderingen, met registers van bezettingsschade.
4042. Kosten van inkwartiering bij ingezetenen van leden van de Duitse weermacht; Inkwartieringsregister op
grond van artikel 21 der Inkwartieringswet.

Periode
1948-1949
1940-1945
1968-1979
1980-1987
1948-1954
1948-1949,
1959, 1963

Gemeentearchief Gouderak. Toegang 0800.
14-15. Notulen van de geheime vergaderingen van de gemeenteraad.
278. Luchtbescherming
279. Marechaussee
280. Militaire Zaken
693. Stukken betreffende onderlinge hulpverlening in geval van brand in de provincie Zuid-Holland
862. Stukken betreffende schade aangebracht door de Duitse bezetting
863. Stukken betreffende vergoeding aan schippers wegens geleden oorlogsschade

Periode
1921-1951
1938-1947
1943-1944
1943-1944
1938-1943
1944-1947
1945-1946

Gemeentearchief Krimpen aan den IJssel. Toegang 1148.
5. Duitse bezetting
14. Politiezaken

Periode
1940-1945
1942-1945

Gemeentearchief Moordrecht. Toegang 0577.
11. Registratie en herstel oorlogsschade

Periode
1946

Gemeentearchief Nieuwerkerk aan den IJssel. Toegang 34.
102. Verkeer en vervoer over spoorwegen.

Periode
1940-1959

Gemeentearchief Ouderkerk aan den IJssel. Toegang 0989.
9. Luchtbescherming
10. Geen titel (schademeldingen)
11/1. Bescherming bevolking
11/2. Luchtbescherming personeel
11/3. Luchtbescherming: vereniging

Periode
z.j.
z.j.
z.j.
z.j.
z.j.
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Gemeentearchief Ouderkerk aan den IJssel. Toegang 0989.
11/4. Bezettingsschade

2.5.1

Periode
z.j.

Luchtbeschermingsdienst, aangetroffen/geruimde CE en oorlogsschade

Er zijn in de gemeentearchieven documenten van de Luchtbeschermingsdienst aanwezig. De Luchtbeschermingsdienst was tijdens de Tweede Wereldoorlog onder andere verantwoordelijk voor het geven
van luchtalarm bij bombardementen, het controleren van verduisteringsmaatregelen en het opnemen
van schade na uitgevoerde bombardementen en vliegtuigbeschietingen.
In de hierop volgende overzichten zijn gegevens met betrekking tot de Luchtbeschermingsdienst, geruimde CE en oorlogsschade betreffend de (voormalige) gemeenten Capelle aan den IJssel, Gouderak en Moordrecht opgenomen. In de overige gemeentearchieven zijn geen vermeldingen aangetroffen. De aangetroffen vermeldingen hebben geen betrekking op het analysegebied.
Capelle aan den IJssel:
Datum

29/30 april 1941

Mei 1941

1 juli 1943

16 september 1944

7 oktober 1944

1945

Gebeurtenis. (bron: Gemeentearchief
Capelle aan den IJssel. Toegang onbekend)
In de nacht van 29 op 30 april 1941
vond er in Capelle een luchtaanval
plaats. De bom viel aan de Nijverheidstraat. (inventarisnr. 4040)
Een zestal inwoners van de gemeente
Capelle aan den IJssel, woonachtig aan
de voet van de IJsseldijk in Kralingseveer,
kwam om het leven door een bominslag.
(inventarisnr. 4039)
Op 1 juli 1943 vordert de Duitse
Wehrmacht grond aan de Hoofdweg 14,
18, 24, 30, 36 en de Schollevaartseweg
5. Op deze weilanden wordt een barakkenkamp gebouwd. Op het weiland aan
de Schollevaartseweg wordt een bunker
opgericht. Tot het eind van 1944 wordt
het kamp gebruikt. (inventarisnr. 4040)
Op 16 september 1944 werd bij het viaduct nabij Zevenhuizen de taxi van J.
Koppenol vanuit de lucht beschoten. De
chauffeur en de distributie-ambtenaar
Van der Koek raakten ernstig gewond.
(inventarisnr. 4039)
Er werd door het verzet een bom geplaatst onder de spoorbrug tussen Capelle aan den IJssel en Nieuwerkerk aan
den IJssel. (inventarisnr. 4039)
Aan het einde van de oorlog werd een
groot gedeelte van de gemeente tussen
de IJsseldijk en de Spoorbaan geïnundeerd. (inventarisnr. 4039)

Relevant

Motivatie

Documentcode

Nee

De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.

GA-0502-CapelleadIJssel-404022

Nee

De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.

GA-0502-CapelleadIJssel-403970

Nee

De locaties liggen buiten de
begrenzing van het analysegebied.

GA-0502-CapelleadIJssel-404015

Nee

De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.

GA-0502-CapelleadIJssel-403972

Nee

De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.

GA-0502-CapelleadIJssel-403971

Nee

Geen CE indicatie.

GA-0502-CapelleadIJssel-403975

Motivatie

Documentcode

De vermelding is te globaal.

GA-1913-Gouderak-862-13

Gouderak:
Datum
Onbekend

1662114-VO-05

Gebeurtenis. (bron: Gemeentearchief
Gouderak. Toegang 0800)
Opgave van percelen die zijn bezet met
stellingen en prikkeldraad. (inventarisnr.
862)

Relevant
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Moordrecht:
Datum
10 mei 1940
September 1944
September 1944mei 1945
19 november 1944
19 november 1944
19 november 1944
29 november 1944
29 november 1944
29 november 1944
Januari-februari
1945
Maart 1945

Maart 1945
9 maart 1945

2.6

Gebeurtenis. (bron: Gemeentearchief
Moordrecht. Toegang 0577)
De huizen aan de Provinciale weg B8 en
B9 Moordrecht hebben oorlogsschade
opgelopen. (inventarisnr. 11)
Een café met woning aan de Middelweg
E19 te Moordrecht heeft oorlogsschade
opgelopen. (inventarisnr. 11)
Een pand aan de Middelweg 17 te
Moordrecht heeft bezettingsschade opgelopen. (inventarisnr. 11)
Een pand aan de Westringdijk C.61 te
Moordrecht heeft oorlogsschade opgelopen. (inventarisnr. 11)
Een pand aan de Westringdijk C.79 te
Moordrecht heeft oorlogsschade opgelopen. (inventarisnr. 11)
Panden aan de Westringdijk C.66 en
C.68 te Moordrecht hebben oorlogsschade opgelopen. (inventarisnr. 11)
Een pand aan de Westringdijk C57 te
Moordrecht heeft oorlogsschade opgelopen. (inventarisnr. 11)
Een pand aan de Ringdijk C.26 te
Moordrecht heeft oorlogsschade opgelopen. (inventarisnr. 11)
Een pand aan de Zuidelijke Dwarsweg
A.1D heeft oorlogsschade opgelopen.
(inventarisnr. 11)
Een pand aan de Middelweg E.25 te
Moordrecht heeft oorlogsschade opgelopen. (inventarisnr. 11)
Een boerderij aan de Nieuwekerkseweg
B.17 te Moordrecht heeft oorlogsschade
opgelopen door het inslaan van een
bom in de omgeving. (inventarisnr. 11)
Een pand aan de Nieuwerkerkseweg
B.20 te Moordrecht heeft oorlogsschade
opgelopen. (inventarisnr. 11)
Een pand aan de Ringdijk C.18 te
Moordrecht heeft oorlogsschade opgelopen. (inventarisnr. 11)

Relevant
Nee

Motivatie

Documentcode

De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.

GA-1892Moordrecht-11-8

De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.
De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.

GA-1892Moordrecht-1114
GA-1892Moordrecht-1112
GA-1892Moordrecht-1133
GA-1892Moordrecht-1128
GA-1892Moordrecht-1129
GA-1892Moordrecht-1113
GA-1892Moordrecht-1127
GA-1892Moordrecht-1151
GA-1892Moordrecht-1115

Nee

De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.

GA-1892Moordrecht-1149

Nee

De locatie ligt buiten de begrenzing van het analysegebied.

Nee

De oorzaak van de schade
is niet te herleiden.

GA-1892Moordrecht-1150
GA-1892Moordrecht-1121

Nee
Nee
Nee

De oorzaak van de schade
is niet te herleiden.

Nee

De oorzaak van de schade
is niet te herleiden.

Nee

De oorzaak van de schade
is niet te herleiden.

Nee

De oorzaak van de schade
is niet te herleiden.

Nee

De oorzaak van de schade
is niet te herleiden.

Nee
Nee

Nieuwsberichten
2.6.1

AVG bedrijfsarchief, internet en Koninklijke Bibliotheek

De collectie CE gerelateerde nieuwsberichten in het AVG bedrijfsarchief, alsmede het internet en de
oude krantencollectie van de Koninklijke Bibliotheek te ’s-Gravenhage zijn geraadpleegd. Er zijn geen
berichten gevonden die betrekking hebben op het analysegebied.
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2.7

Explosieven Opruimings Dienst Defensie (EODD)
2.7.1

Collectie ruimrapporten

De EODD houdt sinds 1970 heeft meldingen van aangetroffen CE bij. Deze meldingen zijn tot 1992
als melding opdracht en ruim rapport (MORA) en na 1992 als uitvoeringsopdracht (UO) gearchiveerd. AVG heeft het overzicht van relevante MORA’s en UO’s van de gemeenten Capelle aan den
IJssel, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard en Zuidplas opgevraagd. Er zijn in dit overzicht meldingen van het analysegebied geregistreerd. Op basis van de locatiebeschrijvingen zijn de ruimrapporten geselecteerd en opgevraagd. Deze documentatie is bestudeerd.
De onderzoeksresultaten zijn als volgt:
MORA / UO
19720190
19731722
1976003884
19782275

Locatie

Vondst

IJsseldijk 191, Krimpen
aan den IJssel
Afrit Essendreef (midden
bebouwde kom), Gouderak
Schielandstraat 30,
Moordrecht

1 brisantgranaat 7,5
cm

Voetbalveld in aanleg in
Ouderkerk aan den Ijssel

19782326

Voetbalveld in aanleg in
Ouderkerk aan den IJsel

19782360

Voetbalvelden te Ouderkerk aan den IJssel

19782516

Langs Kerkweg achter
transportbedrijf Goudriaan [Kerkweg 131a],
Ouderkerk aan den IJssel

1662114-VO-05

1 3 inch mortier
Niet te identificeren
messing voorwerp.

1 brisantgranaat
15 cm, niet verschoten (Duits)

1 SB (Duits)

3 brisantgranaten
7,5 cm, leeg of
gedeeltelijk leeg,
Duits

1 buis, Duits, leeg

1 kartets van 7,5
cm

1 gedeelte van
kartets 7,5 cm

1 gr. kartets van
7,5 cm zonder
buis

1 projectiellichaam 7,5 cm
zonder buis

1 gedeelte van
brisantgranaat 15
cm, zonder buis
1 brisantgranaat 7,5
cm, niet verschoten

KIJK - Krimpenerwaard

Relevant

Motivatie

Ja

De locatie ligt binnen de begrenzing van
het analysegebied.

Mogelijk

Essendreef ligt binnen de begrenzing van
het analysegebied.

Nee

Het object is niet te identificeren.

Ja

De voetbalvereniging van Ouderk aan
den IJssel ligt binnen de begrenzing van
het analysegebied.

Ja

De voetbalvereniging van Ouderk aan
den IJssel ligt binnen de begrenzing van
het analysegebied..

Ja

De voetbalvereniging van Ouderk aan
den IJssel ligt binnen de begrenzing van
het analysegebied..

Ja

De locatie ligt binnen de begrenzing van
het analysegebied.
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MORA / UO

Locatie

Vondst
2 brisantgranaten, 15 cm met
ontsteker

1 brisantgranaat,
15 cm, ontsteker
afgebroken

1 bodemstuk met
springstof van brisantgranaat 10
cm

1 brisantgranaat,
7,5 cm met
ontsteker

1 restant brisantgranaat 7,5
cm, zonder
ontsteker
1 handgranaat van 20
pr [ ?] N.B. waarschijnlijk is er hier sprake van
een foutieve CE vermelding
1 mortiergranaat. Munitie is gevonden in een
vuilpers, granaat is
hieruit verwijderd, maar
men vermoedt dat er
nog meer in zit.
1 brisantgranaat, niet
verschoten

Relevant

Motivatie

Mogelijk

De kern van Ouderkerk aan den IJssel
ligt binnen de begrenzing van het analysegebied. Vermoedelijk worden de voetbalvelden bedoeld.

Ja

De locatie ligt binnen de begrenzing van
het analysegebied.

Ja

De locatie ligt binnen de begrenzing van
het analysegebied.

Ja

De locatie ligt binnen de begrenzing van
het analysegebied.

Ja

De locatie ligt binnen de begrenzing van
het analysegebied.



19782627

Sportveld, Ouderkerk
aan den IJssel

1988000441

‘s Gravenweg 358,
Nieuwerkerk aan den
IJssel

19932335

Gemeente reinigingsdienst aan de
Groenendijk, Capelle
aan den IJssel

20010313
2008000588

2.8

Kerkweg 87b, Ouderkerk aan den IJssel
Oever IJsseldijk ter
hoogte van IJsseldijk
104, Krimpen aan den
IJssel.

2 scherfhandgranaten
no 36 Mills

Collectie mijnenkaarten

De collectie mijnenveldkaarten van de EODD is in kader van dit vooronderzoek geraadpleegd. Dit geldt ook
voor de collectie mijnenveld leg- en ruimrapporten. Er lagen geen gedocumenteerde mijnenvelden/op landmijnen verdachte gebieden in het analysegebied.

2.9

Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH)

Het NIMH in Den Haag beheert collecties over de geschiedenis van de Nederlandse krijgsmacht in binnenen buitenland vanaf de Tachtigjarige Oorlog tot heden. In dit archief is een groot aantal collecties met betrekking tot de landmacht, luchtmacht en marine ondergebracht.
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2.9.1

Collectie Duitse verdedigingswerken

De collectie ‘Duitse verdedigingswerken en inundaties van Nederlands grondgebied in de oorlog /
rapporten van militaire aard vanuit bezet Nederland aan Bureau Inlichtingen Londen’, ook wel bekend als de 575-serie, is opgebouwd uit inlichtingenrapporten, plattegronden en verordeningen van
zowel de Duitse bezettingsmacht als van het verzet / Bureau Inlichtingen te Londen. Deze zes meter
lange collectie bestaat onder andere uit inlichtingen van de illegaliteit, kaarten van inundaties, gegevens betreffende Duitse mijnenvelden, Britse en Duitse kaarten, telegrammen en Duitse voorschriften.
De volgende inventarisnummers zijn geraadpleegd:
Collectie ‘Duitse verdedigingswerken en inundaties van Nederlands grondgebied in de oorlog / rapporten
van militaire aard vanuit bezet Nederland aan Bureau Inlichtingen Londen’. Toegang 575
A.245 Molen. 2e Verdedigingslinie gedeelte Moordrecht. 10-5-1944 I t/m V.
12-01-1945. Order of Battle. Woerden en omgeving.
GB/7969/44. Rapport met beschrijving van de troepensterkte in de provincie Zuid-Holland en het westelijk
gedeelte van de provincie Utrecht.
E/353/44. Order of Battle. 11-1944. Defensie Woerden en omgeving.
E/384/44. Order of Battle. 11-1944. Troepensterkte Woerden en omgeving.
E/209/45. Order of Battle. 12-1944. Woerden en omgeving.
E/281/45. Order of Battle. 01-1945. Woerden en omgeving.
E/665/44. Order of Battle. 12-1944. Woerden en omgeving.
E/803/44. Order of Battle. 12-1944. Woerden en omgeving.
E/353/44. 24-11-1944. Troepensterkte Woerden en omgeving.
E/355/44. 11-1944. Militair verkeer Woerden en omgeving.
E/808/44. 16-12-1944. Verkeer Woerden en omgeving.

Inventarisnummer
223
433
434
436
437
440
441
443
444
452
452
454

De onderzoeksresultaten zijn in de onderstaande tabel samengevat:
Datum
10 mei 1944

Gebeurtenis (bron: NIMH, collectie 575)
Schets met onder andere mijnenvelden, wegversperringen en tankgrachten in de omgeving
van Alphen, Gouda en Moordrecht. (inventarisnr. 233)

Relevant
Nee

Motivatie
De locaties liggen buiten de begrenzing
van het analysegebied.

2.10 Provinciaal archief / Militair Gezag
2.10.1 Militair Gezag
Het Militair Gezag was verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de bevrijde delen van Nederland. In dit archief zijn doorgaans per provincie gegevens over in gemeenten aanwezige CE ondergebracht.
Militair Gezag Zuid-Holland
Het archief van het Militair Gezag van de provincie Zuid-Holland bevindt zich bij het Nationaal Archief in ’s-Gravenhage. Er werd in de inventaris gezocht op de trefwoorden explosieven, mijnen, munitie en bommen.
De volgende inventarisnummers zijn geraadpleegd:
Toegang 3.09.34. Archief van het Militair Gezag in Zuid-Holland, 1944-1947. Nationaal Archief ‘s-Gravenhage
43. Stukken betreffende de opsporing en opruiming van mijnen, bommen, munitie en andere explosieven
146. Stukken betreffende de opsporing en opruiming van mijnen, bommen, munitie en andere explosieven
231. Stukken betreffende de opruiming van mijnen, munitie en andere explosieven
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Toegang 3.09.34. Archief van het Militair Gezag in Zuid-Holland, 1944-1947. Nationaal Archief ‘s-Gravenhage
282. Stukken betreffende het in kaart brengen van mijnenvelden en het opruimen van explosieven
361. Stukken betreffende de opsporing en opruiming van mijnen, bommen, springstof en andere explosieven
465. Stukken betreffende de opsporing en opruiming van mijnen, bommen, springstof en andere explosieven
529. Stukken betreffende de opruiming van mijnen, munitie en andere explosieven
575. Stukken betreffende de opruiming van mijnen, munitie en andere explosieven, 1945
Toegang 2.13.25. Archief van het Militair Gezag in Zuid-Holland,. Nationaal Archief ‘s-Gravenhage
1567. Stukken betreffende de opsporing en ruiming van mijnen en andere explosieven

Datum
1945
1945
1945
1945
1945
Inventarisnummer
1944-1945

In het Nationaal Archief zijn geen vermeldingen aanwezig over Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk
aan den IJssel en Moordrecht. De onderzoeksresultaten voor Krimpen aan den IJssel, Ouderkerk aan
den IJssel en Gouderak zijn in de onderstaande tabellen samengevat:
Krimpen aan den IJssel:
Datum

8 augustus 1945

Gebeurtenis (bron: Nationaal Archief, toegang 3.09.34)
In de gemeente Krimpen aan den IJssel bevinden zich nog een 37-tal luchtafweergranaten
20 mm, afkomstig van een door de Duitsers
gebruikt schip, en 7 handgranaten van verschillende oorsprong. (inventarisnr. 146)

Relevant

Nee

Motivatie
De oorspronkelijke locaties van de objecten zijn niet te herleiden.

Ouderkerk aan den IJssel:
Datum
18 mei 1945

Gebeurtenis (bron: Nationaal Archief, toegang 3.09.34)
Op de uitbreiding van de Algemene Begraafplaats te Ouderkerk aan den IJssel werden in
1943 bunkers gebouwd. Aldaar zijn mogelijk
nog landmijnen aanwezig. (inventarisnr. 465)

Relevant
Ja

Motivatie
De locatie ligt binnen de begrenzing van
het analysegebied.

Gouderak:
Datum
9 juni 1945

Gebeurtenis (bron: Nationaal Archief, toegang 3.09.34)
De Burgemeester van Gouderak bericht dat er
geen mijnen in de gemeente aanwezig zijn.
(Inventarisnr. 1567)

Relevant
Nee

Motivatie
Geen CE indicatie.

2.11 Nationaal archief
2.11.1 Inspectie Bescherming Bevolking tegen Luchtaanvallen
In het archief van de Inspectie Bescherming Bevolking tegen Luchtaanvallen, periode 1937-1946, zijn
meldingen en processen-verbaal van gemeenten over geallieerde luchtactiviteiten opgenomen. Het
betreft gegevens betreffende de luchtoorlog. De in dit archief aanwezige bronnen bevatten informatie
over onder andere bombardementen, noodafworpen en vliegtuigbeschietingen.
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Het navolgende inventarisnummer is geraadpleegd.
2.04.53.15. Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Inspectie Bescherming Bevolking tegen Luchtaanvallen, 1937-1946. Nationaal Archief ‘s-Gravenhage
Meldingen en processen -verbaal ontvangen van gemeenten over geallieerde
Luchtactiviteiten. Provincie Zuid-Holland

Inventarisnummer
76

Er zijn geen vermeldingen met betrekking tot Capelle aan den IJssel, Ouderkerk aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouderak aangetroffen. De vermeldingen over Krimpen aan den IJssel en
Moordrecht zijn in de onderstaande tabellen weergegeven:
Krimpen aan den IJssel:
Gebeurtenis (bron: Nationaal Archief, toegang
2.04.53.15)
Bom gevallen in de gemeente om 1.50 uur. Gat in
weiland 2,50 meter ten zuiden van de Nederlands
Hervormde Kerk. (inventarisnr. 76)

Datum
9 juli 1940

Relevant
Nee

Motivatie
De locatie ligt buiten de begrenzing
van het analysegebied.

Moordrecht:
Datum
10 mei 1940

Gebeurtenis (bron: Nationaal Archief, toegang
2.04.53.15)
Op 10 mei is er door een noodlanding van een
vliegtuig van Duitse nationaliteit enig vee gedood.
(inventarisnr. 76)

Relevant
Nee

Motivatie
De locatie is niet te herleiden.

2.12 Semi Statische Archiefdiensten Ministerie van Defensie (SSA)
Het SSA in Rijswijk beheert de archieven van het Ministerie van Defensie voordat deze aan het Nationaal Archief worden overgedragen. In dit archief zijn bronnen met betrekking tot naoorlogse CE-ruimingen door de
Mijn- en Munitie Opruimingsdienst en de Mijn Opruimings Dienst ondergebracht. Het betreft documenten
uit de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog: een periode waarin er nog grote aantallen CE in Nederland
aanwezig waren.
2.12.1

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

De MMOD en de MOD waren na de Tweede Wereldoorlog in Nederland verantwoordelijk voor het
opruimen van mijnen en achtergelaten CE. Het archief bestaat uit meldingen, kaarten, plattegronden
en ruimrapporten betreffende locaties binnen Nederlandse gemeenten waar CE aanwezig waren. De
onderzoeksresultaten zijn in de onderstaande tabellen samengevat:
Capelle aan den IJssel:
Datum
11 juni 1945

3 april 1945

1662114-VO-05

Gebeurtenis (bron: Semi Statische Archiefdiensten, archief Mijn- en Munitie Opruimingsdienst)
Volgens de Burgemeester van Capelle aan
den IJssel zijn er geen mijnen in de gemeente
aanwezig.
De Burgemeester van Capelle aan den IJssel
verklaart dat er, voor zover bekend, momenteel geen explosieve stoffen of enigerlei munitie in de gemeente aanwezig zijn.

Relevant
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Motivatie

Documentcode

Nee

Geen CE indicatie.

MMOD-0502-CapelleadIJssel-1

Nee

Geen CE indicatie.

MMOD-0502-CapelleadIJssel-2
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Krimpen aan den IJssel:
Datum
12 juni 1945
16 juni 1945

9 april 1946

Gebeurtenis (bron: Semi Statische Archiefdiensten, archief Mijn- en Munitie Opruimingsdienst)
De Burgemeester van Krimpen aan den IJssel
bericht dat er in de gemeente geen mijnen
aanwezig zijn geweest.
Schrijven met betrekking tot mijnenvelden te
Berkenwoude, Boskoop en Krimpen aan den
IJssel.
De Burgemeester van Krimpen aan den IJssel
verklaart dat er, voor zover bekend, momenteel geen explosieve stoffen of enigerlei munitie in de gemeente meer aanwezig zijn.

Relevant

Motivatie

Documentcode

Nee

Geen CE indicatie.

MMOD-0542-KrimpenadIJssel-2

Nee

De vermelding is te globaal.

MMOD-0542-KrimpenadIJssel-1

Nee

Geen CE indicatie.

MMOD-0542-KrimpenadIJssel-3

Motivatie

Documentcode

Geen CE indicatie.

MMOD-1913-OuderkerkadIJssel-1

Motivatie

Documentcode

Nee

Geen CE indicatie.

MMOD-1892-NieuwerkerkadIJssel-1

Nee

Geen CE indicatie.

MMOD-1892-NieuwerkerkadIJssel-2

Motivatie

Documentcode

Geen CE indicatie.

MMOD-1892Moordrecht-1

Ouderkerk aan den IJssel:
Datum

17 december 1945

Gebeurtenis (bron: Semi Statische Archiefdiensten, archief Mijn- en Munitie
Opruimingsdienst)
De Burgemeester van de gemeente Ouderkerk aan den IJssel verklaart dat er,
voor zover bekend, momenteel geen explosieve stoffen of enigerlei munitie in de
gemeente meer aanwezig zijn.

Relevant

Nee

Nieuwerkerk aan den IJssel:
Datum
12 juni 1945

16 april 1947

Gebeurtenis (bron: Semi Statische Archiefdiensten, archief Mijn- en Munitie
Opruimingsdienst)
De Burgemeester van Nieuwerkerk aan
den IJssel bericht dat er in de gemeente
geen mijnen worden aangetroffen.
De Burgemeester van Nieuwerkerk aan
den IJssel verklaart dat er, voor zover bekend, momenteel geen explosieve stoffen
of enigerlei munitie in deze gemeente
meer aanwezig zijn.

Relevant

Moordrecht:
Datum

16 april 1947

Gebeurtenis (bron: Semi Statische Archiefdiensten, archief Mijn- en Munitie
Opruimingsdienst)
De Burgemeester van Moordrecht verklaart dat er, voor zover hem bekend,
momenteel geen explosieve stoffen of
enigerlei munitie in de gemeente meer
aanwezig zijn.

Relevant

Nee

Gouderak:
Datum
9 juni 1945
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Gebeurtenis (bron: Semi Statische Archiefdiensten, archief Mijn- en Munitie
Opruimingsdienst)
De Burgemeester van Gouderak bericht
dat er in de gemeente geen mijnen aanwezig zijn.

Relevant
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Nee

Motivatie

Documentcode

Geen CE indicatie.

MMOD-1913-Gouderak-1
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Datum

16 april 1947

Gebeurtenis (bron: Semi Statische Archiefdiensten, archief Mijn- en Munitie
Opruimingsdienst)
De Burgemeester van Gouderak verklaart dat er, voor zover bekend, momenteel geen explosieve stoffen of enigerlei munitie meer in de gemeente aanwezig zijn.

Relevant

Nee

Motivatie

Documentcode

Geen CE indicatie.

MMOD-1913-Gouderak-2

2.13 Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD)
Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies houdt zich bezig met de bestudering van
de Eerste en Tweede Wereldoorlog, de Holocaust en hedendaagse genociden. In het archief te Amsterdam
is o.a. een grote collectie met foto’s uit de Tweede Wereldoorlog ondergebracht.
2.13.1

Collecties Departement van Justitie en Generalkommissariat für das Sicherheitswesen

Bij het NIOD zijn de onderstaande twee collecties geraadpleegd:
 Collectie Departement van Justitie (toegangsnummer 216k)
 Collectie Generalkommissariat für das Sicherheitswesen – Höhere SS- und Polizeiführer NordWest (toegangsnummer 077)
Het betreft de volgende inventarisnummers:
Inventarisnummer

Collectie Departement van Justitie (toegangsnummer 216k), NIOD
Rapporten van de plaatselijke luchtbeschermingsdiensten, politiekorpsen en de Marechaussee inzake het geven van het sein luchtalarm, het neerstorten van vliegtuigen en vliegtuigonderdelen en de vondst van nietontplofte explosieven, 23 juni 1943 – 28 april 1944.
Processen-verbaal van de plaatselijke luchtbeschermingsdiensten, politie en Marechaussee met betrekking tot
vijandelijke vliegtuigen, bomaanvallen en ontploffingen in verschillende gemeenten.
Meldingen van verschillende gemeenten betreffende ongevallen, beschietingen, bombardementen en het afwerpen van (lege) benzinetanks door vliegtuigen.
Telexberichten inzake meldingen van neergestorte geallieerde bommenwerpers, 20 – 24 februari 1944.
Stukken betreffende het melden van schade door bombardementen en beschietingen uit vliegtuigen, 24 februari 1944 – 31 maart 1945.
Stukken betreffende het opstellen van processen-verbaal inzake bombardementen en beschietingen in verschillende gemeenten, 28 september 1944 – 31 maart 1945.
Proces-verbaal van de luchtbeschermingsleider inzake schade door luchtaanvallen door de geallieerden en
afweergeschut van de Duitsers, 3 februari 1944.
Stukken betreffende het instellen van een onderzoek naar de gevolgen van luchtaanvallen, 8 oktober 1944 –
6 februari 1945.
Stukken betreffende het instellen van een onderzoek inzake het bombardement op 14 oktober, 17 oktober
1944.
Rapporten van de onderluitenant van de Marechaussee F. Meems inzake het vinden van benzinetanks, die uit
een vliegtuig waren geworpen, alsmede de inslag van een granaat, 20 januari – 20 maart 1944.
Collectie Generalkommissariat für das Sicherheitswesen – Höhere SS- und Polizeiführer Nord-West (toegangsnummer 077), NIOD
Berichtgevingen betreffende neergekomen vliegtuigen, 1943.
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624
642
Inventarisnummer
1759
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Voor de gemeente Capelle aan den IJssel is een vermelding gevonden, welke in de onderstaande
tabel is weergegeven. Er zijn geen gegevens aangetroffen voor de overige (voormalige) gemeenten.
Datum

6 maart 1944

Gebeurtenis (bron: NIOD, collecties 216k en 077)
“Hedenmiddag, 6 maart 1944, te omstreeks 14.30 uur, zijn
op een perceel tuingrond, in de gemeente Capelle aan den
IJssel, in gebruik bij den tuinder B. Vente, wonende te Capelle
aan den IJssel, Bermweg no. 113, een tweetal voorwerpen
neergekomen, welke vermoedelijk uit een vliegtuig zijn afgeworpen.” Een van deze voorwerpen was een metalen, grijs geverfde, cilindervormige bus, van ongeveer 2 meter lang en
een diameter van ongeveer 75 cm. Vermoedelijk is deze bus
met benzine gevuld geweest. Het tweede voorwerp was een Uvormig, grijs geverfde metalen balk. (inventarisnr. 216-184)

Relevant

Nee

Motivatie

Geen CE indicatie.

2.14 The National Archives Londen
The National Archives in Kew (Londen) is het officiële nationale archief van het Verenigd Koninkrijk. Er liggen
hier gevechtsverslagen van Britse eenheden die op Nederlands grondgebied strijd hebben geleverd. In The
National Archives zijn, afgezien van deze War Diaries, ook o.a. de logboeken van geallieerde luchtmachteenheden ondergebracht.
Vliegtuigen van de 2nd Tactical Air Force (2nd TAF) gaven tactische luchtsteun aan geallieerde gevechtseenheden. De geallieerde duikbommenwerpers vielen o.a. vijandelijke stellingen, tanks, treinen en hoofdkwartieren aan.
De volgende Daily Logs van de 2nd Tactical Air Force zijn geraadpleegd:
Daily Logs 2nd Tactical Air Force. The National Archives Londen
2nd Tactical Air Force: Daily Log: Sept.-Oct. 1944
2nd Tactical Air Force: Daily Log: Nov.-Dec. 1944
2nd Tactical Air Force: Daily Log: Jan.-Feb. 1945
2nd Tactical Air Force: Daily Log: Mar.-May. 1945

Inventarisnummer
Air 37/715
Air 37/716
Air 37/717
Air 37/718

De onderzoeksresultaten zijn als volgt:
Datum

Gebeurtenis (bron: Air 37/715 t/m Air 37/718)

Relevant

6 november 1944

2 D/H on road junction D.897835. Typhoons. (sheet
2032, Air 37/716)

Nee

30 november 1944

MET attacked at D.9079 (0-1-0). Weather Bad. Spitfires. (sheet 2165, Air 37/716)

Mogelijk

Motivatie
Het analysegebied ligt gedeeltelijk in het
kaartvierkant D.8978, maar de precieze
locatie ligt buiten de begrenzing van het
analysegebied.
Het analysegebied ligt onder andere in
het kaartvierkant D.9079.

AVG heeft tevens gebruik gemaakt van de diensten van de firma Wardocs. Wardocs is gespecialiseerd in het
leveren van documenten uit buitenlandse archieven voor historisch onderzoek en explosievenopsporing. De
onderzoeksresultaten zijn in bijlage 6.6 opgenomen.
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2.15 Archeologie
2.15.1 Archeologie en de Tweede Wereldoorlog
Recentelijk is er meer aandacht gekomen voor de betekenis van de Tweede Wereldoorlog voor het archeologisch bodemarchief. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de resten van betonnen bunkers, loopgraven, stellingen, tankgrachten en versperringen die ondergronds kunnen worden aangetroffen. In de nabije omgeving van dergelijke objecten kunnen CE aanwezig zijn. In de voor het project KIJK opgestelde bureaustudie archeologie (uitgevoerd door Vestigia) is de Archeologische Beleidskaart Krimpenerwaard opgenomen (Kaartenbijlage, kaart 4a). Op deze kaart staan onder andere militaire objecten uit de Tweede Wereldoorlog weergegeven. Het betreft Tweede Wereldoorlog-elementen ter hoogte van de Lage Weg, Oudekerk aan den IJssel en polder Beneden Haastrecht.7 Deze elementen komen overeen met de locaties van de
door AVG waargenomen loopgraven en stellingen.

7

Vestigia, Archeologie in het kader van het project Krachtige IJsseldijken (KIJK) in de gemeenten Krimpenerwaard en
Krimpen aan den IJssel. Ruimtelijk advies op basis van bureauonderzoek (Amersfoort d.d. 13 maart 2017)
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3 CHRONOLOGIE RELEVANTE GEBEURTENISSEN
3.1

Inleiding en tabel chronologie

AVG heeft op basis van de gegevens in hoofdstuk 2 een overzicht van relevante gebeurtenissen tijdens en na
de Tweede Wereldoorlog opgesteld, waarbij gebruik is gemaakt van alle op het moment van opstellen beschikbare bronnen. Deze gegevens zijn chronologisch in een tabel verwerkt. De in deze tabel verwerkte nummering correspondeert met de in de feitenkaart verwerkte feiten en in de bodembelastingkaart afgebakende
verdachte gebieden (indien van toepassing).
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1940-1945, naoorlogse ruimingen
Datum
10 mei 1940

10/11 mei 1940

8 december 1941

8 december 1941

1
2

Gebeurtenis
T 041 Fokker D-XXI nr. 229 van
het 2-II-1 LvR in de Hollandse IJssel ter hoogte van Ouderkerk aan
de IJssel.
Ter hoogte van Ouderkerk a/d IJssel werd reserve sergeant-vlieger
F.C.H. Looyen (229) die enigszins
was achtergebleven, door Duitse
jagers aangevallen en neergeschoten, waarbij hij met zijn vliegtuig neerstortte in de Hollandse
IJssel.
In Ouderkerk aan den IJssel wordt
Pieter Vonk Noordegraaf op 8 december 1941 dodelijk getroffen
als een Engelse bom op zijn boerderij aan de IJsseldijk valt, vlak bij
de Gereformeerde Kerk.
“Uit een onderhoud met dhr. Holdermans van de Historische Vereniging Ouderkerk Op d’IJssel ten
aanzien van het bombardmeent
op 08-12-1941 blijkt dat recentelijk uit een collectie foto’s van het
bombardement naar boven zijn
gekomen. De foto’s laten de
schade en de verwoesting aan de
gebouwen en de omgeving zien
waar de bom was ingeslagen. Dhr.
Holdermans wist de exacte locatie
waar de bommen terecht waren
gekomen te vertellen, te weten de
IJsseldijk Noord 16.”

Hoofdstuk

Bron

Bruikbaar t.b.v. afbakening

Nr . FK1

Nr . BBK2

2.2.2

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

Nee, de vermelding is te globaal om CE
verdacht gebied af te kunnen bakenen. De
vermelding is indicatief op de feitenkaart
weergegeven.

1
indicatief

--

2.2.1

F.J. Molenaar, De Blauwe Serie.
Deel 1, p. 179, 1007

Nee, de vermelding is te globaal om CE
verdacht gebied af te kunnen bakenen. De
vermelding is indicatief op de feitenkaart
weergegeven.

1
indicatief

--

2.2.2

W. Hoogerdijk et al., Zij worden niet
vergeten, p. 37

Ja, in combinatie met luchtfoto’s. Vanuit de
kern van het gebied waar schade zichtbaar
is, wordt op basis van pin point target een
straal van 181 meter gehanteerd.

3

B5

2.1.2

T&A Survey, HHSK, markeringsnummer 3437.1-055, p. 140

Ja, in combinatie met luchtfoto’s. Vanuit de
kern van het gebied waar schade zichtbaar
is, wordt op basis van pin point target een
straal van 181 meter gehanteerd.

3

B5

FK = Feitenkaart
CE BBK = CE Bodembelastingkaart
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1940-1945, naoorlogse ruimingen
Datum

Gebeurtenis

Hoofdstuk

Bron

20 juni 1942

Schade zichtbaar aan de IJsseldijk
te Ouderkerk aan den IJssel.

2.4

Historische luchtfoto 2034

30 november 1944

MET attacked at D.9079 (0-1-0).
Weather Bad. Spitfires.

2.14

The National Archives Londen, Air
37/716

3 februari 1945

Bombardement door 11
vliegtuigen met 4,8 ton bommen
op Ouderkerk.

2.2.2

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

26 februari1945

Luchtfoto 4065. “Deze foto dekt
het onderzoeksgebied nabij Ouderkerk aan den IJssel. Op de foto
zijn loopgraven en stellingen zichtbaar bij Ouderkerk aan den IJssel.”

2.1.2

T&A Survey, HHSK, geen markeringsnummer, p. 158

Historische luchtfoto 4065

26 februari 1945

1662114-VO-05

Op de luchtfoto zijn binnen het
analysegebied loopgraven en stellingen waargenomen.

2.4

KIJK - Krimpenerwaard

Bruikbaar t.b.v. afbakening
Ja, in combinatie met luchtfoto’s. Vanuit de
kern van het gebied waar schade zichtbaar
is, wordt op basis van pin point target een
straal van 181 meter gehanteerd.
Nee, de vermelding is te globaal om CE
verdacht gebied af te bakenen (het betreft
een kaartvierkant van 1 km bij 1 km)
Nee, er is onvoldoende aanvullend bewijs
om een CE verdacht gebied af te bakenen.
AVG meldt hierbij tevens dat niet alle beschrijvingen van Eversteijn betrouwbaar zijn
en dat er dus niet alleen op basis van een
vermelding van Eversteijn wordt afgebakend. Er worden bovendien geen getroffen
adressen/straatnamen genoemd.

Nr . FK1

Nr . BBK2

3

B5

4

--

2
indicatief

--

Ja, de loopgraven en stellingen zijn conform de WSCS-OCE vereisten afgebakend.

5

B1

Ja, het gebied binnen de contouren van de
loopgraven is verdacht op CE, bij voorkeur
bepaald aan de hand van georefereerde
luchtfoto’s. 25 meter rondom het hart van
de geschutopstelllingen is verdacht op CE,
maar niet verder dan een eventueel aangrenzende watergang. Deze twee afbakeningen zijn hier toegepast.

5

B1
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1940-1945, naoorlogse ruimingen
Datum

Gebeurtenis

Hoofdstuk

Bron

26 februari 1945

Bomkraters, loopgraven en stellingen in het analysegebied waargenomen.

2.4

Historische luchtfoto’s 3324, 3325

19 maart 1945

Bombardement op de spoorlijn te
Nieuwerkerk aan den IJssel.
Enkele bommen kwamen neer in
een weiland achter het (oude)
gemeentehuis en ook aan de 'sGravenweg.

2.2.2

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

19 maart 1945

Om strategische redenen wordt er
een bombardement uitgevoerd op
het spoorwegstation van Nieuwerkerk aan den IJssel, waar de Duitsers V2-raketten overladen. Het
station wordt niet getroffen, maar
wel meerdere woningen aan de ’sGravenweg. Zeker tien burgers komen om. Bastiaan Pols wordt aan
de zuidkant van de IJssel getroffen
door een bomscherf en raakt
zwaar gewond.

1662114-VO-05

2.2.2

W. Hoogerdijk et al., Zij worden niet
vergeten, p. 38

KIJK - Krimpenerwaard

Bruikbaar t.b.v. afbakening
Ja, het gebied binnen de contouren van de
loopgraaf is verdacht op CE, bij voorkeur
bepaald aan de hand van georefereerde
luchtfoto’s. 25 meter rondom het hart van
de geschutopstellling is verdacht op CE,
maar niet verder dan een eventueel aangrenzende watergang. Eén van de waargenomen kraters wordt afgebakend op basis
van een pin point target (straal van 181
meter). De overige kraters zijn beoordeeld
als afkomstig van een tapijtbombardement
(radius van 17,25 meter).
Nee, AVG heeft dit niet middels een luchtfotoanalyse kunnen bevestigen (lees: de
genoemde ’s-Gravenweg loopt door het
analysegebied maar ter plaatse van het
analysegebied zijn bij de desbetreffende
weg geen bomkraters waargenomen). AVG
meldt hierbij tevens dat niet alle beschrijvingen van Eversteijn betrouwbaar zijn.

Nee, AVG heeft dit niet middels een luchtfotoanalyse kunnen bevestigen (lees: de
genoemde ’s-Gravenweg loopt door het
analysegebied, maar ter plaatse van het
analysegebied zijn bij de desbetreffende
weg geen bomkraters waargenomen).

Nr . FK1

Nr . BBK2

7

B2/B3

6

--

6

--
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1940-1945, naoorlogse ruimingen
Datum

Gebeurtenis

Hoofdstuk

Bron

13 april 1945

Stellingen en loopgraven waargenomen in het analysegebied.

2.4

Historische luchtfoto’s 3027, 3028

13 april 1945

Stellingen en loopgraven waargenomen in het analysegebied.

2.4

Historische luchtfoto’s 3081, 3179

13 april 1945

Stellingen, loopgraven en prikkeldraadversperring waargenomen in
het analysegebied.

2.4

Historische luchtfoto’s 3073, 3075,
3077, 3079, 4030, 4032, 4074,
4076

18 mei 1945

Op de uitbreiding van de Algemene Begraafplaats te Ouderkerk
aan den IJssel werden in 1943
bunkers gebouwd. Aldaar zijn mogelijk nog landmijnen aanwezig.

2.10

Militair Gezag Zuid-Holland, inventarisnr. 465

1972

IJsseldijk 19, Krimpen aan den IJssel: brisantgranaat 7,5 cm

2.7

T&A Survey, moranummer
19720190, p. 133

1662114-VO-05
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Bruikbaar t.b.v. afbakening
Ja, het gebied binnen de contouren van de
loopgraven is verdacht op CE, bij voorkeur
bepaald aan de hand van georefereerde
luchtfoto’s. 25 meter rondom het hart van
de geschutopstellingen is verdacht op CE,
maar niet verder dan een eventueel aangrenzende watergang. Deze twee afbakeningen zijn hier toegepast.
Ja, het gebied binnen de contouren van de
loopgraven is verdacht op CE, bij voorkeur
bepaald aan de hand van georefereerde
luchtfoto’s. 25 meter rondom het hart van
de geschutopstellingen is verdacht op CE,
maar niet verder dan een eventueel aangrenzende watergang.
Ja, het gebied binnen de contouren van de
loopgraven is verdacht op CE, bij voorkeur
bepaald aan de hand van georefereerde
luchtfoto’s. 25 meter rondom het hart van
de geschutopstellingen is verdacht op CE,
maar niet verder dan een eventueel aangrenzende watergang. De prikkeldraadversperring is niet verdacht op CE.
Nee, AVG kan de exacte locaties van de
bunkers op basis van deze beschrijving niet
herleiden. De context van deze bunkers is
bovendien niet bekend (er waren bijvoorbeeld ook schuilbunkers zonder CE inzet).
Er wordt over een vermoeden betreffende
landmijnen gesproken, geen feitelijke beschrijving. In het EODD mijnenkaartarchief
wordt geen melding gemaakt van de aanwezigheid van landmijnen ter plaatse.
Nee, in het T&A-rapport is een foutief
adres weergegeven. Nummer 19 moet
nummer 191 zijn. Het is niet bekend of dit
de locatie van aantreffen is of alleen het
meldadres.

Nr . FK1

Nr . BBK2

8

B4

5

B1

7

B2

5

--

--

--
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1940-1945, naoorlogse ruimingen
Datum

Gebeurtenis

Hoofdstuk

Bron

1972

IJsseldijk 191, Krimpen aan den
IJssel: 1 brisantgranaat 7,5 cm.

2.7

EODD, moranummer 19720190

1973

Afrit Essendreef (midden bebouwde kom), Gouderak: 1 3 inch
mortier

2.7

EODD, moranummer 19731722

1978

1978

1978

1978

1662114-VO-05

Voetbalveld in aanleg in Ouderkerk a/d IJssel:

1 brisantgranaat 15 cm, niet
verschoten (Duits)

1 SB (= schokbuis, Duits)
Voetbalveld in aanleg in Ouderkerk a/d IJssel:

3 brisantgranaten 7,5 cm,
leeg of gedeeltelijk leeg,
oud-Duits

1 buis, oud-Duits, leeg
Voetbalvelden te Ouderkerk a/d
IJssel:

1 kartets van 7,5 cm

1 gedeelte van kartets 7,5
cm

1 gr. Kartets van 7,5 cm zonder buis

1 projectiellichaam 7,5 cm
zonder buis

1 gedeelte van brisantgranaat 15 cm, zonder buis
Langs Kerkweg achter transportbedrijf Goudriaan [Kerkweg
131a], Ouderkerk a/d IJssel: 1
brisantgranaat 7,5 cm, niet verschoten

Bruikbaar t.b.v. afbakening
Nee, er is onvoldoende aanvullend bewijs
om een CE verdacht gebied af te bakenen.
Nee, er is onvoldoende aanvullend bewijs
om een CE verdacht gebied af te bakenen.
Er hebben hier bovendien geen grondgevechten tussen de geallieerden en Duitse
eenheden plaatsgevonden.

Nr . FK1

Nr . BBK2

Mora-nummer

--

Mora-nummer

--

--

--

2.7

EODD, moranummer 19782275

Nee, de grond waarin de explosieven zijn
aangetroffen is afkomstig uit Duitsland. De
vondsten zijn niet aan oorlogshandelingen
in Nederland gerelateerd.

2.7

EODD, moranummer 19782326

Nee, de grond waarin de explosieven zijn
aangetroffen is afkomstig uit Duitsland. De
vondsten zijn niet aan oorlogshandelingen
in Nederland gerelateerd.

--

--

2.7

EODD, moranummer 19782360

Nee, de grond waarin de explosieven zijn
aangetroffen is afkomstig uit Duitsland. De
vondsten zijn niet aan oorlogshandelingen
in Nederland gerelateerd.

--

--

2.7

EODD, moranummer 19782516

Ja, in combinatie met luchtfoto’s is aangetoond dat in de omgeving van de vindplaats stellingen aanwezig waren.

Mora-nummer

B1

KIJK - Krimpenerwaard
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1940-1945, naoorlogse ruimingen
Datum

1978

1978

1988

1993

2001

1662114-VO-05

Gebeurtenis
Sportveld, Ouderkerk aan den IJssel:

2 brisantgranaten, 15 cm
met ontsteker

1 brisantgranaat, 15 cm,
ontsteker afgebroken

1 bodemstuk met springstof
van brisantgranaat 10 cm

1 brisantgranaat, 7,5 cm met
ontsteker

1 restant brisantgranaat 7,5
cm, zonder ontsteker
Mora’s 19782275, 19782326,
19782360, 19782398. “Tijdens
de aanleg van de voetbalvelden
werd veel munitie gevonden. Deze
was afkomstig uit aangevoerd
zand uit de Eiffel. Er werden ongeveer 12 stuks munitie aangetroffen. Deze vondsten hebben derhalve niets met oorlogshandelingen in het gebied te maken.”
‘s Gravenweg 358, Nieuwerkerk
a/d IJssel: 1 handgranaat van 20
pr [sic]
Gemeente reinigingsdienst aan de
Groenendijk, Capelle aan den IJssel: 1 mortiergranaat. Munitie is
gevonden in een vuilpers, granaat
is hieruit verwijderd, maar men
vermoedt dat er nog meer in zit.
Kerkweg 87b, Ouderkerk a/d IJssel: 1 brisantgranaat, niet verschoten

Hoofdstuk

Bron

Bruikbaar t.b.v. afbakening

Nr . FK1

Nr . BBK2

EODD, moranummer 19782627

Nee, de grond waarin de explosieven zijn
aangetroffen is afkomstig uit Duitsland. De
vondsten zijn niet aan oorlogshandelingen
in Nederland gerelateerd.

--

--

T&A Survey, HHSK, moranummers
19782275, 19782326, 19782360,
19782398, p. 134

Nee, de grond waarin de explosieven zijn
aangetroffen is afkomstig uit Duitsland.

--

--

2.7

EODD, moranummer 19880441

Nee, er is onvoldoende aanvullend bewijs
om een CE verdacht gebied af te bakenen.
Bovendien is niet bekend of dit het meldadres of de locatie van aantreffen is en er
wordt betwijfeld of de CE beschrijving correct is.

Mora-nummer

--

2.7

EODD, moranummer 19932335

Nee, de oorspronkelijke locatie van aantreffen van het CE is niet te herleiden.

--

--

2.7

EODD, moranummer 20010313

Ja, in combinatie met luchtfoto’s is aangetoond dat in de omgeving van de vondst
stellingen aanwezig waren.

2.7

2.1.2

KIJK - Krimpenerwaard

Moranummer
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1940-1945, naoorlogse ruimingen
Datum

2008

1662114-VO-05

Gebeurtenis
Oever IJsseldijk ter hoogte van IJsseldijk 104, Krimpen aan den IJssel: 2 scherfhandgranaten no 36
Mills

Hoofdstuk

2.7

Bron

EODD, moranummer 20080588

KIJK - Krimpenerwaard

Bruikbaar t.b.v. afbakening
Nee, er is onvoldoende aanvullend bewijs
om een CE verdacht gebied af te bakenen.
Bovendien is niet bekend of dit het meldadres of de locatie van aantreffen is en er
wordt betwijfeld of de CE beschrijving correct is.

Nr . FK1

Nr . BBK2

Moranummer
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4 BEOORDELING BRONNENMATERIAAL
4.1

Indicatie van explosieven in het analysegebied
Er is in de meidagen van 1940 geen sprake geweest van grondgevechten in het analysegebied.
Voorafgaand aan de bevrijding door de geallieerden was er geen sprake van grondgevechten in het
analysegebied (het analysegebied is pas bevrijd na de Duitse capitulatie in mei 1945).
In het analysegebied waren militaire objecten aanwezig. Het betrof stellingen in Capelle aan den IJssel,
Ouderkerk aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouderak. Er waren tevens loopgraven in het
analysegebied aanwezig, namelijk in Ouderkerk aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouderak.
Er is een militair vliegtuig in het analysegebied gecrasht, ter hoogte van Ouderkerk aan den IJssel. De
precieze locatie is echter niet te herleiden. Derhalve kan er geen CE verdacht gebied worden afgebakend.
Ter plaatse van het analysegebied is sprake geweest van bombardementen. Er wordt melding gemaakt
van een beschieting door vliegtuigen, maar de vermelding is te globaal om een CE verdacht gebied af
te bakenen.
Het analysegebied heeft geleden onder gevechtshandelingen.
Er zijn in het verleden CE in het analysegebied gevonden. Het betreft een mortiergranaat in Capelle aan
den IJssel, een brisantgranaat en twee scherfhandgranaten in Krimpen aan den IJssel, een brisantgranaat in Ouderkerk aan den IJssel, een handgranaat in Nieuwerkerk aan den IJssel en een mortiergranaat in Gouderak. In Ouderkerk aan den IJssel is bovendien munitie aangetroffen die afkomstig was
van aangebrachte grond uit Duitsland (er is hier sprake van redepositie). De laatstgenoemde vondsten
zijn niet gerelateerd aan oorlogshandelingen die in Nederland hebben plaatsgevonden. Derhalve is op
basis van deze vondsten geen CE verdachte gebied afgebakend.
Er is na de Tweede Wereldoorlog sprake geweest van naoorlogse bodemingrepen in het analysegebied
(contra-indicaties). De kernen van de dorpen zijn bijvoorbeeld uitgebreid. Ouderkerk en Nieuwerkerk
aan den IJssel zijn beide door de watersnoodramp in 1953 getroffen. CE kunnen ten gevolge van deze
overstroming zijn weggespoeld.













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

4.2




Leemten in kennis bronnenmateriaal
Bij een historisch onderzoek kan nooit een volledig overzicht van alle bronnen worden verkregen. Er is bij
dit onderzoek gebruik gemaakt van een bronnenselectie. Getuigen die meer kunnen vertellen over munitiedumpingen, vliegtuigcrashes en bombardementen kunnen ondertussen zijn overleden.
Luchtfoto’s van de Royal Air Force geven doorgaans een betrouwbare indicatie voor wat betreft de vraag
of er mogelijk CE in het onderzoeksgebied aanwezig zijn. Luchtfoto’s geven altijd een momentopname
weer. Er kunnen vóór, na en tussen verschillende opnamedata CE in het onderzoeksgebied terecht zijn
gekomen. Het is, vanwege getroffen camouflagemaatregelen, maar zeer de vraag of alle geschutsopstellingen etc. op luchtfoto’s kunnen worden teruggevonden. Aangezien het analysegebied in de Tweede
Wereldoorlog deels uit water bestond, kunnen sporen van gevechtshandelingen aldaar niet op luchtfoto’s
uit de Tweede Wereldoorlog worden waargenomen.
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De ruimrapporten van de EOD kennen hun beperkingen, voor wat betreft de nauwkeurigheid van de
vindplaatsbeschrijvingen. Het is niet altijd mogelijk om exact aan te geven waar de CE werden aangetroffen. Deze munitie is bovendien geruimd. Dergelijke beperkingen zijn er ook bij andere geraadpleegde bronnen, zoals bijvoorbeeld documenten uit de gemeentearchieven. Er kan alleen een CE verdacht gebied worden afgebakend met behulp van concrete locatiebeschrijvingen.
Naar aanleiding van een luchtaanval op 8 december 1941 waarbij de IJsseldijk te Ouderkerk aan den
IJssel werd getroffen, heeft AVG gebruik gemaakt van de diensten van Wardocs. De aanvullende bronnen uit The National Archives Londen hebben geen nieuwe informatie opgeleverd met betrekking tot de
luchtaanval.





4.3

Soort en verschijningsvorm van explosieven

In de lijst van gebeurtenissen (hoofdstuk 3) worden de volgende gevechtshandelingen genoemd:
 Defensie (geschutstellingen en loopgraven)
 Luchtaanvallen
Voor de genoemde handelingen is beoordeeld of – als gevolg van de handeling –CE in het onderzoeksgebied aangetroffen kunnen worden. Zo ja, dan is tevens beoordeeld welke van de zestien hoofdsoorten CE uit
de WSCS-OCE, versie 1, in de bodem aanwezig kunnen zijn.
4.3.1

Locaties militaire defensieve maatregelen

De volgende hoofdsoorten CE zijn mogelijk ter plaatse van de (voormalige luchtafweer-) stellingen
in het onderzoeksgebied aanwezig:
Soort explosief

Nationaliteit

Hand- en geweergranaten

Duits

Klein kaliber munitie (KKM)
Geschutgranaten

Duits
Duits

Subsoort
Steelhandgranaten, Gewehrgranaten No. 30
9 mm, 7,92 mm
2 cm t/m 8,8 cm

Verschijningsvorm
Gedumpt / achtergelaten
Gedumpt / achtergelaten
Gedumpt / achtergelaten

De volgende hoofdsoorten CE zijn mogelijk ter plaatse van de (voormalige) loopgraven in het onderzoeksgebied aanwezig:
Soort explosief

Nationaliteit

Hand- en geweergranaten

Duits

Klein kaliber munitie (KKM)

Duits

4.3.2

Subsoort
Steelhandgranaten, Gewehrgranaten No. 30
9 mm, 7,92 mm

Verschijningsvorm
Gedumpt / achtergelaten
Gedumpt / achtergelaten

Luchtaanvallen

In de geraadpleegde bronnen wordt melding gemaakt van de volgende gevechtshandelingen:
 De afworp van geallieerde vliegtuigbommen. Het gewicht van de bommen is niet bekend. Er
was sprake van een tactisch duikbombardement en een tapijtbombardement
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De volgende soorten CE zijn als gevolg van de bovengenoemde gevechtshandelingen mogelijk in
de bodem aanwezig:
Soort explosief
Afwerpmunitie

4.4

Nationaliteit
Geallieerd

Subsoort
Onbekend

Verschijningsvorm
Afgeworpen

Aantal mogelijk aan te treffen explosieven

De volgende aantallen CE kunnen mogelijk in het onderzoeksgebied worden aangetroffen. E.e.a. is gebaseerd op een inschatting van AVG omdat er in de (historische) bronnen geen exacte aantallen worden genoemd:
Soort explosief
Afwerpmunitie
Geschutmunitie
Klein kaliber munitie
Hand- en geweergranaten

4.5

Aantal mogelijk aan te treffen explosieven
Eén-enkele
Enkele-tientallen
Tientallen-honderden
Enkele-tientallen

Horizontale en verticale begrenzing verdacht gebied

De verdachte gebieden die in deze paragraaf worden besproken zijn ingetekend op de CE bodembelastingskaart. In de volgende deelparagraaf wordt de begrenzing van ieder verdacht gebied besproken en gemotiveerd.
4.5.1

Verdachte locaties gedumpte munitie

Er is sprake de volgende verdachte deelgebieden:
 Stellingen
 Loopgraven
CE kunnen in en in de omgeving van stellingen en luchtafweerstellingen zijn achtergelaten of gedumpt. Conform WSCS-OCE tabel wordt de volgende afbakening voor stellingen gehanteerd:
 Geschutopstelling: een gebied van 25 meter rondom het hart van de geschutsopstelling is verdacht op de mogelijke aanwezigheid van CE
CE kunnen in loopgraven zijn achtergelaten. Conform WSCS-OCE tabel wordt de volgende afbakening voor loopgraven gehanteerd:
 Militaire loopgraven: Het gebied binnen de contouren van de loopgraven is verdacht op CE, bij
voorkeur bepaald aan de hand van georefereerde luchtfoto’s.
De ondergrens van de op gedumpte munitie verdachte gebieden is de toenmalige bodem van het
militaire object in de Tweede Wereldoorlog. De maximale diepte waarop CE kunnen worden aangetroffen is naar onze inschatting, op basis van kennis van ervaringsdeskundigen, 2 meter minus het
maaiveld (uit de Tweede Wereldoorlog). In het geval van loopgraven kunnen CE tot de diepte van
de loopgraaf worden aangetroffen. De op gedumpte munitie verdachte gebieden zijn primair afgebakend op basis van waargenomen sporen op luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog. Het maaiveld uit de Tweede Wereldoorlog is de bovengrens van het CE verdachte gebied (AVG beschikt niet
over specifieke gegevens betreffende de NAP-hoogte in de Tweede Wereldoorlog).
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4.5.2

Verdachte locaties tactische luchtaanvallen

Dit betreft de locaties die in de Tweede Wereldoorlog het doelwit zijn geweest van tactische luchtaanvallen (op een pin point target) en een tapijtbombardement.
In de WSCS-OCE wordt, voor wat betreft de afbakening van op afwerpmunitie verdachte gebieden,
het volgende over ‘pin point targets’ en tapijtbombardementen vermeld:
 Duikbombardement op zgn. ‘pin point target’, inslagenpatroon onbekend. Gebied dat is getroffen door een bombardement met jachtbommenwerpers, met als doel om een vooraf bepaald
specifiek object te treffen (bijvoorbeeld een brug of militair hoofdkwartier). Het verdachte gebied wordt bepaald door een afstand van 181 meter, gemeten vanuit het hart van het doel als
zijnde CE verdacht aan te merken.
 Tapijtbombardement: Gebied dat is getroffen door een bombardement met middelzware en/of
zware bommenwerpers, met als doel om schade aan te richten over een groot gebied. Op basis van een analyse van het inslagenpatroon wordt de maximale afstand tussen twee opeenvolgende inslagen binnen een inslagpatroon bepaald. Het verdachte gebied wordt afgebakend
door deze afstand te projecteren op de buitenste inslagen van het inslagenpatroon.
AVG heeft het CE verdachte gebied als gevolg van een tapijtbombardement als volgt afgebakend.
De maximale afstand tussen twee opeenvolgende inslagen betrof 17,25 meter. Deze afstand is geprojecteerd op de buitenste inslagen van het inslagenpatroon.
Afwerpmunitie van 250, 500 en 1000 lb. kan in de vastgestelde verdachte gebieden worden aangetroffen tot een maximale conusweerstand van 10 MPa met een minimale laagdikte van 1 meter.
De bovengrens is het maaiveld uit de Tweede Wereldoorlog. De exacte indringingsdiepte kan voorafgaand aan de uitvoeringsfase van een project met behulp van sondeergegevens worden bepaald.
AVG beschikt op dit moment over onvoldoende/ontoereikende sondeergegevens ter plaatse van de
op afwerpmunitie verdachte gebieden.
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5 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN
5.1

Conclusie

AVG heeft in opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Ingenieursbureau KIJK een vooronderzoek CE uitgevoerd voor het onderzoeksgebied KIJK.
Op basis van de beoordeelde feiten van het vooronderzoek heeft AVG geconcludeerd dat er indicaties zijn
voor de mogelijke aanwezigheid van CE.
De volgende gevechtshandelingen / CE gerelateerde handelingen hebben plaatsgevonden:
 Het neerkomen van afwerpmunitie
 De aanleg van (luchtafweer-)stellingen en loopgraven
De volgende CE kunnen mogelijk in het onderzoeksgebied worden aangetroffen:
 Afwerpmunitie (vermoedelijk 250, 500 en 1000 lb.)
 Gedumpte munitie (Duitse hand- en geweergranaten, klein kaliber munitie, geschutmunitie 2 cm t/m
8,8 cm)
Het onderzoeksgebied is gedeeltelijk verdacht op CE. Het CE verdachte gebied is horizontaal afgebakend
op de CE-bodembelastingkaart (zie bijlage 6.5).
De horizontale en verticale afbakening van de CE verdachte gebieden wordt besproken in hoofdstuk 4.5.

5.2

Advies vervolgtraject

De door AVG voor het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Ingenieursbureau
KIJK geadviseerde vervolgstappen worden in de hierop volgende paragrafen besproken.
5.2.1

Verkleinen CE verdachte gebieden na vaststelling VKA

Als het VKA per dijkvak duidelijk is dan wordt er geadviseerd om, indien mogelijk, een Projectgebonden Risicoanalyse uit te voeren. Met behulp van informatie over naoorlogse werkzaamheden kunnen de verdachte
gebieden (mogelijk) worden verkleind. Denk hierbij aan:
 Kaartmateriaal/bestekstekeningen waarmee feitelijk kan worden aangetoond dat (delen van) CE verdachte gebieden naoorlogs zijn geroerd. Op basis van deze gegevens kan mogelijk de horizontale en/of
de verticale afbakening van het CE verdachte gebied worden gereduceerd.
 Gegevens betreffende naoorlogse ophogingen in de CE verdachte gebieden.
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5.2.2

Opsporing CE in de planuitwerkingsfase

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Ingenieursbureau KIJK wordt geadviseerd in de planuitwerkingsfase direct tot opsporing van CE over te gaan, wanneer er sprake is van de volgende scenario’s:
 Er zijn geen of onvoldoende (bruikbare) contra-indicaties voorhanden, waardoor het niet zinvol is om
een Projectgebonden Risicoanalyse op te stellen
 De toekomstige werkzaamheden ter plaatse van het CE verdachte gebied geven geen aanleiding om
te rapporteren in de vorm van een Projectgebonden Risicoanalyse
Het CE onderzoek maakt onderdeel uit van de opsporingsfase die in paragraaf 6.6 van de WSCS-OCE is
beschreven. De opsporingsfase omvat het geheel van organisatie en uitvoering, achtereenvolgens: werkvoorbereiding, detecteren, interpreteren, lokaliseren, laagsgewijs ontgraven en identificeren van de vermoede explosieven, tijdelijk veiligstellen van de situatie tot aan overdracht aan de EOD en proces-verbaal
van oplevering aan de opdrachtgever en Bevoegd Gezag.
Om een gedegen detectieonderzoek te kunnen uitvoeren dient het opsporingsgebied goed beloopbaar en
vrij van obstakels te zijn. Dat wil zeggen dat alle bovengrondse obstakels, zoals hekwerk, begroeiing en
gewas voor aanvang van de detectie moet zijn verwijderd. Na het verwijderen van de bovengrondse obstakels kan de locatie worden gedetecteerd. Bomen en begroeiing dienen boven het maaiveld te worden gerooid/gesnoeid. Indien een analoge detectie wordt uitgevoerd dienen alle verdachte objecten die worden
gedetecteerd en waarvan de meetwaardenovereenkomsten vertonen met mogelijk aanwezige CE in kaart
te worden gebracht door de locatie door middel van GPS in te meten. Bij deze vastlegging dient tevens de
vermoedelijke diepte te worden vastgelegd. Bij het uitvoeren van een computerondersteunde detectie wordt
de data vastgelegd in een datalogger. De data wordt na de detectie uitgelezen in een speciaal hiervoor
ontworpen softwareprogramma.
De hoeveelheid te benaderen objecten kan pas worden bepaald na het uitvoeren van de detectie. De uit
de detectie aangemerkte verdachte objecten worden uitgezet in het opsporingsgebied met behulp van
GPS. Deze punten worden vervolgens handmatig en indien nodig machinaal benaderd. Aangetroffen objecten worden vervolgens geïdentificeerd en indien nodig veiliggesteld.
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6 BIJLAGEN
6.1

Bronnenlijst
6.1.1












Archief Explosieven Opruimings Dienst Defensie Soesterberg / Semi Statische Archief Diensten
Rijswijk
Bedrijfsarchief AVG
Gemeentearchieven Capelle aan den IJssel, Gouderak, Krimpen aan den IJssel, Moordrecht,
Nieuwerkerk aan den IJssel en Ouderkerk aan den IJssel
Kadaster Zwolle
Koninklijke Bibliotheek ’s-Gravenhage
Luftbilddatenbank Estenfeld
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie Amsterdam
Nederlands Instituut voor Militaire Historie ’s-Gravenhage
Provinciaal Archief / Nationaal Archief te Den Haag
Universiteit Wageningen, afdeling Speciale Collecties
The National Archives Londen
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6.1.3
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1945

Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel. Ruimtelijk advies op basis van bureauonderzoek
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6.2

Certificaat WSCS-OCE
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6.3

Richtlijnen WSCS-OCE afbakening verdachte gebieden

Indicatie

Algemene omschrijving

Uitgangspunt conclusie

Verdedigingswerk

Groepering van wapenopstellingen
en/of geschutsopstellingen, rondom
afgezet met een versperring
(bijvoorbeeld weerstandskern of
steunpunt).
Opstelling van handvuurwapen,
machinegeweer of andere (semi-)
automatisch wapen, niet zijnde
onderdeel van een verdedigingswerk.

x

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

x

Locatie van de wapenopstelling.

Geschutopstelling
(statisch en mobiel)

Locatie van geschut, niet zijnde
onderdeel van een verdedigingswerk.

x

Munitieopslag in
open veld

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

x

25 meter rondom het hart van de geschutopstelling, maar niet verder dan een eventueel aangrenzende watergang.
Locatie van de veldopslaglocatie.

Verdacht

Wapenopstelling

Loopgraaf
Tankgracht of –geul

Landmijnen verdacht gebied

Landmijnen verdacht gebied

Mijnenveld

Mijnenveld

Mijnenveld

Versperringen
Infrastructuur
zonder geschutsopstelling of munitievoorraad
Schuilloopgraaf

1662114-VO-05

Een diepe (al dan niet droge) gracht of
geul met steile wanden, aangebracht
om pantservoertuigen tegen te
houden.
Middels een aanwijzing, niet zijnde een
mijnenlegrapport, op landmijnen verdacht verklaard gebied. In het verdachte gebied zijn bij de controle door
de MMOD géén landmijnen aangetroffen.
Middels een aanwijzing, niet zijnde een
mijnenlegrapport, op landmijnen verdacht verklaard gebied. In het verdachte gebied zijn bij de controle door
de MMOD, of bij naoorlogse activiteiten landmijnen aangetroffen.
Geregistreerd mijnenveld, waarvan
mijnenlegrapport aanwezig is. Alle
volgens het legrapport gelegde landmijnen zijn geruimd.
Geregistreerd mijnenveld waarvan mijnenlegrapport aanwezig is. Niet alle
volgens het mijnenlegrapport gelegde
landmijnen zijn geruimd. Geen feitelijke onderbouwing bekend waarom er
landmijnen worden vermist.
Mijnenlegrapport aanwezig. Niet alle
volgens het legrapport gelegde landmijnen zijn geruimd. Feitelijke onderbouwing bekend waarom er
landmijnen worden vermist.
Versperringen, zoals strandversperringen en Drakentanden.
Militaire werken zoals woononderkomen of werken met een
burgerdoel zoals schuilbunker.

Onverdacht

x
x

x

x

x

KIJK - Krimpenerwaard

Het gebied binnen de contouren van de
loopgraaf is verdacht, bij voorkeur bepaald
aan de hand van georefereerde luchtfoto’s.
Niet verdacht, tenzij er aanwijzingen zijn
dat er mogelijk munitie in gedumpt is.
n.v.t.

De grenzen zoals aangegeven in het ruimrapport.

x

Loopgraaf voor burgerbevolking om in
te schuilen.

Uitgangspunten voor afbakening verdacht
gebied

n.v.t.

De grenzen zoals aangegeven in het mijnenlegrapport en/of ruimrapport.

x

n.v.t.

x
x

Tenzij er indicaties zijn dat CE onderdeel
uitmaken van de versperring.
Tenzij er indicaties zijn op CE vanwege de
aanwezigheid van nabijverdediging in de
vorm van bijvoorbeeld wapenopstellingen.

x

n.v.t.
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Indicatie

Algemene omschrijving

Uitgangspunt conclusie

Kampementen

Grondgebied met onderkomens zoals
tenten.

x

Mangat

Gat in grond met schuilfunctie, niet in
gebruik genomen als schuttersput.
Locatie van aangebrachte vernielingslading.
Gebied dat is beschoten door mobiel
of vast geschut, mortieren of grondgebonden (meervoudig) raketwerpersysteem.
Gebied dat is getroffen door een raketbeschieting met jachtbommenwerpers.

x

Verdacht

Vernielingslading
Artillerie-, mortierof raketbeschieting
Raketbeschieting
inslagenpatroon
bekend

Onverdacht

Tenzij er indicaties zijn op CE vanwege de
aanwezigheid van munitieopslag of nabijverdediging in de vorm van bijvoorbeeld
wapenopstellingen.
n.v.t.

x

Locatie van de vernielingslading.

x

Situationeel te bepalen.

x

Op basis van een analyse van het inslagenpatroon wordt de maximale afstand
tussen twee opeenvolgende inslagen
binnen een inslag-patroon bepaald. Het
verdachte gebied wordt afgebakend door
deze afstand te projecteren op de buitenste
inslagen van het inslagenpatroon. Dat is
exclusief de eventuele horizontale verplaatsing van de buitenste blindganger binnen
het inslagenpatroon.
Te bepalen volgens rekenmethode waarin
ten minste rekening wordt gehouden met
de volgende parameters: de afwerphoogte,
de afwerpsnelheid, het gewicht van de
bom, de diameter van de bom en de
weerstand van de bodem. Op basis van in
ieder geval deze vijf parameters wordt
berekend tot welke diepte CE theoretisch
kunnen indringen en hoe ver de maximale
horizontale verplaatsing is.
Situationeel te bepalen.

Inslagpunt blindganger, zijnde een
vliegtuigbom

Vliegtuigbom die niet in werking is getreden.

Crashlocatie vliegtuig
Krater van gedetoneerde incidentele
luchtafweergranaat
Inslagpunt van een
V-1 wapen

Aanwezigheid van CE vanwege de
crash.
Gebied waarin zich de krater van de
detonatie van een incidentele luchtafweergranaat bevindt.
Gebied dat is getroffen door de inslag
van een V-1 wapen.

x

Krater van een (gedeeltelijk) gedetoneerd V-1 wapen
Krater van een (gedeeltelijk) gedetoneerd V-2 wapen
Dumplocatie van
munitie en/of toebehoren
Ongecontroleerde
(massa)explosie

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

x

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

x

Dumplocatie van CE en/of toebehoren
in landbodem of op waterbodem.

x

(Sympathische) detonatie van een
explosieven voorraad zoals ontploffing
munitieopslag of munitie trein.

x

Vernietigingslocatie
voor CE

Eén of meerdere springputten.

x

1662114-VO-05

Uitgangspunten voor afbakening verdacht
gebied

x
x
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Tenzij er indicaties zijn dat het geen incidentele luchtafweergranaat betreft.
15 meter rondom een inslagpunt vanwege
de mogelijke horizontale verplaatsing
onder de grond.
50 meter rondom een inslagpunt vanwege
de mogelijke aanwezigheid van explosieve
componenten.
Situationeel te bepalen.
Locatie van de dump en afbakening verder
situationeel te bepalen, bijvoorbeeld dumping in stilstaand of stromend water.
Situationeel te bepalen.

De contour(en) van de springput(ten) en afbakening verder situationeel te bepalen,
bijvoorbeeld gelet op de afstand van eventuele uitgeworpen CE buiten deze contour(en).
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Indicatie

Algemene omschrijving

Uitgangspunt conclusie

Vernielingslading
(in werking gesteld)

Locatie van in werking gestelde
vernielingslading, waarbij de mogelijkheid bestaat op het aantreffen van niet
(geheel) gedetoneerde springlading(en).
Gebied dat is getroffen door een bombardement met middelzware en/of
zware bommenwerpers, met als doel
om schade aan te richten over een
groot gebied.

x

Locatie waar de vernielingslading in werking is gesteld en afbakening verder situationeel te bepalen.

x

Gebied dat is getroffen door een
bombardement met jachtbommenwerpers, met als doel om een vooraf
bepaald specifiek object te treffen.
Lineair gebied, nabij een spoorlijn, dat
is getroffen door een bombardement
met jachtbommenwerpers, met als
doel om de spoorlijn te treffen.
Gebied dat is getroffen door een
raketbeschieting met jachtbommenwerpers, met als doel om een vooraf
bepaald specifiek object te treffen.
Lineair gebied, nabij een spoorlijn, dat
is getroffen door een raketbeschieting
met jachtbommenwerpers, met als
doel om de spoorlijn of treinstel op
deze spoorlijn te treffen.

x

Op basis van een analyse van het
inslagenpatroon (1) wordt de maximale
afstand tussen twee opeenvolgende inslagen binnen een inslagpatroon bepaald.
Het verdachte gebied wordt afgebakend
door deze afstand te projecteren op de
buitenste inslagen van het inslagenpatroon.
Dat is exclusief de eventuele horizontale
verplaatsing van de buitenste blindganger
binnen het inslagenpatroon.
Het verdachte gebied wordt bepaald door
een afstand van 181 meter gemeten vanuit
het hart van het doel. (2/3)

Verdacht

Tapijtbombardement

Duikbombardement
op zgn. ‘Pin Point
Target’, inslagenpatroon onbekend
Duikbombardement
op zgn. ‘Line Target’, inslagenpatroon onbekend
Raketbeschieting op
zgn. ‘Pin Point
Target’, inslagenpatroon onbekend
Raketbeschieting op
zgn. ‘Line Target,
inslagenpatroon
onbekend

Uitgangspunten voor afbakening verdacht
gebied

Onverdacht

x

Het verdachte gebied wordt bepaald door
een afstand van 91 meter gemeten vanuit
het hart van de spoorlijn. (2/4)

x

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

x

Het verdachte gebied wordt bepaald door
een afstand van 80 meter gemeten vanuit
het hart van de spoorlijn. (2/6)
8

1. Verzameling van de locaties van inslagen van één bepaald toestel of één bepaald bombardement.
2. Afstanden zijn afkomstig van een Britse studie (empirisch onderzoek) naar de accuratesse bij aanvallen door eenmotorige duikbommenwerpers gedurende de periode oktober 1944 – april 1945 (AIR 55/322). Eventueel effect van vijandelijk luchtafweer tijdens deze duikbombardementen is niet in de
studie meegenomen.
3. De genoemde afstand is de gemiddelde afstand t.o.v. het doel waarbij opgemerkt moet worden dat 50% van de vliegtuigbommen binnen 119 meter
neer is gekomen en de maximaal gemeten afstand t.o.v. het doel 181 meter was.
4. De genoemde afstand is de gemiddelde afstand t.o.v. het doel waarbij opgemerkt moet worden dat 50 % van de vliegtuigbommen binnen 46 meter
neer is gekomen en de maximaal afstand t.o.v. het doel 91 meter was.
5. De genoemde afstand is de gemiddelde afstand t.o.v. het doel (gebouwen) waarbij opgemerkt moet worden dat de gemiddelde spreiding van de raketten t.o.v. het middelpunt van een salvo 69 meter was, en dat de gemiddelde afstand van het middelpunt van een salvo t.o.v. het doel 39 meter was.
6. De genoemde afstand is de maximale afstand gemeten n.a.v. luchtfoto-interpretatie.
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6.4

Presentatiekaart verzamelde historische feiten
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F E IT E N K A A R T C E - K ra c h tig e IJ s s e ld ijk e n K rim p e n e rw a a rd
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CE-bodembelastingkaart
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Gespecialiseerd in het leveren van buitenlands archiefmateriaal
voor historisch onderzoek en explosievenopsporing

Archiefmateriaal
Bominslag Ouderkerk aan de IJssel
8 december 1941
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Opdrachtomschrijving
Het leveren van aanvullend archiefmateriaal uit The National Archives in Londen inzake een
bominslag bij Ouderkerk aan de IJssel op 8 december 1941.1
Selectie archiefmateriaal
De rapportages op Command, Group en Squadron niveau van de RAF kunnen relevante
informatie bevatten over het type afwerpmunitie. Uitsneden van de betreffende informatie zijn
als bijlagen toegevoegd.

7/8 december 1941
Om 07.00 uur werd bij Ouderkerk ten zuiden van Amsterdam 1 brisantbom afgeworpen. Een
burger werd gedood, een ander licht gewond. Er werden 2 huizen verwoest.2 Zie bijlage 1.
Noot: de verwijzing ‘ten zuiden van Amsterdam’ duidt foutief op Ouderkerk aan de Amstel.
Coastal Command
In de nacht van 7 op 8 december of de ochtend van 8 december werden door 16 Group geen
operaties ondernomen tegen doelen op vasteland.3
Bomber Command
In de nacht van 7 op 8 december werden 250 bommenwerpers uitgezonden naar Aken in
Duitsland, Duinkerken en Oostende in België en Calais, Brest en Boulogne in Frankrijk.
Ouderkerk aan de Amstel of directe omgeving is niet vermeld als doelwit.4 Zie bijlage 2.
Vanwege het ontbreken van Ouderkerk aan de IJssel of omgeving als (alternatief) doelwit zijn
de volgende scenario’s mogelijk:
1. Navigatiefout en misidentificatie aangevallen doelwit
2. Noodafworp
3. Afworp van een niet-teruggekeerd toestel
4. Afworp van een Duits toestel
1. Navigatiefout en misidentificatie aangevallen doelwit
Het enige aangevallen alternatief doel in Nederland was Vlissingen.5 Een Vickers Wellington
van 1 Group bombardeerde om 05.00 uur.6 De aanval komt overeen met gerapporteerde
bominslagen bij Souburg en tussen Vlissingen en Middelburg om 05.58 uur.7
1

Opgave per email van Dhr W. van den Brandhof d.d. 28 maart 2017
NARA Washington, RG242 T1022 Roll 2784 Kriegstagebuch Marinebefehlshabers in den Niederlanden,
December 1941
3
TNA Londen, AIR25/332 Operations Record Book 16 Group, Appendices December 1941
4
TNA Londen, AIR14/2673 Night Bomb Raid Sheets, June-December 1941
5
TNA Londen, AIR14/2673 Night Bomb Raid Sheets, June-December 1941
6
TNA Londen, AIR14/3145 Form E Summaries 3 Group, October-December 1941
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Noot: Ten tijde van 8 december 1941 werd in de bezette gebieden German Summer Time
gehanteerd, in Engeland British Summer Time. De lokale tijd verschilde derhalve +1 uur met de
tijden in Engelse rapportages.

2. Noodafworp
De heenroute en terugroute naar doelwit Aken liep onder andere over Zeeland. De meest
noordelijke genomen route naar Aken liep van Orfordness over Goedereede naar Aken. De
afstand tussen Ouderkerk aan de IJssel en deze route is circa 35 kilometer.
Van 4 Group keerden 2 Armstrong Whitworth Whitleys ter hoogte van Overflakkee terug. 8 Zie
bijlage 3.
Het betrof Whitley Z9163 welke de missie afbrak en richting Oostende vloog waar de bommen
in zee werden afgeworpen.9 De andere Whitley betrof de L9584 van 35 Squadron welke de
bommen op positie 52.05N, 01.42E boven zee afwierp.10
Ten tijde van de bomafworp op 07.00 uur GST (06.00 uur BST) waren alleen de Handley Page
Hampdens van 5 Group nog op de terugvlucht van Aken, waarbij het laatste toestel om 05.00
uur (BST) bombardeerde. Er hebben zich heen luchtgevechten op de locatie van Ouderkerk
aan de IJssel voorgedaan.11 Zie bijlage 3.
De gerapporteerde bomafworpen van 5 Group zijn niet in verband te brengen met de
bominslag bij Ouderkerk aan de IJssel.12 Zie bijlage 4.
De rapporten van Groups die eerder dan de gerapporteerde bominslag opereerden tegen Aken
leveren geen aanknopingspunt op.13 14 15

3. Afworp van een niet-teruggekeerd toestel
Tijdens de nacht van 7 op 8 december gingen 6 toestellen verloren, waarvan 3 met als doelwit
Aken:
 Wellington van 99 Squadron
 Hampden van 144 Squadron
 Hampden van 83 Squadron
De Wellington van 99 Squadr0n betrof de Z8958 die 16 minuten na het opstijgen bij het
vliegveld crashte.16
De Hampden van 144 Squadron betrof de AD791.17 De Hampden ging boven België verloren.
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NARA Washington, RG242 T1022 Roll 2784 Kriegstagebuch Marinebefehlshabers in den Niederlanden,
December 1941
8
TNA Londen, AIR14/3371 Interception and Tactics Reports, August-December 1941
9
TNA Londen, AIR27/142 Operations Record Book 10 Squadron, 1941
10
TNA Londen, AIR27/379 Operations Record Book 35 Squadron, 1927-1942
11
TNA Londen, AIR14/3371 Interception and Tactics Reports, August-December 1941
12
TNA Londen, AIR14/3192 Form E Summaries 5 Group, December 1941
13
TNA Londen, AIR14/3145 Form E Summaries 1 Group, October-December 1941
14
TNA Londen, AIR14/3164 Form E Summaries 3 Group, October-December 1941
15
TNA Londen, AIR14/3177 Form E Summaries 4 Group, December 1941
16
TNA Londen, AIR27/789 Operations Record Book 99 Squadron, 1941
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De Hampden van 83 Squadron betrof de AE191.18 De Hampden ging boven de Theems monding
verloren.19 Het toestel was boven Veere aangeschoten.20
Geen van de toestellen komt in aanmerking voor de bomafworp bij Ouderkerk aan de IJssel.

4. Afworp van een Duits toestel
Er zijn geen Kriegstagebücher op Geschwader niveau bewaard gebleven van de in Nederland
opererende eenheden ten tijde van 8 december 1941.
In de nacht van 7 op 8 december werden door toestel mijnen boven de Humbermonding
afgeworpen. De operatie verliep vlekkeloos.21

Constatering
In de nacht van 7 op 8 december 1941 vond om 07.00 uur een bominslag plaats bij Ouderkerk
aan de IJssel.
Tijdens deze nacht opereerde RAF Bomber Command tegen Aken. Er zijn geen rapportages
van aangevallen (alternatieve) doelen in de omgeving van Ouderkerk aan de IJssel. De meest
noordelijke route naar het Duitse doel Aaken liep op circa 35 kilometer afstand van Ouderkerk
aan de IJssel. Noodafworpen en luchtgevechten langs deze route werden elders gerapporteerd.
Ten tijde van de gerapporteerde bominslag om 07.00 uur waren alleen nog de Hampdens van 5
Group op de terugvlucht van Aken. Uit de rapportages van deze eenheid blijkt geen
bomafworp die een verband heeft met de bominslag bij Ouderkerk aan de IJssel. De
rapportages van de Groups die eerder deze nacht vlogen leveren eveneens geen
aanknopingspunt op.
De toestellen die tijdens deze operaties verloren gingen komen niet in aanmerking voor de
bomafworp.
Duitse operaties vonden alleen plaats boven de Humbermonding en verliep vlekkeloos.

Disclaimer: WarDocs B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de incompleetheid en
inaccuratesse van de gegevens vermeld in primair bronmateriaal, noch voor de interpretatie
daarvan en de daaruit getrokken conclusies door derden.
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TNA Londen, AIR27/981 Operations Record Book 144 Squadron, 1941
TNA Londen, AIR27/686 Operations Record Book 83 Squadron, 1917-1942
19
TNA Londen, AIR14/2673 Night Bomb Raid Sheets, June-December 1941
20
https://db.wingstovictory.nl/documentatie/144-story%20PO%20A.L%20Parson.pdf
21
Balke, Ulf, Der Luftkrieg in Europa Teil 2, 1941-1945, pag 65
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Bijlage 1: NARA Washington, RG242 T1022 Roll 2784 Kriegstagebuch Marinebefehlshabers in
den Niederlanden, December 1941
Bijlage 2: TNA Londen, AIR14/2673 Night Bomb Raid Sheets, June-December 1941
Bijlage 3: TNA Londen, AIR14/3371 Interception and Tactics Reports, August-December 1941
Bijlage 4: TNA Londen, AIR14/3192 Form E Summaries 5 Group, December 1941
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