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BIJLAGE 01.01 TERMEN EN BEGRIPPEN VOORONDERZOEK EN RISICOANALYE 

 Bijlage behorende bij CS-VROO-02 (status informatief) 

 

Term / begrip Afkorting Definitie 

Afbakening  Een begrenzing, grens of afscheiding. 

Afbakeningsafstand  
Een begrenzing, grens of afscheiding in relatie tot een 

bepaalde gebeurtenis. 

Achtergelaten 

ontplofbare munitie 
 

Ontplofbare munitie die tijdens een gewapend conflict niet is 

gebruikt, die is achtergelaten of gedumpt door een partij bij een 

gewapend conflict en al dan niet voor ontsteking zijn 

geprepareerd, van een ontsteking zijn voorzien, op scherp zijn 

gezet of anderszins voor gebruik zijn voorbereid. 

Blindganger  
Verschoten of afgeworpen ontplofbare munitie die die door 

onbekende reden niet tot ontploffing is gekomen. 

Bombardement  

Het aanvallen van een doel met bommen om het betreffende 

doel te beschadigen, buiten werking te stellen of om de vijand 

tot overgave te dwingen. 

Boordgeschut  
Boordwapen van een vliegtuig met een kaliber groter of gelijk 

aan 20 mm. 

Boordmitrailleur  
Boordwapen van een vliegtuig met een kaliber kleiner dan 20 

mm. 

Bouwplaats/ 

bouwwerk 
 

Bouwwerk is een civieltechnisch werk of bouwplaats; een 

bouwplaats is hierbij elke tijdelijke of mobiele arbeidsplaats 

waar civieltechnische werken of bouwwerken tot stand worden 

gebracht (Arbeidsomstandighedenbesluit, Artikel 1.1, lid 2a en 

b). 

Clustermunitie  

Clustermunitie betreft munitie die in een cluster 

(moederlichaam of small bomb container) worden afgeworpen 

of verschoten.   

Conflictperiode  
Periode waarin het gewapend conflict heeft plaatsgevonden 

(oorlogsperiode). 

Conventionele 

Explosieven (munitie) 
CE 

Munitie (explosieven) die zijn toegestaan bij gewapende 

conflicten conform de Conventie van Geneve. 

Dumplocatie  
Locatie waar ontplofbare oorlogsresten zijn gedumpt, zowel 

tijdens als na de conflictperiode.  

Explosieven 

Opruimingsdienst 

Defensie 

EODD 

Overkoepelende organisatie van het Ministerie van Defensie 

belast met het (op)ruimen van ontplofbare oorlogsresten in 

opdracht van het bevoegd gezag Openbare Orde en 

Veiligheid. 

Explosieven 

Opruimingsdienst 
EOD 

Uitvoerende dienst binnen de EODD die belast is met het 

(op)ruimen van ontplofbare oorlogsresten in opdracht van de 

EODD 

Explosieve stof  Een stof of een mengsel van stoffen waardoorheen een 
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plaatselijk veroorzaakte chemische reactie kan voortschrijden, 

zonder dat daarvoor toevoer van energie of materie van 

buitenaf nodig is. 

Geschutmunitie  Munitie met een kaliber van 20 mm of groter 

Geschutstelling  Locatie waar één of meerdere vuurmonden zijn opgesteld. 

Grondgevecht  
Een gewapend conflict dat heeft plaatsgevonden tussen twee 

of meerdere strijdende partijen op een bepaalde locatie. 

Grondroering  
Het omwoelen, omwerken, ontgraven van een bepaalde 

grondlaag incl. het veroorzaken van ondergrondse trillingen. 

Handgranaten  
Munitie-artikel speciaal ontworpen om met de hand te worden 

geworpen. 

Horizontale afbakening  
Afbakening van een verwachtings-of verdacht gebied in het 

horizontale vlak. 

Jachtbommenwerper Jabo 

Een jachtvliegtuig dat is aangepast om er bombardementen 

mee te kunnen uitvoeren. 

Kleinkalibermunitie KKM 
Munitie voor handvuurwapens en mitrailleurs met een kaliber 

tot 20 mm. 

Krater  
Een komvormige, ringvormig of cirkelvormige landschapsvorm 

die is ontstaan door de uitwerking van een explosief. 

Kraterpatroon  

Meerdere kraters bij elkaar waarin een bepaald patroon te 

ontdekken is in relatie tot de wijze van afgeworpen of 

verschoten munitieartikelen.  

Loopgraaf  

Een sleuf of gang in de grond (op of onder maaiveld) die 

militairen beschermt tegen vijandelijk vuur en waarvan 

tegenvuur kan worden uitgebracht. 

Luchtfoto-onderzoek  
Onderzoek naar relevante luchtfoto’s in de beschikbare 

luchtfotocollecties.  

Mangat  
Een gat in de grond aangelegd ter bescherming tegen 

vijandelijke aanvallen voor zowel militairen als burgers.  

Mijnenlegrapporten  
Rapport en legpatroon van een aangelegd mijnenveld met 

soorten en aantallen mijnen. 

Mijnenveld  
Een mijnenveld is een al dan niet afgebakend stuk grond 

waar landmijnen zijn geplaatst. 

Mijn- en 

Munitieopruimings-

dienst 

MMOD 

Organisatie die vlak na WOII belast was met het (op)ruimen 

van ontplofbare oorlogsresten in opdracht van het bevoegd 

gezag OOV. 

Melding, Opdracht, 

Ruimrapportage en 

Afdoening 

MORA 
Rapportage van de EOD voor het (op)ruimen van aangetroffen 

ontplofbare oorlogsresten. 

Munitie voor 

granaatwerpers 
 Munitie bedoeld om met een granaatwerper te verschieten. 
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Na-conflictperiode  De periode na het gewapend conflict tot heden. 

Niet-gesprongen 

munitie 
 

In een gewapend conflict gebruikte ontplofbare munitie die 

ontsteking gereed is, van een ontsteking is voorzien, op scherp 

is gezet of anderszins voor gebruik is voorbereid en die niet tot 

ontploffing is gekomen 

Offset  Ondergrondse verplaatsing van een blindganger. 

Ontstekingsinrichting  

Een voorziening die op een explosief is geplaatst of geplaatst 

kan worden en die op het juiste moment de gewenste werking 

van het explosief veroorzaakt. 

Ontplofbare munitie  

Conventionele munitie die explosieve stoffen bevat als bedoeld 

in het protocol inzake ontplofbare oorlogsresten van 28 

november 2003 (Trb. 2004, 227) met inbegrip van mijnen, 

valstrikken en andere mechanismen 

Opsporingswerk-

zaamheden 
 

Alle werkzaamheden die worden uitgevoerd ten behoeve van 

de opsporing van ontplofbare oorlogsresten. 

Oorlogshandelingen   
Activiteiten die plaatsvonden in de conflictperiode waarbij 

munitie/explosieven zijn ingezet. 

Passende 

maatregelen 
 

Maatregelen ter voorkoming of beperking van de risico’s zoals 

aangegeven in de risicoanalyse. 

Projectgebied  

Een bouwlocatie waar een bouwwerk wordt gerealiseerd, 

rekening houdend met effecten van de bouwactiviteiten (bv 

trillingen, extra verkeer etc.), aan-afvoerwegen en mogelijke 

nieuwe functies 

Raket  

Een projectiel dat wordt voortgedreven door de reactiekracht 

die wordt opgewekt door de uitstroming van de gassen welke 

ontstaan bij verbranding van de door het projectiel 

meegevoerde stuwstof. 

Relevante bron  

Een bron die vermeld dat binnen het onderzoeksgebied 

activiteiten hebben plaatsgevonden waarbij 

munitie/explosieven zijn ingezet. 

Risicogebied  Een gebied waarbinnen een bepaald risico heerst. 

Small Bomb Container SBC 

Container gevuld met clustermunitie die in zijn geheel in een 

bommenwerper wordt geplaatst, zodat alle clustermunitie 

gelijktijdig kan worden afgeworpen. De SBC blijft in de 

bommenwerper achter. 

Strategisch 

bombardement 
 

Bombardement met grote aantallen bommen afgeworpen van 

grote hoogte hoofdzakelijk uitgevoerd in het achterland van de 

vijand, gericht tegen industriële capaciteit, infrastructuur en/of 

burgerbevolking. 

Sub-munitie   

Munitieartikelen die zijn opgenomen in een clusterlichaam en 

op enig moment na verschieten of afwerpen hiervan vrijkomen 

en zelfstandig hun weg vervolgen. 

Tactisch  Bombardement gericht op vijandelijke troepen, aanvoerlijnen 
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bombardement en commandocentra etc. in de onmiddellijke nabijheid van het 

front of bezet gebied. 

Toebehoren van 

munitie 
 

Voorwerpen die onderdeel uitmaakten van of toebehoorden 

aan munitie, geen explosieve stoffen bevatten en niet zijn 

onder te brengen bij een van de overige hoofdsoorten.  

Tweede Wereldoorlog 
WO-II 

WO2 
Conflictperiode 1940-1945 

Uitvoeringsopdracht 

EODD 
UO Vervanger van de MORA. 

Valstrikken  
Explosieven die worden geplaatst met als doel om door het 

uitvoeren van een onschuldige handeling tot werking te komen. 

Verdedigingswerk  

Een groepering van wapenopstellingen en/of 

geschutsopstellingen, rondom afgezet met een versperring 

en/of loopgraven. 

Vernielingsmiddelen  
Explosieven om vernielingen of vernietigingen mee uit te 

voeren. 

Vernietigingslocaties  
Locatie waar munitie vernietigd is, in de praktijk doorgaans 

springputten genoemd. 

Verticale afbakening  

Afbakening van een OO verdacht gebied in verticale richting. 

Betreft zowel het bepalen van de (minimale) boven- als 

(maximale) ondergrens van de OO verdachte bodemlaag. 

Vliegtuigcrash  
Het neerkomen van (delen van) een militair vliegtuig, niet 

zijnde een geslaagde (nood)landing. 

Vuurwerken  

Explosieven, meestal voorzien van een pyrotechnisch mengsel 

bedoeld voor het creëren van speciale effecten, zoals brand, 

licht, knal, rook en/of traangas.  

Wapenopstelling  

Een opstelling voor handvuurwapens, machinegeweren en/of 

andere (semi)automatische wapens, niet zijnde onderdeel van 

een verdedigingswerk. 

 

  


