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1. INLEIDING 
 
Econsultancy heeft van Rho adviseurs voor leefruimte opdracht gekregen voor het uitvoeren van een 
historisch bodemonderzoek aan de Zandweg te Ritthem in de gemeente Vlissingen. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen nieuwbouw op de onderzoekslocatie. 
 
Het historisch bodemonderzoek heeft tot doel te bepalen of er aanleiding bestaat voor het uitvoeren 
van een bodemonderzoek conform de NEN 5740, door middel van een archiefonderzoek, een inter-
view met de eigenaar/gebruiker en een terreininspectie. 
 
Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het 
uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek".  
 
 
2. GERAADPLEEGDE BRONNEN 
 
De informatie over de onderzoekslocatie is gebaseerd op de bij de gemeente Vlissingen aanwezige 
informatie (contactpersoon de heer J. Franken), informatie verkregen van het Bodemloket 
(www.bodemloket.nl), informatie verkregen van de opdrachtgever (contactpersoon de heer L. Pren-
ger) en informatie verkregen uit de op 16 juli 2015 uitgevoerde terreininspectie. 
 
Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld 
over: 
 
 het historische, huidige en toekomstige gebruik; 
 eventuele calamiteiten; 
 eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken; 
 de bodemopbouw en geohydrologie; 
 verhardingen, kabels en leidingen. 
 
Bijlage 3 geeft een overzicht van de geraadpleegde bronnen. 
 
 
3. AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE VOORONDERZOEK 
 
Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende terreindelen en per-
celen binnen een afstand van 25 meter.  

 
De onderzoekslocatie (± 6.200 m²) ligt aan de Zandweg, aan de rand van de kern van Ritthem in de 
gemeente Vlissingen (zie bijlage 1). Het perceel, waar de onderzoekslocatie deel van uitmaakt, is 
kadastraal bekend gemeente Vlissingen, sectie O, nummer 1201. 
 
Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland (www.ahn.nl), bevindt het maaiveld zich op een hoog-
te van circa 0,5 m +NAP en zijn de coördinaten van het midden van de onderzoekslocatie X = 32.200, 
Y = 386.265. 
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4. GEBRUIK ONDERZOEKSLOCATIE 
 
4.1 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie  
 
Volgens historisch kaartmateriaal uit de periode 1912-heden was de locatie, alsmede de omgeving 
ervan, destijds in agrarisch gebruik als akkerland. Direct ten noorden van de onderzoekslocatie be-
vond zich destijds (reeds) de Zandweg met bijhorende sloot. Tot op heden is dit gebruik van de on-
derzoekslocatie zelf niet wezenlijk veranderd. In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets 
weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's van de onderzoekslocatie. 
 
Voor zover bij de opdrachtgever en de gemeente Vlissingen bekend, heeft er op de onderzoeksloca-
tie nimmer opslag van oliehoudende producten in ondergrondse of bovengrondse tanks plaats-
gevonden. Verder blijkt uit de geraadpleegde bronnen geen aanwezigheid van ophogingen, dem-
pingen of stortingen. De onderzoekslocatie is geheel onbebouwd en onverhard. Voor zover bekend is 
de onderzoekslocatie nimmer bebouwd. 
 
Er zijn geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de locatie te 
verwachten. 
 
4.2 Toekomstige situatie 
 
De initiatiefnemer is voornemens woningen op de onderzoekslocatie te realiseren. 
 
 
5. CALAMITEITEN 
 
Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen 
calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de gemeente 
Vlissingen blijkt niet dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voorgedaan. 
 
 
6. UITGEVOERD(E) BODEMONDERZOEK(EN) OP DE ONDERZOEKSLOCATIE 
 
Op de onderzoekslocatie zijn, voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd. 
 
 
7. BELENDENDE PERCELEN/TERREINDELEN 
 
De onderzoekslocatie is gelegen in het buitengebied van Ritthem. In bijlage 3 zijn de geraadpleegde 
informatiebronnen voor de omliggende terreindelen en belendende percelen binnen 25 meter van de 
onderzoekslocatie opgenomen. Ten noorden van de onderzoekslocatie bevindt zich de Zandweg met 
hierachter gelegen akkerland en een kavelpad. Ten zuidoosten van de onderzoekslocatie bevindt zich 
een woonhuis met siertuin. In de overige richtingen grenst de onderzoekslocatie aan akkerland. 
 
Van de aangrenzende terreindelen en percelen zijn geen bodemonderzoeksgegevens bekend. Uit de 
verzamelde informatie blijkt dat er op de aangrenzende percelen geen bodemverontreinigingen zijn te 
verwachten. 
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8. INFORMATIE LOKALE/REGIONALE ACHTERGRONDGEHALTEN 
 
Er is geen informatie beschikbaar over mogelijk regionaal verhoogde achtergrondgehalten in de 
grond. Regionaal komen verhoogde concentraties van metalen in het grondwater voor.  
 
 
9. BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 
 
9.1 Bodemopbouw 
 
De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland (www.bodemdata.nl), uit een kalk-
rijke poldervaaggrond, die volgens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is opgebouwd uit 
lichte zavel. De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot Holocene 
formaties. 
 
9.2 Geohydrologie 
 
Het eerste watervoerend pakket heeft een dikte van ± 13 m en wordt gevormd door de grove en grin-
drijke zanden van de Formatie van Boxtel. Het eerste watervoerend pakket wordt aan de onderzijde 
begrensd door kleiafzettingen van de Eem formatie. 
 
Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van invloed zouden kunnen 
zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie ligt niet in 
een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied.  
 
 
10. TERREININSPECTIE 
 
Op 16 juli 2015 is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de identificatie van bronnen, 
die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grondwaterverontreiniging. 
 
De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze 
zijn opgenomen in hoofdstuk 4. Op de onderzoekslocatie zijn geen mogelijke bronnen voor een 
grond- en/of grondwaterverontreiniging aangetroffen. 
 
Op het maaiveld zijn (voor zover waarneembaar) geen asbestverdachte materialen waargenomen. 
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11. SAMENVATTING EN CONCLUSIES  
 
Econsultancy heeft in opdracht van Rho adviseurs voor leefruimte een historisch bodemonderzoek 
uitgevoerd aan de Zandweg te Ritthem in de gemeente Vlissingen. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen nieuwbouw op de onderzoekslocatie. 
 
Op basis van het vooronderzoek en de terreininspectie kan gesteld worden dat er milieuhygiënisch 
géén belemmeringen bestaan voor de voorgenomen ontwikkelingen op de onderzoekslocatie. De 
onderzoeksresultaten geven géén aanleiding voor verder bodemonderzoek dan wel een bodemon-
derzoek op analytische grondslag. 
 
Er zijn geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de onder-
zoekslocatie te verwachten. 
 
Indien in de toekomst ter plaatse van de aanwezige sloot werkzaamheden plaatsvinden waarbij wa-
terbodem vrijkomt, of de sloot wordt gedempt (functiewijziging), adviseert Econsultancy een waterbo-
demonderzoek conform de NEN 5720:2009 "Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van 
verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en bagger-
specie" uit te voeren. 
 
 
 

Econsultancy 
Swalmen, 7 augustus 2015 
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Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie 
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Bijlage 3 Geraadpleegde bronnen 
 

 
 

 
 

Informatiebron 
Geraad-
pleegd 
(ja/nee) 

Toelichting 

Informatie uit kaartmateriaal etc. 
 Datum 

kaartmateriaal 
 Opmerkingen 

Historische topografische kaart ja divers  - 

Luchtfoto ja divers  - 

Informatie uit themakaarten 
 Datum bron/ 

kaartmateriaal 
 Opmerkingen 

Bodemkaart Nederland ja 2015  - 

Grondwaterkaart Nederland ja 2015  - 

Bodemloket.nl ja 2015  - 

Informatie van eigenaar / terreingebruiker / 
opdrachtgever 

 Datum 
uitgevoerd 

Contactpersoon Opmerkingen 

Historisch gebruik locatie ja juli 2015 Dhr. L. Prenger - 

Huidig gebruik locatie ja    

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit 
onderzoekslocatie) 

ja    

Toekomstig gebruik locatie ja    

Calamiteiten/resultaten voorgaande bodemonderzoeken  ja    

Verhardingen/kabels en leidingen locatie ja    

Informatie van gemeente 
 Datum 

uitgevoerd 
Contactpersoon Opmerkingen 

Archief Bouw- en woningtoezicht ja augustus 2015 Dhr. J. Franken - 

Archief Wet milieubeheer en Hinderwet ja    

Archief ondergrondse tanks ja    

Archief bodemonderzoeken ja    

Gemeenteambtenaar milieuzaken ja    

Informatie uit terreininspectie  
Datum 

uitgevoerd 
 Opmerkingen 

Historisch gebruik locatie ja 16 juli 2015  - 

Huidig gebruik locatie ja    

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit 
onderzoekslocatie) 

ja    

Verhardingen ja    



 

  

 
Over Econsultancy..     

 

 

Econsultancy is een onafhankelijk adviesbureau. Wij bieden realistisch advies en concrete 
oplossingen voor milieuvraagstukken en willen daarmee een bijdrage leveren aan een duurzaam 
en verantwoord gebruik van onze leefomgeving. 
 

 

Diensten 

Wij kunnen u van dienst zijn met een uitgebreid scala aan onderzoeken op het gebied van bodem, 

waterbodem, water, archeologie, ecologie en milieu. Op www.econsultancy.nl vindt u uitgebreide informatie 

over de verschillende onderzoeken.   

 

Werkwijze 

Inzet en professionele betrokkenheid kenmerkt onze diensten. De verantwoordelijke projectleider is het 

eenduidige aanspreekpunt voor de klant en draagt zorg voor alle aspecten van het project: kwaliteit, tijd, 

geld, communicatie en organisatie. De kernwaarden deskundig, vertrouwd, betrokken, flexibel, zorgvuldig en 

vernieuwend zijn een belangrijke leidraad in ons handelen.  

 

Kennis 

Het deskundig begeleiden van onze opdrachtgevers vraagt om betrokkenheid bij en kennis van de 

bedoelingen van de opdrachtgever. Het vereist ook gedegen en actuele vakinhoudelijke kennis. Alle 

beschikbare kennis wordt snel en effectief ingezet. De medewerkers vormen ons belangrijkste kapitaal. 

Persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling staat centraal want het werk vraagt steeds om nieuwe kennis en 

nieuwe verantwoordelijkheden. 

 

Creativiteit 

Onze medewerkers zijn in staat om buiten de geijkte kaders een oplossing te zoeken met in achtneming van 

de geldende wet- en regelgeving. Oplossingen die bedoeld zijn om snel en efficiënt het doel van de 

opdrachtgever te bereiken.  

 

Kwaliteit 

Er wordt continue gestreefd naar het verhogen van de professionaliteit van de dienstverlening. Het leveren 

van diensten wordt intern op een dusdanige wijze georganiseerd dat het gevraagde resultaat daadwerkelijk 

op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze wordt voortgebracht. Hierbij staat de klanttevredenheid 

centraal. Het kwaliteitssysteem van Econsultancy voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001: 2008. Tevens is 

Econsultancy gecertificeerd voor diverse protocollen en beoordelingsrichtlijnen.  

 

Opdrachtgevers 

Econsultancy heeft sinds haar oprichting in 1996 al meer dan tienduizend projecten uitgevoerd. Projecten in 

opdracht van particulier tot de Rijksoverheid, van het bedrijfsleven tot non-profit organisaties. De projecten 

kennen een grote diversiteit en hebben in sommige gevallen uitsluitend een onderzoekend karakter en zijn in 

andere gevallen meer adviserend. Steeds vaker wordt onderzoek binnen meerdere disciplines door onze op-

drachtgevers verlangt. Onze medewerkers zijn in staat dit voor de opdrachtgever te coördineren en zelf 

(deel)onderzoeken uit te voeren. Ter illustratie van de veelvoud en veelzijdigheid van de projecten in de 

werkvelden bodem, waterbodem, ecologie, archeologie, water, geluid en milieu kunnen uitgebreide refe-

rentielijsten worden verschaft.  

 

 

 

Vestiging Limburg  Vestiging Gelderland  Vestiging Brabant 

Rijksweg Noord 39 Fabriekstraat 19c Rapenstraat 2 

6071 KS  Swalmen 7005 AP  Doetinchem 5831 GJ  Boxmeer 

Tel. 0475 - 504961 Tel. 0314 - 365150 Tel. 0485 - 581818 

Swalmen@econsultancy.nl Doetinchem@econsultancy.nl Boxmeer@econsultancy.nl
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Bijlage 2  Verkennend bodemonderzoek
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Bijlage 3  Rekenbladen wegverkeerslawaai
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<Nummer><Nieuw Project>

Ontvanger : BG Waarneemhoogte [m] :    1,5

Rijlijn : Zandweg

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 13,50
Verhardingsbreedte [m] : 2,75 Afstand schuin [m] : 13,52
Bodemfactor [-] : 0,63 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,00 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal :  820,00
% Daguur :    7,00
% Avonduur :    2,60
% Nachtuur :    0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)          
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,00    0,00    0,00     60 0,00    0,00    0,00    0,00
2 Lichte Motorvoertuigen   91,44   91,44   91,44     60 0,00   65,70   61,39   55,70
3 Middelzware Motorvoert...    6,74    6,74    6,74     60 0,00   60,02   55,72   50,02
4 Zware Motorvoertuigen    1,82    1,82    1,82     60 0,00   57,21   52,91   47,21
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   67,20   62,89   57,20
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,00 LAeq, dag : 52,72
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 48,41
D_afstand : 11,31 LAeq, nacht : 42,72
D_lucht : 0,10 Aftrek Art.110g [dB] :    5
D_bodem : 2,32 Lden, excl. Art.110g [dB] :   53
D_meteo : 0,75 Lden, incl. Art.110g [dB] :   48

18-8-2015 17:06:33, blz.  1Standaard rekenmethode 1 V2.00



<Nummer><Nieuw Project>

Ontvanger : 1ste Waarneemhoogte [m] :    4,5

Rijlijn : Zandweg

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 13,50
Verhardingsbreedte [m] : 2,75 Afstand schuin [m] : 14,01
Bodemfactor [-] : 0,63 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,00 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal :  820,00
% Daguur :    7,00
% Avonduur :    2,60
% Nachtuur :    0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)          
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,00    0,00    0,00     60 0,00    0,00    0,00    0,00
2 Lichte Motorvoertuigen   91,44   91,44   91,44     60 0,00   65,70   61,39   55,70
3 Middelzware Motorvoert...    6,74    6,74    6,74     60 0,00   60,02   55,72   50,02
4 Zware Motorvoertuigen    1,82    1,82    1,82     60 0,00   57,21   52,91   47,21
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   67,20   62,89   57,20
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,00 LAeq, dag : 53,27
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 48,97
D_afstand : 11,46 LAeq, nacht : 43,27
D_lucht : 0,11 Aftrek Art.110g [dB] :    5
D_bodem : 1,99 Lden, excl. Art.110g [dB] :   53
D_meteo : 0,35 Lden, incl. Art.110g [dB] :   48

18-8-2015 17:06:33, blz.  2Standaard rekenmethode 1 V2.00



<Nummer><Nieuw Project>

Ontvanger : 2de Waarneemhoogte [m] :    7,5

Rijlijn : Zandweg

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 13,50
Verhardingsbreedte [m] : 2,75 Afstand schuin [m] : 15,09
Bodemfactor [-] : 0,63 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,00 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal :  820,00
% Daguur :    7,00
% Avonduur :    2,60
% Nachtuur :    0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)          
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,00    0,00    0,00     60 0,00    0,00    0,00    0,00
2 Lichte Motorvoertuigen   91,44   91,44   91,44     60 0,00   65,70   61,39   55,70
3 Middelzware Motorvoert...    6,74    6,74    6,74     60 0,00   60,02   55,72   50,02
4 Zware Motorvoertuigen    1,82    1,82    1,82     60 0,00   57,21   52,91   47,21
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   67,20   62,89   57,20
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,00 LAeq, dag : 53,06
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 48,76
D_afstand : 11,79 LAeq, nacht : 43,06
D_lucht : 0,12 Aftrek Art.110g [dB] :    5
D_bodem : 1,98 Lden, excl. Art.110g [dB] :   53
D_meteo : 0,25 Lden, incl. Art.110g [dB] :   48

18-8-2015 17:06:33, blz.  3Standaard rekenmethode 1 V2.00
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Bijlage 4  Vooronderzoek conventionele explosieven
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1. INLEIDING

1.1  OPDRACHT EN AANLEIDING

In	opdracht	van	Rho	Adviseurs	B.V.	heeft	Expload	een	historisch	vooronderzoek	
uitgevoerd	naar	de	mogelijke	aanwezigheid	van	Conventionele	Explosieven	(CE) 

uit de Tweede Wereldoorlog ter plaatse van vrije kavels aan de Zandweg in Rit-
them.	Het	projectgebied	vrije	kavels	is	afgebeeld	met	een	zwarte	contourlijn	in	
figuur	11.	Het	onderzoeksgebied	van	het	vooronderzoek	is	afgebakend	op	25	me-
ter	rondom	dit	projectgebied	en	aangemerkt	in	figuur	1	met	de	kleur	blauw.	

Het	vooronderzoek	is	een	aanvulling	op	het	gemeentebreed	historisch	vooron-
derzoek van de gemeente Vlissingen.2	Dit	gemeentebreed	onderzoek	is	beperkt	
tot	de	eerste	onderzoeksfase:	de	inventarisatie	van	het	historische	bronnenma-
teriaal.	De	tweede	en	laatste	onderzoeksfase,	het	beoordelen	van	bronnenmate-
riaal,	is	nog	niet	uitgevoerd.	Door	Expload	is	de	tweede	onderzoeksfase	verricht	
specifiek	voor	het	onderzoeksgebied	uit	figuur	1,	waarbij	tevens	een	aanvulling	
op	het	luchtfoto-	en	archiefonderzoek	is	uitgevoerd.

De	aanleiding	voor	het	vooronderzoek	zijn	toekomstige	bodemroerende	werk-
zaamheden	in	het	onderzoeksgebied.

1 Kaartje	met	het	projectgebied	is	aangeleverd	door	de	opdrachtgever.
2 Saricon,	Probleeminventarisatie	Conventionele	Explosieven	Gemeente	Vlissingen,	72222-7-
PI-01,	19-11-2010.

Tot	de	CE	(Conventionele Explosieven)	wordt	elk	explosief	gerekend	dat	niet	als	
geïmproviseerd,	nucleair,	biologisch	of	chemisch	kan	worden	aangemerkt.	Bij	het	
opsporingsproces	worden	aan	CE	gelijkgesteld	en	als	zodanig	behandeld:	CE	die	
geen	explosieve	stoffen	(meer)	bevatten;	restanten	van	CE	die	door	leken	als	zo-
danig	herkenbaar	zijn;	voorwerpen	die	door	leken	kunnen	worden	aangemerkt	
als	CE;	wapens	of	onderdelen	daarvan.

ALGEMENE INFORMATIE
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1. INLEIDING

1.2  ALGEMENE OMSCHRIJVING VOORONDERZOEK

Het vooronderzoek stelt door middel van het inventariseren en analyseren van 
historisch	bronnenmateriaal	vast	of,	en	eventueel	waar,	binnen	het	onderzoeks-
gebied	 rekening	moet	worden	 gehouden	met	 de	mogelijke	 aanwezigheid	 van	
CE	in	de	bodem.	Indien	dit	het	geval	is,	dan	wordt	beoordeeld	of	bepaalde	ge-
bieden	binnen	het	onderzoeksgebied	hierdoor	moeten	worden	aangemerkt	als	
‘verdacht	gebied’,	d.w.z.	een	gebied	waar	door	de	mogelijke	aanwezigheid	van	CE	
een	risico	op	het	aantreffen	of	onbedoeld	in	werking	treden	van	deze	CE	bestaat.

Een	vooronderzoek	conform	WSCS-OCE	 resulteert	 in	een	 rapportage	met	een	
bijbehorende	CE	bodembelastingkaart,	waarop	de	verdachte	gebieden	zijn	aan-
gegeven.	Indien	er	sprake	is	van	een	verdacht	gebied,	heeft	het	historisch	voor-
onderzoek	bovendien	tot	doel	om	zo	nauwkeurig	mogelijk	vast	te	stellen:	
• de	soorten,	verschijningsvorm	en	aantallen	CE;	
• de	minimale	en	maximale	diepteligging	van	CE.

Het	 WSCS-OCE	 bevat	 de	 proceseisen	 voor	 het	 vooronderzoek.	 Conform	 het	
WSCS-OCE	bestaat	het	vooronderzoek	uit	twee	fasen:	de	inventarisatie	van	het	
bronnenmateriaal	en	de	beoordeling	van	het	bronnenmateriaal.

1.3  INVENTARISATIE BRONNENMATERIAAL

De	inventarisatiefase	van	het	bronnenmateriaal	bestaat	uit	drie	onderdelen:
1. Literatuuronderzoek
2.	 Archiefonderzoek
3.	 Luchtfoto-onderzoek

1. Het literatuuronderzoek is gericht op de grote lijnen van de explosieven ge-
relateerde	geschiedenis	van	het	onderzoeksgebied.	Op	basis	hiervan	wordt	een	
chronologische	 lijst	opgesteld	van	explosievengerelateerde	gebeurtenissen	die	
voor dit onderzoek relevant zijn. Het literatuuronderzoek resulteert daarom in 
een zgn. chronologische gebeurtenissenlijst.
2.	Het	archiefonderzoek	volgt	op	het	literatuuronderzoek.	Het	is	gericht	op	het	
verzamelen	van	nadere,	meer	gedetailleerde	gegevens	betreffende	explosieven-
gerelateerde	gebeurtenissen	 in	het	onderzoeksgebied.	 In	deze	 fase	worden	 in	
hoofdzaak	primaire	bronnen	geraadpleegd.	De	archieven	waaruit	deze	histori-
sche	 informatie	wordt	betrokken,	bevinden	zich	zowel	 in	Nederland	als	 in	het	
buitenland.	
3.	Het	 luchtfoto-onderzoek	vindt	parallel	aan	het	archiefonderzoek	plaats.	Het	
luchtfoto-onderzoek	heeft	tot	doel	de	schade	aan	het	landschap	als	gevolg	van	
oorlogshandelingen	en	de	posities	van	militaire	werken	te	inventariseren	en	door	
middel	van	een	geografisch	informatie	systeem	(GIS)	in	kaart	te	brengen.	

ALGEMENE INFORMATIE
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1. INLEIDING
ALGEMENE INFORMATIE

1.4  ANALYSE BRONNENMATERIAAL

Tijdens	de	analysefase	wordt	het	verzamelde	bronnenmateriaal	beoordeeld	met	
als	doel	het	gemotiveerd	vaststellen	van:
• het	 feit	of	er	binnen	het	onderzoeksgebied	sprake	 is	van	een	CE	verdacht	

gebied,	en	zo	ja:
• de	(sub)soort,	hoeveelheid	en	verschijningsvorm	van	de	vermoedelijk	aan-

wezige	CE;
• de	horizontale	en	verticale	afbakening	van	het	verdachte	gebied.

Indien	er	sprake	is	van	de	mogelijke	aanwezigheid	van	CE,	dan	wordt	de	conclusie	
‘verdacht’	gerapporteerd.	Indien	er	geen	sprake	is	van	de	vermoedelijke	aanwe-
zigheid	van	CE,	dan	wordt	de	conclusie	‘onverdacht’	gerapporteerd.

Een	verdacht	gebied	ontstaat	als	hiertoe	indicaties	zijn	vanuit	het	bronnenmate-
riaal	en	deze	indicaties	niet	kunnen	worden	weerlegd	met	contra-indicaties.	Bij	
de	beoordeling	of	bepaalde	gebeurtenissen	in	WOII	een	indicatie	vormen,	dient	
bijlage	3	van	de	WSCS-OCE	als	leidraad	te	worden	gehanteerd.	Deze	bijlage	bevat	
tevens	de	uitgangspunten	voor	het	bepalen	van	de	grootte	van	het	verdachte	
gebied.	Van	bijlage	3	mag	worden	afgeweken,	mits	gemotiveerd.

Het	WSCS-OCE	vereist	dat	de	analysefase	resulteert	in	een	CE	bodembelasting-
kaart.	Op	deze	kaart	staan	de	horizontale	grenzen	van	de	CE	verdachte	gebieden.		
In	het	onderzoeksrapport	worden	de	(sub)soort,	hoeveelheid	en	verschijnings-
vorm	van	de	vermoedelijk	aanwezige	CE	gespecificeerd	per	verdacht	gebied.

In	aanvulling	op	de	richtlijnen	uit	het	WSCS-OCE	resulteert	de	analysefase	van	
Expload	 in	 een	 Excel	 document,	waarin	 de	 chronologische	 gebeurtenissenlijst	
uit	het	 literatuuronderzoek	 is	 aangevuld	met	de	 resultaten	van	het	archiefon-
derzoek	en	het	luchtfoto-onderzoek.	Zo	ontstaat	een	compleet	overzicht	van	de	
beschikbare	informatie	per	CE-gerelateerde	gebeurtenis.	



Expload | 15067 Vooronderzoek Zandweg vrije kavels| pagina 9

2. BESCHRIJVING UITVOERING ONDERZOEK
ALGEMENE INFORMATIE

2.1  INDICATIES EN CONTRA-INDICATIES VAN CE

Voor	een	gestructureerde	verslaglegging	van	het	onderzoek	worden	de	CE-ge-
relateerde	gebeurtenissen	onderverdeeld	in	acht	categorieën.	Deze	categorieën	
zijn	indicaties	of	contra-indicaties	voor	de	aanwezigheid	van	CE:

1. Militaire aanwezigheid	(indicatie).	
Als	gevolg	van	militaire	aanwezigheid	in	het	onderzoeksgebied,	bijvoorbeeld	wa-
pen-	en	geschutopstellingen,	kunnen	daar	CE	zijn	achtergebleven.

2. Luchtaanvallen	(indicatie).	
Luchtaanvallen	 omvatten	 naast	 bombardementen	 ook	 beschietingen	 vanuit	
vliegtuigen	met	raketten,	boordwapens,	enz.	Als	gevolg	van	luchtaanvallen	kun-
nen	afgeworpen	of	afgeschoten	CE	in	de	bodem	terecht	zijn	gekomen.

3. Grondgevechten	(indicatie).	
Grondgevechten	 omvatten	 man-tot-man	 gevechten,	 beschietingen	 met	 lichte	
vuurwapens	of	geschut,	de	inzet	van	handgranaten,	enz.	Als	gevolg	van	grond-
gevechten	kunnen	de	daarbij	gebruikte	CE	in	de	bodem	terecht	zijn	gekomen.

4. Neergekomen vliegtuigen en/of V-wapens	(indicatie).
Bij	vliegtuigcrashes	kunnen	CE,	die	aan	boord	van	het	vliegtuig	waren,	in	de	bo-
dem	terecht	zijn	gekomen.	Gecrashte	V-wapens	kunnen	niet	of	slechts	gedeelte-
lijk zijn gedetoneerd.

5. Vernielingen	(indicatie).
Als	 gevolg	 van	 vernielingen	door	het	 verzet	of	 het	Nederlandse	of	 het	Duitse	
leger	in	WO-II	of	voorbereidingen	daartoe	kunnen	vernielingsladingen	zijn	ach-
tergebleven.

6. Naoorlogse bodemroerende werkzaamheden	(contra-indicatie	of	indicatie).
Als	 gevolg	 van	naoorlogse	bodemroerende	werkzaamheden	kunnen	CE	uit	de	
bodem	 zijn	 verwijderd	 (bij	 graaf-	 of	 baggerwerkzaamheden)	 of	met	 een	 laag	
van	elders	aangevoerde	grond	zijn	bedekt	(bij	ophogingen	of	dempingen).	Na-
oorlogse	bodemroerende	werkzaamheden	betekenen	daardoor	in	de	regel	een	
contra-indicatie.	Het	is	echter	ook	denkbaar	dat	deze	werkzaamheden	juist	een	
indicatie	betekenen.	Bij	de	aanvoer	van	grond	kunnen	in	uitzonderlijke	gevallen	
CE	zijn	meegevoerd.

7. Eerder uitgevoerd CE onderzoek	(contra-indicatie).
Als	gevolg	van	opsporingswerkzaamheden	kunnen	CE	uit	de	bodem	zijn	verwij-
derd.	Opsporing	en	ruiming	van	CE	kan	zowel	tijdens	de	Tweede	Wereldoorlog	
als	daarna	hebben	plaatsgevonden.

8. Spontane vondsten van CE	(mogelijke	indicatie).
Deze	CE	kunnen	ter	plaatse	aanwezig	zijn	geweest	sinds	de	oorlog,	maar	ze	kun-
nen	ook	nadien	op	die	plaats	zijn	gedumpt	of	daar	op	andere	wijze	terecht	zijn	
gekomen,	bijv.	in	aangevoerde	grond.
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2. BESCHRIJVING UITVOERING ONDERZOEK
ALGEMENE INFORMATIE

2.2 ONDERZOEKSVRAGEN

De	onderzoeksvragen	volgen	direct	uit	de	hiervoor	geformuleerde	categorieën.	
Bevat	het	bronnenmateriaal	aanwijzingen	dat	in	het	onderzoeksgebied	sprake	is	
geweest	van:	
1. militaire aanwezigheid
2. luchtaanvallen
3. grondgevechten
4. neergekomen	vliegtuigen	of	V-wapens
5. vernielingen
6. naoorlogse grondroerende werkzaamheden
7. eerder	uitgevoerd	CE	onderzoek
8. spontane	vondsten	van	CE?

2.3 BRONNENGEBRUIK

Het	is	vanzelfsprekend	van	belang	om	bij	de	inventarisatie	van	bronnenmateriaal	
de	juiste	bronnen	te	selecteren.	Dit	bronnenmateriaal	bestaat,	zoals	al	vermeld	
in	paragraaf	1.3,	uit	drie	fasen:	1.	literatuuronderzoek;	2.	archiefonderzoek	en	3.	
luchtfoto-onderzoek.	Deze	onderdelen	worden	hier	nader	toegelicht.

2.3.1 LITERATUUR

Ten	behoeve	van	het	literatuuronderzoek	is	na	een	verkennende	inventarisatie	
een	selectie	gemaakt	van	de	voor	dit	onderzoek	belangrijkste,	d.w.z.	de	meest	
informatieve	en	 gezaghebbende,	publicaties.	De	 voor	dit	 onderzoek	 relevante	
passages	zijn	letterlijk	overgenomen	in	dit	rapport.

2.3.2 ARCHIEVEN

Voor	het	archiefonderzoek	zijn	in	de	eerste	plaats	de	resultaten	gebruikt	van	het	
archiefonderzoek	 door	 Saricon,	 zoals	 verwoord	 in	 het	 rapport	 72222-7-PI-01.	
Vervolgens	zijn	ook	de	resultaten	gebruikt	van	eerder	uitgevoerd	archiefonder-
zoek	door	Expload	 in	het	archief	van	The	National	Archives	 in	Londen	(UK)	en	
in	het	archief	van	The	National	Archives	and	Records	Administration	(NARA)	in	
Washington	DC	(USA). 

2.3.3 LUCHTFOTO’S

Ook	voor	het	luchtfoto-onderzoek	zijn	in	de	eerste	plaats	de	resultaten	gebruikt	
van	Saricon	uit	de	digitale	onderbouwing	van	de	 risicokaart	van	de	gemeente	
Vlissingen.	 Deze	 onderbouwing	 bevat	 enkele	 hoge	 resolutie	 scans	 van	WO-II	
luchtfoto’s	uit	de	periode	rond	de	bevrijding	in	1944.	Ook	zijn	eerder	ingewon-
nen	luchtfoto’s	geraadpleegd	uit	de	databank	van	Expload.	
Deze	luchtfoto’s	zijn	geïnterpreteerd	op	de	aanwezigheid	van	militaire	werken	en	
oorlogsschade	aan	het	landschap.	De	bevindingen	zijn	verwerkt	in	GIS.	

Vervolgens	zijn	extra	luchtfoto’s	ingewonnen.	In	eerste	instantie	twee	luchtfoto’s	
uit	1943	(02-02-1943	en	23-09-1943)	en	één	luchtfoto	van	begin	1944	(23-02-
1944).	Met	deze	luchtfoto’s	kon	de	schade	als	gevolg	van	een	zwaar	Amerikaans	
bombardement	 op	 15-08-1943	worden	 bestudeerd.	 Uit	 het	 literatuur-	 en	 ar-
chiefonderzoek	bleek	dat	hierbij	bommen	ten	westen	van	het	dorp	Ritthem	zijn	
gevallen.	Ten	westen	van	het	dorp	Ritthem	bevindt	zich	het	onderzoeksgebied.
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Daarna	 is	 de	 periode	 rond	 de	 bevrijding	 bestudeerd	 door	 het	 inwinnen	 van	
een	extra	 luchtfoto	van	16-09-1944	en	extra	 luchtfoto	van	04-11-1944.	Bij	 de	
bevrijding	 zijn	 vliegtuigbommen	 afgeworpen	 en	 raketten	 en	 geschutgranaten	
verschoten.	De	luchtfoto	van	16-09-1944	laat	het	landschap	zien	voordat	deze	
gevechtshandelingen	plaatsvonden.	De	luchtfoto	van	04-11-1944	laat	het	land-
schap	direct	ná	de	bevrijding	zien.	De	ingewonnen	luchtfotoscans	zijn	naast	da-
tum	van	opname	ook	geselecteerd	op	hoge	 ruimtelijke	 resolutie	en	een	goed	
beeldconstrast.	

De	extra	luchtfoto’s	zijn	afkomstig	van:
• Wageningen	Universiteit,	afdeling	Speciale	Collecties;
• Topografische	Dienst/Kadaster	in	Zwolle;
• The	Royal	Commission	on	the	Ancient	and	Historical	Monuments	of	Scotland	

(RCAHMS)	in	Edinburgh	(UK).

De	oorlogsschade	en	militaire	werken	op	de	extra	luchtfoto’s	zijn	gedigitaliseerd	
in	het	GIS	waarbij	de	luchtfoto-interpretatieresultaten	uit	de	risicokaart	van	de	
gemeente	zijn	herzien.	Het	was	de	intentie	van	Expload	om	het	schadebeeld	van	
de	gevechten	zo	compleet	mogelijk	te	reconstrueren	om	vervolgens	het	bewijs	
in	zijn	totaliteit	(opnieuw)	te	analyseren.

In	de	analysefase	heeft	Expload	relaties	gelegd	tussen	enerzijds	bombardements-
gegevens uit de missiegegevens en waarnemingen van de gevolgen van deze 
luchtaanvallen	door	derden,	en	anderzijds	schade	die	zichtbaar	is	op	luchtfoto’s.		

2.4 GIS

De	ingewonnen	historische	gegevens	zijn	vertaald	naar	locaties	in	het	Rijksdrie-
hoekstelsel	 (RD)	 met	 behulp	 van	 het	 geografisch	 informatie	 systeem	 ArcGIS	
Desktop.	Als	ondergrond	voor	digitalisering	 zijn	de	 ingewonnen	 luchtfoto’s	uit	
WO-II	gegeorefereerd	met	behulp	van	de	Topo Basiskaart (in RD) van ESRI. Bij 
het	georefereren	zijn	circa	10-20	refentiepunten	geplaatst.	Met	referentiepun-
ten	wordt	bedoeld:	kenmerken	in	het	terrein,	zoals	kruisingen	van	slootjes	en	de	
hoeken	van	gebouwen,	die	zowel		op	luchtfoto’s	uit	WO-II	als	in	het	huidige	land-
schap	aanwezig	zijn.	Tijdens	het	proces	worden	de	digitale	luchtfoto’s	vervormt,	
zodat het landschap uit WOII aansluit op het huidige landschap over het gehele 
luchtfotobeeld.	Voor	de	vervoming	is	een	zgn.	‘second	order	transformatie’	toe-
gepast.	Dit	 is	een	veelgebruikt	berekeningsmodel,	waardoor	afwijkingen	 (tole-
rantie)	op	de	referentiepunten	konden	worden	beperkt	tot	maximaal	5	meter.

De	 betrouwbaarheid	 van	 interpretatie	door	 luchtfoto-analisten	 van	 Expload	 is	
vastgelegd	 in	de	attribuuttabellen	 in	GIS.	Hierbij	zijn	de	huidige	NATO	normen	
toegepast:
• Bevestigd:	de	identificatie	van	het	object	is	99-100%	zeker;
• Waarschijnlijk:	de	identificatie	van	het	object	is	meer	dan	50%	zeker;
• Mogelijk:	de	identificatie	van	het	object	is	minder	dan	50%	zeker.

De	CE	bodembelastingkaart	is	het	eindresultaat	van	de	GIS	werkzaamheden	van	
Expload.	Het	bestaat	uit	2	deelkaarten:	een	kaart	met	de	ligging	van	de	CE	ver-
dachte	gebieden	en	een	kaart	met	de	indicaties	van	CE	vertaald	naar	een	locatie	
op	basis	van	een	WO-II	luchtfoto	(zie	bijlage	2).
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3. INDICATIES VAN CE
LITERATUURONDERZOEK

3.1 INLEIDING

In	paragraaf	2.2	zijn	onderzoeksvragen	gesteld.	Aan	de	hand	van	een	onderzoek	
in de literatuur en archieven is onderstaand overzicht opgesteld.

Militaire aanwezigheid Er zijn aanwijzingen. Zie paragraaf 3.2

Luchtaanvallen Er zijn aanwijzingen. Zie paragraaf 3.3

Grondgevechten Geen aanwijzingen

Crashes	van	vliegtuigen Geen aanwijzingen

Crashes	van	V-wapens Geen aanwijzingen

Vernielingen Er zijn aanwijzingen. Zie paragraaf 3.4
Naoorlogs	grondverzet Geen aanwijzingen

Eerder	CE	onderzoek Geen aanwijzingen

Vondsten van CE Er zijn aanwijzingen. Zie paragraaf 3.5

Tabel 1	 Overzicht	van	categorieën	gebeurtenissen	waarvan	informatie	is	aangetroffen	in	de	
literatuur.

Een lijst van geraadpleegde literatuur is opgenomen in bijlage	1. Een volledig ver-
slag	van	relevante	passages	uit	de	geraadpleegde	stafwerken	en	lokale/regionale	
literatuur	is	opgenomen	in	de	chronologische	gebeurtenissenlijst	in	bijlage	3. 

3.2 MILITAIRE AANWEZIGHEID

De	risicokaart	van	de	gemeente	geeft	een	batterij	geschut	weer	ten	zuidwesten	
van	de	kruising	tussen	de	Zandweg	en	Havenweg.	De	geografische	opstelling	van	
het	geschut	duidt	op	de	aanwezigheid	van	luchtafweer.

De	risicokaart	van	de	gemeente	geeft	aan	dat	in	het	huidige	onderzoeksgebied	
een	militair	verdedigingswerk	heeft	gelegen.	Ten	westen-zuidwesten	van	de	wo-
ning	aan	de	huidige	Zandweg	40	was	een	 loopgravenstelsel	 aangelegd	en	be-
vonden zich geschutopstellingen. In het veld direct ten oosten van de woning 
bevond	zich	volgens	de	risicokaart	één	geschutopstelling.
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3.3 LUCHTAANVALLEN

Van	een	groot	aantal	luchtaanvallen	in	de	chronologische	gebeurtenissenlijst	in	
bijlage	2	is	het	onzeker	waar	deze	precies	hebben	plaatsgevonden	omdat	de	lo-
catie-aanduiding	niet	duidelijk	is	omschreven.	Deze	luchtaanvallen	worden	niet	
meer	genoemd	in	dit	rapport.	In	dit	hoofdstuk	volgen	alleen	de	gegevens	van	de	
luchtaanval	op	15	augustus	1943	waarvan	de	 locatieaanduiding	wel	eenduidig	
verwijst	naar	het	onderzoeksgebied	en	waarvan	aan	de	hand	van	luchtfoto’s	kon	
worden	vastgesteld	dat	deze	in	het	onderzoeksgebied	heeft	plaatsgevonden.

15-08-1943	 Amerikaans	bombardement	op	Vlissingen

De	hier	genoemde	informatie	is	afkomstig	van	het	Gemeentearchief	Vlissingen,	
Collectie	J.	Tuynman.	Hieruit	de	volgende	stukken:
• Headquarters	 VIII	 Bomber	 Command,	 Report	 of	 Operations,	 15	 August,	

1943.
• Headquarters	VIII	Bomber	Command,	Bombing	Data,	15	August,	1943.
• Bomber	 Command,	 Narrative	 of	 Operations,	 Day	 Operation	-	 15	 August,	

1943,	Mission	No.	82.
• Interpretation	Report	No.	S.A.456:	Attack	on	Flushing	15.8.43.
• Headquarters	VIII	Bomber	Command:	 luchtfoto	bombardement	Vlissingen	

15-08-1943.
• Flak-Kommandeur	 Vlissingen,	 Lagebericht	 von	 15.8.1943,	 18.00	 Uhr	 bis	

16.8.1943,	06.00	Uhr.
• Rapport	Luchtbeschermingsdienst,	zondag	15	augustus	1943.
• Verslag	 (anoniem):	 ‘Zondagavond	op	de	Boulevard’,	 over	 zondagavond	15	

augustus	1943.
• Verslag:	‘De	luchtaanval	van	zondag	15	augustus	1943	op	Vlissingen	-	Mission	

82’,	door	J.H.	van	Soest,	Koudekerke		[z.d.].

• Dagboeknotitie	K.C.	Sorgedrager,	15	augustus	1943.
• Artikel	 ‘Een	slag	 in	de	 lucht	-	Vliegtuigen	boven	Vlissingen’	(datum	en	her-

komst	onbekend).

Uitwijkdoel	Vlissingen
Voor	de	avond	van	zondag	15	augustus	1943	had	de	Amerikaanse	Eight	Air	Force	
Missie	82	gepland:	bombardementen	met	B-17	bommenwerpers	op	een	complex	
voor	de	reparatie	van	vliegtuigen	in	Brussel-Evere	en	op	een	vijftal	vliegvelden	in	
Noord-Frankrijk.	Het	deel	van	de	1st	Wing	dat	bestemd	was	om	Brussel-Evere	te	
bombarderen	moest	daarvan	op	het	laatste	moment	afzien	omdat	dat	doel	als	
gevolg	van	zware	bewolking	onvoldoende	zichtbaar	bleek	te	zijn.	Als	uitwijkdoel	
werd	daarom	het	Vliegveld	Vlissingen	gekozen	-	dit	vliegveld	lag	indertijd	tussen	
het	Kanaal	door	Walcheren	en	de	Vlissingsche	Watergang,	ruwweg	in	de	omge-
ving	van	de	huidige	wijk	Westerzicht,	dus	ten	WNW	van	Ritthem.	Dit	doel	werd	
gebombardeerd	door	in	totaal	91	vliegtuigen,	behorend	tot	de	Bomb	Groups	91,	
92,	305,	306	en	351	(381	BG	vloog	ook	mee,	maar	wierp	geen	bommen	af).

Aanvliegroute
Volgens	ooggetuigeverslagen	vloog	de	eerste	groep	B-17’s	vanuit	het	ZO	(nl.	van-
uit	de	omgeving	van	het	aanvankelijke	aanvalsdoel	Brussel),	over	Nieuwland	en	
Ritthem,	recht	op	Vlissingen	aan,	maar	zwenkte	deze	groep	boven	de	Schelde	af	
en	maakte	zij	alvorens	te	bombarderen	een	ruime	linkerbocht	van	360	graden	
boven	de	Scheldemonding.	Dit	waren	BG	92,	BG	305	en	BG	306	met	respectie-
velijk	18,	19	en	20	vliegtuigen.	De	tweede	groep	vloog	over	Zeeuws-Vlaanderen	
recht	op	Vlissingen	aan	en	vervolgde	die	koers:	BG	91	en	BG	351	met	respectie-
velijk	20	en	19	vliegtuigen.	De	bommen	van	deze	beide	formaties	-	in	totaal	96	
B-17’s,	waarvan	er	91	hun	bommen	afwierpen	-	kwamen	merendeels	terecht	in	
de ruime omgeving van het vliegveld van Vlissingen.
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Er	vloog	ook	nog	een	derde	groep	B-17’s	op	Vlissingen	aan,	BG	381	met	23	vlieg-
tuigen,	maar	de	vliegtuigen	van	deze	BG	hebben	hun	bommen	niet	afgeworpen.

Flak	(luchtafweergeschut)
Het	flak,	bestaande	uit		vier	zware	luchtdoelbatterijen,	kwam	volgens	de	Duitsers	
om	20.20	uur	in	actie	(volgens	de	Luchtbeschermingsdienst	pas	om	20.25	uur).	
In	het	Duitse	 Lagebericht	 van	15-16	augustus	1943	wordt	deze	 inzet	als	 volgt	
voorgesteld:	“Bei	grösster	Schußentfernung	eröffnen	die	schweren	Batterien	auf	
den	aus	Richtung	10	anfliegenden	Bomberverband	das	Abwehrfeuer,	das	nach	
den ersten Salven gut liegt und die geschlossenen Gruppen auseinandersprengt.” 
In werkelijkheid was het resultaat echter slecht. In totaal werden 816 granaten 
afgeschoten	(“601	Schuß		10,5	cm,	137	Schuß	9,4	cm,	71	Schuß	7,62	cm,	7	Schuß	
15	cm”).	En	al	dat	vuur	leverde	maar	één	treffer	op.	Dit	aangeschoten	vliegtuig	
verliet	de	formatie,	zwenkte	af,	maar	stortte	niet	neer.	Met	drie	gewonden	aan	
boord	landde	het	veilig	in	Engeland.

Afgeworpen	bommen
Op	het	doelgebied	werden	tussen	20.27	en	20.30	uur	plaatselijke	tijd	(MET)	van-
af	hoogtes	variërend	van	18.600	tot	24.600	voet	door	91	B-17’s	in	totaal	1443	x	
300	lb	G.P.	(general	purpose)	bommen	afgeworpen.	(De	verschillende	rapporten	
van	Bomber	Command	over	de	uitvoering	van	Missie	92	vermelden	aan	afge-
worpen	bommen	1434	x	300	lb.	Het	meer	gedetailleerde	‘Bombing	Data’	rapport	
van	15-08-1943	vermeldt	echter	dat	de	vijf	genoemde	BG’s	resp.	296,	288,	256,	
315	en	288	bommen	van	300	lb	hebben	afgeworpen:	een	totaal	van	1443	x	300	
lb,	wat	vermoedelijk	een	betrouwbaarder	aantal	is.	Ook	de	afwerphoogten	van	
dit	rapport	zijn	aangehouden;	deze	verschillen	iets	van	de	opgaven	in	de	andere	
verslagen,	die	18.000	tot	24.200	voet	vermelden.)
De	bommen	waren	voorzien	van	neus-	en	staartontstekers	met	een	korte	tijdver-
traging	(1/10	sec.	nose	fuse	en	1/100	sec.	tail	fuse).

Getroffen	gebieden
Het	resultaat	van	het	bombardement	was	slecht.	Bomber	Command	was	er	zelf	
ook	maar	matig	over	te	spreken:	“General	results	were	only	fair.	Many	hits	were	
scored	on	the	railway	sidings	to	the	southeast	of	the	airfield	in	the	area	north	of	
the	Outer	an	Inner	Havens.	About	17	bursts	were	observed	on	the	Airfield	itself.”	
Bij	waarnemingen	vanaf	de	grond	werden	 in	totaal	1184	bomtrechters	geteld.	
Slechts	49	daarvan	waren	treffers	op	het	vliegveld,	wat	op	een	totaal	van	1443	
afgeworpen	bommen	dit	toch	wel	heel	mager	was.
Het	overgrote	deel	van	de	afgeworpen	bommen	bestond	dus	uit	misworpen	en	
die	kwamen	voor	een	belangrijk	deel	terecht	op	bewoond	gebied.	Het	rapport	
van	de	Luchtbeschermingsdienst	van	15	augustus	1943	vermeldt	dat	er	vooral	
veel	inslagen	waren	in	de	woonwijk	Tuindorp,	ten	Z	van	het	vliegveld	(omgeving	
Meidoornlaan,	Lindenlaan,	Hyacintenlaan,	Primulalaan,	Anjelierenlaan,	Paul	Kru-
gerstraat	enz.).	Daarbij	waren	twee	voltreffers	op	schuilkelders	aan	de	Meidoorn-
laan	en	de	Nieuwe	Vlissingseweg.	Er	waren	door	het	bombardement	in	totaal	43	
doden	en	69	zwaargewonden	te	betreuren.
Na	 interpretatie	 van	 de	 luchtfoto’s	 en	 overige	 informatie	was	 de	 analyse	 van	
Bomber	Command:	“The	attack	appears	to	have	developed	in	two	waves	with	
the	 major	 concentrations	 of	 bombs	 hitting	 in	 and	 around	 the	 dock	 area	 of	
Flushing.	These	bombs	 [were]	 apparently	dropped	by	305	and	306	Groups.	A	
second	large	concentration	of	bombs	is	centered	to	the	West	and	North	of	the	
village	of	Ritthem	which	lies	about	two	and	one-half	miles	east	of	Flushing.	The-
se	latter	bombs	were	dropped	by	91	Group.”	Het	zijn	deze	misworpen	ten	N	en	
W	van	het	dorp	Ritthem	die	van	betekenis	zijn	voor	het	onderzoeksgebied	(het	
perceel	Zandweg	40,	Ritthem).	In	detail	wordt	hierover	in	hetzelfde	‘Interpreta-
tion	Report’	nog	opgemerkt:	“Of	the	second	concentration	of	bursts	to	the	east	
of	Flushing	near	the	village	of	Ritthem,	one	is	a	direct	hit	on	a	building	250	yards	
south	of	a	heavy	flak	position	near	 the	canal.	This	hit	 resulted	 in	a	column	of	
smoke	which	grew	rapidly.	Another	hit	with	possible	flames	is	seen	on	a	building	
at	the	west	edge	of	Ritthem.”
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3.4 VERNIELINGEN

De	literatuur	van	Crucq	(1997)	maakt	melding	van	het	vernielen	van	de	dijken	
aan	de	Westerschelde	door	geallieerde	bommenwerpers	waardoor	Ritthem	voor	
een deel  onder water kwam te staan.

07-10-1944	 Aan	de	landzijde	van	de	dijk	is	een	gebied	van	ongeveer	hon-
derd acres overstroomd en er is waargenomen dat het water in de gracht van 
Fort	Rammenkens	en	 in	westelijke	 richting	naar	het	 verdedigde	dorp	Ritthem	
stroomt,	maar	ook	in	noordelijke	richting.

09-10-1944	 [..]	de	overstroming	in	het	gebied	Ritthem	is	landinwaarts	uitge-
breid	tot	ongeveer	anderhalve	mijl.
[foto	op	p.120	met	onderschrift:]	Op	het	tijdstip	dat	de	foto’s	zijn	gemaakt	[09-
10-1944]	viel	het	grootste	deel	van	Oost-Souburg	en	het	dorp	Ritthem	buiten	het	
overstroomde	gebied.

MORA/UO Jaar Locatie Geruimde CE

19782632 1978 Zandweg	40 1 granaat

19871246 1987 Zandweg	40 1 handgranaat

19990988 1999 Zandweg	(adres	onbekend) 1	mortiergranaat	brisant,	leeg

20081190 2008 Zandweg 53 19	stuks	onstekers	AZ	23	(Duits)

Tabel 2	 Ruimingen	van	CE	door	de	EOD

3.5 VONDSTEN VAN CE

Tabel	2	bevat	gegevens	over	geruimde	CE	door	de	EOD.	Deze	zijn	afkomstig	uit	de	
formulieren	van	ruimingsacties	in	de	periode	1968	tot	heden.
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Lege	cellen	in	het	Excel	document	betekenen	dat	de	betreffende	informatie	niet	
beschikbaar	is	in	de	geraadpleegde	bronnen.

OVERZICHT VAN GEBEURTENISSEN EN VERZAMELD FEITENMATERIAAL

Het	WSCS-OCE	vereist	dat	het	 literatuuronderzoek	resulteert	 in	een	chronolo-
gische	 gebeurtenissenlijst.	 In	 het	 vooronderzoek	 van	 Expload	 is	 de	 gebeurte-
nissenlijst	 samengesteld	 uit	 de	 resultaten	 van	 het	 literatuuronderzoek	 én	 het	
archiefonderzoek.	Bovendien	is	per	gebeurtenis	vermeld	welke	informatie	is	in-
gewonnen	uit	de	geraadpleegde	bronnen.

De	gebeurtenissenlijst	is	opgemaakt	in	Excel	en	als	losse	bijlage	aan	dit	rapport	
toegevoegd	(zie	bijlage	3).	Het	Excel	bestand	bestaat	uit	kolommen,	gegroepeerd	
in	thema’s:

• datum	en	tijd;
• geografische	 gegevens,	 d.w.z.	 tekstuele	 locatieverwijzingen	 in	 geschreven	

bronnen;
• gegevens	over	het	uitvoerend	orgaan,	d.w.z.	de	instantie	of	het	individu	met	

de	uitvoerende	rol	in	de	gebeurtenis;
• gegevens	over	de	inzet	van	CE,	d.w.z.	hoofdsoorten	en	subsoorten	CE,	type	

onsteker,	aantal	CE	en	aantal	blindgangers;
• gevolgen	 van	de	 gebeurtenis,	waargenomen	door	 het	 uitvoerend	orgaan,	

door	derden	(luchtbeschermingsdienst,	politie,	Duits	 leger,	burger,	etc)	en	
waarneembeer	op	WO-II	luchtverkenningsfoto’s.
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5. RESULTATEN
LUCHTFOTO-ONDERZOEK

5.1 INLEIDING

In	paragraaf	2.2	zijn	onderzoeksvragen	gesteld.	Aan	de	hand	van	een	onderzoek	
in de archieven is onderstaand overzicht opgesteld.

Militaire aanwezigheid Er zijn aanwijzingen. Zie paragraaf 5.2

Luchtaanvallen Er zijn aanwijzingen. Zie paragraaf 5.3

Grondgevechten Geen aanwijzingen

Crashes	van	vliegtuigen Geen aanwijzingen

Crashes	van	V-wapens Geen aanwijzingen

Vernielingen Er zijn aanwijzingen. Zie paragraaf 5.4
Naoorlogs	grondverzet Geen aanwijzingen

Eerder	CE	onderzoek Geen aanwijzingen

Vondsten	van	CE Geen aanwijzingen

Tabel 3	 Overzicht	 van	 categorieën	 gebeurtenissen	waarvan	 informatie	 is	 aangetroffen	op	
WO-II	luchtfoto’s.

In tabel	4 is	gespecificeerd	welke	 luchtfoto’s	uit	WO-II	 zijn	gebruikt	tijdens	dit	
onderzoek.	Luchtfoto’s	die	door	Expload	zijn	ingewonnen	zijn	geselecteerd	met	
gebruik	van	de	zoeksleutels	van	de	firma’s	Dotka	Data	en	Luftbilddatenbank.
Voor	een	motivatie	van	de	selectie	van	luchtfoto’s,	zie	paragraaf	2.3.

Datum Bron Sortie Luchtfoto
01-09-1940 RCAHMS H/145 270

23-09-1940 RCAHMS H/235 422

15-09-1940 RCAHMS H/332 445

25-05-1941 RCAHMS T-1 3

02-02-1943 Kadaster C-953 1059

23-09-1943 Kadaster E-245 3081

23-02-1944 Kadaster J-399 3031

16-09-1944 106G-2924 3094

04-11-1944 RCAHMS 106G-3486 3066

Tabel 4 Luchtfoto’s	gebruikt	tijdens	dit	onderzoek.	De	afkorting	RCHAMS	staat	voor	Royal	
Commission	on	the	Ancient	and	Historical	Monuments	of	Scotland.
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5.2 MILITAIRE AANWEZIGHEID

De	 luchtfoto’s	 bevestigen	 de	 eerdergenoemde	 aanwezigheid	 van	 een	 Duitse	
luchtafweerbatterij	ten	zuidwesten	van	de	kruising	Zandweg/Havenweg:

Figuur 2 Luchtafweerbatterij	in	landbouwvelden	ten	zuidwesten	van	het	onderzoeksgebied.	
Zichtbaar	is	een	uitsnede	van	foto	3094	met	opnamedatum	16-09-1944.

Ook	 bevestigen	 de	 luchtfoto’s	 de	 aanwezigheid	 van	 een	militair	 verdedigings-
werk	ter	plaatse	van	de	huidige	Zandweg	40:

Figuur 3 Militaire	objecten	rond	het	huidige	onderzoeksgebied.	Zichtbaar	is	een	uitsnede	van	
foto	3081	met	opnamedatum	23-09-1944.



Expload | 15067 Vooronderzoek Zandweg vrije kavels| pagina 21

5. RESULTATEN
LUCHTFOTO-ONDERZOEK

5.3 LUCHTAANVALLEN

Op	de	luchtfoto’s	uit	de	periode	01-09-1940	tot	en	met	02-02-1943	is	geen	bom-
bardementschade	waargenomen.	Er	is	dus	geen	bewijs	dat	de	vliegtuigbommen	
die	 in	deze	periode	op	 in	Ritthem	terecht	zijn	gekomen	en	waarvan	de	 inslag-
locaties	niet	precies	bekend	zijn,	in	de	nabijheid	van	het	onderzoeksgebied	zijn	
gevallen. 

Op	de	luchtfoto’s	uit	de	periode	van	23-09-1943	tot	en	met	04-11-1944	zijn	een	
groot	aantal	kraters	zichtbaar.	De	kraters	die	het	gevolg	zijn	van	het	Amerikaanse	
bombardement	op	15-09-1943	zijn	afgebeeld	 in	figuur	5.	Op	de	 luchtfoto	van	
04-11-1944	zijn	twee	extra	kraters	zichtbaar	op	minimaal	95	meter	ten	NO	van	
het	huidige	onderzoeksgebied	(figuur	4,	rechtsonder)	die	nog	niet	zichtbaar	zijn	
op	de	luchtfoto	van	16-09-1944.

Figuur 4 Twee	nieuwe	kraters	in	landbouwveld	noord	van	de	Zandweg.	  
Zichtbaar	is	een	uitsnede	van	foto	3066	met	opnamedatum	04-11-1944.

Figuur 5 Kraterpatroon	rond	de	Zandweg	(in	beeld	van	linksboven	naar	rechts-midden).	  
Zichtbaar	is	een	uitsnede	van	foto	3066	met	opnamedatum	23-09-1943.
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5.4 VERNIELINGEN

De	overstromingen	zijn	goed	zichtbaar	op	de	luchtfoto’s	van	04-11-1944.	

Figuur 6  
Luchtfoto	van	de	Zandweg	op 
04-11-1944.	Het	land	is	overstroomd. 
Boven	het	water	steken	de	woningen, 
hoge	beplanting	en	delen	van	Duitse 
militaire werken uit.  
De	ligging	van	het	onderzoeksgebied	is	 
indicatief	ingetekend	met	de	kleur	oranje.
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6.1 INLEIDING

De	chronologische	gebeurtenissenlijst	uit	bijlage	3	bevat	alle	gebeurtenissen	uit	
hoofdstukken	3	(literatuur-	en	archiefonderzoek)	die	in	het	onderzoeksgebied	of	
op	korte	afstand	daarvan	hebben	plaatsgevonden.	Niet	opgenomen	in	deze	lijst	
zijn	de	gebeurtenissen	waarvan	op	grond	van	de	omschrijving	van	de	locatie	al	
op	voorhand	kon	worden	vastgesteld	dat	ze	in	ieder	geval	niet	in	de	nabijheid	van	
het	onderzoeksgebied	hebben	plaatsgehad.
De	gebeurtenissenlijst	bevat	ook	de	bevindingen	uit	de	onderzoeksfase	‘analyse	
bronnenmateriaal’.	Hiertoe	zijn	kolommen	aangemaakt	(zie	tabel	4).

Kolom Informatieverstrekking

Analyse Gedachtengang van de analist

Conclusie Wel	of	geen	CE	verdacht	gebied

Afbakening Motivatie	voor	horizontale	afbakening	verdacht	gebied

Diepte Minimale	en	maximale	diepteligging	van	CE

Opmerkingen Opmerkingenveld

Nr. Uniek	nummer	van	het	CE	verdacht	gebied

Nat. Land	van	herkomst	van	het	CE

Hoofdsrt. Mogelijk	aanwezige	hoofdsoort(en)	CE

Subsrt. Mogelijk	aanwezige	subsoort(en)	CE

Aantal Vermoede	aantal	CE

Ontst. Vermoede type ontsteker

V. vorm Verschijningsvorm(en)	van	de	mogelijk	aanwezige	CE

Tabel 4 Kolommen	 uit	 de	 chronologische	 gebeurtenissenlijst	 met	 de	 bevindingen	 uit	 de	
onderzoeksfase	‘analyse	bronnenmateriaal’.



Expload | 15067 Vooronderzoek Zandweg vrije kavels| pagina 25

6. AFBAKENING VERDACHT GEBIED
ANALYSE BRONNENMATERIAAL

6.2 OVERZICHT VAN VERDACHTE GEBIEDEN

Tabel	5	bevat	een	sepcificatie	van	het	verdacht	gebied	op	de	CE	bodembelastingkaart	uit	bijlage	2.

Hoofdsoort CE Nationaliteit Subsoort CE Ontsteker Verschijningsvorm Aantallen Diepteligging

Afwerpmunitie Geallieerd 300lb	G.P. Afgeworpen Zie opmerking

Tabel 5 Tabel	behorende	bij	de	CE	bodembelastingkaart

Opmerking:
Afwerpmunitie	kan	aanwezig	zijn	in	de	bodem	vanaf	net	onder	het	huidige	maaiveld	tot	de	maximale	indringingsdiepte	van	een	vliegtuigbom	in	een	worstcasescenario.	
Dit	worstcasescenario	wordt	gevormd	door	de	ondergrondse	verplaatsing	van	een	vliegtuigbom	in	een	rechte	lijn.	Deze	diepte	wordt	berekend	met	daartoe	ontwikkelde	
dieptepenetratieberekeningssoftware	en	op	basis	van	een	sondering	en	de	volgende	uitgangspunten:
• Afwerphoogte	max.	24.200	voet	(7.376	meter)
• Gewicht	vliegtuigbom	285,9	lb	(130	kg)
• Diameter	vliegtuigbom	12,2	inch	(0,31	meter)
• Vliegsnelheid	circa	300	km/u

Nota bene:	Op	het	moment	van	opmaken	van	het	conceptrapport	is	de	benodigde	sondering	niet	beschikbaar.	De	berekening	is	daardoor	niet	uitgevoerd.
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6.3 MOTIVATIE BIJ DE VERDACHTE GEBIEDEN

6.3.1 VERDACHT GEBIED 1

Beoordeling van kraters als gevolg van de Amerikaanse luchtaanval
De	Amerikaanse	luchtaanval	op	15	augustus	1943	met	91	B-17	bommenwerpers	
was gericht op het militaire vliegveld aan de noordrand van de stad Vlissingen. 
De	meeste	bommen	waren	echter	misworpen	die	verspreid	neerkwamen	in	de	
stad	Vlissingen.	De	bommen	van	91	Group,	die	met	20	vliegtuigen	deelnam	aan	
de	aanval,	vielen	ten	westen	en	zuidwesten	van	het	dorp	Ritthem.	

Uit	het	rapport	Bombing Data van Headquarters VIII Bomber Command en het 
rapport Narrative of Operations van Bomber Command	is	te	herleiden	dat	19	van	
de	20	B-17	bommenwerpers	van	91	Group	in	totaal	296	bommen	hebben	afge-
worpen	om	19.29	uur	GMT	(=	20.29	uur	Nederlandse	tijd).	De	bommen	waren	
voorzien	van	direct	werkende	ontstekers.	Het	20e	vliegtuig	bombardeerde	niet.

De	vliegtuigen	vlogen	in	formatie.	Zodra	de	bombardier	uit	het	voorste	vliegtuig	
de	bommen	loste	volgden	de	overige	bombardiers	dit	voorbeeld.	Deze	wijze	van	
bombarderen	werd	de	‘drop	on	leader’	methode	genoemd.

De	standaard	bommenlast	van	een	B-17	bommenwerper	was	die	dag	16x	300lb	
G.P.	Uit	bovengenoemde	rapporten	 is	namelijk	af	 te	 leiden	dat	92	Group	aan-
viel	met	18	vliegtuigen	en	288	bommen	afwierp.	Dit	is	precies	16	bommen	per	
vliegtuig.	Dezelfde	berekening	voor	91	Group	 levert	een	gemiddelde	van	15,6	
bommen	per	vliegtuig.	Het	was	uiteraard	niet	mogelijk	om	‘halve’	bommen	mee	
te	nemen.	Eén	of	meerdere	vliegtuigen	van	91	Group	moet(en)	dus	enkele	bom-
men	elders	hebben	afgeworpen	of	lichter	geladen	zijn	geweest.	

De	 onzekerheid	 over	 de	 bommenlast	 van	 de	 vliegtuigen	 die	 de	 bominslagen	
rondom	de	Zandweg	hebben	veroorzaakt	maakt	het	erg	lastig	om	het	kraterpa-
troon	op	de	 luchtfoto’s	 in	te	delen	 in	clusters	die	behoren	tot	de	bommenlast	
van een individueel vliegtuig. Het is zodoende niet mogelijk voor Expload om het 
aantal	kraters	te	tellen	en	per	cluster	op	voldoende	betrouwbare	wijze	te	beoor-
delen	of	alle	afgeworpen	vliegtuigbommen	zijn	gedetoneerd.	

Afbakening	verdacht	gebied
Expload	heeft	bij	het	vaststellen	van	het	verdacht	gebied	de	richtlijn	tapijtbom-
bardement	 uit	 het	WSCS-OCE,	 bijlage	 3,	 toegepast.	Met	 tapijtbombardement	
wordt	bedoeld:	“[Een]	gebied	dat	is	getroffen	door	een	bombardement	met	mid-
delzware	en/of	zware	bommenwerpers,	met	als	doel	om	schade	aan	te	richten	
over	een	groot	gebied.”	Deze	 richtlijn	 schrijft	voor	om	het	 verdacht	gebied	af	
te	bakenen	aan	de	hand	van	analyse	van	het	inslagenpatroon,	waarbij	de	maxi-
male	afstand	tussen	twee	opeenvolgende	inslagen	wordt	geprojecteerd	rondom	
de	buitenste	kraters	uit	het	inslagenpatroon.	De	tolerantie	in	de	geodata	wordt	
hierbij	opgeteld.

Op	de	kaart	BEW-15067-0.1	in	bijlage	2	is	zichtbaar	het	kraterpatroon	uit	1943	
bestaat	uit	een	dicht	en	complex	patroon	ten	ZW-Z-ZO	van	het	onderzoeksgebied	
en	een	langgerekt	patroon	van	10	kraters	ten	NO	van	het	onderzoeksgebied.	Dit	
langgerekte	kraterpatroon	ligt	 in	de	vliegrichting	van	de	B17	bommenwerpers.	
Het	is	daardoor	aannemelijk	dat	het	door	1	of	2	bommenwerpers	in	de	forma-
tie	is	veroorzaakt.	De	maximale	afstand	tussen	twee	opeenvolgende	inslagen	in	
dit	patroon	bedraagt	75m.	De	 tolerantie	 is	 reeds	 vermeld	 in	paragraaf	2.4	en	
bedraagt	5m.	Het	verdacht	gebied	zou	conform	de	 richtlijn	uit	het	WSCS-OCE	
dus	moeten	worden	afgebakend	door	75	+	5	=	80m	te	projecteren	rondom	de	
buitenste	kraters	uit	het	inslagenpatroon.	
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Op	de	kaart	BEW-15067-0.1	in	bijlage	2	is	rondom	de	buitenste	kraters	uit	het	in-
slagenpatroon	-	die	zich	aan	de	rand	van	het	huidige	onderzoeksgebied	bevinden	
-	een	verdachte	zone	van	80m	geprojecteerd.	De	overlap	van	deze	zone	met	het	
onderzoeksgebied	 is	het	 verdacht	gebied	op	de	CE	bodembelastingkaart	BBK-
15067-0.1	in	bijlage	2.	

Mogelijke	aanwezigheid	van	CE
In	het	verdacht	gebied	kunnen	300lb	G.P.	vliegtuigbommen	van	Amerikaanse	na-
tionaliteit	in	de	bodem	aanwezig	zijn.

Beoordeling van kraters die ná de Amerikaanse luchtaanval zijn ontstaan
De	twee	extra	kraters	op	de	luchtfoto’s	van	04-11-1944	ten	noordoosten	van	het	
onderzoeksgebied	1zijn	veroorzaakt	in	de	periode	waarin	de	bevrijding	van	Vlis-
singen	 plaatsvond.	 Tijdens	 de	 bevrijding	 hebben	 geallieerde	 bommenwerpers	
militaire	doelen	bestookt	met	onder	andere	vliegtuigbommen.	Bij	de	woning	aan	
de	huidige	Zandweg	40	lag	in	WO-II	een	Duits	militair	werk,	waardoor	het	goed	
denkbaar	is	dat	de	twee	kraters	zijn	veroorzaakt	door	vliegtuigbommen	die	voor	
dit	militaire	werk	bedoeld	waren.	De	bommen	zijn	 in	dat	scenario	misworpen	
geweest.
Expload	heeft	de	 twee	kraters	beschouwd	als	onderdeel	 van	een	aanval	door	
een	vliegtuig	die	méér	dan	twee	bommen	heeft	afgeworpen.	In	dit	(worstcase)	
scenario	kan	een	blindganger	in	de	bodem	aanwezig	zijn.	Toepassing	van	krater-
patroonanalyse	leidt	tot	de	volgende	afbakening	van	het	verdacht	gebied:

1 Zie	figuur	4	en	de	kraters	in	oranje	op	de	kaart	BEW-15-67-0.1	in	bijlage	2

Onderlinge	afstand	tussen	de	kraters	=	65m.	
Tolerantie	=	5m.
Verdacht	gebied	=	zone	van	65	+	5	=	70m	rondom	de	twee	kraters.

Deze	afstand	van	70m	is	kleiner	dan	de	afstand	van	de	kraters	tot	aan	de	rand	
van	het	huidige	onderzoeksgebied	(ca.	95m).	Het	is	dus	niet	noodzakelijk	om	in	
het	huidige	vooronderzoek	een	verdacht	gebied	in	het	onderzoeksgebied	af	te	
bakenen	als	gevolg	van	luchtaanvallen	bij	de	bevrijding	van	Vlissingen.
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7.1 CONCLUSIE

Het historisch vooronderzoek zoals omschreven in de inleiding is uitgevoerd 
conform	het	‘Werkveldspecifiek	Certificatieschema	voor	het	Systeemcertificaat	
Opsporen	Conventionele	Explosieven’	(WSCS-OCE)	uit	2012.	Conform	het	WSCS-
OCE	bestaat	een	vooronderzoek	uit	een	 inventarisatiefase	en	een	analysefase.	
Beide	fasen	zijn	in	dit	onderzoek	uitgevoerd	en	gedocumenteerd	voor	vrije	kavels	
aan	de	Zandweg	in	Ritthem	zoals	afgebeeld	in	figuur	1.

In	 paragraaf	 2.2.	 zijn	 onderzoeksvragen	 gesteld.	 Het	 bronnenmateriaal	 bleek	
aanwijzingen	 te	 bevatten	 dat	 in	 het	 onderzoeksgebied	 sprake	 is	 geweest	 van	
luchtaanvallen.	Bij	een	Amerikaanse	luchtaanval	op	15-08-1943	vielen	een	groot	
aantal	300lb.	G.P.	vliegtuigbommen	ten	westen	en	zuidwesten	van	Ritthem	waar-
onder	enkele	clusters	bommen	aan	de	rand	van	de	projectlocatie	vrije	kavels.

Alle	individuele	CE-gerelateerde	gebeurtenissen	in	de	directe	omgeving	van	het	
onderzoeksgebied	zijn	geclassificeerd	in	een	chronologische	gebeurtenissenlijst.	
De	gebeurtenissenlijst	is	opgemaakt	in	Excel	en	opgenomen	in	bijlage	3.

De	analyse	van	de	indicaties	van	CE	heeft	geresulteerd	in	één	CE	verdacht	gebied	
binnen	de	grenzen	van	het	onderzoeksgebied.	Dit	gebied	is	verdacht	van	de	mo-
gelijke	aanwezigheid	van	afgeworpen,	Amerikaanse	300lb	G.P.	vliegtuigbommen	
met	direct	werkende	onsteker.	Het	verdacht	gebieden	zijn	afgebeeld	op	de	CE	
bodembelastingkaart	uit	bijlage	2.	Een	verdere	specificatie	van	het	verdacht	ge-
bieden	is	gegeven	in	paragraaf	6.2.

7.2 AANBEVELINGEN

Het	vooronderzoek	is	de	eerste	fase	in	de	procesgang	van	het	CE	onderzoek.	De	
aanwezigheid	van	CE	kan	een	risico	vormen	in	het	kader	van	de	arboveiligheid	
en/of	openbare	veiligheid	bij	uit	te	voeren	bodemroerende	werkzaamheden	in	
de	verdachte	gebieden	of	aan	de	rand	van	de	verdachte	gebieden,	maar	dit	 is	
sterk	afhankelijk	van	de	aard	en	uitvoeringswijze	van	deze	werkzaamheden	en	
bijbehorende	beheersmaatregelen.	Het	vaststellen	van	projectgebonden	risico’s	
valt	buiten	de	scope	van	een	vooronderzoek	en	is	een	mogelijke	vervolgfase	in	de	
procesgang	van	het	CE	onderzoek.	

De	maximale	indringingsdiepte	van	afwerpmunitie	in	het	verdacht	gebied	is	nog	
niet	vastgesteld.	Het	vaststellen	van	de	maximale	indringingsdiepte	van	CE	dient	
plaats	te	vinden	indien	in	de	toekomst	wordt	overgegaan	tot	opsporing	van	CE.	
De	berekeningen	vinden	bij	voorkeur	plaats	aan	de	hand	van	 locatiespecifieke	
geotechnische	gegevens	en	de	uitgangspunten	uit	paragraaf	6.2.

TOT SLOT
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7.3 LEEMTEN IN KENNIS

Leemten	in	kennis	per	gebeurtenis	zijn	gespecificeerd	in	de	chronologische	ge-
beurtenissenlijst	in	bijlage	3	(d.w.z.	cellen	zonder	invoer	én	gebeurtenissen	waar-
van	in	de	kolom	‘conclusie’	is	vermeld	dat	er	sprake	is	van	een	leemte	in	kennis).	
Verder	geldt:
• Voor	het	inventariseren	van	schade	in	het	onderzoeksgebied	als	gevolg	van	

luchtaanvallen	is	uitgegaan	van	de	beschrijvingen	in	de	literatuur	en	archief-
stukken. Bovendien is een aanvullend onderzoek uitgevoerd aan de hand 
van	 luchtfoto’s.	 Luchtfoto’s	 zijn	 echter	momentopnames.	Het	 valt	 niet	 uit	
te	sluiten	dat	schade	aan	het	onderzoeksgebied	is	ontstaan	die	niet	op	de	
ingewonnen	luchtfoto’s	kan	worden	waargenomen.

• Op	de	 luchtfoto’s	 van	04-11-1944	 is	het	onderzoeksgebied	geïndundeerd.	
Kraters	in	geïnundeerd	gebied	kunnen	uit	het	zicht	zijn	onttrokken.

• Informatie	over	CE	vondsten	in	de	periode	1948-1968	is	niet	beschikbaar.

TOT SLOT
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VOORONDERZOEK CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN ZANDWEG VRIJE KAVELS RITTHEM

EXPLOAD | Irene Vorrinkstraat 27-31 | 4105 JA Culemborg | 0345 – 778 990 | info@expload.nl

BIJLAGEN
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BRONNENLIJST

LITERATUUR
P.	Crucq,	Walcheren	1943-1944.	Fotoverkenning	&	bombardementen.	‘Alone	above	all’,	Goes	(1997)

RAPPORTEN
Saricon,	Probleeminventarisatie	Conventionele	Explosieven	Gemeente	Vlissingen,	72222-7-PI-01,	19-11-2010.

ARCHIEVEN

Gemeentearchief Vlissingen
Collectie	J.	Tuynman

Archief EOD
Collectie	MORA’s	en	UO’s

The National Archives, Londen (V.K.)
WO	252/397	 Special	reports:	the	ports	of	Flushing	[Vlissingen],	Breskens	and	Terneuzen`.	1943	Oct.

The National Archives and Records Administration, Washington D.C. (USA)
R.G.	243		 United	States	Strategic	Bombing	Survey
	 	 European	War	G-2	Target	Damage	File
	 	 Box	54	and	box	162

Luchtfotocollecties
• Wageningen	Universiteit
• Kadaster
• Royal	Commission	on	the	Ancient	and	Historical	Monuments	of	Scotland	(RCAHMS),	Edingburgh	(UK)

BIJLAGE 1
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CE BODEMBELASTINGKAART

De	CE	bodembelastingkaart	is	hier	toegevoegd.

Deelkaart	BBK-15067-0.1	toont	de	ligging	van	de	verdachte	gebieden.
Deelkaart	BEW-15067-0.1	toont	de	feitelijke	onderbouwing,	waarbij	de	indicaties	zijn	vertaald	naar	een	locatie	op	een	WO-II	luchtfoto-ondergrond	in	GIS.

BIJLAGE 2
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CHRONOLOGISCHE GEBEURTENISSENLIJST

De	chronologische	gebeurtenissenlijst	is	toegevoegd	als	losse	bijlage	(Microsoft	Excel	bestand).

BIJLAGE 3
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Postadres: 
 
Postbus 1000, 
4330 ZW Middelburg 

Bezoekadressen: 
 
Kanaalweg 1, 
4337 PA Middelburg 

 
 
Kennedylaan 1, 
4538 AE Terneuzen 

t 088 2461000 (lokaal tarief) 
f 088 2461990 
e info@scheldestromen.nl 
s www.scheldestromen.nl 

 
20150323 Memo Vlissingen - Ritthem - Zandweg.docx 

 

Memo 
 

aan : Jos Francke (gemeente Vlissingen) 
van : drs. ing. J.M. (Maurits) Schipper 
datum : 16 april 2015 Registratienr.: 2015010197 
betreft : Plan Zandweg Zuid, Ritthem 
 

Aanleiding 
Het plan ‘Woningen Zandweg Zuid’ (versie 17 maart 2015) geeft aanleiding tot het volgende. 

 

 
 
Uitgangspunten plan 
De bermbeplanting aan de Zandweg wil men vanuit stedenbouwkundig opzicht behouden.  
De verwachte toename verharding is circa 2.000m². Dit betekent circa 150m³ waterberging, dat is circa 
130m² in het oppervlakte water. Dit wordt bereikt door het graven van extra oppervlaktewater aan de 
achterzijde van de percelen.  

 
Waterberging en compensatie dempen 
Het waterschap geeft de voorkeur aan het dempen van de wegsloot aan de Zandweg. Zo kan de wegbe-
planting blijven staan en kunnen meerdere inritten worden gecreëerd. Het gedempte oppervlaktewater 
wordt aan de achterzijde van de nieuwe woningen gecompenseerd.  
Aan de achterzijde wordt de sloot tevens gegraven als waterberging van de toename verharding.  
Dit oppervlaktewater wordt aan de zijde van de woningen aangelegd met duurzame betuining waarbij 
de taluds in gebruik (en evt. eigendom) worden gegeven aan de bewoners. Het onderhoud van dit talud 
wordt niet uitgevoerd door het waterschap. De betuiningsconstructie vormt een harde (erf)grens en er 
hoeft geen onderhoudsstrook aan de bouwperceelszijde worden vrijgehouden.  
Met een watervergunning worden de aanpassingen aan het oppervlaktewatersysteem geregeld.  
Voor de dimensionering van het nieuwe oppervlaktewater kan contact worden opgenomen met  
dhr. R.A. van der Goes, tel.nr. 088-2461273. 
 



 2 

Het beheer en onderhoud (incl. ontvangst van bagger) van het nieuwe oppervlaktewater vindt plaats 
vanaf het agrarisch perceel. Dit wordt vastgelegd in een notariële akte,  die noodzakelijk is om water-
vergunning ter kunnen verlenen. 
 
Ontheffing Keur Wegen 
Voor de woningen binnen 20m uit de as van de weg kan bij een verzoek een ontheffing van de Keur We-
gen worden afgegeven.  
 

Watertoets voor waterberging en afvalwater 
In de planvoorbereiding wordt de watertoets uitgevoerd. Dan wordt ook duidelijk hoeveel en op  
welke locatie compensatie nodig is voor de toename van verhard oppervlak in het watersysteem.  
Aangenomen wordt dat het huishoudelijk afvalwater via het gemeentelijk stelsel wordt afgevoerd.  



 3 

Van: Ruud van der Goes [mailto:Ruud.vanderGoes@Scheldestromen.nl]  
Verzonden: donderdag 15 oktober 2015 10:45 

Aan: Wiebe Smid 

CC: Dimitri Delacourt; Lars Prenger; Bart Wielart; Maurits Schipper 
Onderwerp: Watertoets 5 woningen Zandweg te Ritthem 

 
Wiebe, 
 
Mijn collega Bart Wielart melde ons: 
 
Let op het betreft hier een droge waterloop: afvoerende duiker ligt op NAP -1,42. 
 

        Berging huidige (droge) wegsloot  standaardpeilstijging 50 cm, bodembreedte 50 cm en taluds 
1,5 = 0.75 m3 met strekkende meter is 150 m3 berging aanwezig. 

 

        Nieuwe waterloop (droog) kavelsloot standaardpeilstijging 50 cm, bodembreedte 50 cm en 
taluds 1:2 = 1 m3 met strekkende meter is 200 m3 berging aanwezig. 

 

        Teveel aangelegde berging: 50 m3 
 

        Extra aan te leggen i.v.m. verharding: 200 m3 -/- 50 m3 extra in nieuwe kavelsloot: extra 
aan te leggen in nieuwe waterloop: 150 m3 

 

        Door de bodem met 1,50 meter breder te maken ontstaat bij een peilstijging van 50 cm over 
200 meter kavelsloot de benodigde extra berging van 150 m3. 

 
Resume: Kavelsloot aanleggen met taluds van 1:2 met een bodembreedte van 2.00 meter. De bo-
demdiepte moet in het veld worden bepaald en de nieuwe waterloop moet de bodem van de huidige 
kavelsloot verbinden met de huidig wegsloot. 
 
Ik verwacht overigens dat de huidige agrarische eigenaar niet gelukkig zal zijn met een bredere wa-
terloop; daardoor krijgt hij, als de huidige insteek langs de woningen door moet lopen, een perceel 
met een hap eruit. Wellicht beter om de huidige kavelsloot in de huidige dimensies door te trekken 
en de extra berging aan te leggen langs de wegsloot die in het verlengde van het bouwplan ligt. 
 
Het betreft daar een lengte van 250 meter wegsloot waarvan de bodem dan met 60 cm verbreed 
moet worden en het talud aan de kavelzijde 1:2 moet worden. Hiermee wordt dan de 150 m3 extra 
aan te leggen berging verkregen. 
 
Mijn collega Maurits Schipper doet nu een reactie uit naar de gemeente waarin verwoordt staat dat 
over waterbergingsaspect overlegd moet (gaat) worden met Bart Wielart. Wil je contact met hem 
opnemen via de mail of tel 088-2461408. 
 
Mvgr 
Ruud 
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ANTWOORDNOTA INSPRAAK VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN RITTHEM  -  ZANDWEG-ZUID 
 
Op 30 september 2015 is, op grond van de Inspraakverordening Vlissingen, in het huis-aan-huisblad De Vlissingse Bode en in het GVOP de inspraakprocedure over het voorontwerp van 
het bestemmingsplan Ritthem  -  Zandweg-zuid gepubliceerd. Gedurende een termijn van zes weken (t/m 11 november 2015) heeft iedereen kunnen reageren op dit plan. Onderstaand 
zijn de reacties weergegeven, voorzien van de overwegingen van de gemeente en de conclusie. 
  

INSPRAAKREACTIES (samenvatting) OVERWEGINGEN  GEMEENTE CONCLUSIE 
1. Dhr. W. de Pagter, Zandweg 49, 4389 
TG RITTHEM 
a. De nieuw te bouwen woningen horen 
niet echt tot het dorp, maar zijn te 
beschouwen als bebouwing in het 
buitengebied, waar de gemeente in het 
verleden altijd zeer terughoudend in is 
geweest. 
 
b. De compensatie voor het verlies van 
vier woningen in het buitengebied is 
feitelijk onjuist, omdat voor twee 
bedrijfswoningen en het bijbehorende 
bedrijf al ruimschoots compensatie  
plaatsvindt aan de Landbouwweg; ook 
daar wordt buitengebied opgeofferd, de 
marinierskazerne nog buiten 
beschouwing gelaten. 
 
c. Onbegrijpelijk, dat het laatste stukje 
open ruimte, dat het dorp scheidt van de 
lintbebouwing verder op aan de Zandweg 
wordt volgebouwd; het weidse uitzicht 
vanaf de Zandweg richting de zeedijk zal 
verdwijnen; temeer, omdat Ritthem 
meerdere locaties binnen de bebouwde 
kom heeft, waarop woningbouw mogelijk 
is; 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
a. Met de beoogde bouwlocatie vindt uitbreiding van het dorp plaats in nu onbebouwd gebied. De toegangswegen naar het dorp - de 
Zandweg, de Rammekensweg en de Zuidwateringstraat - vormen van oudsher wegen, waaraan incidenteel bebouwing heeft plaatsgevonden. 
Aan de Zandweg laatstelijk omstreeks het jaar 2000. Aansluitend aan het dorp leent deze weg leent zich bij uitstek voor de bouw van 
vrijstaande woningen, die passen bij de overgang tussen dorp en landelijk gebied.  
 
 
 
b. Als gevolg van de vestiging van de marinierskazerne verdwijnen er vier woningen, waarvan er één gerealiseerd wordt bij de nieuwe 
bedrijfslocatie aan de Landbouwweg. Daardoor is ruimte ontstaan voor de compensatie elders van de drie te slopen woningen. De 
bedrijfsbebouwing wordt eveneens gecompenseerd, overigens in mindere mate dan voorheen aanwezig was aan de Havenweg. Het gestelde 
in hoofdstuk 3 van de toelichting is dus correct. Nu deze gelegenheid zich heeft aangediend, is tevens getracht een bescheiden uitbreiding (2) 
van bouwkavels voor vrijstaande woningen boven de compensatie van de te slopen woningen te realiseren.  

 
 
 
 

 
c. Met de komst van de marinierskazerne is intensief en constructief overleg gevoerd met de dorpsraad over de gevolgen voor het dorp. Eén 
van de belangrijkste aandachtspunten vanuit de dorpsraad is, ter versterking/behoud van de leefbaarheid en handhaving van de 
bevolkingsomvang, realisatie van (enige) woningbouw. Daarop is een aantal potentiële locaties bezien, waarbij de dorpsraad zijn voorkeur 
heeft uitgesproken voor de locatie van de vm. school, het binnenterrein Zandweg-Dorpsstraat-Dorpsweg - waarvan inspreker overigens 
eigenaar is - en de Zandweg. Laatstgenoemde locatie stond ook al genoemd in het Dorpsplan Ritthem 2010-2020. Tevens is de wens 
uitgesproken - en bevestigd in een in 2014 gehouden enquête over de woningbehoefte -  om in de verschillende typen (huur, koop, 
aaneengesloten, vrijstaand) en voor de diverse doelgroepen (starters, senioren, gezinnen en anderen) de mogelijkheden voor woningbouw 
nader te bezien. Gestreefd wordt naar een gedifferentieerd en gefaseerd aanbod van woningbouw. Met deze algemene doelstellingen, 
waarover met de dorpsraad op hoofdlijnen overeenstemming bestaat, wordt getracht de leefbaarheid van Ritthem op korte en lange(re) 
termijn te behouden en te bevorderen. Daaraan wordt momenteel gevolg gegeven, met dien verstande, dat het aantal te bouwen woningen 
ingepast moet worden in de planning van de gemeente Vlissingen en de regionale woningmarktafspraken. Dit geldt overigens voor alle 
woningbouwlocaties in de gemeenten op Walcheren.  
 
Voor het binnenterrein, waarvan, zoals vermeld, inspreker eigenaar is, wordt door een ontwikkelaar, namens hem, in overleg met de 
gemeente studie verricht naar een mogelijke toekomstige invulling. Voor de locatie van de vm. school wordt door Woonburg, eveneens in 
nauw overleg met de gemeente, een studie verricht naar een concrete planontwikkeling. Deze locaties binnen de bebouwde kom zijn, 

 
 
a. Plan handhaven 
 
 
 
 
 
 
b. Plan handhaven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Plan handhaven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. Niet wordt ingezien wat de beoogde 
grote kavels zullen toevoegen aan de 
leefbaarheid van Ritthem, omdat deze 
niet betaalbaar zijn voor starters of 
gezinnen: juist de doelgroep, die het 
dorp levendig houdt; er komen mensen 
wonen, die rust en ruimte zoeken en niet 
deelnemen aan het verenigingsleven; 
dorp is beter af met kleinere kavels en 
een mix van huur- en koopwoningen; 
 
e. De beoogde woningbouw zal nadelige 
gevolgen hebben voor de mogelijkheden 
tot bedrijfsvoering op de locatie Zandweg 
49, ondanks dat er nu geen feitelijke 
bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden; 
vrees voor ernstige waardedaling van zijn 
onroerend goed en een mindere 
opbrengst bij verkoop van de opstallen/ 
grond; dit was niet te voorzien, omdat er 
nooit eerder sprake is geweest van 
woningbouw op deze plaats; 
 
f. De eigenaresse van de woning 
Zandweg 45 (echtgenote van inspreker) 
heeft dezelfde bezwaren; deze woning is 
nu landelijk gelegen met een vrij uitzicht 
en het dorp op ruime afstand; ook hier is 
een flinke waardedaling te verwachten. 

stedenbouwkundig gezien qua ligging en uitstraling, niet geschikt en niet aantrekkelijk voor vrijstaande woningen, maar deze zijn wel 
geschikt voor de andere typen gewenste woningen. Aaneengesloten woningbouw of kleine(re) kavels aan de Zandweg leidt daar juist tot 
dichtere bebouwing, wat niet of veel minder past bij het open karakter van de Zandweg. Overigens zijn de beoogde kavels qua grootte 
vergelijkbaar met de omstreeks het jaar 2000 gerealiseerde kavels aan zowel de noord- als zuidzijde van de Zandweg. Zoals eerder 
aangegeven, een gefaseerd en gedifferentieerd aanbod is één van de doelstellingen. 
 
Met de nu voorziene situering van de bouwkavels is er juist naar gestreefd om het uitzicht vanaf de Zandweg/hoek Havenweg-watergang 
richting de zeedijk zoveel mogelijk te handhaven. Van aantasting van de weidsheid is, door - weliswaar met een kleine buffer ter breedte van 
25 meter - aan te sluiten bij het bestaande dorp, slechts in geringe mate sprake. 
 
d. Zoals onder c. al deels uiteengezet, is het streven om een gevarieerd aanbod aan woningbouw voor verschillende doelgroepen te 
realiseren, zodat een bijdrage wordt geleverd aan een evenwichtige bevolkingssamenstelling. Uit de gehouden enquête kwamen de 
verschillende behoeften ook naar voren. Alle bevolkingsgroepen dragen bij aan de leefbaarheid van een gemeenschap, niet uitsluitend 
bewoners van starterswoningen of gezinnen. In algemene zin zoeken (toekomstige) bewoners van een (klein) dorp rust en ruimte en is het 
zeker niet zo, dat deze mensen niet zouden deelnemen aan het verenigingsleven. Met inspreker wordt de mening gedeeld, dat gestreefd 
moet worden naar een mix van huur- en koopwoningen. Onder c is aangegeven op welke wijze daar naar gestreefd wordt.  

 
 
 
 
 
e. De afstand van de bebouwing Zandweg 49 ten opzichte van de beoogde woningbouw bedraagt ca 250 meter. Dit zal niet leiden tot 
beperkingen in een mogelijke (hervatting van de) bedrijfsvoering aldaar, indien die zich weer zou aandienen. Mocht inspreker van mening 
zijn, dat zijn eigendom in waarde daalt als gevolg van de in dit plan beoogde woningbouw, dan kan, nadat voorliggend bestemmingsplan 
onherroepelijk is, een beroep worden gedaan op de wettelijke regeling (art. 6.1 Wet ruimtelijke ordening) voor planschade. Alsdan wordt 
een onafhankelijke deskundige ingeschakeld om te bepalen of daar sprake is. Tegen besluitvorming over planschade staat bezwaar en 
beroep open.  
 
 
 
 
 
 
f. Zoals onder c. staat aangegeven, is ernaar gestreefd het uitzicht vanaf de Zandweg zoveel mogelijk te handhaven. Vanuit de woning 
Zandweg 45 (afstand ca 200 meter) wordt het uitzicht nauwelijks nadelig beïnvloedt. Voor wat de gevreesde waardedaling betreft, wordt 
verwezen naar het gestelde onder e. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. Plan handhaven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e. Plan handhaven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f. Plan handhaven 

2. Dhr. W. Ovaa, Zandweg 38c, 4389 TH 
RITTHEM 
Inspreker pleit voor het handhaven van 
de bestaande beplanting. 

Aan het verzoek zal worden voldaan. Overeenkomstig de stedenbouwkundige schets (figuur 2.3 van de toelichting) vormt het handhaven van 
de bestaande beplanting bij de uitwerking van het plan uitgangspunt. Wel moeten er uiteraard inritten worden gerealiseerd. 

Plan handhaven ; 
rekening houden 
met het verzoek 



ANTWOORDNOTA VOOROVERLEG VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN RITTEHM - ZANDWEG-ZUID 
 
Per e-mail d.d. 23 september 2015 zijn onderstaande instanties, in het kader van het vooroverleg op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, in de gelegenheid gesteld 
om vòòr 1 november 2015 een reactie te geven over het voorontwerp van het bestemmingsplan Ritthem – Zandweg-zuid. Onderstaand zijn de vooroverlegreacties weergegeven met de 
overwegingen van de gemeente. In de kolom conclusie is aangegeven of de reactie aanleiding is geweest tot aanpassing van het plan. 
 
 

REACTIES OVERLEG OVERWEGINGEN  GEMEENTE CONCLUSIE 

1. Provincie Zeeland; brief d.d. 9 oktober 2015 
Geen opmerkingen 

Voor kennisgeving aannemen. Plan handhaven 

  Plan handhaven 

2. Waterschap Scheldestromen; brief d.d. 28 
oktober 2015  
Verzocht wordt initiatiefnemer op het vereiste 
van een watervergunning te wijzen voor het 
dempen en graven van oppervlaktewater. 

Aan dit verzoek zal worden voldaan.   
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