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BAGGERNETDAG

VERDIEPING NIEUWE WATERWEG EN BOTLEK

Opsporing Conventionele Explosieven



Programma

1. Waar hebben we het over?

2. Historie en vooronderzoek Rotterdam

3. OCE proces Verdieping Nieuwe Waterweg

4. Aandachtspunten

5. Vragen/discussie
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Waar hebben we het over?

Algemeen

• Arbowet / Openbare veiligheid (veel onduidelijkheid)

• Onverwacht stilleggen werk 

• Langdurige vertragingen

• Extra (buitenproportionele) kosten 

• Onzekerheden (o.a. ‘bommenregeling’)
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Waar hebben we het over?
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Vindlocaties van CE 

• Jaarlijks ruim 2.200 meldingen

• Ruim 42.000 munitieartikelen geruimd (2015).



Waar hebben we het over?

SIVOON

Samenwerking Infrabeheerders voor het Veilig 
Omgaan met de Ondergrond in Nederland

• Invloed uitoefenen op in ontwikkeling zijnde 
afwegings-/normenkader                                 
(NIET 100% detecteren, maar proportioneel)

• Minimaliseren impact OCE door eigen gericht 
onderzoek samen met partners (bv 
brancherichtlijn)

• Uitwisseling en standaardisatie van OCE 
data tussen partners (vergelijkbaar met 
bodem)
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Historie

Meest relevante oorlogshandelingen

• Grondoorlog en luchtaanvallen 10-14 mei 1940

• Duits bombardement 14 mei 1940

• Duitse verdedigingswerken, m.n. op De Beer

• Geallieerde bombardementen tijdens de bezetting!
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Historie

Geallieerde bombardementen

• 230 dagen / nachten met door RAF en USAAF geregistreerde luchtaanvallen op                      
Groot-Rotterdam.

• Daarnaast ca. 50 aanvallen alleen van Nederlands / Duitse zijde gemeld.

• Ruim 7.000 brisantbommen op Groot-Rotterdam afgeworpen volgens registratie RAF en 
USAAF (verwachting 10 tot 15% blindganger!)

• Voornaamste doelgebieden Pernis/Vondelingenplaat en Waalhaven (vliegveld)
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CE-Bodembelastingkaart Rotterdam

• Verwachte CE-soorten

• Historisch verdacht

• Verticale afbakening 
ontbreekt 

• Naoorlogse activiteiten 
niet meegenomen

• Aandachtsgebieden 
(militaire aanwezigheid)

•
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Contra-indicatie onderzoek HIC:

Reductie verdachte gebieden

• Naoorlogse ontgravingen/baggerwerk

• Onverdachte ophooglagen

• OCE

Bijvangst:

• 3D model naoorlogs grondverzet

• Ontsluiting data
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OCE Verdieping Nieuwe Waterweg
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Foto onderschrift
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=   Verdacht gebied  (concept) CE-BBK Gemeente Rotterdam

=   Globale ligging definitieve opsporingsgebieden + Archeologie (RCE) 

=   Opsporingsgebied o.b.v. Worst Case benadering (MER)



Detectie fase 1

Gebruikte technieken

• Gesleepte cesium-vapour magnetometer

• Side scan sonar (oppervlakkig)

Resultaat

• Minimaal 35 verdachte objecten >250lb

• Aantal sterk verstoorde gebieden                         
(aanvullende detectie nodig)

27 november 2018|11



Detectie fase 2

Gebruikte technieken

• Sub-bottom profiling (SBP; akoestisch)

• MAPPEM-systeem (Elektro magnetisch)

• Ondersteunende systemen voor positionering

Eind resultaat

• 63 verdachte objecten >250lb => benaderen!

• 4 archeologisch waardevolle objecten (RCE)
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Voorbereiding benaderwerkzaamheden

• Risicosessie

• Getijden/ stroming/ mogelijke duikwindows

• Waterbodemkwaliteit (lokale verontreiniging PCB)

• Archeologie (RCE/BOOR)

• Draaiboek vondst CE: 

• Standaard procedure beschikbaar voor directievoerder en 
projectmanager

• incl. opschaling naar directie, havenmeester, veiligheidsregio, EOD, 
B&W gemeentes

• Integraal projectplan 
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Voorjaar 2018: 6 weken benaderwerkzaamheden

Indien vondst CE dan is de impact zeer groot voor de 
haven

• Continue toezicht vanuit HbR

• Iedere ochtend een kernteam OCE

• Elke dag een mail aan alle stakeholders met daarin:

• Wat gaan we benaderen

• Welke delen zijn benaderd/vrijgegeven
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Benaderen verdachte objecten met Airlift
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Scheepswrakken

• 1 gebied benaderwerk niet uitvoerbaar door schroot

• Aanvullend historisch onderzoek
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BergingVersperren Nieuwe Maas



Scheepswrakken

• Risico analyse

• Detectie ligging wrakken

• Controle aanwezigheid wrakken met OCE begeleiding

Eindconclusie

• Afwerpmunitie verwaarloosbaar risico

• Springladingen alleen t.p.v. scheepswrakken

• Scheepswrakken dieper dan maximale baggerdiepte 
(geen CE aangetroffen)
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Opbrengst benaderwerk

Na herlokaliseren objecten verdwenen

3 december 2018|18



Opbrengst benaderwerk
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Opbrengst benaderwerk



Procesverbaal van Oplevering (PvO)

• Vrijgave te baggeren gebieden
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En uiteindelijk….

Onverwacht aantreffen CE
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Dus…

• Neem tijd voor goede voorbereiding

• Afstemming met stakeholders

• Toezicht en regelmatige werkbesprekingen tijdens 
uitvoering
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Foto onderschriftVragen?

Tot Slot!


