
 
   

 

   

IDDS staat voor veiligheid en kwaliteit 
Maak kennis met onze diensten voor opsporing van conventionele explosieven 

Heeft u behoefte aan wat meer uitleg over IDDS Explosieven, 
of onze overige kennisgebieden? Neem vrijblijvend contact op 
met onze projectmanager Anja van de Meer onder 
telefoonnummer 06 - 33 757 048 of per mail avdmeer@idds.nl 

 
 
 
 
 
 
 
Achtergebleven explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in Nederlandse bodem kunnen een risico vormen binnen de realisatie van uw project. 
Vanzelfsprekend is het aantreffen van een explosief gevaarlijk, maar naast het veiligheidsrisico kan ook druk op planning en budget in uw  
project ontstaan. 
 
IDDS Explosieven brengt met een passende bureaustudie voor u in kaart wat de risico’s zijn voor uw projectlocatie (historisch vooronderzoek) en hoe 
deze mogelijk ingeperkt of beheerst kunnen worden (Projectgebonden Risicoanalyse). Wanneer opsporing moet plaatsvinden voorziet IDDS 
Explosieven in de meest efficiënte opsporingsmethodiek. Een eigen team van deskundigen kan bovendien die detectie- en eventuele 
benaderingswerkzaamheden voor u uitvoeren (onder eigen certificaat WSCS-OCE deelgebied A+B). Het hoogste doel is te allen tijde de vrijgave van uw 
projectlocatie ten aanzien van conventionele explosieven (CE) om geplande werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren. 
 
 
 
Advies met aandacht 
Een efficiënte opsporing begint met een advies op maat, waarbij niet 
alleen de te verwachten munitie, maar ook de geplande 
werkzaamheden leidend zijn. De inhoud en uitvoering van de geplande 
werkzaamheden is bepalend voor het daadwerkelijke risico en de 
toepasbare beheersmaatregelen en waar nodig de 
opsporingsmethodiek. Daarnaast vragen ook specifieke 
werkomstandigheden om aangepaste uitvoering. Vanzelfsprekend vergt 
opsporing van explosieven op de waterbodem een andere aanpak dan 
opsporing op de landbodem. IDDS Explosieven heeft een ruime ervaring 
in detectie- en benaderingswerk op zeer diverse locaties. Wij laten u 
graag kennismaken met één van onze projecten. 
 
 
Waterfront Harderwijk 
Het plangebied ‘Waterfront’ te Harderwijk betreft de herontwikkeling van 
een voormalig havengebied van circa 54 hectare (land- en 
waterbodem). Het zeer grootschalige project kent grote uitdagingen, 
waaronder de aanpak van mogelijk aanwezige conventionele 
explosieven (CE) in ernstig verontreinigde bodem. IDDS Explosieven 
heeft voor het project Waterfront alle voorkomende stappen binnen de 
onderzoekcyclus van opsporing CE uitgevoerd.  
 
Er is aangevangen met een historisch vooronderzoek om duidelijk 
inzicht te verkrijgen in de te verwachten munitietypen en de afbakening 
van het verdachte gebied. 
Middels een Projectgebonden Risico Analyse is gedetailleerd ingegaan 
op risicobeheersing van trilling-veroorzakende werkzaamheden op te 
verwachten typen CE. Op basis van het PRA zijn civieltechnische 
werkzaamheden aangepast, dan wel onder CE begeleiding uitgevoerd. 
Na berekening van de maximale indringingsdiepte van te verwachten 
typen CE in de bodem zijn de heiwerkzaamheden voor woningbouw en 
jachthaven veiliggesteld door middel van dieptedetectie. 
 
Naast de dieptedetectie heeft IDDS oppervlaktedetectie uitgevoerd op 
zowel landbodem als ook waterbodem. Voor detectie en benadering 
onder water is een gespecialiseerd duikteam ingezet. 
Daadwerkelijk aangetroffen CE zijn in goede samenwerking met de 
EODD veilig geruimd. Onze Senior OCE deskundigen (zelf afkomstig 
van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie) communiceren in korte 
lijnen met de EODD, voor een efficiënte overdracht.  
 

 
Impressie van de projectlocatie Waterfront Harderwijk. 
 
 

 

 
Overzichtskaart bij detectie van waterbodem, vervaardigd door IDDS 
Explosieven. 
 
 
Samenwerken is samen oplossen 
Dan was er natuurlijk ook nog die ernstige bodemverontreiniging. In een 
situatie waar mogelijk bommen in een verontreinigde bodem liggen 
kunnen milieukundig begeleiders en OCE-deskundigen simpelweg niet 
zonder elkaar. Alleen door samen te werken kan de bodem veilig 
gesaneerd worden en kunnen CE veilig geruimd worden. En dan is het 
prettig als je van elkaar weet waar je het over hebt. Daarom hebben 
onze OCE-deskundigen ook kennis van andere zaken, evenals onze 
milieukundige begeleiders.  
 
 
Continuïteit en veiligheid 
Een goed georganiseerde overlegstructuur en communicatie zijn 
voorwaarden voor een soepel verloop van alle deelprocessen binnen uw 
opdracht en het uiteindelijk slagen van het project naar uw volle 
tevredenheid. IDDS Explosieven waarborgt kwaliteit en veiligheid, de 
economisch meest verantwoorde aanpak, met minimale druk op de 
voorgenomen tijdsplanning. En daarmee garanderen we u een 
zorgeloze projectvoortgang! 
 
 
Overige dienstverlening 
IDDS Explosieven maakt onderdeel uit van de IDDS Groep, een 
bedrijvengroep met meerdere specialistische diensten die in het kader 
van locatieontwikkeling, sloop, bouw en beheer en onderhoud 
noodzakelijk kunnen zijn. Te denken valt aan: asbest, milieukundig 
bodemonderzoek, ontwerp en begeleiding, ecologisch-, archeologisch-, 
bouwkundig-, infrastructureel en civieltechnisch onderzoek en advies. 
Binnen deze kennisgebieden kunnen wij onze eigen specialisten 
inschakelen. Door de multidisciplinaire projectbenadering kan voor uw 
projecten een aanzienlijk voordeel worden behaald in kosten en tijd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezoek ook onze website www.idds.nl!  
 


