
PRAKTIJKADVIES 

In bos en natuur bestaat nog steeds een kans op de 
aanwezigheid van explosieven, waaronder munitie. Deze 
zijn over het algemeen afkomstig uit de Eerste en Tweede 
Wereldoorlog, maar kunnen ook anderszins zijn achterge-
bleven. 

Explosieven in bos en natuur worden vaak spontaan ge-
vonden, bijvoorbeeld tijdens reguliere werkzaamheden, 
graafwerkzaamheden, of door medewerkers, recreanten 
of andere voorbijgangers. 
Maar ook kunnen er vermoedens bestaan over de aanwe-
zigheid van explosieven in bos en natuur.
In beide gevallen zijn de te volgen procedures verschil-
lend.

Spontane vondsten
Bij een spontane vondst tijdens werkzaamheden legt de 
werknemer / opdrachtnemer het werk ter plaatse direct 
stil en meldt de vondst onmiddellijk bij de opdrachtgever 

(in dit geval de terreineigenaar of terreinbeheerder). De 
terreineigenaar of terreinbeheerder schakelt daarna zo 
snel mogelijk de politie in.

Bij melding van een spontane vondst door medewerkers, 
recreanten of voorbijgangers schakelt de terreineigenaar 
of terreinbeheerder ook zo snel mogelijk de politie in.
De politie neemt na uw melding de zaak van de terrei-
neigenaar/beheerder over, en zorgt voor verkenning en 
ruiming (zie ook Bijlage 1 voor de procesgang bij een 
spontane vondst van explosieven). 

In beide gevallen doet de terreineigenaar/beheerder er 
goed aan de plek waar het explosief zich bevindt, duide-
lijk te markeren, bijvoorbeeld met een afzetlint en een 
(eenvoudig) waarschuwingsbord met concrete tekst. 

Deze tekst kan bijvoorbeeld als volgt luiden:  
“NIET BETREDEN, GEVAAR VOOR EXPLOSIEVEN”
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Spontane vondst explosief

Opdrachtnemer legt ter plaatse het werk stil 
en neemt contact op met opdrachtgever

Opdrachtgever neemt contact op met de 
politie

Politie voert verkenning uit en neemt contact 
op met de EODD

Ruiming door de EODD

Procesgang bij een spontane vondst van  
explosieven

Vermoedens
Bij een vermoeden van de aanwezigheid van explosieven 
zijn er twee opties:
• De terreineigenaar/beheerder schakelt de gemeente in
• De terreineigenaar/beheerder schakelt de politie in
Deze ondernemen vervolgens namens het bevoegd 
gezag, de burgemeester, verdere actie. Vaak is eerst 
vooronderzoek nodig om te bezien of het vermoeden 
juist is, of ruiming nodig is en/of hoe ruiming het beste 
kan plaatsvinden. Afhankelijk van de situatie besluit het 
bevoegd gezag wie de opdrachtgever wordt voor dit voor-
onderzoek, de opsporing en de ruiming. Meestal is dit de 
gemeente zelf (zie ook Bijlage 2 voor de procesgang bij 
het vermoeden van de aanwezigheid van explosieven). 

Bron: Ministerie van Defensie

Als een vooronderzoek tot een daadwerkelijk vermoeden 
leidt, beslist de opdrachtgever vervolgens of hij bij de 
Explosieven Opruimings Dienst Defensie (EODD) een ver-
zoek tot opsporing en ruiming wil indienen. Hij kan ook 
besluiten dit niet te doen. 

En alle gevallen is de BRL-OCE (Richtlijn Ongesprongen 
Conventionele Explosieven) leidinggevend. Deze richtlijn 
is op internet te vinden. Een ander document waarin veel 
informatie is te vinden, is de Handreiking van de Vereni-
ging Nederlandse Gemeenten, die tevens op internet te 
vinden is. 



  Voor vragen over dit praktijkadvies kunt u contact  
  opnemen met Anne Reichgelt, a.reichgelt@vbne.nl

 Voor meer informatie: www.vbne.nl
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Procesgang bij een vermoedelijke aanwezigheid van explosieven

Verzoek tot vooronderzoek door de opdrachtgever aan de EODD of gecertificeerd bedrijf (zie www.explosievenopsporing.nl)

Uitvoeren vooronderzoek conform BRL-OCE

EODD accepteert verzoek of verwijst  
naar gecertificeerd bedrijf  

(afh. van beschikbare capaciteit)

Uitvoering opsporing door EODD of  
gecertificeerd bedrijf volgens BRL-OCE

Benaderen en identificeren

Overdracht munitie aan EODD Ruiming door EODD

Voldoende info uit vooronderzoek Onvoldoende info uit vooronderzoek

 
Nader 

vooronderzoek of 
Second Opinion

 
Besluit 

door opdrachtgever 
om verzoek tot opsporing aan 

EODD te richten

 
 

Besluit door 
opdrachtgever om niet op te 

sporen

 

 
Besluit niet verder op-

sporen

Explosieven in bos en natuur


