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1 INLEIDING 
 

 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS    

 
 

 AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK 
 
Aanleiding van het detectieonderzoek is de ontwikkeling van nieuwbouw op het perceel ABG00-B-1030. 
Voor de vergunningaanvraag stelt de gemeente een detectieonderzoek verplicht. Aanvrager en 
ontwikkelaar Vaneker heeft via Buro Kours IDDS Explosieven benaderd om oppervlaktedetectie uit te 
voeren. 
 

 DOELSTELLING EN DOELGROEP VAN DE OPDRACHT 
 
De doelstelling van uitvoering detectieonderzoek is het scheppen van een risicoarme werkomgeving, 
gebaseerd op de mogelijke aanwezigheid van CE, om daarmee een veilige werk- en leefomgeving te 
creëren tijdens de geplande (civiele) werkzaamheden. Een detectieonderzoek is de eerste stap van het 
opsporingsproces om mogelijke objecten zijnde CE in beeld te brengen, tevens benodigd voor het 
vergunningentraject van opdrachtgever. 
 
Het onderhavige detectierapport is opgesteld voor de opdrachtgever. 
 
 

 UITGANGSPUNTEN ONDERZOEK 
 
Het onderhavige detectierapport is gebaseerd op de onderstaande stukken: 

 Beknopt Projectplan Opsporing Conventionele Explosieven Oppervlaktedetectie aan de 
Hillsestraat, Babyloniënbroek. Uitgevoerd door IDDS Explosieven met als kenmerk 
19101034/JTR/pp1 

 
De detectiewerkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig het projectplan. Daar waar tijdens de 
uitgevoerde werkzaamheden is afgeweken van voornoemd projectplan wordt dit expliciet in het rapport 
aangegeven.   

Kenmerk 19101034/JTR/rap1 

Toponiem Hillsestraat 

Plaats Babyloniënbroek 

Gemeente Altena 

Provincie Noord-Brabant 

Uitvoerder IDDS Explosieven B.V. 
Postbus 126 
2200 AC, Noordwijk 

Opdrachtgever Dhr. H.H.J. Vaneker 
Hillsestraat 3a 
4269 VG Babyloniënbroek 

Bevoegd gezag Gemeente Altena 
Postbus 5 
4286 ZG Almkerk 

Uitvoeringsperiode veldonderzoek Oppervlaktedetectie: 12 december 2019 
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2 BESCHRIJVING ONDERZOEKSGEBIED 
 
 

 BESCHRIJVING ONDERZOEKSLOCATIE 
 
Het perceel dient momenteel als grasland voor vee. De opdrachtgever is voornemens te bouwen op het 
perceel, dat gelegen is aan de Hillsestraat. Het perceel is te bereiken via een landbouwbrug door een 
metalen poort. Het perceel, dat ongeveer 40 meter bij 40 meter is, wordt aan de noordzijde en de 
oostzijde begrensd door een sloot en aan de westzijde door een hekwerk, bestaande uit houten 
perkoenpaaltjes met gespannen metaaldraad. Aan de zuidzijde wordt het gebied begrensd door een 
greppel. 
 

 
Afb. 1: Situering van het onderzoeksgebied (blauw). 

 

  

Adres/kadastraal  perceel perceel ABG00-B-1030 

Centrum coördinaat (RD) 129196 / 417255 

Oppervlakte Circa 1.600 m2 (0.16 Ha) 

Huidig gebruik Grasland 

Maaiveldtype Onverhard 
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 BESCHIKBARE INFORMATIE AANGAANDE MOGELIJK AANWEZIGE CE 
 
Voor de gemeente Aalburg is in 2013 door Saricon een Vooronderzoek CE uitgevoerd. Uit de 
resultaten van dit onderzoek blijkt dat in plangebied oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden. Op 
basis van dit gegeven valt het plangebied in een risicogebied betreffende de mogelijke aanwezigheid 
van CE. 
 
Het grondgebied van de gemeente Aalburg, met name de zuidelijk en oostelijk gelegen gedeelten, is 
in de periode oktober 1944 – april 1945 veelvuldig doelwit geweest van geallieerde 
artilleriebeschietingen. Behalve Duitse militaire posities, waren kerktorens en molens vaak doelwit. De 
kernen van de dorpen aan de Bergse Maas zijn in deze periode grotendeels in puin geschoten. 
Ook in de buitengebieden zijn op grote schaal geschutgranaten gevallen, zo tonen de diverse 
geraadpleegde luchtfoto’s aan. 
Onder de vele duizenden granaten die op grondgebied van de gemeente Aalburg moeten zijn 
afgeschoten, zijn met zekerheid grote aantallen blindgangers geweest. 
De volgende verschoten hoofdsoort explosieven kan als gevolg van de beschietingen in de bodem 
aanwezig zijn: 
 

Aan te treffen CE Nationaliteit Verschijningsvorm Maximale diepteligging 

Geschutmunitie Brits, Amerikaans Verschoten 2m –mv t.o.v. maaiveld in WOII 
 

Tabel 1. : zoekdoel aan te treffen CE  

 
Behalve de hoofdsoorten Geschutmunitie is in aanvulling op het projectplan bij de data-analyse ook 

rekening gehouden met het aantreffen Afwerpmunitie. Hiervoor is gekozen, omdat er indicatie is dat 

het plangebied grenst met een gebied verdacht op Afwerpmunitie. 

De afbakening hiervan is opgevraagd bij de contactpersoon van de opdrachtgever, maar nog niet 

ontvangen ten tijde van het uitgevoerde onderzoek. Volgens het vooronderzoek zou de maximaal aan 

te treffen diepte van afwerpmunitie -4,60m NAP zijn. 
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3 UITVOERING DETECTIEWERKZAAMHEDEN 
 
Detecteren omvat het vaststellen van de aanwezigheid van (mogelijke) CE door het met behulp van 
detectieapparatuur uitvoeren van een meting en de beoordeling van de meetgegevens. Voor het 
uitvoeren van het detectieonderzoek kunnen uiteenlopende methoden en technieken worden ingezet. 
 
De keuze van de meest geschikte detectiemethode is afhankelijk van de: 
 

 soort, kaliber en maximale diepte van mogelijk aan te treffen CE; 

 aanwezige detectieverstoringen in of nabij het detectiegebied; 

 eventueel aanwezige obstakels en beloop-/berijdbaarheid van het detectiegebied. 
 
De keuze van de juiste detectiemethode en werkwijze is van groot belang voor de kwaliteit en efficiëntie 
van het opsporingsproces. In hoofdlijnen zijn er twee werkwijzen bij het opsporen van CE, namelijk: 
oppervlaktedetectie en dieptedetectie. De non-destructieve werkwijze van oppervlaktedetectie is hierbij 
aanzienlijk sneller. Voorwaarde hierbij is echter wel dat de verstoring van het magnetisch veld rondom 
het betreffende CE boven het maaiveld detecteerbaar is door de in te zetten detectieapparatuur. 
Elementen zoals bouwhekken en puin werken verstorend op de detectieapparatuur. Hiernaast is het bij 
oppervlaktedetectie tevens van belang dat het maaiveld beloop- en/of berijdbaar is. 
 
Voorafgaande het detectieonderzoek is vastgesteld welke meetmethode het meest geschikt is voor het 
opsporingsgebied. Op grond van de beschikbare informatie is bepaald dat oppervlaktedetectie met een 
passief multi-sensor systeem de meest geschikte meetmethode is voor het in kaart brengen van de 
bovenste bodemlagen. 
 
Het multi-sensor systeem bestaat uit een rijdbaar frame met een parallelle opstelling van zes 
magnetometersondes. De sondes hebben een onderlinge afstand van 0,5 meter. Deze sondes zijn 
gekoppeld aan een gps-ontvanger en een datalogger (zie afb. 2). In stroken met een breedte van 3 
meter is het onderzoeksgebied digitaal ingemeten. Tijdens de metingen zijn de gedetecteerde 
anomalieën direct aan RD-coördinaten gekoppeld. De meetgegevens van de zes magnetometers zijn 
opgeslagen in de datalogger. In een later stadium is de verkregen meetdata verwerkt, geanalyseerd en 
geïnterpreteerd door een Senior OCE-deskundige. 
  

Afb.2: werkingsprincipe van een multi-sonde systeem. 
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4 ANALYSE EN ONDERZOEKSRESULTATEN 
 
 
Ten behoeve van het opstellen van een objectenlijst vindt na 
uitvoering van de meting een beoordeling van de meetgegevens 
plaats door of onder verantwoordelijkheid van de Senior OCE-
deskundige. Hierbij worden de meetgegevens stuk voor stuk 
geïnterpreteerd. Bij de interpretatie van de meetgegevens wordt de 
onderlinge samenhang van de verschillende parameters met elkaar 
vergeleken en gezocht naar verstoringen welke overeenkomsten 
vertonen met verstoringen zoals veroorzaakt door de te verwachten 
explosieven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van software die de 
meetwaarden omzet naar een bovenaanzicht van het gedetecteerde 
veld. Het bovenaanzicht geeft een visueel overzicht van de gemeten 
verstoringen in het veld. Zichtbaar zijn de positieve (rood) en 
negatieve (blauw) verstoringen van het aardmagnetisch veld (zie 
afbeelding 3). 
 
De geregistreerde verstoringen van het aardmagnetisch veld 
worden veroorzaakt door ferrometallische objecten. Deze objecten 
zijn niet per definitie CE, maar kunnen ook andere 
ferrometaalhoudende objecten zijn. Zelfs objecten met een 
natuurlijke oorsprong, zoals ijzeroer, kunnen de meetresultaten 
beinvloeden. De Senior OCE-deskundige bevat de deskundigheid 
om de verstoringen te interpreteren en eventueel te labelen 
alszijnde significant object. 
 
 

 RESULTATEN 
 
Nadat de meetgegevens zijn opgenomen is de detectiedata geïnterpreteerd door een Senior OCE-
deskundige op significante uitslagen. Als uitgangspunt is het minimaal te verwachten kalibers zoals 
weergegeven in tabel 1, aangehouden. 
 
Detectieresultaat 
Bij interpretatie van de data blijkt dat er in totaal 13 significante objecten zijn gemeten. De westelijke 
rand van het gebied is te verstoord om individuele objecten te herkennen. Dit wordt langs de westzijde 
veroorzaakt door de aanwezige terreinafscheiding door metaalhoudend draad. Ook aan de noordzijde 
wordt een deel beschouwd als verstoord ten gevolge van de landbouwbrug. Verder zijn er twee paaltjes 
die verstoringen veroorzaken in de zuidwestelijke en zuidoostelijke hoek. 
In totaal is een gebied van circa 0,16 hectare ingemeten ten behoeve van de oppervlaktedetectie. 
 
Een visuele weergave van deze situatie, met een instelling van de meetapparatuur op +/-30 nanoTesla 
(nT), is opgenomen in bijlage 1. Hierop staan de significante objecten en het verstoorde gebied 
weergegeven alsmede de twee verstorende paaltjes. 
  

Afb.3: voorbeeld van geprojecteerde 

meetdata. De nummers betreffen hier 

de geïnterpreteerde significantie 

objecten 
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5 ADVIES 
 
 
Om de risico’s met betrekking tot de mogelijk aanwezige CE te verkleinen naar het aanvaardbaar niveau 
welke op niet verdacht terrein van toepassing is, worden vervolgstappen in het opsporingsproces 
geadviseerd. Onderstaand staan de stappen weergeven om de risico’s omtrent CE te minimaliseren. 
De genoemde werkzaamheden kunnen gecombineerd worden uitgevoerd. 
 
Benaderen significante objecten 
De weergegeven significante objecten (13 stuks) dienen voor een 100% identificatie benaderd te 
worden. Dit dient ten minste te gebeuren op de plekken waar toekomstige grondroerende handelingen 
staan gepland. De significante objecten tot circa 0,50 m-mv kunnen handmatig worden benaderd door 
een benaderingsteam bestaande uit een Senior OCE-deskundige en minimaal Assistent OCE-
deskundige. Voor de dieper gelegen objecten dient, naast het benaderingsteam, een beveiligde 
hydraulische kraan te worden ingezet. 
 
Verstoord gebied 
Bij het verstoord gebied kunnen geen uitspraken worden gedaan omtrent de te verwachten CE. Het 
betreffen de randen van het onderzoeksgebied. Bij een gewenste vrijgave van deze delen wordt 
geadviseerd om het verstorende metalen hekwerk en de paaltjes te verwijderen. Na het verwijderen van 
de verstorende objecten kan het gebied eventueel opnieuw worden gedetecteerd en direct benaderd.  
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BIJLAGE 1 

 

OVERZICHTSTEKENING RESULTATEN DETECTIEWERKZAAMHEDEN  
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Bijlage 1: Resultaten oppervlaktedetectie
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Bestandnaam: Qgis project 1034.qgs
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BIJLAGE 2 

 

OBJECTENLIJST 

 

 

  



Objectenlijst non-realtime detectie

Project: Hillsestraat, Babyloniënbroek

Projectnummer: 19101034

Datum: 12-12-2019

Nr. X- Coördinaat Y- Coördinaat Diepte Max-Waarde Magn. Moment Fit-Area

m m m nT Am² m²

1 129220.978 417238.528 0.6 83 0.356 5.01

2 129205.294 417241.19 0.44 100 0.207 5.18

3 129190.022 417237.616 0.77 193 1.196 8.87

4 129212.03 417251.847 0.23 331 0.391 7.83

5 129207.678 417251.43 0.2 175 0.181 5.23

6 129203.679 417251.313 0.25 118 0.165 4.23

7 129186.161 417249.236 0.91 34 0.387 4.59

8 129210.297 417265.009 1.02 570 14.698 26.81

9 129213.51 417265.28 2.51 397 164.789 38.84

10 129209.251 417270.947 1.69 290 21.853 17.84

11 129200.594 417270.411 0.33 296 0.418 7.68

12 129188.378 417270.661 2.88 412 280.661 72.87

13 129196.102 417267.677 0.5 60 0.278 8.97
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BIJLAGE 3 

 

OVERZICHT ONDERZOEKSGEBIED (FOTO’S) 
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Toegang van het plangebied. Zichtbaar is de metalen poort. Zicht richting zuid-west. 
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Het plangbeid met zicht richting zuid-oost. Goed te zien zijn de lichte rijsporen in het gras na 
uitvoering. 
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Loodrecht zicht op de rijsporen in het gras na uitvoering 


