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Onderwerp Richtlijnen vernietigingslocaties

Geachte Hr. Hol,
Middels deze brief wil ik u op de hoogte stellen van de richtlijnen
“vernietigingslocaties”.

Een vernietigingslocatie moet indien mogelijk aan de volgende eisen voldoen:
 Geen bebouwing of verkeer binnen de uitwerking van de munitie;
 Voor het publiek af te sluiten c.q. controleerbaar dat er geen publiek het terrein
betreedt;
 Overzichtelijk zijn (voor grote of meerdere geschutsprojectielen een straal van
ca. 100 meter rond het springpunt);
 Geen brandbare vegetatie rondom het vernietigingspunt;
 Geen pijpleidingen en kabels in de ondergrond of hoogspanningsleidingen e.d.
binnen de uitwerkingssfeer van de munitie;
 Bij voorkeur zandgrond waar men tot ca. 1,50 meter diep kan ingraven zonder
op grondwater te stuiten;
 Indien ingraven niet mogelijk is dient een zanddepot te worden aangelegd waar
men met het aanwezige zand het te vernietigen explosief 10-15 maal zijn kaliber
kan afdekken.

De daadwerkelijke situatie van een aangewezen vernietigingslocatie zal door de
ploegcommandant van de EOD ruimploeg worden geschouwd op bruikbaarheid.
Dit is o.a. afhankelijk van de te vernietigen munitieartikel(en), bodemstructuur en
omgeving.
Voor het vernietigen van vliegtuigbommen gelden, afhankelijk van het type bom,
andere eisen.
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Tevens wil ik er nogmaals op wijzen dat een vooraf bepaalde locatie alleen gebruikt
kan worden indien de ploegcommandant van de EOD ruimploeg het verantwoord
vindt om het munitieartikel naar die locatie te transporteren.
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