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1. INLEIDING 

1.1. AANLEIDING 

Gemeente Waddinxveen heeft REASeuro opdracht gegeven voor het uitvoeren van een 
Historisch Vooronderzoek Conventionele Explosieven (CE) voor de gemeente Waddinxveen. 
De opdracht is gegeven conform de offerte van 29 september 2011 met kenmerk UO-
112393.  
 
1.2. ONDERZOEKSGEBIED 

Het onderzoeksgebied betreft de gemeente Waddinxveen zoals aangegeven door de 
opdrachtgever, zie Figuur 2. In het Historisch Vooronderzoek wordt ook gekeken naar 
oorlogsgerelateerde gebeurtenissen die in de omliggende gemeenten hebben 
plaatsgevonden. Mogelijk zijn deze gebeurtenissen relevant voor Waddinxveen. 
 

 

Figuur 2: Gemeente Waddinxveen (bron: Google Earth). 
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1.3. DOEL 

Doel van het Historisch Vooronderzoek is antwoord te geven op de volgende vragen: 
 Is (een gedeelte van) het onderzoeksgebied verdacht op het aantreffen van CE naar 

de situatie van 1945? 
 Welke soort, hoeveelheid en verschijningsvorm van CE kunnen worden verwacht? 
 Wat is het advies met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden? 

 
1.4. METHODIEK 

De rapportage is opgesteld volgens het Werkveldspecifiek Certificatieschema voor het 
Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE) welke op 1 juli 2012 
in werking treedt. Deze richtlijn vervangt de Beoordelingsrichtlijn Opsporen Conventionele 
Explosieven 2007 (BRL-OCE). 
 
Aan de hand van een aantal verplicht en aanvullend te raadplegen bronnen wordt CE 
gerelateerde informatie van het onderzoeksgebied geïnventariseerd. In de inventarisatie van 
het bronnenmateriaal wordt gezocht naar:  
 gebeurtenissen die hebben geleid tot het in de bodem komen van CE; 
 gebeurtenissen die hebben geleid tot het verwijderen van CE uit de bodem. 

 
Op basis daarvan wordt beoordeeld en geëvalueerd of er binnen het onderzoeksgebied CE 
aanwezig zijn naar de situatie van 1945. Als dat het geval is, wordt het verdachte gebied 
horizontaal afgebakend naar de situatie van 1945 en wordt een advies gegeven.  
Het eindresultaat betreft deze rapportage en een bijbehorende CE-bodembelastingkaart. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd door deskundigen die voldoen aan de deskundigheidseisen die 
in het kader van de WSCS-OCE worden gesteld. Op pagina 2 van dit rapport staan de 
betrokken deskundigen vermeld. 

 
1.5. LEESWIJZER 

De inventarisatie van het geraadpleegde bronnenmateriaal is weergegeven in de bijlagen. In 
hoofdstuk 2 is een samenvatting van de belangrijkste bevindingen van het geïnventariseerde 
bronnenmateriaal weergegeven. In hoofdstuk 3 is het geraadpleegde bronnenmateriaal 
beoordeeld en geëvalueerd per thema. De werkwijze voor de afbakening van verdachte 
gebieden wordt behandeld in hoofdstuk 4. In hoofdstuk5 worden de verdachte gebieden 
afgebakend en in hoofdstuk 6 wordt informatie gegeven over de huidige wet- en regelgeving. 
Het Historisch Vooronderzoek wordt afgesloten met een conclusie en advies in hoofdstuk 7. 
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2. INVENTARISATIE BRONNENMATERIAAL 

In dit hoofdstuk is de inventarisatie van het bronnenmateriaal beschreven. Voor dit Historisch 
Vooronderzoek zijn alle verplichte en enkele aanvullende bronnen geraadpleegd. De 
geraadpleegde bronnen zijn kort beschreven. Per bron is in de bijlagen een overzicht opgenomen 
van het verzamelde bronnenmateriaal. Op de bij dit rapport gevoegde cd-rom zijn digitale 
bronbestanden terug te vinden. Op basis van de informatie die uit de bronnen is afgeleid, is een 
overzicht gemaakt van de belangrijkste gebeurtenissen in het onderzoeksgebied. Deze 
gebeurtenissen vormen de leidraad voor de beoordeling en evaluatie van het bronnenmateriaal in 
hoofdstuk 3 van dit rapport. 
 

2.1. GERAADPLEEGDE BRONNEN 

Het WSCS-OCE definieert de voor het Historisch Vooronderzoek te raadplegen bronnen. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen verplichte en aanvullende bronnen. In tabel 1 
wordt een overzicht gegeven van de verplichte en aanvullende bronnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raadplegen Bron 
Verplicht Aanvullend 

Literatuur √  
Gemeentearchief √  
Nederlands Instituut voor Militaire Historie  √ 
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie  √ 
Explosieven Opruimingsdienst Defensie √  
Luchtfotocollectie Bibliotheek Wageningen Universiteit √  
Luchtfotocollectie Topografische Dienst (Zwolle) √  
Luchtfotocollectie The Aerial Reconnaissance Archives  √ 
The National Archives (Londen)  √ 
Bundesarchiv-Militararchiv (Freiburg)  √ 
The National Archives (Washington DC)  √ 
Getuigen  √  

Tabel 1: Verplichte en aanvullende bronnen 

2.1.1. Verplichte bronnen 
Voor dit onderzoek zijn alle verplichte bronnen geraadpleegd. Het betreft de 
volgende bronnen: 
 
Literatuur 
Voor het literatuuronderzoek is een aantal boeken geraadpleegd. In bijlage 04 is een 
overzicht opgenomen van de geraadpleegde literatuur. In de literatuur is gezocht 
naar beschrijvingen van voor het onderzoeksgebied mogelijk relevante 
gebeurtenissen. Deze gebeurtenissen zijn per tijdvak in tabellen weergegeven. Per 
gebeurtenis is een verwijzing naar de bron en bladzijde opgenomen. 
 
Gemeentearchief 
In het Streekarchief Midden-Holland is het archief van de gemeente Waddinxveen 
geraadpleegd. Daarnaast is op het gemeentehuis van de gemeente Waddinxveen 
het dynamische archief geraadpleegd (van 1975 tot heden). In de archieven is 
gezocht naar voor het onderzoeksgebied mogelijk relevante informatie. In bijlage 05 
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is een gedetailleerd overzicht opgenomen van alle geraadpleegde archieven en 
inventarissen. 
 
Dotka data 
Dotka data beschikt over de vluchtgegevenskaarten van zowel de luchtfotocollectie 
van de Universiteit Wageningen, afdeling Speciale Collecties (Wageningen UR) als 
van de luchtfotocollectie Topografische Dienst Kadaster Zwolle, afdeling GEO-
informatie (Kadaster)1. Deze zogenaamde sortieplots zijn online te raadplegen op 
www.dotkadata.com. Op basis van deze plots is vastgesteld welke luchtfoto’s 
beschikbaar en bruikbaar zijn voor het onderzoeksgebied. Vervolgens zijn de 
beschikbare digitale luchtfoto’s besteld bij Dotka data. Daarnaast zijn enkele 
luchtfoto’s rechtstreeks bij het Kadaster besteld.   
In bijlage 06 is een overzicht opgenomen van de geraadpleegde luchtfoto’s.  
 
Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) 
De archieven van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie zijn geraadpleegd op 
voor het onderzoeksgebied relevante informatie. De EOD heeft de inventarissen van 
de munitieruimrapporten2 beschikbaar gesteld. Vervolgens zijn deze geraadpleegd. 
In bijlage 07 en op de bijgeleverde cd-rom is een overzicht opgenomen van de 
verrichte ruimingen. Tevens is een begrippenlijst toegevoegd met vakinhoudelijke 
termen en afkortingen. 
 
Ook is bij de EOD nagevraagd of in het onderzoeksgebied mijnenvelden of 
mijnenverdachte gebieden hebben gelegen. De EOD heeft overzichtskaarten 
aangeleverd waarop te zien is dat er één mijnenveld of mijnenverdacht gebied heeft 
gelegen in het onderzoeksgebied, zie bijlage 08. 
 
Tot slot is het archief van de Mijn- en Munitie Opruimingsdienst (MMOD) 
geraadpleegd. De MMOD is een voorloper van de EOD en heeft direct na de oorlog 
veel munitie geruimd. Het archief van de MMOD is ondergebracht in de Semi-
Statische Archiefdiensten (SSA) in Rijswijk. In het MMOD-archief is relevante 
informatie voor het onderzoeksgebied aangetroffen, zie bijlage 07.   
 

2.1.2. Overige geraadpleegde informatie 
Naast de beschreven verplichte en aanvullende bronnen is overige informatie 
geraadpleegd ten behoeve van dit Historisch Vooronderzoek. Het betreft de 
volgende informatie: 
 
Kadaster 
Bij de afdeling GEO-informatie van het Kadaster in Zwolle zijn de geallieerde 
stafkaarten 374 Bodegraven, 382 Zoetermeer en 383 Gouda besteld. Op deze 
stafkaarten bevindt zich de gemeente Waddinxveen. Deze kaarten zijn nodig om de 
bombardementsgegevens te kunnen raadplegen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
maakten de geallieerden namelijk gebruik van het zogenaamde Nord du Guerre 
coördinaatsysteem. Op de stafkaart zijn de voor het onderzoeksgebied relevante 
kaartvierkanten geselecteerd, zie bijlage 09. Met behulp hiervan is vastgesteld of er 
bombardementen binnen de kaartvierkanten of de onderliggende coördinaten 
hebben plaatsgevonden. Soms bevatten de stafkaarten ook de aanwezige 

                                                      
1 Er bestaat ook nog de mogelijkheid om rechtstreeks bij het Kadaster een overzicht van de beschikbare 
luchtfoto’s aan te vragen en luchtfoto’s te bestellen. 
2 Beschikbaar van 1971 tot heden. De munitieruimrapporten worden ook wel MORA’s of UO’s genoemd. 
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verdedigingsstellingen. Dit is op de kaarten van het onderzoeksgebied niet het 
geval.  
 
In het verleden uitgevoerde onderzoeken 
In het verleden zijn door zowel REASeuro als andere partijen onderzoeken 
uitgevoerd in en in de omgeving van de gemeente Waddinxveen. In bijlage 03 en 05 
zijn deze onderzoeken weergegeven. 
 

2.1.3. Aanvullende bronnen 
Voor dit Historisch Vooronderzoek is een aantal aanvullende bronnen geraadpleegd. 
Het betreft de volgende bronnen:  
 
The National Archives in Londen (TNA) 
REASeuro beschikt over kopieën van diverse gegevens uit The National Archives. 
Het betreft voornamelijk kopieën van de Operational Record books (ORB’s) van de 
2nd Tactical Airforce. Dit luchtleger voerde in 1944 en 1945 inleidende 
bombardementen uit vooruitlopend op de geallieerde troepenbeweging.  
 
Daarnaast beschikt REASeuro over een groot aantal ORB’s van Fighter Command. 
Fighter Command was in de eerste jaren van de oorlog verantwoordelijk voor de 
verdediging van Engeland. Later had zij de taak het escorteren van bommenwerpers 
naar bezet gebied. Tot slot voerde Fighter Command in de winter van 1944 tot aan 
de bevrijding ook aanvallen uit op V1 en V2 lanceerinstallaties, bijvoorbeeld bij Den 
Haag. Als het doel door slecht weer niet kon worden aangevallen, kozen de piloten 
een alternatief doel zoals bruggen, spoorlijnen en stations. 
 
Er is gezocht naar bombardementen met betrekking tot de gemeente Waddinxveen. 
In de beschikbare gegevens is een groot aantal bombardementsgegevens 
aangetroffen. In bijlage 09 is deze informatie opgenomen. 
 
Luchtfotocollectie The Aerial Reconnaissance Archives Edinburgh 
Bij TARA is een aantal luchtfoto’s besteld, zie bijlage 06. Deze luchtfoto’s waren niet 
beschikbaar in de Nederlandse luchtfotoarchieven. 
 
De overige optionele bronnen zijn niet geraadpleegd. De motivatie hiervoor is als 
volgt: 
 
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) 
De literatuurcollectie van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie kan 
worden geraadpleegd indien onvoldoende informatie aanwezig is om een 
totaalbeeld te vormen van oorlogshandelingen in het onderzoeksgebied. Op basis 
van de verzamelde informatie kan echter een goed totaalbeeld worden gevormd van 
het onderzoeksgebied. 
 
Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) 
In het gemeentearchief is dezelfde informatie aangetroffen als in het NIMH, namelijk 
een overzichtskaart van Duitse stellingen in de gemeente Waddinxveen, zie bijlage 
05. Om deze reden is het NIMH niet geraadpleegd. 
 
Bundesarchiv-Militararchiv Freiburg / The National Archives Washington DC  
Aanvullend onderzoek in buitenlandse archieven levert waarschijnlijk geen 
informatie op die leidt tot andere conclusies. 
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Getuigenverklaringen 
Er is voldoende informatie over het onderzoeksgebied verzameld. 

 
2.2. BEVINDINGEN INVENTARISATIE BRONNENMATERIAAL 

Uit de inventarisatie van het bronnenmateriaal is gebleken dat in en in de omgeving van de 
gemeente Waddinxveen geen grondgevechten hebben plaatsgevonden, zowel in mei 1940 
als aan het einde van de oorlog. Wel hebben er Duitse bombardementen plaatsgevonden in 
mei 1940 en heeft er een luchtgevecht plaatsgevonden boven Waddinxveen. Later in de 
oorlog heeft er op de grens van de gemeente Waddinxveen en Reeuwijk een Duitse 
bomafworp plaatsgevonden. Ook is de geallieerde luchtmacht actief geweest boven 
Waddinxveen. Zij heeft vele malen luchtaanvallen uitgevoerd op wegen en het spoor in en 
op de grens van de gemeente Waddinxveen. Tot slot heeft het grondgebied van 
Waddinxveen deel uitgemaakt van een Duitse verdedigingslinie. In de gemeente hebben de 
Duitsers diverse stellingen aangelegd.  
 
In de volgende hoofdstukken worden de oorlogshandelingen beoordeeld en geëvalueerd. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de volgende onderwerpen: 
 

 Neergestorte vliegtuigen, § 3.1. 
 Duitse bombardementen en bomafworpen, § 3.2. 
 Geallieerde bombardementen op de spoorlijn Gouda – Den Haag, § 3.3. 
 Geallieerde bombardementen op de spoorlijn Gouda – Alphen aan den Rijn, § 3.4. 
 Overige geallieerde bombardementen en luchtaanvallen, § 3.5. 
 Duitse stellingen, § 3.6. 
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3. BEOORDELEN EN EVALUEREN BRONNENMATERIAAL 

Uit de inventarisatie van het bronnenmateriaal blijkt dat er veel informatie is aangetroffen 
betreffende oorlogshandelingen in de gemeente Waddinxveen. In dit hoofdstuk wordt dat 
bronnenmateriaal beoordeeld en geëvalueerd. Er wordt een onderscheid gemaakt in de volgende 
oorlogshandelingen: 

 Neergestorte vliegtuigen. 
 Duitse bombardementen en bomafworpen. 
 Geallieerde bombardementen op de spoorlijn Gouda – Den Haag. 
 Geallieerde bombardementen op de spoorlijn Gouda – Alphen aan den Rijn. 
 Overige geallieerde bombardementen en luchtaanvallen. 
 Duitse stellingen. 

 
Op basis van de beoordeling en evaluatie van de oorlogshandelingen is vastgesteld of er sprake 
is van een verdacht gebied en is de soort, hoeveelheid en verschijningsvorm van de CE bepaald. 
 

3.1. BEOORDELING EN EVALUATIE NEERGESTORTE VLIEGTUIGEN 

Uit de diverse literatuur, zie bijlage 04, is gebleken dat in de gemeente Waddinxveen op  
11 mei 1940 een Nederlands vliegtuig is neergestort. Ook is informatie aangetroffen dat op 
diezelfde dag een Duits vliegtuig is neergestort in Waddinxveen. In deze paragraaf wordt 
nagegaan of naar aanleiding van de neergestorte vliegtuigen CE kunnen zijn 
achtergebleven. 
 
3.1.1. Neergestort Nederlands vliegtuig 
Om 15.30 uur op 11 mei 1940 stort een Nederlandse Fokker T-5 (TV) neer in een weiland in 
polder Bloemendaal. De bommenwerper had een poging gedaan de Maasbruggen bij 
Rotterdam te bombarderen. Het lukte echter niet de brug te vernietigen. Op de terugweg is 
het vliegtuig aangevallen door Duitse jachtvliegtuigen. Als gevolg daarvan is de Nederlandse 
bommenwerper in polder Bloemendaal neergestort. Na de oorlog heeft een omwonende een 
mitrailleur en geweren uit het wrak gehaald en naar de politie gebracht.  
Op de website van de Groene Hart Archieven is een artikel aangetroffen over de 
neergestorte bommenwerper3. Daarin staat dat de bommenwerper is neergestort tussen de 
Henegouwerweg en de Bloemendaalseweg. Op 11 maart 2000 zijn de laatste resten van het 
vliegtuig door de Stichting CRASH geborgen. 
 
Conclusie: 
Er wordt niet verwacht CE aan te treffen ten gevolge van het neergestorte Nederlandse 
vliegtuig. De redenen daarvoor is dat het vliegtuig geen bommenlading meer aan boord had 
en dat het vliegtuig na de oorlog is geborgen.   

 
3.1.2. Neergestort Duits vliegtuig  
Om 13.32 uur is een Duitse Messerschmitt Bf-110 jachtvliegtuig neergestort met als 
crashlocatie Waddinxveen. In slechts één bron wordt deze crash gemeld. Het is niet bekend 
waar in Waddinxveen het vliegtuig is neergestort. Wel is op de website van de Groene Hart 
Archieven een artikel aangetroffen waarin staat dat rond Waddinxveen ongeveer 25 

                                                      
3 Zie: http://www.groenehartarchieven.nl/projecten/waddinxveners-tijdens-wo-ii/lubbert-rozeboom.  
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vliegtuigen uit de lucht zijn geschoten in de meidagen van 1940. De restanten van de 
vliegtuigen zijn later op dekschuiten geladen en over de Gouwe vervoerd. 
 
Conclusie: 
Er wordt niet verwacht CE aan te treffen ten gevolge van het neergestorte Duitse vliegtuig. 
Het Duitse vliegtuig betreft een jachtvliegtuig dat geen vliegtuigbommen bij zich had. 
Daarnaast is de verwachting dat de Duitsers de eigen neergestorte vliegtuigen, zeker in het 
begin van de oorlog, hebben geruimd. Onderdelen van de gecrashte vliegtuigen konden 
mogelijk worden hergebruikt of worden gerepareerd. Bovendien is niet bekend waar het 
vliegtuig is neergestort in de gemeente.   

 
3.2. BEOORDELING EN EVALUATIE DUITSE BOMBARDEMENTEN EN BOMAFWORPEN 

Uit de literatuur, het gemeentearchief van Waddinxveen en de munitieruimrapporten van de 
EOD, zie de bijlagen 04, 05 en 07 blijkt dat in de gemeente Waddinxveen enkele Duitse 
bombardementen en bomafworpen hebben plaatsvonden. Met bombardement wordt 
bedoeld een gerichte aanval op een doel. Met bomafworp wordt bedoeld een noodafworp 
waarbij een vliegtuig in nood4 de bommen afwerpt. In deze paragraaf wordt nagegaan of 
naar aanleiding van die Duitse bombardementen of bomafworpen CE kunnen zijn 
achtergebleven. 
 
3.2.1. Duits bombardement 11 mei 1940 Wilhelminakade 
Om omstreeks 11.00 uur op 11 mei 1940 vindt een Duits bombardement plaats op de 
Coenecoopbrug. De brug wordt niet geraakt. Wel worden vier huizen aan de Wilhelminakade 
(de nummers 65, 65a, 65b en 65c), ten zuiden van de brug volledig verwoest. Daarnaast 
zakt de kade over een lengte van 20 meter in. 
Het is niet bekend hoeveel bommen zijn afgeworpen. In het archiefstuk5 staat vermeld dat 
één of twee bommen de huizen hebben vernield. Gezien de ontstane schade is in ieder 
geval één bom ontploft. Aangezien de huizen en de kade aan de Gouwe liggen, is het 
mogelijk dat één of meerdere bommen in de Gouwe als blindganger zijn neergekomen. Het 
verdachte gebied valt binnen het verdachte gebied van geallieerde bombardementen op de 
brug, zie § 3.5.  
 
Conclusie: 
De Gouwe nabij de Coenecoopbrug is verdacht op het mogelijk aantreffen van Duitse 
blindgangers. De verwachting is dat de Duitsers gebruikt hebben gemaakt van 500 kg 
bommen. De inzet van lichtere kalibers is niet aannemelijk tegen doelen als bruggen.       

 
3.2.2. Duits bombardement 11 mei 1940 spoorlijn Gouda – Alphen aan den Rijn 
Om 12.30 uur op 11 mei 1940 worden twee bommen afgeworpen in de nabijheid van de 
spoorlijn Gouda – Alphen aan den Rijn. De bommen komen terecht in het weiland van 
veehouder C. Hofman en veroorzaken twee kraters.6 
De exacte locatie van het bombardement is niet bekend. Waarschijnlijk zijn de bommen in 
een weiland nabij de Tweede Boksweg neergekomen en hadden als doel de spoorlijn te 
vernielen. Op de luchtfoto’s (van 4 jaar later) zijn geen kraters waargenomen. Vermoedelijk 
zijn de kraters in de tussenliggende periode dichtgeschoven. 
 
 

                                                      
4 Bijvoorbeeld omdat de bommenwerper wordt aangevallen door vijandelijk vliegtuigen of omdat het vliegtuig door 
luchtafweergeschut is geraakt. Door de bommen af te werpen is het vliegtuig lichter, sneller en wendbaarder.  
5 Zie bijlage 05, inventaris 392. 
6 Zie bijlage 05, inventaris 392. 
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Conclusie: 
Ten gevolge van de neergekomen bommen wordt niet verwacht CE aan te treffen. Er zijn 
twee bommen neergekomen die beide zijn ontploft.   

 
3.2.3. Duitse bomafworp 14 mei 1940 Noordeinde 
Om omstreeks 16.00 uur op 14 mei 1940 worden door Duitse vliegtuigen enkele bommen 
afgeworpen in de nabijheid van de woning van de heer Van der Torren aan de Noordeinde. 
Deze bommen (4 of 5) veroorzaakten diepe trechters. Twee koeien worden gedood en een 
aantal ruiten van het herenhuis wordt vernield.7 
Waarschijnlijk betreft het neerkomen van Duitse bommen een noodafworp. In de omgeving 
van het herenhuis (Noordeinde 118) bevindt zich geen bekend doel. In ieder geval is één 
bom ontploft omdat er twee koeien zijn gedood en er schade aan het huis is. Met trechters 
wordt waarschijnlijk kraters bedoeld. Het is niet duidelijk hoeveel bommen in totaal zijn 
afgeworpen. In onderstaand Figuur is Noordeinde 118 weergegeven. 
 

  

Noordeinde 118 

Gebied waar waarschijnlijk de 
bommen zijn neergekomen 

Figuur 3: Noordeinde 118 op de luchtfoto’s van 11-10-1944. 

Op de luchtfoto’s (van 4 jaar later) zijn geen kraters waargenomen. Vermoedelijk zijn de 
kraters in de tussenliggende periode dichtgeschoven. 
Mogelijk bevinden zich in de omgeving van Noordeinde 118 blindgangers afkomstig van het 
bombardement van 11 mei 1940. Omdat weinig informatie beschikbaar is over de locatie, is 
een groot gebied verdacht gemaakt. Het verdachte gebied is weergegeven in tekening 03. 
De mogelijk aan te treffen CE betreffen Duitse vliegtuigbommen.  
 

                                                      
7 Zie bijlage 05, inventaris 392 en 555. 
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Conclusie: 
Ten gevolge van de bomafworp op 14 mei 1940 is het gebied nabij Noordeinde 118 verdacht 
op het mogelijk aantreffen van Duitse blindgangers. 

 
3.2.4. Duitse bomafworp Henegouwerweg 
In 1983 zijn door de EOD in een weiland aan de Henegouwerweg acht Duitse 
vliegtuigbommen geruimd8. Ten tijde van het aantreffen lag de locatie van de aangetroffen 
bommen nog in de gemeente Reeuwijk; tegenwoordig is het de gemeente Waddinxveen. Het 
betreft vier brisantbommen van 500 kg en vier brandbommen van 50 kg. De zoekactie is 
uitgevoerd naar aanleiding van een aan te leggen zuiveringsinstallatie. Na het vinden van de 
acht bommen heeft de gemeente Reeuwijk aangegeven dat er geen bommen meer worden 
verwacht.  
De aanwezigheid van de bommen is in 1980 ontdekt door een ambtenaar van de gemeente 
Reeuwijk die een oude kadastrale kaart vond waarop de blindgangers stonden 
aangegeven.9 Verontruste burgers hebben in 1985 in een brief aan de firma Monshouwer, 
de gemeente Reeuwijk en het Hoogheemraadschap Rijnlanden aangegeven dat er 
vermoedelijk nog vijf bommen kunnen liggen.10 De motivatie daarvoor is dat er sprake was 
van twee Duitse bommenwerpers. De ene bommenwerper heeft in één keer al zijn acht 
bommen gelost. Van de andere bommenwerper zijn drie bommen ontploft. Er worden 
zodoende nog vijf bommen gemist. Deze bommen kunnen zijn neergekomen in de 
gemeente Waddinxveen, Reeuwijk en Boskoop. In de brief verzoeken de bewoners om een 
zoekactie te ondernemen naar de overige bommen. 
Vanwege het ontbreken van informatie is vooralsnog het gebied ten noorden van de 
aangetroffen bommen verdacht op het mogelijk aantreffen van vliegtuigbommen afkomstig 
van de 2e Duitse bommenwerper. 
 
Conclusie: 
Het is niet bekend wanneer en hoeveel bommen exact zijn neergekomen. Mogelijk kan 
aanvullend onderzoek in de archieven van de gemeente Reeuwijk en Boskoop extra 
informatie opleveren. Vooralsnog is een gedeelte van de gemeente Waddinveen nabij de 
Henegouwerweg verdacht op het mogelijk aantreffen van blindgangers afkomstig van een 
Duitse bommenwerper. Het verdachte gebied is weergegeven in tekening 03.    

 
3.3. BEOORDELING EN EVALUATIE GEALLIEERDE BOMBARDEMENTEN SPOORLIJN GOUDA 

– DEN HAAG 

In deze paragraaf worden de bombardementen beoordeeld en geëvalueerd die hebben 
plaatsgevonden op een gedeelte van de spoorlijn Gouda – Den Haag en die in, op de grens 
of nabij de gemeente Waddinxveen hebben plaatsgevonden. Het betreft de spoorlijn van de 
kruising met de Rotte in het westen tot de A20 in het oosten.  
 
De bombardementsgegevens van de geallieerden, zie bijlage 09, vormen een belangrijk 
bron als het gaat om bombardementen. Op basis van de bombardementsgegevens kan een 
onderscheid gemaakt worden in de volgende onderwerpen: 
 
1. Bombardementen die niet relevant zijn voor de gemeente Waddinxveen, omdat ze te ver 

buiten de gemeente hebben plaatsgevonden. Deze zijn niet uitwerkt in dit rapport. Wel 

                                                      
8 Zie bijlage 07, MORA 19810461. 
9 Zie http://www.digibron.nl/search/share.jsp?uid=00000000012e9a80c9ef3ff11e083e31&sourceid=1011  
10 Zie ook MORA 19810461. 
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11. 
2. Bombardementen die op basis van de kaartvierkanten in de gemeente Waddinxveen 

hebben plaatsgevonden, maar na beoordeling en evaluatie buiten de gemeente vallen12. 
Deze zijn uitgewerkt in bijlage 10A. 

3. Bombardementen die in of op de grens met de gemeente Waddinxveen hebben 
plaatsgevonden. Deze zijn in onderstaande paragrafen beoordeeld en geëvalueerd.  

 
Eerst worden de relevante bombardementsgegevens op chronologische volgorde 
besproken, vervolgens worden de luchtfoto’s en de overige bronnen besproken en de 
paragraaf wordt afgesloten met de afbakening van verdachte gebieden.  
 

 

 

Figuur 4: Spoorlijn Gouda – Den Haag op de geallieerde stafkaarten met bombardementsgegevens. 

 
3.3.1. Bombardement 2 maart 1945, kaartvierkant D.8684 
Volgens het bombardementsgegeven heeft op 2 maart 1945 een bombardement 
plaatsgevonden op het spoor waarbij 12 bommen van 500 lbs en 22 bommen van 250 lbs 

                                                      
11 Zie cd-rom de map Bombardementsgegevens het document Bombardementsgegevens uitgewerkt. 
12 Het is belangrijk om de bombardementsgegevens te verifiëren met andere bronnen, omdat het is gebleken dat 
ze niet altijd even nauwkeurig zijn opgetekend. Op de bijgeleverde cd-rom ( zie de map 
Bombardementsgegevens) is een artikel opgenomen waaruit die onnauwkeurigheid blijkt. 

Spoorlijn Gouda – Den haag 
A20

D.8684 
D.8884 

D.8783 

Locatie bombardementen spoor 
2-3-1945, 17-3-1945 en 21-3-1945 

Locatie bombardement 
spoor 20-3-1945, D.872838

Vermoedelijke locatie 
bombardement spoor 10-3-1945 
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zijn afgeworpen. Als resultaat wordt gemeld dat in kaartvierkant D.8684 het spoor is 
onderbroken.  
In Figuur 4 is de locatie van het bombardement weergegeven. Een gedeelte van het spoor 
loopt parallel met de gemeentegrens van Waddinxveen.  
 
3.3.2. Bombardement 10 maart 1945, kaartvierkant D.8784 
Volgens het bombardementsgegeven heeft op 10 maart 1945 een bombardement 
plaatsgevonden op het spoor in kaartvierkant D.8784 waarbij 4 bommen van 250 lbs zijn 
afgeworpen. Geen van de bommen exploderen. 
Kaartvierkant D.8784 bevindt zich in de gemeente Waddinxveen, maar daar bevindt zich 
geen spoor. De spoorlijn Gouda – Den Haag en de spoorlijn Gouda – Alphen aan den Rijn 
bevinden zich in de aangrenzende kaartvierkanten. Het bombardement heeft waarschijnlijk 
plaatsgevonden in een van deze aangrenzende kaartvierkanten, zie Figuur 4. 
 
3.3.3. Bombardement 17 maart 1945, kaartvierkant D.8684 
Volgens het bombardementsgegeven heeft op 17 maart 1945 een bombardement 
plaatsgevonden op het spoor in kaartvierkant D.8684 waarbij 4 bommen van 500 lbs zijn 
afgeworpen. De piloten hebben geen resultaten van de aanval waargenomen. 
In Figuur 4 is de locatie van het bombardement weergegeven. Een gedeelte van het spoor 
loopt parallel met de gemeentegrens van Waddinxveen.  
 
3.3.4. Bombardement 20 maart 1945, coördinaat D.872838 
Volgens het bombardementsgegeven heeft op 20 maart 1945 een bombardement met 1 
bom van 500 en 2 bommen van 250 lbs plaatsgevonden op het spoor op coördinaat 
D.872838. Alle bommen komen op het spoor. 
De locatie van het bombardement bevindt zich op de grens met de gemeente Waddinxveen, 
zie Figuur 4. 
 
3.3.5. Bombardement 21 maart 1945, kaartvierkant D.8685 
Volgens het bombardementsgegeven heeft op 21 maart 1945 een bombardement met 4 
bommen van 500 en 8 bommen van 250 lbs plaatsgevonden in kaartvierkant D.8685 op het 
spoor. Één cluster bommen valt op het spoor en van de overige bommen valt er één op het 
spoor en de overige bommen missen het doel.  
Binnen kaartvierkant D.8685 bevindt zich geen spoor. Waarschijnlijk heeft het 
bombardement plaatsgevonden op de spoorlijn in de aangrenzende zuidelijke (D.8584, 
D.8684) kaartvierkanten. In kaartvierkant D.8684 loopt de spoorlijn parallel met de 
gemeentegrens van Waddinxveen, zie Figuur 4. 
 
3.3.6. Luchtfoto’s 
Voor de spoorlijn Gouda – Den Haag, die relevant is voor de gemeente Waddinxveen, zijn 
van onderstaande data luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog en naoorlogse luchtfoto’s 
geanalyseerd. In bijlage 06 is het totale overzicht van luchtfoto’s weergegeven. Op de 
luchtfoto’s zijn diverse kraters waargenomen. In tekening 02B zijn de kraters op een 
overzichtskaart weergegeven. 
 
 11 oktober 1944. Op de luchtfoto’s zijn geen kraters waargenomen. De reden daarvoor is 

dat de bombardementen na de opnamedatum van de luchtfoto’s hebben plaatsgevonden. 
 
 11 april 1945. Op de luchtfoto’s zijn diverse kraters waargenomen zowel binnen als 

buiten de gemeente Waddinxveen ten gevolge van de bombardementen, zie 
onderstaand Figuur. 
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Figuur 5: Waargenomen kraters bij spoorlijn Gouda – Den Haag op de luchtfoto’s van 11-04-1945. 

De waargenomen kraters zijn in het Figuur weergegeven met paars. Ook zijn als 
voorbeeld twee uitvergrotingen weergegeven van een kraterpatroon. Wat opvalt, is dat de 
kraterpatronen qua grootte en afstand afwijken. Hieronder is een voorbeeld weergegeven 
van de kenmerken van de kraters.  

 

 
 

 
 
 
 

Spoorlijn Gouda – Den haag 

 De afstand tussen beide kraters bedraagt ca. 16 meter 
(gemeten vanuit het hart van de kraters). 

 De bommen hebben een grote ring van uitgeworpen 
aarde rond de kraters veroorzaakt. 

 De doorsnede van de kraters bedraagt ca. 4 meter.  

 De afstand tussen beide kraters bedraagt 
ca. 44 meter (gemeten vanuit het hart 
van de kraters). 

 De bommen hebben vergeleken met de 
bovenstaande kraters een relatief kleine 
ring van uitgeworpen aarde veroorzaakt. 

 De doorsnede van de kraters bedraagt 
ca. 2 meter.  
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De verschillen tussen de kraters kunnen zijn veroorzaakt door de verschillende 
omstandigheden, zoals de grootte van de bommen, de afwerphoogte van de bommen, de 
vliegsnelheid van het vliegtuig, windsnelheid en windrichting en de bodemgesteldheid.  
 
Het is niet bekend welke kraters van welk bombardement afkomstig zijn. Wat opvalt, is 
dat de kraters op ruime afstand van het beoogde doel, de spoorlijn, zijn aangetroffen. 
Omdat sommige kraters dichter bij de snelweg, de A12, zijn waargenomen, is het 
mogelijk dat de weg ook is gebombardeerd. 

 
 13 april 1945. Op de luchtfoto’s is een tweetal kraters waargenomen ten gevolge van de 

bombardementen, zie onderstaand Figuur. De ene krater, die net iets ten zuiden van de 
A12 ligt, is ook waargenomen op de luchtfoto’s van 11 april 1945. De krater bij het spoor 
heeft een doorsnede van ca. 5.5 meter. Het is niet bekend welke kraters van welk 
bombardement afkomstig zijn.  

  

 

Reeds waargenomen op de 
luchtfoto’s van 11-04-1945 

Figuur 6: Waargenomen krater bij spoorlijn Gouda – Den Haag op de luchtfoto’s van 13-04-1945. 

 
 1955. Op de naoorlogse luchtfoto’s zijn geen kraters waargenomen. De verwachting is 

dat de schade veroorzaakt door de kraters vlak na de oorlog is hersteld.  
 
3.3.7. Overige bronnen 
Behalve uit de bombardementsgegevens en de luchtfoto’s zijn geen andere bronnen 
aangetroffen waaruit blijkt dat er bombardementen hebben plaatsgevonden op de spoorlijn 
Gouda – Den Haag bij de gemeente Waddinxveen. In de literatuur, zie bijlage 04, is wel 
informatie aangetroffen waaruit blijkt dat de spoorlijn Gouda – Den Haag is aangevallen, 

Spoorlijn Gouda – Den haag 
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maar een specifieke locatieomschrijving ontbreekt. Deze informatie is gebaseerd op dezelfde 
bombardementsgegevens als in dit rapport.   
 
3.3.8. Afbakening verdachte gebieden spoorlijn Gouda – Den Haag 
Gezien het aantal bombardementen en de aantallen bommen die daarbij zijn afgeworpen, 
zou verwacht worden dat er meer kraters zijn waar te nemen op de luchtfoto’s. Dit is echter 
niet het geval. Mogelijke verklaringen zijn: 
 De locatie van één of meerdere bombardementsgegevens is niet correct. 
 Er zijn blindgangers neergekomen. Blindgangers veroorzaken geen krater en de 

inslagopening van een blindganger is niet of nauwelijks waar te nemen op de luchtfoto’s. 
 Mogelijk zijn kraters dichtgeschoven en zijn de spoorlijnen door de Duitsers hersteld 

direct na de bombardementen. Er zit namelijk enige tijd (enkele weken) tussen de 
bombardementen en de opnamedatum van de luchtfoto’s. 

 
Gezien het aantal bombardementen en de waargenomen kraters zijn mogelijk blindgangers 
achtergebleven in de gemeente Waddinxveen op een tweetal locaties, die zijn opgenomen 
op de CE-bodembelastingkaart. De verdachte gebieden zijn verdacht op het mogelijk 
aantreffen van CE van afwerpmunitie. De mogelijk aan te treffen kalibers zijn 250 lbs en 500 
lbs. Daarnaast is het mogelijk CE aan te treffen van boordwapens.  

 
1. Spoorlijn, A12 en de Bredeweg 

Het verdachte gebied is afgebakend volgens de richtlijnen uit het WSCS-OCE, zie § 1.4.  
Het verdachte gebied is afgebakend op basis van de richtlijn voor bombardementen op 
zogenaamde ‘line targets’ waarbij het inslagenpatroon van de bommen onbekend is. 
Hierbij is het verdachte gebied afgebakend op 91 meter gemeten vanuit het hart van de 
spoorlijn of weg.  
Het inslagenpatroon is echter gedeeltelijk bekend, omdat er kraters zijn waargenomen. 
Deze kraters bevinden zich buiten de 91 meter vanaf het spoor, de A12 en de 
secundaire weg (de Bredeweg). Om die reden is het verdachte gebied afgebakend op 
basis van de richtlijn voor bombardementen op zogenaamde ‘pin point targets’. Hierbij is 
het verdachte gebied afgebakend op 181 meter gemeten vanuit het hart van de 
spoorlijn, de A12 en de Bredeweg. Alle waargenomen kraters bevinden zich binnen deze 
181 meter.  
 
Omdat tevens rekening moet worden gehouden met duikbombardementen met een 
oost- westelijke vliegrichting is de afstand vermeerderd met de maximale horizontale 
verplaatsing van een vliegtuigbom in de bodem. Vanwege de grondslag (veen) is 
aangenomen dat deze afstand maximaal 19 meter bedraagt. De afbakening van het 
verdachte gebied is vervolgens afgerond op 200 meter uit het hart van het spoor / krater.  
Het verdachte gebied loopt door in de aangrenzende gemeenten. 

 
2. Snelweg A12 

Het verdachte gebied is afgebakend volgens de richtlijnen uit de WSCS-OCE, zie § 1.4.   
Omdat het één krater betreft net ten zuiden van de A12 en geen aanvullende informatie 
beschikbaar is, is het verdachte gebied afgebakend op basis van zogenaamde ‘pin point 
targets’. Hierbij is het verdachte gebied afgebakend op 181 meter gemeten vanuit het 
hart van het doel. Het doel is in dit geval niet bekend. Waarschijnlijk betreft het de weg, 
maar omdat dat niet bekend is, is het gebied afgebakend op 181 meter gemeten vanuit 
het hart van de krater. Met inachtneming van de horizontale verplaatsing is het 
verdachte gebied afgerond op 200 meter uit het hart van de krater. 
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3.4. BEOORDELING EN EVALUATIE GEALLIEERDE BOMBARDEMENTEN SPOORLIJN GOUDA 

– ALPHEN AAN DEN RIJN 

In deze paragraaf worden bombardementen beoordeeld en geëvalueerd die hebben 
plaatsgevonden op een gedeelte van de spoorlijn Gouda – Alphen aan den Rijn. De 
bombardementen zijn op dezelfde manier beoordeeld en geëvalueerd als die voor de 
spoorlijn Gouda – Den Haag, zie § 3.3. 
Eerst worden de relevante bombardementsgegevens op chronologische volgorde 
besproken, vervolgens worden de luchtfoto’s en de overige bronnen besproken en de 
paragraaf wordt afgesloten met een afbakening van verdachte gebieden. 

 

 

      Figuur 7: Spoorlijn Gouda – Alphen aan den Rijn op de geallieerde stafkaarten met bombardementsgegevens. 

 

A20

Locatie 
bombardementen spoor 
29-11-1944, D.883885 en  
25-03-1945 D.882885 Spoorlijn Gouda – Alphen aan den Rijn

Locatie bombardement 
spoor 25-03-1945, 
D.8886 

Locatie 
bombardementen spoor 
18-03-1945, D.880847, 
20-03-1945, D.8785  
22-03-1945, D.882846 

Locatie luchtaanval 
spoor 22-02-1945, 
D.8884 

Locatie bombardement 
spoor 17-03-1945 
D.880876 
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3.4.1. Bombardement 29 november 1944, coördinaat D.883885  
Volgens het bombardementsgegeven heeft op 29 november 1944 een bombardement 
plaatsgevonden op gebouwen op coördinaat D.890830. Daarnaast is een voltreffer gemeld 
op het spoor op coördinaat D.883885.  
Het bombardement op coördinaat D.890830 heeft plaatsgevonden buiten de gemeente 
Waddinxveen en is daardoor niet relevant. Het is niet bekend hoeveel bommen zijn 
afgeworpen op het spoor binnen de gemeente Waddinxveen op coördinaat D.883885. In       
Figuur 7 is de locatie van het bombardement weergegeven. 
 
3.4.2. Bombardement 20 januari 1945, kaartvierkant D.8785  
Volgens het bombardementsgegeven heeft op 20 januari 1945 een bombardement 
plaatsgevonden op een spoor-/wegkruispunt in kaartvierkant D.8785 waarbij 4 bommen van 
250 lbs zijn afgeworpen. Door de aanval worden twee voertuigen vernietigd. 
Binnen kaartvierkant D.8785 bevindt zich geen spoor. Waarschijnlijk heeft de aanval 
plaatsgevonden op de ten zuiden gelegen brug van de A12 over het spoor in kaartvierkant 
D.8884. In Figuur 7 is de locatie van het bombardement weergegeven. 
 
3.4.3. Luchtaanval 22 februari 1945, kaartvierkant D.8884 
Volgens het bombardementsgegeven heeft op 22 februari 1945 een luchtaanval 
plaatsgevonden op seinhuisjes langs het spoor in kaartvierkant D.8884. Er worden vier 
seinhuizen vernietigd.  
Waarschijnlijk is de aanval uitgevoerd met boordgeschut omdat voor de aanval op de 
seinhuisjes andere doelen zijn aangevallen. In Figuur 7 is de locatie van het bombardement 
weergegeven. Het is niet bekend waar exact de luchtaanval heeft plaatsgevonden. Een 
gedeelte van het spoor in kaartvierkant bevindt zich binnen de gemeente Waddinxveen. 
 
3.4.4. Bombardement 17 maart 1945, coördinaat D.880876  
Volgens het bombardementsgegeven heeft op 17 maart 1945 een bombardement 
plaatsgevonden op het spoor op coördinaat D.880876 waarbij 3 bommen van 500 lbs en 6 
bommen van 250 lbs zijn afgeworpen. 1 Clusterbom valt net ten noorden van de brug en de 
andere 2 clusters vallen wat verder ten noorden van de brug.  
Waarschijnlijk is de kruising van de Kerkweg met het spoor in de bebouwde kom van 
Waddinxveen gebombardeerd. Uit § 3.4.10 blijkt dat aan de Kerkweg enkele huizen zijn 
vernield ten gevolge van een bombardement in maart 1945. In Figuur 7 is de locatie van het 
bombardement weergegeven. 
 
3.4.5. Bombardement 18 maart 1945, coördinaat D.882846 
Volgens het bombardementsgegeven heeft op 18 maart 1945 een bombardement 
plaatsgevonden op de brug over het spoor op coördinaat D.880847 waarbij 8 bommen van 
250 lbs zijn afgeworpen. Twee bommen vallen op de zijkant van de brug, twee bommen 
vallen op de dijk bij de brug, twee bommen hebben de brug net gemist en twee bommen 
vallen ten oosten (20 yards) van de brug. 
In Figuur 7 is de locatie van het bombardement weergegeven. De brug van de A12 over het 
spoor is gebombardeerd. Het bombardement heeft op de grens van de gemeente 
Waddinxveen plaatsgevonden. 
 
3.4.6. Bombardement 22 maart 1945, coördinaat D.882846 
Volgens het bombardementsgegeven heeft op 22 maart 1945 een bombardement 
plaatsgevonden op de brug over het spoor op coördinaat D.882846 waarbij 4 vliegtuigen 8 
bommen van 250 lbs zijn afgeworpen. Vier bommen komen dicht bij het noordeinde van de 
brug terecht en beschadigen de weg. De overige vier vallen op het spoor ten oosten van het 
spoor. 
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In Figuur 7 is de locatie van het bombardement weergegeven. De brug van de A12 over het 
spoor is gebombardeerd. Het bombardement heeft op de grens van de gemeente 
Waddinxveen plaatsgevonden. 
 
3.4.7. Bombardement 25 maart 1945, kaartvierkant D.8886 
Volgens het bombardementsgegeven heeft op 25 maart 1945 een bombardement 
plaatsgevonden op het spoor in kaartvierkant D.8886 waarbij 2 vliegtuigen 2 bommen van 
500 lbs hebben afgeworpen. De bommen komen zo’n 45 meter links van het doel neer. 
In Figuur 7 is de locatie van het bombardement weergegeven. Het is niet bekend waar in het 
kaartvierkant het bombardement op het spoor heeft plaatsgevonden. 

 
3.4.8. Bombardement 25 maart 1945, coördinaat D.882885 
Volgens het bombardementsgegeven heeft op 25 maart 1945 een bombardement 
plaatsgevonden op het spoor op coördinaat D.882885 waarbij 3 bommen van 500 lbs en 8 
bommen van 250 lbs zijn afgeworpen. Alle bommen hebben het doel gemist en komen aan 
weerszijden van het spoor neer. 
In Figuur 7 is de locatie van het bombardement weergegeven.  
 
3.4.9. Luchtfoto’s 
Voor de spoorlijn Gouda – Alphen aan den Rijn, die relevant is voor de gemeente 
Waddinxveen, zijn van onderstaande data luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog en 
naoorlogse luchtfoto’s geanalyseerd. In bijlage 06 is het totale overzicht van luchtfoto’s 
weergegeven. Op de luchtfoto’s zijn diverse kraters waargenomen. In tekening 02B zijn de 
kraters op een overzichtskaart weergegeven. 
 
 10 september 1944. Alleen het noordelijk deel van de spoorlijn in de gemeente 

Waddinxveen is gedekt met luchtfoto’s van 10 september 1944. Op de luchtfoto’s zijn 
geen kraters waargenomen. De reden daarvoor is dat de bombardementen na de 
opnamedatum van de luchtfoto’s hebben plaatsgevonden. 

 
 11 september 1944. Alleen het zuidelijk deel van de spoorlijn in de gemeente 

Waddinxveen is gedekt met luchtfoto’s van 11 september 1944. Op de luchtfoto’s zijn 
geen kraters waargenomen. De reden daarvoor is dat de bombardementen na de 
opnamedatum van de luchtfoto’s hebben plaatsgevonden. In onderstaand Figuur is de 
brug van de A12 over het spoor op de grens van de gemeente Waddinxveen 
weergegeven. Er zijn nog geen kraters waar te nemen. 

 

Copyright REASeuro 2012 © 
Projectnummer 71390/RO-120065 versie 1.0 
Definitief rapport Historisch Vooronderzoek Gemeente Waddinxveen Risicokaart  
28 augustus 2012  Pagina 23 van 91
   



 

Figuur 8: Brug van de A12 over het spoor op de luchtfoto’s van 11-09-1944.  

 
 19 september 1944. Alleen het zuidelijk deel van de spoorlijn in de gemeente 

Waddinxveen is gedekt met luchtfoto’s van 19 september 1944. Op de luchtfoto’s zijn 
geen kraters waargenomen. De reden daarvoor is dat de bombardementen na de 
opnamedatum van de luchtfoto’s hebben plaatsgevonden. 

 
 11 oktober 1944. Op de luchtfoto’s zijn geen kraters waargenomen. De reden daarvoor is 

dat de bombardementen na de opnamedatum van de luchtfoto’s hebben plaatsgevonden. 
 

 26 februari 1945. Alleen het noordelijk deel van de spoorlijn in de gemeente 
Waddinxveen is gedekt met een luchtfoto van 26 februari 1945. Op de luchtfoto zijn geen 
kraters waargenomen. 

 
 11 april 1945. Op de luchtfoto’s zijn diverse kraters waargenomen langs de spoorlijn 

Gouda – Alphen aan den Rijn, zie Figuur 9 en Figuur 10. 
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Figuur 9: Waargenomen kraters bij spoorlijn Gouda – Alphen aan den Rijn op de luchtfoto’s van 11-04-
1945 met enkele uitvergrotingen. 

De waargenomen kraters zijn in bovenstaand Figuur weergegeven met paars. Het is 
niet bekend welke kraters van welk bombardement afkomstig zijn. In de meeste 
gevallen bevinden de kraters zich nabij de spoorlijn. 
Wat opvalt, is dat de locatieomschrijvingen in de bombardementsgegevens niet altijd 
overeenkomen met de waargenomen kraters. Met andere woorden: daar waar een 
bombardement volgens het bombardementsgegeven heeft plaatsgevonden, bevinden 
zich geen kraters en andersom.  
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Figuur 10: Brug van de A12 over het spoor op de luchtfoto’s van 11-04-1945 met kraters.  

 
 1955 en 1956. Op de naoorlogse luchtfoto’s zijn geen kraters waargenomen. De 

verwachting is dat de schade veroorzaakt door de kraters vlak na de oorlog is hersteld.  
 
3.4.10. Overige bronnen 
Behalve uit de bombardementsgegevens en de luchtfoto’s zijn andere bronnen aangetroffen 
waaruit blijkt dat er bombardementen hebben plaatsgevonden op de spoorlijn Gouda – Den 
Haag bij de gemeente Waddinxveen. De andere bronnen betreffen: 

 In het verleden uitgevoerde onderzoeken 
 Literatuur 
 Gemeentearchief Waddinxveen 
 Dynamisch archief gemeente Waddinxveen 
 Munitieruimrapporten EOD 

 
In het verleden uitgevoerde onderzoeken (zie bijlage 03) 
In het rapport van de EOD voor de locatie Plasweg/Onderweg, vermeldt de EOD dat diverse 
bombardementen hebben plaatsgevonden met als locatieverwijzing knooppunt Gouda. De 
EOD heeft twee data, namelijk 20 en 23 maart, in de bombardementsgegevens aangetroffen 
waarin specifiek de spoorlijn Gouda – Alphen aan den Rijn wordt genoemd. Na beoordeling 
en evaluatie van deze data blijkt dat ze niet relevant zijn voor de gemeente Waddinxveen.  
 
Literatuur (zie bijlage 04) 
In verschillende boeken is informatie aangetroffen waaruit blijkt dat de spoorlijn Gouda – 
Alphen aan den Rijn is aangevallen.  

Copyright REASeuro 2012 © 
Projectnummer 71390/RO-120065 versie 1.0 
Definitief rapport Historisch Vooronderzoek Gemeente Waddinxveen Risicokaart  
28 augustus 2012  Pagina 26 van 91
   



In de boeken van dhr. Zwanenburg is informatie aangetroffen waaruit blijkt dat de spoorlijn 
Gouda – Alphen aan den Rijn is aangevallen, maar een specifieke locatieomschrijving 
ontbreekt. Deze informatie is gebaseerd op dezelfde bombardementsgegevens als in dit 
rapport. 
 
Dhr. Huurman meldt dat op 14 september 1944 het station van Waddinxveen is beschoten 
en dat er glasschade is ontstaan. Het is niet bekend hoeveel vliegtuigen het station hebben 
aangevallen. De geallieerden voerden bijna dagelijks gewapende verkenningen uit boven 
door Duitsland bezet gebied tegen het einde van de oorlog. Deze aanval is daar 
waarschijnlijk het gevolg van. Omdat er alleen glasschade is gemeld en omdat er geen 
aanvullende bronnen zijn aangetroffen die deze melding bevestigen, is de verwachting dat 
het hier gaat om een aanval met boordwapens. Vliegtuigbommen richten grotere schade aan 
als het station daadwerkelijk geraakt zou zijn. 
 
Dhr. Geel, die zowel een boek als diverse artikelen heeft geschreven over Waddinxveen ten 
tijde van de Tweede Wereldoorlog, meldt in zijn boek dat de spoorlijn Gouda – Alphen aan 
den Rijn op verschillende plaatsen door bommen is getroffen. Data en locatie van de 
neergekomen bommen worden niet genoemd behalve dat huizen aan de Kerkweg zwaar 
worden vernield. Uit de bombardementsgegevens, zie § 3.4.4, en het gemeentearchief blijkt 
dat nabij de Kerkweg een bombardement heeft plaatsgevonden. 
 
Gemeentearchief Waddinxveen (zie bijlage 05) 
In verschillende inventarissen is informatie aangetroffen waaruit blijkt dat de spoorlijn Gouda 
– Alphen aan den Rijn is aangevallen door geallieerde vliegtuigen. Zo is in de inventaris van 
de hulpverleningsdienst, zie inventaris 570, een stuk aangetroffen dat ten gevolge van de 
beschieting op een trein op het spoor Gouda – Waddinxveen een persoon gewond is 
geraakt. De aanval is uitgevoerd met boordwapens. Het is niet bekend waar de aanval op 
het spoor heeft plaatsgevonden. 
Inventaris 581 bevat schaderapporten ten gevolgen van onder andere bominslagen. Zo 
hebben Kanaalweg 4, Kerkweg 121, Kerkweg 35 t/75, Zuidkade 86 en 87, Henegouwerweg 
46a en het wegdek van de Rijksweg schade ondervonden van neergekomen bommen. De 
schade loopt uiteen van glasschade tot beschadigd wegdek en vernielde huizen. Inventaris 
2104 meldt hetzelfde. 
 
Dynamisch archief gemeente Waddinxveen (zie bijlage 05) 
In het dynamisch archief van de gemeente Waddinxveen is een Vooronderzoek uit 2004 van 
de EOD aangetroffen. In dat onderzoek is gekeken of de nieuw aan te leggen wijk Triangel, 
die gedeeltelijk parallel loopt met de spoorlijn Gouda – Alphen aan den Rijn, verdacht is op 
het aantreffen van CE. Ondanks dat in het rapport staat dat er bombardementen hebben 
plaatsgevonden en dat er op de luchtfoto’s duidelijk kraters zijn waargenomen, is de EOD 
van mening dat er geen concrete aanwijzingen zijn, dat de kans groter is op het aantreffen 
van blindgangers dan langs vergelijkbare spoorgebieden in Nederland. Het advies is om 
geen opsporingsactie uit te laten voeren. 
In een briefrapport uit 2005 van de firma Saricon, een second opinion, staat dat zij meegaan 
met de conclusie en aanbeveling van de EOD. 
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Figuur 11: Links Triangel op de huidige kaart en rechts Triangel op de geallieerde stafkaart met de 
door REASeuro waargenomen kraters met paars weergegeven. 

 
Uit § 3.4.11 blijkt dat REASeuro onder andere op basis van luchtfotoanalyse en 
bombardementsinformatie de spoorlijn Gouda – Alphen aan den Rijn als verdacht aanmerkt 
op het mogelijk aantreffen van CE. Hierbij wordt opgemerkt dat in het Vooronderzoek van 
zowel Saricon als de EOD het gebied als niet verdacht heeft aangemerkt. Er is echter geen 
feitelijke informatie op basis waarvan het terrein als niet verdacht kan worden aangemerkt. 
Deze redenering is in overeenstemming met de afbakeningsrichtlijnen in de WSCS-OCE.      
 
Munitieruimrapporten 
In 1984 en 1985 is door de EOD op verzoek van de gemeente Waddinxveen een onderzoek 
ingesteld naar de aanwezigheid van blindgangers voor het te ontwikkelen bedrijventerrein 
Coenecoop. De EOD heeft getuigen gehoord (die blindgangers melden, zie onderstaand 
Figuur), luchtfoto’s geanalyseerd (waarop kraters zijn waargenomen) en tijdens 
oppervlaktedetectie van een gedeelte van het gebied zijn scherven van ontplofte 
vliegtuigbommen aangetroffen.  
 

 

Figuur 12: Uitsnede brief van de burgemeester van Waddinxveen aan de EOD d.d. 09-01-1984 (bron: 
MORA 19840105). 
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De EOD heeft een positief advies afgegeven, wat wil zeggen dat geadviseerd wordt een 
gerichte opsporingsactie uit te voeren naar de aanwezigheid van blindgangers. Ten gevolge 
van capaciteitsgebrek bij de EOD is de aanvraag van de gemeente op een wachtlijst 
geplaatst. In 1994 is er nog enige correspondentie geweest tussen de beide instanties. 
Uiteindelijk is een heel dossier aangetroffen in het archief van de EOD over de mogelijke 
aanwezigheid van blindgangers. Er is echter geen opsporingsactie geweest. Inmiddels is het 
bedrijventerrein volledig ingericht, zie onderstaand Figuur. 
 

  

Figuur 13: Links Coenecoop op de huidige kaart en rechts Coenecoop op de geallieerde stafkaart met 
de door REASeuro waargenomen kraters met paars weergegeven. 

3.4.11. Afbakening verdachte gebieden spoorlijn Gouda – Alphen aan den Rijn 
Ondanks het advies van de EOD in het onderzoek Triangel, zie § 3.4.10, zijn er voldoende 
aanwijzingen dat er mogelijk blindgangers kunnen worden aangetroffen op of nabij de 
spoorlijn Gouda – Alphen aan den Rijn: 
 
 Diverse bombardementsgegevens hebben als locatieverwijzing de spoorlijn. 
 Op de diverse luchtfoto’s zijn verschillende kraters waargenomen op en langs de 

spoorlijn. 
 In de literatuur en de archieven zijn meldingen aangetroffen die verwijzen naar 

bombardementen op het spoor. 
 De EOD heeft in 1984 en 1985 een positief advies afgegeven voor de mogelijke 

aanwezigheid van blindgangers in de omgeving van het spoor. 
 
Gezien de spreiding van de kraters, de bombardementsgegevens (en de bijbehorende 
onnauwkeurigheid) en vanwege het ontbreken van luchtfoto’s van na de bombardementen 
van het noordelijk deel van de gemeente Waddinxveen is de gehele spoorlijn Gouda – 
Alphen aan den Rijn binnen de gemeente Waddinxveen verdacht op het mogelijk aantreffen 
van blindgangers van vliegtuigbommen.13 

                                                      
13 REASeuro heeft gekeken in de Nederlandse luchtfotoarchieven of er luchtfoto’s beschikbaar zijn van na de 
bombardementen, maar dit is niet het geval.  
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Het verdachte gebied is afgebakend volgens de richtlijnen uit de WSCS-OCE, zie § 1.4. Het 
verdachte gebied is afgebakend op basis van de richtlijn voor bombardementen op 
zogenaamde ‘line targets’ waarbij het inslagenpatroon van de bommen onbekend is. Hierbij 
is het verdachte gebied afgebakend op 91 meter gemeten vanuit het hart van de spoorlijn of 
weg.  
Omdat er kraters op grotere afstand dan 91 meter van het spoor zijn waargenomen en 
omdat uit de bombardementsgegevens is gebleken dat de bombardementen niet alleen 
parallel, maar ook haaks op de spoorlijn hebben plaatsgevonden, is het verdachte gebied 
afgebakend op basis van de richtlijn voor bombardementen op zogenaamde ‘pin point 
targets’. Hierbij is het verdachte gebied afgebakend op 181 meter gemeten vanuit het hart 
van de spoorlijn. Alle waargenomen kraters bevinden zich binnen deze 181 meter.  
 
Omdat tevens rekening moet worden gehouden met duikbombardementen met een oost- 
westelijke vliegrichting is de afstand vermeerderd met de maximale horizontale verplaatsing 
van een vliegtuigbom in de bodem. Vanwege de grondslag (veen) is aangenomen dat deze 
afstand maximaal 19 meter bedraagt. De afbakening van het verdachte gebied is vervolgens 
afgerond op 200 meter uit het hart van het spoor / krater.  
Het verdachte gebied loopt door in de aangrenzende gemeenten. 
 
Het verdachte gebied is verdacht op het mogelijk aantreffen van CE van afwerpmunitie. De 
mogelijk aan te treffen kalibers zijn 250 lbs en 500 lbs. Daarnaast is het mogelijk CE aan te 
treffen van boordwapens.  
 
De verdachte gebieden zijn weergegeven in tekening 03, de CE-bodembelastingkaart. 
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3.5. BEOORDELING EN EVALUATIE OVERIGE GEALLIEERDE BOMBARDEMENTEN EN 

LUCHTAANVALLEN 

In deze paragraaf worden geallieerde luchtaanvallen en bombardementen beoordeeld en 
geëvalueerd die hebben plaatsgevonden in de gemeente Waddinxveen en die niet op de 
spoorlijnen Gouda – Den Haag en Gouda – Alphen aan den Rijn hebben plaatsgevonden. 
De bombardementen zijn op dezelfde manier beoordeeld en geëvalueerd als die voor de 
spoorlijn Gouda – Den Haag, zie § 3.3. 
Eerst worden de relevante bombardementsgegevens op chronologische volgorde 
besproken, vervolgens worden de luchtfoto’s en de overige bronnen besproken en de 
paragraaf wordt afgesloten met een afbakening van verdachte gebieden. 
 

 

Overige luchtaanvallen en bombardementen 

Locatie luchtaanval  
06-11-1944, D.8585 
10-02-1945, D.8585 
28-02-1945, D.8585 

       Figuur 14: Overige geallieerde luchtaanvallen en bombardementen op de geallieerde stafkaarten. 

 

Locatie bombardementen 
06-11-1944, D.9084 en  
21-03-1945, D.904845 

Locatie bombardementen 
06-11-1944, D.8983 
20-03-1945, D.893838
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3.5.1. Luchtaanval 6 november 1944, kaartvierkant D.8585  
Volgens het bombardementsgegeven heeft op 6 november 1944 een luchtaanval 
plaatsgevonden door vliegtuigen van 33 squadron op een tank in kaartvierkant D.8585. De 
tank brandt hevig. 
Volgens het kaartvierkant heeft de luchtaanval plaatsgevonden op de Bredeweg of de 
Noordelijke Dwarsweg/Plasweg. In Figuur 14 is de locatie van de luchtaanval weergegeven. 
Waarschijnlijk is de tank aangevallen met boordwapens, omdat de vliegtuigen voor de 
aanval op de tank een bombardement hebben uitgevoerd elders in Nederland. Het is 
aannemelijk dat de tank zich op de rijksweg bevond in kaartvierkant D.8584 en niet op de 
polderwegen in kaartvierkant D.8585. 
Omdat aanvullende gegevens ontbreken, zijn vooralsnog de wegen in kaartvierkant D.8585 
verdacht op het mogelijk aantreffen van CE van boordwapens. Geadviseerd wordt om 
squadroninformatie van de betreffende aanval aan te vragen. Mogelijk kan deze informatie 
uitsluitsel geven over de locatie van de aanval.  
 
3.5.2. Bombardement 6 november 1944, kaartvierkant D.9084  
Volgens het bombardementsgegeven heeft op 6 november 1944 een bombardement 
plaatsgevonden op een trein in kaartvierkant D.9084 met 4 bommen van 500 en 8 bommen 
van 250 lbs. Er worden geen treffers waargenomen. 
Het bombardement heeft plaatsgevonden in de gemeente Gouda op de grens van de 
gemeente Waddinxveen. In Figuur 14 is de locatie van het bombardement weergegeven. 
 
3.5.3. Bombardement 6 november 1944, kaartvierkant D.8983  
Volgens het bombardementsgegeven heeft op 6 november 1944 een bombardement 
plaatsgevonden op een brug in kaartvierkant D.8983 met 30 bommen van 500 van 500 lbs. 
Er worden vijf bijna voltreffers waargenomen. Ook is het spoor mogelijk onderbroken. 
Het bombardement heeft plaatsgevonden op de grens van de gemeenten Waddinxveen, 
Gouda en Zuidplas, op de spoorbrug over de Ringvaart. In Figuur 14 is de locatie van het 
bombardement weergegeven. 
 
3.5.4. Bombardement 5 december 1944, kaartvierkant D.8988 
Volgens het bombardementsgegeven heeft op 5 december 1944 een bombardement 
plaatsgevonden op een brug over het spoor in kaartvierkant D.8988 met 4 bommen van 500 
lbs door vliegtuigen van 257 Squadron. Er worden 4 treffers waargenomen.  
In kaartvierkant D.8988 bevindt zich geen brug over het spoor. Aanvullende informatie is in 
de literatuur, zie bijlage 04, aangetroffen. In de melding staat dat op deze dag de spoorbrug 
over de Gouwe is gebombardeerd. In Figuur 14 is de locatie van het bombardement 
weergegeven. 
 
3.5.5. Luchtaanval 10 februari 1945, kaartvierkant D.8585  
Volgens het bombardementsgegeven heeft op 10 februari 1945 een luchtaanval 
plaatsgevonden door vliegtuigen van 332 squadron op een stafauto in kaartvierkant D.8585. 
De auto wordt vernietigd. 
Volgens het kaartvierkant heeft de luchtaanval plaatsgevonden op de Bredeweg of de 
Noordelijke Dwarsweg/Plasweg. In Figuur 14 is de locatie van de luchtaanval weergegeven. 
Waarschijnlijk is de stafauto aangevallen met boordwapens, omdat de vliegtuigen voor de 
aanval op de auto een bombardement hebben uitgevoerd elders in Nederland. Het is 
aannemelijk dat de stafauto zich op de rijksweg bevond in kaartvierkant D.8584 en niet op de 
polderwegen in kaartvierkant D.8585. 
Omdat aanvullende gegevens ontbreken, zijn vooralsnog de wegen in kaartvierkant D.8585 
verdacht op het mogelijk aantreffen van CE van boordwapens. Geadviseerd wordt om 
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squadroninformatie van de betreffende aanval aan te vragen. Mogelijk kan deze informatie 
uitsluitsel geven over de locatie van de aanval. 
 
3.5.6. Luchtaanval 28 februari 1945, kaartvierkant D.8585  
Volgens het bombardementsgegeven heeft op 28 februari 1945 een luchtaanval 
plaatsgevonden door vliegtuigen van 602 squadron op een vrachtwagen in kaartvierkant 
D.8585. De vrachtwagen stopte en rookte. 
Volgens het kaartvierkant heeft de luchtaanval plaatsgevonden op de Bredeweg of de 
Noordelijke Dwarsweg/Plasweg. In Figuur 14 is de locatie van de luchtaanval weergegeven. 
Waarschijnlijk is de vrachtwagen aangevallen met boordwapens, omdat de vliegtuigen voor 
de aanval op de vrachtwagen een bombardement hebben uitgevoerd elders in Nederland. 
Het is aannemelijk dat de stafauto zich op de rijksweg bevond in kaartvierkant D.8584 en 
niet op de polderwegen in kaartvierkant D.8585. 
Omdat aanvullende gegevens ontbreken, zijn vooralsnog de wegen in kaartvierkant D.8585 
verdacht op het mogelijk aantreffen van CE van boordwapens. Het bombardementsgegeven 
van 602 squadron (bron: 27/2078) geeft als locatieverwijzing ten westen van Gouda. 
 
3.5.7. Bombardement 20 maart 1945, coördinaat D.893838 (1)  
Volgens het bombardementsgegeven heeft op 20 maart 1945 een bombardement 
plaatsgevonden op een brug en spoorlijn op coördinaat D.893838 met 4 bommen van 500 
en 8 bommen van 250 lbs. Één voltreffer op de brug, de overige bommen vallen in een 
cluster rond de brug. 
Het bombardement heeft plaatsgevonden op de grens van de gemeenten Waddinxveen, 
Gouda en Zuidplas, op de spoorbrug over de Ringvaart. In Figuur 14 is de locatie van het 
bombardement weergegeven. 
 
3.5.8. Bombardement 20 maart 1945, coördinaat D.893838 (2)  
Volgens het bombardementsgegeven heeft op 20 maart 1945 nog een bombardement 
plaatsgevonden op een brug en spoorlijn op coördinaat D.893838 met 4 bommen van 500 
en 8 bommen van 250 lbs. De bommen vallen langs de spoorlijnen naar Den Haag en 
Alphen aan den Rijn en onderbreken beide sporen. 
Het bombardement heeft plaatsgevonden op de grens van de gemeenten Waddinxveen, 
Gouda en Zuidplas, op de spoorbrug over de Ringvaart. In Figuur 14 is de locatie van het 
bombardement weergegeven. 
 
3.5.9. Bombardement 21 maart 1945, coördinaat D.904845  
Volgens het bombardementsgegeven heeft op 21 maart 1945 een bombardement 
plaatsgevonden op de brug op coördinaat D.904845 met 4 bommen van 500 en 8 bommen 
van 250 lbs. Zowel de brug als het spoor worden geraakt. 
Het bombardement heeft plaatsgevonden in de gemeente Gouda op de grens van de 
gemeente Waddinxveen, op de spoorbrug over de Gouwe. In Figuur 14 is de locatie van het 
bombardement weergegeven. 
 
3.5.10. Luchtfoto’s 
Voor de overige bombardementen zijn van de volgende data luchtfoto’s uit de Tweede 
Wereldoorlog: 22 januari, 11 en 13 april 1945 In bijlage 06 is het totale overzicht van 
luchtfoto’s weergegeven. Op de luchtfoto’s zijn diverse kraters waargenomen. In tekening 
02B zijn de kraters op een overzichtskaart weergegeven. Op de luchtfoto’s zijn geen sporen 
waargenomen van aanvallen met boordgeschut. Ook zijn geen kraters waargenomen op de 
luchtfoto’s bij de brug van de Rijksweg en de spoorbrug over de Gouwe. Wel zijn diverse 
kraters waargenomen bij ‘t Weegje in de omgeving van de spoorbrug over de Ringvaart op 
de grens met de gemeente Waddinxveen, zie onderstaand Figuur. 
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Figuur 15: Waargenomen kraters nabij ‘t Weegje op de luchtfoto’s van 13-04-1945. 

 
3.5.11. Overige bronnen 
Behalve uit de bombardementsgegevens en de luchtfoto’s zijn andere bronnen aangetroffen 
waaruit blijkt dat er luchtaanvallen en bombardementen hebben plaatsgevonden in de 
gemeente Waddinxveen. De andere bronnen betreffen: 

 In het verleden uitgevoerde onderzoeken 
 Literatuur 
 Gemeentearchief Waddinxveen 
 Munitieruimrapporten EOD 

 
In het verleden uitgevoerde onderzoeken (zie bijlage 03) 
In de Vooronderzoeken van REASeuro is gebruik gemaakt van dezelfde bronnen als in dit 
rapport. De verdachte gebieden uit het Vooronderzoek van Gouda, die overlappen met de 
gemeente Waddinxveen, worden meegenomen in deze rapportage. Zo is gebleken dat in het 
rapport van Gouda de spoorbruggen over de Gouwe en de Ringvaart ook verdacht zijn op 
het mogelijk aantreffen van raketten van 60 lbs, afgeschoten door geallieerde vliegtuigen. Dit 
blijkt uit bombardementsgegevens met als locatieverwijzing Gouda.    
 
Literatuur (zie bijlage 04) 
In verschillende boeken is informatie aangetroffen waaruit blijkt dat er beschietingen hebben 
plaatsgevonden op de wegen. Zo is in 1944 een dode gevallen ten gevolge van een 
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beschieting van een Duits wapentransport op de Brugweg door een Engels vliegtuig. Ook op 
de Rijksweg zijn diverse malen transporten beschoten door geallieerde vliegtuigen.  
Deze aanvallen zijn uitgevoerd met boordwapens.   
 
Gemeentearchief Waddinxveen (zie bijlage 05) 
In verschillende inventarissen is informatie aangetroffen waaruit blijkt dat er 
bombardementen en luchtaanvallen hebben plaatsgevonden in de gemeente Waddinxveen. 
De spoorlijn Gouda – Alphen aan den Rijn is aangevallen door geallieerde vliegtuigen. Zo is 
in de inventaris 2102 een document aangetroffen waarin staat dat op de Rijksweg 
vliegtuigaanvallen hebben plaatsgevonden. Een specifiekere locatieomschrijving wordt niet 
gegeven. 
 
In inventaris 392 is een document aangetroffen van 29 juni 1945 van de 
Luchtbeschermingsdienst over de aanwezigheid van 5 blindgangers in de Gouwe nabij de 
spoorbrug, zie onderstaand Figuur. Het is niet bekend of de blindgangers zijn geruimd. 
 

 

Figuur 16: Verzoek tot ruiming blindgangers in de Gouwe nabij de spoorbrug (bron: inventaris 392). 

 
Munitieruimrapporten 
In 1990 en 1991 is aan de EOD informatie geleverd over de aanwezigheid van een 
blindganger bij ’t Weegje nabij de spoorlijn14. De zaak is na een grenswijziging van de 
gemeente Waddinxveen aan de gemeente Gouda overgedragen. Dezelfde informatie is 
aangetroffen in het dynamisch archief van de gemeente Waddinxveen, zie bijlage 05.  
 

                                                      
14 Zie bijlage 07, MORA 19910016. 
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De EOD heeft bij diverse opsporingsacties naar explosieven bij de brug over de Gouwe CE 
aangetroffen: 
o MORA 19790554. Een baggerschuit heeft 80 m. van de brug over de Gouwe 2 

blindgangers van geallieerde bommen van 1.000 lbs. en 1 Duitse G.C.-mijn gevonden.  
o MORA 19790556. Een baggerschuit heeft tijdens baggerwerkzaamheden bij de brug 

over de Gouwe 1 blindganger van een 1.000 lbs bom gevonden. 
o MORA 19790587. Een baggerschuit heeft tijdens een Zoek Actie (ZA) in de Gouwe bij 

de brug over de Gouwe 1 Duitse G.C.-mijn gevonden. 
o MORA 19791010. Een baggerschuit in de Gouwe heeft 1 blindganger van 1.000 lbs 

bom gevonden. 
Duitse G.C.-mijnen werden gebruikt om vijandelijke havenmondingen te blokkeren. Enkele 
voorbeelden hiervan zijn het blokkeren van de rivier de Thames in Engeland en de toegang 
naar de Westerschelde na de bevrijding van Zeeland door de geallieerden. Aangezien de 
Duitsers geen belang hadden de Gouwe te blokkeren (het gebied was in Duitse handen) en 
het gegeven dat de mijn geen ontsteker had, wordt ervan uitgegaan dat de mijn als 
springlading is gebruikt om indien nodig de brug over de Gouwe op te blazen. 
Rijksweg 12, waar de brug over de Gouwe onderdeel van was, vormde een belangrijke 
verbinding tussen het westen en de rest van Nederland. Omdat er Amerikaanse 
blindgangers van 1.000 lbs zijn aangetroffen, wordt verwacht dat de brug is gebombardeerd. 
Er zijn echter geen bombardementsgegevens aangetroffen waaruit blijkt dat er een 
bombardement heeft plaatsgevonden. Mogelijk hebben de Duitsers de Amerikaanse 
bommen gebruikt als vernielingsmiddel of zijn de bommen gedumpt. Feit is echter dat er 
blindgangers zijn aangetroffen.  
 
3.5.12. Afbakening verdachte gebieden overig 
Er zijn voldoende aanwijzingen dat mogelijk CE kunnen worden aangetroffen ten gevolge 
van de luchtaanvallen en overige bombardementen. Dit heeft geleid tot een drietal verdachte 
gebieden. De verdachte gebieden overlappen elkaar en lopen door tot in de aangrenzende 
gemeenten. De verdachte gebieden zijn weergegeven in tekening 03, de CE-
bodembelastingkaart. 
 
1.Aanvallen met boordwapens op wegen. Het betreft de volgende wegen: 

 De Rijksweg, nu de A12. 
 De Bredeweg en de Plasweg. 
 De Brugweg. 

De verdachte gebieden zijn afgebakend op 200 meter vanuit het hart van de wegen. De 
motivatie voor de afbakening is dat bij zogenaamde straffing aanvallen (aanvallen met 
boordwapens) de spreiding aanzienlijk is. De WSCS-OCE biedt voor het afbakenen van een 
luchtaanval met boordwapens geen richtlijn.  
De gebieden zijn verdacht op het mogelijk aantreffen van geschutmunitie 20 mm 
boordgeschut en kkm (klein kaliber munitie). 
 
2.Bombardementen op het spoor langs de zuidelijke grens van de gemeente Waddinxveen. 
Gezien de kraters, de bombardementsgegevens (en de bijbehorende onnauwkeurigheid) en 
de melding van blindgangers zijn het spoor en de spoorbruggen verdacht op het mogelijk 
aantreffen van blindgangers van vliegtuigbommen en boordwapens. Het spoor bevindt zich 
in de gemeente Gouda, maar de verdachte gebieden lopen door tot in de gemeente 
Waddinxveen. 
 
De verdachte gebieden zijn afgebakend volgens de richtlijnen uit de WSCS-OCE, zie § 1.4  
De verdachte gebieden zijn afgebakend op basis van de richtlijn voor bombardementen op 
zogenaamde ‘pin point targets’ waarbij het inslagenpatroon van de bommen onbekend is. 

Copyright REASeuro 2012 © 
Projectnummer 71390/RO-120065 versie 1.0 
Definitief rapport Historisch Vooronderzoek Gemeente Waddinxveen Risicokaart  
28 augustus 2012  Pagina 36 van 91
   



Hierbij is het verdachte gebied afgebakend op 181 meter gemeten vanuit het hart van het 
spoor en de spoorbruggen over de Gouwe en de Ringvaart. Met inachtneming van de 
horizontale verplaatsing is het verdachte gebied afgerond op 200 meter uit het hart van de 
krater. 
Daarnaast is op ruim 400 meter ten noorden van het spoor een krater waargenomen. Omdat 
het één krater betreft en geen aanvullende informatie beschikbaar is, is het verdachte gebied 
afgebakend op basis van zogenaamde ‘pin point targets’. Hierbij is het verdachte gebied 
afgebakend op 181 meter gemeten vanuit het hart van het doel. Het doel is in dit geval niet 
bekend. Waarschijnlijk betreft het de weg, maar omdat dat niet bekend is, is het gebied 
afgebakend op 181 meter gemeten vanuit het hart van de krater. Met inachtneming van de 
horizontale verplaatsing is het verdachte gebied afgerond op 200 meter uit het hart van de 
krater. 
De hierboven aangegeven locaties zijn ook verdacht op het aantreffen van raketten van 60 
lbs. De afbakening bedraagt hiervoor 108 meter uit het hart van de doelen, het spoor en de 
spoorbruggen. 
De verdachte gebieden zijn verdacht op het mogelijk aantreffen van CE van afwerpmunitie 
en raketten. De mogelijk aan te treffen kalibers zijn 60 lbs, 250 lbs en 500 lbs inclusief CE 
van boordwapens. 
 
3.Bombardementen en aangetroffen mijnen bij de verkeersbrug over de Gouwe. 
Gezien de naoorlogs aangetroffen CE is de verkeersbrug (Coenecoopbrug) verdacht op het 
mogelijk aantreffen van blindgangers van vliegtuigbommen van 1.000 lbs en op Duitse G.C.-
mijnen. Ook is de brug verdacht op het mogelijk aantreffen van Duitse vliegtuigbommen van 
500 kg ten gevolge van een Duits bombardement in mei 1940, zie § 3.2.1. Het verdachte 
gebied is afgebakend op 200 meter vanuit het hart van de brug. Hiervoor geldt dezelfde 
motivatie als bij het hierboven beschreven verdachte gebied.  
 
3.6. BEOORDELING EN EVALUATIE DUITSE STELLINGEN 

Uit de diverse geraadpleegde bronnen15 blijkt dat in de gemeente Waddinxveen een 
gedeelte van de zogenaamde Vordere Wasserstellung heeft gelegen. Dit betrof een Duitse 
verdedigingslinie achter de kustverdediging bestaande uit een tankgracht, loopgraven, 
stellingen en prikkeldraadafzettingen. In het geval van een geallieerde invasie kon deze 
stelling snel in gebruik worden genomen. Waarschijnlijk zijn de stellingen niet op grote 
schaal bemand geweest, omdat er geen grondgevechten in de gemeente Waddinxveen 
hebben plaatsgevonden. Wel zijn enkele huizen gesloopt ten behoeve van het creëren van 
een schootsveld. Ook is een schietbaan aangelegd. In deze paragraaf wordt per stelling 
aangegeven of er sprake is van een verdacht gebied of niet. In tekening 02B zijn de 
stellingen weergegeven. 
 
Prikkeldraadafzettingen 
Een prikkeldraadafzetting heeft als doel een gebied af te zetten om zo mensen de toegang 
te verhinderen. Uit de overzichtskaarten en de luchtfoto’s blijkt dat in de gemeente 
Waddinxveen op grote schaal prikkeldraadafzettingen gebruikt zijn om de diverse stellingen 
(loopgraven en geschutopstellingen), toegangswegen en mijnenvelden16 af te zetten. Omdat 
er geen aanwijzingen zijn dat CE onderdeel uitmaakten van de afzettingen, zijn de 
prikkeldraadversperringen niet verdacht op het aantreffen van CE. 
 

                                                      
15 Zie bijlage 03 (het onderzoek van RAAP Archeologisch Adviesbureau), bijlage 04 (literatuur), bijlage 05 
(archieven) en bijlage 06 (luchtfoto’s).  
16 Er is geen informatie aangetroffen dat in de gemeente Waddinxveen mijnen hebben gelegen. 

Copyright REASeuro 2012 © 
Projectnummer 71390/RO-120065 versie 1.0 
Definitief rapport Historisch Vooronderzoek Gemeente Waddinxveen Risicokaart  
28 augustus 2012  Pagina 37 van 91
   



 
Prikkeldraadafzetting

Figuur 17: Voorbeeld van een prikkeldraadafzetting rond een versterkte boerderij aan de Zuidelijke 
Dwarsweg (bron: luchtfoto 3023 d.d. 10-11-1944). 

 
Loopgraven 
Loopgraven bieden bescherming tegen vijandelijk vuur. Vaak zijn de loopgraven in een 
zigzagvorm aangelegd zodat een granaat die in de loopgraaf valt, slechts schade aan kan 
richten tot hooguit de volgende knik in het gangenstelsel. Ook zorgt het ervoor dat een 
aanvallende vijand die in de loopgraaf is, niet door de hele loopgraaf kan vuren. 
Volgens de richtlijnen uit het WSCS-OCE is een loopgraaf verdacht op het aantreffen van 
CE. Het verdachte gebied betreft het gebied binnen de contouren van de loopgraaf. In 
tekening 03 zijn de verdachte loopgraven weergegeven.  
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Prikkeldraadafzetting

Loopgraaf

Figuur 18: Voorbeeld van een loopgraaf met daaromheen een prikkeldraadafzetting ten westen van het 
Noordeinde (bron: luchtfoto 3164 d.d. 26-02-1945). 

 
Tankgracht 
Een tankgracht is een diepe gracht of geul om voertuigen tegen te houden. In de gemeente 
Waddinxveen is vooral gebruikt gemaakt van de aanwezige sloten. Deze bestaande sloten 
zijn verbreed en dienden zo als tankgracht. Volgens de richtlijnen uit het WSCS-OCE is een 
tankgracht niet verdacht op het aantreffen van CE tenzij er aanwijzingen zijn dat er mogelijk 
CE in gedumpt is. Aangezien dit niet het geval is, is de tankgracht niet verdacht op het 
mogelijk aantreffen van CE. 
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Tankgracht 

Figuur 19: Voorbeeld van een gedeelte van de tankgracht afzetting ten westen van het Noordeinde 
(bron: luchtfoto 3164 d.d. 26-02-1945). 

 
Geschutopstellingen 
Een geschutopstelling is een stelling waar geschut zoals luchtafweer of artillerie staat 
opgesteld. Bij de Bloemendaalseweg heeft een aantal van deze geschutopstellingen 
gestaan. Volgens de richtlijnen uit het WSCS-OCE betreft het verdachte gebied 25 meter 
rondom het hart van de geschutopstelling. In tekening 03 zijn de verdachte loopgraven 
weergegeven. 
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Geschutopstelling 

Figuur 20: Voorbeeld van geschutopstellingen aan de Bloemendaalseweg (bron: luchtfoto 3021 d.d. 
11-10-1944). 

 
Schietbaan 
Uit het archief, zie bijlage 05, is duidelijk geworden dat de Duitsers een stuk land hebben 
gevorderd voor de aanleg van een schietbaan. Het betreft een gebied van circa 2 ha. groot 
in polder Achterhof aan de Hoogeveenseweg. De grond is eigendom van de 
margarinefabriek. Op de luchtfoto’s is geen schietbaan waargenomen. Het is niet bekend of 
de Duitsers op deze locatie daadwerkelijk een schietbaan hebben aangelegd, daarom wordt 
geen verdacht gebied afgebakend.  
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4. WERKWIJZE AFBAKENING VERDACHTE GEBIEDEN 

Zoals zal blijken uit dit Historische Vooronderzoek bevinden zich diverse verdachte gebieden in 
de gemeente Waddinxveen. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de afbakening van de 
verdachte gebieden tot stand is gekomen.  

 
4.1. ALGEMEEN 

In principe geldt dat heel Nederland onverdacht is op het aantreffen van CE totdat op basis 
van feitelijk materiaal het tegendeel wordt bewezen.  
 
Bij een Historisch Vooronderzoek wordt in een beperkte tijd en met een afgebakend budget 
getracht voldoende feitelijk materiaal te vinden op basis waarvan het gerede vermoeden op 
het aantreffen van CE al of niet kan worden onderbouwd. Gezien de reikwijdte en diepgang 
van een dergelijk onderzoek kan nooit 100% garantie worden gegeven met betrekking tot de 
afbakening van verdachte gebieden. Het is dus nooit uit te sluiten dat buiten de afgebakende 
verdachte gebieden CE kunnen worden aangetroffen. Het is evengoed mogelijk dat in een 
op CE-verdacht gebied tijdens de opsporing geen CE wordt aangetroffen. Dit kan worden 
veroorzaakt door het ontbreken van feitelijke informatie. Ook is het mogelijk dat bepaalde 
feitelijke informatie tijdens het Historisch Vooronderzoek niet is aangetroffen, omdat het 
bijvoorbeeld nog niet is ontsloten. Het Historisch Vooronderzoek dient namelijk op enig 
moment tot een eindconclusie te leiden. 
 
Het afbakenen van verdachte gebieden op basis van historisch feitenmateriaal is bovendien 
geen ‘exacte wetenschap’. Op grond van het verzamelde feitenmateriaal en ‘expert 
judgement’ wordt getracht het verdachte gebied zo goed mogelijk af te bakenen. Waar 
mogelijk wordt de WSCS-OCE hiervoor als leidraad genomen. Er zijn echter diverse situaties 
waarvoor de leidraad geen richting geeft. 

 
4.2. NAUWKEURIGHEID AFBAKENING 

Bij dit Historisch Vooronderzoek moet rekening gehouden worden met een aantal factoren 
die de nauwkeurigheid beïnvloedt, namelijk: 
 De luchtfoto’s zijn gegeorefereerd op basis van historische stafkaarten. Bij het 

georefereren treden echter cartografische onnauwkeurigheden op ten opzichte van de 
huidige topografische ondergrond. De onnauwkeurigheden bij het georefereren van 
luchtfoto’s bedragen overwegend maximaal circa 30 meter. 

 In de verschillende geraadpleegde bronnen is CE-informatie aangetroffen. In veel 
gevallen is in de aangetroffen informatie geen of geen duidelijke locatieverwijzing 
opgenomen.  

 
4.3. DEFINITIES 

Tijdens het Historisch Vooronderzoek is een gebied onderzocht om na te gaan of binnen dit 
gebied CE kunnen worden aangetroffen, en zo ja waar en welke soorten. Het gebied dat 
tijdens deze bureaustudie is onderzocht, wordt het onderzoeksgebied genoemd. In dit geval 
betreft het onderzoeksgebied de gemeente Waddinxveen. Gebieden waar mogelijk CE zijn 
achtergebleven worden verdachte gebieden genoemd.  
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Gebieden waar reguliere werkzaamheden worden uitgevoerd, worden werkgebieden 
genoemd. Daar waar verdachte gebieden en werkgebieden elkaar overlappen ontstaan 
opsporingsgebieden. In Figuur 21 is een illustratie opgenomen om dit te verduidelijken. 
 

 

Figuur 21: Schematische weergave gebieden. 

 
In het kader van dit Historisch Vooronderzoek is er alleen sprake van verdachte gebieden. 
De reden daarvoor is dat het niet bekend is waar werkzaamheden gaan plaatsvinden. 
Mochten in de toekomst werkzaamheden gaan plaatsvinden in verdacht gebied, dan wordt 
er gesproken van opsporingsgebieden. Benadrukt wordt dat de verdachte gebieden 
doorlopen tot buiten de grenzen van het onderzoeksgebied.  
 
4.4. AFBAKENING VERDACHTE GEBIEDEN 

Het afbakenen van de verdachte gebieden gebeurt op verschillende manieren. De ene keer 
vindt dit plaats door krateranalyse, de andere keer op basis van locatieomschrijvingen enz. 
Bij de afbakening op basis van locatieomschrijvingen dient te worden opgemerkt dat deze 
niet altijd even nauwkeurig zijn. Dit is onder andere gebleken uit de 
bombardementsgegevens. De verdachte gebieden zijn onder te verdelen naar aanleiding 
van verschillende oorlogshandelingen. In hoofdstuk 3 is beschreven hoe de verdachte 
gebieden zijn afgebakend. De verdachte gebieden zijn waar mogelijk afgebakend op basis 
van de WSCS-OCE. 
 
 

Copyright REASeuro 2012 © 
Projectnummer 71390/RO-120065 versie 1.0 
Definitief rapport Historisch Vooronderzoek Gemeente Waddinxveen Risicokaart  
28 augustus 2012  Pagina 43 van 91
   



5. AFBAKENING VERDACHTE GEBIEDEN 

Uit de voorgaande hoofdstukken is duidelijk geworden dat er diverse oorlogshandelingen hebben 
plaatsgevonden die relevant zijn voor de gemeente Waddinxveen. Deze oorlogshandelingen 
hebben ertoe geleid dat op diverse locaties CE kunnen worden verwacht. In dit hoofdstuk wordt 
een overzicht van de verdachte gebieden met de daarin mogelijk aan te treffen CE weergegeven. 

 
5.1. HET VASTSTELLEN EN AFBAKENEN VAN HET VERDACHTE GEBIED 

Op basis van het geheel aan geraadpleegde broninformatie wordt verwacht na de situatie 
van 1945 CE aan te treffen in de gemeente Waddinxveen. De onderstaande tabel betreft 
een overzicht van de aan te treffen CE in de afgebakende verdachte gebieden. In tekening 
03 zijn de verdachte gebieden weergegeven op de CE-bodembelastingkaart. 
 

Verdacht gebied Verdacht naar aanleiding van: Verdacht op 
 Verkeersbrug over de 

Gouwe 
 Henegouwerweg 
 Noordeinde 

Duitse bombardementen / 
bomafworpen, zie § 3.2 

Afwerpmunitie 

Spoorlijn Den Haag Gouda en 
A12 nabij de spoorlijn  

Geallieerde bombardementen, zie  
§ 3.3 

 Afwerpmunitie (250 en 500 
lbs) 

 Geschutmunitie tot en met 
20 mm 

Spoorlijn Gouda – Alphen aan 
den Rijn 

Geallieerden bombardementen, zie  
§ 3.4  

 Afwerpmunitie (250 en 500 
lbs) 

 Geschutmunitie tot en met 
20 mm 

Verkeersbrug over de Gouwe Geallieerde bombardementen en 
onderwatermunitie, zie § 3.5 
Duits bombardement, zie § 3.2.1  

 Afwerpmunitie (tot 1.000 
lbs) 

 Onderwatermunitie (tot 
Duitse GC-mijn) 

 Spoorbrug over de 
Gouwe 

 Spoorbrug over de 
Ringvaart 

 Spoor tussen beide 
spoorbruggen 

Geallieerde bombardementen en 
raketbeschietingen, zie § 3.5 

 Afwerpmunitie (250 en 500 
lbs) 

 Raketten 60 lbs SAP 
 Geschutmunitie tot en met 

20 mm 

 Rijksweg (A12) 
 Brugweg 
 Noordelijke 

Dwarsweg/Plasweg 
 Bredeweg 

Beschietingen met boordgeschut door 
geallieerde vliegtuigen, zie § 3.5.  

 Klein Kaliber Munitie 
 Geschutmunitie tot en met 

20 mm  

 Geschutstellingen 
 Loopgraven 

Achtergelaten/ gedumpte CE, zie § 
3.6 

 Klein Kaliber Munitie 
 Geschutmunitie  

Tabel 2: Overzicht verdachte gebieden. 

 
De verticale afbakening van de verdachte gebieden valt, vanwege de omvang van het 
onderzoeksgebied, buiten de scope van dit Historische Vooronderzoek. De verticale 
afbakening dient in voorkomende gevallen per locatie te worden vastgesteld. Hierover is in  
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§ 7.2 een advies opgenomen. Onderstaand zijn voor de beeldvorming indicatief de te 
verwachten penetratiediepten aangegeven. Deze penetratiediepten zijn niet berekend maar 
geschat op basis van de ervaringen in onder andere Gouda. Opgemerkt wordt dat de 
weergegeven diepten de maximale penetratiediepten zijn, de betreffende CE kunnen dus 
ook ondieper gelegen zijn.  
 

Soort Penetratiediepte Opmerkingen 
KKM 
Geschutmunitie tot  en met 
20 mm (boordwapens) 

Ca. 0,50 m. Deze CE zullen niet ver in de bodem 
penetreren. Door (agrarische) 
grondbewerkingen kunnen de CE echter tot de 
bewerkte diepte (bouwvoor) zijn verspreid. 

Geschutmunitie (tot 10.5 cm) Ca. 1,0 m. Deze CE zijn achtergelaten in 
geschutopstellingen. Ze kunnen op de bodem 
van de geschutopstelling worden aangetroffen. 
Vanwege de overwegend hoge 
grondwaterstanden wordt niet verwacht dat de 
geschutopstellingen dieper dan 1 m zijn 
uitgegraven. 

Afwerpmunitie  Ca. 14 m. Vanwege de slecht draagkrachtige gronden, die 
overwegend in de gemeente Waddinxveen 
voorkomen, kunnen afgeworpen 
vliegtuigbommen diep zijn ingedrongen. 

Raketten  Ca. 2.5 m. Op basis van praktijkervaring heeft REASeuro 
vastgesteld dat gevechtskoppen van 
luchtgronddoelraketten in slecht draagkrachtige 
gronden tot maximaal circa 2,5 m – mv kunnen 
indringen. 

Onderwatermunitie  Enkele meters onder 
vaste waterbodem ten 
tijde van WOII 

Deze CE kunnen door hun gewicht, afhankelijk 
van de draagkracht van de waterbodem in de 
waterbodem zijn ingedrongen. Er bestaan geen 
betrouwbare gegevens voor het bepalen van de 
penetratiediepte van deze CE.  

Tabel 3: Indicatieve penetratiediepte te verwachten CE. 

 
5.2. SOORT, HOEVEELHEID EN VERSCHIJNINGSVORM VERMOEDE EXPLOSIEVEN 

Op basis van bovenstaande paragrafen is vastgesteld dat in de gemeente Waddinxveen CE 
kunnen worden aangetroffen. In de onderstaande paragrafen wordt deze conclusie 
uitgewerkt.  
 
5.2.1. Soort en hoeveelheid vermoede CE 

Op basis van de broninformatie is de soort CE die aangetroffen kan worden binnen 
de gemeente Waddinxveen vastgesteld. Per hoofdgroep en/of kaliber worden de 
verwachte aantallen onderbouwd: 
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Soort Hoeveelheid[1] 
KKM Tientallen 
Geschutmunitie Tientallen 
Afwerpmunitie van 250, 500 en 1.000 
lbs inclusief Duitse afwerpmunitie 
(kalibers onbekend) 

Enkelen 

Raketten tot 60 lbs SAP Enkelen 
Onderwatermunitie tot GC-mijn Enkelen 

Tabel 4: Soort en hoeveelheid vermoedelijke CE. 

 
In bijlage 11 zijn voorbeelden van de aan te treffen CE weergegeven. 
 

5.2.2. Verschijningsvorm van de vermoede CE 
De verschijningsvorm is van invloed op de risico’s en vormt daarmee een belangrijke 
input voor de risicoanalyse. De CE uit § 5.1 kunnen in het verdachte gebied in de 
volgende verschijningsvormen aangetroffen worden: 

 
Soort Verschijningsvorm 
KKM Verschoten 
Geschutmunitie (tot 10.5 cm) Niet verschoten 
Afwerpmunitie van 250, 500 en 1.000 
lbs inclusief Duitse bommen 

Afgeworpen / gewapend 

Raketten tot 60 lbs SAP Verschoten 
Onderwatermunitie tot GC-mijn Onbekend 

Tabel 5: Soort en verschijningsvorm vermoedelijke CE. 

 
5.3. RISICOANALYSE 

Aan de hand van de uit te voeren werkzaamheden en de daarbij optredende effecten, is het 
mogelijk een analyse te maken van de mogelijke invloed van deze effecten op eventueel 
aanwezige CE. 
 
5.3.1. Werkzaamheden van die kunnen leiden tot een ongecontroleerde detonatie 

De effecten van de geplande werkzaamheden die invloed hebben op CE zijn 
voornamelijk: 
 Trillingen in de omgeving van het CE: dit effect kan leiden tot explosie van een 

CE. Door middel van een trillingonderzoek kan de afstand worden berekend tot 
waar trillingen kunnen ontstaan die invloed kunnen hebben op CE. De grootte 
van het gebied is afhankelijk van de bodemsoort, het soort trilblok waarmee 
funderingspalen of damwanden worden geplaatst en het type funderingspaal of 
damwand. Er wordt aangenomen dat er op een afstand van meer dan 10 meter 
vanaf de plaats van de werkzaamheden geen effecten ontstaan die een 
ongecontroleerde explosie kunnen veroorzaken. Deze 10-meter norm wordt 
landelijk toegepast en geaccepteerd. Afwerpmunitie kan gevoelig zijn voor 
trillingen. De overige te verwachten CE zijn minder gevoelig voor trillingen. 

 Toucheren van het CE: toucheren van een CE kan worden veroorzaakt door 
graafwerkzaamheden of aanraking van het CE bij graafwerkzaamheden, het 

                                                      
 

Copyright REASeuro 2012 © 
Projectnummer 71390/RO-120065 versie 1.0 
Definitief rapport Historisch Vooronderzoek Gemeente Waddinxveen Risicokaart  
28 augustus 2012  Pagina 46 van 91
   



intrillen of heien van damwanden en funderingspalen, etc. Alle te verwachten CE 
kunnen gevoelig zijn voor toucheren. 

 Bewegen van het CE: bewegen van een CE kan worden veroorzaakt door 
graafwerkzaamheden. Van de te verwachten CE kan vooral afwerpmunitie en 
onderwatermunitie gevoelig zijn voor bewegen.  

 
5.3.2. Effect van een explosie 

Een ongecontroleerde explosie van CE op het maaiveld kan een groot schadebeeld 
veroorzaken, er zal een krater ontstaan zoals afgebeeld in Figuur 22. De directe 
schade voor de omgeving zal voornamelijk worden veroorzaakt door scherven en 
luchtdrukwerking. Door de enorme druktoename bij een explosie kan glasschade 
ontstaan tot ver in de omgeving. De stand van de bewolking speelt hierbij een grote 
rol omdat schokgolven weerkaatsen via laaghangende bewolking. Glasschade kan 
ontstaan tot honderden meters vanaf het explosiepunt.  
 

 
Figuur 22: Doorsnede krater. 
 
Wanneer een CE als blindganger de bodem heeft gepenetreerd, zoals is getekend in 
Figuur 23, is de uitwerking van het CE anders. 
 

 
Figuur 23: Doorsnede van een inslagopening van een blindganger. 
 
Afhankelijk van de diepteligging zullen de scherfwerking en luchtdrukwerking op het 
maaiveld wijzigen. Hoe dieper de ligging van CE, des te minder scherfwerking en 
luchtdruk aan het oppervlak. Dit geldt ook voor een situatie waarin het CE onder 
water ligt. De door de explosie ontstane schokgolf plant zich in dit geval voort door 
de bodem en kan schade toebrengen aan bestaande infrastructuur zoals leidingen, 
heipalen, funderingen etc.  
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Bij een ongecontroleerde explosie van een ingedrongen CE nemen risico’s voor de 
Openbare Veiligheid en Arboveiligheid af. De kans op schade aan bestaande 
infrastructuur blijft echter aanwezig en neemt zelfs toe, dit is afhankelijk van de 
plaats van de explosie. Omdat niet bekend is of, en zo ja waar blindgangers zijn 
achtergebleven kan het effect niet vooraf worden bepaald.  
 

5.4. LEEMTEN IN KENNIS 

Uit dit Historisch Vooronderzoek is gebleken dat er een aantal leemten in kennis is, namelijk: 
 Het is onvoldoende bekend of er gedurende de periode mei 1945 tot en met 1970 

blindgangers en/of resten van vliegtuigbommen (en/of andere soorten CE) 
aangetroffen dan wel verwijderd zijn binnen het onderzoeksgebied. 

 In de Nederlandse luchtfotoarchieven zijn geen luchtfoto’s van na de diverse 
bombardementen beschikbaar van het noordelijk deel van de gemeente 
Waddinxveen.  

 Het is niet bekend waar in Waddinxveen een tank is aangevallen op 6 november 
1944, zie § 3.5.1. 

 Het is niet bekend waar exact in Waddinxveen een stafauto is aangevallen op 10 
februari 1945, zie § 3.5.5. De locatie van de aanval is een kaartvierkant van 1 km bij 
1 km. 

 Het is niet bekend of de Duitsers een schietbaan hebben aangelegd, zie § 3.6. 
 Het is niet bekend welke brug is aangevallen op 5 december 1944, zie bijlage 10B. 
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6. WET- EN REGELGEVING 

In dit hoofdstuk is de vigerende wet- en regelgeving beschreven. Hierbij wordt opgemerkt dat de wet- 
en regelgeving aan verandering onderhevig is. Op de site van de Vereniging Explosieven Opsporing 
(www.explosievenopsporing.nl) is een actueel overzicht opgenomen van relevante informatie. Via 
hyperlinks zijn alle weergegeven documenten te downloaden. 
 
De belangrijkste (specifieke) regelgeving rondom het opsporen van conventionele explosieven volgt 
uit het Arbobesluit en het Bijdragebesluit opsporing en ruiming conventionele explosieven 2006.  
 

6.1. ARBOBESLUIT 

In artikel 4.10 van het Arbobesluit (Staatsblad 2006, nummer 142) is bepaald dat bedrijven 
die werkzaamheden samenhangende met het opsporen van conventionele explosieven 
verrichten, in het bezit dienen te zijn van een procescertificaat opsporen conventionele 
explosieven.  
 
Bovengenoemd besluit is in werking getreden met ingang van 31 december 2006 
(Staatsblad 2006, nummer 715). Voor het opsporen van conventionele explosieven geldt 
vanaf 2007 daardoor een certificatieplicht!  
 
Opsporingsbedrijven dienen gecertificeerd te zijn conform de zogenoemde WSCS-OCE. In 
artikel 4.17f van de Arboregeling is hiervoor een bindende verwijzing naar deze WSCS-OCE 
opgenomen.  
 
Certificatie van opsporingsbedrijven vindt plaats door hiertoe door de staatssecretaris van 
SZW aangewezen certificatie-instellingen. Momenteel is alleen TÜV Nederland als zodanig 
aangewezen (Staatscourant d.d. 9 november 2006). 
 
6.2. WERKVELDSPECIFIEK CERTIFICATIESCHEMA VOOR HET SYSTEEMCERTIFICAAT 

OPSPOREN CENVENTIONELE EXPLOSIEVEN (WSCS-OCE) 

In de WSCS-OCE worden eisen gesteld aan het opsporen van conventionele explosieven. 
Daarnaast bevat de WSCS-OCE eisen op het gebied van de organisatie en het management 
van het opsporingsbedrijf en de deskundigheid en examinering van personeel.  
 
De voorloper van de WSCS-OCE, de BRL-OCE is aangeboden aan het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Op 29 maart 2007 is door minister mr. J.P.H. 
Donner van het Ministerie van SZW een wijziging van de Arboregeling vastgesteld, waarin 
de verwijzing naar de BRL-OCE versie februari 2007 is opgenomen. De WSCS-OCE heeft 
daarmee een wettelijke status. 

 
6.3. REGELGEVING FINANCIERING CE (GEMEENTEFONDS / BIJDRAGEBESLUIT) 

De rijksfinanciering voor het opsporen van CE verloopt sinds 1 oktober 2009 via een regeling 
in het gemeentefonds. Het Bijdragebesluit 2006 en de bijbehorende beleidsregels (1999 en 
2006) zijn ingetrokken. Op hoofdlijnen komt de huidige regeling voor rijksfinanciering van het 
opsporen van CE op het volgende neer: 

 De gemeenten Amsterdam, Den Haag en Rotterdam krijgen jaarlijks een vast 
bedrag voor het opsporen en ruimen van CE. 
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 De gemeenten die de achterliggende jaren regelmatig een beroep hebben gedaan 
op het Bijdragebesluit ontvangen een bijdrage volgens de maatstaf van het aantal 
nieuwbouwwoningen. Uit onderzoek (AEF, 2008) is, aldus het Ministerie van BZK, 
namelijk gebleken dat er een relatie bestaat tussen het aantal nieuwbouwwoningen 
in een gemeente en de ingediende declaraties voor het opsporen en ruimen van 
CE. Eens per vier jaar wordt aan de hand van deze maatstaf geëvalueerd welke 
gemeenten als een uitkeringsgemeente moeten worden aangemerkt. Gemeenten 
die deel uitmaken van de lijst uitkeringsgemeenten, maar nauwelijks kosten maken 
voor het opsporen van CE, worden van de lijst geschrapt. 

 Voor gemeenten die incidenteel worden geconfronteerd met kosten 
samenhangende met het opsporen van CE, en die geen uitkeringsgemeente zijn, is 
voorzien in een zogenoemde suppletieregeling. Indien de gemeenteraad besluit tot 
het opsporen van CE, krijgen deze gemeenten een aanvullende bijdrage uit het 
gemeentefonds van 70% van de kosten voor het opsporen en ruimen van CE. Uit 
het gemeenteraadsbesluit moet dan wel blijken dat opsporing en ruiming van CE uit 
veiligheidsoverwegingen noodzakelijk is. Gemeenten die regelmatig van deze 
suppletieregeling gebruik maken, worden in de lijst van uitkeringsgemeenten 
opgenomen. Gemeente Waddinxveen is momenteel een suppletiegemeente. 
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7. CONCLUSIE EN ADVIES 

7.1. CONCLUSIE HISTORISCH VOORONDERZOEK 

In dit Historisch Vooronderzoek is onderzocht welke gedeelten van de gemeente 
Waddinxveen verdacht zijn op het mogelijk aantreffen van CE naar de situatie van 1945. 
Hiervoor is een grote hoeveelheid aan informatie verzameld en geraadpleegd. Aan de hand 
van zes items is duidelijkheid gekregen over de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog 
in de gemeente Waddinxveen. Deze zes gebeurtenissen betreffen: neergestorte vliegtuigen, 
Duitse bombardementen en bomafworpen, bombardementen op de spoorlijn Gouda – Den 
Haag, bombardementen op de spoorlijn Gouda – Alphen aan den Rijn, overige 
bombardementen en luchtaanvallen en Duitse stellingen. In hoofdstuk 3 zijn deze 
onderwerpen afzonderlijk uitgewerkt. Dit heeft geleid tot een aantal afgebakende verdachte 
gebieden, zie hoofdstuk 5.  
De verdachte gebieden zijn weergegeven in tekening 03, de CE-bodembelastingkaart. 
Uit de CE-bodembelastingkaart blijkt dat in de gemeente Waddinxveen rekening moet 
worden gehouden met een verhoogde kans op het aantreffen van CE. 
 
7.2. ADVIES 

Dit Historisch Vooronderzoek behelst het hele beheergebied van de gemeente Waddinxveen 
waarbij een aantal gebieden als verdacht gebied zijn aangemerkt. Het betekent niet dat alle 
verdachte gebieden op de aanwezigheid van CE onderzocht moeten worden. Opsporing van 
CE kan, indien gewenst, worden beperkt tot de locaties waar door de geplande 
civieltechnische werkzaamheden een verhoogd risico ontstaat voor de Arbo- en/of Openbare 
Veiligheid. In dit geval betreft dit vooral de locaties waar grondroerende werkzaamheden 
zoals graafwerkzaamheden, het plaatsen van damwanden en funderingspalen, aanbrengen 
van verticale drainage, etc.,  gaan plaatsvinden. Daar waar het huidig grondgebruik wordt 
gecontinueerd is, zo mogelijk, geen sprake van een verhoogd risico en is opsporing niet 
noodzakelijk. 
 
Om te bepalen waar een verhoogd risico ontstaat, kan een Projectgebonden Risico Analyse 
(PRA) worden uitgevoerd. Om een PRA te kunnen uitvoeren, is een uitgewerkt (concept) 
ontwerp van de in het gebied geplande projecten noodzakelijk. Daarnaast is het van belang 
te kunnen beschikken over gegevens met betrekking tot de bodemopbouw, 
grondmechanische eigenschappen, grondwaterstanden, milieuhygiënische kwaliteit, etc. 
 
De PRA heeft tot doel antwoord te geven op de volgende vragen: 

1. Kunnen de verdachte gebieden worden aangepast na het raadplegen van 
aanvullende bronnen? Een aantal verdachte gebieden zijn afgebakend op basis van 
één bron. Informatie van bijvoorbeeld de bombardementsgegevens van de diverse 
squadrons of luchtfoto’s uit de buitenlandse luchtfotoarchieven kan mogelijk 
aanvullende informatie opleveren op de locatie van de diverse luchtaanvallen en 
bombardementen. Met aanvullende bronnen kunnen mogelijk de leemten in kennis 
worden beperkt.  

2. Wat is de verticale afbakening van het verdachte gebied binnen het plangebied? 
De horizontale afbakening van het verdachte gebied volgt uit dit Historisch 
Vooronderzoek. De verticale afbakening dient op basis van de locale 
grondmechanische eigenschappen te worden vastgesteld. 
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3. Welke werkzaamheden kunnen veilig worden uitgevoerd in verdacht gebied? 
In een PRA worden de werkzaamheden die effect kunnen hebben op de mogelijk 
aanwezige CE geïdentificeerd op basis van de plan- en/of ontwerptekeningen. Op 
basis hiervan kunnen de risico’s worden beschreven. De volgende onderwerpen 
worden in een PRA uitgewerkt: 

a. de risicovolle handelingen; 
b. het mogelijke effect van deze handelingen op eventueel aanwezige CE; 
c. de kans op een ongewenst effect; 
d. de mogelijkheid tot opsporing van eventueel aanwezige CE voor start van 

de reguliere werkzaamheden. Indien van toepassing worden in een PRA de 
verschillende toepasbare opsporingsmethoden beschreven. Hierbij worden 
de voor- en nadelen van de verschillende technieken beschreven. Op basis 
hiervan wordt in een PRA een advies gegeven over de best toepasbare 
opsporingsmethode; 

e. beheersmaatregelen indien opsporing vooraf niet mogelijk is (andere 
uitvoeringswijze, inzet aangepast materieel, afscherming omgeving, etc.). 

4. Wat is het benodigde budget voor het benodigde vervolgonderzoek? 
5. Wat is de doorlooptijd van het benodigde vervolgonderzoek?  

 
Na het uitvoeren van een PRA is per (deel-)project bekend of, en zo ja waar, een verhoogd 
risico ontstaat. Indien vervolgonderzoek nodig is, kan de budgetraming worden gebruikt voor 
het aanvragen van een bijdrage in de kosten bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. Gemeente Waddinxveen valt tot op heden nog in de categorie 
suppletiegemeenten. Dit betekent dat de bijdrage 70% van de subsidiabele kosten bedraagt.  
 
In dit kader wordt geadviseerd de (deel-)projecten die de komende jaren gaan spelen in het 
verdachte gebied te inventariseren en de kosten voor eventueel benodigd CE-
bodemonderzoek te begroten. Op basis van deze begroting wordt geadviseerd een 
raadsbesluit te nemen en een bijdrage in de kosten aan te vragen. REASeuro kan u hierbij 
begeleiden. 
 
Geadviseerd wordt de Risicokaart binnen de gemeente te implementeren. Het is van belang 
dat de inhoud van dit Historisch Vooronderzoek en de te nemen vervolgstappen bekend zijn 
bij alle medewerkers van de gemeente die betrokken zijn bij (de voorbereiding van) 
grondroerende werkzaamheden. Hierbij kan gedacht worden aan: 
 Afdeling Vergunningverlening 

Indien een vergunningaanvraag wordt gedaan voor een initiatief in een verdacht gebied 
is dit geen aanhoudingsgrond. Wel wordt geadviseerd de initiatiefnemer hierover te 
informeren. De initiatiefnemer dient in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet 
namelijk maatregelen te treffen om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren. 
Daarnaast dient de Openbare Veiligheid te worden gewaarborgd. Om de initiatiefnemer 
in dit proces te ondersteunen en te bepalen welke maatregelen nodig zijn, kan de 
gemeente een PRA (laten) uitvoeren. 

 Afdeling ruimtelijke ordening 
Bij de voorbereiding en toetsing van bestemmingsplannen dient te worden vastgesteld of 
de betreffende locatie in verdacht gebied is gelegen. Indien dit het geval is, dienen de 
gevolgen hiervan (te treffen beheersmaatregelen, gevolgen voor de exploitatie, etc.) 
middels een PRA te worden vastgesteld.   

 Afdeling Openbare Werken 
Indien nieuwe openbare werken (zoals het vervangen van riolering) in verdacht gebied 
worden uitgevoerd, dient middels een PRA te worden vastgesteld of dit tot een verhoogd 
risico leidt en of beheersmaatregelen nodig zijn. Hierbij wordt opgemerkt dat bij het 
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8. BIJLAGEN 
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Bijlage 01 Overzicht van de (archief)instellingen 

 
 Groene Hart Archieven: Streekarchief Midden-Holland in Gouda; 
 
 
 Dynamisch archief van de gemeente Waddinxveen in Waddinxveen; 
 
 
 Luchtfotocollectie en stafkaartcollectie van de afdeling GEO-informatie van het Kadaster in Zwolle (Kadaster); 
 
 
 Luchtfotocollectie van de Universiteit en Researchcentrum, afdeling Speciale Collecties in Wageningen 

(Wageningen UR); 
 
 
 Luchtfotocollectie The Aerial Reconnaissance Archives in Edinburgh (TARA); 
 
 
 Dotka Data, www.dotkadata.com;  
 
 
 The National Archives Londen (TNA); 
 
 
 Archief van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) in Soesterberg; 
 
 
 Semi-Statische Archiefdiensten (SSA) in Rijswijk; 

 
 
 REASeuro bibliotheek; 

 
 
 REASeuro database. 
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Bijlage 02 Door de opdrachtgever aangeleverde informatie 

 
Opdrachtgever heeft de volgende informatie aangeleverd: 
 

 Digitale ondergrond gemeentegrens. 
 In het verleden uitgevoerde onderzoeken, zie bijlage 03. 
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Bijlage 03 In het verleden uitgevoerde onderzoeken (2 bladen) 

 
De gemeente Waddinxveen heeft een tweetal in het verleden uitgevoerde onderzoeken in de gemeente 
Waddinxveen aangeleverd. Het betreft een onderzoek van de EOD en een archeologisch onderzoek voor de 
locatie ’t Suyt. Deze onderzoeken zijn, naast enkele andere in het verleden uitgevoerde onderzoeken, 
aangetroffen in het dynamisch archief van de gemeente Waddinxveen, zie bijlage 05. Daarnaast heeft REASeuro 
een tweetal Vooronderzoeken uitgevoerd die relevant zijn voor de gemeente Waddinxveen. In deze bijlage 
worden de twee rapporten die zijn aangeleverd door de gemeente en de twee in het verleden uitgevoerde 
onderzoeken door REASeuro weergegeven. 
 
1. Rapport EOD voor de locatie Plasweg/Onderweg. 
In maart 2006 heeft het Explosieven Opruimingscommando Koninklijke Landmacht (EOCKL, de voorloper van de 
huidige EOD) een onderzoek gedaan voor de locatie Plasweg/Onderweg onder de naam Rapport van het 
vooronderzoek locatie Plangebied Plasweg/Onderweg. De belangrijkste bevindingen zijn: 
 Tussen 3 en 31 maart 1945 zijn door No. 12 Group van Fighter Command van de Engelse luchtmacht in 

totaal 19 aanvallen op het spoorwegknooppunt ten westen van Gouda uitgevoerd. Alleen op 20 en 23 maart 
1945 wordt vermeld dat vliegtuigbommen langs de spoorlijn Gouda – Alphen zijn neergekomen. Hierbij zijn 
door 7 Spitfire jachtbommenwerpers van 602 en 603 Squadron in totaal 14 brisantbommen van 250 en 7 van 
500 lbs afgeworpen. 

 Diverse luchtfoto’s tussen 13 september 1944 en 11 april 1945 zijn geïnterpreteerd. Er zijn geen indicaties 
waar te nemen die er op duiden dat er vliegtuigbommen zijn neergekomen. Wel is in de noordoost grens van 
het plangebied een tankgracht waar te nemen en zijn in de omgeving diverse stellingen en loopgraven 
zichtbaar. 

 Uit het bij de EOD aanwezige mijnenveldarchief blijkt dat er geen geregistreerde mijnenvelden in het 
plangebied zijn geweest. 

 In het streekarchief in Gouda zijn tekeningen van het Nederlandse verzet aangetroffen. Op deze tekeningen 
zijn Duitse stellingen in de 2e verdedigingslinie Alphen – Moordrecht ingetekend. Enkele van deze stellingen 
bevinden zich bij de tankgracht in de noordoosthoek van het plangebied. Alle op de tekening ingetekende 
mitrailleurs en het stuk antitankgeschut bevonden zich ten noordoosten van de tankgracht, dus buiten het 
plangebied. 

 Het is mogelijk dat in de inmiddels gedempte tankgracht enig wapentuig is gedeponeerd, doch concrete 
aanwijzingen hiervoor zijn niet gevonden. 

 Het is zeer onwaarschijnlijk dat er een verhoogde kans bestaat op het aantreffen van achtergebleven 
explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. 

De aanbeveling luidt: 
 Het is niet noodzakelijk om op de bewuste locatie een opsporingsactie uit te laten voeren. Indien er in de 

toekomst toch explosieven worden aangetroffen, wordt verzocht deze via de politie te melden aan de EOD. 
 
2. Archeologisch bureauonderzoek van RAAP voor de locatie ’t Suyt. 
In april 2011 heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. een bureauonderzoek gedaan met de titel Een tankval 
van de Vordere Wasserstellung. Gemeente Waddinxveen, plangebied ’t Suyt. Archeologisch bureauonderzoek 
naar sporen uit de Tweede Wereldoorlog in opdracht van de gemeente Waddinxveen.  
Uit dat onderzoek is naar voren gekomen dat in de oostelijke punt van het plangebied ’t Suyt een stuk van de 
door de Duitsers aangelegde tankgracht heeft gelegen. Na de oorlog is de gracht gedempt. Daarnaast kunnen 
resten van prikkeldraadversperringen worden aangetroffen. Tot slot is in het zuidelijk deel van het plangebied een 
zone aangetroffen met een onbekende functie en zijn enkele onbekende structuren aangetroffen. Het advies is 
dat door middel van veldonderzoek te bepalen is of de verwachte resten uit de Tweede Wereldoorlog 
daadwerkelijk in het plangebied aanwezig zijn.  
 
3. Vooronderzoek REASeuro Zuid-Holland vaarwegtrajecten. 
In februari 2009 heeft REASeuro een Vooronderzoek met kenmerk RO-090025 uitgevoerd met als titel 
Probleeminventarisatie en – analyse Zuid Holland vaarwegtrajecten. Traject 9: Gouwe, Otwegwetering in 
opdracht van de provincie Zuid-Holland. 
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In dat rapport is onderzocht welke delen van de Gouwe verdacht zijn op het mogelijk aantreffen van CE. De 
Gouwe loopt ook door de gemeente Waddinxveen. De belangrijkste bevindingen met betrekking tot de gemeente 
Waddinxveen zijn: 
 Op de Noordkade 32a, liggend aan de Gouwe, zijn 2 pantserafweergranaten en 2 vermoedelijke landmijnen 

aangetroffen. De herkomst van de CE is onbekend, waardoor deze meldingen worden afgedaan als een 
incident. Er is namelijk geen enkele aanwijzing gevonden dat mijnen (het is niet duidelijk of het daadwerkelijk 
om mijnen gaat) hebben gelegen in Waddinxveen. Hetzelfde geldt voor de pantserafweergranaten. 
Waarschijnlijk is de CE van elders aangevoerd (bron: Streekarchief Midden-Holland). 

 Munitieruimrapporten:   
o MORA 19790554. Een baggerschuit heeft 80 m. van de brug over de Gouwe 2 blindgangers van 

geallieerde bommen van 1.000 lbs. En 1 Duitse G.C.-mijn gevonden.  
o MORA 19790556. Een baggerschuit heeft tijdens baggerwerkzaamheden bij de brug over de 

Gouwe 1 blindganger van een 1.000 lbs bom gevonden. 
o MORA 19790587. Een baggerschuit heeft tijdens een Zoek Actie (ZA) in de Gouwe bij de brug over 

de Gouwe 1 Duitse G.C.-mijn gevonden. 
o MORA 19791010. Een baggerschuit in de Gouwe heeft 1 blindganger van 1.000 lbs bom gevonden. 

Duitse G.C.-mijnen werden gebruikt om vijandelijke havenmondingen te blokkeren. Enkele voorbeelden 
hiervan zijn het blokkeren van de rivier de Thames in Engeland en de toegang naar de Westerschelde na de 
bevrijding van Zeeland door de geallieerden. Aangezien de Duitsers geen belang hadden de Gouwe te 
blokkeren (het gebied was in Duitse handen) en het gegeven dat de mijn geen ontsteker had, wordt er vanuit 
gegaan dat de mijn als springlading is gebruikt om indien nodig de brug over de Gouwe op te blazen. 
Rijksweg 12, waar de brug over de Gouwe onderdeel van was, vormde een belangrijke verbinding tussen het 
westen en de rest van Nederland. Geallieerde bommenwerpers hebben de brug dan ook verschillende keren 
gebombardeerd om de doorvoer van wapens naar het westen van Nederland te ontregelen.  

 De Gouwebrug in de gemeente Waddinxveen van hmp 3.8 tot en met hmp 4.1 is verdacht op het mogelijk 
aantreffen van CE. De mogelijk aan te treffen CE betreffen afwerpmunitie tot 1.000 lbs en onderwatermunitie 
(GC-mijn). 

 
4. Vooronderzoek REASeuro: Gouda CE-bodembelastingkaart. 
In februari 2011 heeft REASeuro een Vooronderzoek met kenmerk RO-110009 uitgevoerd met als titel 
Revitalisering gemeente Gouda: CE-bodembelastingkaart in opdracht van de gemeente Gouda. 
In dat rapport is onderzocht welke delen van de gemeente Gouda verdacht zijn op het mogelijk aantreffen van 
CE. Omdat de gemeente Gouda grenst met de gemeente Waddinxveen zijn de belangrijkste bevindingen met 
betrekking tot de gemeente Waddinxveen hieronder weergegeven: 
 De verdachte gebieden 6, 8 en 12 lopen door tot in de gemeente Waddinxveen. 
 Gebied 6 is verdacht n.a.v. bombardementen op 6 november 1944, 17, 18 en 20 maart 1945 en mogelijk ook 

28 februari, 11 en 23 maart 1945. Het verdachte gebied betreft de omgeving van de spoorbrug over de 
Ringvaart. Het gebied is verdacht op het mogelijk aantreffen van 250 en 500 lbs bommen en raketten van 60 
lbs SAP. 

 Gebied 8 is verdacht n.a.v. bombardementen op 6 november 1944 en 21 maart 1945 en mogelijk ook 28 
februari, 11 en 23 maart 1945. Het verdachte gebied betreft een straal van 144 meter vanaf de spoorbrug 
over de Gouwe. Voor raketten betreft de afbakening een straal van 102 meter vanaf de spoorbrug. Het 
gebied is verdacht op het mogelijk aantreffen van bommen van 250 en 500 lbs en raketten van 60 lbs SAP. 

 Gebied 12 is verdacht n.a.v. bombardementen en naoorlogs aangetroffen CE. Het verdachte gebied betreft 
een globale afbakening rondom de Coenecoopbrug over de Gouwe. Het gebied is verdacht op het mogelijk 
aantreffen van brisantbommen tot en met 1.000 lbs. 
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Bijlage 04 Geraadpleegde literatuur (6 bladen) 

 
Voor dit Historisch Vooronderzoek is de volgende literatuur geraadpleegd: 

 

Tabel 6: Verwijzing literatuur. 

 
In de onderstaande tabellen wordt per tijdsvak de gebeurtenissen die betrekking hebben op het 
onderzoeksgebied weergegeven. 
 
Vooroorlogse periode en de Duitse inval mei 1940 
Duitsland was al tijden bezig met de voorbereidingen voor een overweldigende (lucht-) aanval op West-Europa. 
Tijdens de Duitse inval van 10 mei 1940 werden door de bombardementen voornamelijk militaire doelen en 
vliegvelden in het westen van Nederland getroffen. Rond Den Haag werden op verschillende plaatsen 
parachutisten gedropt. Het bombardement op Rotterdam van 14 mei 1940 dwong Nederland tot overgave. In het 
oosten van het land lagen slechts mondjesmaat kleine groepen grenstroepen en langs de IJssel lag een 
verdedigingslinie. Voor Waddinxveen is de volgende informatie aangetroffen: 

 
Bron+Blz. Datum Gebeurtenis 
VER 109 10 mei 1940 Enige leden van de vrijwillige burgerwacht in Waddinxveen die in bezit zijn 

van geweren, nemen op het plein van de openbare school aan de brug de 
overvliegende Duitse vliegtuigen onder vuur. 

GEE 16 
 
GEEL 36 
 
VER 109 

11 mei 1940 Een Duitse bom komt terecht op de Wilhelminakade. De kade is voor een 
deel ingestort, 4 huizen zijn ingestort en 3 mensen komen om. De bom was 
onder het huis in het souterrein ontploft. 
Er vallen bommen op de westelijke zijde van de Gouwe, iets ten zuiden van 
de Rijksbrug. De Gouwekade zakt over een lengte van twintig meter in. 

Afkorting Schrijver Titel Relevant 

ALT Altes Korthals, A., Luchtgevaar, luchtaanvallen op Nederland 1940-1945 
(Amsterdam 1984); 

Ja 

DAM Dam, M.J. van, Gouda in de Tweede Wereldoorlog (Gouda 2006); Ja 
GEE Geel, J.D., Niet ongemerkt voorbij. Waddinxveen in oorlogstijd, 1940-1945 

(Waddinxveen 1995); 
Ja 

GEEL Geel, J.D., Waddinxveners en de Tweede Wereldoorlog in: Het dorp 
Waddinxveen. Tijdschrift van het Historisch Genootschap 
Waddinxveen, diverse jaargangen en nummers 
(Waddinxveen); 

Ja 

HIL Hilgers, M., Een bodemvondst in: Het dorp Waddinxveen. Tijdschrift van 
het Historisch Genootschap Waddinxveen, diverse jaargangen 
en nummers (Waddinxveen); 

Ja 

HUU Huurman, C., Het spoorwegbedrijf in oorlogstijd, 1939-’45 (Eindhoven 2001); Ja 
KRU Kruijf, T. de, Een Duitse verdedigingslinie bij Waddinxveen en Boskoop in: 

Het dorp Waddinxveen. Tijdschrift van het Historisch 
Genootschap Waddinxveen, diverse jaargangen en nummers 
(Waddinxveen 2006); 

Ja 

PAT Pater, de, B.C. e.a., Grote Atlas van Nederland 1930-1950 (Zierikzee 2005); Ja 
SGLO Studiegroep 

Luchtoorlog 1939-
1945 (SGLO) 

Verliesregister 1939-1945. Alle militaire vliegtuigverliezen in 
Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog (Den Haag 2008); 

Ja 

VER Verboom, W., Waddinxveen 750 jaar (Zaltbommel 1983); Ja 
ZWA 1&2 Zwanenburg, G.J., En Nooit was het Stil. Kroniek van een Luchtoorlog (2 dln. & 

supplement; Oldemarkt). 
Ja 
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Bron+Blz. Datum Gebeurtenis 
VER 109 
 
GEE 16 
 
GEEL 35 
 
ALT 39 

11 mei 1940 Luchtgevecht boven de Gouwe, nabij en ten zuiden van de hefbrug in 
Waddinxveen. Een Nederlands vliegtuig, een Fokker T-5 bommenwerper, is 
in gevecht met diverse Duitse jachtvliegtuigen. De bommenwerper heeft een 
poging gedaan de Maasbruggen in Rotterdam te vernietigen wat echter niet 
lukte. Het Nederlandse vliegtuig stort brandend neer op een weiland in de 
polder Bloemendaal. 
Na de oorlog heeft een omwonende (M. Hofman) een mitrailleur en geweren 
uit het wrak gehaald en naar de politie gebracht. 

SGLO 29 11 mei 1940 Om 15.30 uur stort een Nederlandse Fokker T-V bommenwerper neer met als 
crashlocatie Waddinxveen (Bloemendaalsepolder). 

SGLO 29 11 mei 1940 Om 13.32 uur stort een Duitse Bf-110 Messerschmitt jachtvliegtuig neer met 
als crashlocatie Waddinxveen. 

Tabel 7: Overzicht gebeurtenissen Duitse inval mei 1940. 

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

 
Bron+Blz. Datum Gebeurtenis 
DAM 73 
 
VER 110 

Omstreeks 1941 De nog nieuwe sigarettenfabriek van Dobbelman aan de Noordkade nummer 
10 wordt door de Duitsers gevorderd en omgebouwd tot een Rüstungsbetrieb 
(wapenfabriek) voor de Wehrmacht (Duitse leger). Ook de carrosseriefabriek 
van Verheul aan de Nieuwe Gouwe 40 wordt gevorderd. In de fabriek aan de 
Noordkade werden zogenaamde Behälter geproduceerd, aluminium 
containers van een paar meter hoog. Deze brandstoftanks waren bedoeld 
voor de V-wapens en werden per trein afgevoerd naar Duitsland. Weinig 
brandstoftanks zijn ongeschonden in Duitsland aangekomen, doordat ze 
meermalen nog voor het verlaten van de fabriek met scherpe priemen werden 
lek gestoken. Daarnaast waren de containers nogal eens doelwit van 
geallieerde vliegtuigen. In de fabriek van Verheul werden vliegtuigvleugels 
gefabriceerd. Deze werden per binnenschip afgevoerd naar Duitsland. Aan de 
activiteiten van beide fabrieken kwam een einde op Dolle Dinsdag, begin 
september. Door de spoorwegstaking konden de goederen nier meer 
vervoerd worden, terwijl ook de binnenvaart praktisch stil kwam te liggen. 
Beide fabrieken werden ontmanteld. 

KRU 3-20 1943 In 1943 besloten de Duitsers om niet alleen de kust, maar ook landinwaarts 
verdedigingslinies aan te leggen. Bij Waddinxveen kwam de zogenaamde 
Vordere Wasserstellung te liggen (globaal van Amsterdam naar Rotterdam). 
Vanwege een tekort aan cement (en dus aan beton) was voor de bouw van 
gevechtsopstellingen vrijwel alleen hout en grond beschikbaar. Slechts op 
enkele plaatsen is beton toegepast voor de opstelling van geschut of als 
kleine bunker voor mitrailleur. Daarnaast kwamen enkele kilometers ten 
westen van de verdedigingslinies inundaties (ondergelopen gebied) te liggen. 
Voor de opstelling van wapens kozen de Duitsers doorgaans de hogere 
terreindelen om goede waarnemings- en schootsvelden te hebben. Zware 
wapens werden meestal geconcentreerd op of bij de van west naar oost 
lopende wegen. Hier waren niet alleen mitrailleurs, maar ook antitankwapens 
en soms ook luchtdoelgeschut opgesteld. Ten noorden van Gouda – toen nog 
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Bron+Blz. Datum Gebeurtenis 
op Waddinxveens grondgebied – waren er artillerieopstellingen aan beide 
zijden van de Bloemendaalseweg. 
Alle gevechtsopstellingen werden omgeven met prikkeldraadversperringen en 
mogelijk ook met mijnen. Meestal bestonden de steunpunten uit putten voor 
geweer- en mitrailleurschutters en uit korte loopgraven. 
In Waddinxveen zouden aan de oostzijde van de brug over de Gouwe in de 
berm van Rijksweg 12 twee bunkertjes hebben gestaan, terwijl in de oostelijke 
berm van de Henegouwerweg bij nummer 90 ook een betonnen bunker heeft 
gestaan. Op verschillende plaatsen hebben betonnen funderingsplaten 
hebben gestaan om geschut te kunnen opstellen. Een dergelijke plaat lag in 
een weiland aan de Henegouwerweg 102 en op een terrein aan de 
Onderweg. 
Vanwege het schootsveld zijn enkele huizen langs de Zuidkade en 
Wilhelminakade (toen de Gouwekade) gesloopt. Op 20 sept. 1943 gaven de 
Duitsers opdracht de percelen Zuidkade 232 tot en met 254 en Gouwekade 1 
tot en met 6 te ontruimen en voor 20 oktober af te breken. Op 8 december 
moesten nog eens 8 gezinnen hun huis aan de Bodegraafseweg (toen nog 
Waddinxveen) en 3 gezinnen aan de Onderweg hun huis verlaten. 
Op de meeste plaatsen werden de bestaande sloten verbreed tot tankgracht. 
Op de doorgaande wegen van west naar oost werden vesperringen 
aangelegd in de vorm van tankmuren, ingegraven stalen balken, betonnen en 
houten palen, driehoekige betonblokken etc. De bruggen over de Gouwe 
werden permanent bewaakt en ter vernieling voorbereid. 
Volgens spionagerapporten waren niet alleen de steunpunten omgeven door 
prikkeldraad, maar ook door mijnen. Deze veronderstelling wordt ondersteund 
door de afwijkende kleur van de begroeiing die op de luchtfoto’s is waar te 
nemen. 
Het is niet duidelijk wie de loopgraven, schuttersputten en dergelijk heeft 
dichtgegooid en het versperringsmateriaal heeft opgeruimd. Vermoedelijk is 
dit gebeurd door de gemeente, de provincie of de eigenaar van het 
betreffende terrein. 

VER 110 1943 Op verschillende plaatsen in Waddinxveen worden door de Duitsers betonnen 
bunkers gebouwd, onder andere langs de Henegouwerweg. Ook worden 
tankgrachten gegraven bij de Sniepweg, Langs de Zuidkade, dichtbij de 
Wilhelminakade moet op last van de Duitsers een hele rij woningen worden 
afgebroken. 

GEE 21 - Langs de Sniepweg is een tankgracht gegraven die diende al verdediging 
tegen tanks. 

GEE 53 - Vlakbij de Wilhelminakade hebben de Duitsers een rij huizen en fabrieken 
afgebroken om een schootveld te creëren voor het geval de geallieerden 
zouden komen over de Rijksweg vanaf Utrecht.  

 Tabel 8: Overzicht gebeurtenissen Duitse bezetting tot juni 1944. 
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Figuur 24: Overzichtskaart van het verzet met Duitse stellingen nabij de brug over de Gouwe (bron: GEEL, pag. 
28). 

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

 
Bron+Blz. Datum Gebeurtenis 
VER 111 
 
GEEL 72 

1944 Op de Brugweg valt een dode ten gevolge van een beschieting van een Duits 
wapentransport langs de Brugweg door een Engels vliegtuig. 

GEE 53 - De Rijksweg is meerdere malen doelwit van bombardementen. Zo beschieten 
Engelse jachtvliegtuigen eens een Duitse vrachtwagencolonne. 

GEE 56 - Aan de weg tussen Gouda en Boskoop hebben de Duitsers ter verdediging 
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Bron+Blz. Datum Gebeurtenis 
betonnen bunkers gebouwd en dichtbij de Rijksbrug, nu de Coenecoopbrug, 
zijn versperringen (wegversmallingen met prikkeldraad) aangebracht. 

HUU 476 14 sept. 1944 Om ca. 17.30 uur wordt station Waddinxveen beschoten. Er is glasschade 
aangericht. 

Tabel 9: Overzicht gebeurtenissen juni t/m oktober 1944. 

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

 
Bron+Blz. Datum Gebeurtenis 
GEEL 72 - De spoorlijn Gouda – Alphen aan den Rijn wordt op verschillende plaatsen 

door bommen getroffen. Het is de bedoeling het goederenvervoer te 
saboteren. Huizen aan de westelijke zijde van de Kerkweg worden zwaar 
vernield. Een man sterft aan de gevolgen van toen opgelopen verwondingen. 

HUU 374 5 december 
1944 

40 Typhoons jachtbommenwerpers en 9 Spitfire jachtvliegtuigen 
bombarderen het emplacement Gouda en de spoorbrug over de Gouwe. De 
piloten rapporten dat de brug is beschadigd. Het verkeer van en naar 
Rotterdam en Den Haag is tijdelijk gestremd. 

DAM 232 Eind 1944 De Duitse commandant in Gouda bepaalt dat het Gouwekanaal tussen de 
Julianasluizen en de grens met Waddinxveen voor alle civiele scheepvaart is 
verboden wegens de aanwezigheid van munitieschepen.  

ZWA2 
566 

28 februari 1945 Aanval door Spitfires met bommen en boordwapens op spoorlijnen, 
spoorwegknooppunten en wegtransporten in en rondom Gouda, Den Haag, 
Utrecht en IJmuiden. 

ZWA2 
569 

1 maart 1945 16 Spitfires vallen spoorwegknooppunten bij Gouda aan. Hierbij valt twee ton 
brisant neer met goede resultaten. Ook aanvallen op wegtransporten bij 
Gouda. Een vrachtwagen wordt vernield. 

ZWA2 
572 

3 maart 1945 Spitfires vallen spoorwegdoelen bij Gouda aan. 

ZWA2 
575 

4 maart 1945 12 Engelse vliegtuigen vallen o.a. een spoorwegdoel tussen Den Haag en 
Gouda aan. Er wordt twee ton brisant afgeworpen. Er wordt echter geen 
resultaat waargenomen 

ZWA2 
578 

9 maart 1945 24 Spitfires vallen spoordoelen en bruggen aan in het gebied Woerden-
Alphen-Gouda. In totaal werpen ze vier ton aan brisant af met goed gevolg. 
Eén Spitfire keert niet terug. 

ZWA2 
579-580 

10 maart 1945 53 Geallieerde vliegtuigen vallen spoorwegverbindingen in het gebied 
Woerden-Gouda-Boskoop aan, waarbij twaalf ton brisant met goed gevolg 
wordt afgeworpen. 

ZWA2 
586 

17 maart 1945 Het spoor tussen Gouda en Alphen wordt aangevallen door de 2nd Tactical 
Air Force (TAF). 

ZWA2 
588 

18 maart 1945 Het gebied Leiden-Gouda-Woerden-Delft-Rotterdam-Den Haag wordt 
aangevallen en met name de spoorwegen- en bruggen. Er wordt hevig 
FLAK17-vuur bij Gouda gemeld; een Spitfire wordt door FLAK geraakt en 
keert niet terug. 

ZWA2 
591 

20 maart 1945 126 Spitfires vallen spoorwegdoelen aan. In totaal wordt 49 ton brisant 
afgeworpen. Aanvallen op spoorwegknooppunten bij Rijswijk, Gouda en 
Alphen. Een spoorbrug bij Gouda wordt vernietigd. 

ZWA2 21 maart 1945 De spoorlijnen Leiden-Haarlem-Gouda-Den Haag-Warmond-Boskoop-Morgen 

                                                      
17 FLAK= Flugzeug Abwehr Kanone (Duitse luchtafweergeschut).  
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Bron+Blz. Datum Gebeurtenis 
594 worden aangevallen en op ongeveer dertig plaatsen worden de rails 

onderbroken. 
ZWA2 
596 

22 maart 1945 De spoorwegen in bezet Nederland worden aangevallen met name in Gouda 
en omgeving. 

ZWA2 
599 

23 maart 1945 106 Geallieerde vliegtuigen vallen spoorwegdoelen aan bij Gouda, Alkmaar, 
Haarlem en Utrecht met in totaal 39 ton brisant. De rails worden op ongeveer 
20 plaatsen onderbroken. 

ZWA2 
605 

24 maart 1945 De spoorwegdoelen worden aangevallen in het gebied Leiden-Gouda-Alphen-
Voordijk met 111 geallieerde vliegtuigen en 41 ton brisant. Er wordt 
aanzienlijke schade toegebracht aan spoordijken en drie bruggen tussen 
Gouda en Alphen. 

ZWA2 
612 

31 maart 1945 97 Spitfires vallen spoorlijnen aan in het gebied Leiden-Gouda-Woerden-
Utrecht-Alkmaar. 

ZWA2 
616 

3 april 1945 20 Spitfires vallen spoorlijnen aan in het gebied Gouda-Utrecht-Haarlem. Er 
wordt weinig resultaat waargenomen. 

GEE 57 29 april 1945 Voedseldropping van de geallieerden boven de Puttepolder tussen 
Waddinxveen en Boskoop. 

ZWA2 
646 

2 mei 1945 Er wordt twaalf ton aan markeringsbommen afgeworpen in de gebieden Den 
Haag-Leiden-Gouda-Rotterdam. 

ZWA2 
647 

3 mei 1945 Er wordt dertien ton aan markeringsbommen afgeworpen in de gebieden Den 
Haag-Leiden-Gouda-Rotterdam. 

ZWA2 
649 

4 mei 1945 Er wordt markeringsbommen afgeworpen in de gebieden Den Haag-Leiden-
Gouda-Rotterdam. 

ZWA2 
650 

5 mei 1945 Er worden markeringsbommen afgeworpen in de gebieden Den Haag-Leiden-
Gouda-Rotterdam. 

GEE 58 5 mei 1945 Duitse troepen in Nederland capituleren. 
GEE 61 
GEEL 73 

8 mei 1945 De eerste Canadezen trekken Waddinxveen in. 

Tabel 10: Overzicht gebeurtenissen winter 1944 – mei 1945. 

 
Naoorlogse periode 
Direct na de oorlog is gestart met de wederopbouw van Nederland. Onderdeel van de wederopbouw was het 
opruimen van oorlogsstellingen, als bunkers en het ruimen van achtergebleven CE. Duitse krijgsgevangenen 
werden aan het werk gezet om de aanwezige mijnenvelden te ruimen. Voor Waddinxveen is de volgende 
informatie aangetroffen: 

  
Bron+Blz. Datum Gebeurtenis 
GEEL 63  Met de reconstructie van de huidige Coenecoopbrug zijn Duitse bommen, die 

door Duitse vliegtuigen zijn afgeworpen, uit de Gouwe gevist. 

Tabel 11: Overzicht gebeurtenissen naoorlogse periode. 
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Bijlage 05 Geraadpleegde archieven 

 
Er zijn 2 archieven geraadpleegd: 

1. Streekarchief Midden-Holland in Gouda 
2. Dynamisch archief in Waddinxveen 

Op de bijgeleverde cd-rom zijn een aantal documenten uit de inventarissen opgenomen.  
 
Voor Waddinxveen is het Streekarchief Midden-Holland in Gouda geraadpleegd. Het Streekarchief Midden-
Holland is onderdeel van de Groene Hart Archieven. 
 
In het archief zijn de volgende toegangen en inventarisnummers geraadpleegd: 
 
Toegangsnummer AC205: Secretarie-archief van de gemeente Waddinxveen, 1936-1975. 
Inventaris 9: Sloop betonnen muren aan de Bodegraafsestraatweg, 1950-1954. 
 In de jaren 50 is opdracht gegeven om de twee betonnen muren aan de Bodegraafse Straatweg te slopen tot 25 cm onder 

het maaiveld. De betonnen muur is door de Duitsers in de oorlog aangelegd als versperring. Na de bevrijding is een stuk 
hiervan gesloopt, maar de restanten bevinden zich te dicht bij de rijbaan en fietspad. 

 
Inventaris 46: Inlevering, vernietiging enz. van wapenen en munitie, 1937-1952. 
 Geen relevante stukken aangetroffen. 
 
Inventaris 50: Staat van oorlog en beleg, 1940. 
 Geen relevante stukken aangetroffen. 
 
Inventaris 110: Oorlogsbuit, 1945. 
 Melding van 3 juli 1945: Aan het zuidelijk uiteinde van de tankrecht is een versperring aangebracht van houten- en 

betonpalen. Landbouwers willen dit materiaal gebruiken voor het weder oprichten van de verwijderde bruggen. 
 
Inventaris 392: Gevolgen van luchtaanvallen, 1940-1954. 
 11 mei 1940: Omstreeks 11.00 uur verschenen Duitse vliegtuigen boven de Rijksbrug over de Gouwe met als doel de brug 

te bombarderen. Er werd 1 bom, volgens sommige 2 bommen, uitgeworpen, welke terechtkwam achter de panden 
Wilhelminakade 65, 65a, 65b en 65c. Tengevolge van de bom (bommen) werden deze 4 huizen totaal vernield. 
Om half 1 in de middag werden door 2 of 3 Duitse vliegtuigen twee bommen afgeworpen in de nabijheid van de spoorlijn 
Gouda-Waddinxveen-Boskoop-Alphen aan den Rijn. Deze kwamen in het weiland van de veehouder C. Hofman en 
veroorzaakten alleen 2 kraters in het weiland. 

 14 mei 1940: Om omstreeks 16.00 uur werden door Duitse vliegtuigen enkele bommen afgeworpen in de nabijheid van de 
woning van de heer Van der Torren in het Noordeind van Waddinxveen. Deze bommen (4 of 5) kwamen in het weiland 
terecht en veroorzaakten diepe kraters. Twee koeien werden gedood en een aantal ruiten werden vernield. 

 29 juni 1945: Op ongeveer 7 meter ten zuiden van de spoorbrug aan de westelijke oever van de Gouwe bevinden zich 5 
blindgangers in het water, waarvan er 4 bij laag water te zien zijn. Verzoek tot ruiming. 

 
Inventaris 393: Luchtbeschermingsdienst, 1941-1945. 
 Geen relevante stukken aangetroffen. 
 
Inventaris 394: Opgave munitie en ongesprongen projectielen; mededeling aanwezige mijnen, 1946-1952. 
 6 mei 1945: Gevonden zijn: 2 pantserafweergranaten, lengte 93 cm, doorsnede 9 cm. De projectielen zijn gedeponeerd op 

het buro van de groepscommandant der Koninklijke Marechaussee, Zuidkade 8 [niet bekend waar de granaten zijn 
aangetroffen]. 

 3 augustus 1946: In de gemeente zijn gevonden: 2 projectielen, voor zover bekend landmijnen. Ze bevinden zich op het 
fabrieksterrein van de N.V. Louis Dobbelmann, Noordkade 32a. Het gedeelte van het terrein is afgezet. 

 
Inventaris 397: Brandrapporten, 1954-1969. 
 Geen relevante stukken aangetroffen. 
 
Inventaris 555: Taxatie oorlogsschade boeren- en tuindersbedrijven, 1940. 
 28 juni 1940: In de eerste dagen van de oorlog hebben een aantal bominslagen plaats gehad. De ene betrof een viertal 

arbeiderswoningen met omgeving en de andere het landbouwbedrijf van den heer K. van der Torren.  
Melding van schade over laatstgenoemde: schade aan dakpannen en ruiten van het herenhuis en in het land zijn twee 
pinken gedood en 1 gewond. 
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Inventaris 566: Vergoeding oorlogsschade / hulpverlening aan oorlogsslachtoffers (voorschriften en uitvoering), 1940-1948. 
 Geen relevante stukken aangetroffen. 
 
Inventaris 570: Hulpverlening aan burgerslachtoffers oorlogsgeweld, 1941-1945. 
 5 september 1944: Tengevolge van een beschieting door vliegtuigen van de trein Gouda-Waddinxveen is een persoon uit 

de gemeente Waddinxveen gewond geraakt. Het gaat om Jacobus Hoogervorst, grondwerker, Noordkade 289. 
 
Inventaris 571: Ongevallenuitkering aan personeel belast met het opruimen van bommen, 1942. 
 Melding dat leden van de LBD niet verantwoordelijk zijn voor het zoeken naar blindgangers. 
 
Inventaris 573: Mededeling schade aan onroerend goed bij bominslag, 1942. 
 In het geval van bominslagen melding maken van de schade. 
 
Inventaris 574: Gevallen van bezettingsschade, 1942-1944. 
 17 februari 1943: De Duitsers hebben voor verdedigingswerken gronden in gebruik langs de spoorlijn Gouda-Alphen aan 

den Rijn en tussen de Onderweg en de Plasweg. De bezettingsschade kan gemeld worden. Inclusief kaartje. 
 
Inventaris 581: Afwikkeling oorlogs- en bezettingsschadegevallen Duitse Wehrmacht, 1940-1945, 1946-1957. 
 September 1944: Schadevergoeding Kanaalweg 4 (school) t.g.v. ingebruikneming Duitse leger en door bominslag (in de 

nabijheid) september 1944. Schade door bominslag betreft vooral glasschade. 
 21 maart 1945: Schadevergoeding Kerkweg 121 (school) t.g.v. bominslag (in de nabijheid) 21 maart 1945. Schade betreft 

vooral glasschade. 
 7 oktober 1944 – 5 mei 1945: Schade Kerkweg 228 aan onroerend goed t.g.v. luchtdruk en vordering. 
 April 1945: Schade woningen Kerkweg 35 t/m 75, Zuidkade 87 en 86, Henegouwerweg 46a t.g.v. bominslag april 1945. 
 Bij een aanval door vliegtuigen op de Rijksweg werden bommen afgeworpen waardoor een gedeelte van de weg werd 

vernield. De weg is door de Duitsers hersteld. [geen datum bekend] 
 
Inventaris 879: Militaire oefeningen (o.a. krantenknipsels). 
 Geen relevante stukken aangetroffen. 
 
Inventaris 892: Afwikkeling bezettingsschade, 1946-1947. 
 Geen relevante stukken aangetroffen. 
 
Inventaris 899: Vordering van land ten behoeve van een schietbaan, 1943. 
 Februari / maart 1943: Een gedeelte van het land in de polder Achterof wordt door de Duitsers gevorderd t.b.v. een 

schietbaan [onder de gemeente Waddinxveen Hoogeveenseweg, eigendom van de Margarinefabriek, ca. 2 ha. groot]. 
 
Inventaris 911: Prikkeldraadversperringen in verband met het aanleggen van verdedigingswerken, 1943. 
 Door een prikkeldraadversperring aan de Zuidelijke Dwarsweg bij de kruising van de Rijksweg 12 worden grote stukken 

land afgesneden van boerderijen. Verzoek tot toegang. 
 
Inventaris 912: Kennisgevingen enz. in verband met afbraak van gebouwen langs de Zuidkade en Gouwekade voor 
kustontruiming ten behoeven van Duitse Wehrmacht, 1943. 
 4 oktober 1943: Op last van de Duitsers moeten diverse huizen worden ontruimd en afgebroken. Dit dient voor 4 oktober te 

zijn gebeurd. Weduwe Van Triet wonende Brugweg 19 heeft reeds onderdak gevonden. 
 November 1943: De volgende woningen aan de Zuidkade en Gouwekade zijn afgebroken: Zuidkade 232, 233, 234, 235, 

236, 240, 241, 241, 242, 244, 245, 249, 250, 251, 252, 253, 254. Gouwekade 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 23. 
 
Inventaris 913: Sloopwerkzaamheden in kustgebied en vergoeding voor gesloopte percelen, 1943-1944. 
 Geen relevante stukken aangetroffen. 
 
Inventaris 916: Ingebruikneming en opruiming van verdedigingswerken, 1943-1947. 
 Geen relevante stukken aangetroffen. 
 
Inventaris 917: Ontruiming en afbraak van woningen aan de Bodegraafsestraatweg en de Onderweg in verband met 
kustontruiming voor de Duitse Wehrmacht, 1943-1949. 
 December 1943: De volgende woningen worden afgebroken: Onderweg 4, 6, 8, 10. Bodegraafsestraatweg 680, 686, 843, 

862, 745, 712, 713, 714, 694 (houten schuur) [inclusief tekeningen]. 
 
Inventaris 918: Afbraak van gebouwen langs de Zuidkade en Gouwekade in verband met kustontruiming voor de Duitse 
Wehrmacht; onteigening, 1943-1951. 
 September 1943: lijst van voorgenomen afbraak woningen e.d. 
 
Inventaris 921: Vordering en afbraak van de woningen Henegouwerweg 95 en 96, 1944. 
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 Geen relevante stukken aangetroffen. 
 
Inventaris 944: Processen-verbaal opgemaakt door de gemeentepolitie, 1936-1942. 
 Geen relevante stukken aangetroffen. 
 
Inventaris 945: Staten van opgemaakte processen-verbaal door de marechaussee, 1943-1953. 
 Geen relevante stukken aangetroffen. 
 
Inventaris 955: Geschiedenis van Waddinxveen, 1940-1947. 
 Geen relevante stukken aangetroffen. 
 
Inventaris 969: Gemeenteclassificatie (soort, karakter, geaardheid van het gebied), 1947-1964. 
 Geen relevante stukken aangetroffen. 
 
Inventaris 970: Inmenging van ander gezag (Duitse bezetter, provincie, gemeente Gouda), 1940-1945. 
 Geen relevante stukken aangetroffen. 
 
Inventaris 973: Militair Gezag, 1945-1958. 
 Geen relevante stukken aangetroffen. 
 
Inventaris 1717: Herstel van geleden oorlogsschade, 1941-1948. 
 Geen relevante stukken aangetroffen. 
 
Inventaris 2104: Maand- en kwartaalrapporten politie, 1941-1963. 
 Maart 1945: Op Rijksweg 12 en in de bebouwde kom van de gemeente hebben enige vliegtuigaanvallen plaats gehad 

waarbij verschillende gewond zijn geraakt en zijn gedood. In de bebouwde kom is 1 huis vernield en een tiental 
onbewoonbaar en meerdere woningen liepen ernstige glasschade op. 

 
Toegangsnummer AC54: 2e Verdedigingslinie gedeelte Alphen-Moordrecht. 
Inventaris 2201  2-9: 2de Verdedigingslinie gedeelte Alphen-Moordrecht. 
 Legenda en situatietekeningen voor de tweede verdedigingslinie tussen Alphen en Moordrecht, 1944, schaal 1:10000. 
 
Daarnaast is het dynamisch archief geraadpleegd. Dit is het archief van de gemeente Waddinxveen van 1975-
heden, wat is ondergebracht in het gemeentehuis van Waddinxveen. 
 
De medewerkster van het archief had enkele dossiers met CE-gerelateerde informatie klaargelegd. Het betreft de 
volgende informatie: 
 
1. Melding van een vliegtuigbom in november 1990 bij ’t Weegje nabij het spoor. Een getuige, mevr. Van Ginniken, meldt dat 

in oktober of november 1944 een Engelse vliegtuigbom is neergekomen die niet is ontploft en in de modder is 
terechtgekomen. Tot het einde van de oorlog is deze nooit weggehaald en naar onbekende diepte gezakt. De getuige kan 
exact vertellen waar de bom is neergekomen. Het perceel is kadastraal bekend: Gemeente Waddinxveen, sectie F, nr. 
1884. Uit latere briefwisseling blijkt dat het betreffende perceel inmiddels op het grondgebied van de gemeente Gouda is 
gelegen. De zaak is overgedragen aan de gemeente Gouda. 
[zie ook MORA 19910016, bijlage 07]. 
 

2. Rapport Vooronderzoek Nieuwbouwwijk Triangel, opgesteld door de EOD in april 2004 in opdracht van de gemeente 
Waddinxveen. De belangrijkste conclusies uit dat rapport zijn: 

 Tussen 3 en 31 maart 1945 zijn door de Engelse luchtmacht voor zover bekend 19 aanvallen op het 
spoorwegknooppunt en op de verkeersbrug over de spoorlijn Gouda – Alphen ten westen van Gouda uitgevoerd. 
Op twee data wordt het spoorwegtracé Gouda – Alphen genoemd. Exacte locaties waar eventueel 
vliegtuigbommen zijn afgeworpen, worden in de rapportages niet aangegeven. 

 Op diverse luchtfoto’s uit 1945 zijn enkele bomkraters en stellingen langs het spoorwegtracé, ook binnen het te 
onderzoeken gebied, waar te nemen. 

 De langs de spoorlijn aangelegde Duitse stellingen waren alleen met mitrailleurs bewapend. De kans op het 
aantreffen van achtergelaten klein kaliber munitie is mogelijk, doch niet waarschijnlijk. 

 De aanwezigheid van explosieven in het gebied is mogelijk, doch zijn geen concrete aanwijzingen dat er een 
verhoogde kans bestaat op het aantreffen van blindgangers dan langs vergelijkbare spoorgebieden in 
Nederland. 

           De aanbeveling luidt: 
 Het lijkt ons [de EOD] niet doelmatig om in het gebied dat u in de aanvraag heeft aangegeven een 

opsporingsactie uit te laten voeren. 
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 Indien tijdens werkzaamheden in het gebied toch explosieven worden aangetroffen, verzoek ik u deze via de 
politie te melden aan de EOD. 

 
3. Brief van de firma Saricon van juni 2005 aan de gemeente Waddinxveen. Saricon deelt mee dat de door de EOD 

opgestelde rapportage betreffende de locatie Triangel op volledigheid en inhoudelijkheid is beoordeeld. Volgens Saricon 
bevat de rapportage voldoende informatie om een goed beeld te kunnen vormen over de mogelijke aanwezigheid van 
conventionele explosieven in het onderzoeksgebied. Het door Saricon uitgevoerde controle onderzoek geeft dezerzijds 
geen aanleiding om de door de EOD gestelde conclusie in haar rapportage aan te passen. 

 
4. Brief van de firma Van der Herik van juli 1991 aan de gemeente Waddinxveen. In de gemeente Waddinxveen is volgens 

Van der Herik vermoedelijk een vliegtuigwrak aanwezig. Van der Herik voorziet de gemeente van informatie als de 
gemeente daartoe bereid is. De gemeente heeft contact gehad met de firma en het neergestorte vliegtuig betreft een 
Fokker T5 die is neergestort in Poldergebied 6. 
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Bijlage 06 Overzicht luchtfoto’s uit de Nederlandse luchtfotoarchieven (2 bladen) 

 
In onderstaande tabellen is een overzicht weergegeven van de geraadpleegde luchtfoto’s van tijdens en na de 
oorlog. 
 
Luchtfoto’s van tijdens de Tweede Wereldoorlog (chronologisch op datum): 
 

Collectie Fotonummer Datum Ligging Bron 
3252 
3253 
3255 
4244 

651 

4245 

10-09-1944 Noordelijk deel gemeente Kadaster 

653 3104 Middendeel Gouwe  
754 4103 Zuidelijk deel Gouwe 

3137 Recreatiegebied ’t Weegje 755 
3139 

11-09-1944 

Bedrijventerrein 
Gouwepark 

Kadaster 

4030 
4031 
4032 
4033 

4 

4034 

19-09-1944 Zuidelijk deel gemeente TARA 

3020 
3023 
3024 
3057 
3059 

140 

3060 

Zuidoostelijk deel 
gemeente 

4021 
4023 

639 

4012 

Middeldeel gemeente 

3020 
3021 
3022 

763 

3023 

11-10-1944 

Zuidoostelijk deel 
gemeente 

Kadaster 

192 3031 22-01-1945 Recreatiegebied ’t Weegje Wageningen UR 
652 3164 26-02-1945 Spoor noordelijk deel 

gemeente 
Kadaster 

3068 
3070 
3071 
3073 
3075 
3076 
3077 
3079 
3080 
3082 
3084 
3085 
3086 

119 

4072 

11-04-1945 Zuidelijk en middendeel 
gemeente 

Wageningen UR 
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Collectie Fotonummer Datum Ligging Bron 
4074 
4078 
4080 
4082 
4084 
4086 
3024 
3025 
3026 

Gedeelte spoorlijn Gouda-
Den Haag 

81 

3029 

13-04-1945 

Gedeelte ‘t Weegje 

Wageningen UR 

Tabel 12: Overzicht luchtfoto’s WO II. 

 
 
Luchtfoto’s van tijdens na de oorlog (chronologisch op jaar): 
 

Collectie Fotonummer Run Jaar Ligging Bron 
2 
4 
6 

38 

8 

I 1955 Zuidelijk deel gemeente 

31 272 
274 

IX Noordelijk deel 
gemeente 

302 
304 
306 
307 

 

308 

X 

1956 

Middendeel gemeente 

Kadaster 

Tabel 13: Overzicht naoorlogse luchtfoto’s. 

 
In tekening 01A-01D zijn de luchtfoto’s ingepast. 
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Bijlage 07 Overzicht MMOD-archief en munitieruimrapporten EOD 

 
Voor het onderzoeksgebied zijn de munitieruimrapporten (MORA’s) geraadpleegd die relevant zijn voor 
Waddinxveen. Op de bijgeleverde cd-rom zijn overzichten opgenomen van alle MORA’s die in de nabije 
omgeving zijn aangetroffen. Het betreffen in totaal 75 MORA’s. Diverse munitieruimrapporten gaan over de 
mogelijke aanwezigheid van blindgangers ten gevolge van bombardementen in de gemeente Waddinxveen.  
 
 
In het SSA in Rijswijk is het archief van de voorloper van de huidige EOD, de MMOD, geraadpleegd. Voor 
Waddinxveen heeft dat de onderstaande informatie opgeleverd. Op de bijgeleverde cd-rom zijn de documenten 
opgenomen. 
 
 Op 4 januari 1946 meldt de bedrijfsleider van de fabriek N.V. Louis Dobbelmann, gelegen aan de Noordkade 

32a, dat er geen explosieve stoffen meer aanwezig zijn in de fabriek. 
 Op 3 augustus 1946 meldt de burgemeester van Waddinxveen dat zich op het fabrieksterrein van de N.V. 

Louis Dobbelmann, Noordkade 32a, 2 projectielen bevinden, voor zover bekend landmijnen. Het terrein is 
afgezet. 

 Naar aanleiding van de melding van 3 augustus 1946 is een onderzoek ingesteld op 22 augustus 1946 door 
de Mijnopruimingsdienst. Het terrein is afgezocht en er is niets gevonden.  
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Bijlage 08 Mijnenveldkaart EOD 

 
Op de bijgeleverde cd-rom zijn de door de EOD aangeleverde mijnenveldkaarten van de gemeente Waddinxveen 
weergegeven. Er bevindt zich binnen de gemeente één mijnenverdacht gebied, zie onderstaande figuren. De 
EOD heeft aangegeven dat het mijnenverdachte gebied is afgezocht waarbij geen mijnen of andere CE zijn 
gevonden. 
 

 

Figuur 25: Mijnenveld gemeente Waddinxveen: geallieerde stafkaart (bron:EOD). 

 

 

Figuur 26: Mijnenveld gemeente Waddinxveen: huidige kaart (bron:EOD). 
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Bijlage 09 Uitsnede geallieerde stafkaarten en bombardementsgegevens (2 bladen) 

 
De gemeente Waddinxveen ligt op de geallieerde stafkaarten 374 Bodegraven (uit 1943), 382 Zoetermeer (uit 
1943) en 383 Gouda (uit 1944) op de scheiding van diverse kaartvierkanten18, zie onderstaand Figuur. 
 

 

Figuur 27: Geallieerde stafkaarten met kaartvierkanten. 

 
In de database van REASeuro is gezocht op bovenstaande kaartvierkanten en op de onderliggende coördinaten 
naar bombardementsgegevens. Ook is gezocht op plaatsnamen. Dit heeft een groot aantal verwijzingen 
opgeleverd voor de gemeente Waddinxveen. Op de volgende pagina is een voorbeeld weergegeven van de 
uitwerking van de bombardementsgegevens. Eerst is een uitsnede weergegeven van het 
bombardementsgegeven en vervolgens is in een tabel de vertaling van het bombardementsgegeven uitgewerkt. 
Op deze manier zijn alle bombardementsgegevens uitgewerkt. Op de bijgeleverde cd-rom zijn de 
bombardementsgegevens opgenomen inclusief een overzichtstabel van die bombardementen. 

                                                      
18 Een kaartvierkant is 1 x 1 kilometer. 
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Voorbeeld bombardementsgegeven in de gemeente Waddinxveen 
 
In AIR 24/647 is het volgende bombardementsgegeven19 aangetroffen: 
 

 

Figuur 28: Uitsnede bombardementsgegeven AIR 24/647 d.d. 25-03-1945 (bron: TNA, Londen). 

 
De uitwerking is als volgt: 
 

 
 

 

Figuur 29: Uitwerking bombardementsgegeven AIR 24/647 d.d. 25-03-1945. 

 
Uit de tabel blijkt dat het bombardement gedeeltelijk in de gemeente Waddinxveen heeft afgespeeld. In hoofdstuk 
3 wordt het bombardementsgegeven beoordeeld en geëvalueerd. 

                                                      
19 Op de bijgeleverde cd-rom is het volledige document terug te vinden. 
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Bijlage 10A Bombardementsgegevens spoorlijn Gouda – Den Haag (niet relevant) 

 
In deze bijlage zijn de bombardementen weergegeven die na de beoordeling en evaluatie van de 
bombardementsgegevens niet meer relevant zijn voor de gemeente Waddinxveen.  
 
Bombardement 2 maart 1945, kaartvierkant D.8486 
Volgens het bombardementsgegeven heeft op 2 maart 1945 een luchtaanval plaatsgevonden met boordwapens 
op een trein. Binnen kaartvierkant D.8486 bevindt zich geen spoor, zie Figuur 31. Waarschijnlijk heeft de aanval 
plaatsgevonden op de spoorlijn in de aangrenzende zuidelijke kaartvierkanten buiten de gemeente Waddinxveen. 
Inslagen van boordwapens zijn dermate klein dat ze op de luchtfoto’s niet zijn waar te nemen. Er wordt niet 
verwacht CE aan te treffen in de gemeente Waddinxveen ten gevolge van de luchtaanval van 2 maart 1945. 
 
Bombardement 3 maart 1945, kaartvierkant D.8684 
Volgens het bombardementsgegeven heeft op 3 maart 1945 een bombardement plaatsgevonden op een brug in 
kaartvierkant D.8684 met 14 bommen van 500 lbs. De brug is geraakt maar de bommen explodeerden niet. Wel 
is het spoor onderbroken en de spoordijk geraakt. 
Binnen kaartvierkant D.8684 bevindt zich geen brug, zie onderstaand Figuur, maar wel een gelijkvloerse kruising 
van het spoor met de Bredeweg. 
 

 

Betreft een gelijkvloerse kruising

Figuur 30: Gelijkvloerse kruising op de luchtfoto van 1955 in kaartvierkant D.8684. 
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Waarschijnlijk heeft de aanval ergens anders plaatsgevonden. Om dat te verifiëren is aanvullende informatie 
geraadpleegd. Het betreffen de verslagen op Wing- en Squadron-niveau20. Daaruit is gebleken dat de 
verschillende bronnen elkaar tegenspreken. Waar de 2nd Tactical Airforce en de Wing schrijft van een 
bombardement op het spoor in kaartvierkant D.8684 staat in het Squadronverslag dat de aanval heeft 
plaatsgevonden nabij Gouda en Woerden. 
Omdat zich binnen kaartvierkant D.8684 geen brug bevindt en omdat er in de verslagen wordt gesproken over 
Woerden wordt niet verwacht CE aan te treffen in de gemeente Waddinxveen ten gevolge van de luchtaanval van 
3 maart 1945. Bovendien zijn op de luchtfoto’s geen kraters waargenomen bij de gelijkvloerse kruising. In 
tekening 02A is dit bombardement niet weergegeven.    
 
Bombardement 10 maart 1945, kaartvierkant D.8686 
Volgens het bombardementsgegeven heeft op 10 maart 1945 een bombardement plaatsgevonden op het spoor in 
kaartvierkant D.8686 waarbij 6 bommen van 250 lbs zijn afgeworpen. Vier bommen vallen aan beide zijden van 
het spoor en twee bommen vallen verder naar het zuiden. 
Kaartvierkant D.8686 bevindt zich in de gemeente Waddinxveen, maar daar bevindt zich geen spoor. Uit het 
bombardementsgegevens van het 453 Squadron blijkt dat de aanval heeft plaatsgevonden in kaartvierkant 
D.8386. Ten zuiden van dat kaartvierkant bevindt zich de spoorlijn Gouda – Den Haag. Omdat dit buiten de 
gemeente Waddinxveen is, is deze melding niet relevant. 
 
Bombardement 15 maart 1945, kaartvierkant D.8585 
Volgens het bombardementsgegeven heeft op 15 maart 1945 een bombardement plaatsgevonden in 
kaartvierkant D.8585 op het spoor. Het doel is niet geraakt, maar 1 bom heeft het doel net gemist. Binnen 
kaartvierkant D.8585 bevindt zich geen spoor, zie Figuur 31. Waarschijnlijk heeft het bombardement 
plaatsgevonden op de spoorlijn in de aangrenzende zuidelijke kaartvierkanten buiten de gemeente Waddinxveen. 
Op de luchtfoto’s van 11 april 1945 zijn langs het spoor diverse kraters waargenomen. Het is echter niet bekend 
of deze kraters afkomstig zijn van het bombardement van 15 maart 1945, omdat er tussen 15 maart 1945 (het 
bombardement) en 11 april 1945 (de luchtfoto’s) nog diverse bombardementen langs het spoor hebben 
plaatsgevonden. Op de luchtfoto’s is binnen kaartvierkant D.8585, waar zich geen spoor bevindt, geen 
oorlogsschade waarneembaar. 
Er wordt niet verwacht CE aan te treffen in de gemeente Waddinxveen ten gevolge van het bombardement van 
15 maart 1945. 
 
Bombardement 23 maart 1945, kaartvierkant D.8585 
Volgens het bombardementsgegeven heeft op 23 maart 1945 een bombardement plaatsgevonden in 
kaartvierkant D.8585 waarbij 4 Spitfire jachtbommenwerpers 4 bommen van 500 lbs en 8 bommen van 250 lbs 
hebben afgeworpen op de spoorlijn Gouda – Den Haag.  
In Figuur 31 is het kaartvierkant weergegeven. Binnen het genoemde kaartvierkant, wat zich in de gemeente 
Waddinxveen bevindt, bevindt zich geen spoor. Waarschijnlijk heeft het bombardement plaatsgevonden op de 
spoorlijn in de aangrenzende zuidelijke kaartvierkanten buiten de gemeente.  
Op de luchtfoto’s van 11 april 1945 zijn langs het spoor diverse kraters waargenomen. Het is echter niet bekend 
of deze kraters afkomstig zijn van het bombardement van 24 maart 1945, omdat er tussen 24 maart 1945 (het 
bombardement) en 11 april 1945 (de luchtfoto’s) nog diverse bombardementen langs het spoor hebben 
plaatsgevonden. Op de luchtfoto’s is binnen kaartvierkant D.8486 geen oorlogsschade waarneembaar. 
Er wordt niet verwacht CE aan te treffen in de gemeente Waddinxveen ten gevolge van het bombardement van 
24 maart 1945.    
  
Bombardement 24 maart 1945, kaartvierkant D.8486 
Volgens het bombardementsgegeven heeft op 24 maart 1945 een bombardement plaatsgevonden in 
kaartvierkant D.8486 waarbij 4 Spitfire jachtbommenwerpers 4 bommen van 500 lbs hebben afgeworpen op de 
spoorlijn Gouda – Den Haag.  

                                                      
20 De vliegtuigen die deze aanval hebben uitgevoerd maakten deel uit van het 193e Squadron. Dat Squadron 
maakte deel uit van de 146e Wing (een Wing bestond uit meerdere Squadrons) en een aantal Wings vormden 
samen de 2nd Tactical Airforce. Deze verschillende niveaus hielden rapporten bij van de gevlogen missies. De 
bronnen die zijn geraadpleegd zijn aanwezig in TNA: AIR 37/995 en AIR 27/1157. 
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In Figuur 31 is het kaartvierkant weergegeven. Binnen het genoemde kaartvierkant, wat zich in de gemeente 
Waddinxveen bevindt, bevindt zich geen spoor. Waarschijnlijk heeft het bombardement plaatsgevonden op de 
spoorlijn in de aangrenzende zuidelijke kaartvierkanten buiten de gemeente.  
Op de luchtfoto’s van 11 april 1945 zijn langs het spoor diverse kraters waargenomen. Het is echter niet bekend 
of deze kraters afkomstig zijn van het bombardement van 24 maart 1945, omdat er tussen 24 maart 1945 (het 
bombardement) en 11 april 1945 (de luchtfoto’s) nog diverse bombardementen langs het spoor hebben 
plaatsgevonden. Op de luchtfoto’s is binnen kaartvierkant D.8486 geen oorlogsschade waarneembaar. 
Omdat het bombardement buiten de gemeente Waddinxveen heeft plaatsgevonden, wordt niet verwacht CE aan 
te treffen in de gemeente Waddinxveen ten gevolge van het bombardement van 24 maart 1945. 
 
Bombardement 30 maart 1945, kaartvierkant D.8585 
Volgens het bombardementsgegeven heeft op 30 maart 1945 een bombardement plaatsgevonden in 
kaartvierkant D.8585 waarbij 4 Spitfire jachtbommenwerpers 4 bommen van 500 lbs en 8 bommen van 250 lbs 
hebben afgeworpen op de spoorlijn Gouda – Den Haag. Alle bommen hebben het doel net gemist en komen op 
de weg noordelijk van het spoor.  
In Figuur 31 is het kaartvierkant weergegeven. Binnen het genoemde kaartvierkant, wat zich in de gemeente 
Waddinxveen bevindt, bevindt zich geen spoor. Waarschijnlijk heeft het bombardement plaatsgevonden op de 
spoorlijn in de aangrenzende zuidelijke kaartvierkanten buiten de gemeente.  
Op de luchtfoto’s van 11 april 1945 zijn langs het spoor diverse kraters waargenomen. Het is echter niet bekend 
of deze kraters afkomstig zijn van het bombardement van 30 maart 1945, omdat er tussen 30 maart 1945 (het 
bombardement) en 11 april 1945 (de luchtfoto’s) nog diverse bombardementen langs het spoor hebben 
plaatsgevonden. Op de luchtfoto’s is binnen kaartvierkant D.8486 geen oorlogsschade waarneembaar. 
Omdat het bombardement buiten de gemeente Waddinxveen heeft plaatsgevonden, wordt niet verwacht CE aan 
te treffen in de gemeente Waddinxveen ten gevolge van het bombardement van 30 maart 1945. 
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Figuur 31: Locatie bombardement 2, 15, 23, 24 en 30 maart 1945: kaartvierkant D.8585 en D.8486. 

 

Vermoedelijke locatie bombardementen 
op het spoor 

Gemeente 
Waddinxveen 

Locatie bombardement 
volgens 
bombardementsgegeven 
15-03-1945, 23-03-1945 
en 30-03-1945  

Locatie bombardement 
volgens 
bombardementsgegeven 
02-03-1945 en 24-03-1945 
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Bijlage 10B Bombardementsgegevens spoorlijn Gouda – Alphen aan den Rijn (niet relevant) 

 
In deze bijlage zijn de bombardementen weergegeven die na de beoordeling en evaluatie van de 
bombardementsgegevens niet meer relevant zijn voor de gemeente Waddinxveen.  
 
Bombardement 23 maart 1945, kaartvierkant D.8884 
Volgens het bombardementsgegeven heeft op 23 maart 1945 een luchtaanval plaatsgevonden op een brug over 
het spoor in kaartvierkant D.8884. Na beoordeling en analyse is geconcludeerd dat niet de brug in kaartkant 
D.8884, maar in kaartvierkant D.8883 is gebombardeerd. De reden daarvoor is dat in het 
bombardementsgegeven staat dat 1cluster bommen op de weg ten noorden van de brug is gevallen. Binnen 
kaartkant D.8884 bevindt zich geen weg ten noorden van de brug; dat is wel het geval in kaartvierkant D.8883. In 
het bombardementsgegeven van 602 SQ (bron: AIR 27/2078) staat dat de brug over het spoorknooppunt is 
aangevallen; dit knooppunt bevindt zich in kaartvierkant D.8883. In onderstaand Figuur is de informatie 
uitgewerkt.   
Er wordt niet verwacht CE aan te treffen in de gemeente Waddinxveen ten gevolge van de luchtaanval van 23 
maart 1945. 
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Locatie bombardement volgens 
bombardementsgegeven 

Locatie bombardement na 
beoordeling en evaluatie 

Figuur 32: Locatie bombardement  23 maart 1945: kaartvierkant D.8884. 
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Bijlage 10C Bombardementsgegevens overig (niet relevant) 

 
In deze bijlage zijn de bombardementsgegevens weergegeven die na de beoordeling en evaluatie van de 
bombardementsgegevens niet meer relevant zijn voor de gemeente Waddinxveen. 
 
Luchtaanval 30 maart 1945, coördinaat D.870865  
Volgens het bombardementsgegeven heeft op 30 maart 1945 een luchtaanval plaatsgevonden door vliegtuigen 
van 602 squadron op een halfrupsvoertuig op coördinaat D.870865 ten westen van Brug. Inslagen zijn 
waargenomen en het voertuig staat stil. 
Op genoemd coördinaat bevindt zich geen weg. Na beoordeling en evaluatie van het bombardementsgegevens 
heeft de aanval op het voertuig waarschijnlijk plaatsgevonden op de Rijksweg nabij Reeuwijk-Brug. 
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Bijlage 11 Voorbeelden CE (4 bladen) 

 

  

Figuur 33: Aangetroffen KKM en rechts Duitse soldaten met de Mauser, een veel voorkomend geweer. 

 

.  

Figuur 34: Vliegtuig wordt bewapend met 20 mm granaten boordgeschut en rechts aangetroffen 20 mm granaten. 
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Figuur 35: Duits 10.5 cm geschut. 

 

  

Figuur 36: Raketten van 60 lbs SAP onder een vleugel en rechts personeel met 60 lbs SAP. 
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Figuur 37: Een Engelse Spitfire wordt uitgerust met 2 bommen van 250 en 1 van 500 lbs. 

 

Figuur 38: Aangetroffen vliegtuigbom van 500 lbs. 
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Figuur 39: Een Engelse Typhoon jachtbommenwerper uitgerust met 2 bommen van 1.000 lbs. 

 
Onderwatermunitie zie Figuur 1. 
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Bijlage 12 Inhoud cd-rom en verzendlijst 

 
Inhoud cd-rom: 

 
 
Verzendlijst: 
 1 exemplaar van het rapport voor archief REASeuro; 
 2 hardcopy exemplaren van het rapport voor opdrachtgever. 
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Bijlage 13 Checklist WSCS-OCE 

 
Inventarisatie van het bronnenmateriaal: 
 
Actie Verwijzing rapport 
Aanleiding van het Historisch 
Vooronderzoek 

§ 1.1 

Omschrijving en doelstelling van 
opdracht 

§ 1.3 

Beschrijving uitvoering onderzoek 
(incl. betrokken personen) 

Zie offerte 

Verantwoording feitenmateriaal 
(incl. bronverwijzing) 

Hoofdstuk 2 

 
 
 
Beoordeling en evaluatie van het bronnenmateriaal: 
 
Actie Verwijzing rapport 
Vaststellen soort en hoeveelheid 
vermoede CE 

§ 5.2.1 

Verschijningsvorm van de vermoede 
CE 

§ 5.2.2 

Inventarisatie locatiespecifieke 
omstandigheden 

§ 1.2 

Vaststellen en afbakenen van het 
verdachte gebied 

§ 5.1 

Evaluatie van de risico’s van de 
vermoede CE in relatie tot het 
toekomstige gebruik van de locatie 

§ 5.3 

Leemten in kennis § 5.4 
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 Tekening 01A-01D Inpassing luchtfoto’s (losbladig) 

 
- Tekening 01A: Inpassing luchtfoto’s 10, 11 en 19 september 1944; 
 
- Tekening 01B: Inpassing luchtfoto’s 11 oktober 1944 en 22 januari 1945; 
 
- Tekening 01C: Inpassing luchtfoto’s 26 februari, 11 en 13 april 1945; 
 
- Tekening 01D: Inpassing naoorlogse luchtfoto’s. 
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Tekening 02A Overzichtskaart bombardementen en luchtaanvallen (losbladig) 
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Tekening 02B Overzichtskaart kraters en stellingen (losbladig) 
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Tekening 03 CE-bodembelastingkaart (losbladig) 
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