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Geachte heer Jawid, 
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Aantal bijlage (n): 2 

- Protocol spontane vondsten 

- NGE-tekening 

 

Datum: 2018-11-28 

Naar aanleiding van uw verzoek d.d. 26 november 2018, of er niet gesprongen explosieven 
zijn gelegen ter plaatse van de projectlocatie Parkhaven te Rotterdam is een controleverzoek 
uitgevoerd.  
 
Aanleiding voor dit controleverzoek is vooronderzoek i.v.m. woningbouw ter hoogte van de 
projectlocatie.  
 
Ten behoeve van dit controleverzoek is het in opdracht van de gemeente Rotterdam 
vervaardigde gemeentebrede Vooronderzoek, uitgevoerd door het bedrijf Saricon, 
geraadpleegd (versie 13 november 2018).  
 
Conclusie: 
Op basis van de gegevens uit het gemeentebrede Vooronderzoek concluderen wij dat deze 
locatie 3 verdachte gebieden bevat ten aanzien van het aantreffen van niet gesprongen 
explosieven uit de Tweede Wereldoorlog van de hoofdsoort(en) geschutmunitie. 
 
Het betreft de volgende verdachte gebieden: 

 

Gebiedsnummer : O0002 

Soort   : meerdere hoofdsoorten 

Verschijningsvorm : gedumpt 

Aantal   : onbekend 

 

Gebiedsnummer : O003 

Soort   : meerder hoofdsoorten 

Verschijningsvorm : gedumpt 

Aantal   : onbekend 

 

Gebiedsnummer : O0085 

Soort   : meerdere hoofdsoorten 

Verschijningsvorm : gedumpt 

Aantal   : onbekend 
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Derhalve zien wij wel belemmeringen voor het uitvoeren van grondroerende werkzaamheden 
in de overlappende delen. Er dient vooraf nader onderzoek plaats te vinden. Dit nader 
onderzoek dient of te bestaan uit een aanvullend Vooronderzoek (bij voorkeur door een 
WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf) waarbij de verticale afbakening wordt bepaald, eventueel 
met contra indicatie (voor het deel van het aandachtgebied geldt dat de aard van de militaire 
aanwezigheid dient te worden bepaald) of het opstellen van een Project Risico Analyse (PRA) 
waarbij ook voorgaande wordt meegenomen of het opstellen van een projectplan als er direct 
tot detectie wordt overgegaan. 
 
Wellicht ten overvloede, wijs ik u er nadrukkelijk op dat wij niet kunnen garanderen dat er geen 
niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog zullen worden aangetroffen in het 
onverdachte gebied. Wordt (mogelijk) CE aangetroffen dan dient het protocol spontane 
vondsten te worden gevolgd. (Zie bijlage) 
 
Mocht u naar aanleiding van dit controleverzoek nog vragen hebben, dan kunt u contact 
opnemen met H. van Brast, controleverzoekensb@rotterdam.nl of telefoon 14 010. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
Directeur Stadsbeheer Openbare Werken 
(voor deze) 
 

 
 
 
W. Kovacs 
Hoofd Leidingenbureau en Beheer Ondergrond 
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