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1. Inleiding
Aan de Lunenburgerwaard worden voorbereidingen getroffen voor de verdere natuurontwikkeling.
Onderdeel van deze natuurontwikkeling is het ontgraven van tichelputten (tichelput is een gat
ontstaan door winning van klei). Tijdens de geplande werkzaamheden worden grondroerende
werkzaamheden uitgevoerd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben binnen het gebied
gevechtshandelingen plaatsgevonden. Ten gevolge hiervan kunnen er Conventionele Explosieven
(hierna CE) in de bodem zijn achtergebleven. Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren zal
Armaex het gebied voorafgaande de grondroerende werkzaamheden onderzoeken en vrijgeven van
CE.

1.1 Doel van de detectiewerkzaamheden
De uitgevoerde detectiewerkzaamheden hebben als doel het detecteren van mogelijke CE die in het
opsporingsgebied zijn achtergebleven, en zo ja, waar deze liggen. Zodoende kunnen de geplande
civiele werkzaamheden veilig en verantwoord uitgevoerd worden. De detectiewerkzaamheden geven
een goede indicatie van de mogelijke significante objecten die zich in de bodem bevinden. Wanneer
de detectieresultaten het toelaten kunnen deze doelmatig benaderd worden. Zodoende kan het
gebied vrij worden gegeven van CE.

1.2 Gebied verdacht op volgende CE
Verdacht op
Afwerpmunitie: 250 en 500 lbs (GP en MC);
geallieerd

Verticale afbakening
10 Mpa laag + 1,0 meter
veiligheidsmarge

Verschijningsvorm
Afgeworpen

Tabel 1: Aantreffen mogelijke CE.
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2. Detectiewerkzaamheden
Fase
Detectiewerkzaamheden
Non-realtime
oppervlaktedetectie

Inzet materiaal

Inzet personeel

• VXV4
Multi-sonde • 2x Assistent OCEsysteem
Deskundige
• DGPS Systeem

Doorlooptijd
(dag)
1

Tabel 2 - Uitgevoerde werkzaamheden.

2.1 Non-realtime oppervlaktedetectie
Doormiddel van het detectieselectie formulier is de
meest effectieve wijze van detectie bepaald. Het
opsporingsgebied van is zoveel mogelijk vlak dekkend
gedetecteerd met een DGPS- non-realtime
detectiesysteem, het multi-sonde systeem (zie
afbeelding hiernaast).

Afbeelding 1 – Voorbeeld VXV4 Multi-sonde systeem.

Tijdens de detectie zijn de volgende uitgangspunten en werkwijze gehanteerd:
• Om een kwalitatief detectieonderzoek te waarborgen zijn detectiewerkzaamheden zoveel
mogelijk vlak dekkend en digitaal uitgevoerd met een passief multi-sonde systeem. Hierbij is
rekening gehouden met zaken als:
▪ bruikbaarheid van de detectieresultaten;
▪ aanwezige detectie verstorende obstakels;
▪ DGPS kwaliteit;
▪ geplande toekomstige bodemingrepen.
• Gebieden die in eerste instantie niet zijn gedetecteerd worden in dit rapport
vastgelegd (met reden waarom) en ingetekend op een overzichtskaart.
De door Armaex gebruikte detectieapparatuur voldoet aan paragraaf 6.3.3 van het WSCS-OCE
waardoor de kwaliteit van de meetresultaten gewaarborgd is. Tijdens de detectiewerkzaamheden zijn
dagelijks gebruikerstesten van de ingezette apparatuur uitgevoerd. Daarnaast zijn alle bijzonderheden
conform het WSCS-OCE paragraaf 6.6.3.3 (veldwerkregistraties) geregistreerd in de
veldwerkregistratie.
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3. Detectieresultaten & advies
Armaex heeft de detectiewerkzaamheden op 17 februari 2020 uitgevoerd. De resultaten van de
detectiewerkzaamheden worden in dit hoofdstuk besproken.
De detectiedata (zie bijlage 4) is door een senior OCE deskundige geïnterpreteerd. De resultaten van
de interpretatie worden hieronder beschreven. In bijlage 1 is een overzichtstekening opgenomen
waarop de verschillende detectie deelvelden worden weergegeven. Daarnaast is in bijlage 2 een
tekening met de detectieresultaten zoals in paragraaf 3.1 beschreven bijgevoegd.

3.1 Interpreteren meetgegevens
Bij non-realtime detectie is de data opgeslagen in de datalogger. De verkregen data is op een later
tijdstip middels een evaluatieprogramma (VALLON) geïnterpreteerd. De interpretatie en beoordeling
is gedaan door een Senior OCE-deskundige. De gedetecteerde gebieden zijn naar resultaat ingedeeld
in de volgende deelgebieden:
• Objecten te benaderen: die na het benaderen en identificeren van de aanwezige verdachte
objecten, vrij kunnen worden gegeven van CE. De 6 gedetecteerde objecten zijn op de tekening in
bijlage 1 & 2 weergegeven. Nadat deze objecten zijn benaderd, geïdentificeerd en wanneer het CE
betreffen, veilig gesteld zijn deze gebieden vrij van CE tot een diepte van 4,5 m-maaiveld (maximale
detectiebereik van oppervlaktedetectie)
• Obstakels: die tijdens de detectiewerkzaamheden door aanwezigheid van obstakels en/of
begroeiing niet toegankelijk waren. Deze gebieden kunnen i.c.m. de benaderwerkzaamheden van
de objecten worden onderzocht. Dit m.b.v. een magnetometer. Ingeval er hierbij een uitslag wordt
gemeten ter plaatse van het obstakel (struikgewas) dient het struikgewas te worden afgezaagd
door opdrachtgever. Het gemeten object kan dan op een later moment nader worden onderzocht,
nadat deze toegankelijk is gemaakt.
Op basis van de verkregen resultaten uit de interpretatie is een advies opgenomen. De resultaten en
het bijbehorende advies staan in tabel 3 weergegeven.
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Deelgebied
Objecten
te benaderen

Niet
gedetecteerd
(obstakels)

Resultaten

Advies

Uit de detectieresultaten blijkt dat
er 6 objecten als verdacht worden
beschouwd m.b.t. conventionele
explosieven.

Binnen het onderzoeksgebied zijn in totaal 6 objecten
waargenomen die kunnen duiden op de aanwezigheid van een
explosief in de bodem.

Uit de detectieresultaten blijkt dat
28 m² niet is gedetecteerd omdat
deze gebieden ten tijde van de
detectiewerkzaamheden
niet
toegankelijk waren.

Deze gebieden dienen toegankelijk te worden gemaakt voor
detectie. De oorzaak dat deze gebieden niet toegankelijk
waren staat in de tekening in bijlage 1 weergegeven. Het
betreft de volgende reden:
• Binnen het opsporingsbeleid waren struiken aanwezig. Door
de aanwezige struiken was het gebied niet toegankelijk voor
non-realtime oppervlaktedetectie met het multi-sonde
systeem.

Advies:
De waargenomen objecten dienen benaderd,
geïdentificeerd en indien het CE betreffen veilig gesteld te
worden. De benaderwerkzaamheden kunnen met inzet van
een beveiligde graafmachine en een OCE-team (bestaande uit
een Senior OCE-deskundige en Assistent OCE-deskundige)
uitgevoerd worden. In bijlage 3 zijn de veldkaarten en
objectenlijsten bijgevoegd. Hierop staat de horizontale en
verticale ligging van de objecten weergegeven.

Advies:
Armaex kan bij benaderwerkzaamheden van de 6 objecten de
locaties van de struikgewassen tevens onderzoeken m.b.v. een
magnetometer. Ingeval er een uitslag wordt gemeten ter
plaatse van het struikgewas dient het struikgewas te worden
afgezaagd door opdrachtgever. Het gebied kan dan nader
worden onderzocht nadat deze toegankelijk is gemaakt.
Bij het afzagen van struikgewassen geldt het volgende advies:
Afzagen (niet rooien) van aanwezige struiken tot aan maaiveld.
Hierbij dienen voorafgaand de flora en fauna eisen in kaart te
worden gebracht. Een quickscan voor de lokale flora & fauna
kan hierbij inzicht verschaffen in de mogelijkheden ten aanzien
van afzagen struikgewas e.d.
Na het afzagen van de struiken kan op een later moment
alsnog detectie plaatsvinden. Mogelijk te combineren met de
benaderwerkzaamheden die benodigd zijn voor uiteindelijke
vrijgave van het gebied tot 4,5 m -mv.
Tabel 3 - Detectieresultaten & advies.
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Bijlage 1 – Overzichtstekening detectievelden
Tekening is losbladig bijgevoegd.
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Bijlage 2 – Overzichtstekening detectieresultaten
Tekening is losbladig bijgevoegd
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Bijlage 3 – Veldkaarten en objectlijsten
Nr.

Fit-Area

LSQ

Magn.
MaxMoment Waarde

SignaalLengte

SignaalBreedte

Diepte

Oost

Noord
m

Detectieveld

m²

nT

Am²

nT

m

m

m

m

1

7.34

19

3.862

591

2.73

2.69

0.55

153805.331 442572.549

1-001

2

17.24

10.7

18.284

257

4.44

3.88

1.56

153812.778 442567.148

1-001

3

8.86

37.7

4.997

289

2.61

3.39

1.02

153813.07

442560.958

1-001

4

13.84

4.8

3.628

182

3.82

3.62

0.97

153828.993 442542.581

1

5.34

93.3

15.975

782

2.33

2.29

0.92

153844.5

442587

1-001
1-002

2

4.14

36.5

4.209

778

2.09

1.98

0.47

153856.5

442567.6

1-002

*Veld 1-003 zijn geen CE verdachte objecten gedetecteerd.
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Veld 1-001
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Veld 1-002
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Veld 1-003
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