
Explosieve 
bodemverontreiniging

De implicaties van ontplofbare 
oorlogsresten onder de zeespiegel

De Noordzee is al eeuwenlang een belangrijke ader in het economische verkeer. Tegenwoordig is 
het niet alleen een van de drukst bevaren wateren ter wereld, maar kunnen we diverse moderne 
belangen herkennen die in toenemende mate druk leggen op dit relatief kleine gebied. Naast de 
drukker wordende vaarwegen1 zijn onder meer visserij, de toenemende aandacht voor milieubehoud 
en -diversiteit, de winning van zand, aanleg van kabels en leidingen en schietoefeningen slechts enkele 
van de vaak tegengestelde factoren die bij monde van diverse stakeholders om aandacht vragen bij 
toekomstige gebiedsontwikkeling. Het conflict in Oekraïne hernieuwt daarnaast de focus op mogelijke 
geïntensiveerde olie- en gasboringen2 in de Noord- en Waddenzee, waar ook een toekomstbestendige 
en duurzame rol weggelegd moet worden in diverse voorgenomen plannen als één van de belangrijkste 
locaties voor energietransitie.
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N
aar schatting bevindt zich ongeveer 1.3 miljoen 
ton aan niet-gesprongen explosieven (NGE) of 
unexploded ordnance (UXO) boven, op, of in de 
bodem van de Noordzee. Deze overblijfselen zijn 

het gevolg van onder andere beschietingen, de aanleg van 
mijnenvelden of het grootschalig dumpen van munitie na 
afloop van diverse conflicten, om zo van overtollige muni-
tie af te komen. Dit laatste aspect heeft wereldwijd vanaf 
Tweede Wereldoorlog tot de jaren ’90 op grote schaal als 
standaardmethode plaatsgevonden. In dit artikel zetten we 
uiteen waarom de aanwezigheid van deze NGE van invloed 
is op het heden. We relateren hierbij de mogelijke gevaren 
van aanwezige NGE aan voorgenomen werkzaamheden 

en bespreken op welke manier civiele bedrijven binnen de 
NGE-branche vaak hand in hand met Defensie vooroplopen 
in het veiliger maken van marine omgevingen.

De private branche 
De Mijnendienst van de Koninklijke Marine speurt in de 
Nederlandse wateren en het Nederlandse deel van het 
Continentaal Plat op de Noordzee niet meer actief naar 
mijnen. De vaarwegen en toegangen tot havens zijn zo 
goed mogelijk schoongemaakt; mijnenjagers en duikvaar-
tuigen gaan nu alleen nog af op explosieven die door an-
deren zijn gevonden. Dit zijn vrijwel zonder uitzondering 
vissers. Een enkele keer komt er een melding binnen van 
duikers die bijvoorbeeld torpedo’s vinden in een onder-
zeebootwrak.3

Met de groei van economische exploitatie van de Noord-
zee is afgelopen jaren op door NGE veroorzaakte proble-
matiek geanticipeerd door het ontstaan van een nieuwe 
branche. In Nederland is deze private markt voor EOD-be-
drijven in 1998 ontstaan met de oprichting van REASeuro 
en sindsdien in omvang aanzienlijk toegenomen. Inmid-
dels zijn er diverse adviserende en uitvoerende bedrijven 
actief op terreinen als EOD-management, training, con-
sultancy en UXO-survey, identificatie en clearance. Deze 

diensten worden veelal geleverd aan opdrachtgevers in de 
offshore wind-, olie & gas-, en baggersector, voorafgaand 
aan hun activiteiten zoals de aanleg van windparken, 
kabeltracés, havens of geologisch onderzoek.
Voornoemd bedrijf heeft bij haar ontstaan vijf sequentiële 
fasen ontwikkeld om opdrachtgevers inzicht te kunnen 
verschaffen in het proces van explosievenonderzoek. Deze 
bestaat uit het Historisch Vooronderzoek, de Risicoana-
lyse, het Projectplan, de Uitvoering en tot slot het Proces-
Verbaal van Oplevering (PVvO). Het geheel van deze fasen 
maakt specifieke onderdelen van het explosieven-onder-
zoek begrijpelijk voor betrokkenen. Met de snelle groei 
van de branche ontstond daarmee een noodzakelijkheid 
voor veilige omgang van de werkprocessen rondom niet-
gesprongen explosieven, wat er mede toe heeft geleid 
dat elementen van de 5-fasenaanpak door het Ministe-
rie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vervat zijn in 
wetgeving, specifiek onder het Arbeidsomstandigheden-
besluit (Arbowet). In 2005 kreeg deze wetgeving gestalte 
met het ontstaan van de BRL-OCE (beoordelingsrichtlijn 
Opsporen Conventionele Explosieven). Na enkele evoluties 
zijn sinds 1 januari 2022 nog twee certificatieschema’s 
van kracht: CS-OOO (Certificatieschema Opsporen Ont-
plofbare Oorlogsresten, beheerd door het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)) en CS-VROO 
(private Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanaly-

‘Met de snelle groei van de branche 
ontstond een noodzakelijkheid voor veilige 
omgang en werkprocessen rondom niet-

gesprongen explosieven’

Gerben van Es, Mediacentrum Defensie
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se Ontplofbare Oorlogsresten via de opsporingsbranche).
Het CS-VROO voorziet in bepalingen die aan bronnenma-
teriaal en de afbakening van verdachte artikelen worden 
gesteld en schept daarmee kaders voor een bureaustu-
die voorafgaand aan het operationele onderzoek. Het 
 CS-OOO, stelt kwaliteitseisen aan het opsporen en bena-
deren van niet-gesprongen explosieven. Beide schema’s 
worden door TÜV getoetst. Binnen deze kaders tracht de 
branche veiligheid en transparantie te bieden waardoor 
(bodem-)onderzoek inzichtelijk wordt voor alle stake-
holders die bij het proces betrokken zijn. 

Wat ligt er op de bodem van de Noordzee? 
Het is algemeen bekend dat nog altijd NGE worden 
gevonden tijdens diverse werkzaamheden op zee. Deze 
explosieven stammen meestal uit zowel de Eerste als de 
Tweede Wereldoorlog. Na de beide conflicten werden 
diverse overtollige munitieartikelen op grote schaal op 
verschillende plaatsen in wereldzeeën gedumpt, de 
Noordzee incluis. 

Ten tijde van de Eerste en Tweede Wereldoorlog was 
de Noordzee een belangrijk gebied voor transport van 
goederen, oorlogsmateriaal en personeel. De verschil-
lende partijen deden er daarom alles aan om elkaar deze 
transporten te bemoeilijken. Gedurende de Eerste Wereld-
oorlog waren de middelen nog beperkt, mede omdat oor-
logvoering d.m.v. vliegtuigen zich in deze periode nog niet 
had ontwikkeld voor inzet boven zee. Er werd om deze 
reden vooral ingezet op twee aspecten, namelijk het leg-

gen van zeemijnen en het aanvallen van konvooien door 
middel van onderzeeboten. Aanvankelijk waren dit uitslui-
tend contactmijnen, gelegd door oppervlakteschepen en 
onderzeeërs. Deze mijnen waren door middel van een ket-
ting/staalkabel bevestigd aan een ankerstoel, waardoor de 
mijn met drijvend vermogen onder de oppervlakte dreef. 
Dergelijke mijnen detoneerden bij toucheren. Figuur 1, 
afkomstig uit het Nationaal Archief, toont de effectiviteit 
aan van deze mijnenvelden in de Noordzee. Op de kaart 
zijn locaties ingetekend waar schepen zijn gezonken als 
gevolg van mijndetonatie. Naast mijnenvelden is bekend 
dat diverse schepen zijn gezonken als gevolg van aanval-
len door torpedo’s afkomstig uit onderzeeboten.

De Tweede Wereldoorlog bracht een nieuwe manier van 
oorlogvoering op de Noordzee met zich mee, namelijk in 
de vorm van oorlogvoering vanuit de lucht. Vliegtuigen 
werden ingezet om verkenningen uit te voeren, aanvallen 
uit te voeren op schepen of het afwerpen van mijnen. De 
Britten waren actief met het aanleggen van zogenaamde 
offensieve mijnenvelden, die tot doel hadden Duitse kon-
vooiroutes in de Deutsche Bucht te hinderen. Duitse sche-
pen legden op hun beurt in hetzelfde gebied defensieve 
mijnenvelden aan om de Britse marine toegang tot dit 
gebied te ontzeggen. De Britse mijnmissies werden met 
de codenaam Gardening aangeduid. Mijnenvelden kregen 
de namen van planten, bloemen, groente, fruit en kleine 
dieren. Het grootste mijnenveld ten noorden van de Wad-
deneilanden droeg bijvoorbeeld de codenaam Nectarines. 
Binnen dit mijnenveld, strekkend van Terschelling tot de 
Elbe monding, werden vanaf maart 1941 mijnen gelegd. 
Volgens bronnen uit de Britse en Duitse archieven werden 
binnen dit veld en de nabijgelegen velden Mussels, Zinnia 
en Xeranthemum ten minste 12.072 A Mark I-IV en A 
Mark V grondmijnen afgeworpen.

De documentatie waar specifieke handelingen hebben 
plaatsgevonden is te vinden in archieven in Duitsland, 
Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Nederland. In 
deze archieven zijn uitgebreide verslagen te vinden, veelal 
met kaartmateriaal, luchtfoto’s of coördinaten om aan te 
duiden wat er waar heeft plaatsgevonden. Toch zijn vele 
handelingen gedurende deze periode niet gedocumen-
teerd. Zo vlogen gedurende WOII groepen van enkelen 
tot vele honderden Britse en Amerikaanse bommenwer-
pers dagelijks uit voor bombardementen op het Duitsland 
en Duits-bezet gebied. Zowel tijdens de heen- als de 
terugvlucht vlogen deze vliegtuigen over de Noordzee. Op 

Figuur 1: kaart met daarop aangegeven locaties waarbinnen Nederlandse 

schepen gedurende de Eerste Wereldoorlog op mijnen voeren (Nationaal 

Archief, Toegang 2.05.32.09, Inv. 44)

Figuur 2: voorbeelden van gemelde noodafworpen op respectievelijk 12 oktober 1944 en 13 januari 1945 (The National Archives, Londen,

respectievelijk AIR 25-367 en AIR 25/370)
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de route naar het doelwit gebeurde het regelmatig dat 
vliegtuigen werden aangevallen door Duitse jachtvliegtui-
gen. Honderden vliegtuigen zijn tijdens de luchtgevechten 
die hierop plaatsvonden neergestort in de Noordzee. 
Standaardprocedure was om de bommenlast af te wer-
pen; niet alleen ten goede van de overlevingskans in een 
luchtgevecht, maar ook als gevolg van het niet kunnen 
vinden van het beoogde doelwit (zie figuur 2). Reden 
hiervoor was het feit dat het landen met een zware bom-
menlast aan boord riskant was. 

Een aspect wat indirect aan oorlogshandelingen aan de 
Eerste of Tweede Wereldoorlog te koppelen is, betreft de 
dumping van overtollige munitieartikelen in de Noordzee. 
De problematiek van het dumpen van munitieartikelen 
start reeds bij de documentatie. Waar gedurende beide 
conflicten door de diverse legereenheden nauwkeurig 
werd bijgehouden wat zij voor oorlogshandelingen 
verricht per dag, is documentatie van het dumpen 
van munitie in de Noordzee tot nog toe veel minder 
voorhanden. Er zijn diverse bronnen overgebleven, 
zoals enkele kaarten en omschrijvingen, maar exacte 
locaties en specificaties van de soorten NGE blijven veelal 
achterwege. In figuur 3 en 4 staan twee voorbeelden 
weergegeven van bekende locaties waar munitie is 
gedumpt na afloop van de Tweede Wereldoorlog, ter 
hoogte van IJmuiden en het Plaatgat, dat tussen Ameland 
en Schiermonnikoog gelegen is. Van deze locaties is niet 
bekend wat voor soort munitieartikelen zijn gedumpt, 
maar er wordt aangenomen dat chemische artikelen, 
zoals granaten met gifgassen als mosterdgas, chloorgas 
en zenuwgas niet in het Nederlandse deel van de 
Noordzee zijn gedumpt. Een bekend voorbeeld van een 
dumplocatie waar wél chemische munitieartikelen zijn 
gedumpt is de Belgische Paardenmarkt. Na afloop van 

de Eerste Wereldoorlog zijn hier duizenden artikelen voor 
de kust van de badplaats Knokke-Heist in de Noordzee 
geplaatst.

De gevaren van NGE en de noodzaak voor 
onderzoek  
Gerichte zoekacties naar voornoemde NGE hebben 
echter nooit plaatsgevonden. Om scheepvaart op gang 
te houden werden gedurende en na afloop van de beide 
wereldoorlogen uiteraard wel mijnenveegoperaties uitge-
voerd om veilige vaarroutes op de Noordzee te creëren. 
Deze mijnenveegoperaties werden volgens verschillende 
methodes uitgevoerd, bijvoorbeeld met Oropesa-veegtui-
gen die de ankerkabels door moesten snijden waardoor 
het mijnlichaam naar de oppervlakte dreef. Vele mijnen, 
met springstof en al, zijn desondanks nog achtergebleven 
op de zeebodem. 

Deze achtergebleven NGE zijn vandaag de dag nog altijd 
gevaarlijk, omdat ze aanzienlijke schade aan mens en 
materieel kunnen veroorzaken. Afwerpmunitie, artille-
riegranaten, dieptebommen, torpedo’s en diverse soorten 
zeemijnen hebben ieder één of meerdere specifieke ont-
stekingsmechanismen die, wanneer gewapend, reageren 
op inslag, beweging of manipulatie en daardoor hun 
explosieve lading tot detonatie kunnen brengen. Daarbij 
herkennen we diverse effecten die door een dergelijke 
detonatie teweeg worden gebracht. Denk aan fragmenta-
rische schade door rondvliegende delen, maar ook schade 
aan de romp door resonanties als gevolg van een (hevige) 
verandering in waterdruk. 

De uitwerking van een detonatie kan daarbij niet alleen 
uitwerking hebben op personeel en materieel, maar ook 
op constructies, flora en fauna. Specifieke risico’s doen 
zich voor bij de aanleg van windturbines of kabelroutes 
wanneer NGE in aanraking komen met een hefplatform 
(jack up), ankers, vaartuigen of duikers. Ook kunnen 
baggerwerkzaamheden plaatsvinden in gebieden waar 
achtergebleven NGE bevinden. 

Naast toenemende aandacht voor gezondheid, veiligheid 
en duurzaamheid ter voorkoming van personele gezond-
heids- en veiligheidsproblemen, kan het spontaan aan-
treffen van NGE tijdens de aanleg van (bijvoorbeeld) een 
windmolenpark significante budgetoverschrijdingen en/of 
planningsproblemen tot gevolg hebben. Het mijden van 
risico’s door middel van avoidance verdient de voorkeur, 
maar in de Europese wateren zijn mitigerende maatregen 
zoals ruiming vaak het realistische alternatief, gezien het 
verspreide karakter, de verscheidenheid, het intensieve 
gebruik van wateren en de uitgebreidheid van het NGE-
vraagstuk. 

Figuur 3: ingetekende munitiedumplocatie ten westen van IJmuiden 

(collectie Marinemuseum)

Figuur 4: melding van dumpen van munitie in het Plaatgat. Er staat in dit stuk niet beschreven welke soort munitie is gedumpt (Nationaal Archief, 

Toegang 2.12.19, Inv. 723)
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Gefaseerd opsporingsonderzoek naar NGE 
Wanneer civiele partijen werk uitvoeren op de 
Noordzee, bijvoorbeeld bij de aanleg van een offshore 
windmolenpark, betekent dit dat er grondroerende 
activiteiten plaatsvinden. Geologisch en geofysisch 
onderzoek, boringen maar ook het plaatsen van boeien 
zijn allemaal allemaal activiteiten die mogelijk leiden tot 
het aantreffen van NGE. De private EOD-branche wordt 
voorafgaand aan deze activiteiten ingezet voor het 
uitvoeren van onderzoek naar mogelijke aanwezigheid 
van NGE en de daadwerkelijke opsporing hiervan. 
Dit onderzoek valt eenvoudig gesteld uiteen in een 
bureaustudie en een uitvoerend deel. Elk onderdeel 
wordt door een veelvoud aan gespecialiseerde disciplines 
uitgevoerd waarbij historici, EOD-deskundigen maar ook 
civieltechnisch specialisten en geologen betrokken zijn.
 
Bureaustudie  
Onderzoek start met een bureaustudie waarin middels 
een historisch vooronderzoek wordt vastgesteld of er een 
mogelijkheid bestaat op het aantreffen van NGE in een 
bepaald gebied en, indien het geval, wat het zoekdoel 
wordt in het vervolg van het onderzoek. Hierbij wordt 
gekeken naar feitelijke historische gebeurtenissen uit de 
Eerste en Tweede Wereldoorlog, maar ook naar eventuele 
andere NGE-gerelateerde gebeurtenissen zoals naoorlogse 
schietoefeningen en mogelijke munitiedumpingen. In 
beide conflicten hebben strijdende partijen zoals gezegd 
over het algemeen vrij precies gedocumenteerd welke 
(gevechts-)handelingen zijn uitgevoerd. Dit werd gedaan 
in de vorm van bijvoorbeeld gevechtsverslagen of vlucht-
rapporten, waarin omschreven werd waar de betreffende 
handeling zich heeft afgespeeld en wat daarbij verscho-
ten, afgeworpen of gedumpt is. Zo weten we bijvoor-
beeld van de Royal Air Force per vlucht de route, welke 
afwerpmunitie al dan niet is afgeworpen en waar dit vol-

gens de bemanning gebeurd is. Deze verslagen bevinden 
zich in vele internationale archieven, zoals The National 
Archives (London), Bundesarchiv-Militärarchiv (Freiburg), 
National Archives and Records Administration (Washing-
ton DC) maar ook in Het Nationaal Archief te Den Haag. 
Door het raadplegen van deze feitelijke bronnen vindt een 
inventarisatie plaats van gebeurtenissen die ertoe hebben 
geleid dat er NGE in een gebied aanwezig kunnen zijn en 
welk specifiek munitieartikel dit zou kunnen zijn.

Wanneer op basis van het historisch vooronderzoek wordt 
vastgesteld dat er zich op een bepaalde locatie inderdaad 
een munitieartikel kan bevinden, schetst een risicoanalyse 
vervolgens de kans op het aantreffen en welk gevaar dit 
artikel (bijvoorbeeld een zeemijn of vliegtuigbom) vormt 
voor mens, materieel en/of milieu. Daarnaast wordt be-
oordeeld via welk proces dit gevaar zou kunnen ontstaan. 
Anders gezegd; hoe kunnen werkgerelateerde activitei-
ten (bijv. baggeren) van invloed zijn op het aantreffen en 
mogelijk detoneren van een munitieartikel en welk effect 
dit heeft op mens en materieel? Ook wordt beoordeeld in 
hoeverre (bijvoorbeeld) een zeemijn door stromingen ge-
migreerd of (deels) in de zeebodem begraven zou kunnen 
zijn gedurende afgelopen decennia, hetzij door natuur-
lijke stroming of door menselijke activiteit zoals visserij. 
Al deze facetten zijn van belang voor de vervolgstap; het 
daadwerkelijke operationele onderzoek.

Opsporing  
Wanneer in de bureaustudie is vastgesteld dat een be-
paald munitieartikel vermoedelijk aanwezig is en op welke 
locatie en/of diepte binnen het onderzoeksgebied, volgt 
het uitvoerende deel van het onderzoek. Dit operationele 
deel wordt gekenmerkt door het treffen van mitigerende 
maatregelen, bestaande uit een survey om potentiële NGE 
te lokaliseren, te identificeren en, indien mogelijk, veilig 

Figuur 5: een mijnenveegteam 

dat gereed staat om losgesneden 

mijnen tot zinken of springen te 

brengen (The National Archives, 

Londen, ADM 199/154)
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te stellen voordat de Mijnendienst het munitieartikel zal 
ruimen, die hiervoor een scala aan methoden en technie-
ken inzet. 

Granaten, mijnen en torpedo’s bestaan veelal uit ferro-
houdende metalen zoals ijzer, nikkel, staal of kobalt en 
zijn magnetisch van aard. Deze ferromagnetische objecten 
kunnen door middel van passieve en/of actieve detectie 
opgespoord worden. Magnetometrie, of passieve detec-
tie, wordt algemeen beschouwd als de meest betrouw-
bare en gangbare methode voor geofysisch onderzoek 
van NGE. De methode berust op het feit dat NGE een 
verstoring in het magnetische veld van de aarde veroor-
zaken. Aangezien de meeste 
munitie uit WO I en WO II van 
ijzer of staal was gemaakt en 
relatief groot was, wordt deze 
technologie beschouwd als 
een uitstekende methode voor 
offshore detectie. In het geval 
van elektromagnetisme (EM), 
of actieve detectie, wordt 
magnetisme in een object 
gemeten. Deze methode wordt vaak in combinatie met 
andere technieken gebruikt, zoals een Multi-Beam Echo 
Sounder (MBES), sonar of seismisch bodemonderzoek.
Bij het uitvoeren van een survey worden in de meeste 
gevallen detectoren bevestigd aan op afstand bestuur-
bare onderwatervoertuigen, of ROV’s; Remotly Operated 
Vehicles. Deze zijn tevens voorzien van camera’s en water 
jet/zuigers om een object bloot te kunnen leggen. De ver-
gaarde data worden door een EOD-specialist op afstand 
geïnterpreteerd, om te beoordelen of sprake is van een 
‘significante uitslag’. Alle significante uitslagen die tijdens 

de survey binnen het onderzoeksgebied verzameld zijn 
worden, voorzien van hun respectievelijke locatie, op een 
Master Target List (MTL) geplaatst. 

Identificatie en ruiming 
Wanneer de significante uitslagen zijn verzameld op 
de MTL, worden deze objecten vervolgens benaderd 
om ze te kunnen identificeren als NGE. Dit houdt in 
dat visueel moet worden beoordeeld of een object 
inderdaad een NGE is, van welk type en origine, in 
welke staat van bewapening het zich bevindt en welke 
ontstekingsmechanisme(n) zich in het munitieartikel 
bevindt. Het benaderen kan zowel met inzet van een 

duiker, als met een ROV. 
Indien de EOD-deskundige 
een significante uitslag als 
NGE bevestigt, is er een aantal 
mogelijkheden om hiermee 
om te gaan, waarbij de keuze 
van een aantal factoren af-
hankelijk is. In veel gevallen is 
ruiming ter plaatse de veiligste 
manier van opruimen. In dit 

geval plaatst een EOD-expert een hoog explosieve (HE) 
lading op een NGE, om deze vanaf een veilige afstand te 
laten detoneren. Zodra een munitieartikel in de Neder-
landse territoriale wateren, de zgn. 12-mijls zone, wordt 
aangetroffen gelden afspraken zoals die zijn vastgesteld 
binnen het CS-OOO, welke ook op maritieme doeleinden 
toepasbaar zijn. In dit geval is het private opsporingsbe-
drijf verantwoordelijk voor een 100% identificatie van het 
munitieartikel en het tijdelijk veiligstellen daarvan. Na een 
overdracht aan de Mijnendienst, heeft laatstgenoemde 
binnen de 12-mijls zone vervolgens het monopolie op 

ruiming van het munitiear-
tikel. Buiten deze zone mag 
het ruimen ook onder leiding 
van private bedrijven plaats-
vinden, maar ook hierbij vindt 
een nauwe samenwerking met 
verantwoordelijke overheden 
plaats. 

Onderzoek door Defensie en 
TNO heeft uitgewezen dat 
detonatie in situ echter moge-
lijk schadelijke bijeffecten kan 
veroorzaken bij zeeleven, zoals 
gehoorschade bij bruinvissen 
die in de buurt zwemmen. Naar 
aanleiding hiervan is een lijst 
van maatregelen in het leven 
geroepen, zodat bij de ruiming 
van explosieven zo veel als 
praktisch mogelijk risico’s op 
nevenschade worden verkleind. 
Hierbij valt te denken aan low 
order deflagratie (verbranding 
van explosieve lading) in plaats 
van detonatie. Wanneer vernie-
tiging in situ onaanvaardbaar 

‘Buiten de 12-mijls zone mag het ruimen 
onder leiding van private bedrijven 

plaatsvinden, maar hierbij vindt een nauwe 
samenwerking met verantwoordelijke 

overheden plaats’

Figuur 6: voorbeeld van een aanval door Britse vliegtuigen op een Duits konvooi bij de kust van 

Schiermonnikoog, (National Archives and Records Administration, College Park, RG 341, box 58)
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wordt geacht, bijvoorbeeld in het geval van NGE met 
een bewapend ontstekingsmechanisme of een gevoelige 
hoofdlading zoals picrinezuur, kan het artikel zorgvuldig 
worden verplaatst naar een meer geschikte slooploca-
tie. Overige methodieken die reeds industry standard 
zijn, is het instellen van een bubble curtain; een gordijn 
van luchtbellen rondom een detonatie om de drukgolf 
deels op te vangen en het instellen van een cordon rond 
de bergingsplaats, maar ook de inzet van akoestische 
afschrikmiddelen (pingers) die dieren uit het gekozen 
springgebied verdrijven. Tot slot wordt voorafgaand aan 
de operatie een Notice to Airmen and Mariners uitge-
zonden en worden waarschuwingen via marifoonkanalen 
uitgezonden.

Tot slot 
Onze historie ligt ten grondslag aan een tastbare uitda-
ging voor de toekomst, waarin NGE een significante rol 
spelen voor generaties die nog gaan komen. Duurzaam 
gebruik van wateren, die ingericht kunnen worden om op 
ecologisch verantwoorde wijze in onze behoeften kunnen 
voorzien, vraagt om inspanningen die veilig, efficiënt en 
doelmatig oplossingen kunnen bieden voor het NGE-vraag-
stuk. De private EOD-branche voorziet hierin door gespecia-
liseerd onderzoek te kunnen doen en op basis van gedegen 
bureaustudies een basis te leggen voor operationeel opspo-
ringsonderzoek. Hierbij is een nauwe samenwerking tussen 

stakeholders zoals de Explosieven Opruimingsdienst van 
Defensie, diverse private EOD-partijen en ook opdracht-
gevers van belang, om veilige kaders te blijven scheppen 
en verdere ontwikkelingen voor een veilige omgang met 
NGE te garanderen. Daarbij is de samenwerking tussen de 
Mijnendienst van de Koninklijke Marine en de proactieve 
private branche met recht complementair te noemen, 
welke van de Noordzee voor toekomstige generaties een 
veilige omgeving voor mens en natuur maakt.

Dit artikel is geschreven op uitnodiging van de 
redactie door Arjan Driessen (Business Development 
Manager), Thomas Kloosterman (Hoofd Advies) en 
Ad van Riel (Algemeen Directeur) van Riel Explosive 
Advice & Services Europe B.V.

Noten
1  https://www.nrc.nl/nieuws/2022/05/13/de-schepen-worden-groter-de-

zee-steeds-kleiner-a4123945
2   https://www.telegraaf.nl/nieuws/958552107/vijlbrief-geeft-vergun-

ning-voor-gaswinning-op-noordzee 
3   https://www.maritiemnederland.com/nieuws/duizend-bommen-en-

granaten 

Figuur 7: een middels geografisch informatiesysteem (GIS) ingetekende kaart met gerapporteerde locaties van munitieartikelen (REASeuro)


