
OORLOGSMUNITIE 

OP BOUWPLAATSEN
Geen verwaarloosbaar risico

Aannemingen

M&J BRAET nv

afdeling EOD

Nieuwpoort
www.braet.be



Voorstelling 

Aannemingen M&J Braet nv

Klasse 7 bouwbedrijf uit Nieuwpoort

 127 jaar actief

 80 personeelsleden

 4 afdelingen:

• Gebouwen en totaalprojecten

• Gevel- en betonrenovatie

• Waterbouw en civiele bouw

• Afdeling EOD: detecteren en 

opsporen van niet ontplofte 

oorlogsmunitie

 ISO 9001 en VCA** gecertificeerd voor    

alle afdelingen



 Niet ontplofte oorlogsmunitie (of CTE = Conventionele en Toxische 
Explosieven): geen verwaarloosbaar risico

 Veiligheid en preventie: stand van zaken
• Wetgeving: B – NL

 Houdt een gepland project een risico op aantreffen van CTE in ?
• Definitie risicovol/niet risicovol project
• Toetsingscriteria voor de kansbepaling op aantreffen CTE

 Remediërende maatregelen op bouwwerven: ontwerp- en uitvoeringsfase 
• Basis: recente leidraad opgesteld door werkgroep MOW-VCB
• Deelprocessen binnen een CTE-gerelateerd saneringsproject
• Munitietoezicht door een CTE-deskundige

 Case studie munitietoezicht

 Mogelijkheid tot vraagstelling

Inhoud



Oude Oorlogsmunitie … blijft gevaarlijk



Veelvuldige incidenten …



Enkele veelzeggende cijfers …

 schatting: tijdens WO1 in totaal ± 1.400.000.000 projectielen afgevuurd

 10 à 15 % van de projectielen kwamen niet tot ontploffing  blindgangers

 jaarlijks ± 3000 interventies door DOVO

 Jaarlijks ± 250 à 300 ton munitie opgehaald door DOVO

 ± 4.5 % van de opgehaalde munitie is toxisch verdacht



Enkele beschouwingen …. 

 niet ontplofte oorlogsmunitie kan over gans België aangetroffen worden
• niet beperkt tot de Westhoek !

 oorlogsmunitie werd gemaakt om te doden en blijft dit nog doen
• ook na 100 jaar !
• meestal oef moment, we hebben chance gehad, maar …
• volgens Documentatiecentrum Flanders Field:

o al 350 doden door achtergebleven munitie uit W01
o al 600 ongelukken met gekwetsten

 oude oorlogsmunitie wordt mettertijd gevaarlijker
• wegroesten omhulsel  inhoud kan vrijkomen

• springstoffen worden instabieler  schok- en wrijvingsgevoelig  



Conclusie: 

 Niet ontplofte oorlogsmunitie …

• is een veiligheidsissue bij grondroerende werken !

• moet deel uitmaken van de risicoanalyse bij het ontwerp en  
uitvoering van grondroerende werken



Wet- en regelgeving rond oorlogsmunitie



 Burgerlijk wetboek: (M.B. 21 januari 1946)
• burgers mogen springtuigen niet aanraken 
• ophaling en ruiming door de bevoegde diensten van het leger (DOVO)

 Codex over het welzijn op het werk, KB “Tijdelijke en Mobiele werkplaatsen”:
• geen melding van oorlogmunitie als gevaarlijke werkomstandigheid

 2014: Initiatief Ministerie van Openbare Werken (MOW) 

• oprichten werkgroep MOW-Vlaamse Confederatie Bouw

• opstellen praktische leidraad:
“Het preventief opsporen en ruimen van niet ontplofte conventionele 

en toxische explosieven in de ondergrond en de waterbodems”
• wordt binnenkort als dienstorder opgelegd
• leidraad bevat aanvullende posten voor typebestekken 250, 260 en 270

 2016: WO1-relicten (ook munitie) vallen onder Vlaams Erfgoeddecreet

Wetgeving - stand van zaken in België



 ARBO-wet: risicoanalyses  ook voor oorlogsmunitie (CE = Conventionele Explosieven)

 toezicht door arbeidsveiligheid,  munitieverdachte werven kunnen stilgelegd worden

 CE risico-inventarisatie door overheden en gemeenten  stilstandkosten vermijden!

 gemeenten werken CE-intensiteitskaarten uit

 in munitieverdachte zones: 
• verplicht vooronderzoek onderbouwde risico-inschatting
• begeleiding archeologisch en bodemkundig onderzoek door CTE-deskundige

 gemeentefonds voor vergoeding (tot 70 %) kosten voor ruiming van CE

 civiele opsporingsbedrijven moeten voldoen aan de WSCS-OCE richtlijnen
• Personeel (examinering !)
• Materieel
• Organisatorisch (Certificatie door TUV)

Wetgeving - stand van zaken in Nederland



Houdt mijn project een risico in?

Toetsing volgens leidraad MOW



Risicovol

project ?



Zeer hoge kans Hoge kans

• (deel)gemeenten binnen de 
“verwoeste gewesten”

• stranden en duinen van de 
Vlaamse Kust

• oude dumpplaatsen van munitie
• (verdwenen) munitieparken
• (verdwenen) militaire 

infrastructuur
• (verdwenen) militaire 

oefenterreinen

• ruime omgeving van
─ industriegebieden
─ havengebieden
─ spoorcomplexen
─ (verdwenen) vliegvelden
─ bruggen, sluiscomplexen
• locaties van grondgevechten met 

artillerieondersteuning
• locaties met grondaanvoer afkomstig van 

onbekende of CTE-verdachte gebieden

ALTIJD VOORZORGSMAATREGELEN 

grondverzet > 100 m3 ?  PER PROJECT TE 
BEKIJKEN

vliegtuigbommen ? ALTIJD MAATREGELEN

Hoe groot is de kans op het aantreffen van CTE ?  



Matige kans Kleine kans

• bebouwde gebieden met oorlogs-
handelingen zonder kennis van:

─ naoorlogse grondroerende werken
─ detectie en opsporing na de oorlog

• naoorlogse wijken binnen stedelijk 
gebied

• geen gekende oorlogshandelingen
• reeds geruimde gebieden
• grootschalige naoorlogse grondroerende 
werken

Protocol “toevalsvondst” Protocol “toevalsvondst”

Hoe groot is de kans op het aantreffen van CTE ?  



Kaart “verwoeste gewesten”  



Ontwerp- en uitvoeringsfase

Remediërende maatregelen op bouwwerven



Projectfasen volgens de leidraad MOW



Ontwerpfase
Vooronderzoek + probleemanalyse





Belangrijke opmerking:

BIJ ZEER HOGE KANS OP AANTREFFEN CTE:

Vooronderzoek + probleemanalyse mag weggelaten worden 

 Direct overgaan tot CTE-sanering !



BRONMATERIAAL: luchtfoto WO1 (Oostduinkerke)



BRONMATERIAAL: militaire kaart WO1 (Oostduinkerke – Nieuwpoort)



BRONMATERIAAL: militaire rapporten W01 (Nieuwpoort)



BRONMATERIAAL: air raid rapporten W02 (vliegveld Koksijde)



BRONMATERIAAL: traceren blindgangers op air strike foto (WO2)



Uitvoeringsfase:
CTE-sanering van

verdachte locaties



Stappenplan CTE-saneringsproject



 Opmaak van het projectplan
• werkmethodes
• risicoanalyse
• preventieve maatregelen
• noodprocedures

 Overlegvergaderingen
• bouwdirectie, klant
• politie, DOVO, hulpdiensten

 Kick-off vergadering

 Werfinrichting

Stap 1: 

projectvoorbereiding



Stap 2: 

ferromagnetische

detectie



Magnetometrie
 passieve meting van de aardmagnetische veldsterkte

 detecteren enkel Fe

 toepasbaar op land als onder water

 2 uitvoeringsmethodes:
• oppervlakte detectie (niet – intrusief)
• dieptedetectie (intrusief)

 interpretatie van de meetgegevens:
• zeer complex  gespecialiseerde software vereist
• verwerking tot:

o magnetische kleurenkaarten
o objectenlijsten van munitieverdachte anomalieën

Courante detectietechniek voor CTE: 



Oppervlaktedetectie met

gradio-magnetometer

Detecteren van CTE:

Niet-verstoord veld

Verstoord veld door anomalie oriëntatie anomalie beïnvloedt aflezing



Ferromagnetische kleurenkaart: per box 100x50 m



Ferromagnetische kleurenkaart: Oostende (Fort Napoleon) 



Oppervlaktedetectie – apparatuur

Gedragen frame – digitale registratie
2 Total Field sensoren op 1 meter tussenafstand

Analoge detectie
Vallon gradio fluxgate magnetometer



Oppervlaktedetectie - apparatuur

getrokken array-opstelling – digitale registratie
4 Total Field sensoren op 1 meter tussenafstand

Met RTK-DGPS plaatsbepaling
online registratie van tracks en metingen op laptop



dieptedetectie

Detecteren van CTE:

 blindgangers vanaf 3 meter diepte
 bij paalwanden of paalfunderingen
methodologie:
• boorgatdetectie

o gaten boren of spuiten op vast patroon 
met inbreng PVC of inox buis

o eerste gat: controle op regelmatige diepte-
intervallen

o magnetometer in gat laten zakken en
diepte + veldsterkte meten

• realtime diepsondering met magnetometer    
achter drukconus



Dieptedetectie met meetbuizen



Dieptedetectie realtime met drukconus

Voordeel: grondsondering en detectie in één keer uitgevoerd

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAmv3lv6fLAhXEwBQKHQdSBxgQjRwIBw&url=http://www.bactec.com/surveys-intrusive.htm&psig=AFQjCNGeFKdJ-ltMkf5EJ8Z3pvFUyDwm7w&ust=1457196380891283
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAmv3lv6fLAhXEwBQKHQdSBxgQjRwIBw&url=http://www.bactec.com/surveys-intrusive.htm&psig=AFQjCNGeFKdJ-ltMkf5EJ8Z3pvFUyDwm7w&ust=1457196380891283


Dieptedetectie: meetresultaten



Stap 3: 

Opsporen van CTE



Opsporings-

proces



 uitzetten gedetecteerde objecten met GPS-apparatuur
 opzoeken oriëntatie van het object
 bepalen van de tophoogte van het object 

 contact tijdens benadering vermijden

Opsporing: lokaliseren



Opsporing: gecontroleerde benadering

 laagsgewijze afgraving 30 à 40 cm dikte
 elke af te graven laag eerst detecteren
 geen object: 
 laag afgraven met beveiligde graafkraan

 object gedetecteerd:
 manueel vrijgraven





Opsporing: identificeren

 munitiesoort bepalen
 gevarentoestand nagaan:

• type ontsteker
• algemene staat van de CTE
• mogelijke inhoud



Opsporing: veiligstellen van de situatie

 veiligheidsperimeter instellen en in stand houden
 melding aan politie  mobiliseert DOVO !
 melding aan DOVO: briefen over de CTE



Opsporing: overdracht aan DOVO

 DOVO opwachten en verder briefen
 indien door DOVO gevraagd: assistentie verlenen

• bij opladen
• bij vernietiging door explosie

o explosieput uitgraven en later dichten
o munitiefragmenten opruimen



Opsporing: overdracht aan DOVO



Stap 4: 

Proces-verbaal van

vrijgave

Opmaken vrijgaverapport:
• overzichtslijst geruimde CTE
• eventuele verdere aanbevelingen
• attest vrijgave werklocatie:
toelating tot verdere uitvoering van              

grondroerende werken



Munitietoezicht 

door een CTE-deskundige

 Wanneer ?
• geen voorafgaande detectie mogelijk
• na toevalsvondst – geen vertraging toelaatbaar
• ondersteuning archeologie

 Werkwijze:
• veiligheidsbriefings voor kraanmachinisten en    

ander betrokken personeel
• CTE-deskundige onderzoekt elke af te graven laag: 
o verdacht object ?  gecontroleerde benadering
o niets verdachts      toelating tot afgraven



Case studie munitiebegeleiding:

baggerwerken op het kanaal IEPER-IJZER (2008-2009)



 opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal nv – afdeling Bovenschelde

 enkele cijfers:

• baggeren van de centrale vaargeul - 10 meter breed.

• trajectlengte: +/- 14 km 

• uitdiepen met 1 à 1.5 meter

 vanaf dag 1 wordt veel munitie bovengehaald 

 ontdekking lekkend fosforprojectiel  baggerwerken stilgelegd

 na offertevraag: Braet aangeduid om munitietoezicht te verlenen

Inleiding:



WO 1:

 kanaal vormde deels het front 
tussen de Duitse en Geallieerde 
troepen (Pilkem Ridge)

 eerste gasaanvallen in 
Steenstrate (1915).

 4 jaar lang frontzone !

 zware veldslagen: Ieperslagen

Oorlogsverleden:



Probleemanalyse:

 zware vervuiling van de kanaalbedding met CTE:

• afgeschoten, niet ontplofte projectielen (blindgangers)

• achtergelaten oorlogsmunitie

• gedumpte munitie

 grote kans op het aantreffen van toxische munitie.



Werkvoorbereiding:

 opstellen van een plan van aanpak en noodplan in overleg met:

• DOVO, kwartier Poelkapelle.

• Hulpdiensten: politie, brandweer en 100.

 toxisch gevaar:

 aandacht voor mogelijke toegangswegen in functie van de 
windrichtingen

 veiligheidsbriefings voor het personeel van de aannemer 
baggerwerken en het toezichthoudend personeel.



 werfinrichting:
• decontaminatiedouche aangesloten op het waterleidingsnet
• bureelkeet voor de briefings

 graafkraan op het ponton:
• gepantserde beplating en ruiten 
• installatie voor overdruk in de cabine 
• aangepast filtersysteem voor strijdgassen

 aangepaste PBM’s voor de CTE-deskundigen en de kraanmachinist:
• chemisch bestendige werkkledij
• gasmaskers
• decontaminatieproducten

 omgevingslucht op het baggerplatform voortdurend met de Chemrae
detector op toxische stoffen onderzocht.

Extra beveiligingsmaatregelen:



Uitvoering:

 op beunbakken: zeefrooster met krachtige waterjets.

 baggerslib wordt door de kraan over de zeef uitgestort en doorgespoeld

 achtergebleven materiaal wordt door de CTE-deskundigen onderzocht.

 munitie wordt geïdentificeerd en beveiligd

 toxisch verdachte munitie wordt ingepakt en met de ChemRae en Cam+ 
detectieapparatuur onderzocht op lekkage

 indien nodig, lekken dichten met snel verhardende plaaster

 fosforhoudende munitie wordt in waterbakken gestockeerd

 regelmatige afvoer van de munitie naar de opslagbakken langs de oever

 bij ontdekking van munitie wordt DOVO onmiddellijk gebrieft:

 DOVO steeds op de hoogte van wat er afgevoerd moet worden.

 dagelijkse afhaling door DOVO 



Uitstorten baggerspecie op rooster – wegspoelen specie
Rooster controleren op achtergebleven CTE



EXTRA PBM’s + BEVEILIGING VOOR TOXISCHE MUNITIE

Vapourcheck met ChemRae

Chemical suit +
gasmasker



Een rijke oogst:

 meer dan 2500 stuks munitie geruimd:

• 629 hand- en geweergranaten

• 19 mortieren

• 69 projectielen

• klein kaliber munitie: kogels, …





Studiedag “ondergrondse risico’s”

Boeverbos – Brugge

25 april 2016


