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Opgave van wijzigingen
Datum
15-12-2021

15-12-2021

Wijziging
Werkveld Specifiek Certificerings-Systeem Opsporing Conventionele
Explosieven(WSCS-OCE) is m.i.v. 01-01-2020 vervangen door
Certificatieschema Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten (CS-OOO). Alle
verwijzingen naar WSCS-OCE zijn vervangen door CS-OOO.
Er is per 29-09-2021 een nieuwe Regeling vervoer van te ruimen
explosieve stoffen en voorwerpen EODD 2021 van kracht, nota
BS2021016802. Hst. 3220 “Classificatie van gebruikte munitie” is
aangepast op B9 en B10, tevens zijn alle verwijzingen naar de ”oude”
regeling gewijzigd met naar de “nieuwe” regeling.
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LEXICON DEEL 1: AFKORTINGEN
Met betrekking tot dit document zijn, om onderscheid te maken tussen Nederlandstalige en
Engelstalige teksten, de laatste cursief afgebeeld.

ADR

AIRFIELD DAMAGE REPAIR

ADR

ACCORD EUROPEEN RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL DES
MARCHANDISES DANGEREUSES PAR ROUTE

AEODP

ALLIED EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL PUBLICATION

AJP

ALLIED JOINT PUBLICATION

AS

ADVANCE SEARCH

ATP

ALLIED TACTICAL PUBLICATION

ACW

ABANDONED CHEMICAL WEAPONS (OPCW)

BCMD

BIOLOGICAL CHEMICAL MUNITIONS DISPOSAL

C&AE

COMBAT & ASSAULT ENGINEERS

CBRN

CHEMICAL, BIOLOGICAL, RADIOLOGICAL AND NUCLEAR

CMD

CONVENTIONAL MUNITION DISPOSAL

C-IED

COUNTERING IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICES

CS-OOO

CERTIFICATIESCHEMA OPSPOREN ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN

CWC

CHEMICAL WEAPONS CONVENTION (OPCW)

CBRNe

CHEMISCH BIOLOGISCH RADIOLOGISCH NUCLEAIR RADIOLOGISCHEXPLOSIEF

EO

EXPLOSIVE ORDNANCE

EOC

EXPLOSIVE ORDNANCE CLEARANCE

EOD

EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL

EODD

EXPLOSIEVEN OPRUIMINGSDIENST DEFENSIE

EODTIC
EOR

EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL TECHNICAL INFORMATION CENTRE
EXPLOSIVE ORDNANCE RECONNAISSANCE

EV

EXPLOSIEVENVERKENNER

FP

FORCE PROTECTION

HNS

HOST NATION SUPPORT

IDD

IMPROVISED DISPERSAL DEVICE

IED

IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICE

IEDD

IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICE DISPOSAL

ISD

IMPROVISED SPRAYING DEVICE
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JDP

JOINT DOCTRINE PUBLICATION

KCW&M

KENNISCENTRUM WAPENSYSTEMEN & MUNITIE

KMAR

KONINKLIJKE MARECHAUSSEE

KSE

KNOWLEDGE, SKILLS & EXPERIENCE

MAS

MARITIME ADVANCED SEARCH

NATO

NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION

NFI

NEDERLANDS FORENSISCH INSTITUUT

NLR

NEDERLANDS LUCHT- EN RUIMTEVAARTCENTRUM

NMW

NAVAL MINE WARFARE

NMCM

NAVAL MINE COUNTER MEASURES

NOTAM

NOTICE TO AIRMAN

OBM

OPTREDEN BIJ BOMMELDINGEN

PAR

POST ATTACK RECONNAISSANCE

PBM

PERSOONS BESCHERMINGS MIDDEL

PVO

PROTOCOL VERDACHTE OBJECTEN

TEV

TEAMLEIDER EXPLOSIEVEN VEILIGHEID

TNO

TOEGEPAST-NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

TTP

TACTICAL TRAINING PROCEDURE

TTW

TERRITORIALE WATEREN

UWCMD

UNDERWATER CONVENTIONAL MUNITION DISPOSAL

UWIEDD

UNDERWATER IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICE DISPOSAL

UXO

UNEXPLODED ORDNANCE

VLG

VERVOER VAN GEVAARLIJKE STOFFEN OVER DE WEG

WVGS

WET VERVOER GEVAARLIJKE STOFFEN
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LEXICON DEEL 2: TERMINOLOGIE EN DEFINITIES
Abandoned Explosive Ordnance, Explosive Ordnance that has not been used during an
armed conflict that has been left behind or dumped by a party to an armed conflict, and that
is no longer under the control of the party that left it behind or dumped it. (reference AJP
3.18)
Note: Abandoned Explosive Ordnance may or may not have been primed, fused, armed or
otherwise prepared for use and may also include Explosive Ordnance which has become
hazardous by damage or deterioration.
Abandoned Chemical Weapons,
Chemical weapons, including old chemical weapons, abandoned by a State after
1 January 1925 on the territory of another State without the consent of the latter.(reference
CWC).
Access Procedures, Those actions taken to facilitate freedom of movement to the location
of an item of Explosive Ordnance necessary for subsequent EOD procedures, without
touching the item or EO. (reference UN EOD manual).
Bombfactory. A factory or workshop where EO are serial made. according a standard.
Blast. Blast is een schokgolf door lucht die wordt opgewekt door een explosie. Een
schokgolf ontstaat doordat bij een explosie in zeer korte tijd gassen worden
gevormd die de omringende lucht verdichten en verplaatsen. (TNO rapport 2012M11179).
Camouflet, The resulting cavity in a deep underground burst when there is no rupture of the
surface.(NATO) If the explosion reaches the surface then it is called a crater. The term was
originally defined as a countermine dug by defenders to prevent the undermining of a
fortress's walls during a siege. Because of the presence of high levels of toxic fumes from the
explosive, including carbon monoxide, and the weakness of the soft earth overlying the
cavern, camouflets are extremely hazardous to area clearance personnel.(AAP6 / AAP-19)
Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Explosive Ordnance. A fully engineered
assembly designed to cause the release of a chemical or biological agent or radiological
material onto a chosen target or to generate a nuclear detonation. (reference AJP 3.18).
Collateral Damage, The unintentional deaths and injuries of people who are not soldiers,
damage that is caused to homes, hospitals, schools, churches, factories, infrastructure and
heritage, damage with an unproportioned economic, social and/or political impact and
damage with an unproportioned impact on the environment. (reference Cambridge
dictionary).
Conventional Munition, Complete device charged with explosives, propellants,
pyrotechnics, initiating composition but without chemical, biological, radiological or nuclear
material, for use in military operations, including demolitions. (reference AJP 3.18).
Conventional Munition Disposal, The use of EOD procedures on complete devices charged
with explosives, propellants, pyrotechnics, initiating composition for use in military
operations, including demolitions. (reference AJP 3.18).
Countering Improvised Explosive Devices, The collective efforts to defeat an Improvised
Explosive Device system by attacking networks, defeating devices and preparing a force.
(reference NATO Term database).
Detection Procedures, Those actions taken by any means to discover the presence of an
item or substance of potential Explosive Ordnance significance. (reference UN EOD manual).
EOD specialists enablers,
An EOD enabler conducts activities on the capabilities: EOR,
EOC, CMD, IEDD and CBRN EOD. EOD enablers are primary embedded in the EODD (JDP
3.18).
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EOD-personeel, Defensie personeel die functioneel werkzaam is met EOD. (bepaald in dit
document).
EOD-transport, Transport in het kader van EOD-ruimwerkzaamheden. (bepaald in dit
document).
EOD-operator, According AEODP-10, EOD Trained and qualified, personnel.
EOD-opruimer, Opgeleid en bevoegd persoon voor EOD-werkzaamheden. (bepaald in dit
document).
Evaluation Procedures, Those actions taken to analyze the results obtained from EOD
identification procedures to assess the likely mode of action it’s and associated hazards along
with those in the locality. (reference UN EOD manual).
Explosive Components, In a munition, a discrete item that contains an energetic material.
(reference NATO-Term database ).
Explosive Ordnance, All munitions containing explosives, nuclear fission or fusion materials
and biological and chemical agents. (reference NATO Term database).
Examples: bombs and warheads; guided and ballistic missiles; artillery, mortar, rocket and
small-arms munitions; all mines, torpedoes and depth charges, demolition charges;
pyrotechnics; clusters and dispensers; cartridge and propellant-actuated devices; electroexplosive devices; improvised explosive devices; and all similar or related items or
components explosive in nature.
Explosive Ordnance Clearance, EOD procedures undertaken by qualified enablers to
reduce or eliminate the threat posed by Explosive Ordnance from a defined area, i.e.
conventional munition. (reference AJP 3.18).
Explosive Ordnance Disposal, The detection, accessing, uncovering, identification,
mitigation, rendering safe, recovery, exploitation and final disposal of explosive ordnance,
regardless of condition. (reference NATO Term database).
Note: Explosive ordnance disposal extends to explosive remnants of war and stockpiles, or
other explosive ordnance that has become hazardous by damage or deterioration.
Explosive Ordnance Reconnaissance, The investigation, detection, location, marking,
initial identification, confirmation and reporting of suspected unexploded Explosive Ordnance
in order to determine further action. (reference NATO Term database).
Explosive Ordnance Threat, An indication of the potential harm to military forces from the
number, nature, disposition and detectability of Explosive Ordnance in a given area.
(reference AJP 3.18).
Explosive Remnants of War, Unexploded Explosive Ordnance and Abandoned Explosive
Ordnance. (reference AJP 3.18).
Explosive Threat Management, Explosive threat management manages all aspects at
tactical level up to military-strategic level regarding countering explosive threats resulting in
balanced employment of C-IED related capabilities within time available. (reference doctrineaanwijzing MC&E 2018-1).
Final Disposal Procedures, Those actions within EOD which include demolition,
neutralization, burning or other appropriate means that result in the elimination (complete
destruction) of explosive ordnance hazards. In some cases, the Rendering Safe Procedure is
the final disposal. (reference UN EOD manual).
Gevaarsfactoren, Dit zijn factoren die betrekking hebben op het explosief zelf, waardoor
het explosief ongecontroleerd in werking kan treden. (bepaald in dit document).
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Hazard Mitigation, Application of control measures intended to reduce the likelihood of the
initiation of an item of Explosive Ordnance and/or the consequences of such an initiation.
(reference UN EOD manual).
Host Nation Support, Civil and military assistance rendered in peace, crisis, and war by a
Host Nation to Allied forces and NATO organizations which are located on or in transit
through the Host Nation's territory.
Identification Procedures, Those actions taken to establish the make-up and
characteristics of an item of Explosive Ordnance. (reference UN EOD manual).
Improvised Explosive Device, A device placed or fabricated in an improvised manner
incorporating destructive, lethal, noxious, pyrotechnic or incendiary chemicals and designed
to destroy, incapacitate, harass or distract. (reference NATO Term database).
Improvised Explosive Device Disposal, The use of Explosive Ordnance Disposal
Procedures on an Improvised Explosive Device. (reference NATO Term database).
Invloedsfeer, De omgeving waarin beïnvloedingen van buitenaf tot een reactie van het EO
kunnen leiden. (bepaald in dit document).
Invloedsfactoren,
Dit zijn alle factoren van buitenaf die kunnen leiden tot een
ongecontroleerde werking van het explosief. (bepaald in dit document).
Location Procedures, Those actions within an EOD task which results in determining the
presence and position of an item or Explosive Ordnance. (reference UN EOD manual).
Militaire bijstand, Hulp door de krijgsmacht aan civiele autoriteiten in uitzonderlijke
omstandigheden. Conform de politiewet 2012 artikel 58 (in bijzondere gevallen) of 59
(permanente bijstand) of Conform de wet op de veiligheidsregio artikel 51
Military Engineering, A function in support of operations to shape the physical operating
environment. (reference NATO Term database)
Military Search, The planning and application of appropriate procedures and techniques to
confirm the presence or absence of specified targets in support of military activities.
(reference NATO Term database).
Mine Counter Measures, All methods for preventing or reducing damage or danger from
mines. (reference ATP 6).
Munitie,

Zie Munition.

Munition, A complete device charged with explosives, propellants, pyrotechnics, initiating
composition or chemical, biological, radiological or nuclear material, for use in military
operations, including demolitions. (reference NATO Term database).
Note:
1. In common usage, “munitions” (plural) may be military weapons, ammunition and
equipment.
2. Ammunition. Preferred term(s): munition (NATO agreed).
Old Chemical Weapons,
(a) Chemical weapons which were produced before 1925; or
(b) Chemical weapons produced in the period between 1925 and 1946 that have
deteriorated to such extent that they can no longer be used as chemical
weapons.
Pre bomb check, Actions taken to control the absence of explosives in a controlled area.
Pont, Schip voor het kruisen van een binnenwater anders dan een zoutveer. (bepaald in dit
document).
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Recording and Recovery Procedures. Those actions taken to document and retrieve
items of Explosive Ordnance or components thereof that are in an acceptable state of safety.
These procedures including the reporting of EOD incidents. (reference UN EOD manual).
Rendering Safe, An Explosive Ordnance Disposal Procedure involving the application of
special methods or tools with the intention of interrupting the functions of, or separating,
essential components of unexploded Explosive Ordnance to prevent detonation, combustion,
toxic release or another unacceptable effect. (reference AJP 3.18).
Risk Appetite, The amount and type of risk the organization is willing to take in order to
meet their strategic objectives.
Ruimplan, is een volgens plan uit te voeren taak met een begin en een einde, die gericht is
op een helder omschreven en meetbare doelstelling en die binnen de gestelde tijd met de
toegewezen personele, financiële en materiele middelen moet worden gerealiseerd onder de
verantwoordelijkheid van een aangewezen persoon. Dit ruimplan kan regulier als ook
projectmatig worden uitgevoerd. (bepaald in dit document).
Ruimwerkzaamheden, Zie EOD
Uitwerkingsfeer, Betreft de omgeving tot waar de directe uitwerkingen van een EO
verwacht wordt.
Uitwerkingsfactoren, Dit zijn effecten die optreden na het in werking treden van het
explosief.
Unexploded Explosive Ordnance, Explosive Ordnance which has been primed, fused,
armed or otherwise prepared for action, and which has been fired, dropped, launched,
projected or placed in such a manner as to constitute a hazard to operations, installations,
personnel or material and remains unexploded either by malfunction or design or for any
other cause. (NATO agreed). (reference NATO Term database).
Veiligheidsmaatregelen,
zijn die maatregelen die worden getroffen om te voorkomen
dat een explosief ongecontroleerd tot explosie komt. (bepaald in dit document).
Weapons of Mass Destruction, A weapon such as a nuclear weapon, a chemical weapon
or a biological weapon that cause a lot of destruction and kill many people. (reference Oxford
dictionary).
Zoutveer, Schip waarmee tegelijkertijd voertuigen en passagiers, andere dan de
bemanning van de voertuigen, worden vervoerd over een bepaald traject. (bepaald in dit
document).
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1000

ALGEMEEN

1100

INLEIDING

Explosive Ordnance Disposal (EOD) valt binnen de drie hoofdtaken van Defensie:
1. bescherming van het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied, inclusief de
Caribische delen van het Koninkrijk;
2. handhaving en bevordering van de internationale rechtsorde en stabiliteit;
3. internationale ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving,
rampenbestrijding en humanitaire hulp.
Voor alle drie de taken gelden de Joint Doctrine Publicatie – EOD Support to
Operations (JDP 3.18) en de NATO-publicaties1 als primaire guideline.
Voor de taken in het kader van nationale operaties, militaire bijstand en Host
Nation Support (vredestijd) is in aanvulling op de JDP 3.18 het Handboek EOD
ontwikkeld.
Explosive Ordnance Disposal (EOD) is het detecteren, benaderen, toegang verkrijgen,
identificeren, nemen van veiligheids- en beschermende maatregelen, veiligstellen,
verwijderen/verplaatsen, uitvoeren van exploitatie op en vernietigen van Explosive
Ordnance, onafhankelijk van de conditie.
Bron: NATO Term database (betreft vertaling).

Explosive Ordnance (EO) betreft alle munitie welke een explosieve, chemische,
biologische, radiologische en/of nucleaire lading bevat. Voorbeelden hiervan zijn: bommen,
gevechtsladingen, geleide en ballistische raketten, artilleriemunitie, mortieren, kleinkalibermunitie, mijnen, torpedo’s, dieptebommen, vernielingsladingen, pyrotechnische
middelen, clustermunitie, inrichtingen in werking gesteld door patronen en stuwstoffen,
elektrische- explosieven ontstekingsinrichtingen, geïmproviseerde explosieven (IED) en alle
soortgelijke of aanverwante explosieve voorwerpen en of onderdelen.
Bron: NATO Term database (betreft vertaling).

1200

DOELSTELLING EN DOELGROEP

Het Handboek EOD is gericht op de uitvoer van EOD-activiteiten in het kader van nationale
operaties. Het schetst voor de defensiemedewerker hierin enerzijds de kaders waarbinnen de
taak uitgevoerd dient te worden en geeft anderzijds richtlijnen over ‘hoe te handelen’.
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REIKWIJDTE

Het Handboek EOD is van toepassing op alle EOD-activiteiten van defensie medewerkers in
het kader van nationale operaties, militaire bijstand en Host Nation Support.

EOD-gerelateerde NATO-publicaties zijn o.a. ALLIED JOINT DOCTRINE FOR EXPLOSIVE
ORDNANCE DISPOSAL SUPPORT TO OPERATIONS (AJP 3.18), ALLIED TACTICAL
PUBLICATION FOR EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL (ATP 3.18.1) & ALLIED EXPLOSIVE
ORDNANCE DISPOSAL PROCEDURES-series.
1
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Daarnaast kan het Handboek EOD dienen als richtlijn bij de risicoanalyse tijdens overige
EOD-activiteiten, daar waar de NATO-publicaties ruimte laten voor interpretatie, c.q.
onvoldoende handvatten bieden.
Bepalingen die slechts voor één defensie-eenheid van toepassing zijn, worden door die
defensie-eenheid separaat beschreven. Voor de EODD is dit beschreven in de vaste orders
EODD en EOD-procedures en -werkinstructies). Voor de Defensie Duikgroep is dit beschreven
in werkinstructies en voor de mijnenbestrijdingseenheden in o.a. het orderboek
commandant.
De teksten en tabellen in dit handboek dienen als richtlijn worden toegepast2. Er zullen
restrisico’s blijven bestaan. De in teksten en tabellen genoemde aanwijzingen en richtlijnen
dienen door de voor de taakuitvoering verantwoordelijke functionaris meegenomen te
worden in de overwegingen om te komen tot een gedegen besluit.

1400

EVALUATIE

Een veranderende dreiging, wijzigingen in wet- en regelgeving, ontwikkelingen in de ‘stand
der techniek’ en ‘stand der wetenschap’, resultaten uit onderzoeken en geleerde lessen
vormen de basis voor de periodieke evaluatie van het Handboek EOD.
Het Defensie Expertisecentrum Explosievenopruimingsdienst Defensie (DEC EODD) zal als
eigenaar het initiatief nemen tot deze evaluatie. Minimaal iedere twee jaar wordt Handboek
Explosieven Opruiming geëvalueerd. Tussentijds kunnen voorstellen tot wijzigingen
ingebracht worden bij het DEC EODD.

1500

WET- EN REGELGEVING

Nationale en internationale wet- en regelgeving (zoals ook opgenomen in de lijst met
brondocumenten) vormt de basis en kaders voor het Handboek EOD.

1600

LEESWIJZER

In het hoofdstuk ‘Basisafweging tijdens nationale operaties’ wordt ingegaan op de EOdreiging, de EOD-principes, de benodigde competenties, de uitvoer van nationale operaties
en de commandovoering & communicatie.
Vervolgens wordt de bepalingen ten aanzien van het transport en de opslag van EO tijdens
en na de uitvoer van een EO-incident beschreven.
Voor, tijdens en na wordt ingegaan op de te nemen veiligheids- en beschermende
maatregelen de uitvoer van een EO-incident.
In de bijlage staan de veiligheidsafstanden beschreven.
Om onderscheid tussen de Engelstalige begrippen en afkortingen ten opzichte van de
Nederlandse te maken zijn de eerste cursief geplaatst.

Met uitzondering van de rood omkaderde teksten, welke gelden als dienstvoorschrift,
artikel 135, Wetboek van Militair Strafrecht.
2
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2000

EOD TIJDENS NATIONALE OPERATIES

2100

ALGEMEEN

2110

EO DREIGING

Bij Explosive Ordnance Disposal (EOD) wordt een onderscheid gemaakt tussen explosieven
opruiming van conventionele munitie, Conventionele Munition Disposal (CMD),
Biologisch/chemische munitie, Biological Chemical Munition Disposal (BCMD)
geïmproviseerde explosieven, Improviced Explosive Device Disposal (IEDD) en onderwater
wapens, Underwater Explosive Ordnance Disposal (UWEOD)
In het huidige optreden is de scheidslijn tussen conventionele munitie en geïmproviseerde
explosieven echter steeds minder duidelijk. Er dient dan ook eerder gesproken te worden
over bekende en onbekende munitie.
1. Bekende munitie is munitie welke volledig geïdentificeerd is en waarvan de aspecten;
hoe veilig te stellen, hoe te verwijderen, hoe te verplaatsen en hoe te vernietigen, zijn
beschreven.
2. Onbekende munitie is alle munitie dat nog niet als bekende munitie aangemerkt kan
worden.
De exploitatie van gegevens over de (uit)werking van EO worden steeds belangrijker. Mede
daarom is het cruciaal dat EOD stafcapaciteit is opgenomen in de commandovoering.

2120

EOD-FILOSOFIE & PRINCIPES

De EOD-filosofie & principes zoals beschreven in de NATO-publicaties; AJP 3.18 en ATP
3.18.1 gelden ook bij nationale operaties, met de aantekening dat veiligheid voor personeel
en het minimaliseren van de schade aan gezondheid, eigendom en milieu de hoogste
prioriteit hebben. Het afwijken van deze prioritering kan alleen in overleg met de
verantwoordelijke autoriteit en de commandant van de uitvoerende defensie-eenheid. Deze
filosofie & principes zijn ook vermeld in paragraaf 4200.
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COMPETENTIES
ALGEMENE BEPALING

Alleen een defensiemedewerker die is opgeleid en bekwaam is gebleven op het gebied van
EOD mag EOD-handelingen uitvoeren binnen zijn/haar bevoegdheid en bekwaamheid. De
EOD-handelingen moeten passen binnen de taakstelling van de defensie-eenheid waartoe de
defensiemedewerker behoort of aan is toegewezen.

2220

KENNIS

De Explosievenopruimingsdienst Defensie (EODD) is, conform de Aanwijzing CDS 811 – Joint
organisatiedelen, aangewezen als de kennisautoriteit op het gebied van EOD. Het DEC EODD
is hierin de normsteller. EOD opleidingen worden verzorgd door of onder auspiciën van de
EODD-school, de Defensie Duikschool en het Opleidingstrainingscentrum Genie.
De basisopleidingen voor EOD zijn in lijn met de EXPLOSIVE ORDANCE DISPOSAL
PRINCIPLES AND MINIMUM STANDARDS OF PROFICIENCY (AEODP 10). Het met goed gevolg
afronden van een opleiding dient te worden geregistreerd in het
personeelsadministratiesysteem ‘Peoplesoft’.
Eenheid specifieke aanvullende opleidingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de
commandant van de eenheid en moeten opgenomen zijn in de arbeidskwalificatielijst. Het
met goed gevolg hebben afgerond van een betreffende opleiding dient eveneens te worden
geregistreerd in het personeelsadministratiesysteem ‘Peoplesoft’.

2230

VAARDIGHEDEN

Na het afronden van een opleiding is het noodzaak dat een individu zijn/haar kennis en
aangeleerde vaardigheden behoud om de handelingen binnen EOD op een juiste wijze te
kunnen uitvoeren.
De commandant van een eenheid die een taak heeft binnen EOD is verantwoordelijk voor het
opzetten en borgen van een systematiek om de geleerde kennis en vaardigheden, m.b.t. de
uitvoer van die EOD-handelingen, te borgen.

2240

ATTITUDE

De attitude (of houding) van een individu die handelingen binnen EOD uitvoert of mag
uitvoeren is een cruciaal element voor de EOD-principes.
In de basisopleiding wordt deze attitude aangeleerd en van het individu wordt verwacht dat
hij/zij:
1. de EOD-handelingen uitvoert conform de procedures;
2. gevraagd en ongevraagd advies geeft, m.b.t. de te nemen veiligheids- en beschermende
maatregelen.
3. indien er afgeweken moet worden van de procedures er een gedegen risicoanalyse
gemaakt wordt alvorens verdere EOD-handelingen uit te voeren;
4. Stopt met de uitvoer van de EOD-handelingen, zodra de veiligheidssituatie dit vereist en
deze pas weer aanvangt zodra de situatie dit weer toelaat.
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UITVOERINGSASPECTEN NATIONALE OPERATIES
EENHEDEN

Binnen het proces van EOD hebben meerdere defensie-eenheden een rol. Een duidelijke
taakafbakening, het borgen van onderlinge afstemming en het zorgen van aansluiting op
elkaar is een taak welke onderdeel moet zijn van de commandovoering.
In de JDP 3.18 is beschreven welke eenheden, welke rol hebben binnen EOD.

2320

BEVOEGDHEID DEFENSIE-EENHEDEN

In het optreden in de nationale sector hebben zowel defensie, de politie en gecertificeerde
opsporingsbedrijven een rol.
Conventionele munitie, CMD.
Het opsporen en vernietigen van conventionele munitie binnen het Koninkrijk der
Nederlanden is binnen Defensie voorbehouden3 aan de EODD (land en onderwater), de
Defensie Duikgroep (onderwater) en de maritieme mijnenbestrijdingseenheden
(onderwater). Hierbij geldt:
1. Het uitvoeren van de Render Safe Procedure op conventionele munitie is voorbehouden
aan daartoe opgeleid en bekwaam personeel van de EODD.
2. Hiertoe opgeleid en bekwaam personeel van de Defensie Duikgroep en maritieme
mijnenbestrijdingseenheden mogen conventionele munitie ‘stand-off’ vernietigen. Dat wil
zeggen vernietigen door het plaatsen van een vernietigingslading naast of tegen de
munitie of door het eerst verslepen van deze en het daarna vernietigen van deze.
Biological, Chemical Munition Disposal, BCMD
Biologische en chemische munitie kan op verschillende wijze worden aangetroffen.
Bijvoorbeeld achtergelaten, in zee gedumpt of begraven. Voor deze munitie gelden specifieke
EOD methoden, waarbij een BCMD opleiding en training van belang zijn.
Het aantreffen van chemische munitie zal via de hiërarchieke lijn gemeld moeten worden
aan: Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW). Dit vanwege afspraken,
vastgelegd in de Chemical Weapons Convention (CWC)
Bij het aantreffen van chemische munitie geldt een onderscheid naar gelang de productie
datum van het artikel.
Chemische munitie van productie voor 1925, valt geheel onder de verantwoordelijkheid van
het land waarin dit is aangetroffen.
Vanaf productie 1925 geldt dat het land van productie aansprakelijk is voor dit product. Het
aangetroffen OCW wordt gezien als abandoned chemical weapons (ACW)
Een productie tot 1946 wordt gedefineerd als Old Chemical Weapons (OCW).4

Conform: Brief van de Minister van Binnenlandse zaken van 14 november 1972, U 9149
Kabinet, deels ADR, PVO en regeling OBM).
3

Old Chemical Weapons means:
(a) Chemical weapons which were produced before 1925; or
4
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Abandoned Chemical Weapons means:
Chemical weapons, including old chemical weapons, abandoned by a State after
1 January 1925 on the territory of another State without the consent of the latter.

Geïmproviseerde explosieven
De regeling Optreden bij Bommeldingen, 1979, beschrijft het geïmproviseerde explosief als:
•

Een voorwerp dat op een geïmproviseerde wijze is geplaatst of aangemaakt en dat
vernielende, dodelijke, schadelijk, pyrotechnische of brandverwekkende stoffen
bevat met als doel te vernietigen, te verstikken, verminken, verwarring te stichten of
te kwellen.
Het kan zijn samengesteld uit militaire componenten, maar is normaliter vervaardigd
uit niet-militaire middelen.

In het Protocol Verdachte Objecten (PVO) (2015) wordt gesproken over een verdacht CBRNe
incident als zijnde een incident met een CBRN agentia en/of explosieven, waarbij wordt
uitgegaan van een opzettelijke dreiging tegen personen of goederen en/of een aangetroffen
of aangekondigd voorwerp dat door de specifieke manier van plaatsing en/of de locatie waar
dit is aangetroffen kan worden aangemerkt als:
1. Een wapen of onderdeel van een wapen in de vorm van explosieven c.q. een
geïmproviseerd explosief.
2. Een wapen dat is gemaakt door toepassing van een CBRN-middel, al dan niet in
combinatie met een explosief middel.
De analyse van de melding en de verkenning van het verdachte object is een taak van de
Teamleider CBRN-Explosieven Veiligheid (TEV). Dit is een opsporingsambtenaar van de
Koninklijke Marechaussee (KMar) of politie.
Indien sprake is van een gerede verdenking op de aanwezigheid van explosief materiaal, al
dan niet in combinatie met CBRN-agentia, dient de opsporingsambtenaar gebruik te maken
van de expertise van de EODD. Betreft de benodigde inzet het ruimen van een
(geïmproviseerd) explosief, dan dient de aanvraag direct te worden gericht aan tot de EODD.
In het kader van Host Nation Support, havenbescherming of een pre-bomb check kan
preventief gezocht worden naar (geïmproviseerde) explosieven. Dit zoeken geschiedt door de
EODD, de KMar/politie zijnde explosievenverkenner en TEV (op land en de Defensie
Duikgroep (onderwater).
Het ruimen van geïmproviseerde explosieven wordt uitsluitend verricht de EODD.

2400
2410

COMMANDOVOERING EN COMMUNICATIE
INLEIDING

EOD is een ondersteunend element. Dit betekent dat EOD-eenheden m.b.t.
commandovoering en communicatie aansluiten bij de commandovoering en communicatie
van diegenen die zij ondersteunen. Dit noodzaakt de opname en rol van een EOD Staff
Officer in een Commando Plaats Incident (CoPI), staf of hoofdkwartier.

(b) Chemical weapons produced in the period between 1925 and 1946 that have deteriorated
to such extent that they can no longer be used as chemical weapons
20

Een aantal procedures en (rapportage)formats zijn hieronder weergegeven. Dit om te zorgen
voor een eenduidige werkwijze, in de samenwerking hierin met civiele instanties en
(semi)overheidsinstanties. Het betreft de wijze van melden van een EO incident, inclusief de
toewijzing van EOD-personeel, de wijze van rapportage en de omgang met de pers.

2420

MELDEN VAN EEN EO-INCIDENT
Algemeen

Een EO-incident betreft een situatie met een vermoedelijke of daadwerkelijke aanwezigheid
van EO. Deze EO kan bijvoorbeeld achtergebleven zijn vanuit een conflict, zoals de Eerste en
Tweede Wereldoorlog, kan gebruikt zijn tijdens militaire oefeningen, kan gebruikt zijn tijdens
criminele activiteiten of kan moedwillig achtergelaten zijn (zogenoemd ‘verdacht object’). Om
een EO-incident met de juiste prioriteit aan te kunnen pakken zijn er afspraken gemaakt
over de wijze van melden en de reactietijd en beschikbaarheid van EOD-personeel.
Melden en toewijzen EOD-personeel
Voor het melden van aangetroffen EO zijn er vijf situaties te onderkennen :
1. EO-incident op militair terrein
Een EO dient door tussenkomst van de Koninklijke Marechaussee (KMar) gemeld te
worden bij de EODD. De KMar zal contact opnemen met het meldingsbureau van de
Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD). Een ploeg van de EODD wordt aan het
EO-incident toegewezen.
2. EO-incident onderwater in het Nederlands deel van de Noordzee. (De
Nederlandse Territoriale Zee en Exclusieve Economische Zone)
De melding van een EO wordt gedaan aan het Kustwachtcentrum (KWC). Het KWC zal
contact opnemen met de Stafofficier van Dienst Commando Zeestrijdkrachten (CZSK).
Een mijnenbestrijdingsvaartuig of een team van de Defensie Duikgroep, al dan niet
aangevuld met expertise vanuit de EODD wordt aan het EO-incident toegewezen.
3. EO-incident bovenwater in het Nederlands deel van de Noordzee. (De
Nederlandse Territoriale Zee en Exclusieve Economische Zone)
De melding van een EO wordt gedaan aan het Kustwachtcentrum (KWC). Het KWC zal
contact opnemen met de Stafofficier van Dienst Commando Zeestrijdkrachten (CZSK).
Indien een team van de EODD benodigd is wordt contact opgenomen met het
meldingsbureau van de EODD. Een ploeg van de EODD wordt aan het EO-incident
toegewezen.
4. EO-incident op land of op/in overige binnenwateren (Waddenzee wordt gezien
als een binnenwater)
De melding van een EO dient door tussenkomst van de politie gemeld te worden bij de
EODD. Een ploeg van de EODD wordt aan het EO-incident toegewezen.
5. EO-incident in het kader van een opsporingsproject door een civiel, hiervoor
gecertificeerd bedrijf, conform het Certificatieschema Opsporen Ontplofbare
Oorlogsresten (CS-OOO)
In het proces voorafgaand aan het project worden afspraken gemaakt over hoe de
melding zal geschieden en welke EOD-personeel op het EO-incident wordt gezet. Na
toekenning UO nummer zal de Senior OCE deskundige namens bevoegd gezag van een
opsporingsbedrijf namens bevoegd gezag een opgave van de aangetroffen
munitie/explosieven maken. Op afspraak zal een ploeg van de EODD aan het EO-incident
worden toegewezen.
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De reactietijd van de verschillende EOD-eenheden/teams wordt jaarlijks opgenomen in een
Aanwijzing Secretaris Generaal. Daarnaast zijn de door Defensie met de Ministeries
gemaakte afspraken vastgelegd in de Catalogus Nationale Operaties.

2430

CATEGORIE-INDELING
Categorie-indeling

EO-incidenten worden naar aanleiding van de mogelijke dreiging die ze leveren, door het
hoofd current Ops van de EODD, ingedeeld in vijf categorieën. (dit in afwijking van hetgene
zoals beschreven in de AEODP 10.)
Voor nationaal optreden is er een vijfde categorie toegevoegd. Bij de bepaling van de
mogelijke dreiging spelen o.a.de mate van verstoring van de openbare orde, economische
belangen en de veiligheid voor personen een rol.
Categorie A
Deze categorie wordt toegewezen aan EO-incidenten die een ernstige en onmiddellijke
dreiging vormen voor openbare orde, veiligheid en de levens van personen. Categorie A
incidenten hebben voorrang boven alle andere EO-incidenten en er dient onmiddellijk met de
EOD-werkzaamheden te worden aangevangen.
Categorie B
Deze categorie wordt toegewezen aan EO-incidenten die een dreiging vormen voor
materiaal, faciliteiten, infrastructuur en eigendom. Hiertoe behoren ook de verstoring van de
openbare orde en de bedreiging van economische belangen. Uitvoering vindt plaats, uiterlijk
de eerstvolgende werkdag.
Categorie C
Deze categorie wordt toegewezen aan EO-incidenten die een geringe dreiging vormen.
Binnen zeven dagen dient met de EOD-werkzaamheden te worden aangevangen.
Categorie D
Deze categorie wordt toegewezen aan EO-incidenten
die op dat moment geen gevaar vormen voor de openbare orde en de veiligheid voor
personen, levende have, materieel en economische belangen. Binnen één kalendermaand
dient met de EOD-werkzaamheden te worden aangevangen.
Categorie E
Deze categorie wordt toegewezen aan EO-incidenten die gerelateerd zijn aan civiele
organisaties die zich bezig houden met opsporen van conventionele explosieven en voor
werkzaamheden aan EO binnen de EODD welke niet vallen onder categorie A t/m D. De
periode wanneer wordt aangevangen met de EOD-werkzaamheden wordt is onbepaald. Er
worden in het project afspraken gemaakt over de aanvang EOD-werkzaamheden.
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PRIORITERING

Aan een categorie van een EO-incident wordt een prioritering toegekend door de meldkamer
van de Koninklijke Marechaussee, waardoor duidelijk is met welke spoed naar de locatie van
de EO gereden wordt.
Er zijn nationaal drie niveaus van prioriteiten bepaald, zoals beschreven in de
brancherichtlijn. Het vierde niveau komt voort uit de AEODP-10
Voor nationaal gebruik van optische en geluidsignalen is het gebruik hiervan beschreven in
de procedure EODD: “richtlijnen gebruik optische en geluidsignalen EODD”. Er dient voor het
rijden met optische en geluidsignalen altijd toestemming verkregen te worden van de
meldkamer KMar.
Prioriteit 1
EOD-eenheden gaan zo snel mogelijk naar het EO-incident. Het gebruik van optische en
geluidsignalen is toegestaan.5
Prioriteit 2
EOD-eenheden gaan direct naar het EO-incident. Het gebruik van optische en geluidsignalen
is alleen toegestaan om ernstige vertragingen, zoals files te vermijden.
Prioriteit 3
EOD-teams beginnen binnen 24 uur na de melding van het EO-incident met de uitvoer van
EOD-werkzaamheden.
Prioriteit 4
EOD-teams beginnen binnen 7 dagen na de melding van het EO-incident met de uitvoer van
EOD-werkzaamheden. In aanvulling op de AEODP 10 vallen onder deze prioritering ook de
projectmatige afhandelingen van EO-incidenten. Voor deze EO-incidenten, worden in het
project afspraken gemaakt over de tijdsperiode

2450

RAPPORTAGES

Voor nationale operaties zijn er drie vormen van rapportageformats.
Uitvoeringsopdracht
De uitvoeringsopdracht beschrijft:
1. informatie over de melding, zoals de bekendzijnde gegevens van de EO en de gegevens
melder/contactpersoon;
2. de opdracht aan het EOD-personeel, met de uit te voeren taak;
3. de uitvoering en afwikkeling wordt gerapporteerd in de uitvoeringsopdracht, welke
ingevuld wordt door het EOD-personeel tijdens en na uitvoer van de taak.

Voor nationaal gebruik van optische en geluidsignalen is het gebruik hiervan beschreven in
de procedure EODD: “richtlijnen gebruik optische en geluidsignalen EODD”. Er dient altijd
toestemming verkregen te worden van de meldkamer KMar.
5
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De uitvoeringsopdracht wordt tijdens en na het EO-incident bijgehouden. Na afloop van het
incident wordt het op correctheid en volledigheid gecontroleerd en geregistreerd door de
Compagnie Commandant (Cie Cdt/ CC).
First Impression Report and Final Evaluation Report (FIR/FER)
De FIR/FER-procedure is een intern defensie gehanteerde procedure om een hoofdkwartier,
staf en commandogroep te informeren over de bijzonderheden van de afhandeling van het
EO-incident. De FIR/FER is conform hetgeen is beschreven in de aanwijzing CDS 300 - Inzet
en de aanwijzing CDS 1200 - evaluatie van inzet.
Rapportage militaire bijstand of steunverlening
Voor militaire bijstand of steunverlening dient voor de financiële verantwoording achteraf een
Financiering Nationale Inzet Krijgsmacht (FNIK) rapportage cf. de Regeling verrekening
additionele uitgaven militaire bijstand en steunverlening te worden opgesteld.

2460

CONTACT PERS

I.v.m. de maatschappelijke, economische en/of politieke impact van een EO-incident media
aandacht te verwachten. Het contact met de media verloopt via de daarvoor binnen defensie
geldende procedures. Personeel zal geen uitspraken doen over het EO-incident, zonder dat
daar vooraf binnen de organisatie afspraken zijn gemaakt of akkoord voor gegeven is vanuit
de defensie pers-/mediavoorlichtingsdienst. Mediavoorlichting over een incident door
Defensie verloopt uitsluitend met toestemming van het (¨plaatselijk¨) bevoegd gezag.

2470

SCHADE

Indien er niet geplande schade optreedt dient de current OPS / OVD direct geïnformeerd te
worden door de verantwoordelijke functionaris. Deze dient ook te rapporteren via de
defensieprocedure; Melding Voorval.

2480

TECHNISCHE EXPLOITATIE

Voor forensische en technische exploitatie van explosieven in relatie tot juridisch onderzoek
in Nederland zijn het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en Forensisch Opsporing(FO) de
aangewezen instanties. De EODD verzorgt in deze het veiligstellen, transport en overdracht
van explosieven onder verantwoordelijkheid van een opsporingsambtenaar conform het
Protocol verdachte Objecten (PVO).

Technische exploitatie van onbekende explosieven & munitie is een taak voor de EODD. De
EODD heeft beperkte mogelijkheden voor technisch exploitatie en kan hierin ondersteund
worden. Het Explosive Ordnance Disposal Information Centre (EODTIC), defensie munitie
bedrijf (DMB), kenniscentrum wapensystemen & munitie (KCW&M), Toegepast
natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO), Nederlands lucht en ruimtevaartcentrum (NLR) en
Nederlands forensisch instituut (NFI) zijn hierin partners voor samenwerking. Technische
exploitatie is in Nederland ondergeschikt aan forensische technische exploitatie in het kader
van opsporing/ PVO.
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3000

TRANSPORT EN OPSLAG

3100

TRANSPORT

Voor internationale operaties gelden de regelgeving en afspraken gemaakt voor die
operaties. Dit is veelal gebaseerd op NAVO-regelgeving.
Nationaal geldt de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (WVGS). In het Besluit Vervoer
Gevaarlijke Stoffen (BVGS) en in het Besluit Vervoer Ontplofbare Stoffen Krijgsmacht
(BVOSK) is de WVGS nader uitgewerkt. In Nota BS2021016802 Vervoer van te ruimen
explosieve stoffen en voorwerpen door EODD, van de Directie Aansturen Operationele
Gereedstelling, DAOG is vastgelegd dat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie voor het
EOD-transport, m.b.t. het ruimen, vrijgesteld is van de WVGS ten behoeve van het opruimen
van ontploffingsgevaarlijke stoffen.
Het beleid met betrekking tot het transport van explosieven door EOD-eenheden dient erop
gericht te zijn, dat waar aan de bestaande regelgeving kan worden voldaan, hier ook aan
moet worden voldaan.
Het is niet altijd mogelijk de gevonden explosieve stoffen en voorwerpen ter plaatse te
vernietigen. Omdat er bij deze vernietiging, naast de schade, aanzienlijke milieubelastende
stoffen kunnen vrijkomen. Daarom worden bepaalde gevonden explosieven stoffen en
voorwerpen vervoerd naar een geschikte vernietigingslocatie binnen de gemeente, of naar
zogenaamde vergunde opslaglocaties, onder beheer van de EODD, in afwachting van
uiteindelijke vernietiging.
Hieronder worden bepalingen opgenomen die van kracht zijn tijdens het vervoer van
gevonden explosieve stoffen en voorwerpen door de EODD. Dit vervoer is vrijgesteld van de
WVGS op basis van het BVGS artikel 4, lid 1, sub c. Deze vrijstelling is verleend wegens de
bijzondere aard van de opruimingswerkzaamheden en vanwege de specifieke deskundigheid
van het personeel bij de opruimingsdiensten.
Ten aanzien van de explosievenopruiming worden twee soorten transporten onderscheiden:
a) EOD-transport6;
b) ADR-transport.
Alleen die transporten die gekoppeld zijn aan de EOD-werkzaamheden, m.b.t. het ruimen,
vallen onder de noemer EOD-transport.
Alle transporten die worden uitgevoerd in het kader van het ruimen en afhandelen van
incidenten met geïmproviseerde explosieven worden ook aangemerkt als een EOD-transport.
Alle overige reguliere transporten met explosieven (ADR-transport) dienen te voldoen aan de
VLG/ADR- en BVOSK-regelgeving.

6

Uitgangspunt is het ter plaatse vernietigen. Vervoer uitsluitend indien vervoersveilig. Dit alles valt tot
de opleg op een vergunde locatie onder de ruiming.
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3200

REGELING RUIMEN

In Nota BS2021016802 Regeling vervoer van te ruimen explosieve stoffen en voorwerpen
door EODD 2021, “Regeling Ruimen”, van de Directie Aansturen Operationele Gereedstelling,
DAOG, wordt het volgende gedefinieerd: Onder ruimen wordt verstaan: “alle activiteiten,
verricht door de EODD, die benodigd zijn voor het opsporen tot en met het definitief
vernietigen van explosieve stoffen en voorwerpen”. Het vervoer, inclusief het nederleggen7,
van de deze explosieve stoffen en voorwerpen naar de uiteindelijke vernietigingsplaats
(springplaats) of het vervoer tot de landsgrens is hier een onderdeel van.

3210

VOORGESCHREVEN WERKWIJZE

Het vervoer van gevaarlijke stoffen i.h.k.v. ruimen door de Explosieven Opruimingsdienst
van Defensie is toegestaan onder de navolgende voorwaarden:
1. Explosieve stoffen en voorwerpen benodigd voor het ruimen moeten voldoen aan de
verpakkingseisen, de kenmerking en etikettering van de WVGS. Deze stoffen en
voorwerpen dienen, indien ze gelijktijdig met geruimde munitie worden vervoerd, in de
daarvoor bestemde compartimenten, gescheiden van de te ruimen munitie worden
vervoerd.
2. Samenladen van te ruimen munitie met overige (gevaarlijke) stoffen en voorwerpen is
alleen toegestaan indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering i.h.k.v. ruimen.
3. Het vervoer van explosieve stoffen en voorwerpen i.h.k.v. ruimen wordt uitgevoerd met
de daartoe bestemde voertuigen van de opruimingsdiensten.
4. De bemanning van een voertuig dat explosieve stoffen en voorwerpen vervoert i.h.k.v.
ruimen dient minimaal te bestaan uit 2 personen. Eén van de personen heeft met goed
gevolg de cursus “Explosieven Opruimer Junior”, of een vergelijkbare EOD-opleiding in
Nederland van eerdere datum, gevolgd.
5. Bij het vervoer van te ruimen munitie tussen vindplaats en uiteindelijke
vernietigingslocatie dient een registratie- of vervoerdocument8 aanwezig te zijn.
6. Nederleggen van te ruimen munitie in afwachting van definitieve vernietiging is alleen
toegestaan op hiervoor vergunde locaties van, of in gebruik door de EODD. Daarnaast is
schriftelijke toestemming nodig van het Hoofd van de MCGS.
7. De meegenomen te ruimen munitie , welk is nedergelegd, zal zo mogelijk, de
eerstvolgende werkdag gecontroleerd en verkaveld worden naar de juiste classificatie
munitie, conform: tabel 1 Samenladingstabel munitie. Het zal in deze classificatie
verkaveld worden.

7

De term “Nederleggen” geldt voor het geruimde explosief die nog niet is verkaveld. Als het geruimde
explosief wordt verkaveld maakt dan deel uit van een kavel in de classificatie B1t/m B7 zoals vermeld in
paragraaf 3220

8

Hiervoor wordt de Uitvoerings Opdracht (UO) gebruikt
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3220

CLASSIFICATIE VAN GERUIMDE MUNITIE

Classificatie van de te ruimen munitie vindt plaats conform de huidige indeling B1 t/m B9:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

B1 Brisante explosieven met ontstekingsmiddelen.
B2 Brisante explosieven zonder ontstekingsmiddelen.
B3 Munitie die een pyrotechnische lading bevat.
B4 Munitie die een witte of rode fosfor bevat.
B5 Klein kaliber munitie (niet brisant) met een kaliber tot 20 mm.
B6 Ontstekingsmiddelen die explosieve en/of pyrotechnische stoffen bevatten
of waarschijnlijk bevatten.
7. B7 Rookzwak buskruit en zwart buskruit.
8. B8 Strategisch schroot munitierestanten zonder explosieve inhoud en / of
wapens.
9. B9 Chemische munitie.
De volgende classificatie wordt voor de registratie van het ruimproces vermeld:
B10 Munitie t.b.v. technische inlichtingen9.

3230

SAMENLADINGSTABEL

Gezamenlijk vervoer van verschillende soorten geruimde munitie is slechts toegestaan
volgens onderstaande tabel waarbij een X aangeeft welke stoffen gelijktijdig in één voertuig
geladen mogen worden
B1
B1

B2

B3

B4

X

B5

B6

B7

X

B8
X

B2

X

X

X

X

X

B3

X

X

X

X

X

B4
B5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

B6
B7
B8

X

X

X

X

X

X

X
X

X

B9

X

B9

X

X
X

X

X

X

X
X

Tabel 1 Samenladingstabel munitie, conform Nota BS2021016802 Vervoer van te ruimen
explosieve stoffen en voorwerpen door EODD, van de Directie Aansturen Operationele
Gereedstelling, DAOG

Classificatie conform ontheffing vermelden. Indien deze onjuist worden geacht dient de
ontheffing gewijzigd te worden. B10 is GEEN classificaties conform de ontheffing. Het betreft
hier interne classificatie om onderscheid aan te brengen.
9

B8 Strategisch schroot zoals in het betreffende sectorplan is aangegeven.
B10 Kavels vallen met betrekking tot de opleg in principe onder de B1-7.
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3300

EOD-TRANSPORT

EOD-transport betekent dat gebruik gemaakt kan worden van de VLG/ADR-vrijstelling en wel
in beginsel alleen met betrekking tot de navolgende onderwerpen. Gespecificeerd met de In
Nota BS2021016802 Vervoer van te ruimen explosieve stoffen en voorwerpen door EODD,
van de Directie Aansturen Operationele Gereedstelling, DAOG

3310

SOORT EXPLOSIEVEN

Vervoer conform onder de 1000-punten regeling10 is van een groot aantal ADR-bepalingen
vrijgesteld, zoals het ADR-certificaat voor de chauffeur, schriftelijke instructies, keuring van
het voertuig, het rijden met oranje borden, routeplicht en tunnelverbod .
1. EOD-vernietigingsset
De voertuigen t.b.v. de opruimwerkzaamheden zijn beladen met een EOD-vernietigingsset
benodigd voor het uitvoeren van de ruimingen. Voor deze EOD-vernietigingsset is een CAverklaring vereist, af te geven door het bevoegd gezag, voor deze de Militaire Commissie
Gevaarlijke Stoffen (MCGS). De samenstelling van de vernietigingsset, de gevarenklasse, de
verpakkingseisen, de merkwijze en de etikettering worden nader beschreven in deze
ontheffing. De standaard EOD-vernietigingssets zijn per set onder de 1000 punten grens en
hebben een CA verklaring.
2. Aangetroffen explosieven
Voor het transport van te ruimen explosieven wordt gebruik gemaakt van de vrijstelling zoals
vermeld in paragraaf 3100.
Alleen de commandant van de EOD-ruimploeg bepaald of het explosief vervoerd kan worden.
De commandant van de EOD-ruimploeg bepaald hierbij de meest veilige wijze waarop de
explosieven in het voertuig worden geplaatst.
De hoogst toelaatbare totale hoeveelheid netto explosief gewicht (NEG) per transporteenheid
is vrij. Aanbevolen wordt om bij vervoer met EX.II en EX.III- gekeurde voertuigen ook
binnen de gestelde hoeveelheden volgens het VLG/ADR te blijven (MP 40-20).
Daarnaast wordt aanbevolen om maximaal de helft van het laadvermogen van het voertuig
aan Netto Explosief Gewicht, NEG te vervoeren. 11

3320

KENMERKING EN ETIKETTERING

Bij het transport t.b.v. te ruimen explosieven d.w.z. van de locatie waar het explosief is
aangetroffen naar het vernietigingsterrein, of tijdelijk opleg, worden geen kenmerken of
etiketten voorgeschreven, gestelde in het VLG/ADR met betrekking tot de vrijstelling

Bij het vervoer van 20 kg NEG of meer overstijgt de 1000 punten regeling en vervallen de
genoemde ADR vrijstellingen.
10

Bij niet exact vast te stellen hoeveelheid NEG geldt: bruto voor netto. (Conform
Voorschrift opslag en behandeling ontplofbare stoffen en voorwerpen Defensie 8004 pnt 4c)
11

Bij onvoldoende zekerheid over de NEG, moet de bruto massa van de munitie worden
beschouwd als zijnde de NEG; d. bij onvoldoende zekerheid over de gevarensubklasse, moet
de gevarensubklasse beschouwd worden als zijnde 1.1.
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vervoerscategorie 1. Bij opslag en transport t.b.v. verkavelde munitie, worden kenmerken of
etiketten voorgeschreven conform de samenladingstabel B1 t/m B7.
Etikettering vindt plaats zodra de nedergelegde munitie bij verkaveling wordt ingedeeld in de
classificatie van geruimde munitie B1 t/m B7.

3330 VERBOD VERVOER VAN PASSAGIERS IN HET
RUIMVOERTUIG
Het is in beginsel niet toegestaan om personen te vervoeren anders dan die welke staan
vermeld op de uitvoeringsopdracht voor de EOD-ruimploeg.

3340

LADEN EN LOSSEN

Uitvoering van de ruimwerkzaamheden dient plaats te vinden onder begeleiding van het
lokaal bevoegde autoriteit. Hierdoor is geen toestemming benodigd van deze autoriteit voor
het laden en lossen.

3350

BEWAKING VAN HET RUIMVOERTUIG

Het operationele ruimvoertuig dient te allen tijde onder toezicht of bewaking te staan. Het
voertuig dient door de chauffeur zodanig geparkeerd te worden, dat er altijd zicht op het
voertuig is of het voertuig dient op een afgesloten en/of bewaakt terrein te worden
geparkeerd. Een aanwezig alarmsysteem dient te zijn ingeschakeld door de gebruiker van
het voertuig.

3360

WEERSOMSTANDIGHEDEN

Overeenkomstig met punt 100 van het Voorschrift intern vervoer gevaarlijke stoffen Defensie
geldt het volgende. Tijdens een EOD-wegtransport bij een zicht van minder dan 50 meter of
bij glad wegdek geldt een rijverbod op alle voertuigen beladen met gevaarlijke stoffen boven
de 1000-punten.

3370

GEBRUIK VAN ZOUTVEER EN PONT

1. Zoutveer: Bij een EOD-transport van explosieven beladen met gevaarlijke stoffen boven
de 1000-punten (inclusief de EOD-vernietigingsset), is het niet toegestaan om van een
zoutveer gebruik te maken.
2. Pont: Bij een EOD-transport van explosieven beladen met gevaarlijke stoffen boven de
1000-punten of waarbij de totale geschatte netto massa van de explosieve stof de 20 kg
(inclusief de EOD-vernietigingsset) te boven gaat, is het toegestaan om van een pont
gebruik te maken mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a. Bij aankomst bij de pont dient men zich te melden bij de schipper onder
vermelding van de hoeveelheid en soort explosieven stoffen die worden
vervoerd.
b.

3380

Op de pont mogen geen andere voertuigen of personen aanwezig zijn.

GEBRUIK VAN TUNNELS / ROUTEPLICHT

Het vervoer van te ruimen munitie is ongeacht de te vervoeren hoeveelheid tunnel- en route
plichtig conform het VLG/ADR, Aanvullende regelgeving Nederland & Nota BS2021016802.
Dit betekent dat de routes gevaarlijke stoffen gevolgd moeten worden en dat het vervoer
door tunnels (aangeduid met de code B, C, D en E) niet is toegestaan.
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3390

DOCUMENTEN

Overeenkomstig met punt 40 van het Voorschrift intern vervoer gevaarlijke stoffen Defensie
dienen ten behoeve van EOD-transporten de volgende documenten aanwezig te zijn:
1. keuringscertificaat, indien van toepassing op het betreffende ruimvoertuig;
2. competente autoriteit (CA)-verklaring voor de EOD-vernietigingsset als bedoeld in ADR
betreffende verpakking militaire munitie;
3. vrachtbrief EOD-vernietigingsset;
4. de gegeven uitvoeringsopdracht;
5. een geheel of gedeeltelijk ingevuld, uitvoeringsopdracht.

33100 GEBRUIK VAN OPTISCHE EN GELUIDSSIGNALEN
De voertuigen van de EODD van toepassing op EOD-operaties in het kader van nationale
operaties, zijnde militaire bijstand moeten voldoen aan de voorschriften zoals verwoord in
“Regeling houdende aanwijzing hulpverleningsdiensten, omschrijving werkzaamheden en
omstandigheden, en vaststelling van optische en geluidssignalen (Regeling optische en
geluidssignalen 2009)”.
Gelet op de artikelen 29 en 31 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV)
is bij Besluit van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, Raad voor Veiligheid en
Rechtsorde (RVR), de Explosieven Opruimingsdienst Defensie aangewezen als
hulpverleningsdienst en is zij gerechtigd tot het voeren van een blauw zwaai- of knipperlicht
en een tweetonige hoorn.
Uitsluitend bij een prioriteit 1 of 2 melding kan gebruik worden gemaakt van de regeling
voorrangsvoertuigen ingevolge het RVV.
De commandant van de EOD-ruimploeg moet toestemming krijgen van de meldkamer KMAR
om gebruik te maken van optische en geluidssignalen.
Bestuurders die gebruik maken van optische en geluidssignalen dienen hiervoor adequaat te
zijn opgeleid en dienen zich te houden aan de richtlijnen voor het gebruik van optische- en
geluidssignalen. Deze zijn verwoord in de interne regeling van het EODD.
Snelheidsbeperking
Indien de optische en geluidssignalen worden gevoerd, mag de bestuurder van het voertuig
afwijken van de voorschriften van het RVV, echter niet van de Wegenverkeerswet. Het is dus
een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan
worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

33110 UITRUSTING VOERTUIG
Bepalingen met betrekking tot de standaarduitrusting ADR van het ruimvoertuig zijn conform
het gestelde in het VLG/ADR.

33120 ROOKVERBOD.
Open vuur en roken is tijdens laden en lossen verboden binnen een straal van 25 meter van
het voertuig. Dit geldt ook voor e-smokers.

30

33130 CALAMITEITENTRANSPORT
Afhankelijk van het soort en de toestand van het te vervoeren explosief kan de commandant
van de EOD-ruimploeg besluiten over te gaan tot een verhoog risico transport. Bij dit
zogenoemde calamiteitentransport dient daar waar mogelijk de volgende maatregelen te
treffen:
1. De chauffeur dient bij voorkeur de enige persoon op het met explosieven beladen
voertuig te zijn en deze chauffeur dient EOD-opruimer te zijn;
2. Bij voorkeur dienen schokken, trillingen en stoten zoveel mogelijk te worden vermeden;
3. De explosieven dienen te zijn verpakt in zand, dan wel te zijn ingebed, gesteund of
beschermd door zandzakken of ander geschikt stuwmateriaal;
4. Het vervoer dient in beginsel te worden begeleid door de politie of Koninklijke
Marechaussee met ingeschakeld blauw zwaai-, flits- of knipperlicht;
5. De commandant van de EOD-ruimploeg adviseert de begeleidende instantie over
eventuele wegafzettingen, veiligheidsstralen en ontruimingen tijdens het transport op de
te volgen route. De tunnel- en routeplicht blijft van kracht;
6. Het met explosieven beladen voertuig van de EOD-ruimploeg dient met ingeschakeld
geel zwaai-, flits- of knipperlicht te rijden.

3400

OPSLAG

Volgens het Voorschrift opslag en behandeling ontplofbare stoffen en voorwerpen Defensie is
door de Militaire Commissie Gevaarlijke Stoffen (MCGS) een ontheffing verleend aan de
Explosieven Opruimingsdienst Defensie met betrekking tot de opslag van explosieve stoffen
en munitie in afwachting van vernietiging.
Opslag van tijdens ruimingen aangetroffen explosieven en munitierestanten, welke zijn
meegenomen, dient te geschieden in daarvoor geschikte munitiemagazijnen die voldoen aan
de eisen zoals gesteld in voorschrift opslag en behandeling ontplofbare stoffen en
voorwerpen Defensie.
De tijdens ruimingen aangetroffen explosieven mogen niet samen met “reguliere” munitie in
een magazijn worden nedergelegd.
Opslag van deze explosieven dient door EOD-eenheden te geschieden conform de indeling
zoals deze is weergegeven in de ontheffing genoemd in paragraaf 3230 (zie ook
Samenladingstabel munitie Tabel 1 ).
In EODD-procedures staan de eisen aan verpakking, merkwijze, etikettering, gewicht en
registratie vermeld.
Indien tijdens opsporingsacties gebruik wordt gemaakt van een tijdelijke opslag, dient deze
te voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in het CS-OOO.
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4000

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

4100

INLEIDING

Veiligheidsmaatregelen zijn de maatregelen die genomen worden om te voorkomen dat de
EO ongecontroleerd tot explosie komt.
Veiligheidsmaatregelen dragen daarin enerzijds bij aan de veiligheid van het personeel en
anderzijds aan het voorkomen van onbedoelde overige schade. Zie hiervoor ook het
hoofdstuk met de beschermende maatregelen.
Om de veiligheid te borgen gelden de veiligheidsprincipes. Deze veiligheidsprincipes worden
in dit hoofdstuk, paragraaf 4200, beschreven en zijn ook opgenomen in de ATP 3.18.1.
Daarnaast beschrijft dit hoofdstuk de te nemen veiligheidsmaatregelen. De
veiligheidsmaatregelen zijn daarbij verdeeld in:
1. de veiligheidsmaatregelen gerelateerd op de invloedsfactoren, zijnde alle factoren van
buitenaf die kunnen leiden tot een ongecontroleerde werking van de EO. Dit is veelal
gerelateerd aan het type ontsteking c.q. de soort sensor;
2. de veiligheidsmaatregelen gerelateerd op de gevaarsfactoren, zijnde alle factoren die
betrekking hebben op de EO zelf, die kunnen leiden tot een werking van de EO.
Voor bekende EO zijn de te nemen veiligheidsmaatregelen beschreven, o.a.
defensievoorschriften uitgegeven door het Munitiebedrijf en de AEDOPS. De hierin
beschreven te nemen veiligheidsmaatregelen t.a.v. een specifiek EO, prevaleren boven de in
dit Handboek EOD, beschreven veiligheidsmaatregelen.
De te nemen veiligheidsmaatregelen voor het gebruik van vernielingsmiddelen zijn
beschreven in het VS 9-855 en handboek (HB) 5-77: Vernielingen met springstof. Dit HB 577 valt onder de custodian van het Kenniscentrum Opleidings- en Trainingscommando Genie.
De hierin beschreven te nemen veiligheidsmaatregelen, t.a.v. het gebruik van
vernielingsmiddelen, zijn richtlijnen voor de EODD
Afsluitend is in dit hoofdstuk een standaard benaderingswijze van de EO beschreven. De
benaderingswijze is echter situatie afhankelijk en dient per situatie bepaald te worden. De in
dit, Handboek EOD, beschreven standaard benaderingswijze kan hierin als leidraad fungeren.
Indien een advies tot het nemen van een veiligheidsmaatregel niet wordt uitgevoerd is EODpersoneel ter plaatse bevoegd om EOD-werkzaamheden veilig af te breken. De
eenheidscommandant zoals o.a. C-EODD, C-DDG en C-OTCGN dient hiervan onmiddellijk op
de hoogte te worden gesteld.
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4200

VEILIGHEIDSPRINCIPES

EOD kent een verhoogd risico. Hierin is geen enkele werkwijze 100% veilig, maar er op
gericht om het risico te minimaliseren. De EOD-principes zoals beschreven in de NATOpublicaties; AJP 3.18 en ATP 3.18.1 gelden ook bij nationale operaties, met de aantekening
dat veiligheid voor personeel en het minimaliseren van de schade aan gezondheid, eigendom
en milieu de hoogste prioriteit hebben.
Veiligheidsprincipes zijn beginselen waarvan wordt uitgegaan om een veilige situatie na te
streven.
Onderstaande veiligheidsprincipes, zoals beschreven in de ATP 3.18.1, dienen daarom
meegenomen te worden bij EOD:
1. Minimum-risk principle: alleen de noodzakelijke taken, moeten worden uitgevoerd;
2. Minimum-personnel principle: binnen de uitwerkingssfeer van het explosief geldt een
minimum aan EOD-personeel;
3. Minimum-EOD-personnel-on-target principle: alleen het absoluut noodzakelijk minimum
aantal EOD-personeel mag in de nabijheid van het EO komen;
4. Minimum-exposure-time principe: EOD-personeel blijft alleen zolang als absoluut
noodzakelijk in het gevarengebied;
5. Destroy in-situ principle: het vernietiging ter plaatse moet als eerste afweging
meegenomen worden in de bepaling van de methode om het EO veilig te
stellen/onschadelijk te maken/te vernietigen;
6. Worst-case principle: de te nemen veiligheids- en beschermende maatregelen zijn
afgestemd op het worst-case scenario;
7. Unity-of-command principle: eenduidigheid in de commandovoering. Er is slechts één
EOD-opruimer eindverantwoordelijk voor de uitvoer van een taak. Deze EOD-opruimer
beslist over de acties die ter plaatse moet worden uitgevoerd;
8. Seek-advice principle: bij twijfel of onzekerheden in de uitvoer dient de EOD-opruimer te
stoppen en advies in te winnen;
9. Intervention principle: iedereen die twijfelt over de veiligheid of constateert dat
afgeweken wordt van veiligheidsvoorschriften en/of EOD procedures moet dit direct
aangeven bij de verantwoordelijke commandant EOD-ruimploeg;
10. Qualification principle: EOD-taken mogen alleen uitgevoerd worden door daarvoor
bevoegd en bekwaam personeel;
11. Proper-planning-&-preparation principle: de te nemen acties moeten geanalyseerd
gepland en voorbereid worden buiten de gevarenzone;
12. One team – one nation principle: een multinationale structuur binnen één EOD-peloton
en/of EOD team dient te worden voorkomen. Indien multinationale integratie
noodzakelijk is dient de verdeling van de verantwoordelijkheden en de te hanteren
procedures van te voren duidelijk te worden aangegeven;
13. Disassembly/free from explosive procedures: Onnodige demontage van EO en free from
explosive procedures moeten worden voorkomen.
Ten aanzien van prioriteit A-melding geldt:
In afwijking van de AEODP 10, dient de veiligheid van EOD-personeel geborgd te blijven (zie
ook het EOD-principe). Indien de veiligheid van EOD personeel niet geborgd kan worden
dient direct daarover te communiceren in de hiërarchieke lijn (naar de eenheidscommandant
zoals o.a. C-EODD, C-DDG, Commandant Mijnendienst en C-OTCGN).
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4300
4310

BENADERINGSWIJZE EO
INLEIDING

Voor aanvang van de explosievenverkenning dienen de veiligheidsmaatregelen te worden
bepaald en uitgevoerd. Het blijft altijd mogelijk om extra maatregelen te treffen of aan te
passen aan de hand van situatie en verkregen informatie.
Bij aanwijzingen m.b.t. inzet CBRN wapens dienen volledige persoonlijke
beschermingsmiddelen te worden gedragen. CBRN beschermende kleding heeft hierin
prioriteit.
Bij mogelijke aanwezigheid van chemische strijdmiddelen of vloeibare stuwstoffen moeten
plassen benaderd worden als een gevaar, totdat deze plassen zijn geïdentificeerd, waarna
passende veiligheidsmaatregelen worden toegepast.
Bij twijfel aan de grootte van het kaliber van een vermoedelijk niet gesprongen EO en bij
twijfel aan de hoeveelheid explosieve lading, dient de naast hogere waarde te worden
aangehouden.
Veiligheidsmaatregelen zijn die maatregelen die worden getroffen om te voorkomen dat een
explosief ongecontroleerd tot explosie komt.

4320

EXPLOSIEVENVERKENNING

De explosievenverkenning kent twee fasen:
1. afstandverkenning;
2. nabijverkenning,
De nabij verkenning kan uitgevoerd worden d.m.v. afstand (remote), (semi remote) en
persoonlijke (manuele) middelen.

4330

AFSTANDSVERKENNING

Start een verkenning van een EO buiten de invloedsfeer en uitwerkingssfeer van het
explosief.
Houdt rekening met:
1. kennis over het EO, en eerder ingezette middelen;
2. kennis over de omgeving;
3. het geweldsspectrum.

Invloedsfeer. De omgeving waarin beïnvloedingen van buitenaf tot een reactie van het EO
kunnen leiden.

Uitwerkingsfeer betreft de omgeving tot waar de directe uitwerkingen van een EO verwacht
wordt

4340

NABIJVERKENNING

Een verkenning in de uitwerkingssfeer en in nabijheid van de invloedsfeer van een EO.
Hanteer hiervoor de afwegingen van remote-, semi-remote- en manule-benaderingen
Gebruik technische middelen, zoals een verrekijker of afstand bestuurbare middelen zoals
o.a. remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) om een eerste nabijverkenning uit te voeren.
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Verzamel naast de gegevens van het explosief en de omgeving ook gegevens waaraan het
explosief is blootgesteld geweest.
Bij een persoonlijke benadering moeten de volgende basisregels in acht worden genomen:
1. hanteer de beschreven veiligheidsmaatregelen, denk aan de akoestische en magnetische
signatuur van de opruimer;
2. voer de benadering uit bij voorkeur met één persoon, tenzij meer personen de veiligheid
verhoogt;
3. benader EO vanaf bovenwinds;
4. draag tijdens een verkenning van een onbekend EO de volledige beschermende kleding,
tenzij dit een extra risico vormt;
5. magnetische voorwerpen en ferro-metalen binnen 200 meter afstand van de EO niet
verplaatsen;
6. voorkom lawaai binnen 200 meter afstand van de EO;
7. benader de EO vanuit de richting waar de minste uitwerkingsverschijnselen bij activatie
worden verwacht;
8. benader de EO zo mogelijk onder een hoek van 45º vanaf de achterzijde;
9. besteed bij raketmotoren extra aandacht aan de uitstroomopening van de venturi’s;
10. blijf zo kort mogelijk bij de EO als noodzakelijk is om de benodigde informatie m.b.t. de
EO te verzamelen;
11. voorkom zoveel mogelijk het contact met de EO;
12. gebruik jammers indien de veiligheidssituatie dit vereist.

4400
VEILIGHEIDSMAATREGELEN GERELATEERD AAN DE
INVLOEDSFACTOREN
Indien niet bekend is op welke invloedsfactor de EO activeert, dient de EOD-opruimer alle
hieronder beschreven veiligheidsmaatregelen mee te nemen in zijn ruimplan. Indien wel
bekend is op welke invloedsfactor(en) de EO activeert dient de EOD-opruimer alleen die
hieraan gerelateerde hieronder beschreven veiligheidsmaatregelen mee te nemen in het
ruimplan.
Voorafgaand aan een benadering dient de EOD opruimer, door informatieverzameling en
interview, bekend te zijn aan welke verstoringen een EO al is blootgesteld.

4410

AKOESTISCHE VERSTORING

Geluidstrillingen kunnen door een ontstekingssysteem worden waargenomen en vervolgens
het ontstekingssysteem in werking stellen.
Te nemen veiligheidsmaatregelen:
1. maak zo min mogelijk geluid. Laat noodzakelijk geluid of trilling niet langer duren dan
één seconde, waarbij elke seconde geluid gevolgd moet worden door drie seconden rust;
2. draag geen los gereedschap, aangezien dat kan gaan rammelen;
3. vermijd contact van metaal op metaal en schuren of krassen aan of bij de EO;
4. houd alle uitrusting die akoestische kenmerken heeft op tenminste 200 m afstand van de
EO.
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4420

MAGNETISCHE VERSTORING

Veranderingen in het magnetisch veld van de aarde of in het kunstmatig magnetisch veld dat
door het ontstekingssysteem zelf wordt opgewekt kunnen het ontstekingssysteem in werking
stellen.
Te nemen veiligheidsmaatregelen:
1.
2.
3.
4.
5.

benader de EO alleen met non-magnetisch gereedschap en uitrusting;
zorg dat magnetische en ferro-metalen in de nabijheid van de EO niet worden bewogen;
beweeg de EO niet;
schakel in de omgeving geen stroombron, motor of generator aan of uit;
verplaats geen voertuigen en vaartuigen in de nabijheid van het EO.

4430

BEWEGING

Een positieverandering van de EO kan het ontstekingssysteem in werking stellen.
Te nemen veiligheidsmaatregelen:
1. indien beweging noodzakelijk is, doe dit dan remote, unmanned of semi-remote;
2. blijf gedurende minstens 30 minuten na het bewegen van de EO in dekking;
3. fixeer de EO om beweging te voorkomen.

4440

TRILLINGEN

Trillingen kunnen het ontstekingssysteem in werking stellen.
Bij bepaalde ontstekers van afwerpmunitie is het mogelijk dat deze worden geïnitieerd door
trillingen waardoor de kans op een ongewilde werking ernstig toeneemt. Er zijn geen
gegevens bekend over het effect van trillingen op andere soorten ontstekers.
Bij weg- en spoorwegverkeer en uit te voeren bouw- en heiwerkzaamheden worden door de
commandant EOD-ruimploeg adviezen gegeven m.b.t. afstanden waarbinnen dit verkeer en
soort werkzaamheden doorgang kunnen vinden.
Veiligheidsmaatregelen / beschermende maatregelen:
1. Trein- en wegverkeer:
Binnen 150 meter van het EO kan een snelheidsrestrictie geadviseerd worden aan
bevoegd gezag om op te leggen dat trein- en wegverkeer, afhankelijk van type en
toestand van de ontsteker met lastgeving verplaatst (maximaal 8 km/uur voor
treinverkeer en 30 km/uur voor wegverkeer);
2. Heiwerkzaamheden met heiblok binnen 50 meter van de EO zijn niet toe te staan.

4450

HOGE TEMPERATUUR

Hoge temperaturen kunnen de explosieve lading activeren/detoneren.
Te nemen veiligheidsmaatregelen:
1. voorkom hoge temperaturen in de nabijheid van de EO;
2. voorkom wrijving aan de EO;
3. voorkom verhitting door de zon (direct of indirect);

4460

LICHT

Zichtbare en onzichtbare (licht)straling kunnen het ontstekingssysteem in werking stellen.
Te nemen veiligheidsmaatregelen:
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1. voorkom veranderingen in de aanwezige (licht)straling;
2. voorkom het gebruik van wit/geel flitslicht voor het maken van foto’s.

4470

ELEKTROMAGNETISCHE STRALING

Elektromagnetische straling kunnen een elektrisch of elektronisch ontstekingssysteem in
werking stellen.
Te nemen veiligheidsmaatregelen:
1. voorkom verandering van elektromagnetische straling in de omgeving van de EO;
2. bijzondere aandacht moet worden besteed aan zendmasten en radarsystemen;
3. isoleer open contacten met tape en wikkel deze daarna in metaalfolie.(“WIFF: wrap in
foil”);
4. verpak de EO in een geschikte folie en of metalen verpakking. De EO moet dan wel
geïsoleerd van de buitenkant worden verpakt (Kooi van Faraday);
5. draadloze verbindingsmiddelen niet gebruiken binnen 20 m afstand van de EO.
6. houdt rekening met de afstanden tot zenders en zendinstallaties.

4480

ELEKTROMAGNETISCHE INDUCTIE

Elektromagnetische inductie kan het ontstekingssysteem in werking stellen.
Te nemen veiligheidsmaatregelen:
1. bij naderend onweer, wanneer bliksem en donder waarneembaar zijn binnen 10
seconden na elkaar, dienen de werkzaamheden nabij de EO gestaakt te worden;
2. geen inwerking staande onbekende stralingsbronnen (onbekende, vermogen en/of
frequentie) binnen 500 meter vanaf de EO;
3. geen inwerking staande hoogspanningskabels binnen 100 meter vanaf de EO.

4490

STATISCHE ELEKTRICITEIT

Elektromagnetische inductie kan het ontstekingssysteem in werking stellen. Door het
wegvloeien van statische elektriciteit door het explosief kan een elektrische ontsteker tot
werking komen.
Te nemen veiligheidsmaatregelen:
1. draag geen kleding die gemaakt is van wol, zijde of synthetisch weefsel, wanneer er
nabij en aan de EO wordt gewerkt;
2. voorkom het gevaar van statische elektriciteit door het aarden van uzelf en de EO of het
potentiaal verschil gelijk te krijgen.
a. als het een wapensysteem betreft, dient de opruimer zich te aarden aan of op dit
systeem voordat begonnen wordt met handelingen aan de EO,
b. ter velde kan potentiaal verschil verkleind worden door het plaatsen van een
handpalm12, gedurende 5 seconden, op de grond zo dicht mogelijk bij de EO,
voordat de EO aangeraakt wordt.

12

De handpalm heeft een betere geleiding dan de veel gebruikte achterzijde van de hand.
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4500
VEILIGHEIDSMAATREGELEN GERELATEERD AAN DE
GEVAARSFACTOREN
Indien niet bekend is op welke gevaarsfactor de EO activeert, dient de EOD-opruimer alle
hieronder beschreven veiligheidsmaatregelen mee te nemen in zijn ruimplan. Indien wel
bekend is op welke gevaarsfactor(en) de EO activeert dient de EOD-opruimer de gerelateerde
veiligheidsmaatregelen mee te nemen in zijn ruimplan.
Gevaarsfactoren zijn factoren die betrekking hebben op het explosief zelf, waardoor het
explosief ongecontroleerd in werking kan treden.

4510

VOORGESPANNEN SLAGPINVEER

Een slagpin die onder veerdruk staat en de explosie zal inleiden op het moment dat de veer
zich kan ontspannen
Te nemen veiligheidsmaatregelen:
1.
2.

stoot of sla niet tegen een explosief met voorgespannen slagpinveer;
voorkom schokken van een explosief met voorgespannen slagpinveer.

4520

VERTRAGINGSINRICHTING

Het explosief kan voorzien zijn van een ontsteker die door een vertragingsinrichting wordt
geactiveerd en tot werking zal of kan komen zodra de vertragingstijd is afgelopen.
Te nemen veiligheidsmaatregel:
1. de voorgeschreven wachttijden in relatie tot de vertragingstijden dienen in acht te
worden genomen alvorens handelingen aan de EO of een persoonlijke benadering uit te
voeren.

4530

ANTI-DEMONTEERINRICHTING

Sommige explosieven kunnen voorzien zijn van een inrichting met het doel om demontage
van het explosief te voorkomen.
Te nemen veiligheidsmaatregelen:
1. ga ervan uit dat de EO van een anti-demonteer inrichting voorzien is, tenzij het
tegendeel bewezen is;
2. gebruik remote, unmanned of semi-remote ruimmethoden.

4540

ANTI-STORINGSINRICHTING (VALSTRIK)

Sommige explosieven (maar ook andere niet-explosieve voorwerpen) kunnen voorzien zijn
van een inrichting met het doel om handelingen aan of beweging van deze explosieven of
voorwerpen te voorkomen.
Te nemen veiligheidsmaatregelen:
1. ga ervan uit dat de EO van een anti-storingsinrichting voorzien is, tenzij het tegendeel
bewezen is;
2. wantrouw alle ongewone voorwerpen;
3. spoor alle afvuurinrichtingen en ontstekingsmechanismen op voordat een valstrik
onschadelijk wordt gemaakt;
4. onderzoek het gebied rond een valstrik op nog meer afvuurinrichtingen;
5. ga via dezelfde route als welke gebruikt is voor het benaderen van de EO terug.
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4550

ZELFVERNIETIGING

Te nemen veiligheidsmaatregelen:
1. benader de EO niet als 50% of meer van zijn activatietijd is overschreden;
2. benader de EO pas als zijn zelfvernietigingstijd met 50% of meer voorbij is;
3. benader de EO met een onbekende zelfvernietigingstijd persoonlijk pas 2 uur na de inzet
van de EO.

4560

EXPLOSIEVE STOF

Een stof waarin een chemische explosie plaatsvindt, als deze stof wordt blootgesteld aan
hitte, schok, wrijving of een andere geschikte aanvangsimpuls.
Te nemen veiligheidsmaatregelen:
1. stel de EO niet bloot aan schokken of ruwe behandeling;
2. bescherm een explosieve stof tegen grote hitte, waaronder behoort afscherming voor
directe zonnestralen;
3. voorkom opname van een explosieve stof door het lichaam;
4. gebruik handschoenen en was de handen na gebruik of aanraken van explosieven;
5. draag geen explosieven of explosieve onderdelen op het lichaam, tenzij in een
goedgekeurde verpakking;
6. inhaleer geen rookgassen die vrijkomen bij verbranding, deflagatie of detonatie;
7. maak gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.

4570

KOPERAZIDE

Deze zeer gevoelige explosieve stof ontstaat onder bepaalde omstandigheden door
transformatie, van loodazide naar koperazide. Voorwaarde is de aanwezigheid van brons,
koper of messing. In ontstekers waar loodazide in verwerkt is en brons, koper of messing.
aanwezig is, moet men rekening houden met dit gevaar.
Te nemen veiligheidsmaatregel:
1. Voorkom schok, wrijving, hitte, en statische elektriciteit.

4580

NABIJHEIDSBUIS EN DOELOPSPORINGSINRICHTING

Een nabijheidsbuis wordt geactiveerd op een bepaalde afstand van een doel.
Een doelopsporingsinrichting reageert op de kenmerken van een doel, waardoor een
ontstekingsinrichting kan worden geactiveerd.
Te nemen veiligheidsmaatregelen:
1. schakel geen elektrische stroombron aan of uit in de directe nabijheid van een bekende
of verdachte VT-ontsteker of Target Detecting Device (TDD);
2. benader de EO pas nadat de voorgeschreven wachttijd verstreken is;
3. houd rekening met systemen die een uitstraling naar de zijkanten hebben;
4. benader een onbekend EO altijd onder een hoek van 45° vanaf de achterzijde.

4590

ELEKTRISCHE ONTSTEKINGSINRICHTINGEN

Te nemen veiligheidsmaatregel:
1. EO voorzien een elektrische ontsteker of elektronische component in de
ontstekingsinrichting dient bij voorkeur vernietigd te worden zonder het aan te raken.
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45100 PIËZO-ELEKTRISCH
Een piëzo-elektrisch element is opgebouwd uit kristallen. Deze kristallen zijn ingebouwd in
een ontstekingsinrichting en produceren een elektrische stroom als ze worden samengeperst
of in een bepaalde richting worden gerekt. Deze stroom kan vervolgens een
ontstekingsinrichting inwerking stellen.
Te nemen veiligheidsmaatregelen:
1. behandel elk onbekend EO als heeft het een piëzo-elektrisch ontstekingssysteem. Totdat
het tegendeel bewezen is;
2. de temperatuur van het piëzo-elektrisch element moet zo constant mogelijk blijven;
3. voorkom schokken en ruwe behandeling.

45110 PYROTECHNISCHE- OF BRANDLADINGEN
Een pyrotechnische lading is een mengsel van een reductor, mogelijke toevoeging en een
oxidator. Het kan explosief verbranden, onder het afgeven van geluid-, licht-, kleur-, vonkof rookeffecten.
Brandladingen zijn meestal samengesteld op thermiet- of op oliebasis (zoals napalm). Witte
fosfor kan eveneens als brandmiddel worden gebruikt.
Te nemen veiligheidsmaatregelen:
1. voorkom inhalatie van rook of dampen van brandende pyrotechnische- of brandmengsels
blijf bovenwinds;
2. bescherm ogen tegen het felle licht bij het verbranden van brandladingen en
fotoflitsladingen;
3. gebruik zand om vuur van brandmunitie te smoren. Gebruik geen water, dit kan een
heftige reactie tot gevolg hebben;
4. bedek pyrotechnische en brandmunitie met zand wanneer ze vervoerd moet worden,
5. voorkom detonatie bij het verbranden van munitie met pyrotechnische of brandlading;
6. neem minimaal 30 minuten wachttijd in acht na het ophouden met branden van
pyrotechnische of brandmunitie;
7. maak gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.

45120 VLOEIBARE STUWSTOF
Vloeibare stuwstoffen kunnen we onderverdelen in:
a) enkelvoudige stuwstoffen (monopropellanten).
Bij dit type stuwstof zijn de brandstof en het zuurstofgedeelte in een molecule verenigd.
Enkelvoudige stuwstoffen kunnen zowel door ontsteking als via een katalysator op gang
worden gebracht.
b) meervoudige stuwstoffen (bipropellanten).
Bij deze stuwstoffen zijn het brandstof- en het zuurstofdeel verdeeld over verschillende
moleculen.
Meervoudige stuwstoffen kunnen worden gestart door vermenging van meerdere stoffen,
waardoor een spontane reactie ontstaat of door ontsteken van verschillende stoffen na
vermenging.
Te nemen veiligheidsmaatregelen:
1.
2.
3.
4.

voorkom
voorkom
voorkom
voorkom

in aanraking komen van metalen en organische stoffen;
vermenging met andere vloeistoffen(hypergolen);
bevriezingsverschijnselen, door extreem lage temperaturen (-190° C);
beweging.

45130 VLOEIBAAR BRANDSTICHTEND MIDDEL
Vloeibare brandstichtende ladingen op chemisch basis zoals witte fosfor of gebasseerd op
oliebasis zoals napalm kunnen ook in een gelvorm verschijnbaar zijn. Het is niet onmogelijk
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dat oxidatoren zijn toegevoegd om verbranding gaande te houden en bluswerkzaamheden te
bemoeilijken.
Te nemen veiligheidsmaatregelen:
1. de aanwezigheid van een ontsteking met witte fosfor moet worden verwacht, dus handel
als omschreven bij paragraaf 45140

45140 WITTE EN RODE FOSFOR
Witte fosfor is een geel/witte wasachtige stof die bij 30°C ontbrandt wanneer ze wordt
blootgesteld aan lucht. Deze stof kan worden gebruikt als rookmaker en heeft tevens een
brandverwekkende effect.
Witte fosfor kan ook gemengd zijn met een xyleenoplossing van synthetisch rubber, zodat er
plastische gele fosfor wordt gevormd (PWP = Plasticized White Phosphorus)
Rode fosfor heeft behalve de zelfontbranding van ca 240 °C overeenkomstige uitwerkingen.
Rook of dampen van verbrande fosfor zal in contact met vocht, fosforzuur vormen. Wat
bijvoorbeeld in de longen gebeurd na inademing. Ook is bekend dat fosfor lever en gebit
aantasten.
Te nemen veiligheidsmaatregelen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

houdt rekening met brandgevaar, beneveling en zelfontbranding;
voorkom inhalatie van rook of dampen van brandende witte fosfor;
blijf zo mogelijk bovenwinds;
benader geen rokende witte fosfor EO die een verspreidingslading heeft;
dompel rokende/lekkende witte fosfor EO onder in water of bedek met nat zand of
aarde;
vervoer geen rokende/lekkende witte fosfor EO, tenzij ondergedompeld in water of
bedekt met nat zand of aarde;
houd eerste hulp middelen (zoals watergel of natte kompressen) gebruiks-gereed;
maak gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen;
Informeer de hulpdiensten zo spoedig mogelijk;
Stel de gewonde zo spoedig mogelijk onder medische behandeling.
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5000

BESCHERMENDE MAATREGELEN.

5100

INLEIDING

Beschermende maatregelen zijn alle maatregelen die worden getroffen om de
uitwerkingseffecten van een tot werking komend EO te beperken of te voorkomen tot een
aanvaardbaar niveau.
De uitwerkingsfactoren zijn onder te verdelen in:
1.
2.
3.
4.
5.

Scherven;
Luchtdruk;
Schokgolf;
Hitte/brand;
CBRN.

De grootte van het gebied waarbinnen beschermende maatregelen moeten worden genomen
om de uitwerkingseffecten van een tot werking komend EO te beperken of te voorkomen (=
veiligheidsstralen) is afhankelijk van meerdere factoren zoals:
1.
2.
3.
4.
5.

het type EO;
de hoeveelheid en soort lading;
de ligging;
de afscherming;
de omgeving.

In het Handboek EOD zijn vastgestelde veiligheidsstralen opgenomen, welke geadviseerd
kunnen worden bij de uitvoer van EOD.
De grootte van het gebied waarbinnen beschermende maatregelen moeten worden genomen
om de uitwerkingseffecten van een tot werking komend EO te beperken of te voorkomen
wordt vastgesteld door het ter plaatse bevoegd gezag.
Het bevoegd gezag is binnen Nederland belegd bij de burgemeester. Ook alle binnenwateren
vallen onder het bevoegd gezag van de burgemeester, waarbij de Waddenzee wordt gezien
als een binnenwater. Op zee, binnen de Nederlandse Territoriale Zee en Exclusieve
Economische Zone, is de Rijks Overheid het bevoegd gezag. De uitvoering van het bevoegd
gezag op het gebied van het ruimen van een EO is op zee belegd bij de Kustwacht. Een
uitzondering van het bevoegd gezag op zee is het gemeentelijk ingedeeld gebied dat zich
meestal uitstrekt tot 1 kilometer uit de kust met afwijkingen in de Zeeuwse Delta en bij de
Waddeneilanden, ook wel aangeduid als de 1 kilometerzone. In dit gebied is het bevoegd
gezag belegd bij de burgemeester.
Tijdens militaire operaties is dit de verantwoordelijke commandant, c.q. is dit vastgelegd in
de operatieorder.
De EOD staff officer en of de EOD-opruimer hebben hierin een adviserende rol. Het verdient
de aanbeveling om adviezen m.b.t. het nemen van beschermende maatregelen waar
mogelijk schriftelijk vast te leggen.
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Indien een advies tot het nemen van beschermende maatregelen niet wordt uitgevoerd, of
indien het ter plaatse bevoegd gezag afwijkende maatregelen bepaald, kan een
veiligheidsconflict ontstaan en zijn de EOD-opruimer ter plaatse en/of de EOD Staff Officer
bevoegd om de behandeling van het incident af te breken. De directe EOD commandant
dient hiervan onmiddellijk op de hoogte te worden gesteld.
Indien de EOD-opruimer ter plaatse of EOD Staff Officer schade verwachten waarvoor het ter
plaatse bevoegd gezag de verantwoordelijkheid niet aanvaardt, zijn de EOD-opruimer ter
plaatse en de EOD Staff Officer bevoegd om de behandeling van het incident af te breken.
Door hen zal de directe commandant hiervan onmiddellijk op de hoogte te worden gesteld.

5200
BESCHERMENDE MAATREGELEN TEGEN DE
SCHERFWERKING
Scherfwerking ontstaat doordat bij een explosie de omhulling van een explosieve stof zal
verscherven en door de gasdrukwerking met een bepaalde snelheid zal worden weggeblazen.
Scherfwerking (fragmentatie) wordt onderscheiden in primaire scherven (afkomstig van het
lichaam van het explosief zelf) en secundaire scherven (afkomstig van het omringende
medium zoals puin, glasscherven enz.).
Maatregelen tegen scherfwerking is sterk afhankelijk van het type munitie en de wijze van
vernietiging. Naast de primaire scherfwerking van de EO kan ook secundaire scherfwerking
optreden als gevolg van de luchtdrukwerking.
Beschermende maatregelen:
1. water zal een goede absorbtie van de scherven geven, maar de schokgolf zal verder
reiken. Zand is een geschikt materiaal om af te dekken. Klei en grint zullen minder
absorberen en meer kans op secundaire scherfwerking vertonen;
2. bij voldoende afdekking van de EO kan de uitwerking van luchtdruk en scherfwerking
beperkt worden. De afdekking kan echter de schokgolf vergroten;
3. de afdekking mag nooit contact maken met de EO indien door de hierdoor ontstane druk
de EO tot uitwerking kan komen;
4. Door het beplakken van glasoppervlakken zullen glasscherven bij ruitbreuk niet of
minder ver en met minder kracht worden weggeslingerd13;
5. het plaatsen van een beschermingsconstructie tussen de EO en het te beschermen
object kan de uitwerking van (secundaire) scherfwerking beperken. Het grondbeginsel is
dat de bescherming direct buiten de te verwachten krater wordt aangebracht. De hoogte
van de bescherming bepaald de hoek waaronder de scherven worden afgevangen;
6. als beschermende maatregel kan ook gebruik gemaakt worden van middelen zoals:
attenuator, bomdeken, waterzakken, scherfnetten, zandzakken, e.d.;
7. het toepassen van een specifieke constructie kan de uitwerking van (secundaire)
scherfwerking beperken;
8. in plaats van een bescherming op te werpen rondom de EO kan ervoor worden gekozen
om een bescherming op te werpen rondom het te beschermen object. Voordeel hiervan
is dat er niet in de invloedsfeer van de EO hoeft te worden gewerkt;

De mate van glasschade is afhankelijk van de energie van de luchtdrukwerking. Dichtbij
het explosiepunt zullen de ruiten breken en ook versnelling krijgen, waarbij deze als
secundaire scherven letsel kunnen veroorzaken. Bij de norm van 10% glasschade zullen de
ruiten breken en ter plaatse neervallen.
13
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9. het afdekken van de EO kan het best worden beperkt tot explosieven met een explosieve
inhoud van maximum 10 kg waarvan bij een eventuele explosie het grondschok effect
aanvaardbaar is, doch de luchtdruk - en scherfwerking moet worden verminderd;
10. bij afdekken dient de zandzakstapel of aarde in een kegelvorm of halve bol boven de EO
te worden aangebracht, terwijl rekening moet worden gehouden met de vorming van een
camouflet (ondergrondse gas- of rookzak na de explosie). Door recht boven een
ingedrongen explosief een schacht te graven kan via een drukuitlaat de grondschok
effect van een explosie aanzienlijk worden vermindert. Het graven van een schacht mag
nooit worden toegepast in gebieden, waar de luchtdruk- en scherfwerking van een
explosie extra gevaar oplevert. Vanzelfsprekend kan een schacht, die wordt gegraven om
een ingedrongen explosief te benaderen, als luchtdrukuitlaat fungeren;
11. indien er in de nabijheid van de EO los materieel ligt dient rekening te worden gehouden,
dat dit materiaal als secundaire scherven kunnen gaan optreden;
12. in de tabel m.b.t de veiligheidsstralen is opgenomen een veiligheidsafstand voor “overige
fragmenten”. Het betreft hier fragmenten van bijv. vliegtuigbommen, zoals ophangogen
en bodemplaat die zich verder verplaatsen dan fragmenten van de bommantel. Afvangen
van deze fragmenten dient, indien mogelijk, te worden overwogen zodat
veiligheidsafstanden kunnen worden gereduceerd.

5300
BESCHERMENDE MAATREGELEN TEGEN DE
LUCHTDRUKWERKING.
Luchtdrukwerking. direct gevolg van een explosie is de snelle uitzetting van de hete,
gasvormige reactieproducten die worden gevormd, de gasdruk. Deze gasdruk zal
omringende materie zoals ontstane scherven versnelling geven. Gasdruk zal omringende
luchtdruk verplaatsen waardoor de luchtdrukwerking ontstaat. Onder water zal de gasdruk
een oscillerende gasbel creëren die naar het wateroppervlak beweegt.
Luchtdrukwerking heeft effect op verder gelegen materiaal en het menselijk lichaam. Het kan
dakpannen van daken blazen, ruiten laten springen en lichte constructies omverblazen.
Maatregelen tegen de luchtdrukwerking zijn in eerste instantie gericht om materieel te
beschermen De gevolgen van een plotselinge overdruk op personeel zijn hiermee niet altijd
afdoende afgeschermd. Daarvoor zijn, afhankelijk van de hoeveelheid, gesloten bunkers of
afstand nodig.
Beschermende maatregelen:
1. het voldoende afdekken van de EO is de beste maatregel tegen de luchtdrukwerking, dit
zal echter het effect op de schokgolf vergroten;
2. het plaatsen van een beschermingsconstructie tussen de EO en het te beschermen
object, zoals aardenwal, muur van zandzakken, HESCO’s of containers, kan de
uitwerking van de luchtdrukwerking beperken. Het grondbeginsel is dat de bescherming
direct buiten de te verwachten krater wordt aangebracht. De hoogte van de bescherming
bepaald de hoek waaronder de luchtdruk wordt gestuurd;
a. een goed effect bij vliegtuigbommen wordt verkregen met een wal die aan de
voet ongeveer 2 m en aan de top 125 cm breed is en die een hoogte heeft van
ongeveer 4 m;
b. een afscherming moet zo groot en hoog zijn dat de lijnen die vanaf het explosief
(of de invalsopening) naar de hoeken van het te beschermen object getrokken
kunnen worden, de wal snijden;
c. de vorm van de wal zal geheel afhangen van de plaatselijke situatie en kan
bijvoorbeeld een cirkel, cirkelboog, rechte lijn of hoek zijn;
3. Voor specifieke EOD werkzaamheden wordt container- of terpconstructie toegepast om
de uitwerking van de luchtdrukwerking beperken en sturen;

44

4. het beplakken van glasoppervlakken. Door het beplakken van glasoppervlakken zullen
glasscherven bij ruitbreuk niet of minder ver en met minder kracht worden
weggeslingerd;
5. het openen van ramen en deuren. Door het openen van ramen en deuren zal de
positieve- en negatieve drukfase van een explosie de kans op ruitbreuk verminderen.
Nadeel hiervan is dat evt. weersgesteldheid (regen, sneeuw, wind, etc.) schade kan
berokkenen aan het interieur. Tevens zal door het ter plaatse bevoegd gezag extra
controle moeten worden uitgeoefend op de infrastructuur om diefstal etc. te voorkomen;
6. bij maatregelen tegen luchtdrukwerking moet rekening worden gehouden met het
verschijnsel reflectie. Bijvoorbeeld door een compact laag wolkendek of door bebouwing.

5400
BESCHERMENDE MAATREGELEN TEGEN DE
SCHOKGOLF
Schokgolfwerking, de heftige trilling die ontstaat bij de explosie en zich voortplant door de
omringende materie. Hoe dichter de omringende materie, hoe verder de schokgolf zich kan
voortplanten en daardoor op grotere afstand leidingen, fundamenten enz. kan vernielen of
beschadigen.
Wanneer een explosief in de lucht detoneert ontstaan vanuit het springpunt schokgolven, die
in concentrische cirkels uitdijen. Zij hebben dezelfde aard als geluidsgolven en verplaatsen
de lucht minimaal, ze geven de schok door aan de naastliggende luchtmoleculen. We
spreken dan van een luchtdrukgolf of “Blast”. De eerste golf is het sterkst en zal dus de
meeste schade aanrichten. Door energie verlies zal de snelheid van de schokgolf afnemen en
vervallen tot een geluidsgolf.
Schade aan het menselijk weefsel is afhankelijk van de hoogte van de piekdruk en de
blootstellingstijd. Ook sterk van invloed is de reflectie. Vanwege de verschillende holten en
samenstellingen in het menselijk lichaam zal een luchtdrukschok- of blast letsel zich meestal
als eerste uiten als trommelvliesschade, long-, orgaan- en hersenletsel.
Maatregelen tegen een schokgolf zijn, behalve afstand, moeilijk te creëren. Men dient
rekening te houden met afscherm en reflectie. Elke overgang van materie waarin de
schokgolf zich voortplant zal energie opnemen. Een schokgolf plant zich sneller dan de
snelheid van het geluid voort in de materie waarin zich dat bevindt. De samenstelling van de
materie bepaald de sterkte van de voortplanting. Indien dit verschijnsel in de grond optreedt
spreekt men ook van grondschok of aardschok. In water heeft het verschijnsel de naam
onderwaterschok.
Beschermende maatregelen:
1. het graven van sleuven buiten de te verwachten kraterstraal. Ondergrondse rioleringen,
pijpleidingen, kabels, leidingen, fundamenten en infrastructuur kunnen tegen de
uitwerking van grondschokken enigszins beperken door het graven van een sleuf. De
sleuf moet zich bevinden tussen de EO en het te beschermen object. Verder moet de
sleuf zich bevinden buiten de te verwachten krater in de nabijheid en evenwijdig aan het
te beschermen object. De breedte van de sleuf moet minimaal 50 cm zijn en tenminste
60 cm dieper dan het te beschermen object. Tussen de wanden van de sleuf mogen geen
verbindingen (bijv. grondwater, boomwortels, leidingen) aanwezig zijn die de schokgolf
verder zou kunnen geleiden,
2. het ondersteunen van keldermuren en funderingen. Door het plaatsen van zandzakken
tegen de te beschermen (kelder)muren en fundering kan men deze beschermen tegen
grondschokken. Deze vorm van bescherming wordt toegepast als de EO te diep ligt of
zich te dicht bij het te beschermen object bevindt en het niet mogelijk is om andere
vormen van bescherming tegen grondschokken toe te passen. Om de schok te kunnen
absorberen en niet te laten voortvloeien naar de omringende wanden mag de
ondersteuning geen verbinding vormen met andere wanden en vloeren. De
45

houtenschoren of de zandzakken moeten in kelders vanaf de vloer, of tegen funderingen
vanaf de grond, tot op een hoogte gelijk aan het maaiveld worden aangebracht. Ook
mogen ze niet aanleunen tegen de tegenovergestelde wand, omdat de grondschok dan
zal passeren in plaats van te worden geabsorbeerd. De massa van het schok
absorberend-materiaal moet bij voorkeur groter zijn dan de massa van de
fundering/keldermuur. De stapel zandzakken moet aan de basis ten minste 3,5 m en aan
de top 1,5 à 2 m breed zijn. De zandzakken worden in lagen in verband gelegd. De
mogelijkheid van waterzakken kan ook overwogen worden,
3. het graven van een drukuitlaat. Door recht boven of aan de zijkant van een ingedrongen
EO een schacht (drukuitlaat) te graven kan het grondschokeffect aanzienlijk worden
verminderd. De uitwerking van de luchtdrukwerking en scherfwerking zal echter worden
vergroot,
4. het vullen, afsluiten, omleiden of drukloos maken van (brandstof)leidingen,
brandstoftanks, energiekabels zal met ter zake deskundigen overlegd moeten worden.
Gevulde leidingen hebben een hogere weerstand tegen de grondschok, maar indien
schade optreed zal door lekkage een grotere (milieu) schade ontstaan.

Figuur 1 Voorbeelden beschermende maatregelen
46

5500
BESCHERMENDE MAATREGELEN TEGEN HITTE EN
BRAND
Bij explosies is er altijd sprake van hitte-ontwikkeling. Bij bepaalde groepen van munitie,
zoals licht-, sein-, rook-, brand- en springrook munitie, is het gevaar van hitte en brand
langer aanwezig.
Beschermende maatregelen:
1. voorkom wegslingeren van resten bij het vernietigen van de EO;
2. gebruik geen brandbaar materiaal als luchtdruk-, schokgolf- en scherf-absorptie
maatregel;
3. zorg voor een zo groot mogelijke ruimte die is ontdaan van begroeiing rondom een
vernietigingsplaats;
4. maak gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.
Hoewel de directe aanwezigheid van brandweer capaciteit geen beschermende maatregel is
geldt het advies, de brandweer ook bij de ruiming te betrekken.

5600

MAATREGELEN CBRNE

CBRN-uitwerking, zijn de gevolgen van het vrijkomen van de in het explosief of Improvised
Dispersal Device (IDD) of Improvised Spraying Device (ISD) aanwezige chemische,
biologische, radiologische stoffen of de effecten van een nucleaire reactie.
CBRNe incidenten kunnen ingrijpend zijn voor de directe omgeving, maar ook daarbuiten.
Vanwege het escalerend effect moet een dergelijk incident zo spoedig mogelijk aan het
hogere niveau gemeld worden.Directe EOD handelingen zijn alleen geoorloofd als verdere
escalatie kan worden beperkt. Bijvoorbeeld bij een lekkend CBRN explosief.
Handel conform het Protocol verdachte Objecten (PVO) dan wel de BCMD richtlijnen
Beschermende maatregelen:
1. plan een initieel te ontruimen gebied;
2. vang aan met initiële ontruiming afhankelijk van lekkage/aard van de stof en
klimatologische omstandigheden;
3. maak gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen;
4. verzamel alle gegevens t.b.v. een goede identificatie;
5. voer een detectie uit om een inschatting te kunnen maken van het risico;
6. risicovolle EOD handelingen zijn pas na opdracht van het ter plaatse bevoegd gezag
toegestaan.

5700
TE NEMEN BESCHERMENDE MAATREGELEN BIJ
VERARMD URANIUM
Verarmd uranium, ook wel bekend als depleted uranium(DU), is toegepast in penetratoren
van somminge pantserbestrijdende munitie en spiegels van enkele gevormde ladingen.
Naast de doordringingkracht door de hoge massa heeft verarmd uranium een pyrofore
eigenschap.
Tijdens opslag en transport is de straling van niet verschoten DU munitie verwaarloosbaar.
Na verschieten van DU munitie is de penetrator niet meer voorzien van zijn beschermmantel
wat inhoudt dat de hoeveelheid straling aanzienlijk verhoogt. Tevens zal bij treffen doel de
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penetrator beschadigen en deels verbranden, waarbij er kleine deeltjes DU & DU-oxiden
verspreid worden.
Een inslagopening van een DU projectiel op pantser is meestal klein en bij recente inslag
vaak gezwart door de verbrande resten. Deze restdeeltjes zullen voornamelijk de lastig
detecteerbare alfa straling afgeven. Deze kleine stofdeeltjes en de grotere splinters kunnen
makkelijk door het menselijk lichaam worden opgenomen via de luchtwegen,
maagdarmkanaal en de huid (bv. wond). Alfastralers zullen door nauw contact met de
celstructuur in het lichaam ernstige schade toebrengen.
Maatregelen tegen het oplopen van radioactieve straling zijn:
1. informeer of er mogelijk DU munitie is gebruikt;
2. markeer het besmette gebied;
3. voorkom inname door opname of inhalatie van DU deeltjes in het lichaam, door het
dragen van beschermende kleding en adembescherming;
4. zorg voor een goede persoonlijke hygiëne;
5. hanteert de van toepassing zijnde aanwijzingen uit de CDS aanwijzing-133.

5800

WERKTERREIN EOD-OPRUIMER

De EOD-opruimer dient ongehinderd zijn werkzaamheden uit te kunnen voeren. Ten behoeve
hiervan wordt een werkterrein vastgesteld. De grootte hiervan is afhankelijk van de
omliggende infrastructuur en EO. Het werkterrein wordt door de EOD-opruimer na
beschouwing van de situatie bepaald. Als vuistregel geldt een intieel werkgebied met een
straal van 50 meter rond de EO. Op het werkterrein mag alleen personeel aanwezig zijn met
toestemming van EOD-opruimer ter plaatse.
Bij werkzaamheden, waarbij een groot risico aanwezig is dat de EO wordt geïnitieerd, dient
de EOD-opruimer de beschikking te hebben over een beveiligd onderkomen of voertuig van
waaruit handelingen op afstand aan de EO kunnen worden verricht. De afstand tussen de
EO, de plaats waar het onderkomen wordt ingericht en de beveiliging van het onderkomen
dienen te worden bepaald aan de hand van de uitwerking van de EO en de aanwezige
afscherming.
Indien de EOD-opruimer ter plaatse dit noodzakelijk acht, kan hij, conform de OBM, het ter
plaatse bevoegd gezag verzoeken tijdens de EOD-werkzaamheden een bemande ambulance
en/of brandweerploeg met blusvoertuig op een door hem te bepalen plaats te stationeren.
Deze dienen ter behoefte van de EOD-ploeg gedurende de EOD-werkzaamheden ter
beschikking van de EOD-opruimer.

5810

INZET MACHINES

Machinaal grondverzet t.b.v. EOD-werkzaamheden dient te geschieden door een bevoegd en
bekwaam machinist grond-, weg- en waterbouw. Bij risicovolle werkzaamheden kan voor
beveiligde machines gekozen worden, welke voldoen aan de hiervoor gestelde richtlijnen.
Binnen Nederland zijn dit o.a.de richtlijnen van het CS-OOO. De beveiliging mag de
communicatie tussen de EOD-opruimer en de bestuurder van de machine niet belemmeren.
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6000

VERNIETIGING VAN EO

6100

VERNIETIGINGSMETHODEN VAN EO

Er zijn verschillende vernietigingsmethoden in gebruik en in gebruik geweest.
Bekende vernietigingsmethoden zijn zoals:
•
•
•
•
•

begraven;
(zee)storting;
verbranding;
deflagratiemethoden;
detonatiemethoden.

Begraven is een methode die niet meer wordt toegepast als vernietigingsmethode. Begraven
van EO is een tijdelijk oplossing voor een latere ruiming.
(Zee)storting, dumping of munitiestorten in (Zee)water is een methode die tot 1967 is
toegepast in Nederlandse wateren. Deze methode is sinds 1975 niet meer toegestaan zoals
in de Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other
Matter 1972, ook wel bekend als "London Convention" of "LC '72" of onder bekendheid van
“Marine Dumping” is vastgelegd.
Verbranding kan onderscheiden worden in verbranding in de openlucht, of verbranding in
een gesloten oven. Verbranding in de openlucht van rookzwakbuskruit door munitie technici
of EOD opgeleid personeel is toegestaan. Vernietiging van overige munitie door verbranding
in de openlucht is niet toegestaan. Uitgezonderd na toestemming van DOPS in een inzet
gebied. Verbranding van munitie geschiedt bij voorkeur in een gesloten oven.
Deflagratiemethoden ook bekend als loworder technieken vallen eerder onder de noemer
vernieling. Deze methoden zijn alleen toegestaan na opleiding door functioneel personeel,
zoals munitie technici, EOD en beperkte mate EOC personeel. Bij deflagratie methoden moet
rekening worden gehouden met een deflagratie-detonatie-transformatie, DDT.

6200

DETONATIEMETHODEN

Voor de vernietiging van EO met gebruik van springstoffen gelden een aantal richtlijnen. Een
en ander is afhankelijk van de situatie. De richtlijnen zijn:
1. volledige identificatie, is van belang, i.v.m. de uitwerking;
2. het aantal vernietigingsladingen is afhankelijk van het soort munitie, de verschillende
springladingen/kruitladingen en mogelijke raketmotoren die in een EO verwerkt kunnen
zijn;
3. een vernietiging d.m.v. detonatie moet worden uitgevoerd met voldoende middelen. Een
overdaad aan toegevoegde springstof dient te worden voorkomen;
4. vernietig met gebruik van betrouwbare explosieven, waarvan de kwaliteit bekend is en
welke beheerd worden;
5. vernietiging d.m.v. detonatie, in principe zonder verpakkingsmiddelen;
6. bij het gebruik van meerdere vernietigingsladingen op de EO dient de opruimer zorg te
dragen dat de ladingen gelijktijdig detoneren;
7. de vernietigingslading dient bij voorkeur de ontstekingsinrichting, overdrachtslading en
de hoofdlading te initiëren;
8. het vernietigen van IHE munitie en dikwandige explosieven d.m.v. sympatische detonatie
moet worden vermeden, aangezien de kans op wegslingeren i.p.v. detonatie zeer groot
is;
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9. elektrisch ontsteken van de vernietigingslading heeft het voordeel dat het exacte
moment van ontsteken kan worden bepaald en er geen tijdsverschil is tussen ontsteken
en de explosie;
10. pyrotechnische ontsteking kan toegepast worden in omgevingen met elektromagnetische
straling.
11. het slagkoordsysteem, Nonel, combineert het voordeel van voorgenoemde
eigenschappen: Directe bediening, zonder gevaar voor elektromagnetische invloeden
12. Omstandigheden waaronder bij voorkeur niet moet worden vernietigd:
a) bij duisternis;
b) als het vernietigingsterrein niet is te overzien;
c) bij naderen van en tijdens onweer;
d) bij slechte weersomstandigheden, zoals zware regenval, hagel of sneeuwbuien en bij
harde wind met stofwervelingen.
Nadat de detonatie heeft plaatsgevonden is het van belang om te controleren of het beoogde
effect bereikt is. Deze controle dient met voorzichtigheid te worden uitgevoerd. Let bij een
controle op het mogelijk vrijkomen van niet-gesprongen resten, schadelijke stoffen en hete
resten. Voorkom de lichamelijke opname van restproducten en gebruik hiervoor persoonlijke
beschermingsmiddelen.
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7000

VEILIGHEIDSSTRALEN

De grootte van het gebied waarbinnen beschermende maatregelen moeten worden genomen
om de uitwerkingseffecten van een tot werking komend EO te beperken of te voorkomen (=
veiligheidsstralen) zijn:
1. het volledig te ontruimen gebied;
2. het gedeeltelijk te ontruimen gebied (=schervengevarenzone);
3. maatregelen ter bescherming zeezoogdieren bij explosieven opruiming;
4. de minimum flightlevel;
5. het initieel te ontruimen gebied bij een CBRNe.
De veiligheidsstralen zijn opgenomen in de bijlagen.

7110

VOLLEDIG TE ONTRUIMEN GEBIED

Het volledig te ontruimen gebied is het gebied rond de ligplaats van de EO dat binnen de
veiligheidsmaatregelen en directe uitwerkingssfeer van de EO ligt.
Op last van het ter plaatse bevoegd gezag dient het volledig te ontruimen gebied te zijn
ontruimd van al het personeel en alle levende have. Ook al het belangrijk kwetsbaar
materieel dient te worden verwijderd of beschermd. De voor de noodzakelijke
werkzaamheden benodigd EOD-personeel en materieel zijn de enige uitzondering op
bovenstaande.
Verplaatsing van militaire of civiele goederen is in dit gebied niet toegestaan, met
uitzondering van het materiaal wat nodig is voor de uitvoer van EOD. Er mogen geen
trillingen, in welke vorm dan ook worden veroorzaakt, tenzij vaststaat dat de EO daardoor
niet wordt beïnvloed. Deuren en ramen van gebouwen in dit gebied kunnen zijn geopend om
met name ruitschade te beperken.
Voor de grootte van het volledig te ontruimen gebied rondom de EO gelden minimaal de
afstanden genoemd in tabel voor het geheel te ontruimen gebied.

7120 GEDEELTELIJK TE ONTRUIMEN GEBIED /
SCHERVENGEVARENZONE
De schervengevarenzone is het gebied rond de ligplaats van de EO, waar bij een eventuele
explosie een gerede kans bestaat dat scherven van de EO of secundaire scherven schade
aanrichten.
M.b.t. de schervengevarenzone dient te worden geadviseerd alle personen en levende have
te evacueren, tenzij zij zich bevinden in een gebouw of voertuig met harde bovendekking,
bescherming biedend tegen de scherfwerking, en aan de zijde dat afgekeerd is van de
ligplaats van de EO.
Binnen de schervengevarenzone mag tijdens demontagehandelingen of vernietiging van de
EO geen weg-, spoorweg- en scheepvaartverkeer plaatsvinden.

7130 MAATREGELEN BESCHERMING ZEEZOOGDIEREN BIJ
EXPLOSIEVENOPRUIMING
Een belangrijke maatschappelijke taak van de Mijnendienst is het ruimen van explosieven op
de Noordzee. Meestal gaat het om explosieven die zijn aangetroffen door vissers, maar ook
bij sommige offshore bouwactiviteiten kan het noodzakelijk zijn historische munitie te
ruimen.
Na overleg met andere departementen heeft Defensie onderzoek laten uitvoeren over de
mogelijke schadelijke bijeffecten van deze activiteit. Uit dit onderzoek (gecoördineerd door
TNO) is gebleken dat het ruimen van dit soort explosieven op de Noordzee tot grote schade
kan leiden bij zeeleven. Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek heeft Defensie
interdepartementaal aangegeven dat Defensie bij het ruimen van explosieven zo veel als
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praktisch mogelijk is maatregelen zal nemen ter bescherming van zeezoogdieren. Dat is
inmiddels ook vastgelegd door in de Nederlandse Marine Strategie.
Zie bijlage I, Maatregelen ter bescherming zeezoogdieren bij explosievenruiming

7140

MINIMUM FLIGHTLEVEL

Luchtverkeer mag niet plaatsvinden binnen afstand waar de scherf-, luchtdruk-en
schokgolfwerking van invloed zijn. Deze flightlevel tot de EO moet bij nationale taken
conform de vigerende regelgeving van de Rijksluchtvaartdienst uitgevoerd worden. Het
stilleggen c.q. omleiden van het luchtverkeer dient bij de nationale taak door de ter plaatse
voor de openbare orde en veiligheid verantwoordelijke autoriteit te worden aangevraagd bij
het Korps Landelijke Politiediensten, Dienst Luchtvaartpolitie. Bij militaire optreden loopt dit
via de staf of het hoofdkwartier, middels de Restricted Overhead Zone en de Notice To
AirMan. Op advies van de cdt ruimploeg

7150

INITIEEL TE ONTRUIMEN GEBIED CBRNE

Conform het PVO is de Adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) verantwoordelijk voor het advies
aan de OVD-B voor een te ontruimen gebied betreffend het vrijkomen van schadelijke
stoffen, in Nederland. De OVD-P is verantwoordelijk voor het te ontruimen gebied. De EOD
adviseert hierin het effect tot waar het explosief zijn uitwerking heeft m.b.t. de scherven
gevaren zone.
De hieronderstaande NATO richtlijn geldt voor een CBRNe incident. Het initieel te ontruimen
gebied is gebaseerd op de uitwerking van een standaard Russische chemische vliegtuigbom,
in een niet verstedelijkte omgeving. Deze richtlijn geeft een beeld van mogelijke vergaande
gevolgen bij een CBRNe incident.
Initieel te ontruimen CBRNe gevarengebied:
1. bij een onbekend CBRNe heeft een veiligheidscirkel met een straal van 450 meter. Dit
noemen we de schervengevarenzone;
2. indien de CBRNe geen verspreidingslading heeft geldt een veiligheidscirkel met een straal
van 50 meter. Zoals bij ISD en IDD;
3. een afstand van 2000 meter worden uitgezet in de benedenwindse richting. Links en
rechts van deze lijn moet een hoek van 20 worden uitgezet, eveneens tot een afstand
van 2000 meter;
4. tot slot moet vanuit de twee hoekpunten op 2000 meter een lijn worden uitgezet die
raakt met de veiligheidscirkel van 50 of 450 meter.
In een later stadium kan initieel te ontruimen gebied worden aangepast indien de soort en
de hoeveelheid van het gebruikte middel bekend zijn of indien bijvoorbeeld de wind draait.
Uit het initieel te ontruimen gebied moeten in eerste instantie alle personen en levende have
worden verwijderd.
Het verwijderen van materieel heeft bij chemische of biologische middelen geen prioriteit,
zeker niet als het materieel zich buiten de schervengevarenzone bevindt. Het dragen van
geschikte PBM’n dient te worden geadviseerd.
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8000 BIJLAGE: VEILIGHEIDSSTRALEN VOOR
SCHERFWERKING EO OP LAND
Voor de veiligheidsafstanden voor de scherfwerking op land is in de tabel 2 onderscheid
aangebracht in de fragmentafstand voor explosieven die 15 kalibers ingegraven zijn en
explosieven op het maaiveld met 15 kalibers zandoverdekking. Aangezien het in de praktijk
niet altijd mogelijk is om de EO 15 kalibers in te graven, is in de tabel ook de
fragmentafstand gegeven voor de EO dat 5 kalibers is ingegraven en waarbij op het maaiveld
nog 10 kalibers zand wordt aangebracht.
De tabellen zijn gespecificeerd naar Netto Explosief Gewicht (NEG). Deze tabellen zijn
gebaseerd op de vernietiging van één explosief. Het aantal kaliber wordt gerekend vanaf de
bovenzijde van dit explosief. Externe factoren, zoals grondwater, lage bewolking en
klimatologische omstandigheden kunnen van invloed zijn op de afstanden genoemd in de
tabel. In voorkomend geval dient er geïnterpoleerd te worden (het schatten van waarden
tussen twee bekende waarden) binnen de gegeven afstanden.
Alle personen, levende have en kwetsbaar materieel dat verplaatsbaar is, dienen tijdens de
gecontroleerde vernietiging uit het gebied te worden verwijderd.
Voor explosieven met een totaalgewicht boven 2000 kg of meer dan 750 kg NEG wordt de
veiligheidsafstand bepaald door het laten uitvoeren van nader onderzoek.

NEG (kg)

>15 kalibers
ingegraven (m)

>5 kalibers ingegraven en
10 kalibers
zandoverdekking op
maaiveld (m)

Op maaiveld met >15
kalibers zandoverdekking
(m)

0–5

25

40

50

5 – 10

55

99

110

10 – 15

65

110

130

15 – 20

70

115

140

20 – 25

70

115

140

25 – 50

75

125

150

50 – 75

80

135

160

75 – 125

90

150

180

125 – 250

105

175

210

250 – 500

120

200

240

500 – 750

150

250

300

Tabel 2

Veiligheidsstralen scherfwerking, ingegraven EO
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NEG (kg)

Volledig te ontruimen gebied
(m)

Volledig te ontruimen gebied met
beschermingsconstructie (m)

0–5

50

50

5 – 10

60

50

10 – 15

75

60

15 – 20

75

60

20 – 25

75

60

25 – 50

100

75

50 – 75

125

90

75 – 125

150

110

125 – 250

300

200

250 – 500

375

250

500 – 750

500

325

NEG > 750

600

400

Tabel 3
EO

Veiligheidsstralen scherfwerking volledig te ontruimen gebied, niet ingegraven
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NEG (kg)

Schervengevarenzone
fragmenten (m)

Schervengevarenzone
overige fragmenten (m)

Schervengevarenzone met
beschermingsconstructie
(m)

0 – 0.5

200

-

n.v.t.

0.5 – 1.0

250

-

n.v.t.

1.0 – 1.5

310

-

n.v.t.

1.5 – 2.0

360

-

n.v.t.

2.0 – 2.5

410

-

n.v.t.

2.5 – 3.0

460

-

n.v.t.

3.0 – 3.5

510

-

n.v.t.

3.5 – 4.0

560

-

n.v.t.

4.0 – 4.5

610

-

n.v.t.

4.5 – 5.0

670

1140

n.v.t.

5.0 – 10

700

1420

n.v.t.

10 – 15

800

1660

n.v.t..

15 – 20

860

1720

n.v.t.

20 – 25

880

1780

n.v.t.

25 – 50

970

1940

250

50 – 75

1020

2040

250

75 – 125

1130

2260

250

125 – 250

1320

2630

500

250 – 500

1540

3050

-

500 – 750

1690

3050

-

NEG > 750

2000

3050

-

Tabel 4

Veiligheidsstralen scherfwerking schervengevarenzone, niet ingegraven EO

Opmerking:
1. Afstanden genoemd in tabel 2 en tabel 3 zijn afkomstig uit het TNO-beproevingsrapport
224097639 d.d. 16 februari 2005. Afstanden genoemd in tabel 3 zijn hiervan afgeleid.
2. Tijdens de TNO-beproeving is uitgegaan van EO die zich op of dicht onder het maaiveld
bevinden. Er wordt in de afstandtabellen dus geen onderscheid gemaakt tussen EO op of
dieper onder het maaiveld.
3. In de beproevingen is de differentiatie naar soorten springstoffen in de EO niet
meegenomen. De afstandtabellen zijn alleen gerelateerd aan het NEG van de
springlading. Er heeft geen vertaling naar TNT-equivalentie plaatsgevonden. Tijdens de
beproevingen is een veiligheidsmarge van 15% gehanteerd. De veiligheidsafstanden zijn
hierdoor conservatief en toepasbaar op alle typen vliegtuigbommen.
4. Bij toepassing van de tabel dient rekening gehouden te worden met aanwezige
voortdrijvende lading.
5. In de afstanden wordt geen onderscheid gemaakt in manteldikte van de EO.
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9000 BIJLAGE: VEILIGHEIDSSTRALEN VOOR
SCHERFWERKING ONDERWATER
In het kader van een onderzoeksprogramma heeft TNO onderzoek gedaan naar de effecten
van onderwaterexplosies in ondiep water (rapport TNO DV 2010 A162). Deze minimale
waterdiepten, afgeleid van en geverifieerd met een beperkt aantal test resultaten, zijn
gebaseerd op worst-case speervormige fragmenten en een verticale fragmentsnelheid die
automatisch conservatieve waarden oplevert voor niet-verticale fragmentbanen waarbij de af
te leggen afstand in het water langer is. De vastgestelde waarden zijn geldig voor enkele
stuks munitie en zijn niet toepasbaar op massa detonatie scenario’s. De grafieken en
bijbehorende wiskundige vergelijkingen mogen alleen gebruikt worden om te bepalen of er
scherven boven water komen in geval van detonatie onder water. Omdat de aannames die
ten grondslag liggen aan de vergelijkingen en grafieken gebaseerd zijn op een beperkt aantal
testen wordt, ondanks de conservatieve benadering, nader onderzoek aanbevolen ter
verificatie.
De minimale waterdiepten waarbij in geval van een detonatie geen dodelijk scherven (D min no
lethal frags) of helemaal geen scherven boven water komen (D min no frags) kunnen worden bepaald
met behulp van benaderingsformules op basis van TNT equivalent explosief gewicht:
Dmin no lethal frags

= 1,14 x (Wexp TNT equiv)

0,38

Dmin no frags

= 1,58 x (Wexp TNT equiv)

0,34

5,0

4,5
M106 203 mm AR

2,0

1,5

M1 105 mm AR

2,5

M362A1 81 mm MR

3,0

M49A4 60 mm MR

Charge depth [m]

3,5

M3A1 107 mm MR

4,0
M107 155 mm AR

no fragments
no lethal fragments
power model fit (no fragments)
power model fit (no lethal fragments)

1,0

0,5

0,0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

TNT equivalent explosive weight [kg]

Figuur 4: Minimale waterdiepte voor onderdrukken scherfwerking bij 0-20 kg TNT
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20

18
M118 GPB

10
MK81 mod 1 GPB

8

MK84 mod 1-7 GPB

BLU-109/B GPB

Charge depth [m]

12

MK82 mod 1 & 2 GPB

14

M117 GPB
MK83 mod 3, 4, 5 GPB

16

6

4
no fragments
no lethal fragments
power model fit (no fragments)
power model fit (no lethal fragments)

2

0
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

TNT equivalent explosive weight [kg]

Figuur 5: Minimale waterdiepte voor onderdrukken scherfwerking bij 0-1000 kg TNT
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1000

10000 BIJLAGE: VEILIGHEIDSSTRALEN VOOR DE
LUCHTDRUKGOLF
De voorspelling van ruitbreuk wordt gebaseerd op de piekdruk en impuls van de luchtdruk.
Ruiten in de zijde van een gebouw dat gericht is naar het detonatiepunt worden belast door
een reflecterende luchtdrukgolf. Ruiten in de overige zijden worden belast door een vrije
(invallende) luchtdrukgolf. Over het algemeen geldt dat de gereflecteerde luchtdrukgolf
ongeveer twee keer zo krachtig is als de vrije luchtdrukgolf. Bij het bepalen van de
veiligheidsstralen wordt het criterium gehanteerd van 10% kans op ruitbreuk. Bij dit
percentage zullen, in het geval van ruitbreuk, de glasscherven dicht achter het kozijn op de
grond vallen met een kleine kans op letsel.
Om de veilige afstand te bepalen, voor objecten/personen die zich boven het maaiveld
bevinden, tegen de schadelijke uitwerking van de luchtdrukgolf in de lucht gebruiken we de
vuistregel:
A = C.

L

Waarin:
A

Afstand object tot lading in meters

C

Constante afhankelijk van het object (zie
onderstaande tabel)

L

Lading in kilogrammen

Tabel.2: Formule berekenen schokgolfwerking in de lucht
Voor de voorkoming van schade dient een C-waarde van 50-150 te worden gehanteerd.
Voor het voorkomen van specifieke schade kunnen ook onderstaande C-waarden worden
gehanteerd.
Voorkomen van schade van:

Waarden voor C

Vernielinging van stenen gebouwen

1.5 - 2

Instorting van stenen muren en kleine

3-4

gebouwen
Vernieling van lichte bouwsels

4-5

Vernieling van deuren

6-8

Vernieling van ruiten

10

Verwonding van personen door

10

luchtdrukgolf.
Tabel 3: C-waarde voor de luchtdrukgolf in de lucht
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Figuur 6

Piekdruk-impuls versus afstand tot detonatiepunt bij detonatie op maaiveld.

Figuur 7
Veiligheidsafstand tot detonatiepunt op basis van 10% kans op ruitbreuk versus
explosief TNT gewicht bij een detonatie op maaiveld.
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Opmerking:
1. Hoewel de trendlijnen zijn gebaseerd op detonatie van “kale” TNT ladingen, kunnen ze
ook gebruikt worden voor bommen met een stalen mantel (cased explosive) wanneer het
TNT equivalent van het explosieve gewicht wordt gebruikt om de geschaalde afstand te
bepalen. Hoewel de verbruikte energie voor het opbreken van de mantel en het
versnellen van de fragmenten resulteert in een verlaging van de impuls [Hutchinson,
2012], wordt deze zogenaamde casing factor voor de berekeningen in hierin genegeerd.
De reden hiervoor is de variatie in vloeigrens die afhankelijk is van de staalsoort van de
mantel en het onduidelijke effect van de casing factor op de piek druk. Het negeren van
de casing factor resulteert in conservatieve veiligheidsafstanden voor blast.
2. De veiligheidsafstanden voor blast zijn berekend door de piekdruk en impuls volgens de
methode in [DDESB, 2005] te correleren aan het criterium van 10% kans op ruitbreuk.
Generieke afstanden zijn bepaald voor enkel en dubbel glas. De afstanden gelden niet
voor tuinkassen.
3. De snijpunten van de lijnen in figuur 6 geven de afstand tot het detonatiepunt waarbij de
kans op ruitbreuk 10% is voor de deze bommen. Voor een 250, 500 en 1000 lbs bom is
deze afstand respectievelijk ongeveer 160, 240 en 320 m voor enkel glas, en 120, 180
en 270 m voor dubbel glas.
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11000 BIJLAGE: VEILIGHEIDSSTRALEN VOOR DE
SCHOKGOLF OP LAND
Grondbewegingen ontstaan als gevolg van de dynamische drukpuls van een detonatie. Deze
bewegingen resulteren in potentieel schadelijke verplaatsingen en trillingen van nabijgelegen
gebouwen en pijpleidingen. De kracht van de grondschok hangt sterk af van:
1.
2.
3.
4.

de
de
de
de

hoeveelheid explosieve lading,
afstand tot het detonatiepunt,
detonatiediepte,
bodemeigenschappen.

Rekenmethode
Voor de voorspelling van schade wordt een correlatie met de piek deeltjessnelheid (v p)
gemaakt. Deze variabele wordt berekend met:

 R 
v p = f  160   1 / 3 
W 
 exp 

−n

[ft/s]

(1)

Met:
R = afstand tot het detonatiepunt [ft];
f = grondkoppelfactor;
n= dempingscoëfficiënt;
W = explosief gewicht, gebaseerd op C414 [lbs].
De piek deeltjessnelheid wordt alleen berekend via de directe lijn, reflecties vanaf het
oppervlak en diepere lagen worden niet meegenomen [TNO PV, 2016]15. De directe afstand
tot het detonatiepunt wordt bepaald door:

R=

(D − z )2 + r 2

(2)

Met:
D = diepte van het middelpunt van de bom vanaf het maaiveld,
z = diepte van het object vanaf het maaiveld,
r = horizontale afstand tussen bom en object.

CONWEP is het computer programma dat de conventionele wapen effect vergelijkingen in
de Technical Manual 5-855-1 implementeert. “Note the equations in Chapter 5 are based upon
a Composition C4 equivalency, rather than a TNT standard. 1.37kg of the standard explosive
TNT is required to produce a pressure in air of the same magnitude as produced by 1kg of C4”.
14

Reflecties kunnen worden berekend met de methode in [TM 5-855-1, 1985]. Het
bijbehorende computer programma CONWEP stelt echter: “It is important to note that relief
wave effects for high magnitude shocks and/or near surface detonations are not well
understood, and inclusion of a relief wave in these situations may lead to unconservative
answers. Peak particle velocity is calculated using the direct path only – and reflections from
the surface or a lower layer are not included”.
15
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De grondkoppelfactor bepaald de afname van de schok voor detonaties dicht tegen het
maaiveld ten opzichte van een volledig begraven (diepliggende) bom. De koppelfactor is
afhankelijk van de geschaalde detonatiediepte (diepte gedeeld door de EO gewicht tot de
macht 1/3), zie figuur 8. In lucht is de koppelfactor gelijk aan 0.14, voor een volledig begraven
bom is de koppelfactor 1 wanneer de geschaalde diepte  1.4 ft/lbs1/3. Dit geldt ook voor een
explosieve lading op het maaiveld die is afgedekt met zand bij een gecontroleerde vernietiging
door de EODD.

Figuur 8: Grondschok koppelfactor als functie van de geschaalde detonatie diepte voor beton,
grond en lucht [TM 5-855-1, 1985].
Indien de vliegtuigbom zich in meerdere lagen bevindt wordt de koppelfactor bepaald door:

W 
f =  fi  i 
W 

(3)

Met:
fi = koppelfactor per contactmateriaal,
Wi = gewicht van de explosieve lading in contact met ieder materiaal,
W = totaal gewicht van de explosieve lading.

In de praktijk kunnen vliegtuigbommen doordringen tot een diepte van ongeveer tien meter
onder maaiveld en zich bevinden in alle mogelijke oriëntaties. Na detectie wordt een bom vaak
deels uitgegraven voor identificatie. Voor accidentele en gecontroleerde detonaties gelden de
volgende condities zoals weergegeven in Figuur (van links naar rechts):
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•

Volledig begraven onder zandafdekking op maaiveld: f = 1 16;

•

Volledig begraven onder maaiveld: f wordt bepaald door de geschaalde detonatiediepte;

•

Grofweg verticale oriëntatie en deels uitgegraven: f wordt bepaald door de geschaalde
detonatiediepte met ongeveer een 75/25 contact verhouding tussen bom-grond/bomlucht;

•

Grofweg horizontale oriëntatie en deels uitgegraven: f wordt bepaald door een geschaalde
detonatiediepte met ongeveer een 50/50 contactverhouding tussen bom-grond/bom-lucht.

D

D

D

Figuur 9: Condities voor volledig begraven, 25% begraven (2e van links), 50% begraven (3e
van links) en uitgegraven (rechts) bommen.
Figuur 10 presenteert de koppelfactor tegen de geschaalde detonatiediepte voor een volledig
begraven en deels uitgegraven bom. Dit figuur maakt duidelijk dat de mate van uitgraven de
kracht van de grondschok beïnvloedt. Een contactverhouding van 75/25 verlaagt de
grondschok tot ongeveer 21% ten opzichte van een volledig begraven bom. Een 50/50
contactverhouding verlaagt de grondschok tot ongeveer 43% ten opzichte van volledig
begraven bom17.

Figuur 10

Grondschok koppelfactor voor een volledig en deels uitgegraven bom.

16

f = 0.4 voor een bom die los op het maaiveld ligt zonder zandoverdekking, zie Figuur 10.

17

0.75 * 1 + 0.25 * 0.14 = 0.79 en 0.50 * 1 + 0.50 * 0.14 = 0.57 volgens vergelijking 3.
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De dempingscoëfficiënt (en dichtheid) voor verschillende grondsoorten is weergegeven in
Tabel 1.
Grond type

Dichtheid
[kg/m3]

Geluids
snelheid
[m/s]

Dempingscoëfficiënt

Los droog zand en grind met lage dichtheid

1490

183

3.10

Leem, löss (siltig), droog zand en vulgrond

1630

305

2.75

Natte zandige klei met > 4% lucht

2030

488

2.50

Waterverzadigde zandige klei en zand met < 1% lucht

1920

1524

2.40

Zwaar waterverzadigde klei en kleischalie

2030

1829

1.50

Tabel 1
Dichtheid,
geluidssnelheid
grondsoorten [TM 5-855-1, 1985].

en

dempingscoëfficiënt

voor

verschillende

Grondsoorten en grondwaterpeil kunnen lokaal sterk verschillen. In dat geval wordt een
conservatieve berekening van de grondschok verkregen door uit te gaan van de laagste
dempingscoëfficiënt die geldt voor de grondsoort in de buurt van de bom.
Schadecriteria
Door SBRCURNET is SBR Richtlijn A gepubliceerd [SBR A, 2017] waarin richtlijnen zijn gegeven
voor het meten en beoordelingen van trillingen met het doel schade aan constructies te
voorkomen. De SBR Richtlijn A is van toepassing voor trillingen met dominante frequenties
tussen 1 en 100 Hz. Voorbeelden zijn heien, weg- en railverkeer en explosies (ook
aardbevingen zorgen voor trillingen in dit frequentiebereik). De richtlijn definieert
grenswaarden waaraan trillingen in een gebouw kunnen worden getoetst ten aanzien van
schade in constructieve onderdelen. Het geeft ook criteria voor pijpleidingen 18.
Het uitgangspunt voor de toetsing is dat trillingen onder een grenswaarde moeten blijven om
de kans op schade door trillingen voldoende klein te houden. Bij de toetsing worden partiële
veiligheidsfactoren gebruikt om onzekerheden te verrekenen voor de mate waarin een
bouwwerk gevoelig is voor trillingen, het type meting en het type trilling. De opzet is zodanig
gekozen dat de kans op schade acceptabel klein is, dat wil zeggen, kleiner dan 1% als de
trillingssterkte kleiner is dan de grenswaarde; daarboven neemt de kans op schade toe.
De grenswaarde voor schade (vr) is afhankelijk van de duur van de trilling. De grenswaarde
wordt daarom bepaald door de karakteristieke grenswaarde voor gebouwen en funderingen te
delen door een partiële veiligheidsfactor γt, die afhangt van het type trilling (vr = vkar / γt),

. Voor een explosie met kortdurende trilling geldt γt = 1.0; de grenswaarde voor schade is
daarom gelijk is aan de karakteristieke grenswaarde.
Type trilling

γt
Draagconstructie en
onderdelen

Fundering kans
op
zettingen

[SBR A, 2017] geeft geen criteria voor kabels. Over het algemeen geldt dat kabels minder
kwetsbaar zijn dan leidingen.
18
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Kortdurend (explosies)
Herhaald kortdurend (heien,
wegverkeer)
Continu (intrillen damwanden)

Tabel 2
2017].

1.0
1.5

1.0
1.6

2.5

2.0

Partiële veiligheidsfactor γt die het type trilling in rekening brengt [SBR A,

Gebouwen en fundering
Voor de grenswaarden van de trillingssterkte voor bouwwerken wordt onderscheid gemaakt in
bouwwerken of onderdelen van bouwwerken die zijn opgebouwd uit metselwerk en
bouwwerken opgebouwd uit gewapend beton of hout, zie Tabel 3.
Cat.

Omschrijving

1

•
•
•

2

Tabel 3

•
•

Draagconstructie met onderdelen uit gewapend beton of hout,
Onderdelen van een bouwwerk die geen deel uitmaken van de draagconstructie
(bijvoorbeeld scheidingsconstructies), indien deze bestaan uit gewapend beton of
hout,
Draagconstructies van bouwwerken, geen gebouw zijnde, die bestaan uit
metselwerk zoals pijlers van viaducten, kademuren en dergelijke.
Draagconstructie van een gebouw met onderdelen uit metselwerk,
Onderdelen van een gebouw die niet tot de draagconstructie behoren, zoals
scheidingsconstructies die bestaan uit niet-gewapend beton, metselwerk of uit
brosse steenachtige materialen.
Categoriale indeling bouwwerken [SBR A, 2017].

Er wordt een partiele veiligheidsfactor geïntroduceerd indien het bouwwerk een monumentale
status heeft, of als het bouwwerk moet worden geclassificeerd als gevoelig voor trillingen. Een
bouwwerk is gevoelig voor trillingen indien deze op basis van de aanwezigheid van mogelijke
oorzaken en bijbehorende symptomen, volgend uit de checklist van SBR Richtlijn A, in deze
categorie moet worden ingedeeld. De veiligheidsfactor voor monumentale status en voor
trillingsgevoelig bouwwerk is 1,7. In de beoordeling wordt maximaal van één van deze beide
factoren gebruik gemaakt. In Figuur 11 zijn de grenswaarden weergegeven voor beide typen
gebouwen, zowel zonder als met toepassing van deze veiligheidsfactor.
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Figuur 11: Grenswaarden voor categorie 1 en 2 gebouwen, zonder en met toepassing van de
veiligheidsfactor voor trillingsgevoelige of monumentale status [SBR A, 2017].
Voor de toetsing van de fundering wordt onderscheid gemaakt tussen een trillingsgevoelige
fundering met een kans op zettingen (bijvoorbeeld fundering op staal op verdichtbaar of
verkneedbaar bodemmateriaal), en niet trillingsgevoelige funderingen waarvoor trillingen niet
kunnen leiden tot zettingen van de bodem (bijvoorbeeld staalfundering met een zeer vast
zandpakket).
Ongeacht de frequentie wordt de grenswaarde voor de fundering bepaald door zowel de
maximaal toelaatbare snelheid, vkar, en de maximaal toelaatbare versnelling, akar. De maximale
versnelling kan worden omgerekend naar een maximaal toelaatbare snelheid als functie van
de frequentie. De laagste van beide snelheden bij de dominante frequentie is maatgevend
[SBR A, 2017] voor de grenswaarde voor fundering, zie Figuur 12.
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Figuur 12

Grenswaarde voor fundering [SBR A, 2017].

De dominante frequentie van een explosie is circa 5 Hz. Voor deze frequentie volgen uit Figuur
11 en Figuur 12 de drempelwaarden voor schade aan gebouwen en trillingsgevoelige
fundering, zie Tabel 4.

Type constructie

Categorie
Gebouw
(fundering en begane grond)

Vr [mm/s]

1

20

1, monument of trillingsgevoelig

12

2

5

2, monument of trillingsgevoelig

3

Trillingsgevoelige fundering

10

Tabel 4
Drempelwaarde voor schade aan gebouwen en trillingsgevoelige fundatie op
basis van piek deeltjessnelheid.
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Pijpleidingen drempelwaardes
Tabel 5 presenteert de drempelwaarde voor schade aan pijpleidingen door een explosie op
basis van piek deeltjessnelheid [SBR A, 2017]. Voor glasvezel versterkte pijpleidingen kan de
drempelwaarde voor “kunststof” leidingen worden aangenomen19.
Type pijpleiding

Vr [mm/s]

Gelast staal

100

Beton, gewapend beton, voorgespannen beton, staal

80

Metselwerk, kunststof

50

Tabel 5
Drempelwaarde voor schade aan pijpleidingen op basis van piek
deeltjessnelheid.

Veiligheidsafstanden
De veiligheidsafstanden voor grondschok zijn berekend door de piek deeltjessnelheid volgens
de methode in [TM 5-855-1, 1985] te correleren aan de criteria voor gebouwen,
trillingsgevoelige fundering en pijpleidingen volgens [SBR A, 2017]. Generieke afstanden zijn
bepaald op basis van de volgende variabelen:
•

drie vliegtuigbomtypen: 250, 500 en 1000 lbs,

•

een volledig begraven en een deels uitgegraven bom,

•

zes detonatiediepten: 0, 2, 4, 6, 8 en 10 m onder maaiveld,

•

vijf bodemsoorten (zie Tabel 1): los droog zand, leem/droog zand/löss, natte zandklei,
waterverzadigde zandige en zwaar waterverzadigde klei.

Figuur 13 illustreert de methode voor het bepalen van de afstand waarbuiten de kans op
schade acceptabel klein is; deze afstand wordt gedefinieerd door het snijpunt van de piek
deeltjes snelheid van de grondschok met de criteria voor gebouwen, trillingsgevoelige fundatie
en pijpleidingen20.

19

TNO advies, geen SBR A richtlijn.

20

Voor een detonatie op maaiveld is de detonatiediepte gecompenseerd voor de bom diameter.
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Figuur 13: Piek deeltjessnelheid bij detonatie van een 250 lbs bom in los droog zand versus
afstand tot het detonatiepunt en de schadecriteria voor gebouwen, trillingsgevoelige fundatie
en pijpleidingen.

Gebouwen en trillingsgevoelige fundering
Er is aangenomen dat de grondschok de bodem onder een gebouw laat trillen inclusief de
aanwezige funderingspalen. De berekening gaat daarom uit van het directe pad tussen het
middelpunt van de bom en de begane grond/fundatie van het gebouw op maaiveld. De
veiligheidsafstanden voor gebouwen en trillingsgevoelige fundatie zijn weergegeven in Figuur
14 tot t/m Figuur 8 (zie Tabel 4 voor de bijbehorende drempelwaarden voor schade).
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Figuur 14
Horizontale afstand waarbuiten de kans op schade acceptabel klein is voor
gebouwen uit categorie 1 versus detonatiediepte voor een 250, 500 en 1000 lbs bom begraven
en deels uitgegraven in los droog zand.

Figuur 15
Horizontale afstand waarbuiten de kans op schade acceptabel klein is voor
gebouwen uit categorie 1 versus detonatiediepte voor een 250, 500 en 1000 lbs bom begraven
en deels uitgegraven in leem, löss, droog zand of vulgrond.

Figuur 26
Horizontale afstand waarbuiten de kans op schade acceptabel klein is voor
gebouwen uit categorie 1 versus detonatiediepte voor een 250, 500 en 1000 lbs bom begraven
en deels uitgegraven in natte zandklei.
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Figuur 37
Horizontale afstand waarbuiten de kans op schade acceptabel klein is voor
gebouwen uit categorie 1 versus detonatiediepte voor een 250, 500 en 1000 lbs bom begraven
en deels uitgegraven in waterverzadigde natte zandklei.

Figuur 48
Horizontale afstand waarbuiten de kans op schade acceptabel klein is voor
gebouwen uit categorie 1 versus detonatiediepte voor een 250, 500 en 1000 lbs bom begraven
en deels uitgegraven in zwaar waterverzadigde klei.
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Figuur 59
Horizontale afstand waarbuiten de kans op schade acceptabel klein is voor
monumentale en trillingsgevoelige gebouwen uit categorie 1 versus detonatiediepte voor een
250, 500 en 1000 lbs bom begraven en deels uitgegraven in los droog zand.

Figuur 20
Horizontale afstand waarbuiten de kans op schade acceptabel klein is voor
monumentale en trillingsgevoelige gebouwen uit categorie 1 versus detonatiediepte voor een
250, 500 en 1000 lbs bom begraven en deels uitgegraven in leem, löss, droog zand of
vulgrond.
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Figuur 21
Horizontale afstand waarbuiten de kans op schade acceptabel klein is voor
monumentale en trillingsgevoelige gebouwen uit categorie 1 versus detonatiediepte voor een
250, 500 en 1000 lbs bom begraven en deels uitgegraven in natte zandklei.

Figuur 22
Horizontale afstand waarbuiten de kans op schade acceptabel klein is voor
monumentale en trillingsgevoelige gebouwen uit categorie 1 versus detonatiediepte voor een
250, 500 en 1000 lbs bom begraven en deels uitgegraven in waterverzadigde natte zandklei.
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Figuur 23
Horizontale afstand waarbuiten de kans op schade acceptabel klein is voor
monumentale en trillingsgevoelige gebouwen uit categorie 1 versus detonatiediepte voor een
250, 500 en 1000 lbs bom begraven en deels uitgegraven in zwaar waterverzadigde natte
zandklei.

Figuur 24
Horizontale afstand waarbuiten de kans op schade acceptabel klein is voor
gebouwen uit categorie 2 versus detonatiediepte voor een 250, 500 en 1000 lbs bom begraven
en deels uitgegraven in los droog zand.
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Figuur 25
Horizontale afstand waarbuiten de kans op schade acceptabel klein is voor
gebouwen uit categorie 2 versus detonatiediepte voor een 250, 500 en 1000 lbs bom begraven
en deels uitgegraven in leem, löss, droog zand of vulgrond.

Figuur 26
Horizontale afstand waarbuiten de kans op schade acceptabel klein is voor
gebouwen uit categorie 2 versus detonatiediepte voor een 250, 500 en 1000 lbs bom begraven
en deels uitgegraven in natte zandklei.
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Figuur 27
Horizontale afstand waarbuiten de kans op schade acceptabel klein is voor
gebouwen uit categorie 2 versus detonatiediepte voor een 250, 500 en 1000 lbs bom begraven
en deels uitgegraven in waterverzadigde natte zandklei.

Figuur 28
Horizontale afstand waarbuiten de kans op schade acceptabel klein is voor
gebouwen uit categorie 2 versus detonatiediepte voor een 250, 500 en 1000 lbs bom begraven
en deels uitgegraven in zwaar waterverzadigde klei.
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Figuur 29
Horizontale afstand waarbuiten de kans op schade acceptabel klein is voor
monumentale en trillingsgevoelige gebouwen uit categorie 2 versus detonatiediepte voor een
250, 500 en 1000 lbs bom begraven en deels uitgegraven in los droog zand.

Figuur 30
Horizontale afstand waarbuiten de kans op schade acceptabel klein is voor
monumentale en trillingsgevoelige gebouwen uit categorie 2 versus detonatiediepte voor een
250, 500 en 1000 lbs bom begraven en deels uitgegraven in leem, löss, droog zand of
vulgrond.
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Figuur 31
Horizontale afstand waarbuiten de kans op schade acceptabel klein is voor
monumentale en trillingsgevoelige gebouwen uit categorie 2 versus detonatiediepte voor een
250, 500 en 1000 lbs bom begraven en deels uitgegraven in natte zandklei.

Figuur 32
Horizontale afstand waarbuiten de kans op schade acceptabel klein is voor
monumentale en trillingsgevoelige gebouwen uit categorie 2 versus detonatiediepte voor een
250, 500 en 1000 lbs bom begraven en deels uitgegraven in waterverzadigde natte zandklei.
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Figuur 33
Horizontale afstand waarbuiten de kans op schade acceptabel klein is voor
monumentale en trillingsgevoelige gebouwen uit categorie 2 versus detonatiediepte voor een
250, 500 en 1000 lbs bom begraven en deels uitgegraven in zwaar waterverzadigde klei.

Trilllingsgevoelige fundaties

Figuur 34
Horizontale afstand waarbuiten de kans op schade acceptabel klein is voor
trillingsgevoelige fundatie versus detonatiediepte voor een 250, 500 en 1000 lbs bom begraven
en deels uitgegraven in los droog zand.
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Figuur 35
Horizontale afstand waarbuiten de kans op schade acceptabel klein is voor
trillingsgevoelige fundatie versus detonatiediepte voor een 250, 500 en 1000 lbs bom begraven
en deels uitgegraven in leem, löss, droog zand of vulgrond.

Figuur 36
Horizontale afstand waarbuiten de kans op schade acceptabel klein is voor
trillingsgevoelige fundatie versus detonatiediepte voor een 250, 500 en 1000 lbs bom begraven
en deels uitgegraven in natte zandklei.
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Figuur 37
Horizontale afstand waarbuiten de kans op schade acceptabel klein is voor
trillingsgevoelige fundatie versus detonatiediepte voor een 250, 500 en 1000 lbs bom begraven
en deels uitgegraven in waterverzadigde natte zandklei.

Figuur 38
Horizontale afstand waarbuiten de kans op schade acceptabel klein is voor
trillingsgevoelige fundatie versus detonatiediepte voor een 250, 500 en 1000 lbs bom begraven
en deels uitgegraven in zwaar waterverzadigde klei.
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Pijpleidingen
Grondschok berekeningen zijn uitgevoerd voor pijpleidingen op 2 m onder maaiveld. Omdat
de invloed van de diepteligging van de pijpleiding marginaal is ten opzichte van de invloed de
dempingscoëfficiënt van de grondsoort, de grondkoppelfactor en de EO gewicht, gelden de
berekende horizontale schade afstanden ook voor minder diep gelegen pijpleidingen. De
veiligheidsafstanden voor pijpleidingen zijn weergegeven in Figuur 39 t/m Figuur . Het
gehanteerde generieke schadecriterium volgens Tabel 5 maakt geen onderscheid in diameter
of mate van vulling van de leiding21.

Pijpleiding gelast staal

Figuur 39
Horizontale afstand waarbuiten de kans op schade acceptabel klein is voor
pijpleidingen van gelast staal versus detonatiediepte voor een 250, 500 en 1000 lbs bom
begraven en deels uitgegraven in los droog zand.

Een volledig met vloeistof (bijvoorbeeld olie) gevulde leiding zou de kritieke druk van de
leiding verhogen en de grondschok beter doorgeven aan de (achterliggende) bodem. Vulling
van de leiding verhoogt echter ook het risico op een kostbare schoonmaak operatie in het
geval van falen.
21
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Figuur 40
Horizontale afstand waarbuiten de kans op schade acceptabel klein is voor
pijpleidingen van gelast staal versus detonatiediepte voor een 250, 500 en 1000 lbs bom
begraven en deels uitgegraven in leem, löss, droog zand of vulgrond.

Figuur 41
Horizontale afstand waarbuiten de kans op schade acceptabel klein is voor
pijpleidingen van gelast staal versus detonatiediepte voor een 250, 500 en 1000 lbs bom
begraven en deels uitgegraven in natte zandklei.
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Figuur 42
Horizontale afstand waarbuiten de kans op schade acceptabel klein is voor
pijpleidingen van gelast staal versus detonatiediepte voor een 250, 500 en 1000 lbs bom
begraven en deels uitgegraven in waterverzadigde natte zandklei.

Figuur 43
Horizontale afstand waarbuiten de kans op schade acceptabel klein is voor
pijpleidingen van gelast staal versus detonatiediepte voor een 250, 500 en 1000 lbs bom
begraven en deels uitgegraven in zwaar waterverzadigde klei.
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Pijpleiding beton of staal

Figuur 44
Horizontale afstand waarbuiten de kans op schade acceptabel klein is voor
pijpleidingen van (gewapend, voorgespannen) beton of staal versus detonatiediepte voor een
250, 500 en 1000 lbs bom begraven en deels uitgegraven in los droog zand.

Figuur 45
Horizontale afstand waarbuiten de kans op schade acceptabel klein is voor
pijpleidingen van (gewapend, voorgespannen) beton of staal versus detonatiediepte voor een
250, 500 en 1000 lbs bom begraven en deels uitgegraven in leem, droog zand of vulgrond.
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Figuur 46
Horizontale afstand waarbuiten de kans op schade acceptabel klein is voor
pijpleidingen van (gewapend, voorgespannen) beton of staal versus detonatiediepte voor een
250, 500 en 1000 lbs bom begraven en deels uitgegraven in natte zandklei.

Figuur 47
Horizontale afstand waarbuiten de kans op schade acceptabel klein is voor
pijpleidingen van (gewapend, voorgespannen) beton of staal versus detonatiediepte voor een
250, 500 en 1000 lbs bom begraven en deels uitgegraven in waterverzadigde natte zandklei.
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Figuur 48
Horizontale afstand waarbuiten de kans op schade acceptabel klein is voor
pijpleidingen van (gewapend, voorgespannen) beton of staal versus detonatiediepte voor een
250, 500 en 1000 lbs bom begraven en deels uitgegraven in zwaar waterverzadigde klei.

Pijpleiding metselwerk of kunststof

Figuur 49
Horizontale afstand waarbuiten de kans op schade acceptabel klein is voor
pijpleidingen van metselwerk of kunststof versus detonatiediepte voor een 250, 500 en 1000
lbs bom begraven en deels uitgegraven in los droog zand.
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Figuur 50
Horizontale afstand waarbuiten de kans op schade acceptabel klein is voor
pijpleidingen metselwerk of kunststof versus detonatiediepte voor een 250, 500 en 1000 lbs
bom begraven en deels uitgegraven in leem, löss, droog zand of vulgrond.

Figuur 51
Horizontale afstand waarbuiten de kans op schade acceptabel klein is voor
pijpleidingen metselwerk of kunststof versus detonatiediepte voor een 250, 500 en 1000 lbs
bom begraven en deels uitgegraven in natte zandklei.
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Figuur 52
Horizontale afstand waarbuiten de kans op schade acceptabel klein is voor
pijpleidingen metselwerk of kunststof versus detonatiediepte voor een 250, 500 en 1000 lbs
bom begraven en deels uitgegraven in waterverzadigde natte zandklei.

Figuur 53
Horizontale afstand waarbuiten de kans op schade acceptabel klein is voor
pijpleidingen metselwerk of kunststof versus detonatiediepte voor een 250, 500 en 1000 lbs
bom begraven en deels uitgegraven in zwaar waterverzadigde klei.

Voorbeeld interpolatie
De bovenstaande figuren kunnen door middel van interpolatie tevens gebruikt worden voor de
schatting van de horizontale grondschok schade afstand voor alternatieve explosieve ladingen
of bomtypen met een ander explosief gewicht. De procedure voor deze schatting wordt
weergegeven aan de hand van een voorbeeld: een Britse 500 lbs Medium Capacity (MC)
89

vliegtuigbom met een 210 lbs (95 kg) Amatol 50/50 vulling, ligt voor 50% uitgegraven op een
diepte van 7 m in een bodem van natte zandklei. Het TNT equivalent van de explosieve lading
van deze bom is 91 kg.
Voor een kunststof pijpleiding op een diepte van 1 m onder maaiveld geldt een schadeafstand
van ongeveer 17 en 23 m voor een explosieve lading van 59 en 143 kg TNT, zie Figuur . Het
TNT equivalent van de Britse MC bom ligt ongeveer tussen deze explosieve gewichten in. De
bijbehorende horizontale schadeafstand is ongeveer 20 m.

Figuur 54
Schatting (door middel van interpolatie) van de horizontale schadeafstand voor
een kunststof pijpleiding en een deels uitgegraven Britse 500 lbs MC bom op 7 m diepte in een
bodem van natte zandklei.

Opmerking:
Onderlinge vergelijking van de bovenstaande figuren laat met name zien dat:
1. de horizontale schade afstand toeneemt voor “nattere” bodems,
2. de optimale detonatiediepte (waarbij de horizontale schade afstand het maximum bereikt)
zich bevindt op 2, 2,75 en 3,5 m diepte voor respectievelijk 250, 500 en 1000 lbs bommen,
ongeacht het bodemtype,
3. een reductie van de horizontale schadeafstand wordt gerealiseerd door deels uitgraven van
de bom.
De bovenstaande figuren zijn ook van toepassing voor het bepalen van de horizontale
schadeafstand van een vliegtuigbom die op het maaiveld wordt vernietigd onder een berg
zand; hiervoor gelden de krommen voor een volledig begraven bom bij een detonatiediepte
van 0 m.
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12000 BIJLAGE: VEILIGHEIDSSTRALEN VOOR DE
SCHOKGOLF ONDERWATER
Deze bijlage beschrijft de onderwaterschok veiligheidsafstanden voor:
1. kabels,
2. pijpleidingen,
3. kademuren,
4. marinevaartuigen,
5. civiele scheepvaart,
6. pleziervaart/jachten,
7. zeezoogdieren/vissen,
8. zwemmers en duikers.
Met uitzondering van zwemmers en duikers zijn deze veiligheidsafstanden gereproduceerd uit
eerdere TNO studies. In het Handboek EOD zijn alleen de ongerubriceerde delen gepubliceerd.
De gerubriceerde data kan verkregen worden via het Defensie Expertise Centrum EODD.

Algemeen
Een detonatie onder water levert een onderwaterschok (naast een oscillerende gasbel die naar
het wateroppervlak beweegt). De schokgolf breidt zich radiaal uit en de piekdruk vermindert
met de afstand vanaf het detonatiepunt. Het drukprofiel dat een object onder water ervaart,
hangt af van de grootte van de EO, de afstand tot het object en de aanwezigheid van
overgangen naar lucht of bodem. Figuur illustreert het drukprofiel op de romp van een schip
bij een detonatie onder water tussen het water- en bodemoppervlak; de druk van de directe
schokgolf wordt na enige tijd vermindert met de reflectie vanaf het wateroppervlak en
vervolgens versterkt door de reflectie vanaf de bodem. De reflecties zijn afhankelijk van de
onderlinge afstanden tussen de EO, wateroppervlak, bodem en object, en maken een
beschouwing van een belasting op een object zeer complex. Om deze reden worden reflecties
buiten beschouwing gelaten en wordt (waar mogelijk) uitgegaan van de directe schokgolf.

Figuur 55
Schokgolf reflecties die bijdragen aan het drukprofiel op locatie P op de romp
van een schip [Costanzo, 2010].
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Kabels
Kabels betreffen datakabels (oude telefoonkabels met koperen kern en moderne datakabels
met glasvezelkern) en stroomkabels (gelijkspanning en wisselstroom, olie gevuld of met
kunststof geïsoleerd). Voor kabels zijn door [Aanhold et al., 2011] veiligheidsafstanden
afgeleid op basis van veiligheidsafstanden voor leidingen uitgaande van het criterium dat er
geen schade mag optreden. Hierbij is ingeschat dat een oliedrukkabel ongeveer even
kwetsbaar is als een leiding. Voor de overige kabels is aangenomen dat de schade afstand
gelijk is aan de helft van de schade afstand voor olie geïsoleerde kabels. De afstanden zijn
onafhankelijk van de waterdiepte. Voor oliedruk stroomkabels geldt R = 100·√W en voor
overige kabels geldt: R = 50·√W, met R = horizontale afstand tot detonatiepunt [m] en W =
explosief TNT equivalent gewicht [kg].
De resulterende veiligheidsafstanden zijn weergegeven in Figuur 56. Aangezien oliedruk
stroomkabels weinig (meer) voorkomen, is de horizontale afstand tot het detonatiepunt voor
de overige kabels de meest relevante veiligheidsafstand.

Figuur 56

Horizontale veiligheidsafstand voor onderwater kabels versus explosief gewicht.

Pijpleidingen
Pijpleidingen (bijvoorbeeld gas- en olieleidingen) zijn meestal van staal en mogelijk voorzien
van een beschermende deklaag van beton. Ze worden op de zeebodem gelegd of in een geul
op de zeebodem geplaatst of ingegraven. Het kan voorkomen dat de bodem onder nietbegraven leidingen weggespoeld is zodat de leiding over een bepaalde lengte vrij hangt in het
water. Deze overspanning is het meest gevoelig voor een onderwater explosie.
Voor pijpleidingen zijn door [Aanhold et al., 2011] veiligheidsafstanden afgeleid, onafhankelijk
van de waterdiepte en uitgaande van de criteria dat de leiding niet beschadigd bij de
onderwaterexplosie.
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Dit houdt in dat:
1. geen lekkage ontstaat,
2. geen plastische vervorming van de stalen buis optreedt,
3. de betonnen mantel om de buis niet beschadigd door afsplinteren of scheuren,
4. geen schade optreedt door bodemverweking.
Er is rekening gehouden met de meest kwetsbare leiding die vrij hangt in het water tussen
twee zandgolven. Voor een 24" leiding en willekeurige vrije overspanning is een responsmodel
opgesteld. Het maximaal toelaatbare buigend moment werd bereikt bij een schadeafstand van
76·W tot 94.6·W. Dit is afgerond tot 100·W, met W gelijk aan de EO gewicht op basis van
TNT, met R = horizontale afstand tot detonatiepunt [m] en W = explosief TNT equivalent
gewicht [kg].
Voor schade als gevolg van bodemverweking kan 4.2·W1/3 worden aangehouden als een eerste
schatting van de effectafstand op basis van literatuur voor bodemverweking op land ten
gevolge van ingegraven ladingen [Henrych, 1979], [NATO, 1988]. Echter, om onzekerheden
te compenseren voor wat betreft resulterende schade door bodemverweking, verdient een
conservatieve veiligheidsafstand van 20·W de voorkeur (zoals die in Duitsland wordt gebruikt
[MDv, 2009]).
Figuur 57 geeft de resulterende veiligheidsafstanden voor onderwater pijpleidingen weer. Deze
afstanden zijn afgeleid van een pijpleiding met een diameter van 24”. Leidingen met een
significant afwijkende diameter verdienen een conservatieve benadering met hantering van de
veiligheidsafstand geldend voor een leiding met een potentieel vrije overspanning.

Figuur 57
gewicht.

Horizontale veiligheidsafstand voor onderwater pijpleidingen versus explosief
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Kademuren
Kademuren komen in veel verschillende afmetingen en materialen voor. Oudere kademuren
bestaan vaak uit een gemetselde muur op een houten paalfundatie. Nieuwere (vanaf 1905)
hebben een betonnen paalfundatie of (vanaf 1927) bestaan uit een stalen damwand met
verankering. Hoge damwanden hebben vaak een betonnen ontlastplatform boven de
damwand, zie Figuur .

Figuur 58

Kademuur met stalen damwand en ontlastplatform [Karamperidou, 2008]

[Aanhold et al., 2011] hebben voor één kademuur, de Holland-Amerikakade in Rotterdam,
veiligheidsafstanden bepaald. Deze kademuur heeft een ontlastplatform, een anker ter
ondersteuning van de damwand, en keert 13 m waterdiepte. De veiligheidsafstanden zijn
gebaseerd op de criteria dat er geen schade (plastische vervorming) mag optreden of dat de
kademuur niet mag bezwijken. De belasting op de kademuur is berekend met de MirrorUndex
software tool [Wees,2011].
Voor de berekening zijn de volgende schademechanismen beschouwd:
1. plastische vervorming in de stalen damwand,
2. afschuiving in de grond,
3. bodemverweking,
4. overschrijden van de sterkte van de verbinding tussen anker en grond,
5. plastische vervorming in het anker,
6. bezwijken van de verbinding tussen anker en damwand.
Conservatieve waarden zijn gebruikt voor de reflectie van de drukgolf tegen de kademuur;
eventuele reflecties van andere oevers zijn buiten beschouwing gelaten. De
veiligheidsafstanden zijn gebaseerd op de kleinste afstand waarop schade niet meer optreedt.
Er is aangenomen dat de schadeafstand schaalt met de wortel van de EO gewicht.
Figuur 59 geeft de resulterende veiligheidsafstanden voor kademuren die vergelijkbaar zijn
met de Holland-Amerikakade in Rotterdam. Voor het criterium van geen schade geldt:
R=34·√W, voor het criterium van geen bezwijken geldt: R=28·√W, met R = horizontale
afstand tot detonatiepunt [m] en W = explosief TNT equivalent gewicht [kg]. Voor minder
moderne (minder robuuste) kademuren kunnen deze veiligheidsafstanden als conservatief
worden beschouwd.
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Figuur 59
Horizontale veiligheidsafstand voor kademuren (die vergelijkbaar zijn met de
Holland-Amerikakade in Rotterdam) versus explosief gewicht.
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Marinevaartuigen
De meeste marineschepen worden ontworpen rekening houdend met de effecten van een
onderwaterexplosie in de nabijheid. De schokspecificaties die de Koninklijke Marine gebruikt
zijn gebaseerd op de ontwerpcodes van het Verenigd Koninkrijk, zie [Aanhold e.a., 2011].
Deze specificaties geven criteria voor zowel de romp als voor mechanische en elektronische
componenten. Op marineschepen wordt kwetsbare apparatuur daarom vaak schokgeïsoleerd
gemonteerd.
De schade afstand voor marinevaartuigen is afkomstig uit [Fievez & Hausken, 2003] en is
gelijk aan is R=12·√W, met R = horizontale afstand tot detonatiepunt in m en W = explosief
TNT equivalent gewicht in kg. Andere landen hanteren dezelfde of vergelijkbare
veiligheidsafstanden [Eerden, 2004].
De resulterende veiligheidsafstanden voor marine vaartuigen zijn weergegeven in Figuur 60.

Figuur 60

Horizontale veiligheidsafstand voor marine vaartuigen versus explosief gewicht.
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Civiele scheepvaart
Voor civiele scheepvaart zijn in de literatuur enkele indicaties van de weerstand tegen
onderwaterexplosies te vinden. Deze worden hier kort beschreven.
[ANEP43,2003] Annex I1.4.8 vergelijkt schokeisen voor civiele schepen en schepen van de
Royal Navy (RN). De conclusie is dat de RN eisen aanzienlijk zwaarder zijn (commerciële
apparatuur moet versnellingen van 30 tot 50g kunnen weerstaan). Het criterium voor
schokletsel voor personeel aan boord van schepen is “Onset of injury at 3m/s for shocks with
an acceleration greater than 20g”).
Vergelijking van deze criteria met een schokspectrum voor een schip op een afstand van
48·√W ([Aanhold et al., 2011] figuur7.11) geeft aan dat geen letsel te verwachten is, maar
dat de piekversnellingen op de grens zijn van de schokeisen voor commerciële apparatuur
(met W = explosief TNT equivalent gewicht [kg]).
[Fievez & Hausken, 2003] (in [Eerden, 2004]) geven een overzicht van veiligheidsafstanden
die door NATO landen voor schepen gebruikt worden. Voor een koopvaardijschip ("merchant
vessel") is dit in veel gevallen 24·√W en voor een bulkvrachtschip ("bulk carrier") 48·√W. De
laatste veiligheidsafstand wordt ook gegeven voor commerciële oppervlakteschepen in
[JSP403, 2006]. Deze afstanden werden volgens [Deursen et al., 2007] ook door de
[Mijnendienst] gehanteerd.
Figuur 61 geeft de veiligheidsafstand voor civiele scheepvaart, conform de afstanden die
worden gehanteerd door NATO landen.

Figuur 61

Horizontale veiligheidsafstand voor civiele scheepvaart.
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Pleziervaart, jachten
De constructie van jachten is naar verwachting minder robuust dan commerciële schepen en
de schokeisen aan de gebruikte apparatuur zijn lager.
In [Deursen et al., 2007] wordt voorgesteld om een gecorrigeerde "Hull Shock Factor" van
0.02kg0.5/m als criterium te gebruiken voor jachten. Deze afstand is vergelijkbaar met de door
de [Mijnendienst] gehanteerde 48·√W. Als extra criterium voor kunststof jachten wordt een
piekoverdruk van 0,5MPa genoemd; dit levert een veiligheidsafstand van 58·W1/3. Voor
ladingen groter dan 7 kg TNT is het gecorrigeerde Hull Shock Factor criterium maatgevend.
Ter vereenvoudiging wordt het criterium van 48·√W toegepast voor commerciële scheepvaart
waarbij het piekoverdrukcriterium van 0,5MPa wordt genegeerd.
Figuur 62 levert de resulterende veiligheidsafstand voor pleziervaart en jachten.

Figuur 62

Horizontale veiligheidsafstand voor pleziervaart/jachten.
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Zeezoogdieren
Om de veiligheidsafstanden voor onderwaterexplosies op zeezoogdieren te bepalen wordt
gebruik gemaakt van de methodiek zoals ontwikkeld in een recente studie naar effecten van
ruimingen van oude munitie op de Noordzee [von Benda-Beckmann et al. 2015a; 2015b],
Hierbij is specifiek gekeken naar de bruinvis. Deze kleine walvisachtige wordt als bijzonder
gevoelig verondersteld, en komt tevens in groten getale voor op de Noordzee. De gedachte is
dat focus op deze soort een conservatieve en dus veilige afstand oplevert waarbinnen geen
schadelijke effecten op zeezoogdieren te verwachten zijn.
De schadecriteria die gehanteerd worden staan beschreven in [von Benda-Beckmann et al.
2015a]. In deze studie zijn schadecriteria ontwikkeld voor blootstellingniveaus voor geluid
(Sound Exposure Level, SEL) waarbij gehoorschade (permanent hearing loss) optreed.
Figuur 63 geeft de veiligheidsafstand waarbinnen permanente gehoorschade voor bruinvissen
onwaarschijnlijk is, als functie van TNT equivalent explosief gewicht. De weergegeven
afstanden worden als conservatief beschouwd wanneer deze gehanteerd worden voor andere
zeezoogdieren

Figuur 63
Veiligheidsafstanden in km (constante waterdiepte) waarbij permante
gehoorschade voor bruinvissen onwaarschijnlijk is als functie van NEG, voor verschillende
waterdieptes.
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Zwemmers en duikers
Een literatuuroverzicht levert verschillende letselcriteria en veiligheidsafstanden, die bij nadere
beschouwing tekortkomingen blijken te hebben. Daarom zijn nieuwe veiligheidsafstanden
afgeleid. Hiervoor zijn de letselcriteria die het meest plausibel waren geselecteerd en zijn de
effectafstanden berekend met een conservatief schokgolfpropagatiemodel voor ondiep water.
Een mogelijk criterium voor het schadeniveau "geen letsel aan longen of ingewanden van
zwemmers en duikers" is een piekoverdruk van 345kPa (50psi) en een impuls van 71Pa∙s. De
piekoverdruk is de positieve piekoverdruk en de impuls wordt gemeten over de positieve fase
van het signaal; bij meerdere pulsen is het de impuls van de grootste puls. Om letsel te
veroorzaken moet de schokgolf zowel de impulslimietwaarde als de piekoverdruk limietwaarde
overschrijden. Het criterium komt overeen met 20% kans op letsel aan de ingewanden [Lance
et al., 2015].
Een alternatief is om het impulscriterium voor letselniveau "veilig" uit [Richmond et al., 1973]
te hanteren: 13.8Pa∙s.
Voor een duiker op de bodem en een explosie op de bodem is het piekoverdrukcriterium
maatgevend. Op basis van een piekoverdruk van 345kPa (50psi) en een impuls van 71Pa∙s
geldt voor duikers: R=150·W1/3 met R = horizontale afstand tot detonatiepunt in m, en W =
TNT equivalent gewicht in kg.
Voor zwemmers wordt aangenomen dat zij zich op 0,30m onder het wateroppervlak bevinden.
Voor hen levert het 13.8 Pa∙s impulscriterium de meest conservatieve veiligheidsafstand en
dit criterium verdient daarom de voorkeur. Voor zwemmers geldt: R=85·W1/3 met R =
horizontale afstand tot detonatiepunt in m, en W = TNT equivalent gewicht in kg.
Figuur 4 levert de resulterende veiligheidsafstand voor zwemmers en duikers22.

Figuur 64

22

Horizontale veiligheidsafstand voor zwemmers en duikers.

Afgeleid voor diepten tot en met 30 m.
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13000 BIJLAGE: KRATERDIAMETERS
Gegraven sleuven en opgeworpen wallen zijn alleen effectief indien de te beschermen
objecten binnen het gebied van de te verwachten grondschokschade liggen en buiten de te
verwachten explosiekrater. In tabel “Diameter van te verwachten krater” worden te
verwachten kraterstralen aangegeven van de EO dat is afgedekt met een omringend
medium.
Onderstaande tabel geldt voor kraters in kleigrond. In geval van een andere grondsoort
(bijv. zand) zal naar verwachting de kraterdiameter kleiner zijn. Het verschil tussen minimale
en maximale kraterdiameter is afhankelijk van (indringings)diepte.
De afstand tot de EO, waarbinnen in geval van een explosie schade zal ontstaan tengevolge
van de grondschok aan fundamenten van bouwwerken, ondergrondse kabels, pijpen,
rioleringen enz., is weergegeven in onderstaande tabel “Afstand explosief tot pijpen, buizen,
fundamenten e.d. waarbinnen schade kan worden verwacht”.
NEG (kg)

Kraterdiameter in meters in klei
Minimaal

Maximaal

0 - 25

7

13

25 - 65

12

17

65 - 125

16

25

125 - 250

20

30

250 - 500

25

36

500 – 1250

40

46

Tabel 10

Diameter van te verwachten krater

De afstand tot de EO, waarbinnen in geval van een explosie schade zal ontstaan ten gevolge
van de grondschok aan fundamenten van bouwwerken, ondergrondse kabels, pijpen,
rioleringen en infrastructuur is weergegeven in Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.
NEG (kg)

Afstand tot de EO in meters
Stalen pijpen

Gietijzeren en

Gemetselde

betonnen
buizen

riolering

Fundamenten

0 - 25

7

9

14

17

25 -125

7

14

14

17

125 - 250

12

17

27

50

250 - 500

17

22

40

84

Tabel 11

Afstand explosief tot pijpen, buizen, leidingen en fundamenten
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14000 BIJLAGE: KRATERVORMING
Een explosieve lading die detoneert op of onder het maaiveld slaat een gat (krater) in de
grond. Figuur presenteert een kraterprofiel met bijbehorende aanduidingen [TM5-855-1,
1985]:
1. het zichtbare gat dat achterblijft na detonatie wordt aangeduid met de schijnbare krater
(apparent crater),
2. de werkelijke krater (true crater) is het gat dat daadwerkelijk door de detonatie wordt
geslagen maar gemaskeerd wordt door de grond, of door uitworp van de grond die
terugvalt in de krater (fall back),
3. als het detonatiepunt (Depth of Burst) diep genoeg is ontstaat er een holte onder het
maaiveld (camouflet),
4. het verstoringsgebied is de zone die grenst aan de werkelijke krater waarin de bodem op
zijn plaats blijft maar ernstig is verstoord (rupture zone). Daaromheen ligt een zone waarin
de grond minder is verstoord (plastic zone). Op het maaiveld zorgen deze zones voor
oppervlakteverplaatsingen (upthrust), bedekt met grond die is uitgeworpen door de
detonatie (ejecta). De uitgeworpen grond kan neerkomen voorbij de rand van de krater
(crater lip).
Ondergrondse lagen, zoals bijvoorbeeld het grondwaterpeil, beïnvloeden de vorm en
afmetingen van de krater. Een diepere laag met een hogere schokimpedantie (bijvoorbeeld
rots onder zand) kan resulteren in een ondiepere, bredere krater dan voorspeld voor een
homogene bodem. Voor een diepere laag met een lagere schokimpedantie (bijvoorbeeld zand
onder natte zandklei) geldt het omgekeerde. Als het detonatiepunt zich onder het grondwater
bevindt lijkt de krater op die in een natte bodem. In waterverzadigde zanden met relatief lage
dichtheden kan bodemvervloeiing optreden door de schok en druk van de detonatie; door het
verlies aan sterkte en samenhang zakt de kraterwand in elkaar waardoor er een brede en
ondiepe krater ontstaat.

Figuur 65

Krater profiel en aanduidingen [TM 5-855-1, 1985].
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Kraterafmetingen worden bepaald door explosief gewicht, detonatiediepte en grondsoort. De
invloed van deze parameters is als volgt [TM5-855-1, 1985]:
1. Explosief gewicht: een zwaarder gewicht slaat een grotere krater,
2. Detonatiediepte (zie Figuur 66): de krater afmeting neemt in eerste instantie toe met de
detonatiediepte, totdat de optimale diepte is bereikt. Onder dit punt zal het gewicht van
de bovenliggende grond de vorming van de krater onderdrukken. De schijnbare krater
diameter neemt licht af totdat de “afsluitdiepte” is bereikt waarbij de krater volledig
verdwijnt en wordt vervangen door een berg van uitgeworpen grond. Bij een diepte waar
een ondergrondse holte wordt gevormd is er weinig of geen verstoring zichtbaar aan het
oppervlak,
3. Grondsoort: kraters in zandige bodems zijn kleiner dan in klei. De afmeting van kraters in
kleiachtig zand, slib, leem en andere grondsoorten zit hier meestal tussen in. Kraters in
een natte grond zijn doorgaans groter dan in een droge grond.

Figuur 66
Krater afmeting en vorm versus detonatiediepte. De bovenste profiel lijn beschrijft
de schijnbare krater; de onderste profiel lijn beschrijft de daadwerkelijke krater [TM 5-855- 1,
1985]. Height of Burst (HOB) en Depth of Burst (DOB) zijn de hoogte en diepte ten opzichte
van het maaiveld.
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Rekenmethode
De schijnbare diameter en de diepte van de krater worden bepaald met behulp van de
empirisch gebaseerde krommen in Figuur 67 uit [TM 5-855-1, 1985]. De spreiding in
kraterdimensies als gevolg van variaties in munitieontwerpen en bodemeigenschappen wordt
aangegeven met de breedte van de banden. Munitie die in droge gronden detoneert met een
laag explosief/totaalgewicht verhouding, een hoge lengte/diameter verhouding en gevuld met
de EO met lage TNT-equivalentie, levert kraterafmetingen aan de onderrand van de
voorspellingsband. Kraters van munitie met tegenovergestelde kenmerken resulteren in
dimensies dichtbij de bovengrens van de voorspellingsbanden.
De schijnbare kraterdimensies in Figuur 67 zijn niet altijd gelijk aan de werkelijke
kraterdimensies. Als vuistregel geldt dat tot aan de optimale detonatiediepte, de werkelijke
kraterstraal ongeveer 10 tot 15% groter is dan de schijnbare straal. Daaronder blijft de
kraterstraal ongeveer gelijk aan die op de optimale detonatiediepte. De werkelijke kraterdiepte
is normaliter gelijk aan de detonatiediepte plus ongeveer 0.4·ft/W1/3, waarbij W gelijk is aan
de EO gewicht in ponden. Voor detonaties op of boven het oppervlak zijn de dimensies van de
schijnbare en werkelijke kraters ongeveer gelijk omdat het grootste deel van de grond uit de
krater wordt geblazen.
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Figuur 67

Schijnbare kraterdimensies voor detonaties in diverse grondsoorten.

Schadecriterium
Voor schadebeoordeling aan kabels, leidingen en gebouwen zijn de werkelijke kraterstraal en
diepte van belang, aangezien deze de daadwerkelijke afmetingen van het gat weergegeven.
Omdat kratervorming het fundament onder een kabel, leiding of gebouw vermindert of
verwijdert, wordt aangenomen dat schade optreedt aan een leiding of gebouw wanneer deze
zich binnen de diepte en straal van de werkelijke krater bevinden. Alternatieve criteria
kunnen worden gebaseerd op het verstoringsgebied dat grenst aan de werkelijke krater
(rupture zone) en het verstoringsgebied waarin de grond minder is verstoord (plastic zone).
De rupture zone is ongeveer 1.5 tot 2 keer zo groot als de straal van de werkelijke krater en
1.3 tot 2 keer zo diep. De plastic zone is ongeveer 2 keer zo groot is als de rupture zone
[AASTP-1, 2010]. Hoewel onduidelijk is hoeveel verstoring er nodig is voor schade, kunnen
deze factoren worden toegepast indien een conservatieve benadering gewenst is. Verder wordt
opgemerkt dat de grondschok maatgevend is voor schade door bodembeweging omdat deze
verder reikt dan het verstoringsgebied rond de krater.
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Veiligheidsafstanden
De veiligheidsafstanden zijn gelijk aan de kraterdimensies (diepte en straal) die zijn bepaald
met de methode in [TM 5-855-1, 1985. Gelaagdheid van de bodem, de aanwezigheid van
grondwater en bodemvervloeiing worden niet meegenomen in de voorspelling van de
kraterafmeting. Generieke afstanden zijn bepaald op basis van de volgende variabelen:
1. drie vliegtuigbomtypen: 250, 500 en 1000 lbs,
2. een volledig begraven en een deels uitgegraven bom,
3. zes detonatiediepten: 0, 2, 4, 6, 8 en 10 m onder maaiveld,
4. zes bodemsoorten: droog zand, droge zandklei, nat zand, droge klei, natte zandige klei en
natte klei.
Er wordt in de berekeningen onderscheid gemaakt tussen de werkelijke diepte veroorzaakt
door een detonerende begraven bom en een deels uitgegraven bom. Het laatste scenario doet
zich voor wanneer een put is gegraven om de bom te benaderen. Voor de begraven bom wordt
de diepte bepaald met de methode in [TM 5-855-1, 1985] (zie paragraaf 0). Voor de deels
uitgegraven bom is een aanzienlijke hoeveelheid grond reeds verwijderd ten opzichte van de
begraven bom; de grond afdekking is daarom minder en de detonatie slaat voornamelijk een
verdieping van de reeds bestaande put. De extra diepte die wordt gecreëerd wordt bepaald
door het gat volgens de methode in [TM 5-855-1, 1985] te voorspellen voor een detonatie aan
het oppervlak met een bom-lucht/bom-bodem contactverhouding van 50/50. Deze voorspelde
diepte wordt dan toegevoegd aan de detonatiediepte. Bijvoorbeeld: een 500 lbs bom slaat een
werkelijke krater diepte van 3,4 m wanneer deze volledig begraven is in nat zand en detoneert
op een diepte van 2 m onder maaiveld. Wanneer deze bom aan het oppervlak detoneert (met
een bom-lucht/bom-bodem contact verhouding van 50/50), slaat deze bom een gat met een
werkelijke diepte van 1.8 m. De kraterdiepte van een deels uitgegraven 500 lbs bom die op 2
meter onder maaiveld detoneert wordt aldus bepaald op 2,0 + 1,8 = 3,8 m.
Voor geringe detonatiediepten is er weinig verschil in kraterdiepte tussen een begraven en
deels uitgegraven bom. Onder de optimale detonatiediepte slaat een deels uitgegraven bom
een dieper gat.
Omdat andere bom-lucht/bodem contact verhoudingen vergelijkbare diepten genereren wordt
de 50/50 verhouding als referentie gebruikt voor de berekening van alle deels uitgegraven
bommen.
In de berekeningen wordt geen onderscheid gemaakt tussen de werkelijke diameter die wordt
geslagen door een detonerende begraven en een deels uitgegraven bom. Deze worden als
vergelijkbaar beschouwd omdat het V-vormige gat voor een deels uitgegraven bom simpelweg
naar een dieper U-vormig gat wordt geslagen zonder dat de werkelijke diameter significant
toeneemt.
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Figuur 68
Werkelijke kraterdiepte en straal waarbinnen schade optreedt versus
detonatiediepte voor een 250, 500 en 1000 lbs bom begraven en deels uitgegraven in droog
zand.

Figuur 69
Werkelijke kraterdiepte en straal waarbinnen schade optreedt versus
detonatiediepte voor een 250, 500 en 1000 lbs bom begraven en deels uitgegraven in droge
zandklei.
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Figuur 70
Werkelijke kraterdiepte en straal waarbinnen schade optreedt versus
detonatiediepte voor een 250, 500 en 1000 lbs bom begraven en deels uitgegraven in nat
zand.

Figuur 71
Werkelijke kraterdiepte en straal waarbinnen schade optreedt versus
detonatiediepte voor een 250, 500 en 1000 lbs bom begraven en deels uitgegraven in droge
klei.
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Figuur 72
Werkelijke kraterdiepte en straal waarbinnen schade optreedt versus
detonatiediepte voor een 250, 500 en 1000 lbs bom begraven en deels uitgegraven in natte
zandklei.

Figuur 73
Werkelijke kraterdiepte en straal waarbinnen schade optreedt versus
detonatiediepte voor een 250, 500 en 1000 lbs bom begraven en deels uitgegraven in natte
klei.
Onderlinge vergelijking van de voorgaande figuren laat met name zien dat:
1. de werkelijke kraterstraal toeneemt en de werkelijke diepte licht toeneemt voor “nattere”
bodems,
2. de optimale detonatiediepte (waarbij de werkelijke straal het maximum bereikt) zich
bevindt op 2, 3 en 4 m diepte voor respectievelijk 250, 500 en 1000 lbs bommen, ongeacht
het bodemtype.
Er wordt opgemerkt dat de voorgaande figuren ook van toepassing zijn voor het bepalen van
de werkelijke kraterafmetingen van een vliegtuigbom die op het maaiveld wordt vernietigd
onder een berg zand; hiervoor gelden de krommen voor een volledig begraven bom bij een
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detonatiediepte van 0 m. Voor bijvoorbeeld een 1000 lbs bom op een bodem van natte zandklei
geldt in dat geval een werkelijke kraterstraal van ongeveer 4,4 m en een diepte van 3 m.

Voorbeeld van interpolatie
Tevens kunnen de figuren door middel van interpolatie gebruikt worden voor de schatting van
de werkelijke krater straal en diepte voor alternatieve explosieve ladingen of bomtypen met
een ander explosief gewicht. De procedure voor deze schatting wordt weergegeven aan de
hand van een voorbeeld: een Britse 500 lbs Medium Capacity (MC) vliegtuigbom met een 210
lbs (95 kg) Amatol 50/50 vulling ligt deels uitgegraven op een diepte van 7 m in een bodem
van natte zandklei. Het TNT equivalent van de explosieve lading van deze bom is 91 kg. Figuur
levert een werkelijke straal van 4,7 en 6,3 m voor een lading van 59 en 143 kg TNT op 7m
diepte in een bodem van natte zandklei (ongeacht of de bom begraven is of deels uitgegraven).
Het TNT equivalent van de Britse MC bom ligt ongeveer tussen deze explosieve gewichten in.
Zoals weergegeven in Figuur is de werkelijke kraterstraal voor deze bom ongeveer gelijk aan
5,5 m.
Op dezelfde manier volgt uit Figuur dat de werkelijke diepte ongeveer gelijk is aan 9 m,
grofweg tussen de 8,8 en 9,2 m voor een deels uitgegraven bom van 59 en 143kg TNT.

Figuur 74
Schatting (door middel van interpolatie) van de werkelijke kraterstraal en diepte
voor een deels uitgegraven Britse 500 lbs MC bom op 7 m diepte in een bodem van natte
zandklei.
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15000 BIJLAGE: MAATREGELEN TER BESCHERMING
ZEEZOOGDIEREN BIJ EXPLOSIEVENRUIMING
Conform; bekendmaking 01/18

16 maart 2018

Een belangrijke maatschappelijke taak van de Mijnendienst is het ruimen van explosieven op
de Noordzee. Meestal gaat het om explosieven die zijn aangetroffen door vissers, maar ook
bij sommige offshore bouwactiviteiten kan het noodzakelijk zijn historische munitie te
ruimen.
Na overleg met andere departementen heeft Defensie onderzoek laten uitvoeren over de
mogelijke schadelijke bijeffecten van deze activiteit. Uit dit onderzoek (gecoördineerd door
TNO) is gebleken dat het ruimen van dit soort explosieven op de Noordzee tot grote schade
kan leiden bij zeeleven, met name bij (beschermde) soorten: detonaties kunnen o.a.
blijvende gehoorbeschadiging veroorzaken bij bruinvissen die in de buurt zwemmen.
Jaarlijks lopen mogelijk tientallen bruinvissen, mogelijk nog meer, gehoorbeschadiging op als
gevolg van explosievenruiming op de Noordzee. Naar aanleiding van de resultaten van het
onderzoek heeft Defensie interdepartementaal aangegeven dat Defensie (CZSK/EOD) bij het
ruimen van explosieven zo veel als praktisch mogelijk is maatregelen zal nemen ter
bescherming van zeezoogdieren. Dat is inmiddels ook vastgelegd door in de Nederlandse
Mariene Strategie.
Op dit moment is voor het beperken van de schadelijke effecten alleen een gedragscode van
kracht, die vooral het beperkingen oplegt aan de hoeveelheden explosieven die vanaf land
naar zee worden getransporteerd’. Daarnaast wordt in de praktijk tot op heden aan boord
van de AMBV’s alleen maar goede uitkijk gehouden, maar gezien de resultaten van het TNOonderzoek is dat niet afdoende. Er moet aanvullende actie komen en er zijn mogelijkheden
om het risico te verkleinen, de een meer praktisch dan de ander.
Vooruitlopend op aanvullende regelgeving draag ik u op om vanaf heden te handelen cf deze
bekendmaking.
Mogelijkheden:
TNO heeft in het onderzoeksrapport” een grote lijst van theoretische mogelijkheden
genoemd waarmee de risico’s kunnen worden beperkt. Een aantal daarvan is niet op korte
termijn uitvoerbaar, omdat bijvoorbeeld de noodzakelijke technologie niet op korte termijn
beschikbaar is, maar uit deze ‘longlist’ is in overleg tussen onderzoekers en CZSK een
selectie gemaakt van de op korte termijn wel haalbare maatregelen. Relevante
mogelijkheden voor de AMBV’s die worden genoemd zijn:
1. Andere piek (ondieper water) Kan veel effect opleveren;
2. Deflagratie i.p.v. detonatie;
3. Niet stapelen van explosieven, niet tegelijkertijd laten springen van meerdere
explosieven;
4. Liften van de bodem, zo dicht mogelijk nabij de oppervlakte laten springen;
5. Indien mogelijk bij lokaal laag water (getijden werking) springen;
6. Gebruik van zg. ‘acoustic deterrent (of harassment) devices’ (ADD/AHD’s), vaak ook
pingers genoemd, deze(verdrijven van dieren uit het verkozen gebied tot het
springen van explosieven;
7. Rekening houden met seizoensdichtheid zeezoogdieren;
8. Monitoren van de gevarenzone m.b.v. visuele, infrarood en/of akoestische middelen.
Uiteraard moet de afweging worden gemaakt dat door het veiliger maken voor de dieren het
niet onveiliger wordt voor onszelf. Bij de gewone bedrijfsvoering bij het ruimen van (BC)
contacten zal mogelijkheid 2 en 4 het risico voor de mens vergroten. Voor de overige
mogelijkheden dient telkens de afweging te worden gemaakt of de veiligheid in het geding
komt.
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Uitvoering:
Waterdiepte
De schadelijke schokgolf is minder naarmate de detonatie dichter bij het wateroppervlak
plaatsvindt. Verkleinen van de detonatiediepte vermindert de mogelijke impact van de
detonatie aanzienlijk. Wanneer een explosief toch al moet worden verplaatst vanwege de
veiligheidsafstanden dient in overweging te worden genomen of het mogelijk is het explosief
te verplaatsen naar zo ondiep mogelijk water. Wanneer het explosief kan worden gesprongen
op de locatie waar deze is aangetroffen, wordt het explosief niet onnodig
verplaatst, en worden andere maatregelen genomen.
Niet stapelen van explosieven
Dit zal niet vaak voorkomen, maar voor die gevallen waarin meerdere explosieven verplaatst
en geruimd moeten worden wordt aanbevolen dit sequentieel uit te voeren.
Getijden
Zoals hierboven vermeld is, heeft verminderen van de detonatiediepte een mitigerend effect.
Het verschil tussen hoog en laag water is niet veel, maar zeker in ondiepe wateren kan dit
nog enig verschil maken. Wanneer praktisch uitvoerbaar heeft het de voorkeur de detonatie
te laten plaatsvinden dichter bij laag water dan bij hoog water.
Gebruik pingers
Momenteel is CZSK nog niet in het bezit van pingers (Acoustic Deterrent Device, ADD), maar
samen met DM0 worden momenteel 10 pingers (6 voor de mijnenjagers, 4 voor de
duikvaartuigen) aangeschaft. Het geluid van deze pingers heeft een verjagend effect op
zeezoogdieren. Aangetoond is dat bruinvissen dit geluid tot op ongeveer 1 km afstand
ontvluchten, en gebruik hiervan kan dus een effectieve maatregel zijn. Zodra u aan boord de
beschikking heeft over zo’n pinger dient u deze dan ook ~ijd te gebruiken bij het
onschadelijk maken van explosieven. De bruinvissen moeten de tijd hebben om voldoende
afstand te maken. Bij voorkeur een half uur, maar ten minste 10 minuten voor aanvang van
de detonatie wordt de pinger in het water gehangen en geactiveerd. Indien uitvoerbaar
wordt hiermee al begonnen voordat de extra afstand tot het explosief wordt gemaakt door
de AMBV.
Rekening houden met dichtheid zeezoogdieren per seizoen
Op dit moment wordt onderzocht of dit ook op korte termijn een praktische maatregel is.
Defensie zal nagaan of het mogelijk is dat vanuit de Nederlandse onderzoeksinstituten een
overzicht (kaart) aangeleverd kan worden met daarop per seizoen die gebieden waar de
meeste bruinvissen voorkomen per seizoen. Wanneer een explosief toch al verplaatst moet
worden, is het wellicht mogelijk rekening te houden met de plaats waar het explosief naartoe
wordt verplaatst.
Monitoren van de zone
Net zoals nu al gebeurt, wordt goede uitkijk gehouden. Na zonsondergang ook met behulp
van bijvoorbeeld nachtzichtkijkers wanneer beschikbaar. Wanneer zeezoogdieren worden
waargenomen in de buurt van de springlocatie wordt gewacht met detonatie tot deze zich
hebben verwijderd.
Bijzondere situaties
Bovenstaande kan worden uitgevoerd door de AMBV’s bij “normale” explosievenruiming.
Wanneer een bijzonder explosief (>1000 kg) wordt aangetroffen wordt door de MAREODD
een plan gemaakt voor ruiming, inclusief mitigerende maatregelen ter bescherming van de
zeezoogdieren. Daarbij kan dan mogelijk gebruik gemaakt worden van andere ADD’s, of
wellicht wel de meer risicovolle manieren worden gebruikt, zoals het van de bodem lichten
van het explosief.
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