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1 Samenvatting 

In opdracht van omgevingsdienst Midden-Holland heeft Saricon een vooronderzoek conventionele explosieven (CE) 

uitgevoerd van de gemeente Alphen aan den Rijn. 

 

Uit het onderzoek is gebleken dat het onderzoeksgebied gedurende de Tweede Wereldoorlog gebombardeerd is door 

Duitse en geallieerde vliegtuigen. Op 14 mei 1940 bombardeerden Duitse vliegtuigen Zwammerdam, Hazerswoude-

Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn. In de eerste jaren van de bezetting waren het geallieerde vliegtuigen die inciden-

teel een bombardement uitvoerden op het onderzoeksgebied. De Duitse bezetter maakte in de laatste maanden van 

de oorlog actief gebruik van het spoor in het onderzoeksgebied om V2 raketten aan te voeren. Deze raketten vormden 

een directe bedreiging voor de geallieerden en het spoor werd dan ook het hoofddoelwit van geallieerde bombarde-

menten en raketbeschietingen. De frequentie van luchtaanvallen werd in deze laatste fase van de oorlog dan ook aan-

zienlijk opgebouwd. In de maand maart 1945 vonden de meeste bombardementen op het spoor plaats met soms wel 

zeven aanvallen op één dag (17 maart 1945). Verder is uit het onderzoek gebleken dat de Duitse bezetter actief was 

met het aanleggen van een verdedigingslinie dwars door het onderzoeksgebied. Als zogenaamde ‘Fordere Wasserstel-

lung’ werden geschut- en wapenopstellingen aangelegd en dwars door het onderzoeksgebied werd een tankgracht ge-

graven. Na de Tweede Wereldoorlog zijn er in het onderzoeksgebied nog diverse zoekacties naar CE geweest waarbij 

met regelmaat vliegtuigbommen werden gevonden. 

 

Op basis van de beoordeling van alle op het moment van opstellen van dit rapport beschikbare bronnenmateriaal kan 

geconcludeerd worden dat er voldoende indicaties zijn om te spreken van de mogelijke aanwezigheid van CE in het 

onderzoeksgebied. Als gevolg van bombardementen, raketbeschietingen en de Duitse militaire aanwezigheid kunnen 

in het onderzoeksgebied kleinkalibermunitie, geschutmunitie, hand- en geweergranaten, munitie voor granaatwerpers, 

toebehoren van munitie, raketten en afwerpmunitie aanwezig zijn. Het onderzoeksgebied is gedeeltelijk verdacht van 

CE. Saricon adviseert om voordat werkzaamheden in verdacht gebied plaatsvinden eerst opsporing van CE te laten 

uitvoeren.  
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2 Inleiding  

 Aanleiding en opdrachtomschrijving 2.1

 

In opdracht van de Omgevingsdienst Midden-Holland heeft Saricon een vooronderzoek conventionele explosieven uit-

gevoerd voor de gemeente Alphen aan den Rijn. 

 

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de offerte met kenmerk: 2016-S-234-AB-01 d.d. 14 september 2016. De op-

dracht is verkregen per brief d.d. 17 oktober 2016 met kenmerk 2016180308. In deze brief is opdracht verleend voor 

het vooronderzoek, het luchtfoto-onderzoek en twee separate posten (‘uitwerking eerdere onderzoeken’ en ‘interview 

historische vereniging’). 

 

 Probleemstelling 2.2

 

In de Tweede Wereldoorlog hebben in Alphen aan den Rijn diverse oorlogshandelingen plaatsgevonden. Zo is het 

spoor veelvuldig door de Britse luchtmacht gebombardeerd en heeft de Duitse bezetter diverse militaire verdedigings-

werken bij Alphen aan den Rijn gebouwd. Als gevolg van deze oorlogshandelingen kunnen in de gemeente Alphen aan 

den Rijn CE zijn achtergebleven. Bij het spontaan aantreffen van CE ontstaat een verhoogd veiligheidsrisico doordat 

het explosief door direct contact of trillingen kan exploderen. Dergelijke ongecontroleerde explosies kunnen dodelijk 

letsel en zware schade aan materieel en omgeving tot gevolg hebben. Tevens kan een spontane vondst resulteren in 

meerkosten door stagnatie van de uitvoeringswerkzaamheden.  

 

De mogelijke aanwezigheid van CE dient aan de hand van een vooronderzoek te worden onderzocht, opdat de op-

drachtgever een beredeneerd oordeel kan vellen over de noodzaak en vorm van vervolgwerkzaamheden in het kader 

van explosievenopsporing en/of risicobeheersing rond werkzaamheden in de nabije of verdere toekomst. 

 

 Doelstelling 2.3

 

Het vooronderzoek heeft tot doel om te beoordelen of er indicaties zijn dat ter plaatse van de gemeente Alphen aan 

den Rijn (hierna: onderzoeksgebied) CE aanwezig zijn. Indien CE aanwezig kunnen zijn, dan dient dit te worden ge-

specificeerd in termen van: 

 (sub)soort en verschijningsvorm van vermoedelijke CE;  

 indien mogelijk, aantal(len) CE; 

 de horizontale afbakening van het verdacht gebied; 

 de verticale afbakening van het verdacht gebied; 

 

 Onderzoeksgebied 2.4

 

Het onderzoeksgebied omvat de huidige gemeente Alphen aan den Rijn. De gemeente ligt in het Groene Hart en wordt 

begrensd door de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, Zuidplas, Lansingerland, Zoetermeer, Zoeterwou-

de, Leiderdorp, Kaag en Braassem en Nieuwkoop. Het onderzoeksgebied is weergegeven in de figuren 1 en 2.
1
 

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bestond het onderzoeksgebied uit de volgende zelfstandige gemeenten: Alphen aan 

den Rijn, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude-dorp en Hazerswoude-Rijndijk, Koudekerk aan den Rijn en Zwammer-

dam. Informatie over eventuele gemeentelijke herindelingen en/of gewijzigde gemeentegrenzen is bepalend voor de 

keuze van de te raadplegen archiefbewaarplaatsen en de te gebruiken zoektermen in het diverse bronnenmateriaal. 

Voor dit onderzoek zijn dan ook de archieven van de hierboven genoemde gemeenten geraadpleegd. 

 

                                                           
1
 In dit onderzoek is niet enkel gekeken naar gebeurtenissen die met zekerheid plaatsvonden binnen de grenzen van het onder-

zoeksgebied, maar zijn alle door Saricon als relevant beschouwde bevindingen uit de omgeving van het onderzoeksgebied opgeno-

men. 
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Figuur 1 Begrenzing onderzoeksgebied, huidige topografie. Bron: World Imagery via Esri. 

 

 
Figuur 2 Weergave van het onderzoeksgebied gedurende de Tweede Wereldoorlog. Bron: Historische topografische 

kaarten Kadaster. 
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 Onderzoeksmethode 2.5

 

Algemeen 

Het vooronderzoek CE dient conform de vigerende wet- en regelgeving te worden uitgevoerd volgens de eisen uit pa-

ragraaf 6.5 en bijlage 3 van het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het systeemcertificaat Opsporen Conventio-

nele Explosieven (WSCS-OCE) zoals opgenomen in bijlage XII van de Arbeidsomstandighedenregeling. Tevens heeft 

Saricon gebruik gemaakt van de methoden welke in concept zijn opgesteld door de werkgroep vooronderzoek van de 

Vereniging voor Explosieven Opsporing (VEO). Deze methoden zullen worden opgenomen in het toekomstige private 

certificatieschema Vooronderzoek & Risicoanalyse. 

 

In het WSCS-OCE is vermeld dat het vooronderzoek CE bestaat uit het inventariseren en het beoordelen van histo-

risch bronnenmateriaal. Voor de uitvoering van beide fases zijn in het WSCS-OCE richtlijnen opgenomen. Het eindre-

sultaat van een vooronderzoek is een rapportage en een bijbehorende CE-bodembelastingkaart. Saricon is gecertifi-

ceerd volgens het WSCS-OCE (zie bijlage 4) en voert zijn vooronderzoeken dan ook uit volgens de in dit document 

gestelde richtlijnen. 

 

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 het niet aanwezig zijn van CE (contra-indicaties). 

 

De indicaties en contra-indicaties worden verzameld aan de hand van literatuuronderzoek, archiefonderzoek, luchtfoto-

onderzoek en eventueel getuigenonderzoek. Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van de bronnen die zijn vermeld in 

hoofdstuk 3 en in de bronnenlijst in bijlage 2. Onder indicaties voor de aanwezigheid van CE kunnen bijvoorbeeld wor-

den verstaan: vermeldingen van bombardementen of grondgevechten in literatuur en archiefstukken, of aanwezigheid 

van kraters of militaire objecten in het landschap zoals zichtbaar op luchtverkenningfoto’s uit de oorlogsperiode. Onder 

contra-indicaties voor de aanwezigheid van CE kan een veelheid aan gegevens worden verstaan, variërend van vrijwa-

ringtekeningen opgesteld door gecertificeerde explosievenopsporingbedrijven tot gegevens over naoorlogs bodemver-

zet waaruit kan blijken dat naoorlogs significante hoeveelheden grond zijn verwijderd. Dergelijke gegevens over naoor-

logs grondverzet worden alleen verzameld en geanalyseerd, indien de gegevens over de periode 1940-1945 voldoen-

de indicaties voor de aanwezigheid van CE bevatten.  

 

Alle relevante indicaties worden verwerkt in een gebeurtenissenlijst (excelbestand). Dit excelbestand wordt separaat 

van het rapport geleverd. De gebeurtenissenlijst vormt de basis van het onderzoek. In deze lijst is alle detailinformatie 

gerangschikt per archief terug te vinden. In het rapport worden de relevante gebeurtenissen op hoofdlijnen nader be-

licht. Verder wordt in de rapportage aandacht besteed aan de naoorlogse contra-indicaties zodat een perspectief ge-

schetst kan worden. Het rapport en de gebeurtenissenlijst vormen één geheel. Een overzicht van alle gebeurtenissen 

is terug te vinden in de bijlagen. 

 

Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van een geografisch informatiesysteem (GIS). Het GIS betreft een digitale kaart 

met gekoppelde database, waarin zo veel mogelijk historische informatie (met een geografische component) is verza-

meld die van belang kan zijn voor het bepalen van de kans op aanwezigheid van CE. Zo worden in GIS de historische 

luchtverkenningfoto’s en stafkaarten uit de periode 1940-1945 gepositioneerd ten opzichte van de huidige topografie, 

bij voorkeur de GBKN. Vervolgens worden alle op luchtfoto’s zichtbare indicaties voor de aanwezigheid van CE ver-

werkt. Ook andere indicaties en contra-indicaties worden zo veel mogelijk vertaald naar een locatie in het RD-

coördinatenstelsel en opgeslagen in het GIS. De gegevensset in het GIS is de basis voor de beoordeling of sprake is 

van op CE verdachte gebieden binnen het onderzoeksgebied, alsmede voor een juiste afbakening van deze gebieden. 

 

Beoordeling bronnenmateriaal 

In deze fase van het vooronderzoek worden de indicaties en contra-indicaties uit het bronnenonderzoek beoordeeld. 

Op basis daarvan wordt vastgesteld wat de op CE verdachte gebieden zijn. Bij het aanmerken van de verdachte ge-

bieden wordt zo veel mogelijk gebruikgemaakt van de richtlijnen beschreven in bijlage 3 van het WSCS-OCE. 

 

Indien sprake is van verdachte gebieden, dan wordt door Saricon bepaald: 

 hoofdsoort, subsoort, gewicht/kaliber, verschijningsvorm, nationaliteit van de CE;  

 indien mogelijk, aantal(len) CE en het verwachte type ontsteker(s); 

 de horizontale afbakening van het verdacht gebied; 

 de verticale afbakening (diepteligging van CE) van het verdacht gebied. 
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Bij het aanmerken van verdachte gebieden geldt, dat dit in principe alleen mogelijk is, indien via luchtfoto’s of kaartma-

teriaal met voldoende detailniveau een locatie van een indicatie voor de aanwezigheid van CE kan worden vastgesteld. 

 

Het resultaat van de beoordeling van het bronnenmateriaal met behulp van het GIS wordt gepresenteerd op de CE-

bodembelastingkaart. Deze kaart bevat: 

 De voor het onderzoeksgebied relevante indicaties. 

 De horizontale grenzen van het op CE verdachte gebied, gespecificeerd naar hoofdsoort, verschijningsvorm 

en nationaliteit van de aan te treffen CE. 

  

In tegenstelling tot wat de naam ‘CE-bodembelastingkaart’ kan doen vermoeden, betekent de eventuele aanwezigheid 

van op CE verdachte gebieden op de CE-bodembelastingkaart niet, dat naar inschatting van de stellers op die locaties 

pertinent CE aanwezig zullen zijn. Omgekeerd betekent de eventuele afwezigheid van op CE verdachte gebieden op 

de CE-bodembelastingkaart niet, dat naar inschatting van de stellers op deze locaties pertinent géén CE aanwezig zul-

len zijn. Of de bodem daadwerkelijk is belast met CE, kan alleen worden vastgesteld via fysieke explosievenopspo-

ringswerkzaamheden. Dergelijke werkzaamheden kunnen in principe alleen doelmatig worden uitgevoerd wanneer een 

volledig vooronderzoek conform WSCS-OCE voor het betreffende gebied is uitgevoerd. 

 

Verantwoording 

 Het vooronderzoek is uitgevoerd door drs. L Brama; 

 Het GIS en het kaartmateriaal in bijlage 3 zijn vervaardigd door J. Ravestein MSc; 

 Het vooronderzoek is (mede) beoordeeld door Senior OCE-adviseur A.H. Meijers; 

 De luchtfoto-interpretatie (zie paragraaf 3.17) is uitgevoerd door J. Ravestein en L. Brama, beiden deskundig 

op het gebied van luchtfoto-interpretatie; 

 Bovengenoemde personen werken onder verantwoordelijkheid van R. Beute, die kennis heeft genomen van 

de inhoud van deze rapportage. 

 

Archivering 

De gegevens die tijdens dit onderzoek zijn verzameld en beoordeeld, alsmede de rapportage en CE-

bodembelastingkaart, zijn door Saricon gearchiveerd onder het projectdossier met projectnummer 16S140. Gegevens 

benodigd voor een vervolgstap in het proces van opsporen van CE zijn in dit projectdossier te vinden. Zij zijn, voor zo-

ver niet in deze rapportage beschreven, op aanvraag bij Saricon beschikbaar. Projectdossiers worden minimaal tien 

jaar bewaard. 
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3 Inventarisatie bronnenmateriaal 

 Eerder uitgevoerd onderzoek 3.1

 

Voor dit vooronderzoek heeft Saricon rapportages van eerder uitgevoerde vooronderzoeken CE en/of explosievenop-

sporingswerken bestudeerd voor locaties in (de nabijheid van) het onderzoeksgebied.  

 

Saricon heeft hiertoe het eigen bedrijfsarchief geraadpleegd. Voorts heeft Saricon van de opdrachtgever diverse voor-

onderzoeken ontvangen en geraadpleegd. De relevante informatie uit de onderzoeken is gebruikt bij de beoordeling 

van de bronnen zoals hier beschreven in deze rapportage en de bij deze rapportage behorende GIS. Veel informatie 

kwam overeen met de gevonden gegevens tijdens dit onderzoek maar er is ook veel nieuw, aanvullend bronmateriaal 

gevonden. Indien relevant zijn de aangeleverde gegevens uit de oude onderzoeken in deze rapportage samengebracht 

en meegenomen in de beoordeling en analyse van het bronmateriaal. 

 

Vooronderzoek 

Beschrijving eerder uitgevoerde vooronderzoeken door Saricon en derden (indien bekend), inclusief rapportverwijzing: 

 

 Rapport van Vooronderzoek omgeving stationsgebouw gemeente Alphen aan den Rijn, van de Explo-

sieven Opruimingsdienst met kenmerk 19990542 d.d. 27 april 1999; 

 Rapport van Vooronderzoek Spoorwegovergang over het Gouwe-Aar kanaal, van de Explosieven Op-

ruimingsdienst met kenmerk 20010921 d.d. 18 maart 2002; 

 Rapport van Vooronderzoek woningbouwlocatie nabij Avifauna, van de Explosieven Opruimingsdienst 

met kenmerk 20021949 d.d. 20 februari 2003; 

 ‘Rapportage historisch onderzoek Alphen aan den Rijn naar de mogelijkheid van aanwezige explosieven uit de 
Tweede Wereldoorlog’, Leemans, kenmerk S2006.028, d.d. oktober 2006; 

 Rapport van Vooronderzoek Schans Oost, van de Explosieven Opruimingsdienst met kenmerk 

20010921/003 d.d. 6 februari 2008; 

  ‘Vooronderzoek Conventionele Explosieven RijnGouweLijn Leiden-Gouda’, Saricon, kenmerk 10S066, d.d. 

29 september 2010 

  ‘Briefrapportage Aanvullend vooronderzoek Conventionele Explosieven RijnGouweLijn’, Saricon, kenmerk 

11S055-VO-02, d.d. 21 maart 2011 

 ‘Projectgebonden Risicoanalyse Conventionele Explosieven Vaarwegen 6, 8 en 9 Provincie Zuid-Holland’, Sa-

ricon, kenmerk 10S143-PRA-03, d.d. 20 mei 2011 

 ‘Vooronderzoek Conventionele Explosieven Parallelstructuur A12 Extra Gouwekruising/Moordrechtboog’, Sa-

ricon, kenmerk 11S150-VO-02, d.d. 17 januari 2012 

 ‘Adviesrapport Conventionele Explosieven Vaarwegen Provincie Zuid-Holland’, Saricon, kenmerk 11S129-AR-

03 d.d. 26 januari 2012 

  ‘Probleeminventarisatie Conventionele Explosieven Kadetrajecten Het Zaans Rietveld te Alphen aan den 

Rijn/Boskoop en Zuidzijderpolder te Bodegraven’, Saricon, kenmerk 11S180-PI-02, d.d. 27 februari 2012 

 ‘Briefrapportage Luchtfoto-onderzoek Steektermolen te Alphen aan den Rijn’, Saricon, kenmerk 12S063-AO-

01, d.d. 3 mei 2012 

 ‘Historisch Vooronderzoek HOV Gouda-Alphen’, REASeuro, kenmerk RO-150141 versie 0.1,d.d. 4 november 

2015 

 ‘Historisch Vooronderzoek Niet Gesprongen Explosieven Zuid-Holland vaarwegtrajecten. Traject 9: Gouwe, 

Otwegwetering’, REASeuro, d.d. 20 februari 2015 

 ‘Vooronderzoek Conventionele Explosieven Alphen aan den Rijn. Riolering Molenvliet’, BeoBOM, kenmerk 

2015-73-VO-01, conceptversie, zonder datum, 2015 

 ‘Vooronderzoek Conventionele Explosieven Zegerplas te Alphen aan den Rijn’, Saricon, kenmerk 16S080-

VO-01, d.d. 27 juli 2016 

 ‘Vooronderzoek Conventionele Explosieven locatie 3 HAVIO te Alphen aan den Rijn’, Saricon, kenmerk 

16S064-VO-01 d.d. 4 augustus 2016 

  ‘Vooronderzoek Conventionele Explosieven ter plaatse van Reconstructie Hazerswoude-Dorp (West), ge-

meente Alphen aan den Rijn’, T&A survey, kenmerk GPR6131, d.d. 27 september 2016 

 ‘Projectgebonden Risico Analyse (PRA) Conventionele Explosieven ter plaatse van de Oude Rijn te 

Alphen aan den Rijn’, T&A survey, kenmerk GPR5251, d.d. 4 december 2016. 
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Uitgevoerde opsporingswerken: 

 ‘Detectierapport Sonderingen en boringen RGL fase 1 Alphen a/d Rijn-Leiden’, Sarcion, kenmerk 72537-DR-

01, 8 juli 2009 

 ‘Procesverbaal van oplevering. Verklaring vrij van explosieven Oeververvanging Alphen aan den Rijn’, T&A 

survey, kenmerk GPR5812, d.d. 10 mei 2016 en 22 juni 2016 

 ‘Procesverbaal van oplevering. Verklaring vrij van explosieven Polder Zaanse Rietveld te Boskoop (Otweg)’, 

T&A survey, kenmerk GPR6128, d.d. 9 november 2016. 

 

 Literatuur 3.2

 

Voor dit onderzoek is literatuur bestudeerd. Het betreft zowel overzichtswerken over het verloop van de lucht- en 

grondoorlog in Nederland, als streekgebonden literatuur. Voor een overzicht van de geraadpleegde werken, zie bijlage 

2. Hieronder zijn de bevindingen op hoofdlijnen weergegeven. De uitgebreide gegevens zijn terug te vinden in de ge-

beurtenissenlijst 1940-1945 (excelbestand): 

 

Meidagen 1940 

Op 10 mei 1940 viel het Duitse leger Nederland binnnen. Veel gevechten vonden plaats rond Dordrecht, Rotterdam en 

Den Haag maar ook het onderzoeksgebied ontkwam niet aan het oorlogsgeweld. Op 12 mei 1940 crashtte een Duits 

vliegtuig van het type Junkers Ju88 neer in Hazerswoude-Rijndijk in een weiland nabij de spoorlijn in de omgeving van 

de Gemeneweg. Op 14 mei 1940 werd een groep evacués op de Steekterweg en Kortsteekterweg door Duitse bom-

menwerpers aangezien voor een militaire colonne. Er werd een bombardement uitgevoerd en bommen kwamen neer 

aan de Steekter- en Kortsteekterweg nabij Zwammerdam. Verder werden ook Koudekerk aan den Rijn en Hazerswou-

de-Rijndijk geraakt door dit Duitse bombardement. De strijd tussen het Nederlandse en Duitse leger duurde vijf dagen. 

Op 14 mei 1940 werd Rotterdam getroffen door een Duits bombardement. De dag daarop capituleerde het Nederland-

se leger. 

 

 
Figuur 2 Het op 12 mei 1940 nabij de spoorlijn in Hazerswoude-Rijndijk neergestorte Junkers Ju88. De foto is, volgens 

zeggen, genomen door Jansje van der Ploeg, een fervent fotografe uit het buurtschap Groenendijk. Zij drukte de foto’s 

ook zelf af. Bron: C. Kroon, Hazerswoude tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bezetting, strijd en overleving (Hazerswoude 

2010). 
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Duitse bezettingsjaren 

De bezetting verliep in de eerste jaren nog redelijk rustig. Op 10 juli 1940 werd de Raadhuisstraat in Alphen aan den 

Rijn getroffen door een Brits bombardement waarbij nummer 14 compleet verwoest werd. Tijdens de bezettingstijd 

werden verschillende weilanden rondom Alphen aan den Rijn gebruikt voor het droppen van wapens voor het verzet.
2
 

Veel munitie dat (direct) niet bruikbaar was werd van de hand gedaan door deze in de dichtstbijzijnde sloot te gooien 

(zie EOD paragraaf 3.10 meldingen 19951803 en 19952147). 

 

De laatste fase van de oorlog, 1944-1945, verliep een stuk grimmiger. De geallieerde opmars verliep snel, op 4 sep-

tember 1944 werd Anwerpen bevrijd en de geallieerde legers rukten op richting de Nederlandse grens. Het vervoer 

over het spoor en de weg was door de Duitse bezetter gemonopoliseerd, alles stond in het teken van de oorlogsstrijd. 

Het spoor werd gebruikt voor de aanvoer van de dodelijke V-2 raketten die vanuit Den Haag en Wassenaar hun weg 

naar Londen moesten vinden. Alphen aan den Rijn, Zwammerdam, Hazerswoude-Rijndijk, Koudekerk aan den Rijn en 

Boskoop lagen in het middelpunt van deze aanvoerroute. In deze laatste maanden werden veel treinen door Britse 

vliegtuigen onder vuur genomen. Maar bovenal werden de spoorlijnen in het onderzoeksgebied met grote regelmaat 

gebombardeerd. Vooral spoorsplitsingen en bruggen vormden een geliefd doelwit. Helaas waren er ook veel miswor-

pen. Bommen kwamen neer op woonwijken die dood en verderf zaaiden. Tot grondgevechten in het onderzoeksgebied 

kwam het niet. Op 5 mei 1945 gaf het Duitse leger zich over en daarmee was geheel West-Nederland bevrijd. 

 

Vliegtuigcrashes 

In 2008 is voor het eerst het verliesregister van de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 (SGLO) samengesteld. Dit re-

gister, dat van tijd tot tijd wordt geüpdate aan de hand van nieuw beschikbaar komende historische informatie, betreft 

een in verregaande mate correct en volledig overzicht van de verliezen van militaire vliegtuigen die in de Tweede We-

reldoorlog op Nederlands grondgebied hebben plaatsgevonden.
3
 In de gebeurtenissenlijst 1940-1945 zijn alle relevan-

te vliegtuigcrashes met betrekking tot het onderzoeksgebied opgenomen. 

 

 
Figuur 3 Op vrijdag 23 maart 1945 werd het spoor ten zuiden van het emplacement bij station Boskoop gebombardeerd. In 
de spoordijk zit een bomkrater en de spoorstaven staan recht omhoog. Bron: C. Huurman, Het spoorwegbedrijf in oorlogs-
tijd, 1939-1945, 378. 

  

                                                           
2
 Verkleij, N.C.W. en H.J. Habermehl, 1944 Alphen aan den Rijn 1945 in woord en beeld. Van Dolle Dinsdag tot de Bevrijding 

2
e
 druk (Alphen aan den Rijn 1995) 35-36. 

3
 Dit register werd in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Militaire Historie in Den Haag opgesteld en is via de website, in 

de vorm van een digitale database, te raadplegen. 
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 Streekarchief Rijnlands Midden 3.3

 

In het Streekarchief Rijnlands Midden in Alphen aan den Rijn worden de archiefstukken van de gemeenten Alphen aan 

den Rijn, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude, Koudekerk en Zwammerdam bewaard. De volgende archieven en dos-

siers zijn geraadpleegd: 

 

Luchtbeschermingsdienst 

In de archieven van de gemeenten Benthuizen, Boskoop en Hazerswoude zijn documenten van de luchtbescher-

mingsdienst aanwezig. In de gemeentearchieven van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Koudekerk en Zwammer-

dam zijn geen documenten van de luchtbeschermingsdienst aanwezig. 

 

De luchtbeschermingsdienst was tijdens de Tweede Wereldoorlog verantwoordelijk voor het geven van luchtalarm bij 

bombardementen, het controleren van verduisteringsmaatregelen en het opnemen van schade na uitgevoerde bom-

bardementen. Idealiter worden bij het archiefonderzoek – door de luchtbeschermingsdienst, politie of marechaussee 

opgestelde – processen-verbaal aangetroffen van plaatsgehad hebbende luchtaanvallen, of andere gedetailleerde ver-

slagen van luchtaanvallen. De beschikbaarheid van dergelijke documenten wisselt sterk per luchtbeschermings-

dienstarchief. In het geval van de gemeente Alphen aan den Rijn zijn geen gegevens aangetroffen terwijl deze docu-

menten wel teruggevonden zijn in de gemeentearchieven van Benthuizen, Boskoop en Hazerswoude. Echter, het me-

rendeel van de bewaarde informatie handelt over het organisatorische opbouw van de dienst terwijl er geen specifieke 

informatie over de taakuitvoering (informatie over bombardementen) is teruggevonden. 

 

Oorlogsschaderapporten 

In de archieven van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop. Hazerswoude zijn oorlogsschaderapporten aanwe-

zig. In de gemeentearchieven van Benthuizen, Koudekerk en Zwammerdam zijn deze rapporten niet aanwezig. 

 

Oorlogsschaderapporten kunnen bijvoorbeeld opgaven van schade aan de schade-enquêtecommissie betreffen. Deze 

schade-enquêtecommissie is na de Tweede Wereldoorlog door het ministerie van Financiën in het leven geroepen om 

geleden oorlogsschade te registreren en te taxeren voor vergoeding. Maar – en dit kon verschillen per gemeente en 

per provincie – er zijn diverse andere soorten oorlogsschaderapporten bekend, zowel uit de periode Tweede Wereld-

oorlog als uit de naoorlogse periode. Oorlogsschaderapporten zijn in vergelijking met processen-verbaal of andere ge-

detailleerde verslagen van luchtaanvallen minder geschikt voor gebruik in de fase ‘beoordeling bronnenmateriaal’ van 

het vooronderzoek CE. De aard en concrete locaties van de oorlogshandelingen zijn in veel gevallen moeilijk uit de do-

cumenten te herleiden. In het geval van de gemeente Alphen aan den Rijn zijn er veel gedetailleerde schaderapporten 

aanwezig. Hierdoor konden een groot aantal exacte locaties van bombardementen herleid worden.  

 

Aangetroffen / geruimde explosieven 

In de archieven van de gemeenten Alphen aan den Rijn en Boskoop zijn documenten aanwezig betreffende het aan-

treffen en/of ruimen van explosieven gedurende de Tweede Wereldoorlog en daarna. In de gemeentearchieven van de 

gemeenten Benthuizen, Hazerswoude, Koudekerk en Zwammerdam zijn deze documenten niet aanwezig. 

 

In het gemeentearchief van Alphen aan den Rijn is informatie gevonden over de naoorlogs geruimde explosieven in de 

gemeente Alphen. Deze informatie heeft een overlap met de gevonden gegevens bij de EOD (zie paragraaf 3.9).  

 

Naoorlogse ontwikkelingen 

In overleg met de opdrachtgever is bepaald in het Streekarchief Rijnlands Midden niet te zoeken naar eventuele gege-

vens over naoorlogse ontwikkelingen in het onderzoeksgebied die een contra-indicatie kunnen zijn voor de aanwezig-

heid van CE. Onderzoek naar contra-indicaties is pas doelmatig, nadat duidelijk is of er een verdacht gebied is, en zo 

ja, of er een overlap is tussen het verdachte gebied en het (vermoedelijke) werkgebied. Het onderzoek naar contra-

indicaties zal zich beperken tot het in kaart brengen van de naoorlogse explosievenruimingen, alsook een eenvoudige 

vergelijking van de situatie ter plaatse van de verdachte gebieden met de hedendaagse situatie. 

 

Hieronder volgt de in het Streekarchief Rijnlands Midden aangetroffen informatie, voor zover deze mogelijk relevant is 

voor het onderzoeksgebied. In dit overzicht zijn alle geraadpleegde dossiers te vinden. De gedetailleerde informatie uit 

deze dossiers zijn terug te vinden in de gebeurtenissenlijst 1940-1945 (excelbestand). Archiefgegevens over de naoor-

logse zoekacties en CE-vondsten worden kort samengevat. 
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Geraadpleegde stukken: 

 

Toegang 110.1.02 Archief gemeente Alphen aan den Rijn 1938-1991: 

Inventarisnummer Omschrijving Relevant 

339 Zorg voor door oorlogsschade getroffenen; schade aan gebouwen e.d., 

algemeen, 1945-1955 

Nee 

340 Zorg voor door oorlogsschade getroffenen; schade aan gebouwen e.d., 

algemeen, 1940-1944 

Ja. Zie ge-

beurtenis-

senlijst 

1940-1945. 

341 Alphabetisch register van gevallen van oorlogsschade Nee 

342 Verslagen van de Stichting Zuid-Holland 1940 over de periode 01-06-

1940 t/m 04-12-1950 

345 Bezettingsschade aan gemeente-eigendommen, 1940-1954, berging 

aangespoelde mijnen en niet-ontplofte bommen 

Ja. Zie ge-

beurte-

nissenlijst 

1940-1945. 

346 Register bezettingsschade, 1940-1941 Nee 

350 Zorg voor door oorlogsschade getroffenen; bijzondere gevallen, 1940-

1953 

Ja. Zie ge-

beurte-

nissenlijst 

1940-1945. 

351 Zorg voor door oorlogsschade getroffenen; bijzondere gevallen, 1940-1955 

352 Zorg voor door oorlogsschade getroffenen; bijzondere gevallen, 1940-1953 

353 Zorg voor door oorlogsschade getroffenen; bijzondere gevallen, 1945-1959 Nee 

354 Zorg voor door oorlogsschade getroffenen; bijzondere gevallen, 1946-1957 

355 Zorg voor door oorlogsschade getroffenen; bijzondere gevallen, 1948-1958 

356 Zorg voor door oorlogsschade getroffenen; bijzondere gevallen, 1955-1960 

357 Zorg voor door oorlogsschade getroffenen; bijzondere gevallen, 1953-1960 

361 Oorlogsschade en sloop van panden door de Duitse Wehrmacht  Ja. Zie ge-

beurte-

nissenlijst 

1940-1945. 

362 13. Oorlogsschade ontstaan door bominslag, diefstal, roof e.d. op diverse 
data 

 

363 23. Oorlogsschade Z.J. Benschop, Kortsteekterweg 12 -Dossier III Ja. Zie sa-

menvatting. 365 34. Kaarten oorlogsschade 

1010 Uitvoering van grond-, riolerings- en bestratingswerken nabij de Vinkebuurt 
en de Spoorlaan, 1957-1959: opruiming vliegtuigbommen 

Ja. Zie ge-

beurte-

nissenlijst 

1940-1945. 

1748 Brandrapporten: jaren 1938-1944 

6077 Gevaarlijke stoffen, ontploffing en ontbranding. 
Diverse onderzoeken naar onontplofte oorlogsexplosieven in de gemeente 
Alphen aan den Rijn, 1981-1987 

Ja. Zie sa-

menvatting. 

6435 Demontage van een vliegtuigbom op een terrein aan de Schans nabij fa. 
Zeeman op 26 juli 1990. 

7913 Opruiming op 13-05-1990 van vliegtuigbom, gelegen op terrein nabij Dwars-
ligger/parkeerterrein N.S. 

9933 Dossier inzake de aanleg van een ondergrondse 150 KV-verbinding Alphen 
aan den Rijn-Gouda en ondergrondse 50 KV-verbinding Gouda-
Bodegraven, o.a. onderzoek door E.O.D. naar explosieven,1980-1988. 

 

Toegang 110.1.15 Archief gemeentepolitie Alphen aan den Rijn 1929-1993: 

Inventarisnummer Omschrijving Relevant 

36 Dagrapport van 18 april 1940-15 juli 1940 Ja. Zie 

gebeurte-

nissenlijst 

1940-1945. 

47 Dagrapporten van 6 mei 1943 - 12 augustus 1943 

51 Dagrapporten van 3 juli 1944 - 8 september 1944 Nee 

55 Dagrapport van 26 januari - 16 april 1945 Ja. Zie 
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Inventarisnummer Omschrijving Relevant 

gebeurte-

nissenlijst 

1940-1945. 

 

Toegang 180.1.16 Archief gemeente Boskoop 1929-2000: 

Inventarisnummer Omschrijving Relevant 

1964 Stukken betreffende de handhaving van de openbare orde (afkondiging 
maatregelen) 1940-1945 

Ja. Zie 

gebeurte-

nissenlijst 

1940-1945. 

2501 Stukken betreffende het onderzoek en opruimen naar explosieven uit de 
Tweede Wereldoorlog nabij de Otweg en Compierekade 1988-1992. 

Ja. Zie sa-

menvatting. 

3547 Stukken betreffende de oorlogsmonumenten in Boskoop 1945-1986 Nee 

3713 Lijst met de namen van de gesneuvelde en vermiste Boskoopse militairen, 
1941 

3714 Oorlogsschade. Stukken betreffende de aangiften en overzichten van de 
oorlogs- en bezettingsschade 1945-1956 

Ja. Zie 

gebeurte-

nissenlijst 

1940-1945. 

3715 Oorlogsschade. Stukken betreffende het herstel aan oorlogs- en bezettings-
schade 1942-1945 

Nee 

3973 Oorlogsschade. Stukken betreffende de bezettingsschade tankgracht in een 
weiland aan de Hoogeveenseweg 1943-1947 

Ja. Zie 

gebeurte-

nissenlijst 

1940-1945. 

4040 Stukken betreffende de organisatie van de Luchtbeschermingsdienst 1928-
1940 

Nee 

 

Toegang 142.1.03 Archief gemeente Benthuizen 1936-1990: 

Inventarisnummer Omschrijving Relevant 

20 Rapporten, meldingen bijzondere gevallen van de luchtbeschermings-

dienst Benthuizen 1944-1945. 

Ja. Zie 

gebeurte-

nissenlijst 

1940-1945. 

 

Toegang 143.1.09 Archief gemeente Hazerswoude 1927-1945: 

Inventarisnummer Omschrijving Relevant 

248 Luchtbeschermingsdienst. Taakuitoefening van de luchtbeschermings-

dienst 1938-1946 

Ja. Zie 

gebeurte-

nissenlijst 

1940-1945. 

260 Dossier inzake het herstel van de door oorlogsgeweld vernielde Christelijke 
school aan de Rijndijk, 1940 - 1943 

261 Dossiers betreffende de aangifte van oorlogsschade aan woningen, gebou-
wen en bezittingen, 1940 – 1946 

 

Toegang 143.1.10 Archief gemeente Hazerswoude 1946-1990: 

Inventarisnummer Omschrijving Relevant 

3126 Dossiers inzake oorlogsschade 1946-1956, Kester, 1953-1955 Nee 

3130 Dossiers inzake oorlogsschade 1946-1956, van Klaveren 1946-1955 

3144 Dossiers inzake oorlogsschade 1946-1956, woonark Paulus 1948-1951 Ja. Zie 

gebeurte-

nissenlijst 

1940-1945. 

 

  

http://www.streekarchiefrijnlandsmidden.nl/collecties/archiefbank?mivast=105&mizig=210&miadt=105&miaet=1&micode=180.1.16&minr=7214159&miq=997576998&miview=inv2&milang=nl
http://www.streekarchiefrijnlandsmidden.nl/collecties/archiefbank?mivast=105&mizig=210&miadt=105&miaet=1&micode=180.1.16&minr=7214159&miq=997576998&miview=inv2&milang=nl
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Toegang 145.1.03 Archief gemeente Koudekerk aan den Rijn 1935-1990: geen relevante dossiers gevonden. 

 

Toegang 114.1.07 Archief gemeente Zwammerdam 1813-1964: 

Inventarisnummer Omschrijving Relevant 

1801 Register van opgemaakte en verzonden processen-verbaal 1942-1953 Nee 

 

Samenvatting 

Hieronder volgt een samenvatting op hoofdlijnen van de meest relevante gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereld-

oorlog die in de gemeentelijke archieven teruggevonden zijn. Het gaat hier dan met name om de bombardementen en 

het opruimen van bommen. Voor het detailoverzicht met daarin de exacte schadelocaties en de archiefdocumenten 

wordt naar de gebeurtenissenlijst 1940-1945 verwezen. 

 

14 mei 1940 

Op 14 mei 1940 dag vond er een Duits bombardement plaats op Alphen aan den Rijn, Koudekerk, Hazerswoude en 

Zwammerdam. Duitse vliegtuigen voerden onder andere een aanval uit op een colonne voertuigen op de Steekterweg 

en Kortsteekterweg in Alphen. Onder een groep evacués die zich daar op dat moment bevonden vielen slachtoffers. 

Naast Alphen werden op deze dag ook Hazerswoude-Rijndijk, Koudekerk aan den Rijn, Zwammerdam en Aarlander-

veen door het bombardement zwaar getroffen.  

 

Tijdens de bezettingstijd is moeite gedaan om de blindgangers van dit Duitse bombardement op te ruimen. In het ge-

meentearchief is een kaart gevonden, gedateerd van juli 1940, waar de exacte locaties van deze Duitse bommen inge-

tekend zijn.
4
 In een ander archiefdocument, van november 1943, is een overzicht gevonden van de gemaakte onkos-

ten ‘terzake van bominslag’ gedurende de jaren 1940, 1941, 1942 en 1943.
5
 Het betreft hier dan loonkosten, het ma-

ken van zinkafdrukken, plaatsen van damwanden en rode vlaggen ter markering. Met betrekking tot het bombardement 

van 14 mei 1940 wordt uit dit document duidelijk dat in de periode mei tot en met september 1940 aan de Kortsteek-

terweg bommen zijn opgeruimd. Hoeveel bommen er zijn opgeruimd en de exacte locatie(s) wordt uit de archiefgege-

vens helaas niet duidelijk. Wel kon uit een getuigenverklaring gevonden in het EOD-archief van één Duitse bom vast-

gesteld worden dat deze kort na het bombardement door Duitse militairen is opgeruimd (zie paragraaf 3.10 EOD num-

mer 19971814). In het GIS zijn al deze bomlocaties ingetekend als blindgangers. 

 

9-10 juli 1940 

In de nacht van 9 op 10 juli 1940 werd een terrein van het perceel Raadhuisstraat No. 14 en No. 16 geraakt door een 

bombardement. Het betreft hier de firma P. van Dijk. In de archiefstukken wordt gesproken over het exploderen van 

acht brisantbommen. Uit hetzelfde archiefdocument, zie hierboven 14 mei 1940, blijkt dat in de periode 13 juli tot en 

met 14 augustus 1940 werkzaamheden zijn verricht voor het opruimen van een blindganger(s). Verdere gegevens over 

aantallen ontbreken. 

 

18 mei 1941 

Op 18 mei 1941 kwam in een weiland in het buurtschap Hoorn een bom neer. Uit het archiefdocument blijkt dat van 24 

mei tot 12 augustus 1941 werkzaamheden zijn verricht om deze bom op te ruimen. Hier is wel bewijs gevonden dat de 

bom daadwerkelijk is opgeruimd: in een brief wordt gemeld dat de niet ontplofte bom ‘later ondergronds tot ontploffing 

werd gebracht.’
6
 

 

12 augustus 1941 

In vroege ochtend om 02.45 uur kwamen in een weiland aan de Nieuwe Sloot in Alphen twee blindgangers neer. In het 

hierboven genoemde archiefdocument vinden we terug dat hier tot 30 augustus 1941 kosten zijn gemaakt om een 

bom, of meerdere bommen, op te ruimen. Een exacte locatie wordt niet genoemd, evenmin een vermelding van het 

aantal geruimde bommen. 

 

1 juni 1943 

Tot slot blijkt het archiefdocument dat op 1 juni 1943 werkzaamheden zijn verricht voor het opruimen van een bom zo-

als het plaatsen van vlaggenstokken en een afzetting. Ook van deze melding is geen exacte locatie bekend en of de 

bom ook daadwerkelijk is opgeruimd. 

                                                           
4
 Archief gemeente Alphen aan den Rijn 1938-1991, toegang 110.1.02, inventarisnummer 6077: gevaarlijke stoffen, ontploffing en 

ontbranding. Diverse onderzoeken naar onontplofte oorlogsexplosieven in de gemeente Alphen aan den Rijn, 1981-1987; en: inventa-
risnummer 345: bezettingsschade aan gemeente-eigendommen, 1940-1954, berging aangespoelde mijnen en niet-ontplofte bommen. 
5
 Alphen aan den Rijn, toegang 110.1.02, inventarisnummer 345. 

6
 Ibidem, inventarisnummer 352. 
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Figuur 4 Samenvatting van de geruimde bommen in de jaren 1940 t/m 1943 in de gemeente Alphen aan den Rijn met de to-
taalsom van de gemaakte kosten. De opsomming van de locaties wordt numeriek geso Bron: Streekarchief Midden Rijnland 
(Alphen aan den Rijn), Archief Alphen aan den Rijn, toegang 110.1.02, inventaris 345. 

 

5 december 1944 

Op deze dag werd Alphen aan den Rijn geraakt door een bombardement. Er werd schade gerapporteerd aan diverse 

percelen onder andere in de omgeving Gouwesluis, Gouwekade, Kortsteekterweg, Steekterweg, Vinkebuurt, Zeilma-

kerstraat, De Smethstraat, Prinsenlaan, Conradstraat en de Stationsstraat. 

 

In maart 1958 werd bij bouwwerkzaamheden in de Vinkebuurt een bom van 500 lb. aangetroffen en opgeruimd. De 

Vinkebuurt werd op 14 mei 1940, 5 december 1944 en 15 maart 1945 getroffen door bombardementen. Het is mogelijk 

dat de aangetroffen bom afkomstig was van het bombardement van 5 december 1944. Alleen van dit bombardement is 

namelijk bekend dat bommen van 500 lb. werden afgeworpen. 

 

24, 25 en 28 februari 1945 

Op deze dagen werd de spoorlijn bij Alphen getroffen door bombardementen. De bommen vielen vooral in de omge-

ving van het Goudse Rijpad. 

 

5 maart 1945 

Omstreeks 10.00 uur werd de omgeving van het station van Alphen aan den Rijn gebombardeerd. Er werden vier 

bommen afgeworpen waarvan er twee in de tuinen tussen de Stationsstraat en de Oranjestraat terecht kwamen. Ver-

der viel er één bom in de Zaalbergstraat en één achter de huizen van de Conradstraat. Verschillende woningen raak-

ten zwaar tot ernstig beschadigd en veel huizen in de omgeving hadden glasschade. 

 

10 maart 1945 

Op deze dag werd om 17.15 uur werd het stationsemplacement van Boskoop gebombardeerd door vier vliegtuigen. Bij 

dit bombardement werd de brug tussen de Zijde en de Parklaan en de daarnaast gelegen gas- en waterzinker geraakt. 

 

15 maart 1945 

In de avond omstreeks 21.00 uur viel er een bom in een complex woningen in de Vinkebuurt in Zwammerdam.  

 

17 tot 23 maart 1945 

In deze dagen werd Alphen aan den Rijn getroffen door herhaaldelijke bombardementen die gericht waren op het 

spoor en het station. Helaas troffen de bommen ook de huizen in de directe omgeving van het station zoals het Haze-

veld, de Van Dijkstraat, de Zaalbergstraat, de Stationsstraat en de Prins Hendrikstraat. In Zwammerdam werden de 

Vinkebuurt, de Gouwsluis, de Gouwekade en de Steekterweg geraakt door bombardementen. 
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24 maart 1945 

Op deze dag werd de omgeving van de Otweg in Boskoop bij de spoorlijn meerdere keren gebombardeerd. In het ge-

meentearchief van Boskoop zijn vier getuigenverklaringen van deze gebeurtenis terug te vinden. De bommen kwamen 

neer in de omgeving van het gemaal en getuigen verklaren dat er twee bommen vielen die niet tot ontploffing kwamen 

(blindgangers). In 1988 leidt dit tot een verzoek tot opsporing van deze blindgangers (zie hieronder ‘Naoorlogse zoek-

acties 1988-1992 verzoek tot opsporing Otweg en Compierekade’). 

 

Na de bevrijding heeft de afdeling Gemeentewerken van de gemeente Alpen aan den Rijn alle bombardementsschade 

die tijdens de Tweede Wereldoorlog aan huizen en percelen in Alphen aan den Rijn veroorzaakt is ingetekend op ka-

dastrale kaarten. Deze kaarten zijn in het GIS geladen en gebruikt bij luchtfoto-interpretatie. De schade kende de vol-

gende gradaties: bezettingsschade (veelal schade aan gebouwen waar Duitse militairen ingekwartierd waren), licht be-

schadigd (glasschade), middelmatig beschadigd, zwaar beschadigd en geheel verwoest. Bij het intekenen van de kaar-

ten werd destijds geen datum genoteerd wanneer het bombardement plaatsvond. De kaarten laten dus een ‘overall’ 

beeld zien van alle schade die de gemeente tussen 1940 en 1945 als gevolg van de bezetting heeft geleden. 

 

Naoorlogse zoekacties en/of vondsten CE: 

In de gemeentelijke archieven is redelijk veel informatie aangetroffen over naoorlogse zoekacties naar niet ontplofte 

bommen. Dit gebeurde veelal op initiatief van de gemeente zelf maar zoekacties werden ook aangevraagd als getuigen 

meldden dat er bij een bouwlocatie mogelijk niet ontplofte explosieven aanwezig konden zijn. Hieronder volgt een 

chronologisch overzicht van deze zoekacties en/of spontane vondsten van CE: 

 

1980-1982: zoekactie langs het spoor Zwammerdam-Alpen aan den Rijn (toegang 110.1.02 inventarisnummer 

9933) 

Het N.V. Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland wil een ondergrondse 150 kV-kabelverbinding aanleggen tussen Alphen aan 

den Rijn en Gouda. Daarnaast wil het Gemeente Energiebedrijf Gouda en omstreken een 50 kV-kabelverbinding aan-

leggen tussen Gouda en Bodegraven. Deze beide verbindingen zijn naast elkaar getraceerd en zullen zo mogelijk ge-

lijktijdig worden aangelegd. Een deel van het tracé van de ondergrondse 150 kV-kabelverbinding loop parallel aan het 

spoor Leiden-Utrecht (spoor van Zwammerdam naar Gouwsluis). Op dit gedeelte kunnen zich nog explosieven bevin-

den. Het elektriciteitsbedrijf adviseert de gemeente om de EOD een onderzoek te laten instellen. Van 17 februari tot en 

met 10 mei 1982 werd door de EOD onderzoek verricht. Bij de zoekactie werden geen explosieven aangetroffen. Op 

een ander tracégedeelte dat werd een brisantgranaat aangetroffen (zie ook paragraaf 3.10 EOD nummer 19820190). 

 

1981-1985: zoekactie in de Prins Hendrikstraat en de Prinsenlaan, Alphen aan den Rijn (toegang 110.1.02 in-

ventarisnummer 6077) 

Actiecomité ‘Van Hef- tot Havenbrug’ meldde de gemeente in november 1981 dat vermoedelijk nog vier onontplofte 

vliegtuigbommen lagen tussen de Prins Hendrikstraat en de spoorlijn Alphen-Bodegraven. 

 

Volgens een ooggetuige (Poedel van Dam, Prins Hendrikstraat 9) lagen minstens tien vliegtuigbommen tussen spoor 

en Oude Rijn. Deze ooggetuige heeft vier locaties in kaart gebracht: drie stuks tegenover de bij-ingang van de Asfaltfa-

briek, achter in de tuin van Prins Hendrikstraat 59; een vierde bom ligt in een weiland in het verlengde van de Prinsen-

laan. Volgens een bewoner van de Prins Hendrikstraat was ook een onontplofte bom gevallen bij de Maasstraat op de 

plaats waar de dagverblijven voor gehandicapten gebouwd zijn. Mogelijk ligt deze onder de gebouwen. “Vanwege ge-

ruchten is ook een aantal bewoners en oud-bewoners van de Hoorn gevraagd naar eventuele onontplofte bommen in 

de buurt van het genieterrein waar de politietrainingsbaan is gesitueerd. Daarbij is geen enkele aanwijzing gevonden 

dat er nog onontplofte bommen aanwezig zouden zijn.” In 1980 heeft de gemeente een ‘zware bom’ gevonden op het 

terrein van de voormalige betonfabriek Van Dijk jr. en onschadelijk laten maken [terrein aan Raadhuisstraat]. 

 

In juli-augustus 1982 is samen met de EOD een verkennend onderzoek opgestart. Hierbij werd geconcludeerd dat op 

basis van aanvullende getuigenverklaringen er twijfels bestaan over de aanwezigheid van blindganger(s) in de achter-

tuin van het perceel Prins Hendrikstraat 59. Besloten wordt het onderzoek hiernaar te staken. Voor wat betreft de aan-

wezigheid van blindgangers in de Prinsenlaan: deze zoekactie wordt doorgezet. Medio 1985 werd door de EOD één 

locatie aan de Prinsenlaan benaderd. Bij deze opsporingsactie (zie ook paragraaf 3.10 EOD nummers 19822309 en 

830259) werd geen bom aangetroffen. 

 

1984: Conradstraat in Alphen aan den Rijn (toegang 110.1.02 inventarisnummer 6077) 

Tijdens rioleringswerkzaamheden d.d. 9 mei 1984 is in de Conradstraat door een omwonende er op gewezen dat in 

een gebied waar werd gegraven nog twee onontplofte bommen aanwezig waren. Hij zou de bommen zelf hebben zien 

vallen en de locatie nauwkeurig kunnen aanwijzen. Deze locatie bevond zich direct ten oosten van spoor ten hoogte 
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van de Vorseleinburgstraat en de Lekstraat. Door de EOD is hier van 28-30 mei 1984 een zoekactie uitgevoerd. Bij de-

ze opsporingsactie zijn geen bommen gevonden (zie ook paragraaf 3.10 EOD nummer 19841804). 

 

1987: vondst van een projectiel in het Rijnstroomgebied, Alphen aan den Rijn (toegang 110.1.02 inventaris-

nummer 6077) 

In januari 1987 kwam bij de gemeente Alphen aan den Rijn een melding binnen van het dumpen van een projectiel in 

een sloot op het terrein Rijnstroom (Beerendrecht). Op aanwijzen van de melder kon dit projectiel, cilindervormig 30 à 

40 cm. lang aan een zijnde bol en aan de andere zijde voorzien van vleugels of vinnen, gevonden worden. Op 29 juni 

1987 kon de EOD een brisantgranaat van 8 cm. veiligstellen (zie ook paragraaf 3.10 EOD nummer 19871512). 

 

1988-1992: verzoek tot opsporing bij de Otweg en de Compierekade, Boskoop (toegang 180.1.16 inventaris-

nummer 2501) 

Op 10 augustus 1988 geeft het waterschap de Gouwelanden aan de gemeente Boskoop te kennen om naast het be-

staande gemaal Laag Boskoop aan de Otweg een nieuw gemaal te willen bouwen. Echter, op de locatie zouden vlieg-

tuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog liggen. Het waterschap verzoekt de gemeente daarom om een verzoek tot 

opsporing te doen aan de EOD.  

 

Naar aanleiding van dit verzoek worden vier getuigen gehoord. De heer Geers verklaarde dat de omgeving van het 

gemaal begin april 1944 (een exacte datum weet hij niet) gebombardeerd is. Hij zag drie vliegtuigen die vier bommen 

afwierpen waarbij er twee niet ontploften. De heer Le Clerc verklaart dat hij bij bombardement in maart 1944 twee 

vliegtuigen zag die twee bommen afwierpen: één ontplofte, de andere niet. Ook de heer Le Clerc weet geen exacte da-

tum van het bombardement. De derde getuige is mevrouw Christina van Halteren. Zij getuigt van een bombardement 

medio februari 1945. Zij heeft de bommen niet zien vallen maar vertelt dat tijdens later onderzoek (na het bombarde-

ment) drie bominslagen zijn aangetroffen. Tot slot getuigt de zus van mevrouw Van Halteren, Johanna van Halteren. 

Als datum noemt zij het voorjaar van 1944. Zij heeft gezien dat één vliegtuig boven de Loetebrug vier bommen (van het 

precieze aantal is zij niet zeker) heeft laten vallen. Zij hoorde vervolgens twee knallen maar zeker geen vier.
7
 Op een 

kaart zijn de inslaglocaties van de bommen ingetekend (zie figuur 5). 

 

De getuigenverklaringen lopen uiteen voor wat betreft de datum en de genoemde aantal(len) vliegtuigen en bommen. 

In de correspondentie van de gemeente wordt geconcludeerd dat het hier om verschillende bombardementen gaat. Al-

le getuigen verklaren wel dat het bombardement op een zaterdag, in de middag, plaatsvond. In de gebeurtenissenlijst 

is deze gebeurtenis daarom ondergebracht op zaterdag 24 maart 1945 omdat uit het overige bronnenmateriaal duide-

lijk is dat alleen op deze dag er meerdere luchtaanvallen plaatsvonden op deze locatie. 

 

De locatiebepaling waar de bom(men) zijn neergekomen zijn wel eenduidig, namelijk in de directe omgeving van het 

bestaande gemaal. Tot een zoek- en opsporingsactie naar vermoedelijk blindganger(s) komt het echter niet meer. In 

een brief van 12 juni 1992 van de gemeente Boskoop aan de EOD laat de gemeente weten het verzoek tot opsporen in 

te trekken. Het waterschap ziet af van de bouw van een nieuw gemaal en besluit om het bestaande gemaal aan te 

passen (zie ook paragraaf 3.10 EOD nummer 19890502). In november 2016 heeft T&A survey op twee locaties bij de 

Otweg in opdracht van het Hoogheemraadschap Rijnland gedetecteerd en deels gebieden tot een bepaalde diepte 

vrijgegeven.
8
 

 

                                                           
7
 Zie bijlage 3 voor de volledige getuigenverklaringen. 

8
 ‘Procesverbaal van oplevering. Verklaring vrij van explosieven Polder Zaanse Rietveld te Boskoop (Otweg)’, T&A survey, kenmerk 

GPR6128, d.d. 9 november 2016. 
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Figuur 5 Gepositioneerde situatieschets naar aanleiding van de getuigenverklaringen van de bombardementen bij de Otweg 

en Compierekade in Boskoop (toegang 180.1.16 inventarisnummer 2501). Volgens getuigen sloeg één bom in op de wal die 

vervolgens explodeerde (bominslag). Verder kwamen er twee niet ontplofte bommen (blindgangers) neer: één in het water en 

één op ten noorden van het gemaal. 

 

9 mei 1990: vondst van een vliegtuigbom bij de Dwarsligger en Laan der Continenten Alphen aan den Rijn 

(toegang 110.1.02 inventarisnummer 6435) 

Op 9 mei 1990 werd tijdens grondwerkzaamheden op een terrein gelegen aan de Dwarsligger en de Laan der Conti-

nenten een vliegtuigbom van 500 lb. gevonden. De bom lag aan de oppervlakte. De burgemeester heeft de datum van 

demontage en verwijdering bepaald op 13 mei 1990 (zie paragraaf 3.10 EOD nummer 19901259). 

 

26 juli 1990: vondst van een vliegtuigbom bij de Schans Alphen aan den Rijn (toegang 110.1.02 inventaris-

nummer 7913) 

Op 26 juli 1990 omstreeks 15.00 uur werden bij grondwerkzaamheden voor de uitbreiding van een magazijn van het 

bedrijf Zeeman aan de Schans een bom van 500 lb. gevonden. De bom wordt diezelfde dag nog door de EOD opge-

ruimd (zie paragraaf 3.10 EOD nummer 19901996). 

 

 Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard 3.4

 

In het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (Woerden/Oudewater) worden de archiefstukken van 

de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk bewaard. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vielen deze gemeenten deels bin-

nen de grenzen van het huidige onderzoeksgebied. Volledigheidshalve zijn deze gemeenten in het onderzoek meege-

nomen. Er is gezocht naar de volgende dossiers: 

 

Luchtbeschermingsdienst 

In de archieven van de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk zijn documenten van de luchtbeschermingsdienst aanwe-

zig. 

 

Oorlogsschaderapporten 

In de archieven van de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk zijn geen oorlogsschaderapporten aanwezig.  
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Aangetroffen / geruimde explosieven 

In de archieven van de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk zijn geen documenten aanwezig betreffende het aantref-

fen en/of ruimen van explosieven gedurende de Tweede Wereldoorlog en daarna.  

 

Naoorlogse ontwikkelingen 

In overleg met de opdrachtgever is bepaald in het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard niet te 

zoeken naar eventuele gegevens over naoorlogse ontwikkelingen in het onderzoeksgebied die een contra-indicatie 

kunnen zijn voor de aanwezigheid van CE. Onderzoek naar contra-indicaties is pas doelmatig, nadat duidelijk is of er 

een verdacht gebied is, en zo ja, of er een overlap is tussen het verdachte gebied en het (vermoedelijke) werkgebied. 

Het onderzoek naar contra-indicaties zal zich beperken tot het in kaart brengen van de naoorlogse explosievenruimin-

gen, alsook een eenvoudige vergelijking van de situatie ter plaatse van de verdachte gebieden met de hedendaagse 

situatie. 

 

De volgende archieven en dossiers zijn geraadpleegd: 

 

Toegang B005 Luchtbeschermingsdienst Bodegraven (Tweede Wereldoorlog) 1940: 

Inventarisnummer Omschrijving Relevant 

1-3 Register houdende rapporten van de wachtdiensten op de gemeentetoren 
(3 delen) 
1. 22 april - 18 juli 1940 
2. 19 juli - 10 oktober 1940 
3. 11 oktober - 23 november 1940. 

Nee. 

 

Toegang R002 Gemeente Reeuwijk 1811-1948: 

Inventarisnummer Omschrijving Relevant 

586 Rapporten van de gemeenteveldwachter, hoofd van de Luchtbescher-
mingsdienst, betreffende de werkzaamheden 1939-1940. 

Nee. 

859 Stukken betreffende de sloop van een door de Duitse bezetter aangelegde 
tankversperringsmuur langs de Burgemeester Lucasselaan, 1944-1946. 

 

In de gemeentelijke archieven van Bodegraven en Reeuwijk zijn met betrekking tot het onderzoeksgebied geen rele-

vante gegevens gevonden. 

 

 Nationaal Archief 3.5

 

In het Nationaal Archief te Den Haag worden de archiefstukken van provincie Zuid-Holland bewaard. In overleg met de 

opdrachtgever is bepaald in het Nationaal Archief niet te zoeken naar eventuele gegevens over naoorlogse ontwikke-

lingen in het onderzoeksgebied die een contra-indicatie kunnen zijn voor de aanwezigheid van CE.  

 

In het Nationaal Archief berust het archief van het Militair Gezag in Zuid-Holland. Het Militair Gezag vormde in de peri-

ode tussen de bevrijding en de herinstallatie van de Nederlandse regering het bevoegd gezag in de bevrijde delen van 

Nederland. Het werkte in deze periode samen met de geallieerde bevrijdingslegers en had als taak het (mede) coördi-

neren van het ruimen van mijnen en andere CE. 

 

Aan het hoofd van het Militair Gezag in elke provincie stond een Provinciaal Militaire Commissaris (PMC); het Militair 

Gezag in elke provincie was verdeeld in verschillende districten. De gemeenten Alphen aan den Rijn, Benthuizen, Bos-

koop, Hazerswoude, Koudekerk en Zwammerdam vielen onder de District Militaire Commissaris (DMC) Gouda. Sari-

con heeft zowel stukken van de PMC Zuid-Holland als van de DMC Gouda geraadpleegd. Hieronder volgt de aange-

troffen informatie: 

 

 Archief Militair Gezag in Zuid-Holland, 1944-1947 (toegangsnummer 3.09.34) 

 

Geraadpleegde stukken: 

Inventarisnummer Omschrijving Relevant 

43 PMC Zuid-Holland, Quarles van Ufford, 4 september 1944-31 juli 1945. 

Stukken betreffende de opsporing en opruiming van mijnen, bommen, 

munitie en andere explosieven, 1945. 

Ja. 

146 PMC Zuid-Holland, Bloemarts, 1 okt 1945-24 nov 1945. Stukken betref- Nee. 
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Inventarisnummer Omschrijving Relevant 

fende de opsporing en opruiming van mijnen, bommen, munitie en andere 

explosieven, 1945.  

147 PMC Zuid-Holland, Bloemarts, 1 okt 1945-24 nov 1945. Stukken betref-

fende het onderzoek naar verongelukte geallieerde vliegtuigen en hun 

bemanningen en de berging van vliegtuigwrakken, 1945 

Nee. 

465 Stukken betreffende de opsporing en opruiming van mijnen, bommen, 

springstof en andere explosieven, 1945. 

Ja. 

 

Mogelijk relevante stukken: 

Inventarisnummer Inhoud 

43 Brief d.d. 10 juli 1945 van de gemeente Alphen aan den Rijn aan het Militair Gezag. 

'Onderwerp: aangifte van mijnen. (..) De dienst Gemeentewerken, welke de daaraan ver-

bonden werkzaamheden zou moeten uitvoeren, heeft geen gelegenheid dit onderzoek ter 

hand te nemen (..). Overigens schijnen de in deze gemeente gelegde mijnenvelden reeds 

te zijn opgeruimd, waarvan echter nog geen officieele bevestiging is verkregen. De juist-

heid hiervan kan ook niet worden nagegaan. 

Als dit inderdaad het geval is, bevinden zich hier slechts nog enkele niet ontplofte projec-

tielen. Zoo zijn er o.a. gevonden op het plein van de Mulo-school, St. Jorisplein 4. Deze 

zijn veilig gesteld door het hoofd van de B.S., alhier, en voorts bevindt zich hier een meta-

len cilinder, inhoudende munitie, welke nog ligt in een weiland van de heer Brak, Ridder-

buurt 85, alhier.' 

Brief d.d. 12 juni 1945 van de Militaire Commissaris provincie Zuid-Holland aan staf Militair 

Gezag. 

'Onderwerp: mijnenveld bij Boskoop. (..) 

Ingesloten doe ik U copie toekomen van een schrijven van den burgemeester van Alphen 

a/d Rijn, waarin opmerkzaam gemaakt wordt op het mijnenveld ten Noorden van Boskoop. 

(..) Ik verzoek U de noodige maatregelen van onderzoek c.q. opruiming te nemen. De brief 

van den burgemeester van Alphen a/d Rijn verklaart voldoende de mate van urgentie.' 

Brief d.d. 13 juni 1945 van de Militaire Commissaris voor Gouda aan Provinciaal Militaire 

Commissaris Zuid-Holland. 

'Onderwerp: mijnen. In antwoord op Uw schrijven (..) d.d. 6 Juni 1945 bericht ik U, dat het 

mijnenveld Boskoop zich bevindt in het weiland en geheel is afgezet. Van een dringende 

prioriteit kan hier dus niet worden gesproken. Het komt mij echter voor, dat het wensche-

lijk is om de kleinere velden eerst op te ruimen en daarna te concentreeren op het groot-

ste veld, n.l. in de duinen.' 

Brief d.d. 6 juni 1945 van de Militaire Commissaris voor Zuid-Holland aan de District Mili-

taire Commissarissen. 

'Onderwerp: mijnen. (..) In deze area zijn momenteel ongeveer 2.000 Duitsche pioniers 

aan het werk bij het opruimen van verschillende mijnenvelden. (..) De mijnenvelden in 

deze provincie stekken zich uit: (..) 3.000 nabij Boskoop. Vanaf 10 Mei werden per dag 

ongeveer 6.000 mijnen geruimd en tegelijkertijd gesprongen. In sommige velden ontbre-

ken nog 20 mijnen. De bedoeling is de velden te toetsen met mine-sweepers; dit is echter 

nog niet gebeurd. 

465 Brief d.d. 31 mei 1945 van de waarnemend burgemeester van Alphen aan den Rijn aan 

de Militaire Commissaris te Gouda. 

'Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen een kaart, waarop met rooden inkt is aangege-

ven het land, (vnl. hooiland) waar mijnenvelden zijn in deze gemeente. Op verzoek van de 

betrokken veehouders, maak ik U opmerkzaam op het feit, dat zij er zeer mede gebaat 

zouden zijn, als de mijnen zoo spoedig mogelijk worden opgeruimd, daar het gras nood-

zakelijk moet worden gemaaid.' 

 

 Archief Militair Gezag in Zuid-Holland, 1943-1946 (toegangsnummer 2.13.25) 

 

Geraadpleegde stukken: 

Inventarisnummer Omschrijving Relevant 

491 Stukken betreffende de bemiddeling bij de vernietiging van Duitse munitie Nee. 
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Inventarisnummer Omschrijving Relevant 

en ander oorlogsmateriaal, 1945. 

523 Mijnopruimingsdienst. Correspondentie met en afhandeling van aangele-

genheden van onderdelen van het Militair Gezag, 1945-1948 

Nee. 

1567 Stukken betreffende de opsporing en ruiming van mijnen en andere ex-

plosieven, 1944-1945 

Ja. 

2809 Stukken betreffende de organisatie van de mijnopruimingsdienst en het 

opsporen en ruimen van mijnen die de uitvoering van bepaalde openbare 

werken verhinderen [IVf],1945 

Nee 

3747 Overzicht van de ontmijning van Nederland,1945 Nee 

 

Mogelijk relevante stukken: 

Inventarisnummer Inhoud 

1567 Rapport d.d. 31 mei 1945, betreffende het ruimen van mijnenvelden door de 1ste Cana-

dese Inf. Divisie.  

'(..) 5) Algemeene ligging mijnenvelden (zeer globaal). (..) nabij Boskoop (+/- 3.000). Ver-

richte werkzaamheden. Vanaf 10 Mei per dag geruimd +/- 6.000 mijnen, welke tegelijker-

tijd gesprongen worden. De meeste inlandsche mijnen geruimd. Bij sommige velden ont-

breken +/- 20 mijnen. De bedoeling was de velden te toetsen met mine-sweepers. Is nog 

niet gebeurd. 

 

 Nationaal Archief (overige dossiers) 3.6

 

Verder heeft Saricon in het Nationaal Archief de volgende archieven geraadpleegd: 

 

 Inspectie Bescherming Bevolking Luchtaanvallen (toegangsnummer 2.04.53.15) 

 

De Inspectie Bescherming Bevolking Luchtaanvallen werd in 1936 opgericht met als taak om alle gemeentelijke activi-

teiten op het terrein van bescherming tegen luchtaanvallen te coördineren. In dit archief zijn documenten over uiteenlo-

pende onderwerpen te vinden, zoals voorlichtingsmateriaal voor de bevolking, regels voor verduistering, en maatrege-

len voor de bescherming van kunstschatten, monumenten, scholen en kerken. Voor een beperkt aantal gemeenten in 

Nederland bevat dit archief bovendien rapporten over bombardementen en andere luchtactiviteiten in de eerste oor-

logsjaren. Naar deze laatste gegevens is in dit archief gezocht. De relevante gebeurtenissen kunnen teruggevonden 

worden in de gebeurtenissenlijst 1940-1945. In de samenvatting van deze paragraaf zal vooral gefocust worden op de 

naoorlogse zoekacties en/of CE-vondsten. 

 

Geraadpleegde stukken:  

Inventarisnummer Omschrijving Relevant 

76 Meldingen en processen-verbaal ontvangen van gemeenten over geallieer-

de luchtactiviteiten, 1940-1941, Zuid-Holland 

Ja. Zie 

gebeurte-

nissenlijst 

1940-1945. 

 

Voorts zijn in het Nationaal Archief documenten uit het volgende archief ingezien: 

 

 Korps Hulpverleningsdienst, 1945-1974 (toegangsnummer 2.04.110) 

 

Het archief van de Hulpverleningsdienst bevat onder meer correspondentie, dankbetuigingen voor verrichte werk-

zaamheden, stukken betreffende de samenwerking tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Ministerie 

van Defensie, en registers met krantenknipsels. Verder bevat het stukken betreffende (al dan niet dodelijke) ongevallen 

tijdens diensttijd en hulp en uitkeringen aan nabestaanden van omgekomen personeel. Daarnaast registers inzake 

meldingen van geruimde explosieven, en stukken betreffende voorschriften, materiaal, wagenpark en onderwijs. Na de 

Tweede Wereldoorlog werd het Korps Hulpverleningsdienst geformeerd uit personeel van luchtbeschermingsdiensten 

van verschillende gemeenten. Het korps hielp bij de ruiming van achtergebleven munitie en kreeg daartoe enige oplei-

ding van militaire instanties. Ook had het korps een voorlichtingstaak aan kinderen over zwerfmunitie. In de loop der ja-

ren bleek echter dat het, inmiddels sterk ingekrompen korps, zijn taken niet meer goed kon uitoefenen en in 1972 werd 
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besloten om de verantwoordelijkheid voor het opruimen van munitie over te dragen aan het ministerie van Defensie. 

Het Korps Hulpverleningsdienst werd op 31 december 1972 opgeheven. 

 

Geraadpleegde stukken: 

Inventarisnummer Omschrijving Relevant 

INV 4 Agenda van ingekomen en uitgegane stukken, 1957-1958  Nee 

INV 5 Correspondentie van de Hulpverleningsdienst, 1959-1974 

INV 10 Stukken betreffende dankbetuigingen voor verrichte werkzaamheden, 

1945-1970 

INV 11 Stukken betreffende de geschiedenis van het Korps Hulpverleningsdienst, 

1968-1971 

INV 15 Registers met krantenknipsels inzake explosieven, 1945-1959 

INV 20 Registers met krantenknipsels inzake explosieven, 1945-1957 

INV 21 Registers met krantenknipsels inzake explosieven, 1945-1959 

INV 22 Stukken betreffende diverse verzoeken om inlichtingen, 1959-1971 Ja. 

INV 26 Stukken betreffende diverse verzoeken om inlichtingen, 1959-1971 Nee 

INV 27 Verzameling krantenknipsels inzake de Hulpverleningsdienst, 1947-1970 

INV 28 Registers met krantenknipsels inzake explosieven, 1945-1959 

 

Mogelijk relevante stukken: 

Inventarisnummer Inhoud 

22 5 maart 1959 

Arnhemsche Courant, d.d. 6 maart 1959. Nijmegenaren bevrijdden Alphen van brisantbom. 

‘Gisteren [5 maart 1959] is een 125 kg. wegende brisantbom die ongeveer twee weken 

geleden werd ontdekt in het land van de heer H. Voorbij aan de Steekterweg te Alphen aan 

den Rijn, onschadelijk gemaakt. Het gevaarlijke werkje werd opgeknapt door de heren A. 

Th. Brand en Th. W. Loeffen uit Nijmegen, beiden werkzaam bij de Hulpverleningsdienst 

behorende bij het ministerie van binnenlandse zaken.  

De bom lag enkele tientallen meters van de spoorwegovergang Goudserijpad in de lijn 

Leiden-Woerden. De heer Voorbij wees meteen nog enkele plaatsen aan, waar op 27 maart 

1945 eveneens dergelijke brisantbommen zijn neergekomen en niet zijn ontploft. Enkele 

daarvan liggen nog aan de voet van de spoorbaan. Teneinde deze te kunnen localiseren 

zou de stroom van de bovenleiding uitgeschakeld moeten worden.’ 

Juni 1959 

De Telegraaf, d.d. 3 juni 1959. Trein dagelijks over bom. ‘Op de spoorlijn Utrecht-Leiden 

onder Alphen aan den Rijn snellen dagelijks tientallen personentreinen over een brisantbom 

van 250 kilo die slechts enkele meters onder de baan ligt. Mannen van de mijnopruimings-

dienst hebben verklaard, dat er in de omgeving van de spoorlijn nog minstens 20 blindgan-

gers zullen worden gevonden. Er zit er nog een in de spoordijk terwijl er zelfs een tussen de 

rails is terechtgekomen. Voor het opruimen van deze bom zal een tijdelijke noodbrug in de 

spoorlijn moeten worden gemaakt, opdat het treinverkeer zal kunnen doorgaan tijdens de 

graafwerkzaamheden. Bij de spoorwegen is men van deze mededeling niet weinig ge-

schrokken. De bommen in de spoordijk zullen zo spoedig mogelijk onschadelijk worden 

gemaakt.’ 

Juni 1959 

De Volkskrant, d.d. 22 juni 1959. Blindganger werd gezocht op de verkeerde plaats. (..) 

‘Tientallen mensen hebben in de nacht van zaterdag op zondag met een zekere doodsver-

achting uren lang tevergeefs gezocht naar een onontplofte bom van Engelse makelij. Vol-

gens de veehouders gebroeders Los zou het 250 kilo wegende projectiel daar onder de 

spoorlijn Leiden-Utrecht liggen. Het zou er in 1944 terecht gekomen zijn bij een geallieerde 

aanval op de spoorlijn. Er werd geen bom gevonden. 

Wel kregen de gravers zekerheid, dat tussen de kilometerpalen 14.225 en 14.275 [ter hoog-

te van het Goudse Rijpad] geen blindganger te vrezen valt. Zij kregen ook een nieuwe 

aanwijzing. Toen er zo een vier uur gegraven was en besloten was de put maar dicht te 

gooien, kwam een buurman van de gebroeders Los langs om te vragen, of hij zonder ge-

vaar zijn koeien kon gaan melken. Hij kreeg te horen dat er geen bom gevonden was. ‘Als 

jullie het mij vraagt’ was zijn wederwoord, ‘hebben jullie op de verkeerde plaats gezocht, 

want de bom is daar terecht gekomen.’ Buurman wees in de richting van een plek onder 

aan de dijk op ongeveer vijf meter afstand van de spoorlijn. De vraag, of hij het wel zeker 
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Inventarisnummer Inhoud 

wist beantwoorde hij met een zeer beslist: ‘Ja, dat weet ik zeker; wij komen er dagelijks 

langs met de schouw en daar heeft altijd de trechter gezeten.’ 

26 juni 1959 

Het Centrum, d.d. 26 juni 1959. Speuren naar blindganger had eindelijk succes. ‘(..) Nadat 

in de nacht van zaterdag op zondag jl. tevergeefs gezocht is naar een blindganger (..) ter 

hoogte van (..) landerijen onder de spoorlijn Alphen-Bodegraven (..) heeft de Mijnoprui-

mingsdienst een nieuw onderzoek ingesteld (..). Wel heeft men donderdagmiddag [26 juni 

1959] ca. 3 uur een Engelse brisantbom van 250 kg., ca. 1.10 cm. opgegraven en onscha-

delijk gemaakt. Deze bom lag in het weiland van de veehouder J. van Niekerk aan de 

Steekterweg, aan de zuidzijde van de spoorlijn, circa 18 meter daarvan verwijderd. Hoewel 

men op aanwijzing van de heer Van Niekerk spoedig zekerheid had van de verblijfplaats 

van de blindganger, bleek het uitgraven van de bom niet zonder ernstige bezwaren gepaard 

te gaan. De bom lag op een diepte van circa 8 à 9 meter en de vrij zachte grond leverde 

gevaar op voor instorting van de kuil, die men toen niet onbelangrijk moest verruimen. Na 

lange tijd gevaarlijk graafwerk voorzichtig te hebben verricht slaagde men er in de bom vrij 

te krijgen waarna de heer Brand van MOD, (..) het demonteren van de bom met succes 

heeft kunnen verrichten.’ 

8 juni 1959 

Trouw, d.d. 8 juni 1959. Bommen in Alphen worden opgeruimd. ‘In Alphen aan den Rijn is 

hulpverleningsdienst bezig met het opruimen van een viertal bommen, die tijdens de oorlog 

in de weilanden aan de Hoge Rijndijk zijn ingeslagen. Aan de Steekterweg zijn reeds twee 

bommen onschadelijk gemaakt. Van de beide andere bommen die op het opruimingspro-

gramma staan, ligt [onleesbaar] een achter de boerderij van de [vee?]houder Bulk en wel 

enige meters [onleesbaar] de spoorlijn, terwijl de andere [onleesbaar] de spoorlijn ligt. Om 

deze bom [onleesbaar] monteren moet voor de treinen [onleesbaar] [n]oodbrug worden 

aangelegd.’ 

8 juni 1959 

Het Vrije Volk, d.d. 9 juni 1959. Bom nu onschadelijk. ‘De gevaarlijke bom van 250 kilo-

gram, die sinds de oorlog in de spoorbaan Leiden-Utrecht heeft gelegen, is onschadelijk 

gemaakt. In Alphen aan den Rijn waren gisteren uitgebreide veiligheidsmaatregelen geno-

men, toen de mijnopruimers Brand en Drent met het riskante karwei begonnen. Niet lang 

daarna begonnen de sirenes van een houthandel te loeien: de ontsteking was verwijderd en 

dus bestond er geen gevaar meer. Iedereen voelde zich een stuk rustiger. Vooral ook de 

mensen van de spoorwegen, die zekerheidshalve met groot materieel waren opgekomen 

om bovenleiding en de spoordijk te herstellen als het projectiel zou exploderen.’ 

 

In de registers inzake de meldingen van geruimde explosieven (inventarisnummers 51 tot 66) is per gemeente vastge-

legd hoeveel CE er per hoofdsoort is verzameld en welke ruimploeg de munitie heeft opgeruimd. Er is echter geen de-

tailinformatie opgenomen over de vindplaats van de CE. Voor zover bekend is deze archieftoegang de enige toegang 

waar munitieruimingen uit de periode 1947-1974 kan worden teruggevonden. Vermoedelijk zijn andere delen vernietigd 

of niet zodanig gearchiveerd dat deze informatie nog vindbaar is.
[1] 

 

Samenvatting 

Hieronder een samenvatting van de relevante naoorlogse gebeurtenissen die in het Nationaal Archief gevonden zijn. 

Voor de gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog wordt naar de gebeurtenissenlijst 1940-1945 (excelbestand) ver-

wezen: 

 

Juni 1945 

In twee berichten wordt melding gemaakt van de aanwezigheid van een mijnenveld bij Boskoop en de noodzaak om 

deze zo spoedig mogelijk op te ruimen. Het mijnenveld bij Boskoop wordt geschat op de aanwezigheid van 3.000 mij-

nen. 

 

5 maart 1959 

Aan de Steekterweg te Alphen aan den Rijn werd door de Hulpverleningsdienst een vliegtuigbom van 125 kilo (250 lb.) 

opgeruimd. De bom lag op enkele tientallen meters van de spoorwegovergang Goudse Rijpad. 

                                                           
[1]

 Dit betekent dat alle momenteel in de explosievenopsporingsbranche actieve partijen wat betreft de in de periode tot 1972 reeds 

plaatsgehad hebbende explosievenruimingen te maken hebben met een belangrijk hiaat in het vooronderzoek CE. Zie paragraaf 5.2, 

‘leemten in kennis’. 
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26 juni 1959 

Op donderdagmiddag werd in een weiland aan de Steekterweg op circa 18 meter aan de zuidzijde van de spoorlijn een 

Engelse brisantbom van 250 kilo (500 lb.) gevonden. De bom lag op een diepte van circa 8 à 9 meter in vrij zachte 

grond. 

 

 Semistatische Archiefdiensten Defensie 3.7

 

De semistatische archiefdiensten van het ministerie van Defensie in Rijswijk beheren de archieven van het ministerie 

van Defensie voordat deze aan het Nationaal Archief worden overgedragen. Geraadpleegd is het archief van de Mijn- 

en Munitie Opruimings Dienst (MMOD), 1945-1947.
9
 De MMOD was na de Tweede Wereldoorlog in Nederland ver-

antwoordelijk voor het opruimen van mijnen en achtergelaten munitie. Het archief bestaat uit meldingen, kaarten, plat-

tegronden en ruimingrapporten van Nederlandse gemeenten. 

 

Saricon heeft de stukken van de (voormalige) gemeenten Alphen aan den Rijn, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude, 

Koudekerk en Zwammerdam geraadpleegd. De volgende relevante informatie is aangetroffen: 

 

Mogelijk relevante stukken: 

Datum Inhoud 

4 juni 1947 Bericht van de Staf Mijn- en Munitieopruimingsdienst aan commandant 2 B.T.B. 

'Door de Waterstaat te Alphen aan den Rijn wordt vermoed, dat zich nog landmijnen be-

vinden in de bermen der opritten van de Rijnbrug te Gouwsluis bij Alphen aan den Rijn.' 

19 juni 1947 Bericht van de Commandant MMOD aan de hoofdopzichter der Rijkswaterstaat. 

'(..) de in uw telefonische opgave bedoelde zogenaamde landmijnen werden op 16 juni 

1947 door een detachement van de Koninklijke Marine M.O.D. opgeruimd met behulp van 

duikers, deze bommen bevonden zich op ongeveer drie meter diepte in de Oude Rijn. 

Gevonden en opgeruimd werden: 3 Herman-Göring bommen à 1000 kg. en pl.m. 1000 kg 

springstof (T.N.T.) verpakt in kisten. Bovendien is in de Oude Rijn, aan de Gouwsluis een 

onderzoek ingesteld.' 

20 juni 1947 Brief van commandant 2 B.T.B. aan staf Mijn- en Munitieopruimingsdienst. 

'(..) Gevonden en opgeruimd werden: 3 st. bommen à 1000 kg. en pl.m. 1000 kg. spring-

stof (T.N.T.) verpakt in kisten. Bovendien werd een onderzoek ingesteld in de Oude Rijn 

aan de Gouwsluis. Deze opgave betrof geen mijnen in de wegbermen aan de opritten van 

de brug te Alphen aan de Rijn, maar zijn door de Duitsers verscheidene bommen en een 

aantal kisten springstof in de Oude Rijn geworpen.' 

 

Samenvatting 

 

16 juni 1947 

In het water van de Oude Rijn bij de Gouwsluis (Alphen aan den Rijn) werden drie Duitse bommen van 1000 kilo 

per stuk en 1000 kilo springstof gevonden.  

 

 Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) 3.8

 

Het NIMH in Den Haag beheert collecties over de geschiedenis van de Nederlandse krijgsmacht. 

 

 Collectie Gevechtsverslagen en Rapporten mei 1940 (toegangsnummer 409) 

 

De collectie met toegangsnummer 409, ‘Gevechtsverslagen en Rapporten mei 1940’, bevat detailinformatie te vinden 

over de strijd op Nederlands grondgebied in de periode 10-14 mei 1940. De collectie bestaat uit verslagen en rappor-

ten zoals die werden ingeleverd door Nederlandse officieren, onderofficieren en manschappen bij de Krijgsgeschied-

kundige Sectie van het Hoofdkwartier van de Generale Staf. Dit gebeurde kort na de strijd of kort na de Tweede We-

reldoorlog. Deze collectie dient conform WSCS-OCE te worden geraadpleegd wanneer het overige bronnenmateriaal 

indicaties bevat dat de grondoorlog in mei 1940 relevantie heeft voor het onderzoeksgebied. Dit is met betrekking tot 

het onderzoeksgebied niet het geval. De collectie is dan ook niet geraadpleegd.  

                                                           
9
 Dit archief heeft geen specifiekere aanduiding via een collectie- of toegangsnummer. 
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 Collectie Duitse Kriegstagebücher (toegangsnummer 401) 

 

De collectie met toegangsnummer 411, ‘Duitse Kriegstagebücher’, bevat detailinformatie over de strijd op Nederlands 

grondgebied in de periode 10-14 mei 1940. De collectie bestaat uit verslagen en rapporten zoals die werden opgesteld 

door de Duitse strijdkrachten. Deze collectie kan geraadpleegd worden wanneer uit het overige bronnenmateriaal blijkt 

dat er grondgevechten hebben plaatsgevonden in het onderzoeksgebied. Dit is met betrekking tot het onderzoeksge-

bied niet het geval. De collectie is dan ook niet geraadpleegd. 

 

 Collectie Duitse Verdedigingswerken (toegangsnummer 575) 

 

De collectie met toegangsnummer 575, ‘Duitse verdedigingswerken en inundaties van Nederlands grondgebied in de 

oorlog en rapporten van militaire aard vanuit bezet Nederland aan het Bureau Inlichtingen Londen 1940-1945’, bevat 

onder meer inlichtingenrapporten en kaarten van Duitse verdedigingswerken, opgemaakt door Nederlandse verzets-

groeperingen. In het onderzoeksgebied hebben Duitse verdedigingswerken gestaan. Deze collectie is dan ook geraad-

pleegd. 

 

Geraadpleegde stukken: 

Inventarisnummer Omschrijving Relevant 

26 Bericht J.A. 258 d.d. 5 februari 1945. Duitse bezetting in de driehoek ge-

vormd door de kust van de grens gemeenten Den Haag-Wassenaar tot de 

Zilk-Alphen aan den Rijn- Wassenaar Zuid zou ongeveer 4000 man tellen. 

Nee. 

Bericht J.A. 274 d.d. 10 februari 1945. Bericht sterkte bezettingen van 

Alphen (..) en Zwammerdam. 

Nee. 

56 Bericht J.A. 311 Troepensterkte en troepenlegering in de gemeenten 

Alphen a/d Rijn, Hazerswoude. 

nee 

Bericht J.A. 333, 1 maart 1945 (..) Bewaking spoorlijnen Leiden-Alphen 

a/d Rijn. 

Ja. 

Bericht J.A. 362. Verplaatsing van troepen uit Leiden en Hazerswoude.  Niet aanwe-

zig 

Bericht J.A. 337. Luchtaanvallen op (..) spoorlijn Leiden-Woerden ter 

hoogte van de grens Zoeterwoude-Hazerswoude 

Ja. 

Bericht J.A. 340. Air activity vervolg rapport J.A. 337. Ja 

Bericht J.A. 348. Inlichtingen. Algemeen. Ja. 

Bericht J.A. 349. Troepenlegering te (..) Hazerswoude. Ja 

Bericht J.A. 350. V-wapen. Ja. 

57 Geen relevante info. Nee 

58 Bericht J.A. 417. Air activity en algemeen. Ja 

Bericht J.A. 418. Air Activity en algemeen. Ja 

Bericht J.A. 429. Air activity, troepenverplaatsing en legering Ja 

Bericht J.A. 491. Troepenlegering te Leiden (..) Hazerswoude. Nee 

Bericht J.A. 508. Inundaties, troepenopstellingen te Benthuizen (..) Ha-

zerswoude. Bouw van versterkingen te Hazerswoude en omgeving. 

Ja. 

Bericht J.A. 516. Troepenverplaatsingen te (..) Hazerswoude Nee 

119 Verslag verdedigingswerken en inundatien in de bezettingstijd, hoofdstuk 

V. Blz. 289, nr. 39. Gegevens betreffende inundatiën polderpeilen enz. 

van enige polders in de omgeving van Alphen aan den Rijn. 

nee 

133a Kaart d.d. 15 april 1945 (1:50.000). Vernielingsplan (..) met lijn Haarlem-

mermeer, Woubrugge, Boskoop. 

Niet aanwe-

zig in map. 

137 Overzichtskaart Alphen (1:200.000) d.d. 26 maart 1945. Nee. 

223 Kaart A-245 d.d. 10 mei 1944. 2e Verdedigingslinie gedeelte Alphen-

Moordrecht I t/m V. 

Ja. 

230 Kaart A-280 d.d. 7 juni 1944. 2e Verdedigingslinie gedeelte Alphen-

Aalsmeer I t/m VI. 

Ja. 

289 Bericht E/1282/45 d.d. 20 januari 1945. Rapport Spijker No. 41 Sterkte 

van troepen in Den Haag; Alphen aan den Rijn. 

Nee. 

383 Bericht GB/5524/44 d.d. 16 mei 1944. (..) Verdediging Moordrecht-Alphen Nee 
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Inventarisnummer Omschrijving Relevant 

aan den Rijn 10 mei 1944. 

478 Bericht GB/7982/44 d.d. 10 oktober 1944. Plattegrond van verdedigings-

werken bij de brug over de Gouwe bij Boskoop 

Ja 

 

Alle relevante berichten zijn opgenomen in de gebeurtenissenlijst 1940-1945. Het gaat hier met name om inlichtingen 

omtrent de verdedigingswerken in de polder Kerk en Zanen bij Alphen aan den Rijn. Tijdens bezetting werd er bij Al-

phen aan den Rijn een tweede verdedigingslinie achter de Atlantikwall (eerste verdedigingslinie aan de kust) gebouwd. 

Deze tweede verdedigingslijn, de zogenaamde Fordere Wasserstellung, moest een extra barrière opwerpen tegen een 

eventuele geallieerde invasie op de Nederlandse kust. De Fordere Wasserstellung bestond uit bunkers en geschutsop-

stellingen onderling verbonden met loopgraven. Er werd een tankgracht gegraven die deels met behulp van natuurlijke 

watergangen vanaf Boskoop door de polder Kerk en Zanen langs Alphen aan den Rijn liep. 

 

 
Figuur 6 Kaart A-245 d.d. 10 mei 1944. De aangelegde verdedigingswerken rond Alphen aan den Rijn. Ten westen van Al-

phen en de spoorlijn was, met behulp van bestaande watergangen, een tankgracht gegraven (‘Zaansche Wetering’). Achter 

deze tankgracht waren mitrailleurstellingen opgeworpen. Bron: NIMH, collectie 575 Duitse verdedigingswerken, inventaris-

nummer 223. 
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Figuur 7 De verdedigingswerken bij Alphen aan den Rijn in close-up. 

 

 
Figuur 8 Detail van de legenda behorende bij kaart A-245 d.d. 10 mei 1944. 

 

 Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) 3.9

 

Saricon heeft enkele collecties geraadpleegd die berusten in het NIOD te Amsterdam. Belangrijke documenten betref-

fende de luchtoorlog bevinden zich onder meer in de collecties met toegangsnummers 077 en 216k. 

 

 Collectie Generalkommissariat für das Sicherheitswesen – Höhere SS- und Polizeiführer Nord-West 

(toegangsnummer 077) 

 

Geraadpleegde stukken: 

Inventarisnummer Omschrijving Relevant 

518 Verslagen van de Befehlshaber der Ordnungspolizei betreffende de lucht-

aanvallen op Nederlands grondgebied van 21 tot en met 27 augustus 1940 

Nee 

1328 Dagberichten van de Befehlshaber der Ordnungspolizei Den Haag betref-

fende vijandelijke luchtaanvallen, 1940-1941 

Ja. Zie 

gebeurte-

nissenlijst 

1940-1945 
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Inventarisnummer Omschrijving Relevant 

1332 Stukken betreffende vijandelijke luchtaanvallen, landingen van vijandelijke 

vliegeniers, het vinden van versperringsballons, het werpen van spring-

stoffen en het gebruik van sabotagematerialen, 1940-1943 

Nee 

1759 Berichtgevingen betreffende neergekomen vliegtuigen, 1943  Nee 

 

 Collectie Departement van Justitie (toegangsnummer 216k) 

 

Geraadpleegde stukken: 

Inventarisnummer Omschrijving Relevant 

180 Rapporten van de plaatselijke luchtbeschermingsdiensten, politiekorpsen 
en de Marechaussee inzake het geven van het sein luchtalarm, het neer-
storten van vliegtuigen en vliegtuigonderdelen en de vondst van niet-
ontplofte explosieven, 23 juni 1943 - 28 april 1944. 

Nee 

181 t/m 185 Processen-verbaal van de plaatselijke luchtbeschermingsdiensten, politie 
en Marechaussee met betrekking tot vijandelijke vliegtuigen, bomaanvallen 
en ontploffingen in verschillende gemeenten 

Nee 

329 Stukken betreffende het melden van schade door bombardementen en 
beschietingen uit vliegtuigen, 24 februari 1944 - 31 maart 1945 

Nee 

331 Stukken betreffende het opstellen van processen-verbaal inzake bombar-
dementen en beschietingen in verschillende gemeenten, 28 september 
1944 - 31 maart 1945 

Nee 

493 Stukken betreffende het instellen van een onderzoek naar de gevolgen van 
luchtaanvallen, 8 oktober 1944 - 6 februari 1945 

Nee 

 

De relevante stukken zijn opgenomen in de gebeurtenissenlijst 1940-1945. 

 

 Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) 3.10

 

Saricon heeft twee collecties geraadpleegd afkomstig uit het archief van de EOD en haar voorgangers, de collectie 

ruimrapporten en de collectie mijnenvelddocumentatie. 

 

 Collectie ruimrapporten, 1971-heden 

 

Het is binnen de opdracht voor dit vooronderzoek niet mogelijk een overzicht samen te stellen van CE-ruimingen in de 

periode tot 1971 waarvan kan worden gesteld dat dit (min of meer) volledig is. Dit volgt uit het beschrevene m.b.t. de 

archieven van het Korps Hulpverleningsdienst in paragraaf 3.5. Voor de periode vanaf 1971 echter is het wel mogelijk 

een dergelijk overzicht te geven. Sinds dat jaar zijn alle rapporten (zogeheten MORA’s en UO’s) van geruimde CE van 

de EOD en haar voorgangers centraal gearchiveerd. Het grootste gedeelte van dit archief wordt heden beheerd door 

de Semi-Statische Archiefdiensten van het Ministerie van Defensie te Rijswijk. Dit archief is doorzoekbaar op (door de 

EOD samengestelde) registers op plaatsnaam. Saricon heeft ten behoeve van dit vooronderzoek de volgende registers 

gebruikt: 

 Alphen aan den Rijn, Zuid-Holland; 

 Benthuizen, Zuid-Holland; 

 Boskoop, Zuid-Holland; 

 Hazerswoude-dorp, Zuid-Holland; 

 Hazerswoude-Rijndijk, Zuid-Holland; 

 Koudekerk, Zuid-Holland; 

 Rijneveld, Zuid-Holland; 

 Rijnwoude, Zuid-Holland; 

 Zwammerdam, Zuid-Holland. 

 

De meldingen met een locatieverwijzing die naar inschatting van Saricon relevantie kan hebben voor dit onderzoek, 

zijn bij de EOD opgevraagd en ingezien.
10

 In het overzicht zijn alleen die melding meegenomen die een locatiebepaling 

bevatten. De meldingen met de vermeldingslocatie ‘(politie) bureau’ zijn ingezien maar indien er geen exacte vindloca-

                                                           
10

 Omdat, zowel in de beschikbare registers als op de ruimrapporten zelf, soms duidelijke beschrijvingen van de exacte locaties waar 
de EODD of haar voorgangers actief was ontbreken, kan niet worden uitgesloten dat in onderstaand overzicht relevante ruimrappor-
ten ontbreken. 

http://www.archieven.nl/nl/search-modonly?mivast=298&mizig=210&miadt=298&miaet=1&micode=077&minr=1176883&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.archieven.nl/nl/search-modonly?mivast=298&mizig=210&miadt=298&miaet=1&micode=216k&minr=1605259&miq=125095559&miview=inv2&milang=nl
http://www.archieven.nl/nl/search-modonly?mivast=298&mizig=210&miadt=298&miaet=1&micode=216k&minr=1605259&miq=125095559&miview=inv2&milang=nl
http://www.archieven.nl/nl/search-modonly?mivast=298&mizig=210&miadt=298&miaet=1&micode=216k&minr=1605259&miq=125095559&miview=inv2&milang=nl
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tie wordt genoemd zijn deze niet meegenomen in onderstaande lijst. Bij veel ruimrapporten  De resultaten zijn weerge-

geven in onderstaande tabel – daarbij is de volgende kleurschakering gehanteerd: 

 Groen gemarkeerde locaties liggen (naar inschatting van Saricon) met grote zekerheid zodanig ver buiten het 

onderzoeksgebied, dat deze verder als niet relevant voor het onderzoek worden beschouwd; 

 Van oranje gemarkeerde locaties is de exacte locatie niet duidelijk; 

 Rood gemarkeerde locaties liggen (naar inschatting van Saricon) met grote zekerheid binnen het onder-

zoeksgebied, dan wel op een zodanig korte afstand buiten het onderzoeksgebied, dat zij als (mogelijk) rele-

vant voor het onderzoek moeten worden beschouwd. 

 

Geraadpleegde stukken uit de collectie ruimrapporten: 

 

Alphen aan den Rijn: 

Nummer Datum Locatieverwijzing Aangetroffen CE Aanvullende informatie 

1973001631 21 juli 1973 Alphen aan de Rijn 1 granaatkop 3,5 

inch 

Aangetroffen in bouwput 

(exacte locatie onbekend) 

Naoorlogs 

19731752 2 augustus 1973 Vinkebuurt 124, 

Zwammerdam (Al-

phen) 

1 AT-mijn MK V 

(Brits) 

- 

19791885 10 juli 1979 Anslag (Alphen) 2 dozen met circa 

10 kilo springstof 

DONARIT 

Gevonden door stratenmakers 

bij werkzaamheden 

19793015 19 oktober 1979 Polder Kerk en 

Zanen (Alphen) 

1 brisantgranaat 

van 12 cm. met 

buis, niet verscho-

ten (Nederlands) 

Gevonden in bouwterrein 

19793563 13 december 1979 Terrein aan de 

Raadhuisstraat 

(Alphen) 

- Verkennende zoekactie op 

een terrein aan de Raadhuis-

straat-zuid (Oranje Nassau-

singel/Oude Rijn) in verband 

met bouwwerkzaamheden. De 

heer Van Dijk kan bom in 

terrein aanwijzen. Deze zou in 

1941 gevallen en niet ontploft 

zijn. De invalsopening had een 

doorsnede van 35 cm. welke 

loodrecht naar beneden viel. 

Hierboven is later een uitgra-

ving gemaakt en beton gestort.  

December 1979: verkennende 

graafwerkzaamheden werden 

uitgevoerd. 

(vervolg zie nummer hieron-

der). 

19800063 10 januari 1980 Terrein aan de 

Raadhuisstraat 

(Alphen) 

1 GP bom van 250 

lb. met pistool No. 

17 (chemisch, lange 

vertraging) (Brits). 

Vervolg van 19793563: 

Volgens opgave van één der 

omwonende zou op een ter-

rein aan de Raadhuistraat in 

1941 een bom zijn gevallen, 

welke niet was ontploft. Na 

enige graafwerkzaamheden 

werd indertijd van verdere 

ruiming afgezien, en is de 

invalsopening dichtgestort met 

beton.  

Verloop der werkzaamheden 

op 3 februari 1980: 
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Nummer Datum Locatieverwijzing Aangetroffen CE Aanvullende informatie 

Om ± 11.30 uur betonplaat 

door graafmachine gevonden 

op circa 1,5 meter onder het 

huidige maaiveld. Na peiling 

(..) bom gelokaliseerd op ± 2 

meter diepte onder de beton-

plaat (± 3,5 meter onder maai-

veld). Om 12.00 uur beton-

plaat met behulp van graafma-

chine verwijderd (..) circa 1,5 

meter grond verwijderd en de 

bom met prikker aangeprikt (..) 

Om circa 14.15 uur bom be-

roerd door graafmachine, 

waarna uit de put gelicht. Na 

herkenning en overleg beslo-

ten om voorafgaande aan 

ruiming minimaal 36 uur 

wachttijd in acht te nemen. (..) 

ontruiming omgeving (..) 

08.15 uur. Besloten werd de 

bom 175 meter te verplaatsen 

(om schade aan woonhuizen 

te voorkomen) en door detona-

tie te vernietigen. (..) Om 

15.15 uur de bom gesprongen. 

19813546 18 november 1981 Tracé 150 KV-

verbinding (Alphen) 

- Verkennende zoekactie langs 

spoor waar het tracé deels 

wordt aangelegd (Alphen aan 

den Rijn – Bodegraven). Het 

terrein wordt in kaart gebracht. 

19820190 2 februari 1982 Tracé 150 KV-

verbinding (Alphen) 

1 brisantgranaat 

van 20 mm met 

schokbuis M 254. 

Verkennende zoekactie langs 

het spoor uitgevoerd. Het op 

de tekening (5A5-KV 134-1-1) 

in rood aangegeven (..) ge-

deelte afgezocht en behou-

dens schroot e.d. geen explo-

sieven aangetroffen. Tevens 

geen meting verkregen die de 

eventuele aanwezigheid van 

een bom (min. 60 lb.) recht-

vaardigt. 

De brisantgranaat was tussen-

tijds aangetroffen op een an-

der tracégedeelte. 

Zie ook paragraaf 3.3 Streek-

archief Midden Rijnland. 

19822309 5 juli 1982 Omgeving Prinsen-

laan (Alphen) 

- Verkennende zoekactie langs 

een voormalige sloot (thans 

speelplaats) aan het einde van 

de Prinsenlaan. Tijdens de 

Tweede Wereldoorlog zou 

daar een niet ontplofte vlieg-

tuigbom van 500 lb. neer ge-

komen zijn. 

Zie ook paragraaf 3.3 Streek-
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Nummer Datum Locatieverwijzing Aangetroffen CE Aanvullende informatie 

archief Midden Rijnland. 

19830259 2 februari 1983 Prinsenlaan (Al-

phen) 

 Zoekactie (1983 opgestart) en 

detectie (1985) aan de Prin-

senlaan naar een bom van 

250 lb. uit de Tweede Wereld-

oorlog. Volgens een getuige, 

de heer Vriesehaaf, zou er een 

bom aan het einde van de 

Prinsenlaan liggen. In augus-

tus 1985 is er gezocht naar 

een bom waarbij de uitslagen 

zijn uitgegraven. Er werd geen 

explosief aangetroffen. 

Zie ook paragraaf 3.3 Streek-

archief Midden Rijnland. 

19840769 23 maart 1984 Rietvelderpad (Al-

phen) 

1 oefenbom van 23 

lb. (Brits) 

Munitieartikel is opgebaggerd. 

19841031 9 april 1984 Hoorn 228 (Alphen) 1 rookgranaat van 

25 ponder (leeg) 

- 

19841653 11 mei 1984 Zoekactie Conrad-

straat (Alphen) 

 Zoekactie naar aanleiding van 

graafwerkzaamheden in de 

Conradstraat. Een getuige 

meldt dat in het gebied waar 

werkzaamheden plaatsvinden 

nog twee onontplofte bommen 

aanwezig zijn. Deze zijn in 

1945 daar neergekomen, 14 

dagen voor Pasen. 

Naar aanleiding van deze 

melding is een terrein van 

180m² afgezocht (zie ook 

nummer hieronder). 

19841804 23 mei 1984 Conradstraat (Al-

phen) 

- Zoekactie naar twee niet ont-

plofte bommen aan de Con-

radkade. De gehele bedding 

van het riool is afgezocht. Er 

werden geen explosieven  

gevonden. 

Zie ook paragraaf 3.3 Streek-

archief Midden Rijnland. 

19863713 2 november 1986 Paradijslaan (Al-

phen) 

1 handgranaat Oud-

Hollands No. 1 

- 

19871512 3 juni 1987 Rijnstroom (Alphen) 1 brisantgranaat 8 

cm. mortier met 

WgrZT, verschoten. 

Zoekactie naar een explosief 

dat daar in het verleden is 

gedeponeerd. De oorspronke-

lijke vindplaats was een ande-

re sloot [locatie wordt niet in 

rapport genoemd]. 

Een oud slootgedeelte van 

Rijnstroom werd met behulp 

van een graafmachine open-

gelegd tot ongeroerde grond 

(ca. 2 meter). CE werd aange-

troffen in de uitgegraven 

grond.  

Zie ook paragraaf 3.3 Streek-
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Nummer Datum Locatieverwijzing Aangetroffen CE Aanvullende informatie 

archief Midden Rijnland. 

19872278 24 augustus 1987 Bronsweg 10 (Al-

phen) 

1 oefenantitankbri-

santgranaat van 

120 mm tank DM 

18. 

Ligplaats explosieven: Brons-

weg 10, sloperij van een schip. 

19881422 10 mei 1988 Javastraat 8 (Al-

phen) 

4 drukvaten (ver-

moedelijk uit vlieg-

tuig) leeg. Geen 

CE. 

In kruipruimte onder het huis. 

Na controle in het kruipgat 

onder de vloer en het openen 

van de drukvaten bleken deze 

leegt te zijn. 

19892778 11 september 1989 Van Aersenstraat 1 

(Zwammerdam) 

1 kop van oefenan-

titankbrisantgra-

naatraket van 3,5 

inch (naoorlogs) 

Aangetroffen bij Julianaschool. 

Het projectiel was inmiddels 

door politie naar groepsbureau 

Alphen gebracht. 

19901259 9 mei 1990 Bij het spoor (ter 

hoogte van Dwars-

ligger (Alphen) 

1 bom 500 lb. GP 

met neusbuis 

AN/M103 en staart-

buis M101 (Ameri-

kaans) 

Zie ook paragraaf 3.3 Streek-

archief Midden-Rijnland en 

paragraaf 3.14 Saricon collec-

tie. 

19901570 11 juni 1990 Paltrokmolen (Al-

phen) 

1 oefenantitankbri-

santgranaat 

- 

19901996 26 juli 1990 De Schans (Alphen) 1 bom 500 lb. MC 

MK IV met staartpi-

stool No. 30 (gewa-

pend) (Brits) 

Bom is aangetroffen op het 

terrein van Zeeman textiel en 

ligt op ca. 30 meter van de 

spoorlijn. Kenmerken: achter-

kant ontsteker is zichtbaar, 

voorop zit een ring, ophang-

oog zichtbaar. 

Zie ook paragraaf 3.3 Streek-

archief Midden-Rijnland. 

19902348 2 september 1990 Noordeinde 90 

(Aarlanderveen) 

1 brisantgranaat 

van 40 mm ver-

schoten met schok-

buis 

- 

19940019 5 januari 1994 Hogedijk 14 (Aar-

landerveen) 

1 op munitie gelij-

kend voorwerp met 

geleideband; 1 

schroot 

- 

19951803/ 

19952147 

24 augustus 1995/ 

3 oktober 1995 

West-Kanaalweg 20 

(Alphen) 

3 antitankbrisant-

granaatraketten van 

2,36 inch met bb 

(bodembuis) 400 

serie. 

Tijdens werkzaamheden van 

de heer De Lang op zijn land-

goed heeft hij deze munitie 

opgebaggerd. De raketten 

waren tijdens de Tweede 

Wereldoorlog gedropt in het 

weiland door de Engelse 

luchtmacht voor een ter plaat-

se opererende verzetsgroep. 

Deze droppingen vonden 

plaats met stalen containers 

gevuld met o.a. munitie. Door 

de verzetsgroep werden deze 

containers verscheept naar 

diverse plaatsen in de omge-

ving. Ook werden containers 

ter plaatse geleegd en over-

bodige c.q. niet bruikbare 
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Nummer Datum Locatieverwijzing Aangetroffen CE Aanvullende informatie 

munitie en wapens werden ter 

voorkoming van ontdekking in 

de diverse sloten op het land-

goed gedumpt. De heer De 

Lange verklaarde dat hij 

meerdere malen munitie en 

wapens boven water had 

gehaald doch weer had terug-

gegooid. 

19970659 4 april 1997 Gouwe N11 aqua-

duct (Alphen) 

- Verkennend onderzoek in het 

water van de Gouwe in ver-

band met de aanleg van nieu-

we beschoeiing. Een zinksleuf 

werd ontgraven waarna de 

Duik- en Demonteergroep van 

de Marine de bodem zal in-

specteren. Er werden geen 

explosieven aangetroffen. 

19971332 14 juni 1997 Vorselenburgstraat 

(Alphen) 

Schroot (contrage-

wicht) 

- 

19971814 25 augustus 1997 Vinkebuurt (Alphen) Zoekactie naar 

Duitse bom 

Het Hoogheemraadschap 

gaat een riool aanleggen en 

een nieuw gemaal bouwen 

nabij de locatie van het hui-

dige gemaal. Op gemeente-

tekeningen zijn twee bom-

men ingetekend [bombar-

dement 14 mei 1940]. Het 

gaat hier om Duitse bommen 

met de nummers 13 en 14 

(zie ook gemeentearchief). 

Een getuige, de heer Hellin-

gerwerf, heeft verklaard dat 

bom nummer 14 door de 

Duitsers in 1940 is geruimd 

omdat deze aan de opper-

vlakte lag.[..] Van bom num-

mer 13 was getuige minder 

zeker of deze geruimd was.  

In de periode 2 t/m 12 maart 

1998 werd op de betreffende 

locatie een terrein met be-

hulp van oppervlakte- en 

dieptedetectie afgezocht. 

Gezien de weerstand bij het 

boren is bij dieptedetectie 

besloten niet dieper te boren 

van 6 meter – maaiveld. Er 

werden geen explosieven 

aangetroffen. 

Bijlage: in een brief van de 

heer Schrijvershof wordt 

betoogd dat er meerdere 

getuigen zijn/waren die kun-

nen/konden aanwijzen waar 

‘bom nummer 13’ is/was 
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Nummer Datum Locatieverwijzing Aangetroffen CE Aanvullende informatie 

neergekomen (zie uitgewerk-

te getuigenverklaring in 

bijlage 3). 

19990542 9 april 1999 Stationsgebied 

(Alphen) 

- Rapport Vooronderzoek van 

de omgeving van het stations-

gebouw. De conclusie luidt dat 

het zeer onwaarschijnlijk was 

dat er explosieven in de om-

geving van het stationsgebouw 

aanwezig waren.
11

 

19991241 7 juli 1999 Schans (Alphen) 1 brisantgranaatpa-

troon van 3,7 cm. 

- 

20010921 13 juni 2001 Verkennende zoek-

actie. Boskoopse-

weg (Alphen) 

- Rapport Vooronderzoek naar 

aanleiding van de aanleg van 

een verkeerstunnel (N11) bij 

een spoorwegovergang. De 

conclusie luidt dat er geen 

concrete aanwijzingen zijn die 

wijzen op de aanwezigheid 

van blindgangers in het water 

of op het land nabij de draai-

brug. Een opsporingsactie 

werd niet doelmatig geacht 

(zie ook opmerking in noot 7). 

20010921/0

03 

6 februari 2008 Schans Oost (Al-

phen) 

- Rapport van Vooronderzoek 

Schans Oost naar aanleiding 

van toekomstige bouwwerk-

zaamheden op de locatie. Dit 

rapport bevat een aanvullend 

archiefonderzoek op de bo-

vengenoemde rapportage 

spoorwegovergang. Onder 

andere op basis van luchtfo-

to’s van 12 maart en 19 juni 

1945 konden grondverstorin-

gen vastgesteld worden. De 

conclusie van het onderzoek 

luidt dat er een kans bestaat 

dat nabij de spoorbrug c.q. 

spoorlijn blindgangers van 

vliegtuigbommen gevonden 

kunnen worden. 

20011646 14 oktober 2001 Spoorlijn aanleg 

rijksweg 12, Alphen 

aan den Rijn 

(Zwammerdam) 

1 stuk schroot Melding is gearchiveerd onder 

Zwammerdam 

20021949 18 december 2002 Verkennende zoek-

actie in voormalig 

waterwingebied 

(nabij Avifauna, 

Alphen) 

- Rapport van Vooronderzoek 

(aanvullend onderzoek) nabij 

Avifauna voor een locatie waar 

woningbouw is gepland. Er 

worden geen blindgangers in 

dit gebied verwacht. Wel wordt 

                                                           
11 

In dit vooronderzoek, alsmede het vooronderzoek gearchiveerd onder melding 20010921, werd gebruikt gemaakt van luchtfoto’s 
van 29 december 1944 en 26 februari 1945 om bomkraters te duiden. Deze luchtfoto’s dateren van vóór de vele bombardementen in 
maart 1945. Geconcludeerd kan worden dat dit bronnenonderzoek een grote leemte in kennis kent. De gebruikte luchtfoto’s zeggen 
niets over de mogelijke aanwezigheid van blindgangers. Dit wordt ook beschreven in het vooronderzoek onder de melding 20010921. 
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Nummer Datum Locatieverwijzing Aangetroffen CE Aanvullende informatie 

in het rapport gewezen op de 

aanwezigheid van stellingen 

op het latere terrein van Avi-

fauna en de aanwezigheid van 

een krater van een gedeto-

neerde vliegtuigbom vlakbij. 

20041669 9 november 2004 Marokkostraat 167 

(Alphen) 

1 oefenbrisantgra-

naat 7 Veld 

- 

20071190 27 juli 2007 Zuidwest zijde van 

de Zegerplas (Al-

pehn) 

1 scherfhandgra-

naat en een ontste-

ker (Joegoslavisch), 

kleinkalibermunitie 

en een kleinkali-

berwapen 

- 

20111175 19 juli 2011 Musterstraat 2 (Al-

phen) 

1 lichtgranaat van 

120 mm Mortier met 

TB Fh81 

- 

 

Benthuizen: 

Nummer Datum Locatieverwijzing Aangetroffen CE Aanvullende informatie 

20071227 9 augustus 2007 Hoogeveenseweg 

51 (Benthuizen) 

1 scherfhandgra-

naat Mills No. 36 

compleet 

Aangetroffen in een berg zand 

op een bouwplaats. 

20100127 28 januari 2010 Hoogeveenseweg, 

(Benthuizen) 

- Niet aangeleverd door 

EOD/SSA 

19941844 2 september 1999 Rotterdambaan 3 

(Benthuizen) 

4 oefenbrisantgra-

naten (Zwitsers) 

verschoten B8 

Melding is gearchiveerd onder 

gemeente Rijnwoude. 

 

Boskoop: 

Nummer Datum Locatieverwijzing Aangetroffen CE Aanvullende informatie 

19732075 4 september 1973 Rijneveld 14 (Bos-

koop) 

Een bolvormig on-

bekend voorwerp. 

Geen explosief 

- 

19761678 4 juni 1976 Zijde 131 (Boskoop) 1 contragewicht, 

geen explosief. 

- 

19774034 27 december 1977 Berkenweg (Bos-

koop) 

1 contragewicht, 

geen explosief. 

In schuur bij tuinder 

19882995 11 oktober 1988 Verkennende zoek-

actie Otweg 4 (Bos-

koop) 

- Verkennende zoekactie naar 

een bom naar aanleiding van 

plannen van het waterschap 

om een nieuw gemaal aan de 

Otweg te bouwen. Er kwamen 

meldingen binnen van getui-

gen dat op de bouwlocatie 

mogelijk een niet ontplofte 

bom aanwezig kon zijn. Het 

advies werd gegeven om bij 

werkzaamheden eerst tot 

opsporen van CE over te 

gaan. 

 

Bevat de getuigenverklaringen  

van de heer C.W. le Clerc en 

de heer A. Konings en een 

plattegrond van de situa-
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Nummer Datum Locatieverwijzing Aangetroffen CE Aanvullende informatie 

tie/locatie vermoedelijke bom. 

(Zie vervolg melding hieronder 

19890502). 

19890502 27 februari 1989 Verkennende zoek-

actie Otweg (Bos-

koop) 

 Vervolg melding 19882995: 

Naar aanleiding van de mel-

ding van een mogelijke blind-

ganger heeft het waterschap 

een nieuwe locatie gekozen 

voor het bouwen van een 

gemaal. Echter, volgens twee 

getuigenverklaringen is ook op 

de nieuwe locatie tijdens WOII 

een niet ontplofte bom neer 

gekomen. De EOD adviseert 

na een verkenningsactie om 

ook hier voor aanvang van 

werkzaamheden eerst opspo-

ringswerkzaamheden uit te 

laten voeren. Uit correspon-

dentie van de gemeente Bos-

koop van juni 1992 blijkt echter 

dat het bestaande gemaal 

zodanig wordt aangepast dat 

de bouw van een nieuw ge-

maal overbodig is geworden. 

De opsporingsactie en melding 

vervalt. 

 

Bevat getuigenverklaringen 

van mevrouw Ch.E. van Halte-

ren en haar zus mevrouw J. 

van Halteren (zie bijlage 3 en 

ook paragraaf 3.3 Streekar-

chief Midden-Rijnland). 

19893564 3 november 1989 Kerkplein (Boskoop) - Niet aangeleverd door 

EOD/SSA 

20030754 4 mei 2003 Kalverdans 12 

(Boskoop) 

1 schroot. Geen 

explosief.  

 

20061910 4 december 2006 Kievitsstraat 31 

(Boskoop) 

1 scherfhandgra-

naat No. 1 (Oud-

Hollands) leeg. 

Opleveren/opruimen van een 

woning van een overledene. 

20101288 7 september 2010 Rijn-Gouwelijn 

(Boskoop) 

- Niet aangeleverd door 

EOD/SSA 

 

 

Hazerswoude-dorp en Rijndijk: 

Nummer Datum Locatieverwijzing Aangetroffen CE Aanvullende informatie 

19752667 17 oktober 1975 Rijndijk 239 (Ha-

zerswoude-Rijndijk) 

- Verkennende zoekactie op 

verzoek van de gemeente 

Hazerswoude. In de nabijheid 

van perceel Rijndijk 239 zou 

zich een blindganger bevinden 

(zie vervolg melding hieronder 

19752995) 

19752995 21 november 1975 Rijndijk 239 (Ha-

zerswoude-Rijndijk) 

- Zoekactie. Op 24 november 

1975 is een terrein van ±400 
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Nummer Datum Locatieverwijzing Aangetroffen CE Aanvullende informatie 

m² afgezocht (20x20 meter). 

Er is geen explosief (bom) 

gevonden. 

19822986 10 september 1982 Plan ‘Zonneveld’ 

(Hazerswoude-

Rijndijk) 

2 scherfbommen 20 

lb. met schokbuis 

AN (Army Navy)-

M110 (Amerikaans) 

Werkzaamheden stagneren. 

19844025 21 december 1984 Voorweg 79b (Ha-

zerswoude-dorp) 

1 stuk schroot 

(geen explosief), 1 

lichaam handgra-

naat Mills 36. 

- 

19864266 31 december 1986 Bureau  (Hazers-

woude-Rijndijk) 

- Niet aangeleverd door 

EOD/SSA 

19882302/ 

19890549 

6 maart 1989 Polder Groenendijk 

(Hazerswoude-

Rijndijk) 

 Verkenning voor zoekactie 

naar aanleiding van de toe-

komstig aan te leggen rijksweg 

11 tussen Leiden en Alphen 

aan den Rijn. Volgens een 

getuigenverklaring zou in de 

polder Groenendijk te Hazers-

woude-Rijndijk in het perceel 

Rijndijk 57 in de omgeving van 

de Benthuizer Bovenmolen 

niet ontplofte vliegtuigbommen 

liggen. 

Door de EOD is bij de be-

schreven locatie oppervlakte-

detectie uitgevoerd. Op grond 

van de bevindingen werd een 

negatief advies afgegeven (de 

uitslagen gaven geen aanlei-

ding om tot opsporingswerk-

zaamheden over te gaan). 

Zie bijlage 3 voor getuigenver-

klaring. 

19950808 25 april 1995 Melkweglaan 108, 

Hazerswoude-

Rijndijk 

1 fragmentatiebom 

van 20 lb. met 

schokbuis (Ameri-

kaans) 

Explosief ligt in een achtertuin. 

 

Melding is gearchiveerd onder 

gemeente Rijnwoude. 

19951014 11 mei 1995 Provincialeweg, 

Hazerswoude-

Rijndijk 

Stuk metaal. Geen 

explosief 

Verkenning-zoekactie. Er was 

een melding binnengekomen 

dat er aan de westzijde van de 

Gemeneweg, ten noorden van 

de spoorlijn, zich een bom zou 

bevinden. Na een zoekactie 

van de EOD bleek dat het hier 

om een stuk metaal ging. 

 

Melding is gearchiveerd onder 

gemeente Rijnwoude 

19981186 3 juni 1998 Burgemeester 

Smitweg 106, Ha-

zerswoude-dorp 

Ca. 20 kleinkali-

bermunitie in rest-

houder. 

CE lag in tuinschuur. 

 

Melding is gearchiveerd onder 

gemeente Rijnwoude. 

20110623 19 april 2011 Kruiskade, Hazers-

woude-dorp 

Bom 250 lb. MC 

met neuspistool No. 

- 
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Nummer Datum Locatieverwijzing Aangetroffen CE Aanvullende informatie 

42/27 en staartpi-

stool No. 30 gewa-

pend 

 

Koudekerk aan den Rijn: 

Nummer Datum Locatieverwijzing Aangetroffen CE Aanvullende informatie 

20010089 22 januari 2001 In Oude Rijn - Tijdens een oefening werd 

door duikers van de brand-

weer op 1,5 meter diepte een 

glad projectiel van ca. 20 cm. 

rond aangetroffen met aan een 

zijde vermoedelijk vleugels. Bij 

een zoekactie werd niets aan-

getroffen. 

 

 

 
Figuur 9 De gevonden fragmentatiebom van 20 lb. aan de Melkweglaan in Hazerswoude-Rijndijk. 
Bron: EOD, collectie ruimrapporten 1971-heden, UO-nummer 19950808. 

 

 Collectie mijnenvelddocumentatie, 1944-1947 

 

Kort na de Tweede Wereldoorlog, in juni 1946, is een inventarisatie gemaakt van alle bekende en vermoedelijke mij-

nenvelden in Nederland. De Commandant van de Mijnopruimingsdienst (MOD) verklaarde toen dat er op Nederlands 

grondgebied zo’n 5.400 mijnenvelden waren gekarteerd en dat nog ongeveer 900 mijnenvelden gekarteerd moesten 

worden. In de jaren direct na de oorlog zijn de, zowel door Duitse als geallieerde eenheden gelegde, mijnenvelden op-

geruimd. 

 

Het totale aantal in Nederland geruimde landmijnen wordt geschat op 1,8 miljoen. Alleen al door Duitse krijgsgevange-

nen zijn een kleine 1,4 miljoen landmijnen geruimd. Verder werden er onder meer mijnen geruimd door geallieerde 

eenheden (operationeel ruimen – d.w.z. alleen het mijnenvrij maken van gebieden waarvan het direct voordeel ople-

verde voor de oorlogsinspanning), door burgermijnopruimingsorganisaties en door het Korps Hulpverleningsdienst. Bij 

deze mijnenruimingen zijn zeker 360 man om het leven gekomen, voor het grootste deel Duitse krijgsgevangenen. In 

het najaar van 1947 staakten de organisaties die nog met het systematisch opruimen van mijnen waren belast hun 
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werkzaamheden. Sindsdien zijn op of nabij de locaties van voormalige mijnenvelden nog sporadisch mijnen aangetrof-

fen. Zelfs eind 20
e
 en begin 21

e
 eeuw zijn in Nederland nog meerdere vondsten gedaan van in grote hoeveelheden 

gedumpte mijnen. Het betrof hier mijnenvelden die in de periode 1944-1947 wel waren ‘opgeruimd’, maar waarbij de 

mijnen niet zijn afgevoerd of vernietigd, maar ter plaatse begraven. Ook het ter plaatse achterlaten van losse ontste-

kingsmechanismen, al dan niet bewust, kwam voor.
12

 

 

De bij de mijnenruimingen in de periode 1944-1947 gebruikte mijnenlegrapporten, en de destijds opgestelde mijnen-

ruimrapporten, zijn nu in beheer bij de EODD. Uit de ruimrapporten blijkt dat niet in alle gevallen alle gelegde landmij-

nen zijn aangetroffen. De EODD beschikt over een zoeksleutel op de collectie. Saricon heeft bij de EODD een aan-

vraag gedaan en de volgende informatie aangeleverd gekregen: 

 

In het onderzoeksgebied ten noorden van Boskoop waren de volgende geregistreerde mijnenvelden gelegen: 

 

Kaart 374: 

Naam mijnenveld Datum & aantal gelegd Datum & aantal opgeruimd Aantal vermiste mijnen 

‘Rose & Panther’ 18 december 1943 

1599 S.Min. 35 

2388 T.Minen 

16 juni 1945 

1598 S.Min.35 

2388 T.Minen 

1 S.Mine 35 

 

Opmerking: ‘Die fehlende S.Mine war bereits detoniert, Trichter an der Verlegestelle vorhanden.’ 

 

De mijnenruimers noteerden bij de ruiming dat één mijn ontbrak, namelijk een S. Mine 35. Deze mijn bleek al gedeto-

neerd te zijn. In een Engelstalig document wordt dit eveneens bevestigd: ‘One S-mine from minefield Rose ‘B’ not re-

covered. Hole found at point in mine pattern were mine should be, showing signs of explosion, but no outer case of mi-

ne could be found.’ 

 

Uit bovenstaande informatie volgt dat in het mijnenveld geen mijnen meer verwacht worden. 

 

                                                           
12

 Informatie ontleend aan Meijers, A.H., Achtung Minen – Danger Mines. Het ruimen van landmijnen in Nederland 1940-1947 (Soes-
terberg 2013) 
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Figuur 10 Ruimrapport van mijnenveld(en) 'Rose' en 'Panther' nabij Boskoop. Bron: collectie mijnenvelddocumentatie EOD. 

 

Samenvatting 

Alle hierboven genoemde munitievondsten zijn in het GIS ingetekend. Een exacte locatie kan dan ook daar terugge-

vonden worden. Hieronder volgt een samenvatting van EOD-zoekacties. Veel informatie over zoekacties die in het ver-

leden door de EOD in de gemeente Alphen aan den Rijn zijn uitgevoerd, zijn ook terug te vinden in gemeentearchieven 

in het Streekarchief Midden-Rijnland. Omdat deze zoekacties in paragraaf 3.3 al uitvoerig omschreven zijn wordt hier 

beperkt tot louter de zoekacties die alleen in de EOD documentatie is aangetroffen: 

 

Oktober-november 1975: zoekactie in perceel Rijndijk 237- 239, Hazerswoude-Rijndijk (UO nummers 19752667 

en 19752995) 

De gemeente Hazerswoude verzocht de EOD in het najaar van 1975 om in de nabijheid van perceel Rijndijk 239 bij het 

spoor een terrein af te zoeken van ± 400 meter. Volgens inlichtingen bij de gemeente zou zich hier een blindganger 

van een vliegtuigbom bevinden. Op 24 november 1975 is dit terrein afgezocht maar er werd geen explosief aangetrof-

fen. Een exacte zoeklocatie op coördinaten is niet bekend. 

 

In het vooronderzoek CE RijnGouweLijn Leiden-Gouda
13

 is een getuigenverklaring opgenomen van de heer N.J. 

Heemskerk. In 2007 heeft Saricon een verklaring van de heer Heemskerk opgenomen. In deze verklaring stelde de 

heer Heemskerk dat in de achtertuin van perceel Rijndijk 237 ten noorden van het spoor bij kilometerpaal 20.8 ter 

hoogte van de bossage van Staatsbosbeheer twee niet geëxplodeerde bommen zouden zijn neergekomen. De locaties 

van de inslagpunten waren door de vader van de heer Heemskerk destijds aangewezen. De heer Heemskerk kon de 

locatie nauwkeurig beschrijven: ‘een westelijke blindganger lag 25 meter vanuit de scheidingsloot parallel aan het 

spoor en 20 meter uit de teen van de Papenvaart.’ Een oostelijke blindganger kon minder nauwkeurig worden om-

schreven, deze moet op de oostoever van de sloot liggen. De heer Heemskerk wist niet wanneer het bombardement 

heeft plaatsgevonden en welke type vliegtuigbommen er waren afgeworpen. 

 

                                                           
13 

Rapport ‘Vooronderzoek CE RijnGouweLijn Leiden-Gouda’ van Saricon met kenmerk 10S066 d.d. 29 september 2010. 
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De locatie van de blindgangers zijn in het huidige GIS ingetekend (zie onderstaande kaart). Uit de kaartgegevens blijkt 

dat Rijndijk 237 en 239 op één perceel liggen. Hieruit mag geconcludeerd worden dat het hier om één en dezelfde 

melding gaat. 

 

 
Figuur 11 UO nummers 19752667 en 19752995 in Hazerswoude-Rijndijk. De ligging van de blindgangers volgens opgave 
van de heer N.J. Heemskerk ingetekend in het GIS. De vader van de heer Heemskerk heeft destijds de locaties aangewezen 
waarbij moet worden aangetekend dat de blindganger op de oostoever van de sloot minder nauwkeurig bepaald kon worden. 

 

Maart 1989: zoekactie in de polder Groenendijk, Hazerswoude-Rijndijk (UO nummers 19882302 en 19890549) 

Op 6 maart 1989 werd een verkennende zoekactie bij het spoor in polder Groenendijk uitgevoerd. Aanleiding was de 

toekomstig aan te leggen rijksweg N11 tussen Leiden en Alphen en een melding (getuigenverklaring) dat op de werk-

locatie mogelijk niet ontplofte vliegtuigbommen konden liggen. Volgens mevrouw W.J. Broers [proces verbaal d.d. 12 

januari 1989] vond er in de tweede helft van de Tweede Wereldoorlog een luchtaanval plaats op een passagierstrein 

die richting Alphen reed. Hierbij werd één bom op de trein afgeworpen die in het grasland ten zuiden van de spoorlijn 

terecht kwam. Deze bom kwam niet tot ontploffing. De echtgenoot van mevrouw Broers de heer P.J. Verdegaal had de 

bom zien vallen. Na de aanval is de plaats waar de bom was gevallen onderzocht. Er was daar een gat in de grond en 

op die plaats was jarenlang na de aanval slechte grasgroei. De locatie kon nauwkeurig omschreven worden: deze lag 

in de polder Groenendijk in het perceel Rijndijk 57 over het spoor. Door de EOD is op de aangegeven locatie opper-

vlaktedetectie uitgevoerd. De uitslagen gaven echter geen aanleiding om over te gaan tot opsporingswerkzaamheden. 

Een exacte opsporingslocatie en tot hoe diep er gedetecteerd is kon uit de EOD gegevens niet opgemaakt geworden. 

 

Augustus 1997-maart 1998: zoekactie Duitse bom in de Vinkebuurt, Zwammerdam (Alphen aan den Rijn, UO 

nummer 19971814) 

In maart 1998 vonden er detectiewerkzaamheden plaats aan de Steekterweg in de Vinkebuurt in Zwammerdam. Aan-

leiding vormden de bouwplannen van het Hoogheemraadschap op een locatie waar twee Duitse bommen verwacht 

werden. Op gemeentekaarten opgemaakt in juli 1940 zijn twee niet ontplofte bommen ingetekend met de nummers 13 

en 14
14

. Deze bommen zijn afkomstig van het Duitse bombardement op 14 mei 1940. Uit de EOD gegevens blijkt dat 

een getuige, de heer Hellingerwerf heeft verklaard dat bom nummer 14 destijds door de Duitse bezetter in 1940 is op-

geruimd. Deze bom lag ook aan de oppervlakte van het maaiveld. Van bom nummer 13 was hij niet zeker of deze was 

                                                           
14

 Archief gemeente Alphen aan den Rijn 1938-1991, toegang 110.1.01, inventarisnummer 6077: gevaarlijke stoffen, ontploffing en 
ontbranding. Diverse onderzoeken naar onontplofte oorlogsexplosieven in de gemeente Alphen aan den Rijn, 1981-1987. 
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opgeruimd. Naast de heer Hellingerwerf zijn er meerdere verklaringen/getuigen die bevestigen dat op de ingetekende 

locatie (nummer 13) inderdaad een bom was neergekomen (zie bijlage 3 getuigenverklaringen). Van 2 tot en met 12 

maart 1998 werd op de betreffende locatie van bom nummer 13 een terrein met behulp van oppervlakte- en dieptede-

tectie afgezocht. De dieptedetectie vond plaats tot 6 meter – maaiveld. Er werden geen explosieven aangetroffen.  

 

 
Figuur 12 De gemeentekaart met daarop ingetekend de locaties van de (Duitse) niet ontplofte bommen (blindgangers) aan de 
Steekterweg in de Vinkebuurt in Zwammerdam. De locatie van de blindgangers is ingetekend in het GIS. Bom nummer 14 is 
volgens een getuige in 1940 door de Duitsers opgeruimd, naar bom nummer 13 heeft de EOD een opsporingsactie verricht. 
Er werden geen explosieven aangetroffen. 

 

 The National Archives 3.11

 

In The National Archives te Londen, het nationaal archief van Groot-Brittannië, ligt belangrijk archiefmateriaal over de 

luchtoorlog in Nederland in de periode 1940-1945. Saricon heeft in het verleden een grote hoeveelheid voor Neder-

lands grondgebied relevante gegevens uit dit archief verzameld. In het kader van dit vooronderzoek is in deze gege-

vens gezocht naar mogelijk voor het onderzoeksgebied relevante informatie. Deze gegevens worden hieronder per ar-

chieftoegang behandeld. 

 

 Air Ministry: Allied Expeditionary Air Force, later Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force 

(AIR), and 2nd Tactical Air Force: Registered Files and Reports (toegangsnummer AIR 37) 

 

Veel van de geallieerde luchtaanvallen op Nederlands grondgebied in de periode 1943-1945 zijn uitgevoerd door 

luchtmachteenheden die vielen onder de Second Tactical Air Force (2nd TAF) van de Royal Air Force (RAF). De 2nd 

TAF werd in 1943 samengesteld uit verschillende bestaande luchtmachtonderdelen, met als doel specifieke luchtsteun 

te verzorgen aan de opmars van het geallieerde grondleger in Noordwest-Europa. Toegang AIR 37 bevat diverse voor 

Nederlands grondgebied relevante documenten van de 2nd TAF, waaronder de dagelijkse rapporten. Deze daily logs 

van de 2nd TAF kunnen belangrijke informatie bevatten over operaties van de RAF in de omgeving van het onder-

zoeksgebied. Aan de hand van deze dagrapporten kan inzicht worden verkregen in de aard en omvang van een lucht-

aanval.
15

  

                                                           
15

 Saricon heeft de in de daily logs vermelde aanvallen op Nederlands grondgebied middels een zoeksleutel in kaart gebracht. 
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Geraadpleegde stukken: 

Inventarisnummer Omschrijving Relevant 

712 Daily Log Second Tactical Air Force, Jan. – Apr. 1944 Nee 

713 Daily Log Second Tactical Air Force, May – June 1944 

714 Daily Log Second Tactical Air Force, July – August 1944 

715 Daily Log Second Tactical Air Force, Sept. – Oct. 1944 Ja. Zie 

gebeurten-

issenlijst 

1940-1945 

716 Daily Log Second Tactical Air Force, Nov. – Dec. 1944 

717 Daily Log Second Tactical Air Force, Jan. – Feb. 1945 

718 Daily Log Second Tactical Air Force, Mar. – May. 1945 

 

 

 Air Ministry and Ministry of Defence: Operations Record Books, Commands, 1920-1980 (toegangs-

nummer AIR 24) 

 

De RAF was verdeeld in verschillende Commands, waarvan Fighter Command, Bomber Command en Coastal Com-

mand de meest relevante zijn. Toegang AIR 24 bevat diverse documenten die zijn verzameld en gearchiveerd op het 

bevelsniveau van het Command. Voor onderzoeksgebieden in het midden en westen van Nederland kunnen o.a. de 

appendices van de Operations Record Books HQ Fighter Command relevant zijn. Vanaf het najaar van 1944, en met 

name in de eerste maanden van 1945, bombardeerden squadrons van Fighter Command in de provincies Noord-

Holland, Zuid-Holland en Utrecht infrastructurele doelwitten en doelwitten die van doen hadden met lanceringen van 

Duitse V-wapens.
16

 

 

Geraadpleegde stukken: 

Inventarisnummer Omschrijving Relevant 

632 H.Q. Fighter Command. Appendices. A - D. 01 January 1944 - 31 Decem-

ber 1944 

Nee 

635 H.Q. Fighter Command. Appendices. A - E. 01 December 1944 - 31 De-

cember 1944 

638 H.Q. Fighter Command. Appendices. A - D. 01 January 1945 - 31 January 

1945 

Ja. Zie 

gebeurte-

nissenlijst 

1940-1945 

641 H.Q. Fighter Command. Appendices. A - D. 01 February 1945 - 28 Fe-

bruary 1945 

644 H.Q. Fighter Command. Appendices. A - B. 01 March 1945 - 31 March 

1945 

648 H.Q. Fighter Command. Appendices. A - D. 01 April 1945 - 30 April 1945 

 

 Air Ministry and successors: Operations Record Books, squadrons (toegangsnummer AIR 27) 

 

Evenals op Group- en Wing-niveau, werden de operationele gegevens van RAF-eenheden ook op Squadron-niveau 

bijgehouden in een ORB. Deze gegevens bevinden zich in toegang AIR 27. Saricon heeft de ORB’s bekeken van de 

Squadrons die boven het onderzoeksgebied actief waren. Deze gegevens zijn op datum van actie geordend. In dit ar-

chief kon van twee bombardementen, 18 maart 1945 (bombardement op de dorpskern van Alphen) en 22 maart 1945 

(bombardement van de spoorlijn bij Boskoop), meer gedetailleerde informatie gevonden worden over de inslag van de 

bommen. 

 

Geraadpleegde stukken: 

Inventarisnummer Omschrijving Relevant 

2078 Air Ministry and successors: Operations Record Books, Squadrons. 

No. 602 SQUADRON. Operations Record Books. No 602 Squadron: 

Operations Record Book. 01 January 1944 - 31 May 1945 

Ja. Zie gebeurte-

nissenlijst 22 

maart 1945. 

2080 Air Ministry and successors: Operations Record Books, Squadrons. 

No. 603 SQUADRON. Operations Record Books. No 603 Squadron: 

Operations Record Book. 01 January 1944 - 31 August 1945 

Nee 

1890 Air Ministry and successors: Operations Record Books, Squadrons. Ja. Zie gebeurte-

                                                           
16

 Saricon heeft deze aanvallen middels een zoeksleutel in kaart gebracht. 
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Inventarisnummer Omschrijving Relevant 

No. 451 SQUADRON (RAAF). Operations Record Books. No 451 

Squadron RAAF (Royal Australian Air Force): Operations Record 

Book. 01 May 1941 - 31 January 1946 

nissenlijst bom-

bardement 18 

maart 1945. 

 

Samenvatting 

Alle relevante bombardementsgegevens zijn verwerkt in de gebeurtenissenlijst 1940-1945 en kunnen daar in detail te-

ruggevonden worden. Hieronder volgt een samenvatting van de luchtaanvallen op het onderzoeksgebied: 

 

December 1944 - januari 1945 

Op 5 december 1944 vonden in de vroege ochtend de eerste luchtaanvallen op het onderzoeksgebied plaats. Het 

spoor bij de Hoge Rijndijk (ter hoogte van Koudekerk) en bij Boskoop werden door Typhoons en Spitfires gebombar-

deerd. Op 3 januari 1945 volgt een luchtaanval op het spoor in de omgeving van Alphen aan den Rijn. 

 

Februari 1945 

Op 3, 24, 25 en 28 februari 1945 was het spoor bij Alphen (onder andere bij het Goudse Rijpad) en bij Hazerswoude-

Rijndijk meerdere keren het doelwit van luchtaanvallen. 

 

Maart 1945 

Het afvuren van V-2 raketten bereikte eind februari begin maart een hoogtepunt. Uit de archiefgegevens wordt duidelijk 

dat in deze maand 37 luchtaanvallen, bombardementen en raketbeschietingen, op het onderzoeksgebied plaatsvon-

den. Doelwitten waren voornamelijk het spoor en spoorbruggen. In de laatste dagen van maart vonden er meerdere 

luchtaanvallen op een dag plaats waarbij vaak het spoor maar helaas ook veel huizen geraakt werden. 

 

April 1945 

De laatste luchtaanval op het onderzoeksgebied vond plaats op 3 april 1945: hierbij was de spoorsplitsing bij Alphen 

het doelwit. 

 

 Bundesarchiv-Militärarchiv  3.12

 

Het Bundesarchiv is het nationaal archief van Duitsland. De vestiging van deze archiefinstelling die voor het vooron-

derzoek CE het meest relevant is, betreft het Bundesarchiv-Militärarchiv te Freiburg im Breisgau. Hier bevinden zich 

stukken uit de archieven van de Luftwaffe, Kriegsmarine, Wehrmacht en Waffen-SS uit de periode van de Tweede We-

reldoorlog. 

 

De overlevering van de archieven van de Duitse strijdkrachten is relatief onvolledig en versnipperd. Grote delen van 

deze archieven zijn in de laatste fase van de oorlog en kort na de oorlog verloren gegaan, als gevolg van oorlogsge-

weld en bewuste vernietigingsacties. Andere delen zijn na de geallieerde overwinning op Duitsland door de geallieerde 

strijdkrachten in beslag genomen, en later (nadat zij in de VS op microfilm waren gekopieerd) aan de Duitse overheid 

geretourneerd. Hoe dan ook bevat het Bundesarchiv-Militärarchiv heden ten dage diverse toegangen met waardevol 

archiefmateriaal die in het kader van het vooronderzoek CE kunnen worden doorzocht. Saricon beschikt als resultaat 

van eerdere bezoeken aan het Bundesarchiv-Militärarchiv over kopieën van diverse documenten. 

 

De belangrijkste verzameling meldingen met relevantie voor het vooronderzoek CE die Saricon integraal heeft ontslo-

ten betreft de Lageberichte (dagrapporten) van de Luftwaffenführungsstab Ic met meldingen van luchtaanvallen op Ne-

derlands grondgebied.
17 

De stukken zijn afkomstig uit de volgende dossiers:  

 

 Luftwaffenführungsstab (toegangsnummer RL2-II)18  

 

Geraadpleegde stukken: 

Inventarisnummer Omschrijving Relevant 

204-269 Lageberichte alle Fronten mit Anlagen. Apr. 1940 – 09.11.1941 Ja. Zie 

gebeurte-

                                                           
17

 Het bij de dagrapporten behorende kaartmateriaal (Lagekarte) is wegens de omvang en in verhouding daarmee relatief geringe 

aanvullende waarde niet geraadpleegd. 
18

 Saricon heeft deze toegang van inventarisnummer 204 (09.05.1904) tot inventarisnummer 269 (09.11.1941) middels een zoeksleu-
tel in kaart gebracht. 
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Inventarisnummer Omschrijving Relevant 

nissenlijst 

1940-1945. 

 

 Seekriegsleitung (toegangsnummer RM 7) 

 

Geraadpleegde stukken: 

Inventarisnummer Omschrijving Relevant 

345-348 Anlage zur Lagekarte 3 lfd. Nr. 240 (14.08.1940) - Nr. 265 (08.09.40) Ja. Zie 

gebeurte-

nissenlijst 

1940-1945. 

 

De relevante stukken zijn opgenomen in de gebeurtenissenlijst 1940-1945. 

 

 Saricon collectie 3.13

 

Saricon beschikt over een collectie CE-gerelateerde nieuwsberichten uit de periode 1982 – heden. De collectie bevat 

een aantal nieuwsberichten over CE-vondsten in de gemeente Alphen aan den Rijn. Voor de periode van 1982 tot 

2003 betreft het een krantenknipseldatabase, voor de periode sinds 2008 betreft het een database met meldingen van 

nieuwswebsites. 

 

De volgende meldingen zijn mogelijk relevant voor het onderzoeksgebied: 

 

Datum Inhoud 

23 februari 1989 Dagblad van Rijn en Gouwe, Alphen. Speurtocht naar bommen 
‘De EOD gaat aan de Otweg [te Boskoop] een onderzoek instellen naar de aanwe-
zigheid van blindgangers uit de Tweede Wereldoorlog. Het waterschap De Gouwe-
landen wil daar een gemaal laten bouwen dat de Riethoornsepolder moet bemalen. 
Door enkele Boskopers is het waterschap gewaarschuwd dat op die plaats in 1944 
bommen zijn gevallen. De Otweg ligt in de buurt van de spoorlijn die destijds vaak 
het doelwit was van Engelse bommenwerpers. “Er is in 1944 zeg maar vijftien za-
terdagen flink geschoten en gebombardeerd”, zegt A. Geers uit Boskoop. (…) Vol-
gens adjudant P. Schoon van de EOD neemt het onderzoek enkele maanden in 
beslag. De EOD brengt op regelmatige afstanden plastic buizen in de grond. Daarin 
laat de dienst detectors zakken waarmee metalen voorwerpen opgespoord kunnen 
worden. (…).’ 

23 februari 1989 Goudsche Courant, Gouda. EOD zoekt naar bommen in Boskoop 
‘Er liggen bommen uit de Tweede Wereldoorlog langs de spoorlijn Boskoop-Alphen 
aan den Rijn. Dit vermoedt althans de EOD. De dienst gaat een onderzoek instellen 
naar aanleiding van twee getuigenverklaringen. Het zou om diverse blindgangers 
gaan, die zijn afgeworpen door Amerikaanse of Engelse bommenwerpers. Op de 
plaats waar vermoedelijk enkele 250-, 500 of 1000-ponders zijn gevallen, is dit voor-
jaar de bouw van een gemaal gepland.’ 

21 maart 1989 Het Binnenhof, Den Haag. Gevaarlijke vliegtuigbom op grens Hazerswoude 

'Op de grens van de gemeenten Boskoop en Hazerswoude ligt waarschijnlijk een 
vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. Vermoed wordt dat het gaat om een 
uiterst gevaarlijke 250-ponder. Het explosief moet verwijderd worden, mede omdat 
op de plaats waar de bom vermoedelijk ligt een nieuw gemaal moet komen. De 
plaats waar de bom is ingeslagen ligt ver buiten de bebouwde kom.' 

23 maart 1989 Leidsch Dagblad, Leiden. Boskoop wil niet meebetalen aan opruimen bom 
‘De gemeente Boskoop is niet van plan mee te betalen aan het ruimen van de zwa-
re vliegtuigbom die ligt bij de Roemer, op of nabij de gemeentegrens met Hazers-
woude (…). De vliegtuigbom ligt vermoedelijk precies op de plaats waar het water-
schap De Gouwelanden een gemaal wil bouwen. De bom moet daarom worden 
verwijderd en dat kost anderhalf miljoen gulden (…).’ 

5 april 1989 [Bron onbekend] Zware bom in Boskoop 
‘Op de plaats waar het waterschap De Gouwelanden aan de Loete in Boskoop -op 
de grens met Hazerswoude- een gemaal wil bouwen ligt een zware vliegtuigbom of 
–raket in de grond. Het 250 pond zware projectiel is afgeworpen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog bij een aanval op de spoorlijn Gouda-Alphen aan den Rijn en is niet 
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geëxplodeerd. (…) In het kader van de ruilverkaveling Rijnstreek-Zuid en de aanleg 
van de nieuwe rijksweg 11 bij Alphen is door De Gouwelanden een gewijzigd plan 
voor de waterlopen opgesteld. Als gevolg daarvan moet op de grens van Boskoop 
en Hazerswoude -globaal bij de wegkruising Loete-Compierekade- een nieuw ge-
maal worden gebouwd. () Vooralsnog gaat de EOD ervan uit dat het hier gaat om 
een 250-ponder, afkomstig van een Britse bommenwerper.” De bom zou zijn inge-
slagen binnen de gemeentegrens van Hazerswoude, maar zich waarschijnlijk on-
dergronds in Boskoopse bodem bevinden. “De aanval, uitgevoerd door de RAF, 
werd ingezet vanuit noordelijke richting. Gezien deze aanvliegroute is het aanneme-
lijk dat de bom na de inslag zo’n 20 meter ondergronds is doorgeschoten. De EOD 
baseert zich daarmee op praktijkondervinding. (..) afhankelijk van de plaats waar de 
bom wordt aangetroffen wordt er van uitgegaan dat het projectiel verwijderd zal 
moeten worden. Tijdens de luchtaanval kwamen ook hoogstwaarschijnlijk een of 
twee bommen achter de woonwijk Rhijnenburch bij het spoor terecht. Aangenomen 
wordt dat deze zo diep liggen dat er geen gevaar bestaat. ()’ 

11 april 1989 Reformatorisch Dagblad, Apeldoorn. Boskoop/Hazerswoude 
‘Nabij de wegkruising Loete-Compierekade [in Boskoop] ligt een zware vliegtuigbom 
in de grond. Het projectiel van 250 pond is tijdens de Tweede Wereldoorlog afge-
worpen. Doelwit van de aanval was de spoorlijn. De bom moet verwijderd worden 
door de EOD. Het staat vrijwel vast dat de bom is ingeslagen binnen de Hazer-
woudse grens, maar de kans is groot dat het projectiel zich ondergronds in Bos-
koopse bodem bevindt. (..)' 

5 juli 1989 Leidse Courant, Leiden. Hazerswoudse bom blijft waar hij ligt 
‘De Engelse vliegtuigbom die in het weiland langs de Paddesewetering op de grens 
tussen Hazerswoude en Boskoop ligt wordt voorlopig niet opgeruimd. De bom moet 
worden weggehaald als er op een nabij gelegen schiereilandje een gemaal wordt 
gebouwd. Geld voor het weghalen van de bom is er niet. (..) In januari van dit jaar 
meldde een inwoner van Boskoop de politie in zijn woonplaats dat er op de plek 
waar het waterschap wil bouwen een niet ontplofte bom van 250 pond zou liggen. 
De Boskoopse politie waarschuwde daarop direct de EOD die een onderzoek in-
stelde. Daaruit bleek dat de bom op een diepte van twintig meter in het Hazerwoud-
se veengebied langs de Paddese Wetering ligt. De bom is waarschijnlijk afgeworpen 
boven een tankval die ten tijde van de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers in het 
gebied was opgesteld.’ 

6 juli 1989 Leidse Courant, Leiden. Man vindt granaat met metaaldetector 
'Bij de politie is Koudekerk is gisteren door een man een onbekend projectiel ge-
bracht. Het voorwerp, dat lijkt op een granaat, meet 25 centimeter en heeft een 
diameter van 15 centimeter. De vinder heeft de granaat met een metaaldetector in 
een weiland gevonden. (..)' 

11 juli 1989 Dagblad van Rijn en Gouwe, Alphen aan den Rijn. Het artikel meldt dat de EOD 
binnen twee a drie maanden een verkennend onderzoek uitvoert naar de mogelijke 
aanwezigheid van blindgangers op de alternatieve locatie voor het gemaal in Bos-
koop. Het betreft een gratis onderzoek aan de hand van getuigenverklaringen. 

11 juli 1989 Dagblad van Rijn en Gouwe, Alphen aan den Rijn.  
Het artikel meldt dat het waterschap de Gouwelanden een bedrijf in de arm heeft 
genomen dat moet onderzoeken of er metalen in de grond aan de Otweg zitten. Het 
bedrijf is gespecialiseerd in bodemkundig onderzoek. Het bedrijf is ingeschakeld 
i.v.m. de perikelen rond de mogelijke aanwezigheid van een blindganger op de 
locatie van een nieuw te bouwen gemaal. Het onderzoek moet meer duidelijkheid 
geven over de mogelijke aanwezigheid van blindgangers. 

7 september 1989 Alphens Dagblad, Alphen aan den Rijn. EOD ruimt in Aarlanderveen munitie op. 
'De EOD heeft gisterenmiddag munitie onschadelijk gemaakt, die al vier dagen bij 
de kano-oversteekplaats van de Ziende in Aarlanderveen lag. (..) Een boer uit de 
omgeving vond zaterdag in het ondiepe water van de Ziende naast een anti-
tankbrisantgranaat ook enkele mortiergranaten, hulzen, een oefengranaat en een 
onderdeel van een geweer. Volgens een woordvoerder van de politie heeft een 
onbekende verzamelaar de munitie waarschijnlijk rond 1 september uit zijn huis 
gedumpt. Hij sluit niet uit dat deze vondst verband houdt met de invoering van de 
nieuwe Wapenwet per 1 oktober. (..)' 

21 oktober 1989 Dagblad van Rijn en Gouwe, Alphen aan den Rijn. Zoekactie naar blindgangers in 
Boskoop onvermijdelijk 
‘Een zoekactie naar blindgangers is onvermijdelijk geworden, nu de EOD heeft 
geconcludeerd dat ook op een tweede bouwplaats aan de Otweg mogelijk bommen 
liggen.’ Deze tweede bouwplaats was de beoogde alternatieve locatie van het ge-
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maal, dat op een eerste locatie niet gebouwd zou kunnen worden vanwege de aan-
wezigheid van een blindganger. 

19 april 1990 Goudsche Courant, Gouda. Bommen verhinderen bouw nieuw gemaal 
‘De Riethoornsepolder in Boskoop krijgt geen eigen gemaal. De vermoedelijke aan-
wezigheid van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog op de bouwlokatie verhin-
dert de aanleg van een nieuw gemaal. De bommen zouden in 1944 bij een gealli-
eerde aanval op de spoorlijn bij Boskoop in de polder zijn terechtgekomen. De even-
tuele explosieven bevinden zich op een diepte van tien meter, zodat er van direct 
gevaar geen sprake is.’ 

14 mei 1990 De Telegraaf, Amsterdam. Evacuatie voor vliegtuigbom. 
'Slechts drie kwartier had de EOD nodig om een Amerikaanse vliegtuigbom van 500 
pond in Alphen aan den Rijn onschadelijk te maken. (..) De bejaarden van het vlak-
bij de bom gelegen verzorgingshuis Rijnzate aan de Magnoliastraat waren in alle 
vroegte al naar een veiliger plaats overgebracht. (..) De 86-jarige Alphense kan zich 
nog goed herinneren dat de bommenwerpers aan het eind van de oorlog plotseling 
boven haar woonplaats opdoken. 'De Engelsen kwamen hier toen rakelings over om 
het station en de gasfabriek te bombarderen. Die enorme klappen op die zondag-
middag weet ik me nog goed te herinneren.' (..) De 'Alphense' bom werd vorige 
week woensdag ontdekt toen een terrein naast het station bouwrijp werd gemaakt. 
Volgens een woordvoerder van de EOD mag de bestuurder van de graafmachine 
van geluk spreken dat bij de bom met 132 kilo springstof niet te hard raakte. (..)'   

12 en 13 juni 1990 Dagblad van Rijn en Gouwe, Alphen aan den Rijn. Weer bom gevonden in Alphen. 
'Bij graafwerk in de Alphense wijk Beerendrecht is gisterenmorgen een granaat uit 
de Tweede Wereldoorlog blootgelegd. Volgens de Explosieven Opruimings Dienst 
(EOD) is het projectiel niet bijzonder gevaarlijk. (..) Een werknemer van de gemeen-
te ontdekte de scherpe granaat in de buurt van de Walmolen.' 
 
Granaat blijkt oefenprojectiel.  
'De granaat die maandag is opgegraven in de Alphense wijk Beerendrecht blijkt een 
oefenprojectiel te zijn.' 

9 augustus 1990 Dagblad van Rijn en Gouwe, Alphen aan den Rijn. Besluit over zoekactie bommen 
na vakantie Paats 

'Zodra burgemeester Paats terug is van vakantie wordt bekeken of het noodzakelijk 
is om langs de spoorlijn Alphen-Boskoop een zoekactie op touw te zetten naar de 
bommen die daar in de Tweede Wereldoorlog zijn gedropt. Dit zegt mevrouw M. 
Wassenaar van de afdeling algemene zaken/stadsontwikkeling in een reactie op de 
bewering van de Boskoper C. Pouw dat in de sloten en weilanden langs de spoorlijn 
tussen de Schans in Alphen en de Nesse in Boskoop veel bommen zouden liggen. 
Hij is destijds als vijftienjarige jongen getuige geweest van de intensieve bombar-
dementen op en langs dit baanvak. (…) Pas als de gemeente de noodzaak kan 
aantonen, is de Explosieven Opruimingsdienst bereid met een ploeg te gaan zoeken 
(…)' 

11 augustus 1994 Brabants Dagblad, Tilburg. Granaat gevonden op veld Alphen. 
'Aan de Kwaalburg in Alphen heeft een boer gisterenmiddag tijdens werkzaamhe-
den een granaat van 35 centimeter lengte aangetroffen. De politie heeft de Explo-
sieven Opruimings Dienst gewaarschuwd.' 

9 mei 1995 Leidsch Dagblad, Leiden. Vliegtuigbom onschadelijk gemaakt. 
'De Explosieven Opruimings Dienst (EOD) heeft gisteren op een terrein van Rijks-
waterstaat aan de Gemeneweg in Hazerswoude-Rijndijk een vliegtuigbom onscha-
delijk gemaakt. Het projectiel - een Amerikaanse vliegtuigbom van tien kilo - was 
eerder op de dag gevonden in een tuin aan de Melkweglaan. De bewoner kwam het 
voorwerp tegen tijdens graafwerkzaamheden.' 

19 maart 1997 Haarlems Dagblad, Haarlem. Mogelijk vliegtuigbom onder Alphen-aquaduct 
'Juist op de plek waar het Alphense aquaduct wordt aangelegd, ligt mogelijk een 
vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. Politie, gemeente en EOD sluiten zelfs 
niet uit dat in de directe omgeving nog meer bommen liggen. Tegelijk met het uit-
graven van de Gouwe op de plek waar straks het aquaduct wordt afgezonken, zal 
een gespecialiseerd bedrijf naar de bom(men) zoeken. (…) De tip was afkomstig 
van een ooggetuige. Tijdens de Tweede Wereldoorlog voerden de geallieerden 
diverse bombardementen uit in deze streek. Algemeen bekend zijn ook de aansla-
gen op de Gouwsluis, om daar de spoorweg te saboteren. (…)' 

4 maart 1998 Reformatorisch Dagblad, Apeldoorn. Alphen zoekt door naar vliegtuigbom. 
'Het Explosievenopruimingscommando (EOD) is gisteren gewoon doorgegaan met 
het zoeken naar de vliegtuigbom aan de Vinkebuurt in Zwammerdam. (..) Bij de 
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gemeente Alphen aan den Rijn hebben zich inmiddels verscheidene personen ge-
meld met verklaringen over de vliegtuigbom. Eén persoon zegt dat de bom waar nu 
naar wordt gezocht al in 1960 is geruimd. (..) Op tekeningen van het perceel staat 
een blindganger aangegeven. De bewuste vliegtuigbom is daar terechtgekomen bij 
een bombardement (..) in mei 1940. Bij dat bombardement zijn twee vliegtuigbom-
men in de grond van de Vinkebuurt verdwenen. Eerder is al duidelijk geworden dat 
vrij snel na het bombardement al één bom werd geruimd en onschadelijk gemaakt.' 

13 maart 1998 Reformatorisch Dagblad, Apeldoorn. Vliegtuigbom. 
'In de grond van de Vinkebuurt in Zwammerdam is geen vliegtuigbom aangetroffen. 
De gemeente Alphen aan den Rijn heeft dit gisteren bekendgemaakt. Het Explosie-
ven Opruimings Commando (EOD) heeft de kavel grond de afgelopen weken on-
derzocht op de mogelijke aanwezigheid van een vliegtuigbom. (..) Door het onder-
zoek is definitief komen vast te staan dat beide vliegtuigbommen al eerder uit de 
grond zijn gehaald. (..)' 

10 augustus 1999 Leidsch Dagblad, Leiden. Onderzoek naar bom in Zoeterwoude 
'Het EOCKL onderzoekt of er in de Grote Polder in Zoeterwoude nog een bom uit de 
Tweede Wereldoorlog ligt. Het projectiel zou moeten liggen in het weiland bij de 
Meerburgerwatering tussen de rijksweg A4 en de Laan Oud Raadwijk. (…) Het gaat 
om een vooronderzoek.' 

22 maart 2012 www.volnieuws.nl. Onderzoek explosieven Gouwe en Oude Rijn. 
'De provincie Zuid-Holland verricht in april en mei 2012 op een aantal locaties in de 
Gouwe en de Oude Rijn onderzoek naar de aanwezigheid van eventuele explosie-
ven. Dit onderzoek vindt plaats om de geplande baggerwerkzaamheden van maart 
2012 tot juni 2013 goed en veilig te kunnen uitvoeren.' 

13 juli 2016 www.alphens.nl. Zoektocht naar niet ontplofte explosieven in de Oude Rijn. 
'Er wordt woensdagmiddag in de Oude Rijn gezocht naar mogelijke niet ontplofte 
explosieven. De zoektocht vindt plaats ter hoogte van de Paltrokmolen in Alphen 
aan den Rijn. Het onderzoek is een vervolg op een eerder onderzoek, waarbij een 
aantal objecten op de bodem van de Rijn werd gedetecteerd. Van de objecten is 
niet uit te sluiten dat het om een explosief gaat, maar het zou net zo goed om ge-
dumpte fietsen en winkelwagentjes kunnen gaan.' 

 

Bovenstaande krantenberichten hebben qua informatie veel overlap met de gegevens de bij de EOD gevonden zijn 

(zie paragraaf 3.10). 

 

 Koninklijke Bibliotheek 3.14

 

Saricon heeft het digitale krantenarchief van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag geraadpleegd. Hierin is mogelijk 

informatie over naoorlogse munitievondsten terug te vinden:  

 

 Collectie historische kranten Delpher 

 

Mogelijk relevante artikelen: 

Datum Inhoud 

Juni 1959 Het Vrije Volk d.d. 4 juni 1959. Treinen denderen al 15 jaar over bom – ‘Bij Alphen liggen 

nog dertig blindgangers. Elk uur denderen twee treinen in volle vaart over een onontplofte 

vliegtuigbom - enkele meters onder de rails van de spoorlijn langs Alphen aan den Rijn. 

Vijftien jaar is dat goed gegaan. Maar nog altijd bestaat de kans - al die die klein - dat er 

een dag komt, waarop de blindganger explodeert. (..) Binnenkort begint de mijnenoprui-

mingsdienst aan deze opdracht. (..) Drie bommen zijn verleden week al gedemonteerd. Ze 

werden aangetroffen naast de spoordijk bij Zwammerdam. Daarlangs loopt de lijn Utrecht-

Leiden. (..) Vele bommen zijn nimmer geëxplodeerd. Na de oorlog werden de meeste 

opgeruimd. Een stuk of dertig bleven er achter. Alleen de boeren wisten waar ze lagen - 

en ze verzwegen dat, want het verwijderen zou nog meer gaten opleveren in het (..) gras-

land. (..) De hulpverleningsdienst van Binnenlandse Zaken kwam een onderzoek instellen. 

Alle boeren langs de lijn werden ondervraagd. En zo kwam men tot de ontdekking, dat 

hier minstens dertig blindgangers moesten liggen. (..) Drie zijn er nug gevonden en ter 

plaatse gedemonteerd. Op een paar honderd meter afstand loopt de weg Alphen-

Bodegraven.' 
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Algemeen Handelsblad d.d. 5 juni 1959. Bij Alphen aan den Rijn liggen bommen rondom 

en onder de spoorbaan. ‘De heren A. Brand (..) en A. Drent (..) van de dienst Mijnoprui-

ming zijn momenteel te Alphen aan den Rijn bezig een reeks van circa twintig niet-

ontplofte bommen op te ruimen, die in verschillende landerijen liggen in het gebied tussen 

het spoorhuisje Zwammerdam en de spoorbrug over de Gouwe te Gouwsluis. (..) Reeds 

kort na de bevrijding hebben enkel veehouders (..) aangifte gedaan van de aanwezige 

bomtrechters in hun land, en van het vermoeden dat zich op die plaatsen ook niet ontplof-

te bommen zouden bevinden. (..) Momenteel zijn er reeds drie zeer gevaarlijke tijd-

bommen van ca. 250 kilo van Engelse makelij opgeruimd. Eén ervan, liggende op 

ongeveer vijfentwintig meter afstand van de spoorlijn Leiden-Utrecht heeft men op een 

afstand van ongeveer 300 meter, door middel van een lijn moeten demonteren, uit vrees 

voor een explosie. Met een loqueter (sic: locator) apparaat heeft men peilingen waarbij is 

gebleken, dat één bom zich zelfs tien meter diep de grond in heeft gewerkt. De overige 

bommen liggen op een diepte van vier tot acht meter. Eén bom, die op een afstand van 

ongeveer vier meter van de spoorbaan ligt en bijna los gegraven is, wordt over enkele 

dagen onschadelijk gemaakt. Op aanwijzing van een veehouder heeft men vastgesteld 

dat een bom van soortgelijk kaliber tussen de biels onder de genoemde spoorbaan ligt.' 

 

Uit krantenberichten uit de collectie Delpher is duidelijk dat in juni 1959 er een grote zoekactie naar explosieven 

heeft plaatsgevonden langs het spoor van Alphen aan den Rijn. Langs het spoor tussen Zwammerdam en de 

Gouwsluis zijn zeker drie bommen van waarschijnlijk 500 lb. (250 kilo) opgeruimd. Eén explosief lag volgens een 

bericht op circa 25 meter van het spoor. Volgens hetzelfde bericht lag één bom op een diepte van tien meter 

(onder het maaiveld) terwijl andere bommen zich op ongeveer vier tot acht meter diepte bevonden. Uit de kran-

tenberichten is verder helaas niet duidelijk geworden hoeveel bommen er bij de zoekactie in totaal zijn opge-

ruimd. 

 

 Getuigen/locatiedeskundigen Historische Vereniging Alphen aan den Rijn 3.15

 

In overleg met de opdrachtgever is besloten voor dit vooronderzoek gesprekken met getuigen van oorlogshandelingen 

of van relevante naoorlogse gebeurtenissen te voeren. Hiervoor is de Historische Vereniging Alphen aan den Rijn be-

naderd. In deze paragraaf is een verslag opgenomen van het gesprek met mevrouw Ria Langeveld-Turkenburg en met 

de heer Jan Henry, die Saricon beiden heeft gesproken op 3 mei 2017. Het ondertekende verslag is opgenomen in bij-

lage 4. Verder is er van de opdrachtgever een memo van de gemeente Alphen aan den Rijn ontvangen waarin melding 

wordt gemaakt van een getuige, de heer George van Dam, die heeft aangegeven dat in een perceel land naast de 

spoorbaan in Zwammerdam een bom zou liggen. In de memo zijn de kadastrale gegevens van de ligplaats aangege-

ven (zie bijlage 5). 

 

Ria Langeveld-Turkenburg. 

Geboortejaar: 1943 te Gouwsluis. 

Mevrouw Langeveld heeft de oorlog in Alphen aan den Rijn niet bewust meegemaakt, maar weet wel de verhalen 

daarover. Haar vader was aannemer en had onderduikers in zijn timmerwerkplaats, daar vertelde hij wel eens over. Zij 

herinnert zich dat er net na de oorlog in Gouwsluis weinig honger was. Er waren veel boeren in de omgeving die ge-

noeg voedsel hadden. Het bombardement in maart 1945 op Gouwsluis heeft een grote impact gehad. Bij een bombar-

dement werden meerdere huizen in de Zeilmakerstraat verwoest. Na de oorlog heeft zij nog gezien dat één verwoest 

huis niet werd afgebroken maar gewoon bleef staan. Het heeft er tot in de vijftiger jaren nog gestaan. 

In Alphen aan den Rijn zijn bij het station ook bommen gevallen. Daar zijn toen huizen in de Zaalbergstraat en in het 

Hazeveld geraakt. De panden die toen geraakt waren werden ook niet afgebroken, maar bleven jaren gewoon nog 

staan. Waarom dat gebeurde weet mevrouw Langeveld niet. Van de wijk Hoorn in Alphen aan den Rijn weet mevrouw 

Langeveld niet of deze ook geraakt is door bombardementen. Zij had daar geen familie wonen. Wel is haar bekend dat 

bij een bombardement aan de Steekterweg, dat bij Gouwsluis lag, mensen zijn omgekomen. Dat waren voornamelijk 

evacués uit Tiel. Dat bombardement op 14 mei 1940 heeft in die wijk veel indruk gemaakt. 

Na de oorlog bij aanleg van de Schans en de N11 zijn er nog zoekacties geweest naar bommen. Dat was, volgens me-

vrouw Langeveld, zo ongeveer twintig jaar geleden. Duikers in de Gouwe hebben toen nog gezocht naar explosieven. 

Daar is toen, voor zover zij weet, niet zoveel uitgekomen. 

Volgens mevrouw Langeveld waren na de oorlog in de polder Kerk en Zanen bij de spoorlijn nog resten van verdedi-

gingswerken zichtbaar. Dat was een tobruk. Verder was er ook een tankgracht, die bestaat nog steeds en is nu gevuld 

met water. 
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De heer Jan Henry 

Geboortejaar: 1932 

 

De heer Henry heeft als achtjarige de bezetting meegemaakt. Echt oorlog was het volgens hem niet want de gevech-

ten [tussen Nederlandse en Duitse troepen in mei 1940] duurden maar heel kort. De heer Henry weet te vertellen dat in 

de Marthastichting, een internaat in Alphen aan den Rijn, Duitse militairen gelegerd werden. Verder werden militairen 

ook verplicht ingekwartierd in huis. Aan het eind van de oorlog kwam er een tekort aan voedsel, de treinen reden toen 

ook minder. Ook kolen raakten op en er was geen graan. 

De heer Weereheim vraagt aan de heer Henry of hij iets weet van een schip dat tijdens de oorlog in de Gouwe ontplof-

te of gebombardeerd werd. De heer Henry vertelt dat het schip ontplofte en dat dit kwam door een te hoge druk op de 

ketel. Het was dus een ongeluk en geen bombardement. 

Van de bombardementen weet de heer Henry te vertellen dat deze plaatsvonden bij Gouwsluis, op de spoorlijn. Vlieg-

tuigen vlogen daar op aan en lieten hun bommen vallen bij het geschut dat bij de hefbrug stond. Dat geschut was een 

mikpunt maar die bommen vielen op de huizen [in de nabij gelegen Zeilmakerstraat]. 

Bij het station waren er ook bommen gevallen. De heer Henry weet zich te herinneren dat hij als kind dan door zijn 

moeder snel naar binnen werd gehaald. Er is in het begin van de oorlog ook een bombardement geweest bij Piet van 

Dijk in de Raadhuisstraat [zie gebeurtenissenlijst 10 juli 1940]. Volgens de heer Henry moest dat vliegtuig zijn ‘vracht 

kwijt’ en heeft die de bom laten vallen. Dat was bij de betonfabriek. De heer Henry vertelt dat in de grond een diep gat 

zat en dat dit gat uiteindelijk is dichtgegooid. [LB: later bij werkzaamheden is in 1980 de bom opgeruimd].  

Mevrouw Langeveld kaart aan dat achter de Herenweg ook iets gebeurd was. De heer Henry vult aan dat aan de He-

renweg in een weiland toen één bom is gevallen. Liesbeth Brama vraagt of dit de omgeving Nieuwe Sloot is? Mevrouw 

Langeveld beaamt dit [zie gebeurtenissenlijst 12 augustus 1941, hier is toen een blindganger geruimd]. De heer Weer-

heim vraagt of vliegtuigen gewoonlijk over Alphen aan den Rijn terugvlogen uit Duitsland? De heer Henry vertelt dat 

deze altijd over het IJsselmeer terugvlogen. Vliegtuigen kwamen veelal gehavend terug uit Duitsland doordat zij aan-

geschoten werden door luchtafweergeschut. Er zijn ook aardig wat wrakken in het IJsselmeer gevonden. Op de heen-

reis vlogen vliegtuigen wel over Alphen aan den Rijn. Er kwamen er wel eens vijftig vliegtuigen tegelijkertijd over rich-

ting Duitsland. 

Over de aangelegde tankgracht weet mevrouw Langeveld te vertellen dat deze bij het Rietveldse pad uitkwam. 

Over naoorlogse vondsten van bommen aan het spoor (naar aanleiding van een krantenartikel uit 1959) weet de heer 

Henry te vertellen dat het spoor veel gebombardeerd is vanwege het V1-transport. Volgens mevrouw Langeveld waren 

de naoorlogse vondsten in Zwammerdam langs het spoor ter hoogte van de Hooge Burch. Op die locatie ging ook ge-

bouwd worden. 

Er was ook een eenmansbunker die later hersteld is, deze bunker ligt (of lag) in de polder Kerk en Zanen. De aanleg 

van de tankgracht heeft de heer Henry nooit gezien. De tankgracht en de stellingen werden in de polder ver van de 

bewoonde wereld aangelegd. Volgens de heer Henry werden bestaande sloten voor de aanleg van de tankgracht ver-

breed. 

 

 Kadaster 3.16

 

Saricon heeft de collectie Duitse en geallieerde stafkaarten uit de Tweede Wereldoorlog van het Kadaster te Zwolle ge-

raadpleegd. Deze zijn onder meer gebruikt om een beter inzicht te krijgen in de topografie van het onderzoeksgebied in 

de Tweede Wereldoorlog. De volgende kaarten zijn gebruikt: 

 

 Historische topografische data, Alphen aan den Rijn 1945 (via Esri, Nederland). 

 

Van de omgeving van het onderzoeksgebied heeft het Kadaster ook een zogenoemde Defence Overprint beschikbaar 

– Defence Overprint, 373, Benthuizen, 1945. Dit is een kaart waarop de bij de geallieerde militaire inlichtingendiensten 

bekende informatie over Duitse verdedigingswerken is weergegeven. Deze kaart dekt slechts een deel van het onder-

zoeksgebied, namelijk alleen Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn. Op de kaart zijn geen militaire verde-

digingswerken te zien maar alleen geïnundeerd gebied (‘flooded’ en ‘saturated’). 
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Figuur 13 Detail van Defence Overprint 373 Benthuizen (niet gepositioneerd). 

 

 Luchtfoto’s 3.17

 

Gedurende de Tweede Wereldoorlog werden door de Britse en Amerikaanse luchtmachten verkenningsvluchten boven 

Nederlands grondgebied uitgevoerd waarbij luchtfoto’s werden gemaakt. Deze foto’s moesten de geallieerde strijd-

krachten inlichtingen verschaffen over geschikte doelwitten voor luchtaanvallen, over de resultaten van eerder uitge-

voerde luchtaanvallen, over Duitse militaire aanwezigheid, en over Duitse oorlogsproductie en overige economische 

activiteiten. Hoewel aan de mogelijkheden voor interpretatie van dergelijke luchtfoto’s diverse beperkingen kunnen kle-

ven, vormen zij doorgaans een belangrijke bron in het vooronderzoek CE. Idealiter is via deze foto’s vast te stellen wat 

exact de locaties zijn geweest die zijn getroffen door luchtaanvallen, en wat exact de locaties zijn geweest waar militai-

re objecten aanwezig zijn geweest (en waar dus een verhoogde kans geldt op het achterblijven van CE). 

 

Saricon heeft de volgende collecties met historische luchtfoto’s geraadpleegd: 

 Wageningen UR, Afdeling Speciale Collecties van de Universiteitsbibliotheek. Dit archief bevat circa 93.000 

luchtverkenningfoto’s van Nederlands grondgebied in de oorlogsperiode, gemaakt door de RAF en United 

States Army Air Forces (USAAF) tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

 Kadaster te Zwolle. Dit archief bevat circa 110.000 luchtverkenningfoto’s van Nederlands grondgebied in de 

oorlogsperiode, gemaakt door de RAF en USAAF. Ook bevat het archief voor- en naoorlogse luchtfoto’s. 
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 The National Collection of Aerial Photography te Edinburgh (NCAP). Dit archief bevat een zeer groot aantal 

luchtverkenningfoto’s van Nederlands grondgebied in de oorlogsperiode, gemaakt door de RAF en USAAF. 

Vermoedelijk betreft het op zijn minst het tienvoudige van het aantal luchtfoto’s dat zich bevindt in de Neder-

landse luchtfotoarchieven. De luchtfotocollecties is in beheer van het instituut Royal Commission on the An-

cient and Historical Monuments of Scotland. The National Collection of Aerial Photography bevat van oor-

sprong twee voor Nederlands grondgebied belangrijke luchtfotocollecties: ACIU (Allied Central Interpretation 

Unit) en JARIC (Joint Allied Reconnaissance Interpretation Centre). 

 

Gezien de enorme hoeveelheid luchtfoto’s van Nederlands grondgebied, en de verspreiding van deze foto’s over ver-

schillende archieven, is het zoeken naar en het vinden van de meest geschikte luchtfoto’s voor een vooronderzoek CE 

vaak geen sinecure. De geschiedenis van de diverse luchtfotocollecties is complex, onder meer als gevolg van de uit-

wisseling van luchtfotomateriaal onder de diverse takken van de verschillende geallieerde luchtmachten en grondle-

gers, maar ook als gevolg van het naoorlogs verplaatsen, dupliceren en vernietigen van (delen van) luchtfotocollecties. 

Hierdoor bevinden zich vaak kopieën van dezelfde foto’s in verschillende archieven– in Nederland, Engeland, Schot-

land, Canada en de VS. Waar van sommige foto’s wereldwijd tientallen kopieën van wisselende kwaliteit kunnen be-

staan, is van andere foto’s geen enkele kopie meer beschikbaar. 

 

Saricon heeft de afgelopen jaren zoeksleutels ontwikkeld op de luchtfotocollecties van de Wageningen UR en het Ka-

daster, die zijn gebaseerd op zowel originele zoeksleutels uit de oorlogsperiode (zogeheten sortieplots) als op zoek-

sleutels die na de Tweede Wereldoorlog zijn vervaardigd door de beheerders van de collecties. Door de Duitse firma 

Luftbilddatenbank, waarmee Saricon heeft samengewerkt voor het onderzoek in NCAP, zijn zoeksleutels ontwikkeld op 

de NCAP-collecties. De door Saricon en Luftbilddatenbank vervaardigde zoeksleutels zijn in verregaande mate volle-

dig, maar garanties dat álle relevante luchtfoto’s van een bepaald gebied kunnen zijn gevonden, beoordeeld en ge-

bruikt, kunnen niet worden gegeven. De vindbaarheid van luchtfoto’s kan worden beïnvloed door onnauwkeurigheden 

in zoeksleutels die reeds in de oorlogsperiode en de daaropvolgende decennia zijn gemaakt. Daarnaast kunnen foto’s 

in het verleden zijn vernietigd of vermist zijn geraakt; maar ook kunnen verloren gewaande foto’s alsnog opduiken - za-

ken waarmee alle soorten archiefdocumenten nu eenmaal te maken hebben. 

 

Aan de hand van bovengenoemde zoeksleutels op de collecties luchtfoto’s van de Wageningen UR, Kadaster en 

NCAP, zijn de onderstaande luchtfoto’s verzameld. Bij de selectie is rekening gehouden met opnamedatum in relatie 

tot oorlogshandelingen, kwaliteit en schaal van de foto’s. Gezien de vele bombardementen in het onderzoeksgebied in 

maart 1945 zijn de luchtfoto’s van eind maart en begin april het meest relevant. Voor een groot deel van dit spoor 

(spoorlijn Zwammerdam – Alphen – Hazerswoude) konden relevante luchtfoto’s (22 maart 1945) gevonden worden. De 

spoorlijn naar Boskoop kon slechts voor een klein gedeelte met relevante luchtfoto’s ‘gedekt’ worden. Hier boden voor-

al luchtfoto’s van 12 mei en 19 juni 1945 uitkomst.
19

 

 

Kadaster: 

Datum Doosnummer Sortienummer Fotonummer Kwaliteit  Dekking 

16 augustus 

1943 

644 D-999 4117, 4115, 4113, 

4109, 4108, 4111, 

3108, 3110, 3112, 

3113 

Redelijk Gedeeltelijk 

1 december 

1943 

640 E-656 4151 Slecht Gedeeltelijk 

4 december 

1943 

639 US7-AA442 9040 Slecht Gedeeltelijk 

24 februari 1944 31 US7-AA728 7149, 7148, 7147, 

7154, 7152, 7151, 

7150 

Goed Gedeeltelijk 

10 september 

1944 

651 106G-2750 3252 Goed Gedeeltelijk 

11 september 

1944 

5 106G-2792 3018 Goed Gedeeltelijk 

26 februari 1945 652 106G-4541 4152, 4154, 4051, 

3148, 3155, 3161, 

Goed Gedeeltelijk 

                                                           
19

 In het WSCS-OCE wordt m.b.t. het luchtfoto-onderzoek vermeld: ‘de organisatie dient de beschikbare luchtfoto’s te rapporteren en 
daarin tevens de selectie te motiveren’. Saricon heeft deze tekst niet opgevat als zou er een verplichting bestaan een totaaloverzicht 
aan te leveren van alle luchtfoto’s die dekking hebben met het onderzoeksgebied. Gezien het hierboven beschrevene, wordt een der-
gelijke inspanning niet zinvol geacht. 
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Datum Doosnummer Sortienummer Fotonummer Kwaliteit  Dekking 

3163, 4148, 4237, 

4230, 4239 

642 106G-4544 3325, 3327, 4325, 

4321, 3319, 4321, 

4319, 4156 

Goed 

 

Gedeeltelijk 

 

1 maart 1945 653 106G-4570 4172, 4170, 3169, 

4168, 3166, 4176, 

4174, 4172 

Goed Gedeeltelijk 

14 maart 1945 31 106G-4783 4088, 4089, 4090 Goed Gedeeltelijk 

 

Universiteit Wageningen: 

Datum Collectienummer Sortienummer Fotonummer Kwaliteit  Dekking 

10 september 

1944 

0233-12 106G/2765 3220 Goed Gedeeltelijk 

11 september 

1944 

0223-01 106G/2792 3014, 3015, 3020, 

3022, 3025, 3026 

Goed Gedeeltelijk 

0223-03 106G/2792 4038, 4037, 4033, 

4031 

Goed Gedeeltelijk 

0223-02 106G/2792 4026 Goed Gedeeltelijk 

0223-04 106G/2792 3040, 3038 Goed Gedeeltelijk 

12 september 

1944 

0219-10 106G/2814 4009 Goed Gedeeltelijk 

0219-15 106G/2814 4104, 4105 Goed Gedeeltelijk 

0219-16 106G/2814 3103, 3104 Goed Gedeeltelijk 

0219-20 106G/2814 3212, 3213 Goed Gedeeltelijk 

0334-14 106G/2846 3321, 3317 Goed Gedeeltelijk 

0219-14 106G/2814 3211, 3209, 3208, 

3206, 3205, 3204 

Goed Gedeeltelijk 

0219-13 106G/2814 4204 Goed Gedeeltelijk 

0219-14 106G/2814 3199, 3201 Goed Gedeeltelijk 

13 september 

1944 

0213-16 106G/2878 3300 Goed Gedeeltelijk 

28 september 

1944 

0067-02 R4/941 3001 Goed Gedeeltelijk 

0067-03 R4/941 3011, 3010 Goed Gedeeltelijk 

0067-04 R4/941 4010, 1019, 4016 Goed Gedeeltelijk 

0067-02 R4/941 3001 Goed Gedeeltelijk 

30 november 

1944 

0231-04 R4/1364 3300 Redelijk Gedeeltelijk 

26 december 

1944 

0152-06 R4/1516 4201, 4206 Goed Gedeeltelijk 

0152-07 

R4/1516 

4207, 4209, 4211, 

4217, 4220, 4226, 

4224, 4213 

Goed Gedeeltelijk 

0152-08 R4/1516 3197, 3200 Goed Gedeeltelijk 
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Datum Collectienummer Sortienummer Fotonummer Kwaliteit  Dekking 

7 april 1945 0303-05 4/2185 3058 Goed Gedeeltelijk 

0303-06 4/2185 4057, 4060 Goed Gedeeltelijk 

11 april 1945 0119-05 R4/2258 4058, 4059 Goed Gedeeltelijk 

0119-06 R4/2258 3058, 3059 Goed Gedeeltelijk 

12 mei 1945 0516-02 12/2171 2031 Slecht Gedeeltelijk 

0502-07 12/2171 2011 Slecht Gedeeltelijk 

0502-07 12/2171 2031 Goed Gedeeltelijk 

28 augustus 

1945 

0031-01 16/2234 4187 Goed Gedeeltelijk 

0031-02 16/2234 3188 Goed Gedeeltelijk 

0031-03 16/2234 3143 Goed Gedeeltelijk 

0031-04 16/2234 4137, 4139, 4141, 

4142, 4143 

Goed Gedeeltelijk 

3 september 

1945 

0032-07 16/2238 4066, 4067 Goed Gedeeltelijk 

10 september 

1945 

0035-13 16/2244 4203, 4204, 4305,  Goed Gedeeltelijk 

0035-14 16/2244 3195, 3200, 3198, 

3197 

Goed Gedeeltelijk 

 

NCAP: 

Datum Sortienummer Fotonummer Kwaliteit  Dekking 

30 juni 1940 HNA-058 41 Redelijk Gedeeltelijk 

4 oktober 1940 C-453 1087 Slecht Gedeeltelijk 

29 oktober 1940 H-378 234, 450, 449, 

448, 30, 235, 

452, 451, 453 

Slecht Gedeeltelijk 

25 juli 1940 D-863 3129 Redelijk Gedeeltelijk 

3 juli 1945 3G-TUD-S088 5100 Slecht Gedeeltelijk 

19 juni 1945 19BS-9027 188, 189, 186 Redelijk Gedeeltelijk 

22 maart 1945 106G-5026 4179, 4177, 

4175, 4173, 

4171, 3171, 

3167, 3169, 

3165, 4184, 

3172, 3173, 

4182, 4183 

Goed Gedeeltelijk 

18 maart 1945 106G-4891 3136 Goed Gedeeltelijk 

12 maart 1945 7-030C 2004, 2001, 

2003 

Goed Gedeeltelijk 

6 maart 1944 R-284 4015 Goed Gedeeltelijk 

2 maart 1945 106G-4590 4121 Goed Gedeeltelijk 
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Dekking luchtfoto’s 

Alle bovengenoemde luchtfoto’s zijn gepositioneerd in GIS: 

 

 
Figuur 14 De gepositioneerde luchtfoto’s in het GIS. 

 

Luchtfoto-interpretatie  

De luchtfoto-analyse heeft plaatsgevonden aan de hand van de gebeurtenissenlijst 1940-1945. Per gebeurtenis is ge-

zocht naar relevante luchtfoto’s en vervolgens is gekeken of er oorlogsschade kon worden waargenomen. In de ge-

beurtenissenlijst is een kolom ‘luchtfoto-interpretatie’ opgenomen waarin de bevindingen per gebeurtenis is opgeno-

men. Het spoor in het onderzoeksgebied is in de maanden februari en maart 1945 hevig geteisterd door bombarde-

menten. Tijdens de luchtfoto-analyse konden langs het gehele spoor in het onderzoeksgebied bomkraters en raketin-

slagen gezien worden. Verder waren op luchtfoto’s ten westen van Alphen militaire verdedigingswerken te zien zoals 

een tankgracht en mitrailleursnesten. Verder kon op de luchtfoto’s ook het mijnenveld bij Boskoop waargenomen wor-

den. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste bevindingen: 
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Figuur 15 Luchtfoto van 22 maart 1945. Het spoor ter hoogte van het Goudse Rijpad tussen Zwammerdam en Alphen aan 
den Rijn. 

Op een luchtfoto van 22 maart 1945 zijn bij het spoor ter hoogte van het Goudse Rijpad bomkraters (rode cirkels) en 

kraters van raketinslagen (gele cirkels) te zien.  
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Figuur 16 Luchtfoto van 22 maart 1945. Bij Gouwsluis zijn bomkraters en militaire verdedigingswerken te zien. 

Op een luchtfoto van 22 maart 1945 (zie bovenstaand figuur) zijn bij Gouwsluis bomkraters bij het spoor te zien (rode 

cirkels). Ten noorden daarvan, langs het kanaal en bij de verkeersbrug zijn militaire verdedigingswerken gerealiseerd 

(gele pijlen). 
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Figuur 17 Luchtfoto van 22 maart 1945. Te zien zijn bomkraters in de Zaalbergstraat (boven) en het Hazeveld (onder). 

Op 5 en 18 maart 1945 werd de dorpskern van Alphen aan den Rijn getroffen door bombardementen. Op 5 maart 1945 

kwam er een bom neer in de Zaalbergstraat, op 18 maart 1945 twee bommen aan het Hazeveld. De bommen kwam al-

len tot ontploffing en veroorzaakten grote kraters in het wegdek (zie bovenstaand figuur). 
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Figuur 18 Luchtfoto’s van maart 1945. Ten westen van Alphen aan den Rijn is de gegraven tankgracht te zien (gele pijlen). 

Op luchtfoto’s van maart 1945 is ten westen van Alphen de tankgracht te zien die door de Duitse bezetter werd aange-

legd. De tankgracht is deels vergraven met bestaande watergangen. 
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Figuur 19 Luchtfoto 22 maart 1945. Close-up van de tankgracht ten westen van Alphen aan den Rijn. Langs de tankgracht 
zijn mitrailleursopstellingen (gele pijlen) te zien. 

Op een luchtfoto van 22 maart 1945 zijn langs de tankgracht mitrailleuropstellingen te zien. Deze opstellingen zijn on-

derling verbonden met loopgraven. 
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Figuur 20 Luchtfoto van september 1944 en april 1945. Ten noorden van Boskoop is het mijnenveld te zien. Het veld begint 
bij het kanaal en doorkruist de spoorlijn. 

 
Figuur 21 Het mijnenveld ingetekend op de luchtfoto. 
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Als onderdeel van de verdedigingslinie tegen een eventuele geallieerde invasie werd ten noorden van Boskoop een 

mijnenveld aangelegd. Op luchtfoto’s is dit goed te zien, door grondverzet is er een lichte kleurschakering van het 

landschap te zien (zie bovenstaande figuren). Het mijnenveld is na de oorlog geheel opgeruimd (zie paragraaf 3.10). 

 

Alle gevonden feiten met betrekking tot de luchtfoto-interpretatie zijn ingetekend in het GIS. Deze zijn terug te vinden 

op de Verzamelde feitenkaart 16S140-VF-01 (separaat aangeleverd). 

 

Naoorlogse luchtfoto’s en satellietbeelden 

 
 

Na de Tweede Wereldoorlog is in het onderzoeksgebied veel veranderd. In de polder Kerk en Zanen ten westen van 

Alphen is een nieuwbouwwijk gebouwd. Langs het spoor is de N11 aangelegd en bij Gouwsluis is deze N11 gereali-

seerd middels een vergraven aquaduct. Ook in de polders bij Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk is nieuwbouw ge-

realiseerd. Bij Boskoop is dit eveneens het geval. De omgeving van Hazerswoude-Dorp kent nog relatief de minste na-

oorlogse bodemingrepen. Hier in dit ‘Groene Hart’ lijkt de plaatselijke situatie nog enigszins op die ten tijde van de 

Tweede Wereldoorlog. 
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4 Samenvatting relevante gebeurtenissen 

Saricon heeft op basis van de gegevens in hoofdstuk 3 een overzicht van gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereld-

oorlog opgesteld, waarbij gebruik is gemaakt van alle op het moment van opstellen beschikbare bronnen. Deze bron-

nen zijn besproken in hoofdstuk 3 en opgenomen in de bronnenlijst in bijlage 2. Alle gebeurtenissen zijn opgenomen in 

de gebeurtenissenlijst 1940-1945 (zie excelbestand en bijlage 7). In dit hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven van 

de relevante gebeurtenissen in het onderzoeksgebied. 

 

Bombardementen 

In het onderzoeksgebied hebben Duitse en Britse bombardementen plaatsgevonden. Op 14 mei 1940 werden Zwam-

merdam, Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk getroffen door een Duits bombardement. Tijdens de eerste jaren van de 

bezettingstijd vonden er in het onderzoeksgebied incidenteel Britse bombardementen plaats. Dit waren voornamelijk 

individuele afworpen van vliegtuigen die op weg waren naar Duitsland voor grootschalige bombardementen. Het on-

derzoeksgebied zelf was nog geen doelwit. Dit kwam pas in de laatste fase van de oorlog. Vanaf februari tot en met 

eind maart 1945 was het spoor in het onderzoeksgebied regelmatig het doelwit van bombardementen. 

 

Crashes van vliegtuigen 

Gedurende de Tweede Wereldoorlog zijn in het onderzoeksgebied een aantal vliegtuigen neergestort. In Hazerswou-

de-Koudekerk kwam op 10 mei 1940 een Duitse bommenwerper neer. Een exacte locatie is niet bekend. Op 12 mei 

1940 crashte een Duits vliegtuig bij de spoordijk in de omgeving Gemeneweg in Hazerswoude-Rijndijk. Op 26 juni 

1943 kwam een Brits vliegtuig neer bij de Oudhoornseweg in Alphen aan den Rijn en tot slot crashte op 17 juni 1944 

een Brits vliegtuig bij de Dijksloot in Alphen. Een exacte locatie is niet bekend. Van al deze vliegtuigcrashes zijn in het 

onderzoek geen aanwijzingen gevonden dat bij de crash CE is achtergebleven. 

 

Militaire verdedigingswerken 

De Duitse bezetter legde in het onderzoeksgebied een verdedigingslinie aan, de zogenaamde Fordere Wasserstellung. 

Deze linie bestond onder andere uit geschut- en wapenopstellingen en een tankgracht die dwars door het onderzoeks-

gebied gegraven werd. Of de stellingen ook bemand waren is niet bekend. 

 

Zoekacties naar / opruimen van CE 

Al tijdens de bezetting heeft men gepoogd om de Duitse bommen van het bombardement van 14 mei 1940 op te rui-

men. Van één bom is zeker dat deze is opgeruimd. Een getuige heeft verklaard dat Duitse militairen één bom hebben 

opgeruimd (bom ‘nr. 14’). In het GIS zijn deze bommen ingetekend als blindgangers. Van de Duitse bommen die neer-

kwamen in Koudekerk en Hazerswoude-Rijndijk is verder geen informatie bekend. Er zijn in het onderzoek geen aan-

knopingspunten gevonden waar deze bommen exact neerkwamen. Er is alleen een kaart uit het literatuuronderzoek 

bekend, op basis van deze kaart zijn de inslaglocaties in het GIS ingetekend. 

 

Verder is uit de getuigenverklaring van de heer Henry duidelijk geworden dat daags na het bombardement op 10 juli 

1940 in de Raadhuisstraat in Alphen aan den Rijn een zoekactie naar een Britse blindganger is ondernomen. Helaas 

zonder succes, de invalsopening van de blindganger werd gedicht. Pas in 1980 zou deze Britse bom gevonden en op-

geruimd worden. 

 

In juni 1945 werd het mijnenveld bij Boskoop opgeruimd en in 1958 werd in de Vinkenbuurt een vliegtuigbom van 500 

lb. opgeruimd. Op 5 maart 1959 werd aan de Steekterweg vlakbij de spoorwegovergang van het Goudse Rijpad een 

bom van 250 lb. opgeruimd. Een paar maanden later, op 5 juni 1959, is uit een krantenartikel bekend dat er bij een 

zoekactie langs het spoor van Zwammerdam, waarschijnlijk bij de Hooge Burch, drie Britse bommen van 500 lb. zijn 

opgeruimd. Op 26 juni 1959 was het weer raak, dit keer eveneens bij het spoor, waarbij een Britse vliegtuigbom van 

500 lb. werd opgeruimd. Hoeveel bommen er in totaal bij de zoekactie langs het spoor in 1959 zijn opgeruimd, en waar 

precies, is helaas niet bekend. De schaarse bronnen uit deze periode geven ons hierover geen uitsluitsel. 

 

In de jaren ’80 zijn er diverse zoekacties naar CE in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Hazerswoude-

Rijndijk. In 1980 werd de hierboven genoemde Britse bom in de Raadhuisstraat opgeruimd. In 1990 werden kort na el-

kaar, op 9 mei en op 26 juli, vlak bij het spoor in Alpen aan den Rijn twee vliegtuigbommen van 500 lb. gevonden en 

opgeruimd. In 2011 werd aan de Kruiskade in Hazerswoude-dorp een bom van 250 lb. opgeruimd. 
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5 Beoordeling bronnenmateriaal 

 Inleiding 5.1

 

In dit hoofdstuk wordt al het op het moment van opstellen van dit rapport beschikbare bronnenmateriaal beoordeeld, 

om vast te stellen of er voldoende indicaties zijn die duiden op de aanwezigheid van CE en/of restanten daarvan in het 

onderzoeksgebied, en om vast te stellen of er voldoende indicaties die duiden op de afwezigheid van CE in het onder-

zoeksgebied (zogeheten contra-indicaties). 

 

De basis voor deze beoordeling is de gebeurtenissenlijst in hoofdstuk 4. De gebeurtenissen in deze lijst zijn beoordeeld 

op relevantie aan de hand van onderstaande richtlijnen, afkomstig uit bijlage 3 van het WSCS-OCE. In deze tabel is te-

vens opgenomen welke richtlijnen deze bijlage bevat voor het in horizontale zin afbakenen van het verdachte gebied. 

 

Het vooronderzoek CE dient conform de vigerende wet- en regelgeving te worden uitgevoerd volgens de eisen uit pa-

ragraaf 6.5 en bijlage 3 van het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het systeemcertificaat Opsporen Conventio-

nele Explosieven (WSCS-OCE) zoals opgenomen in bijlage XII van de Arbeidsomstandighedenregeling. Tevens heeft 

Saricon gebruik gemaakt van de methoden welke in concept zijn opgesteld door de werkgroep vooronderzoek van de 

Vereniging voor Explosieven Opsporing (VEO). Deze methoden zullen worden opgenomen in het toekomstige private 

certificatieschema Vooronderzoek & Risicoanalyse. Vooruitlopend heeft Saricon in dit vooronderzoek deels gebruik-

gemaakt van de voorgestelde methoden. 

 

Indicatie en wijze van afbakening volgens bijlage 3 van de WSCS-OCE: 

Indicatie voor aanwezigheid CE Afbakening volgens WSCS-OCE 

Mogelijke locaties van dump of achterblijven van CE 

Geschutopstelling (statisch en mobiel) 25 meter rondom het hart van de geschutsopstelling, 
maar niet verder dan een eventueel aangrenzende 
watergang. 

Wapenopstelling (machinegeweer of ander (semi)-
automatisch wapen) 

Locatie van de wapenopstelling. 

Loopgraaf, vermoedelijk alleen schuilinrichting Onverdacht. 

Tankgracht Onverdacht, tenzij er aanwijzingen zijn dat er mogelijk 
munitie in gedumpt is. 

Versperringen (zoals strandversperringen en drakentan-
den) 

Onverdacht, tenzij er indicaties zijn dat CE deel uitma-
ken van de versperring. 

Geregistreerd mijnenveld volgens gegevens EODD, alle 
mijnen geruimd, of anderszins verdwenen met feitelijke 
onderbouwing over de manier waarop 

Onverdacht. 

Mogelijke locaties van het inslaan van blindgangers van geschutmunitie, afwerpmunitie of raketten 

Bombardement op line target door jachtbommenwerper, 
geen kraterpatroon bekend 

91 meter gemeten vanuit het hart van het doel. 

Bombardement op line target door jachtbommenwerper, 
kraterpatroon bekend (opgenomen in toekomstig 
schema) 

Op basis van een analyse van het inslagenpatroon 
wordt de maximale afstand tussen twee opeenvolgende 
inslagen binnen een inslagpatroon bepaald. Het ver-
dachte gebied wordt afgebakend door deze afstand te 
projecteren op de buitenste inslagen van het inslagen-
patroon (=verzameling van de locaties van inslagen van 
één bepaald toestel of één bepaald bombardement). 
Dat is exclusief de eventuele horizontale verplaatsing 
van de buitenste blindganger binnen het inslagenpa-
troon 

Vliegtuigbeschietingen met raketten, inslagenpatroon 
bekend 

Op basis van een analyse van het inslagenpatroon 
wordt de maximale afstand tussen twee opeenvolgende 
inslagen binnen een inslagpatroon bepaald. Het ver-
dachte gebied wordt afgebakend door deze afstand te 
projecteren op de buitenste inslagen van het inslagen-
patroon. Dat is exclusief de eventuele horizontale ver-
plaatsing van de buitenste blindganger binnen het in-
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Indicatie voor aanwezigheid CE Afbakening volgens WSCS-OCE 

slagenpatroon. 

Blindgangerlocatie, bekend uit literatuur of archiefgege-
vens 

Te bepalen volgens rekenmethode aan de hand van de 
afwerphoogte, afwerpsnelheid, gewicht en diameter van 
de bom en de bodemweerstand. 

Opgenomen in toekomstig schema: 15 meter rond-

om een inslagpunt vanwege de mogelijke horizontale 
verplaatsing onder de grond. 

 

 Leemten in kennis 5.2

 

Bij het vertalen van de historische informatie die is besproken in dit hoofdstuk naar verdachte gebieden gelden ver-

schillende leemten in kennis. Deze kunnen bijvoorbeeld voortkomen uit het ontbreken van historisch bronnenmateriaal, 

beperkingen aan de mogelijkheden van luchtfoto-interpretatie, en het niet achterhalen van concrete locaties van ge-

beurtenissen of objecten. Een leemte in kennis is dus een beperking van kennis van mogelijk relevante gebeurtenis-

sen. In hoeverre leemten in kennis de kwaliteit van het onderzoek beïnvloeden is moeilijk vast stellen. Wat men immers 

niet weet kan men ook niet beoordelen. In dit onderzoek zijn alle relevante op dit moment ter beschikking staande 

bronnen geraadpleegd waarmee een gefundeerde analyse gemaakt worden. 

 

De leemten in kennis zijn hieronder opgesomd. Hierbij is zo veel mogelijk vermeld, welke in hoofdstuk 3 besproken ge-

beurtenissen niet tot een concrete locatie zijn herleid. Dit conform punt 3 van paragraaf 6.5.2 van het WSCS-OCE.  

 

 Enkele mogelijk relevante gebeurtenissen zijn niet herleid tot een concrete locatie, te weten: waar Duitse 

bommen op 14 mei 1940 in Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn zijn neergekomen; waar op 11 

april 1942 een bombardement plaatsvond in Hazerswoude; waar op 1 juni 1943 in Aarlanderveen een bom 

neerkwam; waar op 12 juni 1943 een bom neerkwam in een weiland in de Vrouwengeestpolder en waar op 23 

maart 1944 een Brits vliegtuig crashte in Nieuwkoop-Aarlanderveen; 

 Een deel van de in de literatuur en archieven aangetroffen beschrijvingen van locaties van mogelijk relevante 

oorlogshandelingen en/of munitievondsten is niet herleid tot locaties in de huidige topografie, te weten: de 

crash van een vliegtuig (Halifax) op 17 juni 1944 aan de Dijksloot in Alphen aan den Rijn; het bombardement 

in voorjaar 1943 op het land van Van Haastert in Hazerswoude en waar in 1959 langs het spoor van Zwam-

merdam bommen zijn gevonden; 

 Van het spoor zijn van het traject Alphen-Boskoop en van een klein gedeelte bij Groenendijk geen relevante 

luchtfoto’s aanwezig. De eerste relevante luchtfoto’s dateren van 26 februari 1945 (voor de vele luchtaanval-

len in maart 1945) daarna zijn pas luchtfoto’s van 19 juni 1945 beschikbaar. Op deze luchtfoto’s zijn de aan-

vallen van maart 1945 niet te herleiden; 

 Informatie over munitieruimingen in de periode 1940-1970 is veelal niet bewaard gebleven, niet gearchiveerd 

dan wel niet centraal gedocumenteerd, waardoor het binnen de scope van dit vooronderzoek CE niet mogelijk 

is hiervan een overzicht samen te stellen waarvan kan worden gesteld dat dit (min of meer) volledig is; 

 Informatie over munitieruimingen uit het archief van de EODD in de zeer recente periode zijn nog niet ter in-

zage beschikbaar, omdat deze nog niet zijn gearchiveerd. De meest recente door de EODD gearchiveerde 

melding van een munitieruiming in de gemeente Alphen aan den Rijn dateert van 2011; 

 Niet alle boven Nederland uitgevoerde bomafworpen zijn van geallieerde zijde even nauwkeurig geregi-

streerd. Met name ‘willekeurige’ afworpen (jettisons) als gevolg van het in nood geraken van bommenwerpers 

zijn hierdoor moeilijker onderzoekbaar.
20

 

  

                                                           
20

 Een noodsituatie kon zich voordoen wanneer een bommenwerper werd opgejaagd door een vijandelijk jachtvliegtuig, omdat het 
was aangeschoten door luchtafweer, of door allerlei technische problemen. Ook kon het gebeuren dat als gevolg van een mechani-
sche storing (een deel van) de bommenlading boven het doelwit niet uit het bommenruim was losgekomen (een zogenoemde hang-
up). In alle gevallen werd bij zo’n ‘willekeurige’ afworp door geallieerde bommenwerpers gesproken van een ‘jettison’ (werkwoord: to 
jettison). Een jettison kon echter ook als oorzaak hebben dat er eerder geen geschikte doelwitten waren gevonden en men de bom-
men kwijt wilde alvorens de terugtocht naar de vliegbasis te aanvaarden. Wanneer het toestel niet terugkeerde op de basis, konden 
de noodafworpen uiteraard niet in logboeken worden geregistreerd. En wanneer het toestel wel terugkeerde, was de plaats van de 
afworp voor de bemanning vaak niet geheel duidelijk geweest. 
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 Beoordeling relevantie gebeurtenissen voor het onderzoeksgebied 5.3

 

In deze paragraaf wordt besproken in hoeverre de gebeurtenissen die zijn genoemd in hoofdstuk 4 van relevantie zijn 

voor de mogelijke aanwezigheid van CE in het onderzoeksgebied. Wellicht ten overvloede wordt hier vermeld, dat 

hierbij in principe alleen een beoordeling is gegeven van de relevantie voor het gebied aangegeven als onderzoeksge-

bied in paragraaf 2.4 – de genoemde gebeurtenissen kunnen wel relevantie hebben voor gebieden buiten dit gebied. 

 

Hierbij zijn de richtlijnen die zijn opgenomen in bijlage 3 van het WSCS-OCE (zie paragraaf 5.1) zo goed als mogelijk 

gevolgd.  

 

Bombardementen en raketinslagen 

Het onderzoeksgebied is geraakt door bombardementen en raketinslagen. 

 

Op 14 mei 1940 werden Zwammerdam, Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk getroffen door een Duits bombardement. 

De bominslagen bij Zwammerdam zijn bekend en destijds ingetekend. Aangezien we (uitgezonderd van één blindgan-

ger) niet weten of deze blindgangers geruimd zijn is deze gebeurtenis relevant en wordt voor Zwammerdam een ver-

dacht gebied (blindgangerlocatie) bepaald. Over de locatie van bominslagen op dezelfde dag bij Hazerswoude en 

Koudekerk is veel minder bekend. Er is slechts één bron (een kaartje uit een boek) en op basis hiervan zijn de inslagen 

ingetekend. Aangezien we geen aanknopingspunten uit het onderzoek hebben is voor Hazerswoude en Koudekerk al-

leen een inslaglocatie bepaald. Hier wordt geen verdacht gebied (blindgangerlocatie) voor bepaald. 

 

In de laatste maanden van de oorlog (februari, maart en april 1945) is het gehele spoor in het onderzoeksgebied ge-

raakt door bombardementen en raketbeschietingen. Van deze gebeurtenissen zijn de gevolgen goed te zien op de 

luchtfoto’s. Verder zijn in de archieven ook veel documenten hierover te vinden. Hiervan kunnen we concluderen dat 

deze gebeurtenis relevant is voor het onderzoek. 

 

Verder zijn de dorpskernen van Alphen aan den Rijn, Gouwsluis en Zwammerdam (Vinkebuurt) geraakt bij bombarde-

menten. Deze bombardementen zijn goed gedocumenteerd. Na een bombardement werd altijd de schade vastgesteld 

en een zoekactie naar blindgangers ondernomen. Uit de geraadpleegde archieven zijn geen gegevens bekend dat er 

blindgangers zijn achtergebleven. Derhalve wordt aangenomen dat in deze bewoonde omgeving geen blindgangers 

aanwezig zijn. Deze gebeurtenis wordt daarom als niet relevant beschouwd. De schade die deze bombardementen 

hebben veroorzaakt zijn aan de hand van de schadekaarten in het GIS getekend. 

 

Tot slot is bekend dat er in de weilanden, al dan niet op grote afstand tot het spoor, bomkraters te zien zijn op de lucht-

foto’s. In het geraadpleegde bronmateriaal is verder weinig bekend over deze kraters. Veelal zijn dit bomafworpen van 

één vliegtuig of wellicht een incidentele afworp van een vliegtuig in nood. Deze kraters worden als incidentele bomaf-

worpen of afzwaaiers beschouwd. De kans dat hier een blindganger is achtergebleven wordt verwaarloosbaar geacht. 

Voor dit onderzoek worden zij verder als niet relevant beschouwd. 

 

Militaire verdedigingswerken 

De Duitse bezetter legde gedurende de Tweede Wereldoorlog in het onderzoeksgebied geschut- en wapenopstellin-

gen, een mijnenveld en een tankgracht aan. Van het mijnenveld is vastgesteld dat alle mijnen naoorlogs zijn opge-

ruimd. Dat maakt dat het mijnenveld niet langer verdacht is. Van de tankgracht kan worden vastgesteld dat er in het 

bronnenmateriaal geen aanwijzingen gevonden zijn dat munitie in de tankgracht is gedumpt. Ook de tankgracht is der-

halve niet verdacht op het aantreffen van CE en kan als niet langer relevant beschouwd worden. 

Voor wat betreft de geschut- en wapenopstellingen is het volgende vastgesteld. Aangenomen wordt dat op de locatie 

van geschut- en wapenopstellingen waar naoorlogs niet gebouwd is nog CE aanwezig kan zijn. Deze gebeurtenis 

wordt derhalve als relevant beschouwd en hier wordt een verdacht gebied voor bepaald. Op de locaties van de stellin-

gen waar naoorlogs nieuwbouw is gepleegd wordt aangenomen dat bij deze werkzaamheden de stellingen en eventue-

le aangetroffen CE op reguliere wijze is opgeruimd. Voor deze stellingen wordt geen verdacht gebied bepaald.  

 

Crashes van vliegtuigen 

In het onderzoeksgebied zijn gedurende de Tweede Wereldoorlog Duitse en Britse vliegtuigen gecrasht. Van deze ge-

beurtenissen zijn in het onderzoek geen verdere aanknopingspunten gevonden dat op locatie van de crashes nog CE 

verwacht kan worden. Deze gebeurtenissen zijn voor dit onderzoek dus verder niet relevant. 
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 Horizontale begrenzing verdacht gebied 5.4

 

De verdachte gebieden die in deze paragraaf worden besproken zijn weergegeven op de CE-bodembelastingkaart in 

bijlage 6 met kenmerk 16S140-BB-01. 

 

Offset 

Om bij mogelijke aanwezigheid van afwerpmunitie tijdens een vooronderzoek de horizontale begrenzing van het ver-

dachte gebied af te bakenen wordt rekening gehouden met de horizontale ondergrondse verplaatsing van een vlieg-

tuigbom direct na inslag. Voor deze horizontale ondergrondse verplaatsing (offset) zijn binnen het OCE-werkveld geen 

vaste richtlijnen opgesteld. In rapportages komt men afstanden tegen tot wel 25 meter, zonder onderbouwing van de 

gestelde afstand. Saricon hanteerde tot 2014 een maximale horizontale ondergrondse verplaatsing van 15 meter. Door 

Saricon is een documentenstudie uitgevoerd naar deze offset om zo te proberen vast te stellen of er een gestandaardi-

seerde afstandstabel kan worden gehanteerd (deze studie is op te vragen bij Saricon). De beschikbare documenten 

geven aan dat er verschil moet worden gemaakt tussen een offset van een bomaanval van lage hoogte c.q. van een 

aanval van grote hoogte. Diverse documenten geven naast een maximale horizontale ondergrondse verplaatsing ook 

gemiddelde of minimale ondergrondse verplaatsingsafstanden aan. 

 

 
Figuur 22 Schematische voorstelling horizontale ondergrondse verplaatsing. (Bron: FM 9-16, Explosive Ordnance Recon-
naissance, HQ Department of the Army, Washington DC, 1981.) 

 

De data geeft niet altijd de soort grond aan waardoor de verplaatsing plaatsvindt. In sommige gevallen spreekt men 

over ‘natte klei’. Aangenomen kan worden dat dit de grondsoort is met de maximale horizontale ondergrondse ver-

plaatsing. In één van de documenten wordt als vuistregel aangehouden dat de offset 1/3 is van de verticale indring-

diepte. Gezien de tekst geldt dit bij een afworp vanaf grote hoogte. Saricon wil tot een standaardisatie komen van de 

maximale horizontale ondergrondse verplaatsing bij het afbakenen van een op afwerpmunitie verdacht gebied. De te 

hanteren maximale afstanden zijn in onderstaande tabel weergegeven. Aangezien het merendeel van de bomaanval-

len in Nederland door geallieerde luchtstrijdkrachten is uitgevoerd is in de tabel de gewichtsaanduiding lb. (pound) ge-

bruikt: 

 

Gewicht vliegtuigbom in lb. Maximale afstand in meters (afgerond) 

100 6,00 

250 6,00 

500 8,00 

1.000 8,00 
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Gewicht vliegtuigbom in lb. Maximale afstand in meters (afgerond) 

2.000 10,00 

≥ 2.000 12,00 

 

In dit onderzoek wordt dus rekening gehouden met een mogelijke offset van maximaal 8 meter (vliegtuigbommen van 

maximaal 500 lb.).  

 

Tolerantie 

Bij het aanmerken van verdachte gebieden op basis van objecten en gebeurtenissen die zijn waargenomen op luchtfo-

to’s en kaartmateriaal en zijn ingetekend in GIS, is, conform het WSCS-OCE, een extra buffer aan het verdachte ge-

bied toegevoegd. Deze moet de afwijking compenseren die ontstaat bij het positioneren van luchtfoto’s en kaartmateri-

aal in GIS. Zelfs bij zeer nauwgezet werk in het positioneren kan een afwijking ontstaan ten opzichte van de werkelijke 

situatie. Dit kan meerdere oorzaken hebben. De belangrijkste zijn: (perspectief)vervormingen die zijn ontstaan tijdens 

het maken van de opname en vervormingen die zijn ontstaan vanwege de veroudering van analoog fotomateriaal. 

Voorts te weinig overeenkomst tussen de huidige topografie ten opzichte van de situatie in de Tweede Wereldoorlog. 

Hierdoor kunnen niet genoeg referentiepunten gebruikt worden bij het positioneren van een luchtfoto en is het niet mo-

gelijk een correcte transformatie van de foto toe te passen. Afwijkingen kunnen ook ontstaan bij het intekenen van ge-

beurtenissen in GIS aan de hand van kaartmateriaal uit de oorlogsperiode. Deze kaarten kunnen minder nauwkeurig 

zijn dan de kaarten die heden worden gebruikt. 

 

Omdat de afwijking niet exact te kwantificeren is, maakt Saricon een inschatting van de nauwkeurigheid in een aantal 

categorieën. Dit resulteert in een extra veiligheidsbuffer bij het aanmerken van verdachte gebieden, zogenoemde tole-

rantie. Deze moet waarborgen dat de locaties van waarnemingen op kaart- en fotomateriaal overeenkomen met de lo-

catie die in de huidige situatie wordt aangemerkt. Saricon beschouwt 5 meter als de minimale tolerantiegraad voor 

bronmateriaal uit de oorlogsperiode, aangezien ook bij een optimale positionering de resolutie van het gepositioneerde 

materiaal een precisie van enkele centimeters – zoals met hedendaags materiaal gebruikelijk is – onmogelijk maakt. 

 

In dit onderzoek is een tolerantiegraad aangehouden van 5 meter.  

 

Gebruik richtlijnen WSCS-OCE 

In paragraaf 5.1 zijn de richtlijnen die het WSCS-OCE bevat voor het in horizontale zin afbakenen van het verdacht ge-

bied genoemd. Deze richtlijnen konden in het kader van dit onderzoek niet worden gebruikt om te komen tot een ge-

fundeerde begrenzing van het verdachte gebied in horizontale zin. In de onderstaande paragrafen wordt uitgelegd 

waarom. 

 

Afbakening verdacht gebied bombardementen en raketbeschietingen 

Het is te allen tijde mogelijk om gemotiveerd af te wijken van de uitgangspunten in het WSCS-OCE. Voor de situatie 

waarvan in dit onderzoek sprake is van de luchtaanvallen op het spoor geeft de WSCS de richtlijn dat het verdacht ge-

bied voor afwerpmunitie (bombardement op line-target) afgebakend moet worden in een straal van 91 meter vanuit het 

hart van het doel (het spoor). In de nieuwe richtlijn wordt hier, indien bekend, een kraterpatroonanalyse aan toege-

voegd. 

 

Voor dit onderzoek kan worden vastgesteld dat deze twee afbakeningsmethoden voor het spoor niet voldoen. Het 

spoor is in maart 1945 veelvuldig door verschillende vliegtuigen gebombardeerd. De kraters van verschillende aanval-

len liggen dwars door elkaar en zijn niet te herleiden tot bomafworpen en/of raketinslagen van één vliegtuig. Een afba-

kening gebaseerd op een maximale afstand tussen twee opeenvolgende inslagen is in dit geval daarom per definitie 

arbitrair. Het hanteren van een straal van 91 meter is ook niet toereikend omdat de meeste kraters buiten deze straal 

vallen. Voor deze analyse wordt daarom een straal van 144 meter aanhouden (inclusief 8 meter offset en 5 meter tole-

rantie). Bij deze afbakening van 144 meter is namelijk te zien dat (bijna) alle zichtbare kraters van zowel bommen als 

raketten binnen deze afstand vallen. Deze straal wordt zowel voor bomkraters als voor raketinslagen aangehouden. 

 

Voor de kraters die net buiten de straal van 144 meter vallen is een door Saricon ontwikkelde methode gehanteerd. 

Deze methode is gebaseerd op (empirisch) uitgevoerd onderzoek naar spreidingspatronen van kraters bij aanvallen 

door Spitfire- en Typhoon-jachtbommenwerpers. De spreiding van kraterpatronen is als volgt bepaald: met behulp van 

het GIS is voor elk kraterpatroon de nearest neighbour bepaald, de grootste afstand naar de dichtstbijzijnde inslag ge-

rekend vanaf elke afzonderlijke inslag. Het gemiddelde van deze waarden is bepaald en als afbakeningsafstand ge-

hanteerd. Op basis van deze steekproef is voor Spitfire-aanvallen met drie bommen een gemiddelde spreiding van 31 

meter vastgesteld. Bij de afbakening van het verdacht gebied van kraters net buiten de 144-meter-afbakening is daar-

om een straal van 31 meter rondom alle bekende inslaglocaties gehanteerd. Hieraan zijn de afstanden voor offset (8 
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meter) en tolerantie (5 meter) toegevoegd. De afstand die als straal rond de waargenomen inslagkraters (zowel bom 

als raketinslag) wordt getrokken bedraagt daarmee 44 meter. 

 

Tot slot is bekend dat er in de weilanden, al dan niet op grote afstand tot het spoor, bomkraters te zien zijn op de lucht-

foto’s. In het geraadpleegde bronmateriaal is verder weinig bekend over deze kraters. Veelal zijn dit bomafworpen van 

één vliegtuig of wellicht een incidentele afworp van een vliegtuig in nood. Deze kraters worden als incidentele bomaf-

worpen of afzwaaiers beschouwd en zijn voor dit onderzoek verder niet relevant 

 

De bomkraters die verder van het spoor liggen worden als incidentele afzwaaiers beschouwd en worden in deze analy-

se verder buiten beschouwing gelaten (zie paragraaf 5.3). 

 

 
Figuur 23 Situatie Goudse Rijpad. De afbakening van het spoor en de afbakening van de kraters die er net buiten vallen. 
Rond het spoor is een straal van 144 meter getrokken. Rond de kraters die op de rand liggen 44 meter. De bominslagen die 
verder van het spoor liggen worden als incidentele afzwaaiers beschouwd. 
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Figuur 24 Situatie Hazerswoude-Rijndijk. Met 144 meter rond het spoor vallen de meeste kraters binnen het verdachte ge-
bied. Rond de kraters die er net buiten vallen is een straal van 44 meter getrokken. De overige kraters ten zuiden van de 
spoorlijn worden als incidentele afzwaaiers beschouwd. De bominslagen in de dorpen Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk 
aan den Rijn zijn van het Duitse bombardement van 14 mei 1940 en worden als niet relevant beschouwd (zie paragraaf 5.3 
relevante gebeurtenissen). 

 

Alhoewel er van delen van het spoor geen relevante luchtfoto’s beschikbaar zijn wordt desalniettemin het gehele spoor 

in het onderzoeksgebied als verdacht gebied beschouwd. De gevonden documenten uit het overige bronnenmateriaal 

geven een dusdanige indicatie van oorlogshandelingen dat deze onderbouwing gerechtvaardigd is. 

 

Met betrekking tot de blindgangerlocaties in Zwammerdam is het volgende bepaald. De Duitse bommen die in de mei-

dagen van 1940 werden afgeworpen waren nooit zwaarder dan een Britse 250 lb. bom.
21

 De methode die het nieuwe 

schema van het WSCS ons dan ook voorschrijft om 15 meter rond een blindgangerlocatie te rekenen is ons inziens 

niet reëel. Op basis van de berekening van de offset (zie hierboven) wordt aangenomen dat bij een inslag een Duitse 

bom zich maximaal 6 meter ondergronds kan verplaatsen. Voor deze analyse wordt daarom deze offset aangehouden. 

Om de blindgangerlocaties is een straal van 11 meter getrokken (6 meter offset + 5 meter tolerantie). 

 

Afbakening verdacht gebied open geschut- en wapenopstellingen 

Op locaties van stellingen waar naoorlogs niet is gebouwd kan CE verwacht worden. Ook hier is afgeweken van de 

richtlijn. De geschutsopstelling zelf is in het GIS opgemeten en er is geconstateerd dat deze 8 meter in doorsnee is. Dit 

‘hart van de geschutsopstelling’ wordt als verdacht gebied beschouwd. Verder wordt vanuit het hart van de geschutop-

stelling een GIS-tolerantie van 5 meter getrokken: 13 meter. Van de open wapenopstelling wordt aangenomen dat de-

ze 1 meter in doorsnee was. Ook hier wordt het hart van de stelling als verdacht gebied beschouwd. Daarbovenop 

komt nog 5 meter GIS-tolerantie: in totaal 6 meter. 

 

                                                           
21

 Aangenomen wordt dat hier Duitse bommen van 50 kilogram werden afgeworpen. Van een getuige is bekend dat een blindganger 
van dit bombardement door Duitse militairen eenvoudig kon worden opgeruimd omdat deze aan de oppervlakte van het maaiveld lag. 
Zie ook: H. Amersfoort en P. Kamphuis (red.), Mei 1940. De strijd op Nederlandse grondgebied (Den Haag 2012) 374. 
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Figuur 25 Situatie aan Gnephoek/Hoogewaard in Alphen aan den Rijn. De locatie is sinds de Tweede Wereldoorlog nage-
noeg hetzelfde. Rond de open geschutsopstelling is een verdacht gebied van 13 meter getrokken. Rond de open wapenop-
stelling is dit 6 meter. 
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Overzicht verdacht gebied 

 

 
 

In bovenstaand figuur is een globaal overzicht gegeven van het verdacht gebied. Door de oppervlakte van het onder-

zoeksgebied is het niet mogelijk om een gedetailleerde opgave te geven. Deze kan gevonden worden op de CE-

bodembelastingkaart (A0 versie) 16S140-BB-01 die separaat verzonden is. 

 

Het verdachte gebied is tevens weergegeven op de CE-bodembelastingkaart in bijlage 6. 

 

 Soort en verschijningsvorm van CE 5.5

 

In de verdachte gebieden moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid van de volgende hoofd- en subsoor-

ten CE: 

 

Soort en verschijningsvorm van CE: 

Hoofdsoort  Subsoort  Nationaliteit Verschijnings-

vorm 

Maximaal aantal 

aan te treffen 

Kleinkalibermunitie Diverse Duits Gedumpt en/of 

begraven 

Onbekend 

Geschutmunitie 

Hand- en geweergranaten 

Munitie voor granaatwer-

pers 

Toebehoren van munitie 

Raketten 3 inch met 

gevechts-

lading half-

pantser 60 lb. 

Brits Verschoten 

Afwerpmunitie
22

 GP en/of MC
23

 Afgeworpen 

                                                           
22

 Type ontsteker is niet bekend. 



 
 
 

 
 

 
 

16S140-VO-02  Pagina 75 van 102 
 

 

Hoofdsoort  Subsoort  Nationaliteit Verschijnings-

vorm 

Maximaal aantal 

aan te treffen 

van 250 en/of 

500 lb. 

50 kilogram Duits Afgeworpen 

 

Over de aantallen aan te treffen CE zijn op basis van het beschikbare feitenmateriaal geen zinnige uitspraken te doen. 

 

In de onderstaande tabel is voor elke aan te treffen hoofdsoort CE beschreven, wat de aanleiding is om deze te ver-

wachten. 

 

Onderbouwing: 

Hoofdsoort Argumentatie mogelijke aanwezigheid CE 

Kleinkalibermunitie In het onderzoeksgebied heeft de Duitse bezetter militaire verdedigingswer-

ken aangelegd. Bij het verlaten van de stelling kan CE zijn achtergebleven. Geschutmunitie 

Hand- en geweergranaten 

Munitie voor granaatwerpers 

Toebehoren van munitie 

Raketten Het onderzoeksgebied is door Duitse bommenwerpers gebombardeerd en 

door Britse bommenwerpers beschoten en gebombardeerd. Bij de beschie-

tingen cq. het bombarderen kunnen blindgangers zijn achtergebleven. 

Afwerpmunitie 

 

 Verticale begrenzing verdacht gebied 5.6

 

De verticale begrenzing van het verdacht gebied bestaat uit een bovengrens en een ondergrens. De ondergrens is de 

maximale indringingsdiepte van een explosief in de bodem. De bovengrens is het maaiveld tijdens de oorlog. 

 

Naoorlogs grondverzet 

De bovengrens kan afwijken van de huidige maaiveldhoogte als er sprake is geweest van naoorlogse bodemgerela-

teerde werkzaamheden waarbij grondpakketten zijn afgegraven of het maaiveld uit de oorlog is opgehoogd. In het on-

derzoeksgebied is na de oorlog de N11 aangelegd en is het Gouweaquaduct gegraven. Bij deze werkzaamheden is 

het maaiveld op locatie zeer waarschijnlijk opgehoogd dan wel afgegraven. Het is niet doelmatig om voor de gehele 

gemeente de veranderingen van het maaiveld sinds de Tweede Wereldoorlog in kaart te brengen. Daarom is voor de-

ze analyse ervan uitgegaan dat het maaiveld in het onderzoeksgebied sinds de Tweede Wereldoorlog hetzelfde is ge-

bleven.  

 

Uit de geraadpleegde sonderingen en bodemgegevens
24

 blijkt dat de bodemopbouw rond de spoorzone bestaat uit 

voornamelijk klei met daartussen veenlagen. Op een diepte van 11,50 meter –NAP bevindt zich in het gehele gebied 

een zandlaag waar bommen niet dieper kunnen indringen. Het maaiveld in het gebied ligt op circa 1,60 meter –NAP. 

 

Maximale diepteligging gedumpte kkm, geschutmunitie, etc. 

Bij dumping op het land zullen CE niet dieper liggen dan de bodem van de ten tijde van de dumping aanwezige ge-

schut- en wapenopstelling. Deze zal in het algemeen niet dieper zijn dan 1,50 meter –MV van de Tweede Wereldoor-

log. Dit is 3,10 meter –NAP. 

 

Maximale diepteligging verschoten raketten 

De indringingsdiepte van verschoten raketten is, behalve van het kaliber, afhankelijk van de plaatselijke grondcondities 

(grondsoort, vochtigheid, wel/niet bevroren, etc.), en van en de hoek van indringen. Omdat de laatstgenoemde zaken 

in veel gevallen niet meer zijn vast te stellen, worden door Saricon de indringingsdiepten aangehouden die bij diverse 

opsporingen empirisch zijn vastgesteld. Voor dit onderzoek is vastgesteld dat de indringingsdiepte voor raketten van 60 

lb. bij een indringingshoek van 30 graden 5,00 meter –NAP is (3,40 meter –MV). 

 

Maximale diepteligging afwerpmunitie 

Saricon heeft een rekenmethode ontwikkeld die de maximale indringingsdiepte van afwerpmunitie (vliegtuigbommen) 

ten opzichte van het maaiveld kan berekenen. De berekening kan worden toegepast voor alle soorten brisantbommen 

en is gebaseerd op: 

                                                                                                                                                                                                                 
23

 General Purpose/Medium Capacity. 
24

 Via Dinoloket. 
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 Gegevens over de vliegtuigbom (afwerphoogte, afwerpsnelheid, gewicht, diameter en vorm van de neus); 

 Bodemgesteldheid (bodemopbouw, sondeergegevens en wrijvingsgetal). 

 

De berekening is gebaseerd op een zogeheten worst case scenario: bij de berekening is als uitgangspunt genomen dat 

de vliegtuigbom verticaal de bodem raakt en rechtstandig indringt met een volledige verticale indringing in de bodem, 

waarbij de neus van de vliegtuigbom op het diepste punt tot stilstand komt door de opwaartse druk van de grondsoort. 

In de praktijk echter zal een vliegtuigbom altijd de bodem indringen onder een bepaalde hoek, die vanwege een gebrek 

aan gegevens niet meer te berekenen is voor bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Voorts zal een vlieg-

tuigbom, eenmaal onder de grond, altijd de weg van de minste weerstand volgen – en dus geen lineaire baan volgen. 

Als gevolg hiervan zal een vliegtuigbom in de praktijk minder diep zijn ingedrongen dan in de berekening is vastge-

steld. 

 

Door middel van de rekenmethode is beredeneerd dat de maximale indringingsdiepte van een vliegtuigbom van 500 lb. 

in een worst case scenario 9,90 meter beneden het maaiveld ten tijde van inslag is. Dit komt overeen met 11,50 meter 

–NAP. 

 

 Overzicht verticale begrenzing verdachte gebieden 5.7

 

Maximale diepteligging: 

Soort CE Maximale diepteligging t.o.v. 

maaiveld WOII  

Maximale diepteligging t.o.v. 

NAP 

Kleinkalibermunitie 1,50 meter –MV 3,10 meter –NAP 

Geschutmunitie 

Hand- en geweergranaten 

Munitie voor granaatwerpers 

Toebehoren van munitie 

Raketten 3,40 meter –MV 5,00 meter –NAP 

Afwerpmunitie 9,90 meter –MV 11,50 meter –NAP 
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6 Conclusie en aanbevelingen 

 Conclusie 6.1

 

In opdracht van de Omgevingsdienst Midden-Holland heeft Saricon een vooronderzoek CE uitgevoerd voor de ge-

meente Alphen aan den Rijn. 

 

Uit het onderzoek is gebleken dat het onderzoeksgebied gedurende de Tweede Wereldoorlog gebombardeerd is door 

Duitse en geallieerde vliegtuigen en dat de Duitse bezetter actief was met het aanleggen van een verdedigingslinie 

dwars door het onderzoeksgebied. Na de Tweede Wereldoorlog zijn er bij diverse zoekacties in het onderzoeksgebied 

CE gevonden. Op basis van de beoordeling van alle op het moment van opstellen van dit rapport beschikbare bron-

nenmateriaal is geconcludeerd dat er voldoende indicaties zijn om te spreken van de mogelijke aanwezigheid van CE. 

Als gevolg van bombardementen, raketbeschietingen en de Duitse militaire aanwezigheid kunnen in het onderzoeks-

gebied kleinkalibermunitie, geschutmunitie, hand- en geweergranaten, munitie voor granaatwerpers, toebehoren van 

munitie, raketten en afwerpmunitie aanwezig zijn.  

 

Het onderzoeksgebied is gedeeltelijk verdacht van CE. Dit is gespecificeerd op de CE-bodembelastingkaart in bijlage 

5. De maximale diepteligging van CE is besproken in paragraaf 5.6. 

 

De CE-bodembelastingkaart, de rapportage en de gebeurtenissenlijst, geven een op dit moment zo volledig mogelijk 

beeld van de relevante indicaties en contra-indicaties van CE in het onderzoeksgebied. De kaart kan gebruikt worden 

als globaal overzicht. Het is echter niet zeker of er daadwerkelijk CE in de verdachte gebieden aanwezig is. Dit kan al-

leen worden vastgesteld via fysieke explosievenopsporingswerkzaamheden. Bij werkzaamheden in verdacht gebied 

zal dus altijd een vervolgstap gedaan moeten worden. 

 

 Advies vervolgtraject 6.2

 

Saricon adviseert om voor werkzaamheden in verdacht gebied opsporing van CE te laten plaatsvinden. Hierbij is het 

nuttig om voordat deze werkzaamheden van start gaan eerst na te gaan of het maaiveld hetzelfde is gebleven als het 

maaiveld ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Dit om de diepte van een mogelijk aanwezig explosief exact te bepa-

len. 

 

Indien gewenst, kan een risicoanalyse (RA) worden uitgevoerd in vervolg op het vooronderzoek. De RA heeft tot doel 

te bepalen of het verdacht gebied op de CE-bodembelastingkaart voor de uitvoeringswerkzaamheden wel relevant is. 

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij veel voorkomende ondiepe grondroerende werkzaamheden op locaties waar na-

oorlogs al veel grondverzet heeft plaatsgevonden. Verder kan een RA de overlast van eventuele projectstagnatie be-

perken. Tevens wordt op basis van een analyse van risico’s van CE voor de daadwerkelijke uitvoering van het project 

bepaald wat de meest geschikte detectietechniek is. 

 

Mochten bij werkzaamheden in de onverdachte gebieden toch spontaan CE worden aangetroffen dan is het zaak dat 

een procedure in werking wordt gesteld om het risico tot een minimum te beperken. De politie moet worden gewaar-

schuwd, die de EODD van een eventuele vondst in kennis zal stellen. 

 

Verder adviseert Saricon een afschrift van dit rapport naar de betrokken gemeente te versturen zodat het bevoegd ge-

zag op de hoogte is van de mogelijke aanwezigheid van CE binnen gedeelten van zijn gemeente. 

 

Tot slot: de branchevereniging voor explosieven onderhoudt een ‘bommenkaart’.
25

 Op deze kaart worden alle uitge-

voerde vooronderzoeken en opsporingswerken door WSCS-OCE gecertificeerde bedrijven in Nederland gepubliceerd. 

Publicatie van onderhavig onderzoek op deze bommenkaart is te adviseren, met het delen van deze kennis zijn toe-

komstige projectontwikkelaars op de hoogte van de mogelijk aanwezigheid van CE in het onderzoeksgebied. 

 

 

  

                                                           
25

 www.explosievenopsporing.nl 
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7 Bijlagen 
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 Bijlage 1: Distributielijst 7.1

 

 Omgevingsdienst Midden-Holland; 

 Saricon. 
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 Bijlage 2: Bronnenlijst 7.2

 

 

Rapportages van eerdere (voor)onderzoeken: 

 

 Rapport van Vooronderzoek omgeving stationsgebouw gemeente Alphen aan den Rijn, van de Explo-

sieven Opruimingsdienst met kenmerk 19990542 d.d. 27 april 1999; 

 Rapport van Vooronderzoek Spoorwegovergang over het Gouwe-Aar kanaal, van de Explosieven Op-

ruimingsdienst met kenmerk 20010921 d.d. 18 maart 2002; 

 Rapport van Vooronderzoek woningbouwlocatie nabij Avifauna, van de Explosieven Opruimingsdienst 

met kenmerk 20021949 d.d. 20 februari 2003; 

 ‘Rapportage historisch onderzoek Alphen aan den Rijn naar de mogelijkheid van aanwezige explosieven uit de 
Tweede Wereldoorlog’, Leemans, kenmerk S2006.028, d.d. oktober 2006; 

 Rapport van Vooronderzoek Schans Oost, van de Explosieven Opruimingsdienst met kenmerk 

20010921/003 d.d. 6 februari 2008; 

  ‘Vooronderzoek Conventionele Explosieven RijnGouweLijn Leiden-Gouda’, Saricon, kenmerk 10S066, d.d. 

29 september 2010; 

  ‘Briefrapportage Aanvullend vooronderzoek Conventionele Explosieven RijnGouweLijn’, Saricon, kenmerk 

11S055-VO-02, d.d. 21 maart 2011; 

 ‘Projectgebonden Risicoanalyse Conventionele Explosieven Vaarwegen 6, 8 en 9 Provincie Zuid-Holland’, Sa-

ricon, kenmerk 10S143-PRA-03, d.d. 20 mei 2011; 

 ‘Vooronderzoek Conventionele Explosieven Parallelstructuur A12 Extra Gouwekruising/Moordrechtboog’, Sa-

ricon, kenmerk 11S150-VO-02, d.d. 17 januari 2012; 

 ‘Adviesrapport Conventionele Explosieven Vaarwegen Provincie Zuid-Holland’, Saricon, kenmerk 11S129-AR-

03 d.d. 26 januari 2012; 

  ‘Probleeminventarisatie Conventionele Explosieven Kadetrajecten Het Zaans Rietveld te Alphen aan den 

Rijn/Boskoop en Zuidzijderpolder te Bodegraven’, Saricon, kenmerk 11S180-PI-02, d.d. 27 februari 2012; 

 ‘Briefrapportage Luchtfoto-onderzoek Steektermolen te Alphen aan den Rijn’, Saricon, kenmerk 12S063-AO-

01, d.d. 3 mei 2012; 

 ‘Historisch Vooronderzoek HOV Gouda-Alphen’, REASeuro, kenmerk RO-150141 versie 0.1,d.d. 4 november 

2015; 

 ‘Historisch Vooronderzoek Niet Gesprongen Explosieven Zuid-Holland vaarwegtrajecten. Traject 9: Gouwe, 

Otwegwetering’, REASeuro, d.d. 20 februari 2015; 

 ‘Vooronderzoek Conventionele Explosieven Alphen aan den Rijn. Riolering Molenvliet’, BeoBOM, kenmerk 

2015-73-VO-01, conceptversie, zonder datum, 2015; 

 ‘Vooronderzoek Conventionele Explosieven Zegerplas te Alphen aan den Rijn’, Saricon, kenmerk 16S080-

VO-01, d.d. 27 juli 2016; 

 ‘Vooronderzoek Conventionele Explosieven locatie 3 HAVIO te Alphen aan den Rijn’, Saricon, kenmerk 

16S064-VO-01 d.d. 4 augustus 2016; 

  ‘Vooronderzoek Conventionele Explosieven ter plaatse van Reconstructie Hazerswoude-Dorp (West), ge-

meente Alphen aan den Rijn’, T&A survey, kenmerk GPR6131, d.d. 27 september 2016; 

 ‘Projectgebonden Risico Analyse (PRA) Conventionele Explosieven ter plaatse van de Oude Rijn te 

Alphen aan den Rijn’, T&A survey, kenmerk GPR5251, d.d. 4 december 2016. 

 

Uitgevoerde opsporingswerken: 

 ‘Detectierapport Sonderingen en boringen RGL fase 1 Alphen a/d Rijn-Leiden’, Sarcion, kenmerk 72537-DR-

01, 8 juli 2009; 

 ‘Procesverbaal van oplevering. Verklaring vrij van explosieven Oeververvanging Alphen aan den Rijn’, T&A 

survey, kenmerk GPR5812, d.d. 10 mei 2016 en 22 juni 2016; 

 ‘Procesverbaal van oplevering. Verklaring vrij van explosieven Polder Zaanse Rietveld te Boskoop (Otweg)’, 

T&A survey, kenmerk GPR6128, d.d. 9 november 2016. 
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 Boer, A.M. den (red.), De kleine geschiedenis van het Groene Hart. Deel 13: Oorlog en Revolutie (Zwolle 

2009); 

 Cabell, C. en G.A. Thomas, Operation Big Ben. The Anti-V2 Spitfire Missions 1944-1945 (Gloucester-shire, 

1988); 

 Egmond, Jan van, 100 jaar Aarlanderveen (1999); 

 Elhorst, K.L.H.E., 75 jaar Alphen aan den Rijn: stad in het groene hart (Alphen aan den Rijn 1993); 

 Graaf, H. de, Koudekerk aan den Rijn 1940-1945. Van bombardement tot bevrijding (z.p. 1995); 

 Geschiedkundig Tijdschrift Alphen aan den Rijn, De Viersprong nr. 103 (Alphen aan den Rijn 2010); 
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 Historische Werkgroep Zwammerdam, Ons Zwammerdam: historische reeks: verzameld en bijeengebracht 

door de leden van de Historische Werkgroep Zwammerdam (Zwammerdam 1987); 

 Hoeven, A.J.F. van der, Het jaar rond in agrarisch Benthuizen: de eerste helft van de twintigste eeuw in een 

Zuidhollands plattelandsdorp (Benthuizen 1990); 

 Huurman, C., Het Spoorwegbedrijf in oorlogstijd 1939-1945 (’s-Hertogenbosch 2001); 

 Kamphuis, P.H., 'Alphen aan den Rijn en de Tweede Wereldoorlog' in: De Viersprong: 50 jaar bevrijding (Al-

phen aan den Rijn 1995); 

 Klep, C. en B. Schoenmaker, De bevrijding van Nederland 1944-1945. Oorlog op de flank (Den Haag 1995); 

 Korthals Altes, A., Luchtgevaar. Luchtaanvallen op Nederland 1940-1945 (Wormer 1984); 

 Kroon, C., Hazerswoude tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bezetting, strijd en overleving (Hazerswoude 

2010); 

 Meijers, A.H., Achtung Minen – Danger Mines. Het ruimen van landmijnen in Nederland 1940-1947 (Soester-

berg 2013); 

 Mey, M.H., Luchtoorlog boven Koudekerk en Hazerswoude-Rijndijk en het relaas van de Luchtwachtdienst 

(Koudekerk aan den Rijn 2010); 

 Schellingerhout, A., 'December 1944' in: Benthuizer Turfjes september 2002 (Benthuizen 2002); 

 Steenbakker Morilyon Loijsen, J.J., Boskoop in de bewogenheid van deze tijd (Boskoop 1948); 

 Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945, Verliesregister 1939-1945. Alle militaire vliegtuigverliezen in Nederland 

tijdens de Tweede Wereldoorlog (z.p. 2008); 

 Vaartjes, G.M.C., Tussen Duitsland en Indië: Boskopers van oorlog naar oorlog 1940-1949 (Boskoop 2014); 

 Verhoef, Bernadette, Met Kerstmis zijn we vrij!: mensen verhalen over de Tweede Wereldoorlog in Hazers-

woude en Koudekerk (Hazerswoude 2010); 

 Verkleij, N.C.W. en H.J. Habermehl, 1944 Alphen aan den Rijn 1945 in woord en beeld. Van Dolle Dinsdag tot 

de Bevrijding 2e druk (Alphen aan den Rijn 1995); 

 Zwanenburg, G.J., En nooit was het stil. …Kroniek van een luchtoorlog (Almere, 1992). 

 

Gemeente- en streekarchieven: 

 

Streekarchief Rijnlands Midden, Alphen aan den Rijn: 

Toegangsnummer Inventarisnummer Omschrijving 

110.1.02 Archief 

gemeente Alphen aan 

den Rijn 1938-1991 

339 Zorg voor door oorlogsschade getroffenen; schade aan gebouwen 
e.d., algemeen, 1945-1955 

340 Zorg voor door oorlogsschade getroffenen; schade aan gebouwen 
e.d., algemeen, 1940-1944 

341 Alfabetisch register van gevallen van oorlogsschade 

345 Bezettingsschade aan gemeente-eigendommen, 1940-1954, ber-
ging aangespoelde mijnen en niet-ontplofte bommen 

350 Zorg voor door oorlogsschade getroffenen; bijzondere gevallen, 
1940-1953 

351 Zorg voor door oorlogsschade getroffenen; bijzondere gevallen, 
1940-1955 

352 Zorg voor door oorlogsschade getroffenen; bijzondere gevallen, 
1940-1953 

353 Zorg voor door oorlogsschade getroffenen; bijzondere gevallen, 
1945-1959 

354 Zorg voor door oorlogsschade getroffenen; bijzondere gevallen, 
1946-1957 

355 Zorg voor door oorlogsschade getroffenen; bijzondere gevallen, 
1948-1958 

356 Zorg voor door oorlogsschade getroffenen; bijzondere gevallen, 
1955-1960 
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357 Zorg voor door oorlogsschade getroffenen; bijzondere gevallen, 
1953-1960 

361 Oorlogsschade en sloop van panden door de Duitse Wehrmacht 

362 Oorlogsschade ontstaan door bominslag, diefstal, roof e.d. op diver-
se data 

363 Oorlogsschade Z.J. Benschop, Kortsteekterweg 12. Dossier III 

365 Kaarten oorlogsschade 

1010 Uitvoering van grond-, riolerings- en bestratingswerken nabij de 
Vinkebuurt en de Spoorlaan, 1957-1959: opruiming vliegtuigbom-
men 

1748 Brandweer. Dagrapporten: jaren 1938-1944 

6077 Gevaarlijke stoffen, ontploffing en ontbranding. 
Diverse onderzoeken naar onontplofte oorlogsexplosieven in de 
gemeente Alphen aan den Rijn, 1981-1987 
-besluit d.d. 12-12-1985, min. van binnenlandse zaken, houdende 
een regeling met betrekking tot de toekenning van bijdragen aan 
publieksrechtelijke lichamen ter zake van de kosten van de rui- ming 
of opsporing van als gevolg van de Tweede Wereldoorlog achterge-
bleven explosieven 
-gebied rond de Prins Hendrikstraat 
-Conradstraat 
-Prinsenlaan 
-Rijnstroomgebied 
-verwijzing 150 KV-verbinding Alphen aan den Rijn-Gouda 
-verwijzing (1328/3) 

6435 Demontage van een vliegtuigbom op een terrein aan de Schans 
nabij fa. Zeeman Textielsupers d.d. 26-07-1990, 1990-1991 

7913 Opruiming op 13-05-1990 van vliegtuigbom, gelegen op terrein nabij 
Dwarsligger/parkeerterrein N.S. 

9933 Dossier inzake de aanleg van een ondergrondse 150 KV-verbinding 
Alphen aan den Rijn-Gouda en ondergrondse 50 KV-verbinding 
Gouda-Bodegraven, o.a. onderzoek door E.O.D. naar explosie-
ven,1980-1988. 

110.1.15 Archief ge-

meentepolitie Alphen 

aan den Rijn 1929-

1993  

36-55 Dagrapporten 18 april 1940 t/m 16 april 1945 

36 Dagrapporten 18 april - 15 juli 1940 

47 Dagrapporten 6 mei - 12 augustus 1943 

51 Dagrapporten, 27 april 1944 - 3 juli 1944 

55 Dagrapporten 26 januari - 16 april 1945 

142.1.03 Archief ge-

meente Benthuizen 

1936-1990 

20 Rapporten, meldingen bijzondere gevallen van de luchtbescher-

mingsdienst Benthuizen 1944-1945 

180.1.16 Archief ge-

meente Boskoop 1929-

2000 

1964 Stukken betreffende de handhaving van de openbare orde (afkondi-

ging maatregelen) 1940-1945 

2501 Stukken betreffende het onderzoek en opruimen naar explosieven uit 

de Tweede Wereldoorlog nabij de Otweg en Compierekade 1988-

1992. 

3547 Stukken betreffende de oorlogsmonumenten in Boskoop 1945-1986 

3713 Lijst met de namen van de gesneuvelde en vermiste Boskoopse 

militairen, 1941 

3714 Oorlogsschade. Stukken betreffende de aangiften en overzichten van 

de oorlogs- en bezettingsschade 1945-1956 

3715 Oorlogsschade. Stukken betreffende het herstel aan oorlogs- en 

bezettingsschade 1942-1945 

3973 Oorlogsschade. Stukken betreffende de bezettingsschade tankgracht 

in een weiland aan de Hoogeveenseweg 1943-1947 

4040 Stukken betreffende de organisatie van de Luchtbeschermingsdienst 

1928-1940 

143.1.09 Archief ge-

meente Hazerswoude 

1927-1945 

248 Luchtbeschermingsdienst. Taakuitoefening van de luchtbescher-

mingsdienst 1938-1946 

260 Dossier inzake het herstel van de door oorlogsgeweld vernielde 

Christelijke school aan de Rijndijk, 1940 - 1943 

http://www.streekarchiefrijnlandsmidden.nl/collecties/archiefbank?mivast=105&mizig=210&miadt=105&miaet=1&micode=180.1.16&minr=7214159&miq=997576998&miview=inv2&milang=nl
http://www.streekarchiefrijnlandsmidden.nl/collecties/archiefbank?mivast=105&mizig=210&miadt=105&miaet=1&micode=180.1.16&minr=7214159&miq=997576998&miview=inv2&milang=nl
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261 Dossiers betreffende de aangifte van oorlogsschade aan woningen, 

gebouwen en bezittingen 1940-1946 

143.1.10 Archief ge-

meente Hazerswoude, 

1946-1990 

3126 Dossiers inzake oorlogsschade 1946-1956, Kester, 1953-1955 

3130 Dossiers inzake oorlogsschade 1946-1956, van Klaveren 1946-1955 

3144 Dossiers inzake oorlogsschade 1946-1956, woonark Paulus 1948-

1951 

145.1.03 Archief ge-

meente Koudekerk aan 

den Rijn 1935-1990 

- - 

114.1.07 Archief ge-

meente Zwammerdam 

1813-1964 

1801 Register van opgemaakte en verzonden processen-verbaal 1942-

1953 

 

Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard, Woerden/Oudewater:  

Toegangsnummer Inventarisnummer Omschrijving 

B005 Luchtbescher-

mingsdienst Bodegra-

ven (Tweede Wereld-

oorlog) 1940 

1-3 Register houdende rapporten van de wachtdiensten op de gemeente-

toren (3 delen) 

1. 22 april - 18 juli 1940 

2. 19 juli - 10 oktober 1940 

3. 11 oktober - 23 november 1940. 

R002 Gemeente 

Reeuwijk 1811-1948 

586 Rapporten van de gemeenteveldwachter, hoofd van de Luchtbe-

schermingsdienst, betreffende de werkzaamheden 1939-1940. 

651 Stukken betreffende de begrafenis van zeven in de gemeente ge-

sneuvelde Australische oorlogsvliegers en het onderhoud van hun 

graven. 

859 Stukken betreffende de sloop van een door de Duitse bezetter aan-

gelegde tankversperringsmuur langs de Burgemeester Lucasselaan, 

1944-1946. 

 

 

Nationaal Archief, Den Haag: 

 

Toegang Inventarisnummer en omschrijving 

2.04.53.15 Inspectie Bescherming Bevolking 

Luchtaanvallen 

76 Meldingen en processen-verbaal ontvangen van gemeenten 

over geallieerde luchtactiviteiten, 1940-1941, Zuid-Holland 

3.09.34 Archief Militair Gezag in Zuid-

Holland, 1944-1947 

43 PMC Zuid-Holland, Quarles van Ufford, 4 september 1944-31 juli 

1945. Stukken betreffende de opsporing en opruiming van mijnen, 

bommen, munitie en andere explosieven, 1945. 

146 PMC Zuid-Holland, Bloemarts, 1 okt 1945-24 nov 1945. Stuk-

ken betreffende de opsporing en opruiming van mijnen, bommen, 

munitie en andere explosieven, 1945. 

147 PMC Zuid-Holland, Bloemarts, 1 okt 1945-24 nov 1945. Stuk-

ken betreffende het onderzoek naar verongelukte geallieerde vlieg-

tuigen en hun bemanningen en de berging van vliegtuigwrakken, 

1945 

465 Stukken betreffende de opsporing en opruiming van mijnen, 

bommen, springstof en andere explosieven, 1945. 

2.13.25 Archief Militair Gezag 1943-1946 491 Stukken betreffende de bemiddeling bij de vernietiging van 

Duitse munitie en ander oorlogsmateriaal, 1945 

523 Mijnopruimingsdienst. Correspondentie met en afhandeling van 

aangelegenheden van onderdelen van het Militair Gezag, 1945-

1948 

1567 Stukken betreffende de opsporing en ruiming van mijnen en 

andere explosieven, 1944-1945 

2809 Stukken betreffende de organisatie van de mijnopruimings-

dienst en het opsporen en ruimen van mijnen die de uitvoering van 

bepaalde openbare werken verhinderen [IVf],1945 

3747 Overzicht van de ontmijning van Nederland,1945 
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2.04.110 Korps Hulpverleningsdienst 4 Agenda van ingekomen en uitgegane stukken, 1957-1958 

5 Correspondentie van de Hulpverleningsdienst, 1959-1974 

10 Stukken betreffende dankbetuigingen voor verrichte werkzaam-

heden, 1945-1970 

11 Stukken betreffende de geschiedenis van het Korps Hulpverle-

ningsdienst, 1968-1971 

15 Registers met krantenknipsels inzake explosieven, 1945-1959 

20 Registers met krantenknipsels inzake explosieven, 1945-1957 

21 Registers met krantenknipsels inzake explosieven, 1945-1959 

22 Stukken betreffende diverse verzoeken om inlichtingen, 1959-

1971 

26 Stukken betreffende diverse verzoeken om inlichtingen, 1959-

1971 

27 Verzameling krantenknipsels inzake de Hulpverleningsdienst, 

1947-1970 

28 Registers met krantenknipsels inzake explosieven, 1945-1959 

 
Semistatische Archiefdiensten Ministerie van Defensie (SSA), Rijswijk: 

 

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

 

Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), Den Haag: 

 

 Collectie 575, Duitse verdedigingswerken en inundaties van Nederlands grondgebied in de oorlog en rappor-

ten van militaire aard vanuit bezet Nederland aan het Bureau Inlichtingen Londen 1940-1945: 

 

Inventarisnummer Omschrijving 

26 Bericht J.A. 258 d.d. 5 februari 1945. Duitse bezetting in de driehoek gevormd door de 

kust van de grens gemeenten Den Haag-Wassenaar tot de Zilk-Alphen aan den Rijn- 

Wassenaar Zuid zou ongeveer 4000 man tellen. 

Bericht J.A. 274 d.d. 10 februari 1945. Bericht sterkte bezettingen van Alphen (..) en 

Zwammerdam. 

56 Bericht J.A. 311 Troepensterkte en troepenlegering in de gemeenten Alphen a/d Rijn, 

Hazerswoude. 

Bericht J.A. 333, 1 maart 1945 (..) Bewaking spoorlijnen Leiden-Alphen a/d Rijn. 

Bericht J.A. 362. Verplaatsing van troepen uit Leiden en Hazerswoude.  

Bericht J.A. 337. Luchtaanvallen op (..) spoorlijn Leiden-Woerden ter hoogte van de grens 

Zoeterwoude-Hazerswoude 

Bericht J.A. 340. Air activity vervolg rapport J.A. 337. 

Bericht J.A. 348. Inlichtingen. Algemeen. 

Bericht J.A. 349. Troepenlegering te (..) Hazerswoude. 

Bericht J.A. 350. V-wapen. 

57 Geen relevante info. 

58 Bericht J.A. 417. Air activity en algemeen. 

Bericht J.A. 418. Air Activity en algemeen. 

Bericht J.A. 429. Air activity, troepenverplaatsing en legering 

Bericht J.A. 491. Troepenlegering te Leiden (..) Hazerswoude. 

Bericht J.A. 508. Inundaties, troepenopstellingen te Benthuizen (..) Hazerswoude. Bouw 

van versterkingen te Hazerswoude en omgeving. 

Bericht J.A. 516. Troepenverplaatsingen te (..) Hazerswoude 

119 Verslag verdedigingswerken en inundatien in de bezettingstijd, hoofdstuk V. Blz. 289, nr. 

39. Gegevens betreffende inundatiën polderpeilen enz. van enige polders in de omgeving 

van Alphen aan den Rijn. 

133a Kaart d.d. 15 april 1945 (1:50.000). Vernielingsplan (..) met lijn Haarlemmermeer, 

Woubrugge, Boskoop. 

137 Overzichtskaart Alphen (1:200.000) d.d. 26 maart 1945. 
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223 Kaart A-245 d.d. 10 mei 1944. 2e Verdedigingslinie gedeelte Alphen-Moordrecht I t/m V. 

230 Kaart A-280 d.d. 7 juni 1944. 2e Verdedigingslinie gedeelte Alphen-Aalsmeer I t/m VI. 

289 Bericht E/1282/45 d.d. 20 januari 1945. Rapport Spijker No. 41 Sterkte van troepen in Den 

Haag; Alphen aan den Rijn. 

383 Bericht GB/5524/44 d.d. 16 mei 1944. (..) Verdediging Moordrecht-Alphen aan den Rijn 10 

mei 1944. 

478 Bericht GB/7982/44 d.d. 10 oktober 1944. Plattegrond van verdedigingswerken bij de brug 

over de Gouwe bij Boskoop 

 

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD), Amsterdam: 

 

Toegang Inventarisnummer 

077 Generalkommissariat für das 

Sicherheitswesen 

518 Verslagen van de Befehlshaber der Ordnungspolizei betreffende de 

luchtaanvallen op Nederlands grondgebied van 21 tot en met 27 augustus 
1940. 

1328 Dagberichten van de Befehlshaber der Ordnungspolizei Den Haag 

betreffende vijandelijke luchtaanvallen, 1940-1941. 

1332 Stukken betreffende vijandelijke luchtaanvallen, landingen van vijan-

delijke vliegeniers, het vinden van versperringsballons, het werpen van 
springstoffen en het gebruik van sabotagematerialen, 1940-1943. 

216k Departement van Justitie 180 Rapporten van de plaatselijke luchtbeschermingsdiensten, politiekorp-

sen en de Marechaussee inzake het geven van het sein luchtalarm, het 
neerstorten van vliegtuigen en vliegtuigonderdelen en de vondst van niet-
ontplofte explosieven, 23 juni 1943 - 28 april 1944. 

181 -185 Processen-verbaal van de plaatselijke luchtbeschermingsdien-

sten, politie en Marechaussee met betrekking tot vijandelijke vliegtuigen, 
bomaanvallen en ontploffingen in verschillende gemeenten 

329 Stukken betreffende het melden van schade door bombardementen en 

beschietingen uit vliegtuigen, 24 februari 1944 - 31 maart 1945 

331 Stukken betreffende het opstellen van processen-verbaal inzake bom-

bardementen en beschietingen in verschillende gemeenten, 28 september 
1944 - 31 maart 1945 

493 Stukken betreffende het instellen van een onderzoek naar de gevolgen 

van luchtaanvallen, 8 oktober 1944 - 6 februari 1945 
 

Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD), Soesterberg/Rijswijk: 

 

 Collectie ruimrapporten (MORA’s en UO’s); Alphen aan den Rijn, nummers: 19731631; 19731752; 19791885; 

19793015; 19793563; 19800063; 19813546; 19820190; 19822309; 19830259; 19840769; 19841031; 

19841653; 19841804; 19863713; 19871512; 19872278; 19881422; 19892778; 19901259; 19901570; 

19901996; 19902348; 19940019; 19951803; 19952147; 19970659; 19971332; 19971814; 19990542; 

19991241; 20010921; 20010921/003; 20011646; 20021949; 20041669; 20071190; 20111175; Benthuizen, 

nummers: 20071227; 20100127; 19941844; Boskoop, nummers: 19732075; 19761678; 19774034; 19882995; 

19890502; 19893564; 20030754; 20061910; 20101288; Hazerswoude-Rijndijk en Dorp, nummers: 19752667; 

19752995; 19822986; 19844025; 19864266; 19882302; 19890549; 19950808; 19951014; 19981186; 

20110623; Koudekerk aan den Rijn, nummer: 20010089. Nummers: 20100127 (Benthuizen); 19893564, 

20101288 (Boskoop) en 19864266 (Hazerswoude-dorp) zijn niet aangeleverd door de EOD/SSA. 

 Collectie mijnenvelddocumentatie. 

 
National Archives, Londen: 

 

 Air Ministry: Allied Expeditionary Air Force, later Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force (AIR), and 

2nd Tactical Air Force: Registered Files and Reports (toegangsnummer AIR 37): 

 

Inventarisnummer Omschrijving 

712 Daily Log Second Tactical Air Force, Jan. – Apr. 1944 

713 Daily Log Second Tactical Air Force, May – June 1944 

714 Daily Log Second Tactical Air Force, July – August 1944 

715 Daily Log Second Tactical Air Force, Sept. – Oct. 1944 

http://www.archieven.nl/nl/search-modonly?mivast=298&mizig=210&miadt=298&miaet=1&micode=216k&minr=1605259&miq=125095559&miview=inv2&milang=nl
http://www.archieven.nl/nl/search-modonly?mivast=298&mizig=210&miadt=298&miaet=1&micode=216k&minr=1605259&miq=125095559&miview=inv2&milang=nl
http://www.archieven.nl/nl/search-modonly?mivast=298&mizig=210&miadt=298&miaet=1&micode=216k&minr=1605259&miq=125095559&miview=inv2&milang=nl


 
 
 

 
 

 
 

16S140-VO-02  Pagina 86 van 102 
 

 

Inventarisnummer Omschrijving 

716 Daily Log Second Tactical Air Force, Nov. – Dec. 1944 

717 Daily Log Second Tactical Air Force, Jan. – Feb. 1945 

718 Daily Log Second Tactical Air Force, Mar. – May. 1945 

 

 Air Ministry and Ministry of Defence: Operations Record Books, Commands, 1920-1980 (toegangsnummer 

AIR 24): 

 

Inventarisnummer Omschrijving 

632 H.Q. Fighter Command. Appendices. A - D. 01 January 1944 - 31 December 1944 

635 H.Q. Fighter Command. Appendices. A - E. 01 December 1944 - 31 December 1944 

638 H.Q. Fighter Command. Appendices. A - D. 01 January 1945 - 31 January 1945 

641 H.Q. Fighter Command. Appendices. A - D. 01 February 1945 - 28 February 1945 

644 H.Q. Fighter Command. Appendices. A - B. 01 March 1945 - 31 March 1945 

648 H.Q. Fighter Command. Appendices. A - D. 01 April 1945 - 30 April 1945 

 

 Air Ministry and successors: Operations Record Books, squadrons (toegangsnummer AIR 27): 

 

Inventarisnummer Omschrijving 

2078 Air Ministry and successors: Operations Record Books, Squadrons. No. 602 

SQUADRON. Operations Record Books. No 602 Squadron: Operations Record 

Book. 01 January 1944 - 31 May 1945 

2080 Air Ministry and successors: Operations Record Books, Squadrons. No. 603 

SQUADRON. Operations Record Books. No 603 Squadron: Operations Record 

Book. 01 January 1944 - 31 August 1945 

1890 Air Ministry and successors: Operations Record Books, Squadrons. No. 451 

SQUADRON (RAAF). Operations Record Books. No 451 Squadron RAAF (Royal 

Australian Air Force): Operations Record Book. 01 May 1941 - 31 January 1946 

 

Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg: 

 

 Luftwaffenführungsstab (toegangsnummer RL2-II): 

 

Inventarisnummer Omschrijving 

204-269 Lageberichte alle Fronten mit Anlagen. Apr. 1940 – 09.11.1941 

 

 Seekriegsleitung (toegangsnummer RM 7): 

 

Inventarisnummer Omschrijving 

345-348 Anlage zur Lagekarte 3 lfd. Nr. 240 (14.08.1940) - Nr. 265 (08.09.40) 

 

Saricon Collectie, Sliedrecht: 

 

 Collectie explosievengerelateerde nieuwsberichten 1982 – 2005; 

 

Collectie stafkaarten Kadaster, Zwolle: 

 

 Historische topografische data, Alphen aan den Rijn 1945 (via Esri, Nederland). 

 

Luchtfoto’s: 

 

Kadaster: 

Datum Doosnummer Sortienummer Fotonummer Kwaliteit  Dekking 

16 augustus 

1943 

644 D-999 4117, 4115, 4113, 

4109, 4108, 4111, 

3108, 3110, 3112, 

3113 

Redelijk Gedeeltelijk 
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Datum Doosnummer Sortienummer Fotonummer Kwaliteit  Dekking 

1 december 

1943 

640 E-656 4151 Slecht Gedeeltelijk 

4 december 

1943 

639 US7-AA442 9040 Slecht Gedeeltelijk 

24 februari 1944 31 US7-AA728 7149, 7148, 7147, 

7154, 7152, 7151, 

7150 

Goed Gedeeltelijk 

10 september 

1944 

651 106G-2750 3252 Goed Gedeeltelijk 

11 september 

1944 

5 106G-2792 3018 Goed Gedeeltelijk 

26 februari 1945 652 106G-4541 4152, 4154, 4051, 

3148, 3155, 3161, 

3163, 4148, 4237, 

4230, 4239 

Goed Gedeeltelijk 

642 106G-4544 3325, 3327, 4325, 

4321, 3319, 4321, 

4319, 4156 

Goed 

 

Gedeeltelijk 

 

1 maart 1945 653 106G-4570 4172, 4170, 3169, 

4168, 3166, 4176, 

4174, 4172 

Goed Gedeeltelijk 

14 maart 1945 31 106G-4783 4088, 4089, 4090 Goed Gedeeltelijk 

 

Universiteit Wageningen: 

Datum Collectienummer Sortienummer Fotonummer Kwaliteit  Dekking 

10 september 

1944 

0233-12 106G/2765 3220 Goed Gedeeltelijk 

11 september 

1944 

0223-01 106G/2792 3014, 3015, 3020, 

3022, 3025, 3026 

Goed Gedeeltelijk 

0223-03 106G/2792 4038, 4037, 4033, 

4031 

Goed Gedeeltelijk 

0223-02 106G/2792 4026 Goed Gedeeltelijk 

0223-04 106G/2792 3040, 3038 Goed Gedeeltelijk 

12 september 

1944 

0219-10 106G/2814 4009 Goed Gedeeltelijk 

0219-15 106G/2814 4104, 4105 Goed Gedeeltelijk 

0219-16 106G/2814 3103, 3104 Goed Gedeeltelijk 

0219-20 106G/2814 3212, 3213 Goed Gedeeltelijk 

0334-14 106G/2846 3321, 3317 Goed Gedeeltelijk 

0219-14 106G/2814 3211, 3209, 3208, 

3206, 3205, 3204 

Goed Gedeeltelijk 

0219-13 106G/2814 4204 Goed Gedeeltelijk 

0219-14 106G/2814 3199, 3201 Goed Gedeeltelijk 

13 september 

1944 

0213-16 106G/2878 3300 Goed Gedeeltelijk 

28 september 

1944 

0067-02 R4/941 3001 Goed Gedeeltelijk 

0067-03 R4/941 3011, 3010 Goed Gedeeltelijk 
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Datum Collectienummer Sortienummer Fotonummer Kwaliteit  Dekking 

0067-04 R4/941 4010, 1019, 4016 Goed Gedeeltelijk 

0067-02 R4/941 3001 Goed Gedeeltelijk 

30 november 

1944 

0231-04 R4/1364 3300 Redelijk Gedeeltelijk 

26 december 

1944 

0152-06 R4/1516 4201, 4206 Goed Gedeeltelijk 

0152-07 

R4/1516 

4207, 4209, 4211, 

4217, 4220, 4226, 

4224, 4213 

Goed Gedeeltelijk 

0152-08 R4/1516 3197, 3200 Goed Gedeeltelijk 

7 april 1945 0303-05 4/2185 3058 Goed Gedeeltelijk 

0303-06 4/2185 4057, 4060 Goed Gedeeltelijk 

11 april 1945 0119-05 R4/2258 4058, 4059 Goed Gedeeltelijk 

0119-06 R4/2258 3058, 3059 Goed Gedeeltelijk 

12 mei 1945 0516-02 12/2171 2031 Slecht Gedeeltelijk 

0502-07 12/2171 2011 Slecht Gedeeltelijk 

0502-07 12/2171 2031 Goed Gedeeltelijk 

28 augustus 

1945 

0031-01 16/2234 4187 Goed Gedeeltelijk 

0031-02 16/2234 3188 Goed Gedeeltelijk 

0031-03 16/2234 3143 Goed Gedeeltelijk 

0031-04 16/2234 4137, 4139, 4141, 

4142, 4143 

Goed Gedeeltelijk 

3 september 

1945 

0032-07 16/2238 4066, 4067 Goed Gedeeltelijk 

10 september 

1945 

0035-13 16/2244 4203, 4204, 4305,  Goed Gedeeltelijk 

0035-14 16/2244 3195, 3200, 3198, 

3197 

Goed Gedeeltelijk 

 

NCAP: 

Datum Sortienummer Fotonummer Kwaliteit  Dekking 

30 juni 1940 HNA-058 41 Redelijk Gedeeltelijk 

4 oktober 1940 C-453 1087 Slecht Gedeeltelijk 

29 oktober 1940 H-378 234, 450, 449, 

448, 30, 235, 

452, 451, 453 

Slecht Gedeeltelijk 

25 juli 1940 D-863 3129 Redelijk Gedeeltelijk 

3 juli 1945 3G-TUD-S088 5100 Slecht Gedeeltelijk 

19 juni 1945 19BS-9027 188, 189 

186 

Redelijk Gedeeltelijk 

22 maart 1945 106G-5026 4179, 4177, 

4175, 4173, 

4171, 3171, 

3167, 3169, 

3165, 4184, 

3172, 3173, 

Goed Gedeeltelijk 
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Datum Sortienummer Fotonummer Kwaliteit  Dekking 

4182, 4183 

18 maart 1945 106G-4891 3136 Goed Gedeeltelijk 

12 maart 1945 7-030C 2004, 2001, 

2003 

Goed Gedeeltelijk 

6 maart 1944 R-284 4015 Goed Gedeeltelijk 

2 maart 1945 106G-4590 4121 Goed Gedeeltelijk 
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 Bijlage 3: Getuigenverklaringen uit eerder onderzoek 7.3

 

Verklaring (brief) omtrent aanwezigheid Duitse bom aan Steekterweg, Zwammerdam (Alphen 

aan den Rijn, EOD melding nummer 19971814): 

‘Zwammerdam, 10 november 1997 

Aan de heer J. Demmendaal, 

Naar aanleiding van ons telefoongesprek en de daarna door U toegezonden tekening het volgen-

de. Volgens de gebroeders M. en J. van Asselt (..) moet er op het terrein van de zuivering Zwam-

merdam een niet ontplofte bom liggen. Tijdens de oorlog waren beiden woonachtig aan de Vin-

kebuurt te Zwammerdam. (..) Tijdstip van afwerpen bom is niet bekend. 

De bijna 60 jarige Willem Hoogendoorn, wonende Steekterweg 2 te Zwammerdam, wist zonder 

vooraf de tekening gezien te hebben nagenoeg exact de plaats aan te geven waar bom 13 is inge-

tekend. Na de oorlogsjaren 1940-1945 was hij als schooljongen onder andere als grasmaaier 

werkzaam bij de veehouder Stigter. Op de door hem aangewezen plaats was toen een gat met een 

doorsnede ruim 1 meter en een diepte van ongeveer 30 á 60 centimeter. Volgens overlevenden, 

waaronder de overbuurman van Stigter Sr. Was dit gat veroorzaakt door een aanwezige doch niet 

geëxplodeerde bom. Over de datum van inslag is hem niets bekend. 

Historische Vereniging Zwammerdam heeft geen gegevens over de gebeurtenissen van de eerste 

oorlogsjaren verzameld. 

Tot ongeveer 1959 was de veehouder Stigter, wonende aan de Steekterweg, eigenaar van be-

doeld perceel dat nadien aan de gemeente Alphen aan den Rijn werd verkocht. Stigter en diens 

vrouw zijn inmiddels overleden. De thans 63 jarige N.J. Stigter [zoon] (..) was tot het einde van het 

eigendomsrecht inwonend en in dienst van zijn vader. Op de plaats die door Hoogendoorn werd 

aangegeven is volgens Stigter een bom gevallen die niet is ontploft. Zijn vader heeft hem dit meer-

dere malen verteld. Na de oorlog zijn er terplaatse peilingen verricht doch de bom werd niet getra-

ceerd of geruimd. Gezien de aanwezigheid van de “krater” werd hem er op gewezen dat de bom 

mogelijk toch is geëxplodeerd. Vertrouwen hebbende in de uitspraken van zijn ouders en uit eigen 

waarnemingen werd dit tegengesproken. Persoonlijk heeft hij gezien dat de niet ontplofte- doch la-

ter geruimde bommen langs de spoorbaan Bodegraven-Alphen aan den Rijn soortelijke kraters 

hadden achtergelaten. In welk jaar de bom is gevallen weet hij niet. 

Zeker is dat in de jaren 50/60 diverse bommen in Zwammerdam en omgeving zijn opgegraven en 

onschadelijk gemaakt. C. Schellingerhout (..) was als kraanmachinist bij deze werkzaamheden be-

trokken. Van bedoelde bom weet hij niets. Afwisselend onder leiding van de heren Drenth – 

Brand(t) en een voor hem van naam onbekende ruimer – is later tijdens ruimwerkzaamheden van 

explosieven om het leven gekomen – werden de bommen geruimd. Volgens Schellingerhout mak-

ten zij deel uit van de explosieve [sic] opruimingsdienst Brabant, nadere gegevens onbekend. Mo-

gelijk zijn er in die jaren inlichtingen aan deze dienst verstrekt . 

Met vr. gr. [onleesbaar] Schrijvershof (politieman b.d.).’ 

 

 

Getuigenverklaring locatie blindganger in polder Groenendijk, Rijndijk 57, Hazerswoude-

Rijndijk (EOD melding 19890549): 

In een proces-verbaal d.d. 12 januari 1989 vertelt mevrouw W.J. Broers dat zij tijdens de Tweede 

Wereldoorlog met haar echtgenoot de heer P.J. Verdegaal een boerderij met land had aan perceel 

Rijndijk 57 te Hazerswoude. In de tweede helft van de Tweede Wereldoorlog vond er een lucht-

aanval plaats op een passagierstrein die richting Alphen reed. Dit was in het vroege voorjaar. Het 

vliegtuig wierp één bom naar de trein. De bom mistte de trein en kwam in het grasland ten zuiden 

van de spoorlijn terecht. De bom was niet ontploft. De echtgenoot had de bom in het weiland zien 

vallen. (..) Na de aanval is de plaats waar de bom was gevallen onderzocht door de heer Verde-

gaal en de pater van het dorp. Zij zagen daar een gat in de grond. Op die plaats was er jarenlang 

na de aanval slechte grasgroei. Als het droog weer was ontstond er al snel een bruine plek wat 

duidt op een tekort aan water. 

Mevrouw Broers en haar echtgenoot hebben dit verhaal meer dan 20 jaar geleden ook verteld aan 

medewerkers van de Gasunie toen deze in de naast omgeving graafwerkzaamheden verrichtten. 

Locatie van inslag: bij Rijndijk 57 het land in; het spoor oversteken; vervolgens de direct daarachter 

gelegen brug  over de sloot gaan; ongeveer 10 à 30 meter doorlopen en dan 90˚ naar links doorlo-

pen tot op ongeveer 10 à 30 meter voor de eerstkomende sloot.  

De boerderij is inmiddels afgebroken. Nu is er autobedrijf P.G.M. de Jong gevestigd. 
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Getuigenverklaringen bombardement(en) Otweg-Compierekade, Boskoop (gemeentearchief 

Boskoop 180.1.16 inventarisnummer 2501) 

 

Getuigenverklaring Arie Geers, 12 januari 1989. 

‘Op een Zaterdagmiddag begin april 1944 was ik samen met mijn broer J.R.W. Geers (…) aan het 

werk op ons land aan het Laag Boskoop. Het is het tweede perceel land gezien vanaf het Hoefijzer 

in de richting Roemer en thans in gebruik bij Van der Veer en Johan Koster.  

Terwijl wij daar aan het werk waren kwamen er uit zuidelijke richting drie engelse vliegtuigen aan. 

In dat voorjaar is er ongeveer tien zaterdagen achter elkaar met bommen gegooid. Die bewuste za-

terdag was dat niet de eerste keer. Vermoedelijk was het de bedoeling dat het spoorwegemplace-

ment gebombardeerd zou worden, maar er viel één bom op ons land ter hoogte van de loods (on-

geveer halfweg het land), die ontplofte, waarbij de scherven tot vooraan terecht kwam.  

Een tweede bom viel in de vliet ten westen van ons land op ongeveer dezelfde hoogte als de eer-

ste. Deze bom is niet ontploft. Een derde bom zag ik vallen in de Paddewetering. Ook die bom ont-

plofte niet. Deze laatste bom en daar gaat het om, viel nabij de woning van Piet Pakhuijzen machi-

nist van de polder Laag Boskoop. Ik hoorde later dat in die woning het serviesgoed uit de keuken-

kast was gevallen door de schok. Ik kan me herinneren dat die bommen ongeveer 90 centimeter 

tot één meter lang waren.  

De datum van dit voorval weet ik niet meer, maar ik herinner me wel dat deze vliegtuigen doorvlo-

gen in de richting Alphen aan den Rijn en vervolgens weer terugkwamen gevlogen, waarbij een 

bok, die in de Gouwe voer, werd beschoten. Bij die beschieting kwam de mij bekende Krijn van der 

Jacht toen die dag om het leven! Later werd beweerd dat het ging om oefeningen van engelse 

vliegers.  

Volgens mij moet ook mijn neef Jan Geers, wonende in de Dijkzichtflat zich dit kunnen herinneren. 

Hij was toen namelijk ook aan het werk op zijn land, twee percelen bij ons vandaan. Veder moet 

Kees le Clercq, wonende aan de Otweg dit vermoedelijk ook kunnen bevestigen. Hij woonde toen 

in het huis waarin nu Kees Bakhuijzen woonde aan de Compierekade. 

Ik hoop dat de ligging van die bom goed wordt onderzocht. Ik ben namelijk bang dat wanneer het 

gemaal eenmaal gaat draaien die bom na een tijdje in beweging komt. Dit kan gevaarlijke gevolgen 

hebben. 

Ik denk dat ik de locatie van beide bommen vrij precies kan aangeven en ben bereid om mijn me-

dewerking te verlenen. (…)’ 

 

Getuigenverklaring Cornelis Willem Le Clerq, 22 januari 1989 (…). 

‘Op een zaterdagmiddag in de maand maart 1944, half in de middag, bevond ik mij achter ons 

toenmalige huis, huidige adres Otweg 2. In dit huis woont nu Kees Bakhuijzen. Ik hoorde het geluid 

van vliegtuigen en omdat ik ze niet kon zien , liep ik de dijk omhoog. 

Ik zag toen twee vliegtuigen aan komen vliegen vanuit noordelijke richting, dus uit de richting van 

Alphen aan den Rijn. Welke nationaliteit die vliegtuigen hadden, weet ik niet. Ik zag dat die vlieg-

tuigen een duikvlucht inzetten, met als vermoedelijk doel de Otweg-spoorbrug of de spoorlijn. 

Toen ik die duikvlucht zag, liet ik me meteen op de grond vallen. Ik hoorde één of twee hevige 

knallen. Het aantal kan ik me niet meer herinneren. Toen de vliegtuigen wegwaren, zag ik dat één 

bom was ontploft net op de wal van de Vliet, achter het gemaal. Deze had de loopbrug gedeeltelijk 

vernield. Scherven van die bom vernielden volgens mij de gedenksteen in het sluisje (aan de zui-

delijke kant). 

De andere bom en daar gaat het hier om, viel ongeveer twintig meter ten noorden van het toenma-

lige huisje van meneer Maan. Ik heb altijd gedacht, dat die bom ook ontploft was. Daar is in die tijd, 

maar ook later eigenlijk nooit anders over gesproken. Ik meen me te herinneren dat in de bagger-

staal, waarin die bom terechtkwam zelfs een krater was ingeslagen. 

Volgens meneer Maan, die nu in Bodegraven woont, kan die bom toen nooit zijn ontploft, want dan 

zou het huisje van hem, dat zeer licht was gebouwd, zeker ook zijn vernield. 

Ik ben ervan overtuigd dat de vliegtuigen voor die duikvlucht vanuit het noorden kwamen. In het 

geval dat ze uit het zuiden zouden zijn gekomen, had ik ze namelijk kunnen zien zonder op de dijk 

te klimmen. Ons huis stond namelijk aan de zuidkant van die dijk. 

Wat betreft de datum kan ik niets met zekerheid zeggen. Mogelijk was het 25 maart, zoals meneer 

Bulk schrijft in het boekje ‘Goud voor de Gouwelijn’, uitgegeven naar aanleiding van het 50-jarig ju-

bileum van de spoorlijn Gouda-Alphen aan den Rijn. Ik weet wel dat het niet dezelfde dag was, als 

waarop Krijn van der Jacht bij een beschieting om het leven is gekomen. 

Als bijlage voeg ik hierbij een schetsje, gemaakt door le Clerq, waarop de locatie van de beide 

bommen is aangegeven. 
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Hiervan maakte ik, Konings, naar waarheid op dit rapport te Boskoop op 22 januari 1989. 

 

Getuigenverklaring d.d. 25 mei 1989 van mevrouw Christina Elisabeth van Halteren, geboren te 

Boskoop op 20 mei 1932. 

‘Ik vernam uit de krant dat het waterschap de Gouwelanden voornemens is een nieuw gemaal aan 

te leggen ter hoogte van de kruising Otweg-Compierekade. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 

woonde ik op de Otweg 20 te Boskoop. Medio februari 1945 bevond ik mij in deze woning. Plotse-

ling zonder dat ik een explosie hoorde, zag ik dat de ramen van dit huis in scherven naar binnen 

vielen. Ik ging daarop direct naar buiten en zag achter het gemaal, dat tegenover de woning lag, 

een uitwaaiing van modder en stenen voor het gemaal in een sloot een enorme waterzuil. Ik be-

greep toen dat er bommen waren gegooid, die op dat moment tot explosie kwamen. Ik heb deze 

bommen niet zien vallen [onderstreping getuigenverklaring]. Op het moment van de inslag bevond 

mijn zus zich in een bunker, die schuin voor onze woning was gelegen. Vanaf deze plaats heeft zij 

gezien dat twee Engelse vliegtuigen een serie bommen uitwierpen. Tijdens een later onderzoek 

heeft men in deze omgeving slechts drie bominslagen aangetroffen. Uit hetgeen mijn zus gezien 

heeft, moeten er dus veel bommen zijn gevallen. Daaruit maak ik op dat er in de omgeving waar nu 

het gemaal wil bouwen, diverse blindgangers moeten liggen. Mijn zus is genaamd: Johanna van 

Halteren, geboren op 16 december 1934 (…) Zij kan hier meer over verklaren.’ 

 

Getuigenverklaring mevrouw Johanna van Halteren aan de rijkspolitie, 2 juni 1989. 

‘Ik kan het volgende mij nog herinneren. In het voorjaar van 1944 was ik samen met nog een paar 

andere kinderen aan het spelen op een grasveld voor mijn ouderlijk woonhuis, Otweg 20 te Bos-

koop. Ik hoorde toen dat er vliegtuigen aankwamen en wij zijn toen met z’n allen in een soort 

schuilkeldertje gaan zitten hetgeen door de Duitsers was aangelegd. Dit was eigenlijk een overdek-

te loopgraaf. Ik kwam als laatste binnen en kon zodoende nog even buiten kijken. Ik zag toen dat 

er vliegtuigen aan kwamen vliegen over de Loetebrug gaande in zuidelijke richting. Ik zag toen dat 

een vliegtuig wat boven die brug vloog bommen liet vallen. Hoeveel bommen dit waren weet ik niet 

meer, maar ik denk een stuk of vier. In ieder geval meer dan twee. Ik ben toen weer die loopgraaf 

ingedoken. Als ik het me goed herinner, hoorde ik daarna twee knallen, maar zeker geen vier. Na-

dat de vliegtuigen weer weg waren ben ik naar ons huis gelopen. Daar waren alle ruiten kapot en 

was er paniek. Ik kan me nog herinneren dat er een bomscherf dwars door het dak van ons woon-

huis was geslagen. Ik ben vervolgens naar de familie Pauw gegaan die aan de Compierekade 

woonde tegenover ons. Het nummer weet ik niet meer. Daar zag ik dat er spullen uit kasten waren 

gevallen en dat er stenen los lagen. Volgens mij moeten de bommen die niet ontploft zijn gevallen 

zijn in de sloot die was gelegen aan de Otweg en de Compierekade daar er verder geen kraters te 

zien waren. Het is ook mogelijk dat zij in die sloot gevallen zijn, maar dan verder in de richting vaan 

de Padeschekade. Ik heb helemaal geen kraters gezien. Ik weet zeker dat de vliegtuigen uit de 

richting van Alphen aan den Rijn kwamen, omdat ik ze ander niet had kunnen zien aankomen toen 

ik in de loopgraaf zat. In die dagen werd er ontzettend gebombardeerd en beschoten en dan ging 

het vooral om de spoorlijn die in de buurt lat. Ik me niet specifiek herinneren dat er toen nog een 

bok is beschoten. Er zijn in die tijd een groot aantal onschuldige slachtoffers gevallen. Het bombar-

dement door vliegtuigen waarover ik zojuist sprak kan ik me nog zo goed herinneren omdat het zo 

dichtbij gebeurde en omdat ik het geluid dat ik toen hoorde ook nooit meer ben vergeten.’  
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 Bijlage 4: Getuigenverklaringen opgenomen ten behoeve van het vooronderzoek 7.4

CE gemeente Alphen aan den Rijn 

 

Aanwezig: L. Brama (Saricon, LB, opsteller) en G.C. Weerheim (Omgevingsdienst Midden-Holland, 

opdrachtgever) 

 

Mevrouw Ria Langeveld-Turkenburg 

Geboortejaar en plaats: 1943 te Gouwsluis. 

 

Mevrouw Langeveld heeft de oorlog in Alphen aan den Rijn niet bewust meegemaakt, maar weet 

wel de verhalen daarover. Haar vader was aannemer en had onderduikers in zijn timmerwerk-

plaats, daar vertelde hij wel eens over. Zij herinnert zich dat er net na de oorlog in Gouwsluis wei-

nig honger was. Er waren veel boeren in de omgeving die genoeg voedsel hadden. Het bombar-

dement in maart 1945 op Gouwsluis heeft een grote impact gehad. Bij een bombardement werden 

meerdere huizen in de Zeilmakerstraat verwoest. Na de oorlog heeft zij nog gezien dat één ver-

woest huis niet werd afgebroken maar gewoon bleef staan. Het heeft er tot in de vijftiger jaren nog 

gestaan. 

In Alphen aan den Rijn zijn bij het station ook bommen gevallen. Daar zijn toen huizen in de Zaal-

bergstraat en in het Hazeveld geraakt. De panden die toen geraakt waren werden ook niet afge-

broken, maar bleven jaren gewoon nog staan. Waarom dat gebeurde weet mevrouw Langeveld 

niet. Van de wijk Hoorn in Alphen aan den Rijn weet mevrouw Langeveld niet of deze ook geraakt 

is door bombardementen. Zij had daar geen familie wonen. Wel is haar bekend dat bij een bom-

bardement aan de Steekterweg, dat bij Gouwsluis lag, mensen zijn omgekomen. Dat waren voor-

namelijk evacués uit Tiel. Dat bombardement op 14 mei 1940 heeft in die wijk veel indruk gemaakt. 

Na de oorlog bij aanleg van de Schans en de N11 zijn er nog zoekacties geweest naar bommen. 

Dat was, volgens mevrouw Langeveld, zo ongeveer twintig jaar geleden. Duikers in de Gouwe 

hebben toen nog gezocht naar explosieven. Daar is toen, voor zover zij weet, niet zoveel uitgeko-

men. 

Volgens mevrouw Langeveld waren na de oorlog in de polder Kerk en Zanen bij de spoorlijn nog 

resten van verdedigingswerken zichtbaar. Dat was een tobruk. Verder was er ook een tankgracht, 

die bestaat nog steeds en is nu gevuld met water. 

 

De heer Jan Henry 

Geboortejaar en plaats: 1932 te Alphen aan den Rijn. 

 

De heer Henry heeft als achtjarige de bezetting meegemaakt. Echt oorlog was het volgens hem 

niet want de gevechten [tussen Nederlandse en Duitse troepen in mei 1940] duurden maar heel 

kort. De heer Henry weet te vertellen dat in de Marthastichting, een internaat in Alphen aan den 

Rijn, Duitse militairen gelegerd werden. Verder werden militairen ook verplicht ingekwartierd in 

huis. Aan het eind van de oorlog kwam er een tekort aan voedsel, de treinen reden toen ook min-

der. Ook kolen raakten op en er was geen graan. 

De heer Weereheim vraagt aan de heer Henry of hij iets weet van een schip dat tijdens de oorlog 

in de Gouwe ontplofte of gebombardeerd werd. De heer Henry vertelt dat het schip ontplofte en dat 

dit kwam door een te hoge druk op de ketel. Het was dus een ongeluk en geen bombardement. 

Van de bombardementen weet de heer Henry te vertellen dat deze plaatsvonden bij Gouwsluis, op 

de spoorlijn. Vliegtuigen vlogen daar op aan en lieten hun bommen vallen bij het geschut dat bij de 

hefbrug stond. Dat geschut was een mikpunt maar die bommen vielen op de huizen [in de nabij ge-

legen Zeilmakerstraat]. 

Bij het station waren er ook bommen gevallen. De heer Henry weet zich te herinneren dat hij als 

kind dan door zijn moeder snel naar binnen werd gehaald. Er is in het begin van de oorlog ook een 

bombardement geweest bij Piet van Dijk in de Raadhuisstraat [zie gebeurtenissenlijst 10 juli 1940]. 

Volgens de heer Henry moest dat vliegtuig zijn ‘vracht kwijt’ en heeft die de bom laten vallen. Dat 

was bij de betonfabriek. De heer Henry vertelt dat in de grond een diep gat zat en dat dit gat uitein-

delijk is dichtgegooid. [LB: later bij werkzaamheden is in 1980 de bom opgeruimd].  

Mevrouw Langeveld kaart aan dat achter de Herenweg ook iets gebeurd was. De heer Henry vult 

aan dat aan de Herenweg in een weiland toen één bom is gevallen. Liesbeth Brama vraagt of dit 

de omgeving Nieuwe Sloot is? Mevrouw Langeveld beaamt dit [zie gebeurtenissenlijst 12 augustus 

1941, hier is toen een blindganger geruimd]. De heer Weerheim vraagt of vliegtuigen gewoonlijk 

over Alphen aan den Rijn terugvlogen uit Duitsland? De heer Henry vertelt dat deze altijd over het 
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IJsselmeer terugvlogen. Vliegtuigen kwamen veelal gehavend terug uit Duitsland doordat zij aan-

geschoten werden door luchtafweergeschut. Er zijn ook aardig wat wrakken in het IJsselmeer ge-

vonden. Op de heenreis vlogen vliegtuigen wel over Alphen aan den Rijn. Er kwamen er wel eens 

vijftig vliegtuigen tegelijkertijd over richting Duitsland. 

Over de aangelegde tankgracht weet mevrouw Langeveld te vertellen dat deze bij het Rietveldse 

pad uitkwam. 

Over naoorlogse vondsten van bommen aan het spoor (naar aanleiding van een krantenartikel uit 

1959) weet de heer Henry te vertellen dat het spoor veel gebombardeerd is vanwege het V1-

transport. Volgens mevrouw Langeveld waren de naoorlogse vondsten in Zwammerdam langs het 

spoor ter hoogte van de Hoogeburgt. Op die locatie ging ook gebouwd worden. 

Er was ook een eenmansbunker die later hersteld is, deze bunker ligt (of lag) in de polder Kerk en 

Zanen. De aanleg van de tankgracht heeft de heer Henry nooit gezien. De tankgracht en de stellin-

gen werden in de polder ver van de bewoonde wereld aangelegd. Volgens de heer Henry werden 

bestaande sloten voor de aanleg van de tankgracht verbreed. 

 

 

Datum en plaats: 3 mei 2017, Alphen aan den Rijn 

 

 

 

Opsteller:      
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 Bijlage 5: Memo gemeente Alphen aan den Rijn 7.5
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 Bijlage 6: CE-bodembelastingkaart 7.6

 

Een digitale versie op A0-formaat van de CE-bodembelastingkaart met kenmerk 16S140-BB-01 is 

separaat (digitaal) bij dit document gevoegd en geeft een gedetailleerde opgave van het verdacht 

gebied. Onderstaande tekening geeft een indicatie van de resultaten van het onderzoek: 
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 Bijlage 7: Gebeurtenissenlijst 7.7

 

Chronologisch overzicht van alle relevante gebeurtenissen (indicaties). De bronnen (archieven en 

literatuur) zijn terug te vinden in het excelbestand: 

 

Datum Datum/locatie ID – gebeurtenis - locatie 

10-mei-1940  1940-05-10 Crash van een Duits vliegtuig, Hazerswoude-
Koudekerk. Exacte locatie onbekend 

12-mei-1940  1940-05-12 Crash van een Duits vliegtuig bij spoordijk omge-
ving Gemeneweg-Westvaart, Hazerswoude-Rijndijk 

14-mei-1940  1940-05-14 Bombardement Kortsteekterweg, Steekterweg, 
Hoorn etc. Alphen 

5-jul-1940  1940-07-05 Bombardement ten zuiden van spoorlijn in een 
weiland bij de Gemeneweg, Hazerswoude-Dorp 

10-jul-1940 In de nacht van 9 op 
10 juli 1940 

1940-07-10 Bombardement Raadhuisstraat No. 14, Alphen 

14-aug-1940 In de nacht van 13 
op 14 augustus 
1940 

1940-08-14 Bombardement Alphen. Exacte locatie onbekend. 

29-okt-1940  1940-10-29 Bombardement omstreeks 22.00 uur buurtschap 
het Rietveld, Hazerswoude-Dorp 

1-jan-1941  1941-01-01 Bombardement op de grens van Benthuizen-
Zoetermeer 

18-mei-1941  1941-05-18 Aantreffen niet ontplofte bom in weiland aan Hoorn 
246, Alphen 

21-jul-1941 In de nacht van 20 
op 21 juli 1941 

1941-07-21 Bombardement kwekerijen, Boskoop 

12-aug-1941  1941-08-12 Bombardement/opruimen twee brisantbommen 
aan Nieuwe Sloot, Alphen 

14-jan-1942  1942-01-14 Bombardement Hoge Rijndijk en/of polder Ha-
zerswoudse droogmakerij, Koudekerk en/of Hazerswoude 

11-apr-1942 Exacte locatie niet 
bekend 

1942-04-11 Bombardement Hazerswoude 

2-jun-1942 In de nacht van 1 op 
2 juni 1942 

1942-06-02-A Bombardement o.a.: Hoorn, Brittenruststraat, 
Julianatraat, Prins Hendrikstraat, Conradstraat, Oranjestraat, 
Gouwsluisscheweg, Zeilmakersstraat, Stationsstraat, Steek-
terweg in Alphen 
 
1942-06-02-B Bombardement in de Rietveldse polder, Ha-
zerswoude. 
 

1942 juli Exacte datum niet 
bekend 

1942-07 Bombardement Raadhuistraat No. 242, Alphen 

1942 eind  Eind 1942 Aanleg verdedigingwerken aan de Zijde, Boskoop 
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1943 datum 
onbekend 

 1943-onbekend Aanleg mijnenveld aan de Voorweg, Hazers-
woude 

1943-voorjaar 
tot augustus 
1943 

Exacte datum niet 
bekend. Waar-
schijnlijk tussen 
maart 1943 en 16 
augustus 1943.  

1943-onbekend-A Bombardement op het land van Van Haas-
tert, Hazerswoude 
 
1943-onbekend-B Bombardement op het land van Rien de 
Rijnsburger, Hazerwoude 

1943-juni Exacte datum niet 
bekend 

1943-06-onbekend Aanleg tankgracht in weiland Hoogeveen-
seweg, Hazerswoude 

1-jun-1943 Exacte datum en 
locatie niet bekend 

1932-06-01 Neerkomen van een bom in Aarlanderveen 

12-jun-1943  1943-06-12 Neerkomen van een bom in weiland Vrouwen-
geestpolder 

26-jun-1943  1943-06-26 Crash van een Wellington in de Kleinkalkoven-
sche- en Groote polder, Oudhoornseweg No. 54, Alphen 

19-nov-1943  1943-11-19 Afworp bom De Ham, Boskoop 

23-mrt-1944 Exacte locatie niet 
bekend 

1944-03-23 Crash van een Brits vliegtuig in Nieuwkoop-
Aarlanderveen 

10-mei-1944  1944-05-10 Aanleg van verdedigingswerken in polder Kerk en 
Zanen, Alphen 

17-jun-1944  1944-06-17 Crash van een Halifax tegen de Dijksloot in Alphen 

23-sep-1944 In de nacht van 22 
op 23 september 
1944 

1944-09-23 Afworp bom in Zuidwijk, Boskoop 

27-sep-1944  1944-09-27 Opblazen van 's-Molenaarsbrug, Alphen 

6-okt-1944  1944-10-06 Verdedigingswerken bij brug in Boskoop en Gou-
wesluis, Alphen 

19-okt-1944  1944-10-19 Springen van een mijn in Hefbrug, Alphen 

5-dec-1944  1944-12-05-A Bombardement Gouwesluis, Gouwekade, Kort-
steekterweg, Steekterweg, Vinkebuurt, Zeilmakerstraat en 
Stationsstraat, Alphen 
 
1944-12-05-B Bombardement spoorbrug, Hazerswou-
de/Koudekerk 
 
1944-12-05-C Bombardement spoor bij Otweg, Boskoop 
 

6-dec-1944  1944-12-06 Twee geëxplodeerde bommen in het bouwland, 
Benthuizen 
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28-dec-1944  1944-12-28 Crash van een Duits vliegtuig in Benthuizen 

3-jan-1945  1945-01-03-A Bombardement op het spoor van Alphen 
 
1945-01-03-B Crash van een V2 raket in Koudekerk aan den 
Rijn 
 

3-feb-1945  1945-02-03 Bombardement op de Gouwsluis, Alphen 

24-feb-1945  1945-02-24 Bombardement op spoorlijn Alphen-Woerden 
(Goudse Rijpad) 

25-feb-1945  1945-02-25-A Bombardement om 11.00 uur op spoorbaan in 
omgeving Goudse Rijpad 
 
1945-02-25-B Neerkomen van één bom (hung-up) na 15.45 
uur in een veld ten noorden van Alphen 
 

28-feb-1945  1945-02-28-A Bombardement omstreeks 12.35 uur ten noor-
den van de spoorbaan bij de Groenedijkseweg en Oostbuurt, 
Hazerswoude  
 
1945-02-28-B Bombardement omstreeks 17.00 uur op de 
spoorbaan en in het weiland bij het Goudse Rijpad, Alphen 
 

3-mrt-1945  1945-03-03 Bombardement na 13.40 uur in de buurt van Al-
phen. Twee bommen kwamen op het spoor terecht 

5-mrt-1945  1945-03-05 Bombardement omstreeks 10.00 uur van de om-
geving van het station van Alphen. Geraakt werden de Stati-
onsstraat, Oranjestraat, Zaalbergstraat en de Conradstraat, 
Alphen 

9-mrt-1945  1945-03-09-A Bombardement na 10.00 uur op de brug ten 
zuiden van Alphen 
 
1945-03-09-B Bombardement na 10.40 uur waarbij dezelfde 
brug en het spoorwegemplacement van Alphen werden ge-
raakt 
 

10-mrt-1945  1945-03-10-A Bombardement na 09.25 uur op de spoorlijn ten 
noordwesten van Alphen 
 
1945-03-10-B Bombardement na 10.35 uur op de spoorsplit-
sing bij Alphen 
 
1945-03-10-C Bombardement station Boskoop 
 

15-mrt-1945  1945-03-15 Bombardement omstreeks 21.00 uur van wonin-
gen in de Vinkebuurt, Zwammerdam 

17-mrt-1945  1945-03-17-A Bombardement na 10.35 uur op het spoor ten 
zuidoosten van Alphen 
 
1945-03-17-B Bombardement na 12.50 uur op de spoorsplit-
sing bij Alphen 
 
1945-03-17-C Bombardement na 13.10 uur op het spoor 1 mijl 
ten westen van Alphen/14.00 uur: twee bommen op spoor 
achter Prins Hendrikstraat 
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1945-03-17-D Bombardement na 13.45 uur op de spoorbrug bij 
Randenburg, Boskoop 
 
1945-03-17-E Bombardement spoorbrug bij Groenendijk, Ha-
zerswoude 

18-mrt-1945  1945-03-18-A Bombardement omstreeks 11.45 uur van de 
omgeving van het station. Geraakt werden het Hazeveld, de 
Van Dijkstraat en de Stationsstraat, Alphen 
 
1945-03-18-B Bombardement van de sluis in polder Lange-
land, Hazerswoude 
 

19-mrt-1945  1945-03-19 Bombardement na 09.45 uur van de spoorsplitsing 
bij Alphen 

20-mrt-1945  1945-03-20-A Bombardement na 09.40 uur op de spoorsplit-
sing bij Alphen. Geraakt werd de Prins Hendrikstraat. 
 
1945-03-20-B Bombardement spoorlijn buurtschap Randen-
burg, Boskoop 
 

21-mrt-1945  1945-03-21-A Bombardement spoorlijn bij Boskoop 
 
1945-03-21-B Bombardement spoorlijn buurtschap Hoorn, 
Alphen 

22-mrt-1945  1945-03-22-A Bombardement na 08.40 uur van de draaibrug 
Gouwsluis, Alphen 
 
1945-03-22-B Bombardement spoorlijn bij Boskoop 
 

23-mrt-1945  1945-03-23-A Bombardementen (na 08.50, 11.50, 12.00 en 
16.30 uur) van het spoor en de spoorsplitsing en Gouwesluis, 
Alphen 
 
1945-03-23-B Bombardement na 11.30 uur spoorlijn bij Bos-
koop 
 
1945-03-23-C Bombardement na 12.30 uur brug in omgeving 
Alphen 
 
1945-03-23-D Bombardement na 13.25 uur spoorlijn bij buurt-
schap Hoorn, Alphen 

24-mrt-1945  1945-03-24-A Bombardement na 10.55 en 13.20 uur brug bij 
Koudekerk 
 
1945-03-24-B Bombardement na 12.30 uur van een (verkeers) 
brug over het kanaal (buurtschap Hoorn), Alphen 
 
1945-03-24-C Bombardement na 12.40, 15.45 uur en 16.15 
uur van het spoor bij Boskoop 
 
1945-03-24-D Bombardement na 13.45 en 14.45 uur van de 
spoorlijn ter hoogte van Groenendijk 
 
1945-03-24-E Bombardement na 15.15 uur van het spoor bij 
Alphen 

25-mrt-1945  1945-03-25 Bombardement van het spoor 4 mijl ten oosten van 
het buurtschap Hoorn [buiten het onderzoeksgebied]. 
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30-mrt-1945  1945-03-30-A Bombardement na 13.55 uur van de spoorsplit-
sing bij Alphen 
 
1945-03-30-B Bombardement na 14.00 en 14.40 uur van het 
spoor bij Alphen 
 
1945-03-30-C Bombardement na 15.15 uur van dubbele ver-
keersbrug over het spoor bij Alphen 
 
1945-03-30-D Bombardement na 17.15 uur van het spoor 
tussen Leiden en Alphen ter hoogte van de Hogerijndijk [Zoe-
terwoude, buiten het onderzoeksgebied] 
 

31-mrt-1945  1945-03-31-A Bombardement na 09.00 uur op het spoor bij 
Alphen 
 
1945-03-31-B Bombardement na 09.20 en 10.00 uur op de 
spoorsplitsing bij Alphen 
 

2-apr-1945  1954-04-02 Bombardement na 12.30 uur van de spoorlijn 2 mijl 
ten oosten van Alphen 

3-apr-1945  1945-04-03 Bombardement na 07.30 uur op de spoorsplitsing 
bij Alphen 

13-apr-1945  1945-04-13 Beschieting met raketten op het spoor ter hoogte 
van Hazerswoude-Rijndijk 

3-mei-1945  1945-05-03 Aanleg van verdedigingswerken in Benthuizen en 
Hazerswoude 

 
 
 
  



 
 
 

 
 

 
 

16S140-VO-02  Pagina 102 van 102 
 

 

 Bijlage 8: Certificaten 7.8

 

  
  

  

 



96000

96000

100000

100000

104000

104000

108000

108000

112000

112000

116000

116000

45
20

00

45
20

00

45
40

00

45
40

00

45
60

00

45
60

00

45
80

00

45
80

00

46
00

00

46
00

00

46
20

00

46
20

00

46
40

00

46
40

00

0 2 41
Kilometer

Om
ge

vin
gs

die
ns

t M
idd

en
-H

oll
an

d
Vo

or
on

de
rzo

ek
 C

on
ve

nti
on

ele
 Ex

plo
sie

ve
n g

em
ee

nte
 A

lph
en

 aa
n d

en
 R

ijn

Verzamelde feitenkaart
gemeente Alphen aan den Rijn

Documentcode:
Behoort bij rapport:

Schaal:
Coördinatenstelsel:

Formaat:
Tekenaar:

Status:
Datum:

Geaccordeerd:

16S140-VF-02
16S140-VO-02
1:18.000
RD New
A0
Definitief
12-07-2017

Bron ondergrond: Esri Nederland & Community Maps Contributors

Saricon bv
Postbus 92
3360 AB Sliedrecht
Industrieweg 24
3361 HJ Sliedrecht

Tel. +31 (184) 422538
Fax +31 (184) 419821

info@saricon.nl
www.saricon.nl

Legenda

Onderzoeksgebied

Inslag afwerpmunitie

Inslag raket

Blindganger afwerpmunitie

Inzet EOD 1971-heden

Open opstelling kleinkaliberwapen

Open geschutopstelling

Bouwwerk onbekend

Loopgraaf

Schuilloopgraaf

Prikkeldraadversperring

Wegversperring

Verdedigingswal

Vliegtuigcrash

Mijnenveld

Tankgracht

Verwoest

Zwaar beschadigd

Middelzwaar beschadigd

Licht beschadigd



96000

96000

100000

100000

104000

104000

108000

108000

112000

112000

116000

116000

45
20

00

45
20

00

45
40

00

45
40

00

45
60

00

45
60

00

45
80

00

45
80

00

46
00

00

46
00

00

46
20

00

46
20

00

46
40

00

46
40

00

0 2 41
Kilometer

Om
ge

vin
gs

die
ns

t M
idd

en
-H

oll
an

d

Legenda

Onderzoeksgebied

Verdacht op afwerpmunitie en raketten

Verdacht op afwerpmunitie (blindganger)

Verdacht op kleinkalibermunitie, hand- en geweergranaten,
munitie voor granaatwerpers en toebehoren van munitie

Vo
or

on
de

rzo
ek

 C
on

ve
nti

on
ele

 Ex
plo

sie
ve

n g
em

ee
nte

 A
lph

en
 aa

n d
en

 R
ijn

CE-bodembelastingkaart
gemeente Alphen aan den Rijn

Documentcode:
Behoort bij rapport:

Schaal:
Coördinatenstelsel:

Formaat:
Tekenaar:

Status:
Datum:

Geaccordeerd:

16S140-BB-02
16S140-VO-02
1:18.000
RD New
A0
Definitief
12-07-2017

Bron ondergrond: Esri Nederland & Community Maps Contributors

Saricon bv
Postbus 92
3360 AB Sliedrecht
Industrieweg 24
3361 HJ Sliedrecht

Tel. +31 (184) 422538
Fax +31 (184) 419821

info@saricon.nl
www.saricon.nl


