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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding
De Gasunie beheert en onderhoudt het landelijke netwerk van aardgastransportleidingen en levert gas aan 
regionale netbeheerders en industrieën. De aardgastransportleidingen die hiervoor worden gebruikt worden 
beheerd en onderhouden door de Gasunie. De Gasunie is daarbij verplicht het netwerk van de leidingen in stand 
te houden, levering te waarborgen en risico's te beheersen.

In de loop van 2020 stonden enkele leidingen in en om Denekamp op het programma voor onderhoud. Eén van 
deze leidingen betrof een oude dunwandige leiding, die loopt van het Almelo-Nordhornkanaal naar het gasdruk 
meet- en regelstation (hierna GOS) Denekamp. 

In het kader van onderhoud en risicobeheersing was het noodzakelijk om de betreffende leiding te vervangen. 
Inmiddels is de betreffende leiding reeds vervangen. De nieuwe gasleiding is aangelegd door middel van één 
horizontaal gestuurde boring. Hiermee is in (zeer) beperkte mate afgeweken van de in het bestemmingsplan 
"Denekamp, verleggen gasleiding Kloppendijk-Nordhornsestraat" vastgelegde locatie van de gasleiding.

Gebleken is dat de gasleiding nu niet centraal in de dubbelbestemming 'Leiding - Gas' ligt. Dit is wel gewenst ter 
bescherming van de leiding. Het is daarom wenselijk om de juridisch-planologische situatie in overeenstemming 
te brengen met de feitelijke situatie, waarbij de nieuwe leiding centraal binnen de dubbelbestemming 'Leiding - 
Gas' komt te liggen. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet hierin. Hierbij zal worden aangetoond dat er 
sprake is van 'een goede ruimtelijke ordening'.

Daarnaast is in het bestemmingsplan "Denekamp, verleggen gasleiding Kloppendijk-Nordhornsestraat" ter 
plaatse van de dubbelbestemming 'Leiding - Gas' behorend bij de bestaande gasleiding een gebiedsaanduiding 
'wetgevingszone - wijzigingsgebied' opgenomen. De gebiedsaanduiding is gekoppeld aan een 
wijzigingsbevoegdheid op basis waarvan burgemeester en wethouders het bestemmingsplan kunnen wijzigen 
door de dubbelbestemming 'Leiding - Gas' ter plaatse van de gebiedsaanduiding te verwijderen. 

In het voorliggende bestemmingsplan wordt, naast de verlegging van de dubbelbestemming 'Leiding - Gas', 
tevens de bestaande dubbelbestemming 'Leiding - Gas' ter plaatse van de oorspronkelijke gasleiding 
wegbestemd.

1.2  Ligging van het plangebied
Het plangebied bevindt zich in de kern Denekamp. De beoogde leiding loopt vanaf het Almelo-Nordhornkanaal, 
ter hoogte van de Kloppendijk, richting het GOS Denekamp (Nordhornsestraat 49 DIST). In afbeelding 1.1 is de 
ligging van de nieuwe leiding indicatief weergegeven met de rode lijn. De bestaande gasleiding is indicatief 
weergegeven met de blauwe lijn.
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Afbeelding 1.1: Ligging plangebied in de omgeving (bron ondergrond: PDOK)

De nieuwe gasleiding (rode lijn afbeelding 1.1) die middels één horizontaal gestuurde boring is aangelegd, volgt 
nagenoeg de dubbelbestemming 'Leiding - Gas' zoals opgenomen in het bestemmingsplan "Denekamp, verleggen 
gasleiding Kloppendijk-Nordhornsestraat". In afbeelding 1.2 is het verschil tussen de oorspronkelijke beoogde 
gasleiding (twee horizontaal gestuurde boringen) en de nieuwe beoogde gasleiding (een horizontaal gestuurde 
boring) indicatief weergegeven. Voor het overige deel van de gasleiding geldt dat de verschillen marginaal en 
niet noemenswaardig zijn.

Afbeelding 1.2: Verschil twee en één horizontaal gestuurde boring(en) (bron ondergrond: PDOK)
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1.3  De bij het plan behorende stukken
Het Bestemmingsplan "Denekamp, gasleiding Kloppendijk-Nordhornsestraat" bestaat uit de volgende stukken: 

verbeelding (tek.nr. NL.IMRO.1774.DENBPGASKLOPPEDIJK-VG01) en een renvooi; 
regels.

Op de verbeelding zijn de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden weergegeven. In de regels zijn 
bepalingen opgenomen om de uitgangspunten van het plan zeker te stellen. Het plan gaat vergezeld van een 
toelichting. De toelichting geeft een duidelijk beeld van het bestemmingsplan en van de daaraan ten grondslag 
liggende gedachten maar maakt geen deel uit van het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan.

1.4  Huidig planologisch regime

1.4.1  Algemeen

Het plangebied is gelegen binnen de plangrenzen van onderstaande bestemmingsplannen:

Bestemmingsplan Vaststelling

Bestemmingsplan Buitengebied 2010 18 februari 2010

Bestemmingsplan Denekamp 9 oktober 2012

Bedrijventerrein Denekamp 17 december 2013

Parapluplan Staat van Bedrijfsactiviteiten Dinkelland 19 april 2016

Facetbestemmingsplan parkeren Dinkelland 29 mei 2018

Denekamp, verleggen gasleiding Kloppendijk - 
Nordhornstraat

26 november 2019

Het plangebied heeft op basis van de geldende bestemmingsplannen voor een groot gedeelte een verkeers- en 
groenbestemming. Tevens ligt het plangebied gedeeltelijk binnen een waterbestemming, woonbestemming en 
bedrijfsbestemming. Gezien de aard van de ontwikkeling is het niet relevant om uitgebreid stil te staan bij de van 
toepassing zijnde enkelbestemmingen. Tevens wordt opgemerkt dat de bouw- en gebruiksmogelijkheden van de 
onderliggende (enkel)bestemmingen als gevolg van voorliggend bestemmingsplan niet wijzigen. De in dit 
bestemmingsplan besloten ontwikkeling voorziet uitsluitend in de mogelijkheid tot het aanleggen van een nieuwe 
leiding. Tevens wordt een bestaande gasleiding opgeheven door de dubbelbestemming 'Leiding - Gas' 
gedeeltelijk te verwijderen.

1.4.2  Strijdigheid

Het aanleggen van gasleidingen op gronden zonder de dubbelbestemming 'Leiding – Gas' is niet toegestaan. De 
nieuwe leiding ligt grotendeels binnen de dubbelbestemming 'Leiding - Gas'. Echter ligt de leiding niet centraal in 
de betreffende dubbelbestemming, dit is wel gewenst ter bescherming van de leiding. Hierdoor is een herziening 
van het bestemmingsplan noodzakelijk. Dit bestemmingsplan voorziet in de gewenste juridisch planologische 
kaders.

1.5  Leeswijzer
Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de huidige en gewenste situatie in het plangebied.

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het beleidskader. Hierin wordt het beleid van het Rijk, de Provincie Overijssel 
en de gemeente Dinkelland beschreven. 

In hoofdstuk 4 passeren alle relevante milieu- en omgevingsaspecten de revue. 

Hoofdstuk 5 gaat in op de wateraspecten. 

In de hoofdstukken 6 en 7 wordt respectievelijk ingegaan op de juridische aspecten/planverantwoording en de 
economische uitvoerbaarheid. 

Hoofdstuk 8 gaat in op het vooroverleg, inspraak en zienswijzen.
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Hoofdstuk 2  Beschrijving huidige en 
gewenste situatie

2.1  Huidige en gewenste situatie
Zoals in de aanleiding is beschreven is de huidige leiding, die loopt vanaf het Almelo-Nordhornkanaal naar 
gasdruk meet- en regelstation (hierna GOS) Denekamp, een oude dunwandige leiding. In het kader van 
onderhoud en risicobeheersing is het noodzakelijk om de huidige leiding te vervangen. 

Inmiddels is de betreffende leiding vervangen voor een nieuwe leiding. De ligging van de nieuwe leiding is 
weergegeven in afbeelding 2.1 Bij het aanleggen van leidingen middels horizontaal gestuurde boringen kunnen 
geen scherpe bochten worden gemaakt, daarom wijkt de ligging van de nieuwe leiding beperkt af van de 
geldende dubbelbestemming.

In afbeelding 2.1 is de bestaande en de nieuwe leiding weergegeven.

Afbeelding 2.1: Bestaande en nieuwe leiding (bron ondergrond: PDOK)

Zoals reeds aangegeven is het gewenst om de juridisch-planologische situatie in overeenstemming te brengen 
met de feitelijke situatie, waarbij de gasleiding centraal binnen de dubbelbestemming 'Leiding - Gas' komt te 
liggen.

Tevens wordt in de regels de bestaande dubbelbestemming 'Leiding - Gas' verwijderd. Dit ter voorkoming dat 
hier twee gasleidingen komen te liggen. De overige geldende (enkel)bestemmingen wijzigen als gevolg van 
voorliggende bestemmingsplan niet, en worden onverkort van toepassing verklaard.
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

Dit hoofdstuk beschrijft, voor zover van belang, het rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid. Naast de 
belangrijkste algemene uitgangspunten worden de specifieke voor dit plangebied geldende uitgangspunten 
weergegeven.

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

3.1.1.1  Algemeen

Nederland staat voor grote uitdagingen die van invloed zijn op onze fysieke leefomgeving. Complexe opgaven 
zoals verstedelijking, verduurzaming en klimaatadaptatie zijn nauw met elkaar verweven. Dat vraagt een 
nieuwe, integrale manier van werken waarmee keuzes voor onze leefomgeving sneller en beter gemaakt kunnen 
worden. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) zorgt voor een gezamenlijke aanpak die leidt tot een duurzaam 
perspectief voor onze leefomgeving. Dit is nodig om onze doelen te halen en is een zaak van overheid en 
samenleving. 

3.1.1.2  Vier prioriteiten

Aan de hand van een toekomstperspectief op 2050 brengt de NOVI de langetermijnvisie in beeld. Op nationale 
belangen wil het Rijk sturen en richting geven. Dit komt samen in vier prioriteiten. 

1. Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie

Nederland moet zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. In 2050 is Nederland klimaatbestendig 
en waterrobuust. Dit vraagt om maatregelen in de leefomgeving, waarmee tegelijkertijd de 
leefomgevingskwaliteit verbeterd kan worden en kansen voor natuur geboden kunnen worden. In 2050 heeft 
Nederland daarnaast een duurzame energievoorziening. Dit vraagt echter om ruimte. Door deze ruimte zoveel 
mogelijk te clusteren, wordt versnippering van het landschap voorkomen en wordt de ruimte zo efficiënt mogelijk 
benut. Het Rijk zet zich in door het maken van ruimtelijke reserveringen voor het hoofdenergiesysteem op 
nationale schaal. 

2. Duurzaam economisch groeipotentieel 

Nederland werkt toe naar een duurzame, circulaire, kennisintensieve en internationaal concurrerende economie 
in 2050. Daarmee kan ons land zijn positie handhaven in de top vijf van meest concurrerende landen ter wereld. 
Er wordt ingezet op een innovatief en sterk vestigingsklimaat met een goede quality of life. Belangrijk is wel dat 
onze economie toekomstbestendig wordt, oftewel concurrerend, duurzaam en circulair. 

3. Sterke en gezonde steden en regio's 

Er zijn vooral in steden en stedelijke regio's nieuwe locaties nodig voor wonen en werken. Het liefst binnen de 
bestaande stadsgrenzen, zodat de open ruimten tussen stedelijke regio's behouden blijven. Dit vraagt optimale 
afstemming op en investeringen in mobiliteit. Dit betekent dat voorafgaand aan de keuze van nieuwe 
verstedelijkingslocaties helder moet zijn welke randvoorwaarden de leefomgevingskwaliteit en -veiligheid daar 
stelt en welke extra maatregelen nodig zijn wanneer er voor deze locaties wordt gekozen. Zo blijft de 
gezondheid in steden en regio's geborgd. 

4. Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied 

Er ontstaat een nieuw perspectief voor de Nederlandse landbouwsector als koploper in de duurzame 
kringlooplandbouw. Een goed verdienpotentieel voor de bedrijven wordt gecombineerd met een minimaal effect 
op de omgevingskwaliteit van lucht, bodem en water. In alle gevallen zetten we in op ontwikkeling van de 
karakteristieke eigenschappen van het Nederlandse landschap. Dit vertegenwoordigt een belangrijke 
cultuurhistorische waarde. Verrommeling en versnippering, bijvoorbeeld door wildgroei van distributiecentra, is 
ongewenst en wordt tegengegaan. 

3.1.1.3  Afwegingsprincipes

De druk op de fysieke leefomgeving in Nederland is zo groot, dat belangen soms botsen. Het streven is 
combinaties te maken en win-win situaties te creëren, maar dit is niet altijd mogelijk. Soms zijn er scherpe 
keuzes nodig en moeten belangen worden afgewogen. Hiertoe gebruikt de NOVI drie afwegingsprincipes:

1. Combinatie van functies gaan voor enkelvoudige functies. In het verleden is scheiding van functies vaak te 
rigide gehanteerd. Met de NOVI wordt gezocht naar maximale combinatiemogelijkheden tussen functies, 
gericht op een efficiënt en zorgvuldig gebruik van onze ruimte; 
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2. Kenmerken en identiteit van een gebied staan centraal. Het verschilt tussen gebieden wat de optimale balans 
is tussen bescherming en ontwikkeling en tussen concurrentiekracht en leefbaarheid. Sommige opgaven en 
belangen wegen in het ene gebied zwaarder dan in het andere; 

3. Afwentelen wordt voorkomen. Het is van belang dat de leefomgeving zoveel mogelijk voorziet in 
mogelijkheden en behoeften van de huidige generatie inwoners, zonder dat dit ten komst gaat van die van 
toekomstige generaties.

3.1.1.4  Toetsing van het initiatief aan de NOVI

De NOVI laat zich niet specifiek uit over dergelijke kleinschalige ontwikkelingen/ planologische wijzigingen. Het 
betreft een ontwikkeling waarbij geen nationale belangen in het geding zijn en er is geen sprake van enige 
belemmering met betrekking tot de prioriteiten zoals verwoord in de NOVI. 

Geconcludeerd wordt dat de NOVI geen belemmering vormt voor de in dit bestemmingsplan besloten 
ontwikkeling.

3.1.2  Ladder voor duurzame verstedelijking

3.1.2.1  Algemeen

De ladder voor duurzame verstedelijking is per 1 oktober 2012 als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke 
ordening (artikel 3.1.6, lid 2) opgenomen. Op 1 juli 2017 is de Ladder in het Besluit ruimtelijke ordening 
gewijzigd. Aanleiding voor de wijziging waren de in de praktijk gesignaleerde knelpunten bij de uitvoering van de 
Ladder en de wens om te komen tot een vereenvoudigt en geoptimaliseerd instrument.

Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening door een optimale benutting 
van de ruimte in stedelijke gebieden. Hierbij geldt een motiveringsvereiste voor het bevoegd gezag als nieuwe 
stedelijke ontwikkelingen planologisch mogelijk worden gemaakt.

Teneinde een ontwikkeling adequaat te kunnen toetsen aan de ladder is het noodzakelijk inzicht te geven in de 
begrippen 'bestaand stedelijk gebied' en 'stedelijke ontwikkeling'.

In de Bro zijn in artikel 1.1.1 definities opgenomen voor: 

bestaand stedelijk gebied: 'bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, 
dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal 
culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur'.

stedelijke ontwikkeling: ´ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, 
detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.´

3.1.2.2  Toetsing aan de Ladder voor duurzame verstedelijking

Er is, gelet op de aard en omvang van de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling, geen sprake van een 
'nieuwe stedelijke ontwikkeling' als bedoeld in artikel 3.1.6, lid 2 Bro. Gelet op het vorenstaande is de ladder voor 
duurzame verstedelijking niet van toepassing.

3.1.3  Conclusie toetsing aan het rijksbeleid

Geconcludeerd wordt dat het relevante ruimtelijke ordeningsbeleid op rijksniveau de in dit wijzigingsplan 
besloten ontwikkeling niet in de weg staat. 

3.2  Provinciaal beleid
Het provinciaal beleid is verwoord in tal van plannen. Het belangrijkste plan betreft de Omgevingsvisie Overijssel, 
welke is verankerd in de Omgevingsverordening.

3.2.1  Omgevingsvisie Overijssel

De Omgevingsvisie is een integrale visie waarin de beleidsambities en doelstellingen staan die van provinciaal 
belang zijn voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving van Overijssel. Het uitgangspunt is gericht op het 
jaar 2030. De visie biedt kaders in de vorm van ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving en 
stedelijke omgeving. Daarbinnen krijgen gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties en andere 
initiatiefnemers mogelijkheden om ruimtelijke ontwikkelingen te realiseren.

De opgaven en kansen waar de provincie Overijssel voor staat, zijn verwerkt in centrale beleidsambities voor 
negen beleidsthema's. Deze beleidsthema's worden benaderd vanuit de overkoepelende rode draden 
duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en sociale kwaliteit.
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Duurzame ontwikkeling voorziet in de behoefte van de huidige generatie, zonder voor toekomstige 
generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien.
Ruimtelijke kwaliteit is datgene wat de ruimte geschikt maakt en houdt voor wat voor mens, plant en dier 
belangrijk is. Ruimtelijke kwaliteit gaan vooral over 'goed': mooi, functioneel en toekomstbestendig.
Sociale kwaliteit gaat over het welzijn of 'goed voelen' van de mens. In de omgevingsvisie gaat het over het 
welzijn van de mens in relatie tot de fysieke leefomgeving.

3.2.2  Omgevingsverordening Overijssel

De provincie beschikt over een palet aan instrumenten waarmee zij haar ambities realiseert. Het gaat er daarbij 
om steeds de meest optimale mix van instrumenten toe te passen, zodat effectief en efficiënt resultaat wordt 
geboekt voor alle ambities en doelstellingen van de Omgevingsvisie. Eén van de instrumenten om het beleid uit 
de Omgevingsvisie te laten doorwerken is de Omgevingsverordening Overijssel. De Omgevingsverordening is het 
provinciaal juridisch instrument dat wordt ingezet voor die onderwerpen waarvoor de provincie eraan hecht dat 
de doorwerking van het beleid van de Omgevingsvisie juridisch geborgd is. Er wordt nadrukkelijk gestuurd op 
ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Uitgangspunt is dat verstedelijking en economische activiteiten gebundeld 
worden ten behoeve van een optimale benutting van bestaand bebouwd gebied.

3.2.3  Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

Bij een initiatief voor bijvoorbeeld woningbouw, een nieuwe bedrijfslocatie, toeristisch-recreatieve voorzieningen, 
natuurontwikkeling, etcetera kun je aan de hand van deze drie stappen bepalen of een initiatief binnen de 
geschetste visie voor Overijssel mogelijk is, waar het past en hoe het uitgevoerd kan worden. De eerste stap, 
het bepalen van de of-vraag, lijkt in strijd met de wens zoveel mogelijk ruimte te willen geven aan nieuwe 
initiatieven. Met het faciliteren van initiatieven moet echter wel gekeken worden naar de (wettelijke) 
verantwoordelijkheden zoals veiligheid of gezondheid. Het uitvoeringsmodel maakt helder wat kan en wat niet 
kan. Om een goed evenwicht te vinden tussen het bieden van ruimte aan initiatieven en het waarborgen van 
publieke belangen, varieert de provinciale sturing: soms normstellend, maar meestal richtinggevend of 
inspirerend. In afbeelding 3.1 is het Uitvoeringsmodel weergegeven.

Afbeelding 3.1: Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie Overijssel)

3.2.4  Toetsing van het initiatief aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

Indien het concrete initiatief wordt getoetst aan het Uitvoeringsmodel van de Omgevingsvisie Overijssel ontstaat 
globaal het volgende beeld.
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3.2.4.1  Of - generieke beleidskeuzes

Bij de afwegingen in de eerste fase “generieke beleidskeuzes” wordt opgemerkt dat sprake is van 
werkzaamheden aan ondergrondse infrastructuur. Het plangebied is niet gelegen binnen het NNN of een Natura 
2000-gebied. Daarnaast maakt het eveneens geen onderdeel uit van een grondwaterbeschermingsgebied. Tot 
slot zijn in de omgevingsverordening geen nadere bepalingen opgenomen ten aanzien van het aanleggen van 
buisleidingen.

Geconcludeerd wordt dat de Omgevingsverordening Overijssel zich niet verzet tegen dit bestemmingsplan.

3.2.4.2  Waar - ontwikkelingsperspectieven & Hoe - gebiedskenmerken

Normaliter dienen ruimtelijke ontwikkelingen te worden getoetst aan het geldende ontwikkelingsperspectief en 
de geldende gebiedskenmerken. In voorliggend geval is sprake van aanpassingen aan het bestaande 
gasleidingnetwerk. In de Omgevingsvisie Overijssel wordt geen visie gegeven over hoe om te gaan bij 
aanpassingen aan het ondergrondse infrastructuur.

Ten aanzien van de ontwikkelingsperspectieven wordt opgemerkt dat de leiding voor een beperkt deel is gelegen 
binnen het ontwikkelingsperspectief 'Wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap'. Het overige deel van 
de beoogde leiding is gelegen binnen het ontwikkelingsperspectief 'Woon- en werklocaties buiten de stedelijke 
netwerken'.

Met de voorgenomen ontwikkeling vindt er een kwalitatieve verbetering van het gasleidingnetwerk plaats. 
Hierdoor kan de energiezekerheid en –veiligheid beter worden gewaarborgd. In voorliggend geval betreft het 
dan ook een project waarbij sprake is van maatschappelijk belangen. Van negatieve effecten op natuurgebieden 
of andere waarden is geen sprake. Er worden geen gebouwen opgericht en na de werkzaamheden zullen de 
gronden op maaiveldniveau weer in overeenstemming worden gebracht met de huidige situatie. Het toetsen van 
de ontwikkeling aan de geldende gebiedskenmerken wordt dan ook niet noodzakelijk geacht. Daarnaast wordt 
opgemerkt dat dergelijke ontwikkelingen passen binnen de ter plaatse geldende ontwikkelingsperspectieven.

Resumerend wordt gesteld dat de Omgevingsvisie Overijssel zich niet verzet tegen de in dit bestemmingsplan 
besloten ontwikkeling.

3.2.5  Conclusie toetsing aan het provinciaal beleid

Geconcludeerd wordt dat de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling in overeenstemming is met de 
uitgangspunten uit het provinciaal beleid zoals genoemd in de Omgevingsvisie Overijssel, die is verankerd in de 
Omgevingsverordening Overijssel.

3.3  Gemeentelijk beleid
Het gemeentelijk beleid is verwoord in tal van plannen. De belangrijkste beleidsdocumenten die van toepassing 
zijn op de voorgenomen ontwikkeling worden hieronder in willekeurige volgorde behandeld.

3.3.1  Structuurvisie Dinkelland

3.3.1.1  Algemeen

Op 10 september 2013 is de Structuurvisie Gemeente Dinkelland vastgesteld. De structuurvisie bevat een 
integrale ruimtelijke en functionele toekomstvisie voor de gemeente Dinkelland voor de periode tot 2020. Het 
bevat de hoofdlijnen van het ruimtelijke beleid voor het grondgebied van de gemeente Dinkelland.

In de structuurvisie spreekt de gemeente Dinkelland de volgende ambitie uit: Dinkelland wil zich profileren als 
een toeristisch agrarische gemeente. Kenmerken zijn: Kleinschaligheid, Twentslandschap, Ruimte voor de boer, 
Versterken toeristische sector en Wonen en (be)leven. In de toekomstplannen wordt aangesloten bij de 
Omgevingsvisie Overijssel. Hierin spelen duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit een belangrijke rol.

3.3.1.2  Externe veiligheid

De gemeente Dinkelland wil haar burgers een veilige leefomgeving bieden. In die zin draagt zij een belangrijke 
verantwoordelijkheid als het gaat om externe veiligheid. Om die verantwoordelijkheid in te vullen heeft de 
gemeente Dinkelland een externe veiligheidsbeleid geformuleerd. In paragraaf 3.3.2 wordt nader ingegaan op 
het externe veiligheidsbeleid. 
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3.3.1.3  Toetsing van het initiatief aan de structuurvisie Dinkelland

In de Structuurvisie Dinkelland wordt voor wat betreft de externe veiligheid verwezen naar het externe 
veiligheidsbeleid Dinkelland. Voor het overige wordt opgemerkt dat de 'Structuurvisie Dinkelland' zich niet verzet 
tegen de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling. 

3.3.2  Externe veiligheidsbeleid

3.3.2.1  Algemeen

Invulling geven aan de wettelijke verplichtingen vormt een belangrijk onderdeel van het gemeentelijke externe 
veiligheidsbeleid. De gemeente Dinkelland streeft naar een verantwoord evenwicht tussen risico's en de behoefte 
aan de activiteiten die de risico's veroorzaken. Daartoe conformeert de gemeente Dinkelland zich aan haar 
wettelijke verplichtingen. Daar waar de gemeente als bevoegd gezag een beoordelingsvrijheid heeft, maakt zij 
keuzes op het gebied van externe veiligheid. Die keuzes bestaan deels uit algemene uitgangspunten en deels uit 
gebiedsgerichte ambities.

Bij externe veiligheid gaat het om de risico’s op de omgeving die samenhangen met het produceren, verwerken, 
opslaan, werken met en het vervoeren van gevaarlijke stoffen. Deze risico’s doen zich zowel voor bij risicovolle 
inrichtingen als rondom transportassen en buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

De normen voor externe veiligheid zijn vastgelegd in landelijke wet- en regelgeving en beleidsnota’s, onder 
andere in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). 
Invulling geven aan deze wettelijke verplichtingen vormt een belangrijk onderdeel van het gemeentelijke externe 
veiligheidsbeleid.

Doel van het externe veiligheidsbeleid is om duidelijk te maken welke externe veiligheidsrisico’s er in Dinkelland 
aanwezig zijn. Daarnaast maakt het beleid duidelijk hoe met deze en toekomstige risico’s om moet worden 
gegaan. Dit betekent dat onder meer invulling wordt gegeven aan de wettelijke verplichting om het groepsrisico 
en plaatsgebonden risico te overwegen.

3.3.2.2  Gebiedsgerichte ambities

Op basis van de beschrijving en ligging van de risicobronnen, bedrijventerreinen, woongebieden, etc. is, vanuit 
het perspectief van externe veiligheid, een indeling gemaakt in gebieden waarvoor het wenselijk is om een 
verschillend ambitieniveau na te streven. Het plangebied is gelegen in een woongebied.

Woongebieden

In woongebieden worden geen nieuwe risicobronnen toegelaten.
Kwetsbare objecten mogen (ook in nieuwe situaties) niet binnen de PR 10-6 contour van een risicobron 
liggen (wettelijke eis). Aanvullend hierop mogen ook beperkt kwetsbare objecten in nieuwe situaties niet 
binnen de PR 10-6 contour van een risicobron liggen.
Toename van het groepsrisico door risicobronnen is niet toegestaan.
Toename van groepsrisico door een structurele toename van het aantal personen in het invloedsgebied is 
onder voorwaarden wel toegestaan, mits invulling wordt gegeven aan de verantwoordingsplicht voor het 
groepsrisico zoals opgenomen in het BEVI.
De oriënterende waarde voor het groepsrisico wordt in nieuwe situaties als grenswaarde beschouwd.

3.3.2.3  Toetsing van het initiatief aan het externe veiligheidsbeleid

De nieuwe gasleiding ligt grotendeels binnen een woongebied. Voor deze gebieden wordt het algemene 
uitgangspunt gehanteerd dat geen nieuwe risicobronnen worden toegelaten. Bij bestaande situaties is het niet 
altijd mogelijk om de uitgangspunten en ambities toe te passen. Voor bestaande situaties geldt dat deze worden 
geaccepteerd indien ze voldoen aan de wettelijke grenswaarden (PR 10-6).

Het vervangen van de bestaande dunwandige gasleiding was gewenst door het feit dat door de aanwezigheid 
van deze leiding sprake is van een plaatsgebonden risico. Dit is opgelost door de betreffende leiding te 
vervangen.

Met de vervanging van de leiding is een bestaand plaatsgebonden risico opgelost. In het kader van voorgenomen 
ontwikkeling is er een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) uitgevoerd. Kortheidshalve wordt verwezen naar 
paragraaf 4.4. Hier wordt geconcludeerd dat voorgenomen ontwikkeling in overeenstemming is met wet- en 
regelgeving inzake het aspect externe veiligheid.
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3.3.3  Conclusie toetsing aan het gemeentelijk beleid

Gezien het vorenstaande wordt geconcludeerd dat de gemeentelijke beleidskaders zich niet verzetten tegen de in 
dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling.
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Hoofdstuk 4  Milieu- en 
omgevingsaspecten

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toelichting op het bestemmingsplan 
een beschrijving worden opgenomen van de wijze waarop de milieukwaliteitseisen bij het plan zijn betrokken. 
Daarbij moet rekening gehouden worden met de geldende wet- en regelgeving en met de vastgestelde 
(boven)gemeentelijke beleidskaders. Bovendien is een bestemmingsplan vaak een belangrijk middel voor 
afstemming tussen de milieuaspecten en ruimtelijke ordening.

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek naar de milieukundige uitvoerbaarheid beschreven. Het 
betreft de thema's geluid, bodem, luchtkwaliteit, externe veiligheid, milieuzonering, ecologie, archeologie & 
cultuurhistorie, Besluit milieueffectrapportage en niet gesprongen explosieven (NGE).

4.1  Geluid (Wet geluidhinder)

4.1.1  Algemeen

De Wet geluidhinder (Wgh) bevat geluidnormen en richtlijnen over de toelaatbaarheid van geluidniveaus als 
gevolg van rail- en wegverkeerslawaai en industrielawaai. De Wgh geeft aan dat een akoestisch onderzoek moet 
worden uitgevoerd bij het voorbereiden van de vaststelling van een bestemmingsplan indien het plan een 
geluidgevoelig object mogelijk maakt binnen een geluidszone van een bestaande geluidsbron of indien het plan 
een nieuwe geluidsbron mogelijk maakt. Het akoestisch onderzoek moet uitwijzen of de wettelijke 
voorkeurswaarde bij geluidgevoelige objecten wordt overschreden en zo ja, welke maatregelen nodig zijn om 
aan de voorkeurswaarde te voldoen. 

4.1.2  Situatie plangebied

De in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling voorziet niet in de realisatie van nieuwe geluidsgevoelige 
objecten of geluidsbronnen. Het toetsen van de voorgenomen ontwikkeling aan de aspecten industrielawaai, 
wegverkeers- en railverkeerslawaai is dan ook niet noodzakelijk.

4.1.3  Conclusie

Geconcludeerd wordt dat de Wet geluidhinder geen belemmering vormt voor het plan.

4.2  Bodemkwaliteit

4.2.1  Algemeen

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan dient te worden bepaald of de aanwezige bodemkwaliteit past bij 
het toekomstige gebruik van die bodem en of deze aspecten optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd. Om 
hierin inzicht te krijgen, dient doorgaans een bodemonderzoek te worden verricht.

4.2.2  Onderzoeksresultaten

Met voorliggend bestemmingsplan wordt de juridisch-planologische situatie in overeenstemming gebracht met de 
feitelijke situatie. Er vinden als gevolg van dit bestemmingsplan in beginsel geen fysieke ingrepen plaats. Het 
uitvoeren van een bodemonderzoek in het kader van dit bestemmingsplan wordt dan ook niet noodzakelijk 
geacht. 

4.2.3  Conclusie

De bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor voorliggend plan.
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4.3  Luchtkwaliteit

4.3.1  Beoordelingskader

Om een goede luchtkwaliteit in Europa te garanderen heeft de Europese unie een viertal kaderrichtlijnen 
opgesteld. De hiervan afgeleide Nederlandse wetgeving is vastgelegd in hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet 
milieubeheer. Deze wetgeving staat ook bekend als de Wet luchtkwaliteit.

In de Wet luchtkwaliteit staan ondermeer de grenswaarden voor de verschillende luchtverontreinigende stoffen. 
Onderdeel van de Wet luchtkwaliteit zijn de volgende Besluiten en Regelingen:

Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen);
Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen).

4.3.1.1  Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen

Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) staat bouwprojecten toe wanneer de bijdrage aan de 
luchtkwaliteit van het desbetreffende project niet in betekenende mate is. Het begrip "niet in betekenende mate" 
is gedefinieerd als 3% van de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Het gaat hierbij uitsluitend om 
stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). Toetsing aan andere luchtverontreinigende stoffen uit de Wet 
luchtkwaliteit vindt niet plaats.

In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) 
opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Enkele voorbeelden zijn:

woningen: 1.500 met een enkele ontsluitingsweg;
woningen: 3.000 met twee ontsluitingswegen;
kantoren: 100.000 m² bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg.

Als een ruimtelijke ontwikkeling niet genoemd staat in de Regeling NIBM kan deze nog steeds niet in 
betekenende mate bijdragen. De bijdrage aan NO2 en PM10 moet dan minder zijn dan 3% van de grenswaarden.

4.3.1.2  Besluit gevoelige bestemmingen

Dit besluit is opgesteld om mensen die extra gevoelig zijn voor een matige luchtkwaliteit aanvullend te 
beschermen. Deze 'gevoelige bestemmingen' zijn scholen, kinderdagverblijven en verzorgings-, verpleeg- en 
bejaardentehuizen. Woningen en ziekenhuizen/ klinieken zijn geen gevoelige bestemmingen.

De grootste bron van luchtverontreiniging in Nederland is het wegverkeer. Het Besluit legt aan weerszijden van 
rijkswegen en provinciale wegen zones vast. Bij rijkswegen is deze zone 300 meter, bij provinciale wegen 50 
meter. Bij realisatie van 'gevoelige bestemmingen' binnen deze zones is toetsing aan de grenswaarden die 
genoemd zijn in de Wet luchtkwaliteit nodig.

4.3.2  Situatie plangebied

Gelet op de aard en omvang van de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling kan worden gesteld dat 
voorliggend project 'niet in betekenende mate bijdraagt' aan de luchtverontreiniging.

Tot slot wordt geconcludeerd dat de ontwikkeling niet wordt aangemerkt als een gevoelige bestemming in het 
kader van het Besluit gevoelige bestemmingen.

4.3.3  Conclusie

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit plan.

4.4  Externe veiligheid

4.4.1  Algemeen

Externe veiligheid is een beleidsveld dat is gericht op het beheersen van risico's die ontstaan voor de omgeving 
bij de productie, de opslag, de verlading, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen. Bij nieuwe 
ontwikkelingen moet worden voldaan aan strikte risicogrenzen en moet worden getoetst aan wet- en regelgeving 
op het gebied van externe veiligheid. Concreet gaat het om risicovolle bedrijven, vervoer gevaarlijke stoffen per 
weg, spoor en water en transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen. Op de diverse aspecten van externe 
veiligheid is afzonderlijke wetgeving van toepassing. Voor risicovolle bedrijven gelden onder meer:

het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);
de Regeling externe veiligheid (Revi);
het Registratiebesluit externe veiligheid;
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het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015);
het Vuurwerkbesluit.

Voor vervoer van gevaarlijke stoffen geldt de 'Wet Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen' (Wet Basisnet). Dat 
vervoer gaat over water, spoor, wegen, per buisleiding of door de lucht. De regels van het Basisnet voor 
ruimtelijke ordening zijn vastgelegd in:

het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt);
de Regeling basisnet;
de (aanpassing) Regeling Bouwbesluit (veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied).

Voor het transport van gevaarlijke stoffen per buisleiding geldt het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). 
Het doel van wetgeving op het gebied van externe veiligheid is risico's waaraan burgers in hun leefomgeving 
worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen en activiteiten tot een aanvaardbaar minimum te beperken. 
Het is noodzakelijk inzicht te hebben in de kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten en het plaatsgebonden en 
het groepsrisico.

4.4.2  Beoordeling

4.4.2.1  Algemeen

Ondergrondse gasleidingen zijn niet aan te merken als (beperkt) kwetsbare objecten (woningen, scholen etc.). 
In voorliggend geval brengt de aanpassing van het bestaande gasleidingtracé wel wijzigingen met zich mee voor 
wat betreft het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. 

Op grond van artikel 8 van het Bevb is de Gasunie, als exploitant zijnde, verplicht om bij wijziging of aanleg 
gasleidingen een onderzoek uit te voeren naar de invloed van die wijziging op het plaatsgebonden risico en het 
groepsrisico. Een dergelijk onderzoek is tevens noodzakelijk op basis van artikel 11 van het Bevb, aangezien met 
toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
wordt afgeweken van de geldende bestemmingsplannen ten behoeve van de aanleg van een buisleiding en 
verplaatsing van een afsluiterschema.

Voor de locatie is een onderzoek uitgevoerd waarin de wijziging van het plaatsgebonden- en groepsrisico 
inzichtelijk is gemaakt. Hierna zijn de resultaten uit het onderzoek opgenomen. Voor het volledige onderzoek 
wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze toelichting.

4.4.2.2  Plaatsgebonden risico

Het plaatsgebonden risico (PR) is in het Besluit externe veiligheid buisleidingen gedefinieerd als “het risico op een 
plaats nabij een buisleiding, uitgedrukt als de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd 
op die bepaalde plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval met die 
buisleiding”. Plaatsen met een gelijk PR worden op een kaart door middel van een PRcontour weergegeven. 
Binnen de PR 10-6 contour bedraagt de kans op overlijden ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen 
maximaal één op de één miljoen per jaar. De grenswaarde voor kwetsbare objecten is 10-6 per jaar en de 
richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten is 10-6 per jaar.

Zowel voor de leiding exclusief de verlegging (de huidige situatie) als voor de leiding inclusief de verlegging (de 
toekomstige situatie) is een plaatsgebonden risicoberekening uitgevoerd. Hierna wordt ingegaan op de resultaten 
van deze berekeningen.

Situatie plangebied

Zowel leiding N-531-12 exclusief de verlegging als leiding N-531-12 inclusief de verlegging heeft geen PR 10-6 
contour. Zowel in de huidige situatie als in de toekomstige situatie kunnen er hierdoor geen kwetsbare en/of 
beperkt kwetsbare objecten binnen de PR 10 -6 contour van de leiding liggen.

De verlegging van de leiding voldoet aan de Revb. Het plaatsgebonden risico op een afstand van 4 meter, 
gemeten vanuit het hart van de verlegging van de leiding, is niet hoger dan 10-6 per jaar.
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4.4.2.3  Groepsrisico

Het groepsrisico is in het Besluit externe veiligheid buisleidingen gedefinieerd als “de cumulatieve kansen per 
jaar per kilometer buisleiding dat ten minste 10, 100 of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van 
hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een buisleiding en een ongewoon voorval met die buisleiding”. De 
waarde van het GR wordt in een grafiek weergegeven met een fN-curve. In de grafiek wordt het aantal 
slachtoffers op de horizontale as uitgezet tegen de cumulatieve frequentie per jaar op de verticale as. Voor het 
groepsrisico geldt geen grens- of richtwaarde, maar een oriëntatiewaarde. In de grafiek wordt ook de 
oriëntatiewaarde weergegeven. Dit is de waarde voor het GR weergegeven door de lijn die de punten met elkaar 
verbindt waarbij de kans op een ongeval met tien of meer dodelijke slachtoffers 10 per jaar, de kans op een 
ongeval met 100 of meer dodelijke slachtoffers 10-6 per jaar en de kans op een ongeval met 1000 of meer 
dodelijke slachtoffers 10-8 per jaar is.

Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico, wordt het groepsrisico gescreend alvorens voor 
specifieke segmenten fN-curves te visualiseren. Voor elk van de leidingen wordt per stationing de 
overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom 
elk punt op de leiding één kilometer segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze 
kilometer leiding is een fN-curve berekend en voor deze fN-curve de overschrijdingsfactor. De 
overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de fN-curve en de oriëntatiewaarde. Daarmee is de 
overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde wordt genaderd of overschreden.

Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de fN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een 
waarde van 1 zal de fN-curve de oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de 
oriëntatiewaarde overschreden.

Zowel voor de leiding exclusief de verlegging (de huidige situatie) als voor de leiding inclusief de verlegging (de 
toekomstige situatie) is een groepsrisicoberekening uitgevoerd . Hierna wordt ingegaan op de resultaten van 
deze berekeningen.

Situatie plangebied

Zowel de maximale overschrijdingsfactor voor de bestaande leiding leiding (N-531-12) als de maximale 
overschrijdingsfactor voor de nieuwe leiding (N-531-12) is kleiner dan 1. Zowel de fN-curve voor de oude leiding 
als de fN-curve voor de nieuwe leiding blijft onder de oriëntatiewaarde.

De maximale overschrijdingsfactor voor de nieuwe leiding is lager dan de oorspronkelijke leiding. Door de 
verlegging van het gasleiding is het groepsrisico afgenomen. 

Opgemerkt wordt dat dit tevens aansluit op de uitgangspunten van het gemeentelijke externe veiligheidsbeleid, 
zoals verwoord in paragraaf 3.3.2.

4.4.3  Conclusie

Een en ander brengt met zich mee dat het voornemen in overeenstemming is met wet- en regelgeving ter zake 
van externe veiligheid.

4.5  Milieuzonering

4.5.1  Algemeen

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van het leefmilieu te 
handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. Onder milieuzonering verstaan we 
het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende bedrijven of inrichtingen 
enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding bestaat 
doorgaans uit het aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies.

Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering' uit 2009 
gehanteerd. Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor een hele reeks van milieubelastende activiteiten (naar 
SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn gegeven ten opzichte van milieugevoelige functies. De lijst geeft 
richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van de vier 
richtafstanden is bepalend voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een milieucategorie en 
daarmee ook voor de uiteindelijke richtafstand. De richtafstandenlijst gaat uit van gemiddeld moderne bedrijven. 
Indien bekend is welke activiteiten concreet zullen worden uitgeoefend, kan gemotiveerd worden uitgegaan van 
de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting, in plaats van de richtafstanden. De afstanden worden gemeten 
tussen enerzijds de grens van de bestemming die de milieubelastende functie(s) toelaat en anderzijds de 
uiterste situering van de gevel van een milieugevoelige functie die op grond van het bestemmingsplan of 
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wijzigingsplan mogelijk is. 

4.5.2  Situatie plangebied

Zoals reeds hiervoor genoemd wordt bij het realiseren van nieuwe bestemmingen gekeken naar de omgeving 
waarin de nieuwe bestemmingen gerealiseerd worden. Hierbij spelen twee vragen een rol: 

1. past de nieuwe functie in de omgeving? (externe werking); 
2. laat de omgeving de nieuwe functie toe? (interne werking). 

In voorliggend geval is een gasleidingen niet aan te merken als milieugevoelige of milieubelastende functie. Voor 
gasleidingen gelden de bepalingen uit het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de bijbehorende 
Regeling externe veiligheid buisleidingen. Gasleidingen zijn niet relevant in het kader van milieuzonering.

4.5.3  Conclusie milieuzonering

Het aspect milieuzonering vormt derhalve geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit plan.

4.6  Ecologie

4.6.1  Algemeen

Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen in gebieds- en soortenbescherming. 
Sinds 1 januari 2017 is het wettelijk kader ten aanzien van gebieds- en soortenbescherming vastgelegd in de 
Wet natuurbescherming. Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met Natura 2000-gebieden en het 
Natuurnetwerk Nederland. Soortenbescherming gaat uit van de bescherming van dier- en plantensoorten.

4.6.2  Situatie plangebied

Met voorliggend bestemmingsplan wordt de juridisch-planologische situatie in overeenstemming gebracht met de 
feitelijke situatie. Er vinden als gevolg van dit bestemmingsplan in beginsel geen fysieke ingrepen plaats waarbij 
sprake is van aantasting van beschermde dier- en plantensoorten. Tevens zorgt voorliggende planologische 
wijziging niet voor negatieve effecten op Natura 2000-gebieden en/of aantasting van het Natuurnetwerk 
Nederland. Immers gaat het is voorliggend geval uitsluitend om een planologische wijziging.

4.6.3  Conclusie

De Wet natuurbescherming vormt geen belemmering voor dit plan.

4.7  Archeologie & Cultuurhistorie

4.7.1  Archeologie

4.7.1.1  Algemeen

De Monumentenwet 1988 is per 1 juli 2016 vervallen. Een deel van de wet is op deze datum overgegaan naar de 
Erfgoedwet. Het deel dat betrekking heeft op de besluitvorming in de fysieke leefomgeving gaat over naar de 
Omgevingswet, wanneer deze (naar verwachting) in 2021 in werking treedt. Vooruitlopend op de datum van 
ingang van de Omgevingswet zijn deze artikelen te vinden in het Overgangsrecht in de Erfgoedwet, waar ze 
ongewijzigd van toepassing blijven zolang de Omgevingswet nog niet van kracht is.

Als blijkt dat in het plangebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de 
initiatiefnemer verplicht worden hiermee rekening te houden. Dit kan leiden tot een aanpassing van de plannen, 
waardoor de vindplaatsen behouden blijven, of tot een archeologische opgraving en publicatie van de resultaten.

4.7.1.2  Situatie plangebied

Met voorliggend bestemmingsplan wordt de juridisch-planologische situatie in overeenstemming gebracht met de 
feitelijke situatie. Er vinden als gevolg van dit bestemmingsplan in beginsel geen fysieke ingrepen plaats waarbij 
sprake is van aantasting van eventuele archeologische waarden.
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4.7.2  Cultuurhistorie

4.7.2.1  Algemeen

Onder cultuurhistorische waarden worden alle structuren, elementen en gebieden verstaan die cultuurhistorisch 
van belang zijn. Zij vertellen iets over de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse cultuurlandschap. Vaak is 
er een sterke relatie tussen aardkundige aspecten en cultuurhistorische aspecten.

In de Bro is sinds 1 januari 2012 (artikel 3.1.6, vijfde lid, onderdeel a) opgenomen dat een bestemmingsplan 
"een beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de 
grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden" dient te bevatten.

4.7.2.2  Situatie plangebied

Het kanaal Almelo - Nordhorn is op basis van de Cultuurhistorische waardenkaart Overijssel aangeduid als 
'kanaal of vaart'. De in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling heeft geen negatieve effecten op de 
cultuurhistorische waarde van dit kanaal. Daarnaast bevinden zich in en rondom het plangebied geen rijks- 
danwel gemeentelijke monumenten. Het aspect cultuurhistorie vormt geen belemmering voor de in dit 
bestemmingsplan besloten ontwikkeling.

4.7.3  Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat er geen archeologisch onderzoek benodigd is en er geen sprake is van negatieve 
effecten op de cultuurhistorische waarden.

4.8  Besluit milieueffectrapportage

4.8.1  Algemeen

De milieueffectrapportage is een wettelijk instrument met als doel het aspect milieu een volwaardige plaats in 
deze integrale afweging te geven. Een bestemmingsplan kan op drie manieren met milieueffectrapportage in 
aanraking komen:

Op basis van artikel 7.2a, lid 1 Wm (als wettelijk plan);

Er ontstaat een m.e.r.-plicht wanneer er een passende beoordeling op basis van art. 2.8, lid 1 Wet 
natuurbescherming nodig is.

Op basis van Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 3); 

Er ontstaat een m.e.r.-plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D van de bijlage van 
dit besluit waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 3 (plannen).

Op basis van Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 4);

Er ontstaat een m.e.r.-(beoordelings)plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D van 
de bijlage van dit besluit waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 4 (besluiten).

In het Besluit m.e.r. neemt het bestemmingsplan een bijzondere positie in, want het kan namelijk tegelijkertijd 
opgenomen zijn in zowel kolom 3 als in kolom 4 van het Besluit m.e.r.. Of het bestemmingsplan in deze gevallen 
voldoet aan de definitie van het plan uit kolom 3 of aan de definitie van het besluit uit kolom 4 is afhankelijk van 
de wijze waarop de activiteit in het bestemmingsplan wordt bestemd. Als voor de activiteit eerst één of 
meerdere uitwerkings- of wijzigingsplannen moeten worden vastgesteld dan is sprake van ‘kaderstellend voor' 
en voldoet het bestemmingsplan aan de definitie van het plan. Is de activiteit geheel of gedeeltelijk als 
eindbestemming opgenomen voldoet het aan de definitie van het besluit.

Een belangrijk element in het Besluit m.e.r. is het (in feite) indicatief maken van de gevalsdefinities (de 
drempelwaarden in kolom 2 in de D-lijst). Dit betekent dat het bevoegd gezag meer moet doen dan onder de 
oude regelgeving. Kon vroeger worden volstaan met de mededeling in het besluit dat de omvang van de activiteit 
onder de drempelwaarde lag en dus geen m.e.r. (beoordeling) noodzakelijk was, onder de nu geldende regeling 
moet een motivering worden gegeven. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.beoordeling gehanteerd.

4.8.2  Situatie plangebied

Het aanleggen, wijzigen of uitbreiden van een gasleiding is niet als activiteit opgenomen in de C-lijst van het 
Besluit MER. In de D-lijst is echter in relatie met aardgastransportleidingen zoals in de voorgenomen ontwikkeling 
wel de volgende activiteit opgenomen: 'De aanleg, wijziging of uitbreiding van een buisleiding voor het transport 
van gas, olie, of CO2-stromen ten behoeve van geologische opslag of de wijziging of uitbreiding van een 
buisleiding voor het transport van chemicaliën' (categorie D 8.1). 
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Volgens het Besluit milieueffectrapportage dient voor activiteiten van onderdeel D te worden bepaald of ten 
gevolge van de voorgenomen activiteit sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. 
Afhankelijk van waarschijnlijke belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu is een milieueffectrapportage 
benodigd. 

Er is in voorliggend geval sprake van een vormvrije m.e.r.-beoordeling, omdat de drempelwaarden van deze 
categorie D 8.1 uit het Besluit milieueffectrapportage niet worden overschreden. De voorgenomen wijziging heeft 
namelijk geen betrekking op een buisleiding geprojecteerd in gevoelig gebied zoals bedoeld in het Besluit 
milieueffectrapportage (zoals natuurgebieden).

Echter dient ook wanneer ontwikkelingen onder drempelwaarden blijven, het bevoegd gezag zich er van te 
vergewissen of activiteiten geen aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben. Hiertoe is in het kader van het 
bestemmingsplan "Denekamp, verleggen gasleiding Kloppendijk-Nordhornsestraat" een aanmeldnotitie vormvrije 
m.e.r-beoordeling opgesteld, deze is opgenomen in bijlage 2 bij deze toelichting. De gemeente Dinkelland heeft 
op 2 juli 2019 besloten dat er geen bijzondere omstandigheden zijn die het uitvoeren van een 
milieueffectrapportage nodig maken. Het besluit is opgenomen in bijlage 3 bij deze toelichting.

Het voorliggende bestemmingsplan gaat uit van de (zeer) beperkte verschuiving van de dubbelbestemming 
'Leiding - Gas' teneinde de nieuwe gasleiding centraal binnen de dubbelbestemming te laten liggen. Gelet op het 
feit dat het gaat om een (zeer) beperkte planologische wijziging waarbij de feitelijke situatie wordt vastgelegd, 
behoeft de aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling (bijlage 2) geen aanpassing. Immers is van toename 
van milieueffecten op de omgeving geen sprake. Het bijbehorende besluit (bijlage 3) behoeft daarom niet 
opnieuw te worden genomen.

4.8.3  Conclusie

Dit bestemmingsplan is niet m.e.r.-plichtig. Tevens zijn geen nadelige milieugevolgen te verwachten als gevolg 
van de vaststelling van dit bestemmingsplan.

4.9  Niet Gesprongen Explosieven (NGE)

4.9.1  Algemeen

In het kader van voorgenomen ontwikkeling heeft RPS advies- en ingenieursbureau bv een historisch 
vooronderzoek conventionele explosieven (hierna CE) uitgevoerd. Voor het volledige onderzoek wordt verwezen 
naar bijlage 4 bij deze toelichting. Hierna zijn de resultaten uit het onderzoek opgenomen.

4.9.2  Beoordeling

Op basis van het historisch vooronderzoek is gebleken dat het plangebied onverdacht is op de aanwezigheid van 
CE. De geplande werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder aanvullende OCE maatregelen.

Nabij het plangebied is op luchtfoto's wel een krater aangetroffen, maar deze kan niet met een andere bron 
worden bevestigd en hier is dus ook geen specifieke datum en/of gebeurtenis aan te koppelen. Gezien de 
uitvoerige naoorlogse ontwikkeling van het gebied en de afwezigheid van andere indicaties die op 
oorlogshandelingen duiden is besloten het gebied niet verdacht te verklaren.

4.9.3  Conclusie

Geconcludeerd wordt dat geen sprake is van negatieve effecten wat betreft Niet Gesprongen Explosieven.
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Hoofdstuk 5  Wateraspecten

5.1  Vigerend beleid

5.1.1  Europees beleid

De Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) is op 22 december 2000 in werking getreden en is bedoeld om in 
alle Europese wateren de waterkwaliteit chemisch en ecologisch verder te verbeteren. De Kaderrichtlijn Water 
omvat regelgeving ter bescherming van het binnenlandse oppervlaktewater, overgangswateren (waaronder 
estuaria worden verstaan), kustwateren en grondwater. Streefdatum voor het bereiken van gewenste 
waterkwaliteit is 2015. Eventueel kan er, mits goed onderbouwd, uitstel (derogatie) verleend worden tot 
uiteindelijk 2027. Voor het uitwerken van de doelstellingen worden er op (deel)stroomgebied plannen opgesteld. 
In deze (deel)stroomgebiedbeheersplannen staan de ambities en maatregelen beschreven voor de verschillende 
(deel)stroomgebieden. Met name de ecologische ambities worden op het niveau van de deelstroomgebieden 
bepaald.

5.1.2  Rijksbeleid

Het Rijksbeleid op het gebied van het waterbeheer is vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP) 2016-2021 
(vastgesteld 17 december 2015). Het plan geeft op hoofdlijnen de ambities weer van het Rijk ten aanzien van 
het nationale waterbeleid en het daaraan gerelateerde ruimtelijke beleid. De belangrijkste ambities richten zich 
op waterveiligheid, zoetwater en waterkwaliteit. Maar ook de Deltabeslissingen en enkele waterafhankelijke 
thema's als natuur en duurzame energie hebben in het plan een plek gekregen. De doorwerking van de 
beleidsambities/uitgangspunten naar lagere overheden is geregeld in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
(2012), het Bestuursakkoord Water (2011) en de Waterwet (2009).

5.1.3  Provinciaal beleid

In de Omgevingsvisie Overijssel wordt ruim aandacht besteed aan de wateraspecten. De ambities zijn, naast de 
uitvoering van de Kaderrichtlijn Water, gericht op de verbetering van de kwaliteit van de kleinere wateren, de 
veiligheid, de grondwaterbescherming, bestrijding van wateroverlast, de kwantiteit en kwaliteit van grond- en 
oppervlakte water en waterbeleving zowel in de groene ruimte als stedelijk gebied.

5.1.4  Waterschap Vechtstromen

Door de invoering van de Kaderrichtlijn Water is Nederland verdeeld in vijf deelstroomgebieden. Het 
deelstroomgebied Rijn-Oost wordt beheerd door de waterschappen Rijn en IJssel, Vechtstromen, Vallei en 
Veluwe, Drents Overijsselse Delta, en Zuiderzeeland. Om te voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water 
hebben deze waterschappen een Waterbeheerplan opgesteld.

Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen heeft in de vergadering van 7 oktober 2015 het 
'Waterbeheerplan 2016-2021' vastgesteld.

In het Waterbeheerplan is aangegeven hoe het waterschap zijn taken de komende jaren (2016 tot 2021) wil 
uitvoeren. In het plan zijn doelen en maatregelen gesteld voor de thema's waterveiligheid, voldoende water, 
schoon water en het zuiveren van afvalwater. Deze zijn gericht op het:

voorkomen of beperken van overstromingen, wateroverlast en droogte;
beschermen en verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater en het zorgen voor een 
goed functionerend regionaal watersysteem;
het effectief en efficiënt behandelen van afvalwater in de afvalwaterzuiveringsinstallaties.
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5.2  Waterparagraaf

5.2.1  Algemeen

Zoals in voorgaande paragrafen uiteen is gezet, wordt in het moderne waterbeheer (waterbeheer 21e eeuw) 
gestreefd naar duurzame, veerkrachtige watersystemen met minimale risico's op wateroverlast of 
watertekorten. Belangrijk instrument hierbij is de watertoets, die sinds 1 november 2003 in ruimtelijke plannen is 
verankerd. In de toelichting op ruimtelijke plannen dient een waterparagraaf te worden opgenomen. Hierin 
wordt verslag gedaan van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de 
waterhuishoudkundige situatie (watertoets).

Het doel van de watertoets is te garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een 
evenwichtige wijze in het plan worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel de 
waterkwantiteit (veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang met 
hemelwater, lozingen op oppervlaktewater).

5.2.2  Watertoetsproces

Dit bestemmingsplan voorziet in de aanleg van een gastransportleidingen in de kern Denekamp. De 
planontwikkeling voorziet niet in het realiseren van bebouwing en van een toename van verharding is niet tot 
nauwelijks sprake. Na de werkzaamheden wordt alles weer conform de huidige situatie ingericht. Van blijvende 
invloeden op de waterhuishouding, als gevolg van de ontwikkeling, is dan ook geen sprake.
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Hoofdstuk 6  Juridische aspecten en 
planverantwoording

6.1  Inleiding
In de voorgaande hoofdstukken is ingegaan op het plangebied, het relevante beleid en de milieu- en 
omgevingsaspecten. De informatie uit deze hoofdstukken is gebruikt om keuzes te maken bij het maken van het 
juridische deel van het bestemmingsplan: de verbeelding en de regels. In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan 
op de opzet van dit juridische deel. Daarnaast wordt een verantwoording gegeven van de gemaakte keuzes op 
de verbeelding en in de regels. Dat betekent dat er wordt aangegeven waarom een bepaalde functie ergens is 
toegestaan en waarom bepaalde bebouwing daar acceptabel is.

6.2  Opzet van de regels

6.2.1  Algemeen

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) die op 1 juli 2008 in werking is getreden, is de verplichting opgenomen om 
ruimtelijke plannen en besluiten digitaal vast te stellen. De digitaliseringsverplichting geldt vanaf 1 januari 2010. 
In de ministeriële Regeling standaarden ruimtelijke ordening is vastgelegd dat de Standaard Vergelijkbare 
Bestemmingsplannen (SVBP) de norm is voor de vergelijkbaarheid van bestemmingsplannen. Naast de SVBP zijn 
ook het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening en de Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten 
normerend bij het vastleggen en beschikbaar stellen van bestemmingsplannen. 

De SVBP geeft normen voor de opbouw van de planregels en voor de digitale verbeelding van het 
bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is opgesteld conform de normen van de SVBP2012.

Het juridisch bindend gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit planregels en bijbehorende verbeelding 
waarop de bestemmingen zijn aangegeven. Deze verbeelding kan zowel digitaal als analoog worden verbeeld. 
De verbeelding en de planregels dienen in samenhang te worden bekeken. 

De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken: 

1. Inleidende regels;
2. Bestemmingsregels;
3. Algemene regels;
4. Overgangs- en slotregels.

6.2.2  Inleidende regels

Hoofdstuk 1 bevat de inleidende regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied en bevatten: 

Begrippen (Artikel 1) 

In dit artikel zijn definities van de in de regels gebruikte begrippen opgenomen. Hiermee is een eenduidige 
interpretatie van deze begrippen vastgelegd.

Wijze van meten (Artikel 2) 

Dit artikel geeft op een eenduidige manier aan op welke wijze afstanden, dakhellingen en oppervlakten moeten 
worden gemeten en hoe voorkomende eisen betreffende de maatvoering begrepen moeten worden.

6.2.3  Bestemmingsregels

Hoofdstuk 2 van de regels bevat de juridische vertaling van de in het plangebied voorkomende bestemming. De 
regels zijn onderverdeeld in o.a.:

Bestemmingsomschrijving: omschrijving van de activiteiten die zijn toegestaan;
Bouwregels: eisen waaraan de bebouwing moet voldoen (bouwhoogte, goothoogte, dakhelling etc.);
Afwijken van de bouw- en gebruiksregels: onder welke voorwaarden mag worden afgeweken van de 
opgenomen bouw- en gebruiksregels;
Specifieke gebruiksregels: welk gebruik van gronden en opstallen in ieder geval strijdig/toegestaan zijn;
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden.

In paragraaf 6.3 worden de bestemmingen nader toegelicht en wordt ook per bestemming aangegeven waarom 
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voor bepaalde gronden voor deze is gekozen.

6.2.4  Algemene regels

Hoofdstuk 3 bevat de algemene regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied. Dit hoofdstuk is 
opgebouwd uit:

Anti-dubbeltelregel (Artikel 4)

Deze regel is opgenomen om een ongewenste verdichting van de bebouwing te voorkomen. Deze verdichting kan 
zich met name voordoen, indien een perceel of een gedeelte daarvan, meer dan één keer betrokken wordt bij de 
berekening van een maximaal bebouwingspercentage.

Algemene aanduidingsregels (Artikel 5)

In dit artikel zijn regels opgenomen behorend bij de gebiedsaanduiding 'veiligheidszone - bedrijven'. Ter plaatse 
van deze gebiedsaanduiding morgen geen nieuwe kwetsbare objecten worden gerealiseerd. 

Overige regels (Artikel 6)

In dit artikel worden alle bestemmingen en artikelen opgenomen in de geldende bestemmingsplannen onverkort 
van toepassing verklaard, met dien verstande dat:

a. de dubbelbestemming ‘Leiding – Gas’, voor zover deze dubbelbestemming voorkomt in de regels van de 
voornoemde bestemmingsplannen en betrekking heeft op het plangebied van dit plan, wordt vervangen door 
de dubbelbestemming ‘Leiding - Gas' (Artikel 3) uit dit plan;

b. de verbeeldingen van de voornoemde plannen, voor zover de dubbelbestemming ‘Leiding – Gas’ is 
opgenomen op de verbeelding van de voornoemde bestemmingsplannen en betrekking heeft op het 
plangebied van dit plan, wordt gewijzigd met de verbeelding van dit plan.

6.2.5  Overgangs- en slotregels

In hoofdstuk 4 van de regels staan de overgangs- en slotregels. In de overgangsregels is aangegeven wat de 
juridische consequenties zijn van bestaande situaties die in strijd zijn met dit bestemmingsplan. In de slotregel 
wordt aangegeven hoe het bestemmingsplan wordt genoemd.

6.3  Verantwoording van de regels
Kenmerk van de Nederlandse ruimtelijke ordeningsregelgeving is dat er uitgegaan wordt van 
toelatingsplanologie. Een bestemmingsplan geeft aan welke functies waar zijn toegestaan en welke bebouwing 
mag worden opgericht. Bij het opstellen van dit bestemmingsplan zijn keuzes gemaakt over welke functies waar 
worden mogelijk gemaakt en is gekeken welke bebouwing stedenbouwkundig toegestaan kan worden. De 
bestaande situatie is hierbij het uitgangspunt. 

Het is noodzakelijk dat het bestemmingsplan een compleet inzicht biedt in de bouw- en gebruiksmogelijkheden 
binnen het betreffende plangebied. Het bestemmingsplan is het juridische toetsingskader dat bindend is voor de 
burger en overheid en geeft aan wat de gewenste planologische situatie voor het plangebied is. 

In dit bestemmingsplan is het nieuwe tracé middels de dubbelbestemming 'Leiding – Gas' vastgelegd. De overige 
(dubbel)bestemmingen opgenomen in de geldende bestemmingsplannen zijn onverkort van toepassing 
verklaard. 

Dubbelbestemming Leiding - Gas (Artikel 3)

Dit bestemmingsplan voorziet in het opnemen van een dubbelbestemming 'Leiding – Gas' ter plaatse van de 
nieuwe leiding en afsluiterschema's. 

Verschillen dubbelbestemming

De Gasunie wenst de regels voor de bestemming 'Leiding – Gas' eenduidiger in bestemmingsplannen opgenomen 
te hebben, hiervoor heeft de Gasunie een standaardregeling opgesteld. In deze regeling is onder meer een 
voorrangsbepaling opgenomen. Een dubbelbestemming 'Leiding - Gas' valt normaliter samen met enkele andere 
(dubbel-)bestemmingen. Op basis van jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
dient een onderlinge rangorde te worden aangegeven (zie AbRvS 19 februari 2014, nr. 201304186/1/R4 , 
rechtsoverwegingen 4.5 en 4.6.). In de geldende bestemmingsplannen is nu niet het geval.

Uitleg dubbelbestemming 'Leiding – Gas'

Functies

De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), 
mede bestemd voor de aanleg en instandhouding van ondergrondse hoge druk gastransportleidingen (inclusief 
voorzieningen) met de daarbij behorende belemmeringenstroken.
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In de regels van deze dubbelbestemming is een voorrangsbepaling opgenomen. In deze bepaling is opgenomen 
dat de regels van deze dubbelbestemming primair gelden ten opzichte van de regels van iedere andere 
bestemming, waarmee deze dubbelbestemming samenvalt.

Bouwregels en afwijkingsmogelijkheid

In deze dubbelbestemming is in de bouwregels bepaald dat uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten 
dienste van de leiding(en) mogen worden gebouwd. Overige gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
zijn niet toegestaan uit oogpunt van externe veiligheid en energieleveringszekerheid.

Van deze bepaling kan middels een afwijkingsbevoegdheid worden afgeweken mits aangetoond wordt dat de 
veiligheid van de betrokken leiding niet wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de 
betrokken leidingexploitant.

Specifieke gebruiksregels

In verband met veiligheid en beheerbaarheid moeten de leidingen ten alle tijden bereikbaar zijn. In de specifieke 
gebruiksregels is dan ook opgenomen dat het volgende gebruik strijdig is met de bestemming:

“het opslaan van goederen, met uitzondering het opslaan van goederen ten behoeve van inspectie en onderhoud 
van de gastransportleiding.”

Omgevingsvergunningstelsel

In het omgevingsvergunningstelsel worden beperkingen gesteld aan de werkzaamheden die mogen worden 
uitgevoerd ter plaatse van de dubbelbestemming. Dit is van belang om de veiligheid te kunnen waarborgen. 
Onder meer is een omgevingsvergunning nodig voor het afgraven van gronden en het aanbrengen van 
diepwortelende beplanting en bomen.

Gebiedsaanduiding 'Veiligheidszone - bedrijven'

In een straal van 15 meter rondom het binnen het plangebied aanwezige gasontvangstation (Nordhornsestraat 
49) is de gebiedsaanduiding 'Veiligheidszone - bedrijven' opgenomen. Het bouwen van kwetsbare objecten 
binnen deze aanduiding is niet toegestaan.

Onder een kwetsbaar object wordt verstaan een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen een grenswaarde voor het risico c.q. een risicoafstand tot een risicovolle inrichting is bepaald die in 
achtgenomen moet worden.
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Hoofdstuk 7  Economische 
uitvoerbaarheid

Het (ver)leggen van leidingen is geen aangewezen bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1. Bro. Dit betekent dat 
plankosten niet kunnen worden verhaald middels een exploitatieplan. 

De gemeentelijke kosten zijn beperkt tot de ambtelijke kosten, welke worden verhaald middels een 
overeenkomst die wordt gesloten tussen gemeente en Gasunie. In deze overeenkomst zijn ook afspraken 
gemaakt over eventuele planschade.
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Hoofdstuk 8  Vooroverleg, inspraak en 
zienswijzen

Op grond van artikel 3.1.1 Bro is vooroverleg vereist met het waterschap en met de diensten van de provincie en 
Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen 
welke in het plan in het geding zijn.

8.1  Vooroverleg

8.1.1  Het Rijk

In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) zijn de nationale belangen die juridische borging 
vereisen opgenomen. Het Barro is gericht op doorwerking van nationale belangen in gemeentelijke 
bestemmingsplannen. Geoordeeld wordt dat dit bestemmingsplan geen nationale belangen schaadt. Daarom is 
afgezien van het voeren van vooroverleg met het Rijk.

8.1.2  Provincie Overijssel en waterschap Vechtstromen

In het kader van het vastgestelde bestemmingsplan "Denekamp, verleggen gasleiding 
Kloppendijk-Nordhornsestraat" heeft reeds vooroverleg met de provincie Overijssel en het waterschap 
Vechtstromen plaatsgevonden. Zowel de provincie als het waterschap hadden kenbaar gemaakt geen bezwaren 
te hebben.

Gelet op de aard en omvang van de in het voorliggende bestemmingsplan besloten ontwikkeling, in vergelijking 
met het vastgestelde bestemmingsplan "Denekamp, verleggen gasleiding Kloppendijk-Nordhornsestraat" wordt 
het voeren van vooroverleg niet noodzakelijk geacht.

8.2  Inspraak
Conform de gemeentelijke inspraakverordening kan het bestuursorgaan zelf besluiten of inspraak wordt verleend 
bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid. In voorliggend geval wordt gelet op de beperkte planologische 
betekenis van de wijziging geen voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd.

8.3  Zienswijzen
Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Binnen 
deze termijn zijn geen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan binnengekomen.
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Bijlagen bij de toelichting
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Bijlage 1  Kwantitatieve risico-analyse
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SAMENVATTING 

Voor leiding N-531-12 van Gasunie Transport Services B.V. is een kwalitatieve risicoanalyse (QRA) 

uitgevoerd. De QRA is uitgevoerd in verband met de verlegging van de leiding. Leiding N-531-12 exclusief en 

inclusief de verlegging ligt in de gemeente Dinkelland. De verlegging van de leiding ligt in Denekamp. 

De QRA is uitgevoerd conform de vigerende wet- en regelgeving [1, 2 en 3]. Zowel voor de leiding exclusief 

de verlegging (de huidige situatie) is het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR) berekend als 

voor de leiding inclusief de verlegging (de toekomstige situatie). De resultaten hiervan zijn hieronder 

samengevat. 

 

Plaatsgebonden risico 

Zowel leiding N-531-12 exclusief de verlegging als leiding N-531-12 inclusief de verlegging heeft in Denekamp 

geen PR 10-6 contour. Zowel in de huidige situatie als in de toekomstige situatie kunnen er hierdoor geen 

kwetsbare en/of beperkt kwetsbare objecten binnen de PR 10-6 contour van de leiding liggen. 

De verlegging van de leiding voldoet aan de Revb [3]. Het plaatsgebonden risico op een afstand van 4 meter, 

gemeten vanuit het hart van de verlegging van de leiding, is niet hoger dan 10-6 per jaar. 

 

Groepsrisico 

Zowel de maximale overschrijdingsfactor voor leiding N-531-12 exclusief de verlegging als de maximale 

overschrijdingsfactor voor leiding N-531-12 inclusief de verlegging is weergegeven in Tabel 1 en is kleiner dan 

1. Zowel de fN-curve voor de leiding exclusief de verlegging als de fN-curve voor de leiding inclusief de 

verlegging blijft onder de oriëntatiewaarde. 

De maximale overschrijdingsfactor voor N-531-12 inclusief de verlegging is hoger dan de maximale 

overschrijdingsfactor voor N-531-12 exclusief de verlegging. Ten opzichte van in de huidige situatie neemt het 

groepsrisico in de toekomstige situatie toe als gevolg van de verlegging van de leiding. 

 

Tabel 1: De maximale overschrijdingsfactoren voor leiding N-531-12 exclusief en inclusief de verlegging. 

 Maximale overschrijdingsfactor 

Leiding N-531-12 exclusief verlegging 0.000 x 100 

Leiding N-531-12 inclusief verlegging 5.281 x 10-4 
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1 INLEIDING 

Voor leiding N-531-12 van Gasunie Transport Services B.V. is een kwalitatieve risicoanalyse (QRA) 

uitgevoerd. De QRA is uitgevoerd in verband met de verlegging van de leiding. Leiding N-531-12 exclusief en 

inclusief de verlegging ligt in de gemeente Dinkelland. De verlegging van de leiding ligt in Denekamp. 

De QRA is uitgevoerd conform de vigerende wet- en regelgeving [1, 2 en 3]. Zowel voor de leiding exclusief 

de verlegging (de huidige situatie) is het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR) berekend als 

voor de leiding inclusief de verlegging (de toekomstige situatie). 
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2 UITGANGSPUNTEN 

In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten voor de berekeningen gepresenteerd. In paragraaf 2.1 worden de 

leidinggegevens weergegeven en in paragraaf 2.2 worden de bevolkingsgegevens weergegeven.  

De berekeningen zijn op 21 augustus 2020 uitgevoerd met versie 1.0.0.52 van CAROLA. Voor de 

berekeningen is gebruik gemaakt van versie 1.3 van het parameterbestand en de meteorologische gegevens 

van het weerstation Twente. De gebruikte ruwheidslengte is 0.1 meter. De bedrijfsspecifieke parameters van 

N.V. Nederlandse Gasunie zijn toegepast in de berekeningen.  

Het interessegebied is weergegeven in Figuur 1. Het interessegebied is getekend met behulp van de twee 

coördinaten die door Gasunie Transport Services B.V. op 14 juli 2020 zijn aangeleverd: 

• Denekamp.txt. 

 

 

Figuur 1: Het interessegebied. 

 

Op 21 augustus 2020 zijn www.windstats.nl, www.hoogspanningsnet.com en www.risicokaart.nl 

geraadpleegd. Hieruit is gebleken dat er geen sprake is van risicoverhogende objecten (windturbines, 

hoogspanningsmasten of inrichtingen met gevaarlijke stoffen) in de nabijheid van de leiding die van invloed 

kunnen zijn op de QRA. 

 

2.1 Leidinggegevens 

De berekeningen zijn uitgevoerd met de leidinggegevens die door Gasunie Transport Services B.V. op 14 juli 

2020 zijn aangeleverd: 

• 6780_leiding-N-531-12-deel-1_excl verl.txt; 

• 6781_leiding-N-531-12-deel-1_incl verl.txt. 

 

Leiding N-531-12 exclusief en inclusief de verlegging ligt in de gemeente Dinkelland. De verlegging van de 

leiding ligt in Denekamp 

De ligging van leiding N-531-12 exclusief de verlegging is weergegeven in Figuur 2. De donkerblauwe leiding 

is leiding N-531-12 exclusief de verlegging en de lichtblauwe leiding is leiding N-531-12 inclusief de verlegging. 
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Figuur 2: De ligging van leiding N-531-12 exclusief de verlegging. 

 

De ligging van leiding N-531-12 inclusief de verlegging is weergegeven in Figuur 3. De donkerblauwe leiding 

is leiding N-531-12 inclusief de verlegging en de lichtblauwe leiding is leiding N-531-12 exclusief de verlegging. 
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Figuur 3: De ligging van leiding N-531-12 inclusief de verlegging. 

 

De belangrijkste leidingparameters zijn weergegeven in Tabel 2. 

 

Tabel 2: De belangrijkste leidingparameters. 

Leidingparameter 
Leiding N-531-12 exclusief 
verlegging 

Leiding N-531-12 inclusief 
verlegging 

Diameter [mm] 108.00 / 159.00 108.00 / 159.00 / 168.00 

Druk [bar] 40.00 40.00 

Gevaarlijke stof Aardgas Aardgas 

Mitigerende maatregel 

Striktere begeleiding van 

werkzaamheden tussen stationing 

1068.210 en stationing 2497.160 

Striktere begeleiding van 

werkzaamheden tussen stationing 

1068.210 en stationing 1588.510 

 

2.2 Bevolkingsgegevens 

De bevolking binnen de volgende invloedsgebieden is op 21 augustus 2020 opgevraagd via de 

Basisadministraties Adressen en Gebouwen (BAG) Populatieservice (www.populatieservice.demis.nl): 

• het invloedsgebied van leiding N-531-12 exclusief de verlegging; 

• het invloedsgebied van leiding N-531-12 inclusief de verlegging. 
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Het invloedsgebied van de leiding exclusief de verlegging is weergegeven in Figuur 4. De donkerblauwe leiding 

is leiding N-531-12 exclusief de verlegging en de lichtblauwe leiding is leiding N-531-12 inclusief de verlegging. 

De zwarte contour is de 1%-letaliteitsgrens en de rode contour is de 100%-letaliteitsgrens. 

 

 

Figuur 4: Het invloedsgebied van de leiding exclusief de verlegging. 

 

Het invloedsgebied van de leiding inclusief de verlegging is weergegeven in Figuur 5. De donkerblauwe leiding 

is leiding N-531-12 inclusief de verlegging en de lichtblauwe leiding is leiding N-531-12 exclusief de verlegging. 

De zwarte contour is de 1%-letaliteitsgrens en de rode contour is de 100%-letaliteitsgrens. 
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De bevolking binnen het invloedsgebied van de leiding exclusief de verlegging is aangeleverd in drie 

bestanden. Deze drie bestanden zijn weergegeven in Tabel 5 in Bijlage A. De bevolking binnen het 

invloedsgebied van de leiding inclusief de verlegging is aangeleverd in vier bestanden. Deze vier bestanden 

zijn weergegeven in Tabel 6 in Bijlage A. In deze tabellen zijn ook de kenmerken van de bevolking 

weergegeven. 

Op 21 augustus 2020 is www.ruimtelijkeplannen.nl geraadpleegd. Hieruit is gebleken dat zowel de via de BAG 

Populatieservice opgevraagde bevolking binnen het invloedsgebied van de leiding exclusief de verlegging als  

de via de BAG Populatieservice opgevraagde bevolking binnen het invloedsgebied van de leiding inclusief de 

verlegging niet compleet is. Een deel van het bestemmingsplan Denekamp, vastgesteld op 9 oktober 2012, 

ontbreekt. 

Een deel van bestemmingsplan Denekamp is weergegeven in Figuur 6. Paarse gebieden hebben de 

bestemming bedrijf, gele gebieden hebben de bestemming wonen, groene gebieden hebben de bestemming 

groen / bos / agrarisch en bruine gebieden hebben de bestemming maatschappelijk. Het ontbrekende deel 

van dit bestemmingsplan is een paars gebied met de bestemming bedrijf.  

 

Figuur 5: Het invloedsgebied van de leiding inclusief de verlegging 
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Figuur 6: Een deel van bestemmingsplan Denekamp. 

 

Het ontbrekende deel van dit bestemmingsplan is op basis van dit bestemmingsplan en de Handleiding 

risicoanalyse transport [4] als polygoon toegevoegd aan zowel de via de BAG Populatieservice opgevraagde 

bevolking binnen het invloedsgebied van de leiding exclusief de verlegging als de via de BAG Populatieservice 

opgevraagde bevolking binnen het invloedsgebied van de leiding inclusief de verlegging. Het toegevoegde 

polygoon is weergegeven in Tabel 3, Figuur 6 en Figuur 7. In Tabel 3 zijn ook de kenmerken van de bevolking 

weergegeven. 

 

Tabel 3: Het toegevoegde polygoon. 

Polygoon Bestemming Populatietype 
Dichtheid 
[personen / 
hectare]1 

Percentages 
personen2 

Bedrijf 1 Bedrijf Werken 40 
100 / 0 / 7 / 1 / 100 / 

100 

 

 

 

 

 

1 Conform de Handleiding risicoanalyse transport [4] is uitgegaan van een industriegebied met een gemiddelde 
personeelsdichtheid (40 personen / hectare) voor het paarse gebied met de bestemming bedrijf. 
2 Percentages personen [aanwezig gedurende de dagperiode / aanwezig gedurende de nachtperiode / buiten gedurende 
de dagperiode / buiten gedurende de nachtperiode / overdag aanwezig gedurende het jaar / ‘s nachts aanwezig gedurende 
het jaar]. De standaardpercentages personen van CAROLA zijn gehanteerd. 

Bedrijf 1 
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Figuur 7: Het toegevoegde polygoon. 

 

De bevolking binnen het invloedsgebied van de leiding exclusief de verlegging is niet gelijk aan de bevolking 

binnen het invloedsgebied van de leiding inclusief de verlegging. De bevolking binnen het invloedsgebied van 

de leiding exclusief de verlegging is weergegeven in Figuur 8. De bevolking binnen het invloedsgebied van de 

leiding inclusief de verlegging is weergegeven in Figuur 9. De groene punten geven populatie van het 

populatietype wonen weer en de paarse punten, de paarse polygoonpunten en het paarse polygoon geven 

populatie van het populatietype werken weer.  

 

 

 

Bedrijf 1 
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Figuur 8: De bevolking binnen het invloedsgebied van leiding N-531-12 exclusief de verlegging. 
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Figuur 9: De bevolking binnen het invloedsgebied van leiding N-531-12 inclusief de verlegging. 
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3 RESULTATEN 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de berekeningen gepresenteerd. In paragraaf 3.1 worden de 

resultaten van de PR-berekeningen weergegeven en in paragraaf 3.2 worden de resultaten van de GR-

berekeningen weergegeven. 

 

3.1 Plaatsgebonden risico 

Het plaatsgebonden risico is in het Besluit externe veiligheid buisleidingen [1] gedefinieerd als “het risico op 

een plaats nabij een buisleiding, uitgedrukt als de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en 

onbeschermd op die bepaalde plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon 

voorval met die buisleiding”. Plaatsen met een gelijk PR worden op een kaart door middel van een PR-contour 

weergegeven. Binnen de PR 10-6 contour bedraagt de kans op overlijden ten gevolge van een ongeval met 

gevaarlijke stoffen maximaal één op de één miljoen per jaar. De grenswaarde voor kwetsbare objecten is       

10-6 per jaar en de richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten is 10-6 per jaar.  

Zowel voor de leiding exclusief de verlegging (de huidige situatie) is een plaatsgebonden risicoberekening 

uitgevoerd als voor de leiding inclusief de verlegging (de toekomstige situatie). De resultaten van deze 

berekeningen worden in de volgende subparagrafen weergegeven. 

 

3.1.1 Resultaten PR-berekening leiding N-531-12 exclusief 
verlegging 

De resultaten van de PR-berekening voor leiding N-531-12 exclusief de verlegging zijn weergegeven in Figuur 

10. De paarse contour is de PR 10-8 contour van deze leiding en de donkerblauwe contour is de PR 10-7 

contour van deze leiding. In Denekamp heeft leiding N-531-12 exclusief de verlegging geen PR 10-6 contour. 
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Figuur 10: De PR-contouren van leiding N-531-12 exclusief de verlegging.  

 

3.1.2 Resultaten PR-berekening leiding N-531-12 inclusief 
verlegging 

De resultaten van de PR-berekening voor leiding N-531-12 inclusief de verlegging zijn weergegeven in Figuur 

11. De paarse contour is de PR 10-8 contour van deze leiding en de donkerblauwe contour is de PR 10-7 

contour van deze leiding. In Denekamp heeft leiding N-531-12 inclusief de verlegging geen PR 10-6 contour. 
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Figuur 11: De PR-contouren van leiding N-531-12 inclusief de verlegging. 

 

3.1.3 Conclusie PR-berekeningen 

Zowel leiding N-531-12 exclusief de verlegging als leiding N-531-12 inclusief de verlegging heeft in Denekamp 

geen PR 10-6 contour. Zowel in de huidige situatie als in de toekomstige situatie kunnen er hierdoor geen 

kwetsbare en/of beperkt kwetsbare objecten binnen de PR 10-6 contour van de leiding liggen. 

De verlegging van de leiding voldoet aan de Revb [3]. Het plaatsgebonden risico op een afstand van 4 meter, 

gemeten vanuit het hart van de verlegging van de leiding, is niet hoger dan 10-6 per jaar. 

 

3.2 Groepsrisico 

Het groepsrisico is in het Besluit externe veiligheid buisleidingen [1] gedefinieerd als “de cumulatieve kansen 

per jaar per kilometer buisleiding dat ten minste 10, 100 of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg 

van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een buisleiding en een ongewoon voorval met die 

buisleiding”. De waarde van het GR wordt in een grafiek weergegeven met een fN-curve. In de grafiek wordt 

het aantal slachtoffers op de horizontale as uitgezet tegen de cumulatieve frequentie per jaar op de verticale 

as. Voor het groepsrisico geldt geen grens- of richtwaarde, maar een oriëntatiewaarde. In de grafiek wordt ook 

de oriëntatiewaarde weergegeven. Dit is de waarde voor het GR weergegeven door de lijn die de punten met 

elkaar verbindt waarbij de kans op een ongeval met tien of meer dodelijke slachtoffers 10-4 per jaar, de kans 

op een ongeval met 100 of meer dodelijke slachtoffers 10-6 per jaar en de kans op een ongeval met 1000 of 

meer dodelijke slachtoffers 10-8 per jaar is.  

Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico, wordt het groepsrisico gescreend alvorens 

voor specifieke segmenten fN-curves te visualiseren. Voor elk van de leidingen wordt per stationing de 



 

Onze referentie: D10014486:15  - Datum: 24 augustus 2020 

  

 

QRA LEIDING N-531-12 

18 van 24 

overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door 

rondom elk punt op de leiding één kilometer segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. 

Voor deze kilometer leiding is een fN-curve berekend en voor deze fN-curve de overschrijdingsfactor. De 

overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de fN-curve en de oriëntatiewaarde. Daarmee is de 

overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde wordt genaderd of overschreden. 

Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de fN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een 

waarde van 1 zal de fN-curve de oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de 

oriëntatiewaarde overschreden.  

Zowel voor de leiding exclusief de verlegging (de huidige situatie) is een groepsrisicoberekening uitgevoerd 

als voor de leiding inclusief de verlegging (de toekomstige situatie). De resultaten van deze berekeningen 

worden in de volgende subparagrafen weergegeven. 

 

3.2.1 Resultaten GR-berekening leiding N-531-12 exclusief 
verlegging 

De maximale overschrijdingsfactor voor leiding N-531-12 exclusief de verlegging is gelijk aan 0.000 x 100 en 

correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 330.00 en stationing 

1330.00. Deze kilometer leiding is weergegeven in Figuur 13. De fN-curve voor deze kilometer leiding is 

weergegeven in Figuur 14. De maximale overschrijdingsfactor voor deze kilometer leiding wordt gevonden bij 

0 slachtoffers en een frequentie van 0.00 x 100. 

 

 

Figuur 12: De GR-screening voor leiding N-531-12 exclusief de verlegging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Onze referentie: D10014486:15  - Datum: 24 augustus 2020 

  

 

QRA LEIDING N-531-12 

19 van 24 

Figuur 13: Die kilometer leiding (leiding N-531-12 exclusief de verlegging) die gekarakteriseerd wordt door stationing 

330.00 en stationing 1330.00. 

 

 

Figuur 14: De fN-curve voor deze kilometer leiding (leiding N-531-12 exclusief de verlegging). 

 

3.2.2 Resultaten GR-berekening leiding N-531-12 inclusief 
verlegging 

De maximale overschrijdingsfactor voor leiding N-531-12 inclusief de verlegging is gelijk aan 5.281 x 10-4 en 

correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 1560.00 en stationing 

2560.00. Deze kilometer leiding is weergegeven in Figuur 16. De fN-curve voor deze kilometer leiding is 

weergegeven in Figuur 17. De maximale overschrijdingsfactor voor deze kilometer leiding wordt gevonden bij 

12 slachtoffers en een frequentie van 3.67 x 10-8. 
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Figuur 15: De GR-screening voor leiding N-531-12 inclusief de verlegging. 

 

Figuur 16: Die kilometer leiding (leiding N-531-12 inclusief de verlegging) die gekarakteriseerd wordt door stationing 
1560.00 en stationing 2560.00. 

 

 

Figuur 17: De fN-curve voor deze kilometer leiding (leiding N-531-12 inclusief de verlegging). 

 

3.2.3 Conclusie GR-berekeningen 

Zowel de maximale overschrijdingsfactor voor leiding N-531-12 exclusief de verlegging als de maximale 

overschrijdingsfactor voor leiding N-531-12 inclusief de verlegging is kleiner dan 1. Zowel de fN-curve voor de 

leiding exclusief de verlegging als de fN-curve voor de leiding inclusief de verlegging blijft onder de 

oriëntatiewaarde. 
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De maximale overschrijdingsfactor voor N-531-12 inclusief de verlegging is hoger dan de maximale 

overschrijdingsfactor voor N-531-12 exclusief de verlegging. Ten opzichte van in de huidige situatie neemt het 

groepsrisico in de toekomstige situatie toe als gevolg van de verlegging van de leiding. 
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REFERENTIES 

De referenties zijn weergegeven in Tabel 4. 

 

Tabel 4: De referenties. 

  

1 Besluit externe veiligheid buisleidingen. Geraadpleegd op 21 augustus 2020, van www.wetten.overheid.nl  

2 
Handleiding risicoberekeningen Besluit externe veiligheid buisleidingen, versie 3.1. Geraadpleegd op 21 

augustus 2020, van www.rivm.nl  

3 Regeling externe veiligheid buisleidingen. Geraadpleegd op 21 augustus 2020, van www.wetten.overheid.nl 

4 Handleiding risicoanalyse transport, versie 1.2. Geraadpleegd op 21 augustus 2020, van www.rivm.nl 
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BIJLAGE A: BEVOLKING BINNEN INVLOEDSGEBIED 

De bevolking binnen het invloedsgebied van leiding N-531-12 exclusief de verlegging is aangeleverd in drie 

bestanden. Deze drie bestanden zijn weergegeven in Tabel 5. In deze tabel zijn ook de kenmerken van de 

bevolking binnen het invloedsgebied van leiding N-531-12 exclusief de verlegging weergegeven. 

 

Tabel 5: De bevolking binnen het invloedsgebied van leiding N-531-12 exclusief de verlegging. 

Bestand Populatietype Aantal personen Percentages personen3 

industrie-dag100-

nacht30.txt 
Werken 66 100 / 30 / 7 / 1 / 100 / 100 

kantoor_kliniek_onderwijs

_winkel-dag100-nacht0.txt 
Werken 3 100 / 0 / 7 / 1 / 100 / 100 

wonend_vakantiehuis-

dag50-nacht100.txt 
Wonen 249 50 / 100 / 7 / 1 / 100 / 100 

 

De bevolking binnen het invloedsgebied van leiding N-531-12 inclusief de verlegging is aangeleverd in vier 

bestanden. Deze vier bestanden zijn weergegeven in Tabel 6. In deze tabel zijn ook de kenmerken van de 

bevolking binnen het invloedsgebied van leiding N-531-12 inclusief de verlegging weergegeven. 

 

Tabel 6: De bevolking binnen het invloedsgebied van leiding N-531-12 inclusief de verlegging. 

Bestand Populatietype Aantal personen Percentages personen3 

bijeen_sport_cel_zkh-

dag100-nacht80.txt 
Werken 144 100 / 80 / 7 / 1 / 100 / 100 

industrie-dag100-

nacht30.txt 
Werken 134 100 / 30 / 7 / 1 / 100 / 100 

kantoor_kliniek_onderwijs

_winkel-dag100-nacht0.txt 
Werken 14 100 / 0 / 7 / 1 / 100 / 100 

wonend_vakantiehuis-

dag50-nacht100.txt 
Wonen 415 50 / 100 / 7 / 1 / 100 / 100 

 

 

 

3 Percentages personen [aanwezig gedurende de dagperiode / aanwezig gedurende de nachtperiode / buiten gedurende 
de dagperiode / buiten gedurende de nachtperiode / overdag aanwezig gedurende het jaar / ‘s nachts aanwezig gedurende 
het jaar]. 
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1 KENMERKEN EN PLAATS VAN HET PROJECT 
In het kader van netbeheer heeft Gasunie Transport Services het voornemen een nieuwe 

(ondergrondse) gastransportleiding aan te leggen door middel van een gestuurde boring en open 

ontgraving in de plaats Denekamp. Dit voornemen is onderdeel van het Gasunie Network Improvement 

Program (GNIP), het vervangingsprogramma dat is opgezet om langdurige leveringszekerheid te 

waarborgen. De nieuwe leiding dient te komen liggen tussen de Asterstraat, via de Nordhornsestraat 

over de Kloppendijk tot aan de Brandehofweg. 

1.1 Toetsingskader 

Aangezien de vigerende bestemmingsplannen ter plaatse de nieuwe ontwikkeling niet toestaan (zie 

bijlage 2), is er voor gekozen om het bestemmingsplan te herzien. Het nieuwe bestemmingsplan biedt 

een juridische-planologische regeling voor het verleggen van de leiding. De voorgenomen activiteit valt 

onder categorie 8.1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage, de m.e.r.-

beoordelingsplichtige activiteiten. 

 

Het bevoegd gezag moet ook bij activiteiten die de genoemde drempelwaarden niet overschrijden, 

nagaan of sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, zodanig dat er toch een 

m.e.r.-procedure doorlopen moet worden. De benodigde informatie wordt aangeleverd door middel van 

deze notitie die de basis vormt voor een gemotiveerd oordeel die gegeven dient te worden door het 

bevoegd gezag. Bij de beoordeling of er sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het 

milieu moet het bevoegd gezag rekening houden met de criteria opgenomen in bijlage III van de 

Europese m.e.r.-richtlijn 97/11/EG. In deze aanmeldingsnotitie is in hoofdlijnen de structuur van deze 

richtlijn aangehouden. 

1.2 Omvang van het project 

Het projectgebied ligt in de bebouwde kom van Denekamp (gemeente Dinkelland, provincie Overijssel). 

De ligging van het projectgebied is aangegeven in de onderstaande afbeelding (figuur 1). Het project-

gebied bestaat uit bebouwing, verharding en groenstructuren. De totale lengte van het aan te leggen 

tracé is circa 1000 meter. 

 

 

Figuur 1: projectgebied (bron kaart: open topo) 
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2 WERKZAAMHEDEN 
Ten behoeve van het aanleggen van de gasleiding, door middel van een gestuurde boring tussen het 

gasontvangststation aan de Asterstraat en de Kloppendijk/Parralelweg, zijn de volgende werkzaam-

heden voorzien: 

 

• Vrijmaken en inrichten werkterreinen. 

• Open ontgraving ten behoeve van het intredepunt van de gestuurde boring aan de Kloppendijk 

nabij het kanaal Almelo-Nordhorn. 

• Open ontgraving ten behoeve van in- en uittredepunt van de gestuurde boring aan de Kloppendijk. 

• Open ontgraving ten behoeve van het uittredepunt van de gestuurde boring nabij het gasont-

vangststation en aansluiting op het gasontvangststation aan de Asterstraat. 

• Uitleggen van de HDD-leiding in het verlengde van het tracé. Deze uitlegging wordt gesitueerd 

over het kanaal en in een agrarisch weiland. 

• Uitvoeren van gestuurde boring tussen in- en uittredepunten. 

2.1 Cumulatie met ander projecten 

Binnen het plangebied zijn geen andere activiteiten bekend of te verwachten waardoor cumulatie van 

negatieve effecten op het milieu zou kunnen optreden. Ook in de omgeving van het plangebied zijn geen 

ontwikkelingen gepland die tot cumulerende effecten op het milieu kunnen leiden. 

2.2 Natuurlijke hulpbronnen 

Voor het in te zetten materieel (aggregaat, zuigwagen, graafmachine, hijskraan, trekker) zijn tijdelijk 

fossiele brandstoffen benodigd. Voor de uitvoering dient een werkterrein ingericht te worden. Dit dient 

bij het in- en uittredepunt van de gestuurde boring te worden gerealiseerd en bij het tracédeel dat in 

open ontgraving wordt aangelegd. In de eindsituatie worden de werkterreinen opgeruimd en wordt de 

locatie hersteld in de oorspronkelijke staat. Gekapte bomen worden één op één  gecompenseerd in 

overleg met het bevoegd gezag. 

2.3 Productie van afvalstoffen 

Alle afvalstoffen die geproduceerd worden als gevolg van de werkzaamheden, worden ingezameld en 

afgevoerd door een erkende verwerker. 

2.4 Omgevingshinder 

Het optreden van hinder als gevolg van de werkzaamheden kan niet uitgesloten worden. Het 

materieel kan tijdelijk enige geluidshinder veroorzaken voor omwonenden en passanten. Wel worden 

hinderlijke effecten op de omgeving zo veel mogelijk beperkt door de gekozen wijze van uitvoering. 

Aanleg door middel van een gestuurde boring beperkt de zichtbare omvang en voorkomt intensieve 

ingrepen in de omgeving. De gekozen locaties van de in- en uittredepunten van de boring geven 

mogelijk overlast aangezien deze op openbare grond zijn gesitueerd. In overleg met het bevoegd 

gezag wordt het werkterrein vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de eventuele overlast 

die tijdelijk veroorzaakt zou kunnen worden. In de eindsituatie wordt geen hinder veroorzaakt voor de 

omgeving doordat de oorspronkelijke inrichting van het maaiveld gehandhaafd blijft. 
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2.5 Verontreiniging 

Zowel tijdens de aanlegfase als de gebruiksfase is er geen sprake van verontreiniging. 

2.6 Risico van ongevallen 

Gevaren met betrekking tot de uitvoeringswijze betreffen het werken met machines (draaiende 

onderdelen). Tijdens de werkzaamheden worden de leidingen geheel gasvrij gemaakt. Dit wordt 

gerealiseerd door minimaal afblazen van restgas na het verlagen van de druk op de te vervangen 

leidingen. Eventuele prefabricage vindt buiten het projectgebied plaats zodat de hoeveelheid 

personeel en materieel beperkt is op locatie.  

 

Werkzaamheden worden uitgevoerd met inachtneming van de vigerende werkprotocollen die Gasunie 

Transport Services hanteert. Door de voorgenomen maatregelen en werkwijze wordt het risico op 

ongevallen ingeschat als zeer laag. 

 

Ten behoeve van de verplaatsing van de buisleidingen is een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd 

(QRA). Zie daarvoor de volgende paragraaf. 
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3 KENMERKEN VAN DE POTENTIËLE EFFECTEN 

3.1 Externe veiligheid 

Om het risico te bepalen dat de nieuwe leiding heeft op de omgeving is een QRA uitgevoerd. Hierbij is 

zowel het risico bepaald van de huidige buisleiding als de toekomstige buisleiding. Uit het uitgevoerde 

onderzoek kan worden geconcludeerd dat het plaatsgebonden risico binnen de kaders blijft zoals deze 

zijn gesteld in ‘Regeling externe veiligheid buisleidingen’. Het groepsrisico wordt lager na verlegging van 

de buisleiding door een gedeeltelijk gewijzigde ligging van de nieuwe buisleiding ten opzichte van de 

huidige buisleiding. De plaatsgebonden risico’s zijn aanwezig gedurende de ligging van de buisleiding, 

maar overschrijden de grenswaarden niet. Voor de volledige rapportage betreffende de QRA wordt 

verwezen naar bijlage 1 van deze notitie. 

3.2 Archeologie 

Het onderzoeksgebied ligt binnen drie bestemmingsplannen: 

 

• In het noorden (nabij het kanaal Almelo - Nordhorn) heeft het projectgebied raakvlak met 

Bestemmingsplan Buitengebied 2010, dit bestemmingsplan heeft identificatienummer 

NL.IMRO.1774.BUIBPBUITENGEBIED-0402. 

• Het noordelijke deel van het projectgebied valt binnen Bestemmingsplan Bedrijventerrein Denekamp 

met identificatienummer NL.IMRO.1774.DENBPBEDRIJVENDKAM-0401. 

• Het zuidelijke deel van het tracé valt binnen Bestemmingplan Denekamp met identificatienummer 

NL.IMRO.1774.DENBPDENEKAMPKERN-0402. 

(Zie bijlage 2). 

 

In de hiervoor genoemde bestemmingsplannen is ter plaatse van het voorgenomen tracé geen 

dubbelbestemming archeologie opgenomen. Het gehele tracé betreft meerdere enkelbestemmingen 

(bedrijf, wonen, groen, water en verkeer). Vanuit de bestemmingsplannen kan worden geconcludeerd 

dat de verwachte archeologische waarde laag is, daarom is er geen verplichting tot het (laten) uitvoeren 

van archeologisch onderzoek. Dit aangezien er geen effecten worden verwacht van het project op dit 

onderdeel. Deze conclusie wordt onderschreven door de uitgevoerde quickscan archeologie zoals deze 

te vinden is in bijlage 3 van deze notitie. 

3.3 (Water) Bodemonderzoek 

Ten behoeve van het vaststellen van mogelijke milieu-hygiënische risico’s die in de bodem aanwezig 

kunnen zijn is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Hiermee is de bodemkwaliteit ter plaatse 

van de voorgenomen ontgravingen vastgesteld en de daarbij behorende veiligheidsklasse. Ook is een 

grondwateronderzoek uitgevoerd om concentraties van lozingsparameters in het grondwater vast te 

stellen.  

 

In het onderzoeksrapport, dat te vinden is in Bijlage 4, wordt geconcludeerd dat: 

• Indien de vrijkomende gronden worden teruggebracht binnen het project zijn er geen grens-

overschrijdende effecten te verwachten. 

• Kunnen vrijgekomen gronden niet teruggebracht worden binnen het project dan dienen deze 

afgevoerd te worden conform vigerende regelgeving. Hiermee worden grensoverschrijdende effecten 

voorkomen. 
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De voorgenomen werkzaamheden vallen buiten de grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije 

zones zoals aangewezen door de provincie Overijssel. Werkzaamheden die uitgevoerd worden in het 

kader van dit project hebben geen overschrijdende effecten op voorgenoemde gebieden. 

3.4 QuickScan Flora & Fauna 

Met het oog op de Wet natuurbescherming is een quickscan flora & fauna uitgevoerd om te toetsen of er 

strijdigheden zijn ten opzichte van voorgenoemde wet. Dit onderzoek geeft geen aanleiding tot het 

uitvoeren van een soortgericht onderzoek om het voorkomen van soorten en/of verblijfplaatsen van 

soorten nader vast te stellen. 

 

Tijdens de uitvoering gelden wel een aantal zaken, deze zijn als volgt: 

• Voor alle soorten, ongeacht bescherming via natuurwetgeving of niet, geldt de zorgplicht waarbij 

eenieder voldoende zorg in acht neemt voor de in het wild levende dieren en planten en hun directe 

leefomgeving. 

• Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden wordt door een deskundige ecoloog een controle 

uitgevoerd naar aanwezigheid van broedende vogels. Indien voorafgaand of tijdens de werkzaam-

heden een in gebruik zijnde nestplaats van een vogel wordt aangetroffen binnen de invloedssfeer 

van de werkzaamheden, dient een deskundig ecoloog te worden geraadpleegd over de voortzetting 

van de werkzaamheden en te nemen maatregelen. Mogelijk moeten de werkzaamheden worden 

uitgesteld tot het moment dat de nestplaats niet langer in gebruik is. 

• In de periode april tot en met november is het niet toegestaan om bouwverlichting in te zetten tussen 

zonsondergang en zonsopkomst. Hiermee wordt verstoring van foeragerende en langs-vliegende 

vleermuizen voorkomen. 

 

Voorgenoemde zaken dienen bij te dragen aan het voorkomen van negatieve effecten van het project op 

de flora en fauna in en nabij het projectgebied. 

 

Stikstofdepositie 

Uit de ‘Voortoets Natura 2000-gebied’, die als onderdeel van deze quickscan is uitgevoerd, is naar voren 

gekomen dat er diverse gebieden in de omgeving van het projectgebied zijn die als zodanig zijn aange-

wezen. Het dichtstbijzijnde Natura-2000 gebied (Dinkelland) is aangewezen voor diverse habitattypen en 

ligt op een afstand van minimaal 2,4 kilometer. Een aantal van deze habitattypen is zeer gevoelig voor 

vermesting door stikstofdepositie uit de lucht. Om de stikstofdepositie te bepalen is een berekening 

uitgevoerd met Aerius, deze berekeningen hebben de drempelwaarde niet overschreden. Daarom is een 

melding of vergunning niet aan de orde. 

Mogelijk zullen er negatieve effecten optreden met betrekking tot flora en fauna in en nabij het 

projectgebied. Door middel van het voorschrijven van een aantal zaken met betrekking tot de uitvoering 

van het project wordt gestreefd naar het voorkomen van optreden. Indien daadwerkelijk een negatief 

effect optreedt zal dit tijdelijk van aard zijn en niet langer duren dan de uitvoering van de werkzaam-

heden. Dit is circa 3 weken. 

Voor het volledige onderzoek, inclusief Aerius-berekening, wordt verwezen naar Bijlage 5 van deze 

notitie. 

3.5 Niet Gesprongen Explosieven (NGE) 

Onderzoek is uitgevoerd om te bepalen wat het risico is op het aantreffen van Niet-Gesprongen-

Explosieven in het projectgebied, hierbij is een bufferzone in acht genomen. Dit onderzoek heeft bestaan 

uit een bronnenonderzoek conform de WSCS-OCE inclusief een aantal aanvullende bronnen. 

Uit dit onderzoek, dat te vinden is in bijlage 6 van deze notitie, is gebleken dat de projectlocatie niet 

verdacht is op de aanwezigheid van conventionele explosieven (CE). Aangezien de mogelijke 
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aanwezigheid van conventionele explosieven (CE) nooit geheel kan worden uitgesloten, ondanks 

diepgravend onderzoek, geldt tijdens graafwerkzaamheden het protocol toevalsvondsten CE zoals te 

vinden in bijlage 6 van het onderzoeksrapport. 
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4 SAMENVATTING 
De effecten van de voorgenomen werkzaamheden zijn in de puntsgewijs toegelicht in de vorige 

paragraaf. Hieronder is een schematische weergave weergegeven: 

 

tabel 1: overzicht van effecten 

Mogelijk effect 

(negatief 

van/door …) 

Waarschijnlijkheid van optreden 

Zeker 
Aanneme-

lijk 
Mogelijk 

Onwaar-

schijnlijk 
Uitgesloten 

QRA:      

Archeologie      

Bodem      

F&F      

NGE      

 

Voor alle effecten die beoordeeld worden als zeker, aannemelijk of mogelijk wordt hier verder ingegaan 

om onderstaande punten verder toe te lichten:  

• Bereik.  

• Grensoverschrijdend karakter van het effect.  

• Duur, frequentie en omkeerbaarheid van het effect.  

4.1 (Water) Bodemonderzoek 

Vanuit het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek en grondwateronderzoek is geconcludeerd dat er 

lichte verontreiniging aanwezig is binnen het projectgebied (ter plaatse van de onderzoekslocatie). 

Daarom zullen werkzaamheden met grond uitgevoerd worden conform het CROW-publicatieblad 132 

“Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water” en/of publicatie 307 “Kabels en 

leidingen in verontreinigde bodem”. 

 

Ter hoogte van de onderzochte locatie geldt dat grond die tijdens de graafwerkzaamheden vrijkomt 

zonder verder onderzoek binnen de onderzoekslocatie teruggebracht mag worden. Wanneer grond 

buiten de geldende bodemkwaliteitszone moet worden afgevoerd zal een partijkeuring uitgevoerd 

worden. 

 

Met voorgenoemde maatregelen zijn negatieve effecten op het milieu niet te verwachten. 

 

4.2 Quickscan flora en fauna 

Uit de uitgevoerde quickscan flora & fauna komt naar voren dat er mogelijk verstoring tijdens de 

uitvoering op kan treden bij verschillende diersoorten, voorzorgsmaatregelen dienen dit te voorkomen. 

Op hoofdlijnen bestaan de voorzorgsmaatregelen uit: vastgestelde/aangepaste werktijden en combinatie 

met verlichting van het werkterrein en het in te zetten materieel. 

 

De zorgplicht die bij wet opgelegd is zal in acht genomen worden tijdens uitvoering. Maatregelen zoals 

vermeld in de quickscan worden in acht genomen. Hiermee kan met grote zekerheid worden voorkomen 

dat negatieve effecten worden uitgeoefend op de projectomgeving. 
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4.3 Conclusie 

In het plangebied wordt een nieuw leiding aangelegd en de oude leiding onklaar gemaakt en/of 
verwijderd. De lengte van de nieuwe leiding blijft onder de drempelwaarde van 5 kilometer. Voor de 
activiteit moet een vormvrije m.e.r.-beoordeling worden uitgevoerd, aan de hand van de Europese 
m.e.r.-richtlijn.  
 

De ontwikkeling is, gelet op de kenmerken en de plaats van de activiteiten en de kenmerken van de 

potentiële effecten, niet zodanig van invloed op het milieu dat een milieueffectrapportage moet worden 

doorlopen. Initiatiefnemer verzoekt burgemeester en wethouders van Denekamp om op basis van deze 

aanmeldnotitie te besluiten dat geen milieueffectrapportage nodig is voor de genoemde ontwikkeling.  
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1 QRA LEIDING N-531-12 (DENEKAMP)  

083738522-B 
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Uitsnede NL.IMRO.1774.BUIBPBUITENGEBIED-0402 met indicatief tracé 
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Uitsnede NL.IMRO.1774.DENBPDENEKAMPKERN-0402 met indicatief tracé 
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3 QUICKSCAN ARCHEOLO GIE 

91119618 
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4 GOS DENEKAMP (N -335,  S-1335)  

VERKENNEND BODEMONDE RZOEK EN 

GRONDWATERONDERZOEK 

1503995B67-R18-439 



 

rps.nl 

1503995B69-R19-019  |  1  | Datum 16 januari 2019  

5 QUICK SCAN FLORA &  FAUNA GNIP 

DENEKAMP 

1503995B74-R18-426 
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6 HISTORISCH VOOROND ERZOEK 

CONVENTIONELE EX PLOSIEVEN 

DENEKAMP -  OLDENZAAL 

1800761A02-R18-183 



Bijlage 3  Besluit aanmeldnotitie 
vormvrije m.e.r.-beoordeling

 bestemmingsplan Denekamp, gasleiding Kloppendijk-Nordhornsestr

aat       83



 

 

 
 
 
 

(vormvrije) m.e.r. beoordeling 
Kloppendijk - Nordhornsestraat in Denekamp 

 
 
Zaaknummer  : Z-HZ_RMER-2019-000096 
OLO nummer  :  
Documentnummer :  
 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland 
 
beschikken op de aanvraag van : mevrouw W.A. Lobeek 
 
wonende/gevestigd : Postbus 181 
 
te : 9700 AD  GRONINGEN 
 
ontvangen op : 22 maart 2019 
 
om het perceel, kadastraal bekend :  
 
en plaatselijk bekend : Kloppendijk - Nordhornsestraat in Denekamp 
 
het volgende project uit te voeren : aanmeldnotitie vormvrije MER (verleggen gasleiding) 
 
bestaande uit de activiteiten :  
 
datum besluit : 2 juli 2019 
 
verzenddatum besluit : 2 juli 2019 
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Inleiding 
Op 22 maart 2019 hebben wij een kennisgeving ontvangen van Gasunie Transport Services B.V. 
mevrouw W.A. Lobeek, Postbus 181 te Groningen voor aanmeldnotitie vormvrije MER (verleggen 
gasleiding) voor de locatie Kloppendijk - Nordhornsestraat in Denekamp.  
De kennisgeving is bij ons geregistreerd onder nummer Z-HZ_RMER-2019-000096. 
 
De volgende documenten maken onderdeel uit van dit besluit: 

 Rapport: ‘Verlegging Gastransportleiding (N-531-12) Denekamp, aanmeldnotitie vormvrije 

m.e.r.-procedure’ van 6 februari 2019 

 Rapport: “QRA leiding N-531-12, de verlegging van de leiding in Denekamp van 4 januari 

2019 

 Rapport: ‘Quickscan Flora en fauna, Conditionerend onderzoek GNIP Denekamp’ van 3 juli 

2018 

 Rapport: ‘Verkennend bodemonderzoek GOS Denekamp (N-335, S1335) en 

grondwateronderzoek Kloppendijk’ van 6 juli 2018 
 

Rechtsmiddelen 
Tegen een m.e.r.-beoordelingsbeslissing is alleen bezwaar- of beroep mogelijk als deze beslissing de 
belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang treft. Verder staat er 
tegen een m.e.r.-beoordelingsbeslissing geen direct bezwaar en beroep open. Mocht een 
belanghebbende, anders dan de initiatiefnemer, het niet eens zijn met de gevolgde procedure, dan 
kan bezwaar of beroep worden ingediend bij het besluit in het kader waarvan de m.e.r.-beoordeling 
plaatsvond. 
 
Behoudens bovenstaande kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het 
bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de 
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van 
het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en 
wethouders van Dinkelland, Postbus 11,7590 AA Denekamp. De beschikking treedt in werking de 
dag na haar bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het 
besluit niet.  
 
Misschien kunt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten. U kunt dan ook een voorlopige 
voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. U zou dan bijvoorbeeld kunnen 
vragen om het besluit voorlopig te schorsen. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen als 
u een bezwaarschrift heeft ingediend en als u een voldoende spoedeisend belang heeft. 
Zo mogelijk moet u een afschrift van dit besluit bij uw verzoek voegen. Een verzoek om een 
voorlopige voorziening stuurt u naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Dient u een verzoek om voorlopige voorziening in? 
Dan moet u griffierechten betalen. De rechtbank informeert u hierover. 
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BESCHIKKING 
Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in dit besluit, en gelet op de artikelen 

7.16 t/m 7.19 van de Wet milieubeheer: 

 

 dat er geen bijzondere omstandigheden zijn die het uitvoeren van een milieueffectrapportage 

nodig maken voor het aanvragen van een bestemmingsplanherziening voor het verleggen 

van de gastransportleiding op het traject N-531-12 Kloppendijk-Nordhornsestraat in 

Denekamp . 
 
 
 

Namens burgemeester en wethouders van Dinkelland, 

 
G. Kleijssen 
Teamcoach Fysieke leefomgeving 
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1 Procedurele overwegingen 

 

Gegevens aanvrager 
Op 25 maart 2019 heeft Gasunie Transport Services B.V. een aanmeldnotitie in het kader van de 

beoordeling van de m.e.r.-plicht, ingevolge artikel 7.16, 1e lid, van de Wet milieubeheer (Wm) bij ons 

ingediend. Het betreft een aanmeldnotitie vooruitlopend op een aanvraag voor herziening van het 

bestemmingplan voor het verleggen van de gastransportleiding op het traject N-531-12, Kloppendijk- 

Nordhornsestraat in Denekamp. 

 

Projectbeschrijving 
De bestaande gasleiding ligt in de bebouwde kom van Denekamp. Deze wordt over een lengte van 

ongeveer 1 km onklaargemaakt en/of verwijderd. De nieuw aan te leggen leiding komt grotendeels in 

het oorspronkelijke tracé te liggen en heeft een lengte die korter is dan 5 km, zoals genoemd in het 

Besluit milieueffectrapportage in categrorie D8.1 kolom 2 onder 2
o
. Het oorspronkelijke tracé wordt 

gevolgd tot het Telgenhöfke. Vanaf deze straat vervolgt het nieuwe tracé de Kloppendijk tot de 

Nordhorsestraat en vervolgt deze tot de Asterstraat naar het bestaande gasontvangststation. 

 

Bevoegd gezag 
Burgemeester en wethouders / de raad van de gemeente Dinkelland zijn bevoegd het 

bestemmingsplan te wijziging. Dit volgt uit artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening. 

 

2 Inhoudelijke overwegingen 

 

Beoordelingsplicht en toetsingskader 
Ingevolge artikel 7.17, lid 1, van de Wm moet het bevoegd gezag bij voorgenomen activiteiten die 

staan opgenomen in onderdeel D van het Besluit milieueffectrapportage bepalen of de voorgenomen 

activiteiten vanwege bijzondere omstandigheden m.e.r.-plichtig zijn. Dat wil zeggen dat de 

initiatiefnemer de aanvraag tot wijzigen van het bestemmingsplan op grond van de Wro artikel 3.6 

vergezeld moet laten gaan van een milieueffectrapport (MER). 

 

Voor Gasunie Transport Services B.V. is een m.e.r.-beoordeling nodig, omdat de activiteiten vallen 

onder categorie 8.1 van onderdeel D van het Besluit milieueffectrapportage.: 

 

‘De oprichting, wijziging of uitbreiding van een buisleiding voor het transport van gas,..…’. 

 

De genoemde lengte van 5 km of meer bij aardgas wordt echter niet overschreden. Dit leidt daarom 

ook niet tot een overschrijding van de drempelwaarde van onderdeel D van de bijlage van het Besluit 

milieueffectrapportage. Ondanks dat moet toch worden beoordeeld of de activiteit mogelijk belangrijke 

nadelige gevolgen voor het milieu heeft (vormvrije m.e.r.-beoordeling). 

 

Vanwege een herziening van de Europese m.e.r.-richtlijn zijn per 16 mei 2017 de Wet milieubeheer 

en per 7 juli 2017 het Besluit m.e.r. gewijzigd. Deze wijzigingen hebben gevolgen voor de procedurele 

afhandeling van de vormvrije m.e.r.-beoordeling. Omdat in bepaalde gevallen een activiteit met een 

kleinere omvang (onder de drempelwaarde van de D-lijst) ook belangrijke nadelige milieugevolgen 

kan hebben, is de procedure voor deze activiteiten nu vrijwel gelijk gesteld aan de procedure voor 

een m.e.r.-beoordelingsplicht (formele m.e.r.-beoordeling). 

 

Dit betekent dat gelet op artikel 2, lid 5 onder b van het Besluit milieueffectrapportage het bevoegd 

gezag, op grond van de in bijlage III bij de EEG richtlijn 85/337/EEG (gewijzigd bij richtlijn 97/11/EG 

en richtlijn 2003/35/EG) genoemde criteria, toepassing moeten geven aan een m.e.r. beoordeling als 

bedoeld in artikel 7.16 t/m 7.19 van de Wm als niet kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke 

nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.  

 

Het bevoegd gezag moet beoordelen of, gelet op bijzondere omstandigheden, voor het herzien van 

het bestemmingsplan een MER noodzakelijk is. Het algemene uitgangspunt bij een dergelijke 
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beoordeling is, dat er geen MER behoeft te worden opgesteld, tenzij er sprake is van bijzondere 

omstandigheden. Deze bijzondere omstandigheden kunnen betrekking hebben op: 

1. kenmerken van het project; 

2. plaats van het project; 

3. kenmerken van het potentiële effect. 

 

De bijzondere omstandigheden zijn door ons als volgt beoordeeld. 

 

Kenmerken van het project 
Het project waar vergunning voor zal worden aangevraagd is in grote lijnen als volgt te omschrijven:  

 

1. Vrijmaken en inrichten van werkterreinen 

2. Open ontgraving voor het intredepunt van de gestuurde boring aan de Kloppendijk nabij het 

kanaal Almelo-Nordhorn 

3. Open ontgraving voor het in- en uittredepunt van de gestuurde boring aan de Kloppendijk 

4. Open ontgraving voor het uittredepunt van de gestuurde boring nabij het gasontvangststation en 

aansluiting op het gasontvangststation aan de Asterstraat  

5. Uitleggen van de HDD-leiding in het verlengde van het tracé. Deze uitlegging wordt gesitueerd 

over het kanaal en in een agrarische weiland 

6. Uitvoeren van gestuurde boring tussen in- en uittredepunten 

 

Er zijn geen andere projecten of ontwikkelingen in de omgeving bekend die zouden kunnen leiden tot 

cumulatieve effecten. Omdat de verwachte effecten beperkt van omvang zijn, zal ook voor andere 

aspecten de cumulatie met effecten van andere ontwikkelingen niet tot aanmerkelijke effecten leiden. 

 

Conclusie 1: kenmerken van het project en samenhang andere activiteiten ter plaatse 

Gelet op de aard en de omvang van de voorgenomen activiteit en samenhang met andere activiteiten 

ter plaatse is er geen sprake van een bijzondere situatie die in een MER nader zal moeten worden 

onderzocht. 

 

De plaats van het project 
Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop het project van invloed kan zijn 

is in het bijzonder in overweging genomen:  

- de gevoelige gebieden; 

-  het bestaande grondgebruik; 

- relatieve rijkdom, kwaliteit en regeneratievermogen van natuurlijke hulpbronnen; 

-  het opnamevermogen van het natuurlijk milieu. 

 

Het projectgebied ligt grotendeels in de bebouwde kom van Denekamp. Het gebied bestaat uit 

bestaande bebouwing, verharding en groenstructuren. Waarbij het uitleggen van de HDD-leiding in 

het verlengde van het tracé gebeurt op een weiland aan de overzijde van het kanaal.   

 

In de nabijheid van het plangebied, te weten binnen een straal van 2,5 km, bevindt zich een Natura-

2000 gebied. Het plan kan worden uitgevoerd indien de werkzaamheden niet in strijd zijn met de Wet 

natuurbescherming. Daarom is in het kader van de bestemmingsplanherziening een natuurtoets. 

Onderdeel van deze natuurtoets is het berekenen van de stikstofdepositie op stikstofgevoelige 

habitattype. Aan de hand van de resultaten van de berekeningen kan bepaald worden welke 

vervolgstappen in het kader van de Wet natuurbescherming gezet moeten worden gezet. Gezien de 

beperkte stikstofemissie en de afstand tot Natura 2000 gebieden valt niet te verwachten dat de 

aangevraagde activiteiten belangrijke nadelige gevolgen zullen hebben voor de natuur. 

 

Verder liggen er aan de zuidoostkant van Denekamp een gebied dat onderdeel uitmaakt van het 

Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het project vindt op meer dan 1,5 km afstand van netwerk plaats. 

De werkzaamheden hebben alleen invloed op de directe op omgeving van het project. Het is derhalve 

niet aannemelijk dat het project invloed heeft op Het Natuurnetwerk.    

 



 -6- 

 
 

Zaaknummer : Z-HZ_RMER-2019-000096  Locatie : Kloppendijk - Nordhornsestraat in Denekamp  Pagina 6 van 6 

In de Quickscan Flora en Fauna van 3 juli 2018 is tevens onderzoek gedaan naar de onderdelen 

Soorten, Gebieden en Houtopstand van de Wet natuurbescherming. Er is geen aanleiding om nader 

onderzoek te doen naar deze onderdelen. Het project heeft geen significante gevolgen. 

 

Conclusie 2: plaats waar het project plaatsvindt 

Gelet op de plaats van het project is er geen sprake van een bijzondere situatie die in een MER nader 

moet worden onderzocht. 

 

Kenmerken van het potentiële effect 
Bij de potentiële aanzienlijke effecten van het project is in samenhang met de criteria van de punten 

onder paragraaf 3.2 en 3.3 in het bijzonder in overweging genomen: 

- het bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking) 

- het grensoverschrijdende karakter van het effect 

- de orde van grootte en de complexiteit van het effect 

- de waarschijnlijkheid van het effect 

- de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect.  

 

Gelet op de aard en ligging van de inrichting is een grensoverschrijdend karakter van het effect niet 

aan de orde.  

 

De potentiële milieueffecten die mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken 

bestaan uit emissie naar de bodem, lucht en afvalwater, geluidbelasting op geluidgevoelige objecten 

en externe veiligheid. Bij de beoordeling van de aanvraag om herziening van het bestemmingsplan 

worden aan deze aspecten uitvoerig aandacht besteed. In de procedure voor een 

bestemmingsplanherziening wordt beoordeeld in hoeverre nadelige gevolgen voor het milieu 

toelaatbaar zijn. In het geval er sprake is van niet toelaatbare ruimtelijke en/of milieugevolgen zal de 

gevraagde herziening worden geweigerd. 

 

Conclusie 3: de kenmerken van het potentiële effect 

Op grond van de kenmerken van het potentiële effect die de activiteit kan hebben, is er geen sprake 

van een bijzondere situatie waarbij een eventuele MER meer inzicht zou kunnen bieden. 

 

Conclusie 
De mogelijke milieubelasting is voldoende omschreven om te kunnen beoordelen of sprake is van 

bijzondere omstandigheden. Er is geen sprake van bijzondere omstandigheden waaronder de 

activiteiten worden ondernomen. Ook is er geen sprake van potentieel aanzienlijk effecten al dan niet 

met een grensoverschrijdend karakter of effecten die onomkeerbaar zijn. Er hoeft dan ook geen 

milieueffectrapportage opgesteld te worden. 

  
De ruimte- en milieubelasting als gevolg van de voorgenomen activiteit kan door de van toepassing 

zijnde wet- en regelgeving en door de aan te vragen bestemmingsplan herziening in voldoende mate 

worden ondervangen. 

 
 
 
 
 
 



Bijlage 4  Vooronderzoek 
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1. SAMENVATTING 

Op basis van het in dit onderzoek geraadpleegde historisch bronmateriaal is gebleken dat de beide 

projectlocatie onverdacht zijn op de aanwezigheid van CE. De geplande werkzaamheden kunnen 

worden uitgevoerd zonder aanvullende OCE maatregelen. 

 

Nabij de locatie in Denekamp is op de luchtfoto wel een krater aangetroffen, maar deze kan niet met 

een andere bron worden bevestigd en hier is dus ook geen specifieke datum en/of gebeurtenis aan te 

koppelen. Gezien de uitvoerige naoorlogse ontwikkeling van het gebied en de afwezigheid van andere 

indicaties die op oorlogshandelingen duiden is besloten het gebied niet verdacht te verklaren. 

 

Nabij de locatie in Oldenzaal is op de luchtfoto een mogelijke geschutsopstelling te zien. Dit kan echter 

niet met zekerheid worden gezegd en dit kan ook niet met andere bronnen worden bevestigd. Derhalve 

is besloten hier geen verdacht gebied aan te koppelen. 

 

Dit onderzoek is uitgevoerd conform de vigerende wetgeving, waarbij alle verplichte plus verschillende 

aanvullende bronnen zijn geraadpleegd. Ondanks diepgravend onderzoek kan de mogelijke 

aanwezigheid van CE nooit geheel worden uitgesloten. Daarom geldt in onverdachte gebieden het 

protocol toevalsvondst CE, die te vinden is in Bijlage 6. 
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2. INTRODUCTIE EN ACHTERGROND 

2.1. Opdracht 

RPS Explosives Engineering Services (RPS) is door N.V. Nederlandse Gasunie benaderd om 

vooronderzoek uit te voeren naar het risico van Conventionele Explosieven (CE) op de locaties 

Denekamp en Oldenzaal. 

2.2. Probleemstelling 

Binnen het projectgebied zullen diverse (grond)werkzaamheden plaatsvinden. Potentiële CE in de 

bodem kunnen een risico vormen voor de openbare veiligheid en resulteren in een stagnatie van de 

werkzaamheden. Om de veiligheid van het personeel en de omgeving te behartigen en extra kosten te 

voorkomen, is het daarom van belang om het risico op de aanwezigheid van CE vast te stellen. 

2.3. Doelstelling 

Het doel van dit onderzoek is het vaststellen van het risico op de aanwezigheid van Conventionele 

Explosieven (CE) binnen de projectlocatie. 

De informatie die tijdens dit onderzoek is verzameld wordt ook gedigitaliseerd en gebruikt voor kaarten 

die de vastgestelde risico’s horizontaal afbakenen. Deze zal ‘Verdacht’ of ‘Onverdacht’ zijn op de 

aanwezigheid van CE. Ook worden de verdachte gebieden verticaal afgebakend op basis van 

eventuele indringingsdiepte van projectielen. 

2.4. Onderzoeksproces 

Het onderzoeksproces wordt samengevat in de onderstaande stroomdiagram: 

 

 

• Informatie verkrijgen 

• Evaluatie CE risico  

• CE verdacht?  

• Verdacht 

• Afbakenen verdacht gebied 

• Bodembelastingkaart 

• Aanbevolen maatregelen 

Onverdacht 

figuur 2.1: onderzoeksproces 
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2.5. Definities 

De term ‘projectlocatie’ refereert naar het gebied waarin alle werkzaamheden worden uitgevoerd die te 

maken hebben met Denekamp - Oldenzaal. Dit rapport is vooral gericht op het onderzoeksgebied, wat 

bestaat uit de projectlocatie plus een buffer. 

Een kaart die de exacte grenzen van het terrein aangeeft is opgenomen in Bijlage 1. 

2.6. Aanvullende informatie 

Het onderzoek wordt uitgevoerd overeenkomend de WSCS-OCE, die het bestuderen van een aantal 

bronnen verplicht stelt als deel van een historisch vooronderzoek Conventionele Explosieven voor 

projecten in Nederland. RPS raadpleegt standaard ook aanvullende bronnen om een betere 

inschatting te kunnen maken van het risico dat door CE wordt gevormd. 

Verdere informatie over de WSCS-OCE is te zien in Bijlage 2. 

Het dient opgemerkt te worden dat eventuele analyses gewijzigd kunnen worden als er verdere 

informatie aan het licht komt dat niet in het onderzoek is bestudeerd. Detectie van wat voor soort dan 

ook vormde geen deel van dit vooronderzoek. 

Onze inschatting is gebaseerd op de betrouwbaarheid van de informatie die in de bestudeerde 

documenten te vinden is. RPS is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van 

dergelijke informatie. 

2.7. Projectteam 

RPS heeft een projectteam samengesteld dat het onderzoek voor dit project uitvoerde. Deze bestond 

uit de volgende personen: 

 Marvin Asveld (Project Manager) 

 Emile van den Meiracker (historicus) 

 Tim Hebbink (historicus) 

 Lucien Aspeling (GIS) 
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3. PROJECTGEBIED 

3.1. Locatie en beschrijving 

Voor dit onderzoek worden twee projectgebieden behandeld: 

1. Projectgebied Denekamp, langs de gehele lengte van de Kloppendijk en vervolgens de 

Nordhornsestraat en Asterstraat. Tegenwoordig ligt dit in de gemeente Dinkelland, ten tijde van de 

Tweede Wereldoorlog gemeente Denekamp. 

2. Projectgebied Agelerbrug - Oldenzaal, nabij de rotonde Ossenmaatstraat - Schipleidelaan - N342. 

Tegenwoordig ligt dit in de gemeente Oldenzaal, ten tijde van de Tweede Wereldoorlog gemeente 

Losser. 

 

Kaarten van de gebieden zijn te vinden in Bijlage 1. 

3.2. Geologie 

Aangezien de onderzoeksgebieden onverdacht zijn op de aanwezigheid van CE is er geen onderzoek 

gedaan naar de geologie van het gebied. 
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4. ONDERZOEK 

In de beginfase van het onderzoek staat het verzamelen van (historisch)feitenmateriaal centraal. In dit 

hoofdstuk worden alle bronnen weergegeven die voor dit onderzoek bestudeerd zijn. De uiteindelijke 

conclusie is op dit materiaal gebaseerd. 

Voor het historisch vooronderzoek schrijft de WSCS-OCE verschillende bronnen voor. Enkele bronnen 

zijn verplicht en voor nadere informatie kunnen de aanvullende bronnen geraadpleegd worden. Tijdens 

dit onderzoek zijn in ieder geval de volgende bronnen geraadpleegd: 

 

tabel 4.1: geraadpleegde bronnen 

Bron Verplicht Aanvullend Geraadpleegd 

Literatuur X  X 

Gemeentelijk archief 

 Luchtbeschermingsdienst 

 Aangetroffen / geruimde CE 

 Oorlogsschaderapporten 

X  X 

Provinciaal archief X  X 

Explosieven Opruimings Dienst Defensie 

 Meldingen aangetroffen CE 

 Mijnenveldkaarten 

X  X 

Luchtfotocollectie Bibliotheek Wageningen Universiteit X  X 

Luchtfotocollectie kadaster (Zwolle) X  X 

Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH)  X X 

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD)  X X 

The National Archives (Londen)  X  

Bundesarchiv-Militararchiv (Freiburg)  X  

The National Archives (Washington DC)  X  

Getuigen  X  

4.1. Literatuur 

Door middel van een literatuuronderzoek zijn de oorlogshandelingen in het onderzoeksgebied in kaart 

gebracht De bevindingen van dit onderzoek bieden inzicht in de mogelijke aanwezigheid van CE in het 

onderzoeksgebied. De volgende literatuur is voor dit onderzoek bestudeerd: 

 Amersfoort, H. & P.H. Kamphuis, Mei 1940, de strijd op Nederlands grondgebied (1990) 

 Asma, H.J. en H. Boink, Op verhaal komen: verhalen van mensen die in de periode 1940-1945 als 

kind in Denekamp e.o. in gastgezinnen zijn geweest (1995) 

 Bekke, T., Plaatsen van herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Losser (2013) 

 Berg, T. van den, De Bezetting in Vogelvlucht (2012) 

 Blokhuis, M., Oorlogsslachtoffers voormalige gemeente Denekamp (2016) 

 Boink, H., B. Appels en H.J. Asma, Vandaag verteld, morgen niet vergeten: Denekamp 60 jaar 

bevrijd (2005) 

 Bollen, H. & P. Vroemen, Canadezen in actie (2002) 

 Cornelissen, C.B., Almelo frontstad: de bevrijding van Twente (2013) 

 Cornelissen, C.B., De Ottema’s: het relaas van een NSB familie (2017) 

 Cornelissen, C.B., Twente weer vrij: een chronologisch fotoboek over de aprildagen 1945 (1994) 

 Cornelissen, C.B., Van grasmat tot Fliegerhorst: een oorlogsdocumentatie over de luchtstrijd 

boven het oostelijk deel van Overijssel (1998) 
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 Dingeldein, W.H., Om niet te vergeten: notities uit het dagboek van Willem Hendrik Dingeldein 

over de periode 1940-1945 (1985) 

 Jansen, Ab.A. Sporen aan de hemel (1979) - 3 delen 

 Jong, L. de, Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog (verschillende delen) 

 Klep C. & B. Schoenmaker, De Bevrijding van Nederland 1944-1945: oorlog op de flank (1995) 

 Knippers, J., Denekamp toen, Denekamp nu (2016) 

 Korthals Altes, A., Luchtgevaar: luchtaanvallen op Nederland 1940-1945 (1984) 

 Luizink, J.J., In Losser is niets gebeurd... 1940-1945: een terugblik: getuigen, feiten en 

gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog (1995) 

 Olde Dubbelink, R.A. en L.W. van Schoot, Canon van Oldenzaal (2012) 

 Pater, B.C. de & B. Schoenmaker, De grote atlas van Nederland, 1930-1950 (2005) 

 Weustink, G.J.J.W., Oldenzaal in de Tweede Wereldoorlog (1980) 

 Weustink, G.J.J.W., Oldenzaal na de bevrijding - via de strijd in Indië, naar normale tijden (1981) 

 Wynia, S., Denekamp in 1940-1945 (1985) 

 Zwanenburg, G.J. En nooit was het stil (1990) - 2 delen 

4.2. Archiefstukken 

De volgende tabellen laten zien welke relevante stukken uit welke archieven zijn bestudeerd. Deze 

stukken zullen de basis van de eindanalyse vormen: 

4.2.1. Gemeentearchieven 

RPS heeft de archieven van Oldenzaal en Dinkelland bezocht om de relevante stukken uit de 

gemeentearchieven van Oldenzaal en Denekamp te bestuderen. De volgende stukken zijn bestudeerd 

voor dit onderzoek: 

tabel 4.2: overzicht bestudeerde archiefstukken uit de gemeentearchieven 

Toeg. Nr. Archief Inv. Nr. Titel 

? 
Secretarie archief Gemeente 

Oldenzaal, 1918-1950 

273 
Vragenlijsten voor de burgemeester, 

ingevuld tbv het militair gezag, 1945 

353 
Stukken betreffende de oorlog- en 

bezettingsschade 1945-1950 

486 Luchtbeschermingsdienst 1939-1940 

487 Luchtbeschermingsdienst 1941-1942 

488 Luchtbeschermingsdienst 1943-1950 

490 

Register van waarnemingen van de 

Luchtbeschermingsdienst vanuit de 

Plechelmustoren 

717 

Stukken betreffende de uitvoering van 

werkzaamheden voor de Duitse 

Wehrmacht 

? 
Secretarie archief gemeente 

Oldenzaal 1951-1989 

777 

Stukken betreffende de afwikkeling van 

oorlogsschade: schade aan woningen en 

bedrijfspanden, 1950-1959 

4284 

Stukken betreffende het melden en 

opruimen van gevaarlijk oorlogstuig c.q. 

explosieven uit de Tweede Wereldoorlog 

1963-1986 

? Gemeentearchief Denekamp 

17-4 Rapporten luchtbeschermingsdienst 

43-3 
Vergoeding oorlogsschade R.K. 

Jongensschool N.D. (St. Nicolaasstichting) 
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Toeg. Nr. Archief Inv. Nr. Titel 

630-3 Ruiming explosieven 

? Gemeentearchief Losser 

2408 

Stukken betreffende de organisatie en de 

uitoefening van taken en werkzaamheden 

bij de Luchtbeschermingsdienst Losser, 

<1940 

2409 

Stukken betreffende de organisatie en de 

uitoefening van taken en werkzaamheden 

bij de Luchtbeschermingsdienst Losser, 

1940 

2410 

Stukken betreffende de organisatie en de 

uitoefening van taken en werkzaamheden 

bij de Luchtbeschermingsdienst Losser, 

1941 

2411 

Stukken betreffende de organisatie en de 

uitoefening van taken en werkzaamheden 

bij de Luchtbeschermingsdienst Losser, 

1942 

2412 

Stukken betreffende de organisatie en de 

uitoefening van taken en werkzaamheden 

bij de Luchtbeschermingsdienst Losser, 

1943 

2413 

Stukken betreffende de organisatie en de 

uitoefening van taken en werkzaamheden 

bij de Luchtbeschermingsdienst Losser, 

1944-1945 

2501 Opgave aantal slachtoffers 

2510-

2512 

Stukken betreffende declaraties inzake 

werkzaamheden ten behoeve van de 

Duitse Wehrmacht 

2537 
Stukken betreffende de bewaking van 

munitielager Martha 

2538 Stukken betreffende oorlogsschade 

4.2.2. Provinciaal archief Overijssel 

RPS heeft het Historisch Centrum Overijssel in Zwolle bezocht om de relevante stukken het provinciaal 

archief van Overijssel te bestuderen. De volgende stukken zijn bestudeerd voor dit onderzoek: 

tabel 4.3: overzicht bestudeerde archiefstukken uit het provinciaal archief 

Toeg. Nr. Archief Inv. Nr. Titel 

0397 
Militair gezag, commissaris 

van Overijssel 
88 

Instructies en correspondentie betreffende 

mijnen- en munitieopruiming, benevens 

een proces-verbaal van een ongeval met 

53 personen gedood of gewond te 

Oldenzaal 

0025.2 
Provinciaal bestuur van 

Overijssel 1921/1949 – 1970 

9244 
Opgaven betreffende luchtaanvallen 

Overijsselse gemeenten, 1940, 1941 

9245 
Opgaven betreffende luchtaanvallen 

Overijsselse gemeenten, 1942-1945 
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Toeg. Nr. Archief Inv. Nr. Titel 

9319 
Stukken betreffende de bestemming van 

achtergelaten oorlogsmateriaal, 1945-1947 

4.2.3. Nationaal Archief – Den Haag 

Het Nationaal Archief in Den Haag beheert oorlogsschaderapporten van de Nederlandse gemeenten, 

alsook de Bunkerarchieven, met kaarten en tekeningen van de bunkers die tijdens de bezetting in 

Nederland zijn gebouwd. 

RPS heeft de volgende stukken uit het Nationaal Archief voor dit onderzoek bestudeerd: 

tabel 4.4: overzicht bestudeerde archiefstukken uit het Nationaal Archief 

Toeg. Nr. Archief Inv. Nr. Titel 

2.04.53 
Inspectie bescherming 

bevolking tegen luchtaanvallen 
72 

Meldingen en proces-verbaal ontvangen 

van gemeenten over geallieerde 

luchtactiviteiten Overijssel 1940-1941 

2.17.03 

Ministerie van 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieubeheer: 

Centrale Sector 

2132 Arnhem – Dinxperlo 

2134 Nistelrode - Rossum 

4.2.4. Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) 

Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie is een kennis- en informatiecentrum met diverse 

archieven over de Tweede Wereldoorlog. Zo beheert het NIOD de archieven van het 

Generalkommissariat für das Sicherheitswesen, de Duitse politieorganisatie in Nederland. Hiernaast 

beschikt het NIOD ook over een uitgebreide literatuurcollectie over de Tweede Wereldoorlog. 

RPS heeft de volgende kopieën van stukken van het NIOD uit haar eigen archief bestudeerd: 

tabel 4.5: overzicht bestudeerde archiefstukken uit het NIOD 

Toeg. Nr. Archief Inv. Nr. Titel 

77 

Generalkommissariat für das 

Sicherheitswesen (Höhere SS- 

und Polizeiführer Nord-West) 

1328 

Dagberichten van de Befehlshaber der 

Ordnungspolizei Den Haag betreffende 

luchtaanvallen in Nederland, 1940-1941 

216k Departement van Justitie 

180 

Hoofdinspectie LBD: rapporten van de 

plaatselijke luchtbeschermingsdiensten, 

politiekorpsen en de Marechaussee inzake 

het geven van het sein luchtalarm, het 

neerstorten van vliegtuigen en 

vliegtuigonderdelen en de vondst van niet 

ontplofte explosieven, 23 juni 1943 - 29 

april 1944 

181 

Hoofdinspectie LBD: processen-verbaal 

van de plaatselijke 

luchtbeschermingsdiensten, politie en 

Marechaussee met betrekking tot 

vijandelijke vliegtuigen, bomaanvallen en 

ontploffingen in verschillende gemeenten 

182 “ 

183 “ 

184 “ 
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Toeg. Nr. Archief Inv. Nr. Titel 

185 

Hoofdinspectie LBD: meldingen van 

verschillende gemeenten betreffende 

ongevallen, beschietingen, 

bombardementen en het afwerpen van 

(lege) benzinetanks door vliegtuigen 

4.2.5. Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) 

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie beheert de archieven van de Nederlandse krijgsmacht, 

waaronder gevechtsverslagen van de Duitse inval en informatie over Duitse verdedigingswerken. 

De volgende stukken zijn voor dit onderzoek bestudeerd: 

tabel 4.6: overzicht bestudeerde archiefstukken uit het NIMH 

Toeg. Nr. Archief Inv. Nr. Titel 

575 
Bureau inlichtingen / Duitse 

verdedigingswerken 

1.2.2. 

273 

10-02-1945, E/1108/45; locatie en omvang 

luchtafweergeschut in Almelo, Hengelo, 

Oldenzaal en bij vliegveld Twente in januari 

1945 

1.2.2. 

463 

1.2.2. 463, geen datum; E/1589/45; 

plattegrond verdedigingslinie langs Duits-

Nederlandse grens bij Oldenzaal, van 

Geheime Dienst Nederland (GDN) 

4.2.6. Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) 

In de naoorlogse jaren was de Mijn- en Munitie Opruimingsdienst (MMOD) verantwoordelijk voor het 

opruimen van CE in Nederland. Het archief van het MMOD bestaat uit meldingen, kaarten, 

plattegronden en ruimrapporten. 

In 1946 werd het Korps Hulpverleningsdienst (KHD) geformeerd. Dit korps, dat voornamelijk bestond 

uit personeel uit de Luchtbeschermingsdienst, was behulpzaam bij de ruiming van achtergebleven CE. 

Hoewel detailinformatie over de werkzaamheden van de KHD vermoedelijk wel is gedocumenteerd, is 

deze waarschijnlijk vernietigd of niet zodanig gearchiveerd dat deze informatie hedendaags nog 

vindbaar is. 

Vanaf 1971 is de Explosieven Opruimingsdienst Defensie verantwoordelijk voor het ruimen van 

aangetroffen CE. Vanaf dit moment zijn alle meldingen van geruimde CE uitgebreid gedocumenteerd. 

Tot 1990 werden deze documenten MORA’s (Melding Opdracht Ruimrapportage Afdoening) genoemd. 

Tegenwoordig heten ze echter WO’s (Werkopdrachten). 

RPS heeft bij de EOD alle MORA’s opgevraagd die relevant leken voor het onderzoeksgebied. RPS 

heeft de volgende MORA’s bestudeerd voor dit onderzoek: 

tabel 4.7: bestudeerde MORA’s / Ruimrapporten EOD 

Nummer Datum Locatie 

19834011 12-12-1983 Industriestraat Denekamp 

20001170 15-06-2000 Aronskelkstraat 23 Denekamp 

20110218 09-02-2011 Provinciale rondweg N342 Oldenzaal 

 

Naast MORA’s beschikt de EOD over mijnenveldkaarten. Deze kaarten omvatten alle geregistreerde 

mijnenvelden. Hierbij zijn ook de bijbehorende rapportages met betrekking tot ruimingen opgenomen. 

De mijnenveldkaarten worden altijd geraadpleegd door RPS.  

Binnen dit onderzoeksgebied hebben volgens de mijnenveldkaarten van de EOD geen mijnenvelden 

gelegen. 
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4.3. Websites 

4.3.1. Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 (SGLO) 

De Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 (SGLO) heeft een database opgesteld met daarin alle 

vliegtuigcrashes in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze database is voor dit onderzoek 

geraadpleegd. 

 

(http://verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl/) 

4.3.2. Topotijdreis 

Een site van het Kadaster waarin alle topografische kaarten van Nederland sinds 1815 toegankelijk 

zijn. Dit geeft een goed overzicht van de situatie van het projectgebied tijdens de Tweede 

Wereldoorlog en eventuele naoorlogse ontwikkeling. 

 

(www.topotijdreis.nl) 

4.3.3. Go2war2 

Een project van Stichting Informatie Wereldoorlog Twee (STIWOT), het grootste Nederlandstalige 

online naslagwerk over de Tweede Wereldoorlog. 

 

(www.go2war2.nl) 

4.3.4. Overige sites 

 Website Heemkunde Denekamp (www.heemkundedenekamp.nl) 

 Website Traces of War (www.tracesofwar.nl) 

4.4. Luchtfoto’s 

De analyse van historische luchtfoto’s vormt een essentieel onderdeel in het onderzoek. Hierop 

kunnen namelijk inslagkraters, oorlogsschade en verdedigingsstellingen worden gevonden. Gedurende 

de Tweede Wereldoorlog hebben vooral de geallieerden veel luchtfoto’s gemaakt van Nederland. 

Het is bekend dat na de oorlog grote hoeveelheden foto’s zijn vernietigd, maar de meerderheid is in 

archieven terecht gekomen. 

Volgens de WSCS-OCE dienen de luchtfotocollecties van de volgende instituten te worden 

geraadpleegd: 

 Universiteit Wageningen (WUR) 

 De topografische dienst in Zwolle (Kadaster) 

Bij bovenstaande collecties wordt altijd geïnventariseerd welke luchtfoto’s beschikbaar zijn voor het 

onderzoeksgebied. Op basis van de kwaliteit van de foto, het gebied dat het beslaat en de datum 

waarop de foto genomen is wordt besloten welke foto’s besteld worden. 

Indien de Universiteit Wageningen of het Kadaster geen of onbevredigende foto’s heeft, kunnen ook 

buitenlandse luchtfotocollecties worden geraadpleegd, namelijk: 

 The National Collection of Aerial Photography (NCAP) in Edinburgh 

 National Archives and Records Administration (NARA) in Washington 

De volgende luchtfoto’s zijn voor dit onderzoek bestudeerd: 

tabel 4.8: bestudeerde luchtfoto’s 

Bron Datum Vlucht  Foto nr. Kwaliteit Locatie 

Kadaster 14-02-1945 16/1709 4007 Goed Denekamp 

Kadaster 23-03-1945 16/1920 3015 Goed Oldenzaal 
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Deze foto’s zijn te zien in Bijlage 3. 

4.5. Eerder uitgevoerd historisch onderzoek 

RPS heeft in het teken van dit onderzoek gezocht naar rapporten van eerder uitgevoerde 

vooronderzoeken naar CE in het projectgebied en de nabije omgeving. 

Voor zover bekend bij RPS is niet eerder een historisch vooronderzoek uitgevoerd, bijgevolg zijn geen 

andere rapporten bestudeerd. 
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5. RESULTATEN 

Dit hoofdstuk toont de resultaten/interpretatie van de bronnen die voor dit onderzoek zijn 

geraadpleegd. 

 

Verdachte gebieden worden bij voorkeur alleen vastgesteld aan de hand van twee of meer bronnen. 

Wanneer slechts één bron op bijvoorbeeld een inslaglocatie van een vliegtuigbom wijst, wordt hier 

geen verdacht gebied aan gekoppeld. Deze wordt dan in de tabel met niet-relevante indicaties 

aangeduid als ‘geen bevestigende bron’ en de indicatie wordt ook in de leemten in kennis genoemd. 

Een uitzondering op deze regel wordt gemaakt als de bron dermate betrouwbaar of gedetailleerd is dat 

deze niet kan worden genegeerd. Dit wordt dan ook toegelicht. 

 

Een gebeurtenissenlijst met daarbij aangegeven de relevantie voor het onderzoeksgebied is 

bijgevoegd in Bijlage 4. 

5.1. Kenmerken op luchtfoto’s 

Van beide onderzoeksgebieden zijn luchtfoto’s bestudeerd die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn 

gemaakt. Hierop zijn enkele kenmerken te zien die mogelijk duiden op oorlogshandelingen, maar 

waarvoor niet voldoende bewijs is om tot verdacht gebied te leiden. Dit wordt hieronder gemotiveerd. 

5.1.1. Onderzoeksgebied Denekamp 

Op de luchtfoto van Denekamp is nabij de projectlocatie een krater te zien (zie Bijlage 4). Deze 

indicatie kan echter niet door de andere geraadpleegde bronnen worden bevestigd. Afgezien van 

enkele bombardementen op de bruggen over het kanaal (ongeveer 450 en 950 meter van de krater 

verwijderd) zijn er geen luchtaanvallen in de buurt bekend die deze krater kunnen hebben veroorzaakt. 

Er is dus geen datum of specifieke gebeurtenis aan deze krater te koppelen op basis waarvan een 

eventuele afbakening kan worden gemaakt. Bovendien hebben er zodanige naoorlogse ontwikkeling 

binnen het projectgebied plaatsgevonden (de bouw van een woonwijk en een industrieterrein, zie 

hieronder) dat de kans op achtergebleven CE als nihil kan worden beschouwd. Derhalve is besloten 

hier geen verdacht gebied aan te verbinden. 

 

  
figuur 5.1: onderzoeksgebied Denekamp; links 1945, rechts huidige situatie 

 

5.1.2. Onderzoeksgebied Oldenzaal 

Op de luchtfoto van Oldenzaal is nabij de projectlocatie een mogelijke geschutsopstelling te zien (zie 

Bijlage 4). Dit is echter niet met zekerheid te zeggen en er is geen enkele bron die een melding maakt 

van geschut op die locatie. Derhalve is besloten hier geen verdacht gebied aan te verbinden. 
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5.2. Kaart 

Waar mogelijk is alle relevante data van het onderzoek gedigitaliseerd met gebruik van Geographical 

Information System (GIS) en er is een kaart gemaakt. 

Op deze kaart staat de projectlocatie aangegeven met twee buffers er omheen. Binnen het 

onderzoeksgebied wordt alles aangegeven wat tijdens het onderzoek over dit gebied is gevonden. 

Binnen het beoordelingsgebied worden alle verdachte gebieden afgebakend. 

Deze kaart is bijgevoegd als Bijlage 5 en toont de volgende zaken in de nabijheid van de project-

locatie: 

 Op de bodembelastingkaart van Denekamp zijn de locaties van de geraadpleegde MORA’s 

ingetekend. 

5.3. Leemten in kennis 

Ondanks diepgravend onderzoek zijn er nog steeds potentiële gaten in de gevonden informatie, zoals: 

 Er is een mogelijke geschutsopstelling te zien op de luchtfoto van het onderzoeksgebied bij 

Oldenzaal. Aangezien dit niet met zekerheid te zeggen is en omdat dit niet door andere bronnen 

wordt bevestigd is, heeft dit niet tot een verdacht gebied geleid. 

 Het is onduidelijk wanneer de krater is ontstaan die te zien is op de luchtfoto van Denekamp en 

wat voor bom deze veroorzaakt heeft. De kans op achtergebleven CE wordt echter als nihil 

beschouwd. 

 De EOD is haar ruimingen pas vanaf 1970 systematisch gaan registreren. Van de periode 1945-

1970 zijn daarom zeer beperkt ruimingsgegevens beschikbaar 

 Er zijn indicaties dat er veelvuldig luchtaanvallen zijn uitgevoerd op het verkeer op de wegen in en 

rond Oldenzaal, waaronder de Rondweg. Hiervoor worden echter geen specifieke datums of 

locaties genoemd, waardoor er geen verdacht gebied aan te koppelen is. 

 De exacte locatie waar de P-51 op 26 oktober 1944 in Noord-Berghuizen terecht kwam is niet 

bekend. Op de luchtfoto van 23 maart 1945 is niets te zien. 

 De exacte locatie waar de Spitfire op 14 januari 1945 aan de Hengelosestraat in Noord-Berghuizen 

neerstortte is niet bekend. Op de luchtfoto van 23 maart 1945 is niets te zien. 

 Van enkele bombardementen en beschietingen is niet duidelijk waar ze precies hebben 

plaatsgevonden. Deze staan in de lijst met niet-relevante indicaties met de opmerking ‘niet-

relevante indicaties’. 
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6. CONCLUSIE EN ADVIES 

Op basis van het in dit onderzoek geraadpleegde historisch bronmateriaal is gebleken dat de beide 

projectlocatie onverdacht zijn op de aanwezigheid van CE. De geplande werkzaamheden kunnen 

worden uitgevoerd zonder aanvullende OCE maatregelen. 

 

Nabij de locatie in Denekamp is op de luchtfoto wel een krater aangetroffen, maar deze kan niet met 

een andere bron worden bevestigd en hier is dus ook geen specifieke datum en/of gebeurtenis aan te 

koppelen. Gezien de uitvoerige naoorlogse ontwikkeling van het gebied en de afwezigheid van andere 

indicaties die op oorlogshandelingen duiden is besloten het gebied niet verdacht te verklaren. 

 

Nabij de locatie in Oldenzaal is op de luchtfoto een mogelijke geschutsopstelling te zien. Dit kan echter 

niet met zekerheid worden gezegd en dit kan ook niet met andere bronnen worden bevestigd. Derhalve 

is besloten hier geen verdacht gebied aan te koppelen. 

 

Dit onderzoek is uitgevoerd conform de vigerende wetgeving, waarbij alle verplichte plus verschillende 

aanvullende bronnen zijn geraadpleegd. Ondanks diepgravend onderzoek kan de mogelijke 

aanwezigheid van CE nooit geheel worden uitgesloten. Daarom geldt in onverdachte gebieden het 

protocol toevalsvondst CE, die te vinden is in Bijlage 6. 
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BIJLAGE 

2 WSCS-OCE 



 
 

 

WSCS-OCE 
In deze bijlage staan de voorschriften en richtlijnen uit de WSCS-OCE die relevant zijn voor het 

historisch vooronderzoek CE. 

 

Bronnen 

Voor het historisch vooronderzoek schrijft de WSCS-OCE verschillende bronnen voor. Enkele bronnen 

zijn verplicht, en voor nadere informatie kunnen de aanvullende bronnen geraadpleegd worden: 

tabel bijlage 2: bronnen historisch onderzoek 

Bron Verplicht Aanvullend 

Literatuur X  

Gemeentelijk en provinciaal archief X  

Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH)  X 

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD)  X 

Explosieven Opruimings Dienst Defensie X  

Luchtfotocollectie Bibliotheek Wageningen Universiteit X  

Luchtfotocollectie Topografische Dienst (Zwolle) X  

Luchtfotocollectie The Aerial Reconnaissance Archives  X 

The National Archives (Londen)  X 

Bundesarchiv-Militararchiv (Freiburg)  X 

The National Archives (Washington DC)  X 

Getuigen  X 

 

Vaststellen verdacht gebied en afbakening in vooronderzoek 

De volgende tabel wordt gebruikt om te beoordelen of bepaalde oorlogshandelingen een indicatie 

vormen voor de aanwezigheid van CE (verdacht of onverdacht) en voor de horizontale afbakening van 

het verdachte gebied. Hiervan mag alleen gemotiveerd van worden afweken. 

tabel bijlage 2: vaststellen verdacht gebied en afbakening in vooronderzoek 

Indicatie Algemene 
omschrijving 

Conclusie Uitgangspunten voor afbakening 
verdacht gebied 

 Verdedigingswerk Groepering van 

wapenopstellingen en/of 

geschutsopstellingen, 

rondom afgezet met een 

versperring (bijvoorbeeld 

weerstandskern of 

steunput). 

Verdacht Het grondgebied binnen de grenzen van het 

verdedigingswerk is verdacht. De grenzen 

worden bij voorkeur bepaald aan de hand van 

georefereerde luchtfoto’s. 

Wapenopstelling Opstelling van 

handvuurwapen, 

machinegeweer of andere 

(semi)automatisch wapen, 

niet zijnde onderdeel van 

een 

verdedigingswerk. 

Verdacht Locatie van de wapenopstelling. 

Geschutsopstelling 

(statisch en mobiel) 
Locatie van geschut, niet 

zijnde onderdeel van een 

verdedigingswerk. 

Verdacht 25 meter rondom het hart van de 

geschutsopstelling, maar niet verder dan een 

eventueel aangrenzende watergang. 



 

 

Indicatie Algemene 
omschrijving 

Conclusie Uitgangspunten voor afbakening 
verdacht gebied 

Munitieopslag in het 

open veld 
Locatie van de 

munitievoorraad in het 

open velde, niet zijnde 

binnen een 

verdedigingswerk. 

Verdacht Locatie van de veldopslaglocatie. 

Loopgraaf Militaire loopgraaf. Verdacht Het gebied binnen de contouren van de loopgraaf 

is verdacht, bij voorkeur bepaald aan de hand van 

georefereerde luchtfoto’s. 

Tankgracht of -geul Een diepe (al dan niet 

droge) gracht of geul met 

steile wanden, 

aangebracht om 

pantservoertuigen tegen 

te houden. 

Onverdacht Niet verdacht, tenzij er aanwijzingen zijn dat er 

mogelijk munitie in gedumpt is. 

Landmijnen verdacht 

gebied 

Middels een aanwijzing, 

niet zijnde een 

mijnenlegrapport, op 

landmijnen verdacht 

verklaard gebied. In het 

verdachte gebied zijn bij 

controle door de MMOD 

géén landmijnen 

aangetroffen. 

Onverdacht N.v.t. 

Landmijnen verdacht 

gebied 

Middels een aanwijzing, 

niet zijnde een mijnen-

legrapport, op landmijnen 

verdacht verklaard gebied. 

In het verdachte gebied 

zijn bij de controle door de 

MMOD, of bij naoorlogse 

activiteiten landmijnen 

aangetroffen. 

Verdacht De grenzen zoals aangegeven in het ruimrapport. 

Mijnenveld Geregistreerd mijnenveld, 

waarvan mijnenlegrapport 

aanwezig is. Alle volgens 

het legrapport gelegde 

landmijnen 

zijn geruimd. 

Onverdacht N.v.t. 

Mijnenveld Geregistreerd mijnenveld 

waarvan een mijnen-

legrapport aanwezig is. 

Niet alle volgens het 

mijnenlegrapport gelegde 

landmijnen zijn geruimd. 

Geen feitelijk onder-

bouwing bekend waarom 

er landmijnen worden 

vermist. 

Verdacht De grenzen zoals aangegeven in het 

mijnenlegrapport en/of ruimrapport. 



 

 

Indicatie Algemene 
omschrijving 

Conclusie Uitgangspunten voor afbakening 
verdacht gebied 

Mijnenveld Mijnenlegrapport 

aanwezig. Niet alle 

volgens het legrapport 

gelegde landmijnen zijn 

geruimd. Feitelijke 

onderbouwing bekend 

waarom er landmijnen 

worden vermist. 

Onverdacht N.v.t. 

Versperringen Versperringen, zoals 

strandversperringen en 

drakentanden. 

Onverdacht Tenzij er indicaties zijn dat CE onderdeel 

uitmaken van de versperring. 

Infrastructuur zonder 

geschutsopstelling of 

munitievoorraad 

Militaire werken zoals 

woononderkomen of 

werken met een 

burgerdoel zoals 

schuilbunker. 

Onverdacht Tenzij er indicaties zijn op CE vanwege de 

aanwezigheid van munitieopslag of nabij 

verdediging in de vorm van bijvoorbeeld 

wapenopstellingen. 

Mangat Gat in de grond met 

schuilfunctie, niet in 

gebruik genomen als 

schuttersput. 

Onverdacht N.v.t. 

Vernielingslading Locatie van aangebrachte 

vernielingslading. 

Verdacht Locatie van de vernielingslading. 

Artillerie-, mortier- of 

raketbeschieting 

Gebied dat is beschoten 

door mobiel of vast 

geschut,  mortieren of 

grondgebonden 

(meervoudig) 

raketwerpsysteem. 

Verdacht Situationeel te bepalen. 

Raketbeschieting 

inslagenpatroon 

bekend 

Gebied dat is getroffen 

door een raketbeschieting 

met jachtbommenwerpers. 

Verdacht Op basis van een analyse van het 

inslagenpatroon wordt de maximale afstand 

tussen twee opeenvolgende inslagen binnen een 

inslagpatroon bepaald. Het verdachte gebied 

wordt afgebakend door deze afstand te 

projecteren op de buitenste inslagen van het 

inslagenpatroon. Dat is exclusief de eventuele 

horizontale verplaatsing van de buitenste 

blindganger binnen het inslagenpatroon. 

Inslagpunt 

blindganger, zijnde 

een vliegtuigbom 

Vliegtuigbom die niet in 

werking is getreden. 

Verdacht Te bepalen volgens rekenmethode waarin ten 

minste rekening wordt gehouden met de volgende 

parameters: de afwerphoogte, de afwerpsnelheid, 

het gewicht van de bom, de diameter van de bom 

en de weerstand van de bodem. Op basis van in 

ieder geval deze vijf parameters wordt berekend 

tot welke diepte CE theoretisch kunnen indringen 

en hoever de maximale horizontale verplaatsing 

is. 



 

 

Indicatie Algemene 
omschrijving 

Conclusie Uitgangspunten voor afbakening 
verdacht gebied 

Crashlocatie vliegtuig Aanwezigheid van CE 

vanwege de crash. 

Verdacht Situationeel te bepalen. 

Krater van 

gedetoneerde 

incidentele 

luchtafweergranaat 

Gebied waarin zich de 

krater van de detonatie 

van een incidentele 

luchtafweergranaat 

bevindt. 

Onverdacht Tenzij er indicaties zijn dat het geen incidentele 

luchtafweergranaat betreft. 

Inslagpunt van een V-

1 wapen 

Gebied dat is getroffen 

door de inslag van een V-

1 wapen. 

Verdacht 15 meter rondom een inslagpunt vanwege de 

mogelijke horizontale verplaatsing onder de 

grond. 

Krater van een 

(gedeeltelijk) 

gedetoneerd V-1 

wapen 

Gebied waarin zich de 

krater van de detonatie 

van een V-1 wapen 

bevindt. 

Verdacht 50 meter rondom een inslagpunt vanwege de 

mogelijke aanwezigheid van explosieve 

componenten. 

Krater van een 

(gedeeltelijk) 

gedetoneerd V-2 

wapen 

Gebied waarin zich de 

krater van de detonatie 

van een V-2 wapen 

bevindt. 

Verdacht Situationeel te bepalen. 

Dumplocatie van 

munitie en/of 

toebehoren 

Dumplocatie van CE en/of 

toebehoren in landbodem 

of op waterbodem. 

Verdacht Locatie van de dump en afbakening verder 

situationeel te bepalen, bijvoorbeeld dumping in 

stilstaand of stromend water. 

Ongecontroleerde 

(massa)explosie 

(Sympathetische) 

detonatie van een 

explosieven voorraad 

zoals ontploffing 

munitieopslag of 

munitie trein. 

Verdacht Situationeel te bepalen. 

Vernietigingslocatie 

voor CE 

Eén of meerdere 

springputten. 

Verdacht De contouren van de springput(ten) en 

afbakening verder situationeel te bepalen, 

bijvoorbeeld gelet op de afstand van eventuele 

uitgeworpen CE buiten deze contouren. 

Vernielingslading (in 

werking gesteld) 

Locatie van in werking 

gestelde vernielingslading, 

waarbij de mogelijkheid 

bestaat op het aantreffen 

van niet (geheel) 

gedetoneerde 

springlading(en). 

Verdacht Locatie waar de vernielingslading in werking is 

gesteld en afbakening verder situationeel te 

bepalen. 



 

 

Indicatie Algemene 
omschrijving 

Conclusie Uitgangspunten voor afbakening 
verdacht gebied 

Tapijtbombardement Gebied dat is getroffen 

door een bombardement 

met middelzware en/of 

zware bommenwerpers, 

met als doel om schade 

aan te richten over een 

groot gebied. 

Verdacht Op basis van een analyse van het 

inslagenpatroon1 wordt de maximale afstand 

tussen twee opeenvolgende inslagen binnen een 

inslagenpatroon bepaald. Het verdachte gebied 

wordt afgebakend door deze afstand te 

projecteren op de buitenste inslagen van het 

inslagenpatroon. Dat is exclusief de eventuele 

horizontale verplaatsing van de buitenste 

blindganger binnen het inslagenpatroon. 

Duikbombardement 

op zgn. ‘Pin Point 

Target’, 

inslagenpatroon 

onbekend 

Gebied dat is getroffen 

door een bombardement 

met jachtbommenwerpers, 

met als doel om een 

vooraf bepaald 

specifiek object te treffen. 

Verdacht Het verdachte gebied wordt bepaald door een 

afstand van 181 meter gemeten vanuit het hart 

van het doel. 2 / 3 

Duikbombardement 

op zgn. ‘Line Target’, 

inslagenpatroon 

onbekend 

Lineair gebied, nabij een 

spoorlijn, dat is getroffen 

door een bombardement 

met jachtbommenwerpers, 

met als 

doel om de spoorlijn te 

treffen. 

Verdacht Het verdachte gebied wordt bepaald door een 

afstand van 91 meter gemeten uit het hart van de 

spoorlijn.2 / 4 

Raketbeschieting op 

zgn. ‘Pin Point 

Target’, 

inslagenpatroon 

onbekend 

Gebied dat is getroffen 

door een raketbeschieting 

met jachtbommenwerpers, 

met als doel om een 

vooraf bepaald 

specifiek object te treffen. 

Verdacht Het verdachte gebied wordt bepaald door een 

afstand van 108 meter gemeten vanuit het hart 

van het doel.2 / 5 

Raketbeschieting op 

zgn. ‘Line Target’, 

inslagenpatroon 

onbekend 

Lineair gebied, nabij een 

spoorlijn, dat is getroffen 

door raketbeschieting met 

jachtbommenwerpers, met 

als doel om deze spoorlijn 

of treinstel op deze 

spoorlijn te 

treffen. 

Verdacht Het verdachte gebied wordt bepaald door een 

afstand van 80 meter gemeten vanuit het hart van 

de spoorlijn. 2 / 6 

1:  Verzameling van de locaties van inslagen van één bepaald toestel of één bepaald bombardement. 

2:  Afstanden zijn afkomstig van een Britse studie (empirisch onderzoek) naar de accuratesse bij aanvallen door 

eenmotorige duikbommenwerpers gedurende de periode oktober 1944 - april 1945 (AIR 55/322). Eventueel effect van 

vijandelijk luchtafweer tijdens deze duikbombardementen is niet in de studie meegenomen. 

3:  De genoemde afstand is de gemiddelde afstand t.o.v. het doel waarbij opgemerkt moet worden dat 50% van de 

vliegtuigbommen binnen 119 meter neer is gekomen en de maximale afstand t.o.v. het doel 181 meter was. 

4:  De genoemde afstand is de gemiddelde afstand t.o.v. het doel waarbij opgemerkt moet worden dat 50% van de 

vliegtuigbommen binnen 46 meter neer is gekomen en de maximale afstand t.o.v. het doel 91 meter was. 

5:   De genoemde afstand is de gemiddelde afstand t.o.v. het doel (gebouwen) waarbij opgemerkt moet worden dat de 

gemiddelde spreiding van de raketten t.o.v. het middelpunt van een salvo 69 meter was, en dat de gemiddelde afstand 

van het middelpunt van een salvo t.o.v. het doel 39 meter was. 

6:  De genoemde afstand is de maximale afstand gemeten n.a.v. luchtfoto-interpretatie. 
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3 Luchtfoto ’s
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4 Niet-relevante indicaties  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Niet-relevante indicaties 

Hieronder worden alle in dit onderzoek gevonden indicaties genoemd die geen invloed hadden op het risico op CE in het 

onderzoeksgebied. De resultaten staan in chronologische volgorde, onderverdeeld in de respectievelijke tijdsperiodes. 

De informatie wordt per bron genoemd, zodat eventuele gaten of conflicten in informatie duidelijk worden. Bij conflicterende 

informatie wordt gekeken naar de betrouwbaarheid van de bronnen en gezocht naar bevestiging door andere bronnen. 

 

Nederlandse mobilisatieperiode 

Tussen september 1939 en april 1940 werden de Nederlandse strijdkrachten gemobiliseerd. Daarvóór werd de verdediging van 

Nederland al versterkt. 

Over deze periode zijn geen gegevens aangetroffen. 

 

Mei 1940 

Op 10 mei 1940 vielen de Duitsers Nederland binnen. Duitse troepen trokken vanuit het oosten Nederland binnen, en 

paratroepen landden in het westen van Nederland. Op 15 mei capituleerden de Nederlandse strijdkrachten. 

De volgende gegevens over de meidagen zijn in dit onderzoek gevonden: 

Datum Beschrijving Bron Relevant? 

10-05-1940 Tijdens de inval in 1940 was de Rondweg in 

Oldenzaal nog niet gereed 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 235 

Geen indicatie voor CE 

10-05-1940 Te Oldenzaal is in de nacht een Duitse 

pantsertrein binnengekomen. Station bezet, stad 

bezet 

Boink, In herdenking, 

13 

Geen indicatie voor CE 

10-05-1940 Duitse pantsertrein passeert de grens, voor de 

spoorbrug over de Dinkel stappen soldaten uit om 

te kijken of die ondermijnd is, wat niet zo was. De 

grenswachten trokken terug zonder een schot te 

lossen 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 26 

 

Geen indicatie voor CE 

10-05-1940 Bij de inval op Lossers grondgebied – behalve de 

op vliegtuigen schietende militairen in Overdinkel – 

is geen schot gevallen 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 30 

 

Exacte locatie onbekend.  

10-05-1940 Putringversperringen halverwege de grens werden 

door de Duitsers opgeblazen. De soldaten in De 

Lutte werden snel gevangen genomen 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 27 

Buiten onderzoeksgebied 

10-05-1940 In Overdinkel weten de grenssoldaten een 

vliegtuig neer te halen, maar werden later 

beschoten door Duitse jagers. Daarna werden de 

wapens vernietigd en de munitie gedumpt 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 27 

Buiten onderzoeksgebied 

10-05-1940 Een vliegmachine die een halve vleugel en een 

stuk van de staart miste, komend uit Holland, is in 

Povels-dennen neergestort 

Dingeldein, Om niet te 

vergeten, 9 

10-05-1940 Op de Bentheimerstraat in De Lutte zijn met trotyl 

bomen opgeblazen als versperring 

Bekke, Plaatsen van 

herinnering, 23 

Buiten onderzoeksgebied 

11-05-1940 Bij Zwartkamp is een Duits vliegtuig neergestort en 

verbrand 

Dingeldein, Om niet te 

vergeten, 12 

Buiten onderzoeksgebied 

 

Duitse bezetting 

Na de capitulatie werd Nederland bezet door de Duitsers. In bepaalde delen van het land bouwden zij versterkingen om 

eventuele aanvallen van de geallieerden af te slaan. Hieronder vallen ook het opstellen van defensieve (lucht)artillerie posities 

en het leggen van mijnenvelden. 



 

 

Tijdens de bezetting werden veel locaties in Nederland doelwit van luchtaanvallen en bombardementen. Belangrijke doelwitten 

waren vliegvelden, havens, infrastructuur en industriële gebieden. Bovendien gingen de belangrijkste vliegroutes van Engeland 

naar Duitsland over Nederland heen, en veel vliegtuigen stortten neer na luchtgevechten of door luchtafweergeschut. Het kwam 

ook vaak voor dat beschadigde vliegtuigen hun bommenlast boven Nederland afwierpen in de hoop Engeland te bereiken of om 

een veilige noodlanding te maken. 

De volgende gegevens over de Duitse bezetting zijn tijdens dit onderzoek gevonden: 

Datum Beschrijving Bron Relevant? 

25-06-1940 Parachute met lichtkogel neergekomen in de gemeente 

Losser. 

Losser: 2409, 

luchtbescherming 

Buiten 

onderzoeksgebied 

27-06-1940 Om 11:00 komen bommen neer bij de Leemsteeg in 

Oldenzaal, nabij Boerskotten. Er zijn 4 bommen uitgeworpen 

die terecht kwamen in een weiland achter Kan zijn fabriek. Een 

koe is dood, een ander gewond. Scherven vernielen ruiten van 

een school aan het Losserse voetpad. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 31-32 

Buiten 

onderzoeksgebied 

27-06-1940 Vier bommen zijn in een weiland gevallen, gelegen 500 m ten 

zuiden van het station in gemeente Oldenzaal. 1 koe gedood 

en 1 gewond enkele huizen beschadigd. Geen persoonlijke 

ongelukken. 

Overijssel: 0025.2, 

9244 luchtaanvallen 

27-06-1940 Een viertal bommen werd afgeworpen bij de Leemsteeg, in de 

Boerskotten bij Oldenzaal. Persoonlijke ongelukken deden 

zich niet voor. Wel werd een koe dodelijk getroffen, terwijl een 

andere zwaar gewond raakte. Tevens was er veel glasschade. 

Cornelissen, Van 

grasmat tot 

Fliegerhorst, 271 

27-06-1940 11 uur 4 bommen ingeslagen in een weiland nabij Oldenzaal in 

de gemeente Losser, 500 meter ten zuiden van het 

spoorwegstation Oldenzaal. Geen persoonlijke ongelukken, 1 

koe gedood en 1 gewond. Enkele huizen niet zwaar 

beschadigd. 

NA, 2.04.53.15: 72, 

luchtaanvallen 

Overijssel 

27-06-1940 Vier bommen zijn in een weiland gevallen, 500 m ten zuiden 

van station Oldenzaal. 1 koe gedood en 1 gewond. Enkele 

huizen beschadigd. Geen persoonlijke ongelukken. 

Overijssel: 0025.2, 

9244 luchtaanvallen 

27-06-1940 Vier bommen ingeslagen in weiland in de gemeente Losser 

nabij Oldenzaal, aan de Leemsteeg ten zuiden van het 

spoorwegstation. 

Losser: 2409, 

luchtbescherming 

28-06-1940 Bij de bominslag van gisteren in Zuid-Beuningen is in de 

nabijheid van de inslag gevonden een metalen brede ring en 

een soort trechter met vleugels. 

Overijssel: 0025.2, 

9244 luchtaanvallen 

07/08-07-

1940 

1 brisantbom valt in Beuningen, gemeente Losser. NA, 2.04.53.15: 72, 

luchtaanvallen 

Overijssel 

Buiten 

onderzoeksgebied 

07/08-07-

1940 

Er zijn bommen gevallen in het Beuninger veld, er is ten 

minste 1 blindganger. 

Losser: 2409, 

luchtbescherming 

07/07-07-

1940 

Er gingen geruchten dat er niet ontplofte bommen waren 

gevallen in het Beuninger veld nabij de Stroothuizen langs de 

Duits-Nederlandse grens, tussen grenspaal 22 en 31.  Er zijn 4 

kraters van bommen gevonden, er is schade aan verschillende 

gebouwen. 

Overijssel: 0025.2, 

9244 luchtaanvallen 

09-07-1940 In het zogenaamde Lutterzand zijn niet ontplofte bommen 

gevallen. Er zouden vier bommen zijn afgeworpen, een 

blindganger werd gevonden. Deze is onschadelijk gemaakt 

NA, 2.04.53.15: 72, 

luchtaanvallen 

Overijssel 

Buiten 

onderzoeksgebied 



 

 

Datum Beschrijving Bron Relevant? 

10-07-1940 Er is een bom gevallen bij Haar-Jan, zonder te ontploffen. Ook 

moet er een in het Beuningerveld liggen, maar de plaats is  

nog niet bekend. 

Dingeldein, Om niet 

te vergeten, 22 

Buiten 

onderzoeksgebied 

11-07-1940 Er is een niet-ontplofte vliegtuigbom in de rogge bij 

Veldbreuker in Beuningen gevonden. Er moet er ook een 

liggen bij Kokkelaar (achterste Stroot). Het land is daar 

afgezet, ook in het Achterveld. Deze bom is op 26 juli tot 

ontploffing gebracht. 

Dingeldein, Om niet 

te vergeten, 22 

Buiten 

onderzoeksgebied 

11-07-1940 M.b.t. gebeurtenis 07/08-07-1940; op grote afstand van het 

afgezette gebied is een gat van 1x1 m in de grond gevonden, 

mogelijk ligt hier een blindganger. 

Overijssel: 0025.2, 

9244 luchtaanvallen 

25/26-07-

1940 

Niet ontplofte bom gevonden in een weiland tussen het dorp 

Losser en De Lutte bij Duivelhof, 400 m van de kunstweg. 

Vermoedelijk deze nacht gevallen. 

Overijssel: 0025.2, 

9244 luchtaanvallen 

Buiten 

onderzoeksgebied 

26-07-1940 Een bom is gevallen op circa 800 m van de grens, ongeveer 

tussen Brandlecht en Nordhorn. De bom is niet ontploft en 

heeft zich in de grond gegraven, zodat deze niet meer 

zichtbaar is.  Intussen is de bom ongeveer om 10 uur 

geëxplodeerd en heeft geen ongelukken veroorzaakt. 

Overijssel: 0025.2, 

9244 luchtaanvallen 

Buiten 

onderzoeksgebied 

 

26-07-1940 In een weiland 400 m westelijk van de kunstweg De Lutte – 

Losser op de zoom van Duivelshof is een niet grote bom 

neergekomen en niet ontploft. 

Losser: 2409, 

luchtbescherming 

26-07-1940 Om zeven uur is een niet ontplofte bom gevonden in een 

weiland tussen het dorp Losser en De Lutte bij Duivelhof. 

NA, 2.04.53.15: 72, 

luchtaanvallen 

Overijssel 

26-07-1940 Boer Pil op ’t Eekman meldt dat bij hem in de weide vlak bij het 

huis een niet-ontplofte bom ligt. Het ging om een tijdbom die 

diep in de grond drong en 27 juli om ongeveer 10 uur ’s 

morgens, juist toen de politie een onderzoek wilde instellen, 

ontplofte. 

Dingeldein, Om niet 

te vergeten, 22 

Buiten 

onderzoeksgebied 

02-08-1940 Boven Noord-Deurningen zijn uitgebreide bomaanvallen 

uitgevoerd. Omstreeks 2 uur ’s nachts hoorde men in het dorp 

Denekamp een groot aantal ontploffingen. Drie 

bommenwerpers hebben aan de aanval deelgenomen. Dit was 

op Westerhoek, met boerderij, met boerderij Westerhof als 

middelpunt. Voorts zijn er bommen geworpen in de weide bij ’t 

erve Zwiepe en in de landerijen van het voormalige boerderijtje 

Grobbe op het Harseveld. Totaal ongeveer 30 brisant- en 50 

brandbommen. Het huis Maatman brandde af. 10 bommen 

vielen rond boerderij Westerhof. Bij Beene sloeg een 

brandbom door het dak, een ander sloeg in de put. Ook de 

huizen van Ottink, Bartels, Koopman, Heivelt, Wiegink, 

Wolkotte, Greetenboer en Spekvorst hebben schade. Bij 

Bartels is een trechter van 38 maart in het rond geslagen. Als 

door een wonder zijn er geen mensenlevens te betreuren. 

Dingeldein, Om niet 

te vergeten, 22 

Buiten 

onderzoeksgebied 



 

 

Datum Beschrijving Bron Relevant? 

02-08-1940 In de Westerhoek bij Denekamp, langs het kanaal Almelo-

Nordhorn, tussen de Ootmarsumsestraat en de 

Lattropperstraat vielen tenminste 28 brand- en 

brisantbommen. De schade was enorm. Zo ging de boerderij 

van J.H. Johannink, Het Hemmelhoes, in vlammen op en werd 

een twaalftal koeien dodelijk getroffen en verscheidene andere 

boerderijen zwaar beschadigd. 

Cornelissen, Van 

grasmat tot 

Fliegerhorst, 272 

02/03-08-

1940 

Onder de gemeente Denekamp zijn ongeveer 28 bommen 

door onbekende vliegtuigen afgeworpen. Hierbij is het gehucht 

Noord-Deurningen getroffen. Vijf bommen zijn niet ontploft. 

Het grootste deel van de bommen zijn in een weiland gevallen. 

Een boerderij is door een bom of een brandbom getroffen en is 

tot de grond toe afgebrand. Twee andere boerderijen zijn 

zwaar beschadigd. 

Denekamp: 17-4 

luchtbeschermings-

dienst 

02/03-08-

1940 

Door verschillende vliegtuigen zijn 28 ‘explosiebommen’ boven 

Denekamp neergeworpen. Vermoed wordt dat een Duitse 

jager zich er tussen bevond. 5 der bommen zijn niet 

geëxplodeerd. Nog verschillende brandbommen werden 

afgeworpen. Eén huis werd door brand vernield, één zwaar 

beschadigd en 4 huizen licht beschadigd. 12 stuks vee werden 

gedood. Geen persoonlijke ongelukken. 

Overijssel: 0025.2, 

9244 luchtaanvallen 

06-08-1940 Onze buurt maakt gezamenlijk een schuilloopgraaf voor ons in 

de hoek van de weide. Ook op andere plaatsen in het dorp 

worden schuilplaatsen gegraven. De onze loopt in zigzagvorm, 

is ruim 1,5 m diep en volkomen droog en biedt ruimte voor 100 

a 200 personen. 

Dingeldein, Om niet 

te vergeten, 23 

Geen indicatie voor 

CE 

09/10-08-

1940 

Er vindt een bombardement plaats in Denekamp, waardoor 

enkele dieren van H.J. Johannink, B.J. Tijhuis en J.M. Kuipers 

moesten worden geslacht. 

Denekamp: 17-4 

luchtbeschermings-

dienst 

Exacte locatie 

onbekend; mogelijk 

wordt 2 augustus 

bedoeld 

17-08-1940 Gat van 15 m doorsnede en diepte in bouwland even buiten 

het dorp van Losser waargenomen. Hier ligt vermoedelijk een 

niet ontplofte bom. 

Overijssel: 0025.2, 

9244 luchtaanvallen 

Buiten 

onderzoeksgebied 

 

Geen datum Een gat van 15 cm doorsnee en diepte in bouwland even 

buiten de kom van het dorp Losser ontdekt, waarin 

vermoedelijk een niet ontplofte bom ligt, die reeds enkele 

dagen ligt. Verzoek tot onderzoek. 

NA, 2.04.53.15: 72, 

luchtaanvallen 

Overijssel 

Geen datum Heden gat van 15 cm doorsnee en diep in bouwland ontdekt 

even buiten de kom van het dorp Losser, vermoedelijk is het 

een niet ontplofte bom, die er reeds enkele dagen ligt. 

Losser: 2409, 

luchtbescherming 

September – 

oktober 

1940 

Bij Oldenzaal worden brandplaatjes uitgeworpen, die 

ontbranden als de zon erop schijnt. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 40 

Exacte locatie 

onbekend 

30-09-1940 In Oldenzaal (Overijssel) zijn brandplaatjes gevonden. Tot nu 

toe zijn er 33 veilig gesteld, de zoekactie zet voort. 

NIOD 77, 1328: 

Dagberichten 

30-09-1940 Brandplaatjes afgeworpen in een weiland in de gemeente 

Oldenzaal. 33 plaatjes verzameld, meer zullen volgen. Geen 

schade aangericht. 

Overijssel: 0025.2, 

9244 luchtaanvallen 



 

 

Datum Beschrijving Bron Relevant? 

05/06-11-

1940 

Hampden crasht in de Ageler Esch nabij Ootmarsum. Verliesregister 

Luchtoorlog 

Buiten 

onderzoeksgebied 

06-11-1940 Vanmorgen om 5 uur is een groot vliegtuig in brand geraakt en 

in de Ageler Esch neergestort. Enkel dagen later klinken vier 

zware ontploffingen, men heeft de bommen die nog in het 

vliegtuig lagen tot ontploffing gebracht. 

Dingeldein, Om niet 

te vergeten, 26 

06-11-1940 Om 04.30, in Denekamp (Overijssel), is een Engels vliegtuig 

brandend neergestort. Duitse Wehrmacht is ter plaatse. Het 

vliegtuig is volledig afgebrand. 

NIOD 77, 1328: 

Dagberichten 

06-11-1940 Te Groot-Agelo, gemeente Denekamp, is een vliegtuig al 

brandend neergestort. Nadere gegevens ontbreken wegens de 

duisternis. 

Overijssel: 0025.2, 

9244 luchtaanvallen 

06-11-1940 Omstreeks vijf uur in de ochtend viel een Handley Page 

Hampden van het 50
e
 squadron neer op de Ageler esch, aan 

de Zonnenbergweg vlak bij de Kuiperberg in Ootmarsum. Met 

een knal kwamen het toestel neer op de gronden van 

Luttikhuis / Holtwijk, waarna even later de bommenlading 

explodeerde. De vier inzittenden kwamen allen om het leven. 

Cornelissen, Van 

grasmat tot 

Fliegerhorst, 274 

13-11-1940 Drie brisantbommen en meerdere brandbommen zijn 

neergekomen in het Lutterzand, gemeente Losser. 15 

brandbommen waren ontbrand, 2 niet ontbrande 

brandbommen aangetroffen. Ook waren 2 trechters in de 

grond gevonden van brisantbommen, er zijn twee niet 

ontplofte brisantbommen gevonden. 

NA, 2.04.53.15: 72, 

luchtaanvallen 

Overijssel 

Buiten 

onderzoeksgebied 

13-11-1940 In het Lutterzand nabij de Poppe zijn 15 ontbrande en 2 niet 

ontbrande brandbommen gevonden, twee trechters en 1 

blindganger van brisantbommen. 

Losser: 2409, 

luchtbescherming 

14-11-1940 In Losser zijn 15 uitgebrande en 2 niet ontbrande 

brandbommen gevonden, en er zijn twee trechters van 

brisantbommen gevonden. 

NIOD 77, 1328: 

Dagberichten 

13/14-11-

1940 

In de gemeente Losser zijn 2 niet ontplofte brandbommen 

gevonden. Op dezelfde plaats werden een dag later nog eens 

15 brandbommen gevonden die wel waren ontbrand, alsmede 

2 trechters in de grond door brisantbommen. De plaats van 

inslag is geweest het Lutterzand, nabij Duitse grens in het 

tolkantoor. 

Overijssel: 0025.2, 

9244 luchtaanvallen 

29-11-1940 In Rossum liggen 12 Duitse militairen in een barak. Daarbij 

staat een mitrailleur en een zoeklicht. Bij Weerselo staat ook 

een dergelijke post, bij Singraven en op de Neijenhaar komen 

er ook. 

Dingeldein, Om niet 

te vergeten, 27 

Buiten 

onderzoeksgebied 

1941 Er zijn zo’n 30 zoeklichten rond Oldenzaal opgesteld. Drie 

ervan bevinden zich vlak bij de stad. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 57 

Exacte locatie niet 

bekend; geen 

indicatie voor CE 

1941 Uit een bij Denekamp neergestorte bommenwerper hebben 

enkele Oldenzaalse jongens een paar projectielen gehaald en 

een stuk van een lichtfakkel. In een woning aan de 

Bentinckstraat worden ze bewaard. Als een jongen ze laat 

vallen ontploffen ze, waardoor de jongen gewond raakt. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 57 

Buiten 

onderzoeksgebied 



 

 

Datum Beschrijving Bron Relevant? 

11-02-1941 In Denekamp (Overijssel) zijn ongeveer 200 brandbommen in 

het vrije veld afgeworpen. Geen schade. Daarnaast nog 4 

brisantbommen in het vrije veld afgeworpen, geen schade. 

NIOD 77, 1328: 

Dagberichten 

Exacte locatie niet 

bekend, geen 

bevestiging van 

literatuur 11-02-1941 Een vliegtuig heeft enige honderden brandbommen uitgegooid 

buiten de kom der gemeente Denekamp. Er is geen schade 

aangericht. Ook is er een ontploffing gehoord doch men heeft 

niet kunnen ontdekken wat dit is geweest. 

Er zijn ook nog 4 brisantbommen gevallen en ontploft, in open 

veld. Geen schade. 

Overijssel: 0025.2, 

9244 luchtaanvallen 

08-03-1941 ’s Avonds om 22:35 stortte een Engelse bommenwerper neer. Boink, In 

herdenking, 17 

Exacte locatie niet 

bekend. Mogelijk 

wordt onderstaande 

bommenwerper 

bedoeld. 

12-03-1941 Een brandend vliegtuig komt neer in Noord-Deurningen en is 

volkomen verbrijzeld. 4 van de 5 bemanningsleden komen om. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 57 

Buiten 

onderzoeksgebied 

12/13-03-

1941 

In Noord-Deurningen bij de Epmanweg stortte een 

bommenwerper van het type Armstrong-Whitley neer na een 

luchtgevecht met een Duitse jager. Een deel van de machine 

vernielde een schuur van de boerderij van Meinders. Een 

eindje verderop, op een moerassig stukje grond, in het weiland 

van Johannink zou het deel van het vliegtuig met de bommen 

zijn terechtgekomen. 

Denekamp: 630-3, 

ruiming explosieven 

12/13-03-

1941 

Whitley stort neer aan de Epmanweg tussen Tilligte en Noord-

Deurningen. 

Verliesregister 

Luchtoorlog 

12/13-03-

1941 

Tweemotorige bommenwerper van de RAF is in Noord 

Deurningen neergestort in de driehoek tussen Bodde, Epman 

en Meinders. Het toestel was in drie stukken gebroken, die 

afzonderlijk neerstortten. Tijdens het luchtgevecht lieten de 

vliegtuigen hun bommen vallen, die in het Binnenveld en het 

Beuningerveld terecht kwamen, tussen Bekboer en 

Mekkelhorst. De meerderheid van de brandbommen, op 100 

stuks geschat, kwam in de nabijheid van het boerderijtje van 

Kooiker neer. De bommen drongen vrij diep in de grond. 

Herman heeft er vanmiddag een vijftal uitgegraven en mee 

naar huis gebracht. 

Dingeldein, Om niet 

te vergeten, 33 

12/13-03-

1941 

In de richting van buurtschap Noord-Deurningen stortte een 

Engels vliegtuig neer. Ongeveer 300 m ten oosten van de 

provinciale weg Denekamp – Lattrop en 350 m ten noorden 

van de school in de buurtschap Noord-Deurningen lagen drie 

brandende resten van dit vliegtuig, terwijl nog meerdere 

onderdelen van dit vliegtuig in de omgeving verspreid lagen. 

Denekamp: 17-4 

luchtbeschermings-

dienst 



 

 

Datum Beschrijving Bron Relevant? 

12/13-03-

1941 

Boven het Beuningerveld bij Denekamp speelde zich een 

verbeten luchtgevecht af. Om 00.05 tuimelde een vliegtuig in 

stukken omlaag. De volgende dag werd duidelijk dat het om 

een Britse Whitley bommenwerper ging. De Whitley liet na 

getroffen te zijn de bommenlast vallen, die terecht kwam op 

het Binnenveld. Zelf stortte de bommenwerper in drie stukken 

neer te Noord-Deurningen, in het Bonkenbroek, dicht bij de 

Johanninksweg. Slechts 1 man overleefde de ramp. 

Cornelissen, Van 

grasmat tot 

Fliegerhorst, 276 

13-03-1941 Tegen 00.30 uur, in Denekamp (Overijssel) is 1 Engelse 

bommenwerper door een Duitse jager neergeschoten. Van de 

5 man sterke bemanning zijn er 4 gedood, een heeft zich met 

een parachute weten te redden is door de Marechaussee 

gevangen genomen en aan de Luftwaffe overgedragen. Het 

vliegtuig wordt door de Luftwaffe bewaakt. 

NIOD 77, 1328: 

Dagberichten 

13-03-1941 Engels vliegtuig tijdens luchtgevecht neergestort en brandend 

omlaag gekomen. Voorlopig 2 lijken. Duitse militairen voor 

bewaking aanwezig. 

Overijssel: 0025.2, 

9244 luchtaanvallen 

13-03-1941 300 m ten oosten van de provinciale weg Denekamp – Lattrop 

en plm 350 m ten noorden van de school in buurtschap Noord-

Deurningen zijn 3 brandende resten van een neergestort 

vliegtuig gevonden. 

Denekamp: 630-3, 

ruiming explosieven 

13-03-1941 In het Bonkenbroek te Noord Deurningen stort een 

tweemotorige Armstrong Whitworth Whitley bommenwerper 

neer. Het vliegtuig liet voor het neerstorten zijn bommen in het 

Binnenveld vallen. 

Denekamp: 630-3, 

ruiming explosieven 

13-03-1941 Vele brandbommen gevallen in Beuningen. Blindganger 

gevonden in een kleine krater in de gemeentelijke zandweg. 

Vermoedelijk ligt er nog een blindganger, in totaal 

waarschijnlijk 3. Er zijn verschillende boerderijen beschadigd. 

NA, 2.04.53.15: 72, 

luchtaanvallen 

Overijssel 

Buiten 

onderzoeksgebied 

13-03-1941 Ongeveer 50 brandbommen in de buurtschap Beuningen, 

waarvan 1 niet is ontbrand. 1 brisantbom is vermoedelijk niet 

ontploft. Deze is later vanzelf ontploft. 

Losser: 2410, 

luchtbescherming 

13-03-1941 In de buurtschap Beuningen zijn in afgelegen heide drie 

brisantbommen neergekomen waarvan twee vermoedelijk niet 

ontploft. Tevens een groot aantal brandbommen. Er is geen 

schade aangericht. 

Overijssel: 0025.2, 

9244 luchtaanvallen 

13-03-1941 In Losser zijn 3 brisantbommen, waarvan 2 blindgangers, en 

meerdere brandbommen op de heide neergekomen. Geen 

schade. 

NIOD 77, 1328: 

Dagberichten 

24-03-1941 Vermoedelijk is nog een projectiel gevallen in het Agelerbroek, 

moerasgrond, onder de gemeente Denekamp. Er is een gat in 

de grond van ongeveer 1.5 m doorsnede dat vol water staat. 

Er wordt een waarschuwingsbord bij geplaatst. 

Overijssel: 0025.2, 

9244 luchtaanvallen 

Buiten 

onderzoeksgebied 

29-04-1941 14:00 is uit een vliegtuig een bom gevallen die niet ontploft is 

en in open veld terecht is gekomen aan de oever van de 

Dinkel, op erve Heuleman, in de Lutte. Geen schade, geen 

persoonlijke ongevallen. Deze vermoedelijke blindganger is 

opgegraven en bleek van cement te zijn. 

NA, 2.04.53.15: 72, 

luchtaanvallen 

Overijssel 

Buiten 

onderzoeksgebied 



 

 

Datum Beschrijving Bron Relevant? 

29-04-1941 Vanuit een vliegtuig is een bom gevallen, die niet ontploft is en 

in een open veld is terechtgekomen aan de oever van de 

Dinkel, op erve Meuleman, in de Lutte. Geen schade, geen 

persoonlijke ongevallen. 

Overijssel: 0025.2, 

9244 luchtaanvallen 

20-04-1941 Een niet ontplofte bom is gevallen het erve Meuleman aan de 

Dinkeloever in de buurtschap Beuningen. Deze is door Duitse 

militairen opgegraven en bleek van cement te zijn 

Losser: 2410, 

luchtbescherming 

24-06-1941 Vannacht is een brisantbom gevallen en ontploft ongeveer 1 

km buiten het dorp in de buurtschap De Marke. Glasschade 

aan boerderijen. Verder enige gaten ontdekt, vermoedelijk van 

brandbommen. In totaal zijn 4 brisantbommen en een zestigtal 

brandbommen afgeworpen. 3 brisantbommen zijn ontploft en 

dus 1 blindganger. Deze is later uit zichzelf tot ontploffing 

gekomen. 

NA, 2.04.53.15: 72, 

luchtaanvallen 

Overijssel 

Buiten 

onderzoeksgebied 

23-06-1941 In de Zoeke, gemeente Losser, viel gedurende de nacht een 

bom. Er werden geen ongevallen gemeld. 

Cornelissen, Van 

grasmat tot 

Fliegerhorst, 276 

Buiten 

onderzoeksgebied 

23/24-06-

1941 

60 brandbommen en 4 brisantbommen afgeworpen in de 

buurtschap De Marke. 1 brisantbom ontplofte niet. 

Losser: 2410, 

luchtbescherming 

24-06-1941 In totaal zijn 4 brisantbommen en verschillende brandbommen 

afgeworpen boven de gemeente Losser. 3 brisantbommen zijn 

ontploft en dus 1 blindganger. Geen persoonlijke ongevallen. 

Een paar boerderijen hebben schade. De blindganger is later 

uit zichzelf ontploft. 

Overijssel: 0025.2, 

9244 luchtaanvallen 

03-07-1941 In een weiland te Tilligte (gemeente Denekamp), plm 700 m 

ten noorden van de R.K. Kerk zijn door Engelse vliegtuigen 2 

brisantbommen afgeworpen en ontploft. Geen persoonlijke 

ongevallen, maar wel enige glasschade. Tevens is een 

staartstuk gevonden van een bom, welke gedeponeerd is bij 

de Marechaussee. 

Overijssel: 0025.2, 

9244 luchtaanvallen 

Buiten 

onderzoeksgebied 

07/08-07-

1941 

Bij Oldenzaal vallen drie brandbommen, 1 bij het ziekenhuis, 1 

op de Haerstraat bij het station, en 1 bij Kastanjestraat 21. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 57 

Buiten 

onderzoeksgebied 

08-07-1941 2 brandbommen afgeworpen boven de gemeente Oldenzaal. 

Eén ervan viel in de Haerstraat op het wegdek. De ander viel 

in de Kastanjestraat 21 dwars door alles heen en bleef in de 

WC liggen, waar zij gedoofd werd. Geringe materiële schade. 

Geen persoonlijke ongevallen. 

Overijssel: 0025.2, 

9244 luchtaanvallen 

08-07-1941 Ter hoogte van Oldenzaal vond een luchtgevecht plaats. Een 

Britse bommenwerper viel neer op Duits grondgebied, doch 

voor het tegen de grond sloeg liet het eerst de bommenlading 

vallen. Bij Oldenzaal kwamen daardoor drie brandbommen 

neer, doch dezen werden tijdig, met zand onschadelijk 

gemaakt. 

Cornelissen, Van 

grasmat tot 

Fliegerhorst, 277 

09-07-1941 Om 4.00 zijn brandplaatjes gevonden in de gemeente Losser . 

Door deze plaatjes zijn 2 heidebrandjes ontstaan, welke zijn 

geblust. Er wordt naar meerdere gezocht. Deze zijn niet 

gevonden. 

NA, 2.04.53.15: 72, 

luchtaanvallen 

Overijssel 

Exacte locatie 

onbekend 



 

 

Datum Beschrijving Bron Relevant? 

09-07-1941 Brandplaatjes geworpen tussen Denekamp en Oldenzaal in de 

gemeente Losser. Heidebrandjes in Beuningen, Noord-Lutte 

en De Marke. 

Losser: 2410, 

luchtbescherming 

09-07-1941 Brandplaatjes gevonden in de gemeente Losser. Door deze 

plaatjes zijn 2 heidebrandjes ontstaan, welke zijn gelust. Er 

wordt naar meerdere gezocht. 

Overijssel: 0025.2, 

9244 luchtaanvallen 

13-08-1941 Te 11.00 is een niet ontbrande brandbom gevonden aan de 

grens van Losser-Weerselo. De bom is gedeponeerd in het 

gemeentehuis. De bom bevond zich te Noord-Berghuizen, 

nabij de grens der gemeente Weerselo en op ongeveer 600 

meter afstand ten westen van de provinciale weg van 

Oldenzaal naar Ootmarsum. 

NA, 2.04.53.15: 72, 

luchtaanvallen 

Overijssel 

Buiten 

onderzoeksgebied 

13-08-1941 In Noord Berghuizen in de gemeente Losser is nabij de grens 

van de gemeente Weerselo en op ongeveer 600 meter ten 

westen van de provinciale weg van Oldenzaal naar 

Ootmarsum een niet ontbrande zeskante Engelse brandbom 

gevonden. Deze zijn vermoedelijk in de nacht van 7 op 8 

augustus afgeworpen. De brandbom is onschadelijk gemaakt 

en meegenomen. 

Losser: 2410, 

luchtbescherming 

13-08-1941 Ee niet ontbrande brandbom is gevonden aan de grens van 

Losser – Weerselo. De bom is gedeponeerd ten 

Gemeentehuize. 

Overijssel: 0025.2, 

9244 luchtaanvallen 

19-08-1941 Om 3.00 werd vannacht 1 brisantbom afgeworpen, welke 

ontplofte in de buurtschap De Lutte in een weiland. Geen 

persoonlijke ongevallen of schade. 

NA, 2.04.53.15: 72, 

luchtaanvallen 

Overijssel 

Buiten 

onderzoeksgebied 

19-08-1941 Bom gevallen en ontploft in het Lutterzand, gemeente Losser. Losser: 2410, 

luchtbescherming 

06-09-1941 Gisteravond te 23.30 is ten gevolge van een luchtgevecht 

vermoedelijk een mitrailleurkogel in het dak van de woning van 

Cools in de buurtschap Overdinkel te Losser gedrongen. Geen 

persoonlijke ongevallen. 

NA, 2.04.53.15: 72, 

luchtaanvallen 

Overijssel 

Buiten 

onderzoeksgebied 

06-09-1941 Ten gevolge van een luchtgevecht is vermoedelijk een 

mitrailleurkogel in het dak van een woning van Cools in de 

buurtschap Overdinkel te Losser gedrongen. Zeer geringe 

schade aan dakpannen. Geen persoonlijke ongevallen. Geen 

luchtalarm. 

Overijssel: 0025.2, 

9244 luchtaanvallen 

06/07-09-

1941 

In het dak van de heer Cools te Overdinkel hebben 

neervallende kogels een gat geslagen 

Losser: 2410, 

luchtbescherming 

20-09-1941 Om ca 22.30 had een luchtgevecht boven de gemeente 

Losser plaats. Een vliegtuig is neergestort op Duits 

grondgebied. 

NA, 2.04.53.15: 72, 

luchtaanvallen 

Overijssel 

Geen indicatie voor 

CE in 

onderzoeksgebied 

10/11-10-

1941 

Twee bommen gevallen en ontploft in Zuid Lutte nabij de 

spoorlijn. 

Losser: 2410, 

luchtbescherming 

11-10-1941 Om 3.30 werden 2 trechters van ontplofte brisantbommen 

aangetroffen in de weilanden bij Lutte. Er werd geen schade 

aangericht. 

NA, 2.04.53.15: 72, 

luchtaanvallen 

Overijssel 

Buiten 

onderzoeksgebied 

17/18-02-

1942 

Bom afgeworpen op Duits grondgebied, wat schade heeft 

veroorzaakt in de gemeente Losser. 

Losser: 2411, 

luchtbescherming 

Buiten 
onderzoeksgebied 



 

 

Datum Beschrijving Bron Relevant? 

18-02-1942 Er zijn brisantbommen gevallen onder Losser. Hierbij is lichte 

schade aangericht. Er zijn geen slachtoffers te betreuren. Er 

ontstond geen brand. 

Overijssel: 0025.2, 

9245 luchtaanvallen 

05-03-1942 In Overdinkel, op ongeveer 400 meter van de Duitse grens, is 

een niet ontbrande brandbom gevonden. Deze is onschadelijk 

gemaakt en verwijderd. 

Losser: 2411, 

luchtbescherming 

Buiten 

onderzoeksgebied 

26-03-1942 Rode seinkogel gevonden in de Wilhelminastraat in Oldenzaal. 

Men dacht eerst dat het om een blindganger ging. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 94 

Buiten 

onderzoeksgebied 

26-03-1942 Tegen twaalf uur zijn er drie zware explosies te horen, er zijn 

bommen bij de spoorlijn naar Hengelo gevallen, ongeveer 15 

minuten lopen van de stad, en verder ook in een weiland in de 

Eekte. Enkele boerderijen bij de spoorlijn hebben glasschade. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 94 

Buiten 

onderzoeksgebied 

26-03-1942 Omstreeks twaalf uur vielen drie brisantbommen neer bij de 

spoorlijn van Oldenzaal naar Hengelo, ter hoogte van de 

Eekte. Op wat glasschade na bleef men voor overig onheil 

gespaard. 

Cornelissen, Van 

grasmat tot 

Fliegerhorst, 280 

26-03-1942 Er zijn brisantbommen gevallen in bouwland ten zuiden van de 

spoorlijn Oldenzaal – Hengelo. Hierbij is schade aangericht; er 

zijn geen slachtoffers te betreuren. Er ontstond geen brand. 

Overijssel: 0025.2, 

9245 luchtaanvallen 

04-04-1941 Bij de nieuwe molen wordt een zoeklicht geplaatst, ook bij 

Bekboer en bij Loman op ’t Singraven, op den Nijenhaar enz. 

Dingeldein, Om niet 

te vergeten, 34 

Geen indicatie voor 

CE 

10-04-1942 Tegen half 12 is er een bom gevallen in een weiland vlak bij 

café Luttikhuis aan de Hengelosestraat in Oldenzaal. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 94 

Buiten 

onderzoeksgebied 

10-04-1942 Bij café Luttikhuis aan de Hengelosestraat te Oldenzaal, viel 

een bom. Niemand raakte gewond. 

Cornelissen, Van 

grasmat tot 

Fliegerhorst, 280 

12-04-1942 Bom neergekomen en ontploft in Zuid Lutte, gemeente Losser. Losser: 2411, 

luchtbescherming 

Buiten 

onderzoeksgebied 

22-05-1942 Midden in de nacht ontploft een bom dicht bij de Dinkelbrug op 

de Bentheimerstraat in Oldenzaal. De rails zijn enigszins 

verbogen. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 94 

Buiten 

onderzoeksgebied 

22-05-1942 Midden inde nacht ontplofte bij de Oldenzaalse Dinkelbrug aan 

de Bentheimerstraat en brisantbom. De rails raakten door de 

luchtdruk verbogen. 

Cornelissen, Van 

grasmat tot 

Fliegerhorst, 281 

31-05/01-06-

1942 

De nachtjagers vallen boven Oldenzaal weer verwoed aan. 

Twee vliegtuigen raken in brand en laten donderend hun 

bommen vallen. Zelf komen ze bij Borne terecht. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 94 

Buiten 

onderzoeksgebied 

‘Enkele 

dagen later’ 

Aan de westkant van de stad moeten bommen gevallen zijn. 

Later blijkt dat er een Duitse nachtjager op het vliegveld 

neergestort is en dat er enkele Duitsers gedood zijn. Er vallen 

bommen in Deurningen, bij Ootmarsum en bij Rossum. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 95 

Buiten 

onderzoeksgebied 

25/26-06-

1942 

Heidebrand in het Lutterzand. In de buurt zijn talloze resten 

van brandbommen en een trechter van een brisantbom 

aangetroffen. 

Losser: 2411, 

luchtbescherming 

Buiten 
onderzoeksgebied 



 

 

Datum Beschrijving Bron Relevant? 

26-06-1942 Heidebrand in Lutte aan de Duitse grens. Vermoedelijk 

veroorzaakt door brandbommen. 

Overijssel: 0025.2, 

9245 luchtaanvallen 

30-07-1942 Veel mensen gaan kijken naar een Engelse bommenwerper 

die vlak bij de Laagschen Paal is neergestort. Hij ligt precies 

op de grens. 

Dingeldein, Om niet 

te vergeten, 55 

Buiten 

onderzoeksgebied 

24-08-1942 Aan de weg Ootmarsum-Vasse 200 meter zuidwestelijk van de 

kilometerpaal 4.6 onder de gemeente zijn twee fosforflesjes 

ontploft, terwijl een derde ca 10 cm in de bodem gedrongen 

was. De Weermacht had het gebied onderzocht op aanwijzen 

van een boer en daarbij het flesje ontdekt. Later werden nog 4 

flesjes ontdekt die op een onderlinge afstand van ca 10 tot 20 

meter in een rechte lijn lagen. 

Denekamp: 17-4 

luchtbeschermings-

dienst 

Buiten 

onderzoeksgebied 

28-09-1942 Een Bristol Blenheim laat 5 bommen vallen, dan 5 explosies 

achtereen. De bommen waren voor de spoorlijn Oldenzaal – 

Bentheim bedoeld, maar zijn naast de rails gevallen. De 

meeste kwamen in het Landrebenallee terecht, gaten met een 

middellijn van 10 meter en diepte van 5 meter. Geen 

persoonlijke ongelukken, wel veel glasschade. De 

bomscherven komen tot in de Denekamperstraat terecht. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 95-96 

Buiten 

onderzoeksgebied 

28-09-1942 Ongeveer 200 meter ten oosten van station Oldenzaal zijn 9 

bommen gevallen, te oordelen naar het aantal trechters. 

Vermoedelijk geen blindgangers, geen persoonlijke 

ongelukken. 

Losser: 2411, 

luchtbescherming 

28-09-1942 Deze maandag vond een bombardement plaats die gericht 

was op de spoorlijn van Oldenzaal naar Bentheim. De vijf 

projectielen misten hun doel en kwamen tot ontploffing in het 

Landrebenallee. Op wat glasschade na werden verder geen 

bijzonderheden gemeld. 

Cornelissen, Van 

grasmat tot 

Fliegerhorst, 287 

29-09-1942 Brisantbommen gevallen ten noorden van de spoorlijn 

Oldenzaal – Bentheim. Hierbij is lichte schade aangericht. Er 

zijn geen slachtoffers te betreuren. 

Overijssel: 0025.2, 

9245 luchtaanvallen 

06-10-1942 In de gemeente Denekamp, buurtschap Groot-Agelo, op 1 km 

ten westen van de straatweg Ootmarsum-Oldenzaal en 1km 

ten noorden van het kanaal Almelo-Pruisische grens bommen 

afgeworpen in een weidebos en heidegebied met een 

oppervlak van circa 1000 x 400 m. Na onderzoek is gebleken 

dat 3 brisantbommen, 17 fosforrubberbrandbommen en 11 

brandbommen waren geëxplodeerd en uitgebrand. Verder 

werden 2 onontplofte bommen gevonden en tot explosie 

gebracht. 

Denekamp: 17-4 

luchtbeschermings-

dienst 

Buiten 

onderzoeksgebied 

21-12-1942 In Ootmarsum is een boer gewond geraakt nadat een 

gevonden brandbom spontaan ontbrandde. 

Denekamp: 17-4 

luchtbeschermings-

dienst 

Buiten 

onderzoeksgebied 

21/22-12-

1942 

In buurtschap Groot-Agelo, gelegen onder de gemeente 

Denekamp, was een brandbom gevonden en ontploft. De bom 

lag in een perceel bouwland, plaatselijk genaamd Holtkamp, 

eigendom van G.J. Meijer. 

Denekamp: 17-4 

luchtbeschermings-

dienst 



 

 

Datum Beschrijving Bron Relevant? 

25-12-1942  Op een stukje heideveld ongeveer 300m zuidelijk van de 

boerderij Kroeze aan de weg Ootmarsum – Almelo is een 

zuurstofapparaat, afkomstig uit een vliegtuig, gevonden. 

Denekamp: 17-4 

luchtbeschermings-

dienst 

Buiten 

onderzoeksgebied 

1943 Op het station en ook op de rails van de Enschedesestraat in 

Oldenzaal staan stukken luchtafweergeschut, 2cm flak. Er 

komt ook een stuk flak op een wagon naar de 

Bentheimerstraat. Soms krijg je het idee aan het front te zitten. 

En de kans is groot dat de jagers neerduiken om de flak-

stellingen te beschieten. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 165 

Buiten 

onderzoeksgebied 

1943 In de Kastanjestraat in Oldenzaal zijn granaatsplinters door de 

ruiten van drie woningen gevlogen. Ook aan de 

Hengelosestraat is glasschade te constateren. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 166 

Buiten 

onderzoeksgebied 

18-01-1943 Een bom werd aangetroffen in het akkerveld genaamd ’t Rot in 

de buurtschap Oud-Ootmarsum. 

Denekamp: 17-4 

luchtbeschermings-

dienst 

Buiten 

onderzoeksgebied 

21-01-1943 Om ongeveer 20.00 valt een bom in Zuid-Lutte achter de 

woning van G.J. Kempers. Zeven woonhuizen lopen schade 

op. 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 111 

Buiten 

onderzoeksgebied 

21-01-1943 Woningen in Zuid-Lutte beschadigd door bominslag. Bij een 

zoekactie in het dorp Losser en omgeving zijn 90 

brandbommen gevonden waarvan 10 niet ontbrand. 

Losser: 2412, 

luchtbescherming 

21-01-1943 Ten gevolge van oorlogshandelingen (brisantbommen) in de 

buurtschap De Lutte is ernstige schade aangericht. Er zijn 

geen slachtoffers te betreuren. 

Overijssel: 0025.2, 

9245 luchtaanvallen 

27/28-01-

1943 

Op een heideterrein, circa 1 km westelijk van de weg 

Ootmarsum – Vasse in de buurtschap Butter werden 2 

onbeschadigde flessen met fosforoplossing gevonden. De 2 

flessen werden gedeponeerd bij de Marechausseekazerne te 

Ootmarsum. 

Denekamp: 17-4 

luchtbeschermings-

dienst 

Buiten 

onderzoeksgebied 

10-02-1943 Een benzinetank is neergekomen bij de boerderij van weduwe 

Notkamp, gemeente Denekamp. 

Denekamp: 17-4 

luchtbeschermings-

dienst 

Geen indicatie voor 

CE 

28-03-1943 In de buurtschap Nutter op het terrein aan de weg Ootmarsum 

naar Vasse tegenover café Camphuis is een valscherm met 

uitgebrande lichtfakkel gevonden. 

Denekamp: 17-4 

luchtbeschermings-

dienst 

Buiten 

onderzoeksgebied 

11-04-1943 Typhoon meldt een aanval op een goederentrein 18 km ten 

zuidoosten van Zwolle. Vermoedelijk gaat het hier om een 

aanval op het baanvak Oldenzaal – Bentheim. Dit was op een 

militaire goederentrein, waarbij een soldaat wordt gedood en 

een verwond. 

Zwanenburg, Nooit 

was het stil I, 489 

Buiten 

onderzoeksgebied 

11-04-1943 Bommen gevallen nabij het spoor bij de Koppelboer in Zuid-

Lutte, 1 blindganger. 

Losser: 2412, 

luchtbescherming 

11-04-1943 Bij Oldenzaal werd ter hoogte van De Lutte een goederentrein, 

met daarin onder meer munitie, bestookt. De trein werd licht 

getroffen. Wel raakte een nabijgelegen boerderij zwaar 

beschadigd en werd 1 Duitser gedood, een ander raakte 

zwaar gewond. 

Cornelissen, Van 

grasmat tot 

Fliegerhorst, 294 



 

 

Datum Beschrijving Bron Relevant? 

11-04-1943 Ten gevolge van oorlogshandelingen (brisantbommen) nabij 

de blokpost Koppelboer is ernstige schade aangericht. Er zijn 

geen slachtoffers te betreuren. 

Overijssel: 0025.2, 

9245 luchtaanvallen 

17/18-04-

1943 

Een Engelse bommenwerper zou in het zuiden van de 

gemeente Denekamp zijn neergestort. Nader ingesteld 

onderzoek had echter geen resultaat. 

Denekamp: 17-4 

luchtbeschermings-

dienst 

Locatie niet bekend 

04/05-05-

1943 

Veel luchtgevechten boven Denekamp, vele bominslagen 

gingen gepaard met korter en langer durende 

vuurverschijnselen. Tussen 1 en 1:15 volgden 2 explosies 

elkaar op in de buurt van het dorp Denekamp. Er was een 

explosie in de onmiddellijke nabijheid van de uitkijkpost van de 

luchtbeschermingsdienst. In de Grootestraat werd een zware 

trottoirband en verscheidene tegels opgewipt en door elkaar 

gesmeten. Op 3 km ten noordoosten, 750 m over de grens in 

een heideveld, is een Engels vliegtuig onder een geweldige 

explosie neergestort. Op de plaats waar het zou zijn 

neergekomen was alleen een gat te zien, terwijl de onderdelen 

in grote tot zeer kleine brokstukken vanaf de ligplaats alleen in 

noordwestelijke richting op Duits en Nederlands grondgebied 

over een afstand van 5,5 km in een baan van 600 m breed 

waren neergekomen. 

Er waren meldingen over schade, neergekomen 

vliegtuigonderdelen, mitrailleurkogels en kanonprojectielen van 

klein formaat in de buurtschappen Berklenkamp / Noord 

Deurningen en de buurtschap Denekamp. 

Denekamp: 17-4 

luchtbeschermings-

dienst 

Mogelijk relevant 

voor 

onderzoeksgebied 

maar geen exacte 

locatie van inslagen 

van CE in of nabij 

het 

onderzoeksgebied 

en geen 

bevestigende bron 

13-05-1943 Ten gevolge van oorlogshandelingen (brisantbommen) nabij 

landgoed “Boer Korkotten” in de gemeente Losser is matige 

schade aangericht. Er zijn geen slachtoffers te betreuren. 

Overijssel: 0025.2, 

9245 luchtaanvallen 

Exacte locatie niet 

bekend 

13-05-1943 Een bom valt in Noord-Berghuizen. 16 woningen worden 

beschadigd. 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 111 

 

Vermoedelijk gaat 

het hier om 

onderstaande 

bominslag 13-05-1943 Schade veroorzaakt aan verschillende panden in Losser, 

waaronder in Noord Berghuizen, Zuid Lutte en de 

Bentheimerstraat. 

Losser: 2413, 

luchtbescherming 

13-05-1943 In een bos op de Haerweg, op de Koppelboer bij Oldenzaal 

viel een bom van 8000 lb neer, afkomstig uit de Lancaster die 

bij Rossum ten onder ging. Het projectiel richtte ongelooflijk 

veel schade aan bij de rondom liggende boerderijen, alsmede 

aan panden in Oldenzaal zelf. Op de plaats van inslag was 

een krater zichtbaar en waren tientallen bomen als 

luciferhoutjes afgebroken. Gelukkig waren er geen doden te 

betreuren. 

Cornelissen, Van 

grasmat tot 

Fliegerhorst, 298 

Buiten 

onderzoeksgebied 



 

 

Datum Beschrijving Bron Relevant? 

13/14-05-

1943 

Tegen half 12 een zware explosie bij Oldenzaal, een brandend 

vliegtuig vliegt pal over de stad, verdwijnt in noordelijke richting 

en stort neer. Bij café Blaoshan is een luchttorpedo 

neergekomen, nabij Koppelboer niet ver van de spoorlijn 

Oldenzaal Bentheim. Schuin tegenover deze uitspanning is het 

projectiel neergekomen. Over een oppervlakte van wel 500 

meter is alles wat boven de aarde aan bomen en struiken 

uitstak toegetakeld. De ontzettende luchtdruk heeft een 

zomerhuisje plat gedrukt en veel glasschade veroorzaakt. Er is 

geen krater te zien, daaruit is te concluderen dat het een 

luchttorpedo was, die ontploffen namelijk net boven de grond. 

Een bomscherf van minstens 5 kg wordt helemaal op de 

Denekamperstraat gevonden. Enorme ravage in de 

binnenstad, vooral ruiten en dakpannen, vooral het 

stadsgebied ten oosten van de Ootmarsumsestraat – 

Bisshopstraat – Grote Markt – Steenstraat. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 128-

130 

13/14-05-

1943 

Bominslag in de zuidoostelijke hoek van de gemeente 

Denekamp. 2 brandende vliegtuigen vlogen voer het dorp 

Denekamp heen. 1 stortte in de gemeente Tubbergen neer, de 

ander in Losser. Bij de Rooms-Katholieke kerk te Lattrop, op 

de openbare weg, is een onontploft projectiel gevonden. 

Denekamp: 17-4 

luchtbeschermings-

dienst 

14-05-1943 Ten gevolge van oorlogshandelingen (brisantbommen) in de 

gemeente Losser, is lichte schade aangericht in Oldenzaal. Er 

zijn geen slachtoffers te betreuren. Er ontstond geen brand. 

Overijssel: 0025.2, 

9245 luchtaanvallen 

24-05-1943 Bij Noord-Berghuizen, in de gemeente Losser, vielen 

brandbommen. Niemand raakte gewond. 

Cornelissen, Van 

grasmat tot 

Fliegerhorst, 300 

Exacte locatie niet 

bekend 

28/29-05-

1943 

Tussen Hengelo en Oldenzaal komen brandbommen neer. Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 142 

Exacte locatie niet 

bekend 

12/13-06-

1943 

In buurtschap Groot-Agelo zijn twee brandbommen ontbrand 

en een blindganger is begraven. Aangenomen kan worden dat 

in Agelo meerdere brandbommen zijn afgeworpen en 

ontbrand, maar schade is niet aangericht. 

Denekamp: 17-4 

luchtbeschermings-

dienst 

Buiten 

onderzoeksgebied 

12/13-06-

1943 

Vliegtuigen neergestort in Noord-Berghuizen en Volte. Denekamp: 17-4 

luchtbeschermings-

dienst 

Buiten 

onderzoeksgebied 

12/13-06-

1943 

Halifax explodeert boven Bekspringweg, Noord Berghuizen, 

Oldenzaal. 

Verliesregister 

Luchtoorlog 

13-06-1943 In Noord-Berghuizen, ten noordoosten van het woonhuis van 

Kloeze, stort een Engels vliegtuig neer. Drie huizen lopen 

schade op. 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 111 

13-06-1943 Na middernacht, rond 2 uur, ontstond in de driehoek Losser – 

Oldenzaal – Denekamp een ware heksenketel. Twee Halifaxes 

stortten omlaag, waarvan 1 bij de Volthe ten onder ging en de 

ander ter hoogte van Noord-Berghuizen ontplofte. 

Cornelissen, Van 

grasmat tot 

Fliegerhorst, 301 



 

 

Datum Beschrijving Bron Relevant? 

13-06-1943 Een bommenwerper stort neer 50 meter links van de 

straatweg Oldenzaal – Denekamp, net onder de 

Denekamperbult. Later zal er ook nog eens een Amerikaanse 

jager neerstorten. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 142 

Buiten 

onderzoeksgebied 

13-06-1943 Grote massa’s vliegtuigen trekken over, een aantal komt neer. 

Men heeft er wel 10 of 12 neer zien komen: 1 ligt in drie 

stukken bij ’t Sijenborg aan de straat; 1 verbrande en 1 

onbeschadigde in Volthe, 1 bij Brinkhorst in de Lutte, 1 tussen 

Weerselo en Fleringen. Allen zijn ze op hun terugweg 

verongelukt. 

Dingeldein, Om niet 

te vergeten, 80 

 

13-06-1942 Een Engels vliegtuig komt neer op de gronden van de weduwe 

Mollink in de buurtschap Beuningen. Duitse militairen. 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 111 

 

Buiten 

onderzoeksgebied 

13-06-1943 Ten gevolge van oorlogshandelingen (brisantbommen) in een 

‘onbekende andere gemeente’ is lichte schade aangericht in 

de gemeente Oldenzaal. Er zijn geen slachtoffers te betreuren. 

Er ontstond geen brand. 

Overijssel: 0025.2, 

9245 luchtaanvallen 

Buiten 

onderzoeksgebied 

13-06-1943 Meerdere bommen worden gevonden in Losser, onder andere 

bij het erve Aveskamp en in Overdinkel bij het erf van J. Olde 

Heuvel. Bij het erve Naafs in Overdinkel komen meer dan 100 

bommen (uitgebrande fosforbommen) neer. 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 111 

 

Buiten 

onderzoeksgebied 

23-06-1943 Meer dan 100 uitgebrande fosfor bommen neergevallen. Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 149 

Juli 1943 Op een nacht komen vele kogels in Oldenzaal neer. Zelfs 

vernielt een projectiel de ruit van een slaapkamer. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 143 

Exacte locaties niet 

bekend 

09/10-07-

1943 

Door een bominslag in de gemeente Losser is een woning 

door brand verwoest. 

Losser: 2412, 

luchtbescherming 

Exacte locatie niet 

bekend; 

vermoedelijk heeft 

het te maken met 

onderstaande crash 

09/10-07-

1943 

Crash Lancaster op de Haar tussen Glane en Overdinkel 

(gemeente Losser). 

Verliesregister 

Luchtoorlog 

Buiten 

onderzoeksgebied 

09/10-07-

1943 

Het vliegtuig van John Ingram stort neer aan de 

Kremersveenweg / hoek Haweg in Losser 

Bekke, Plaatsen van 

herinnering, 15 

09-07-1943 Lancaster crasht in De Zoeke bij Glane. Bekke, Plaatsen van 

herinnering, 9 

10-07-1943 Door een brisantbom, brandbommen en een neergestort 

vliegtuig is nabij de Duitse grens matige schade aangericht.  

Er zijn twee licht gewonden te betreuren.  

Overijssel: 0025.2, 

9245 luchtaanvallen 

10-07-1943 In de buurtschap De Haar zijn bommen ontploft en is het huis 

van de familie T. Naafs uitgebrand. Hier is een Engels vliegtuig 

neergestort. 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 112 

 

10-07-1943 Bij Glane, aan de Glanestraat op de Haar te Losser viel een 

Lancaster, waarbij een bom explodeerde. De volgende dag liet 

een Duitse springploeg een andere bom exploderen, bij een 

andere bom werd de ontsteking verwijderd. 

Cornelissen, Van 

grasmat tot 

Fliegerhorst, 302 



 

 

Datum Beschrijving Bron Relevant? 

09/10-07-

1943 

In de richting van de Denekamperweg is een bom 

neergekomen en ontploft. Het woonhuis van Bernard Wilhelm 

Huusken, Denekamperstraat 404 te Ootmarsum brandde 

hierbij af. Bij de boerderij van B.G. Pikkemaat no 28 aan de 

oostzijde van de openbare weg in het buurtschap Klein Agelo 

is een brisantbom gevallen in het weiland. 

Denekamp: 17-4 

luchtbeschermings-

dienst 

Buiten 

onderzoeksgebied 

10-07-1943 Om ongeveer 04.00 uur ontplofte dicht bij de boerderij van 

familie Pikkemaat, aan de Dusinkweg 1 te Klein Agelo, een 

zware brisantbom. Waarschijnlijk was het projectiel voorzien 

geweest van een tijdontsteker en te gelijk met de eerder 

genoemde brandbommen afgeworpen. De schade was enorm. 

Negen koeien werden gedood, terwijl er later nog een moest 

worden afgemaakt. Voor de rest ontstond veel gas- en 

dakschade en zaten er grote barsten in de muren van de 

boerderij. 

Cornelissen, Van 

grasmat tot 

Fliegerhorst, 302 

 

11-07-1943 Een ballon met brandmateriaal was neergekomen nabij de 

Lattropperstraat in de gemeente Denekamp, 600 m NNW van 

de kom en 5m verwijderd van de rand van de weg. 

Denekamp: 17-4 

luchtbeschermings-

dienst 

Buiten 

onderzoeksgebied 

13-07-1943 Jachtopziener Sukkel – van het Arboretum in de Lutte – vindt 

in een haverland 2 flesjes en nog 3 gebroken flesjes. De 

Ortskommandant in Enschede is verwittigd.   

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 112 

 

Buiten 

onderzoeksgebied 

14-07-1943 Op het erf van J.G. Kamphuis, Klein Agelo 26, gemeente 

Denekamp, zijn uitgebrande brandbommen gevonden. Deze 

zijn waarschijnlijk afgeworpen in de nacht van 9 op 10 juli. 

Denekamp: 17-4 

luchtbeschermings-

dienst 

Buiten 

onderzoeksgebied 

17-07-1943 Brandbom gevonden en tot ontbranding gekomen in Zuid-

Lutte. 

Losser: 2412, 

luchtbescherming 

Buiten 

onderzoeksgebied 

26-07-1943 Fw 190 crasht in De Lutte, gemeente Losser. Verliesregister 

Luchtoorlog 

Buiten 

onderzoeksgebied 

26-07-1942 Een Duits vliegtuig neergestort nabij het Lutterzand. Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 112 

26-07-1943 In het Lutterzand, bij de Poppe crasht een Fw 190. Cornelissen, Van 

grasmat tot 

Fliegerhorst, 304 

30-07-1943 Door J.G. Kamphuis, wonende te Klein-Agelo 26, gemeente 

Denekamp, is tijdens het roggemaaien een kleine zeskantige 

brandbom van 1,5 kg gevonden. 

Denekamp: 17-4 

luchtbeschermings-

dienst 

Buiten 

onderzoeksgebied 

10-08-1943 Een ballon met brandmateriaal is neergekomen bij de boerderij 

van Rekers te Tilligte gemeente Denekamp. 

Denekamp: 17-4 

luchtbeschermings-

dienst 

Buiten 

onderzoeksgebied 

11-08-1943 Op een weiland van Gerard Lohuis, in de buurtschap Oud 

Ootmarsum, is een fosforbom/ballonbom neergekomen en 

ontploft. 

Denekamp: 17-4 

luchtbeschermings-

dienst 

Buiten 

onderzoeksgebied 

28-08-1943 Een ballon met fosforbussen dreef laag over de gemeente 

Denekamp. De ballon met toebehoren is opgehaald en 

meegenomen. 

Denekamp: 17-4 

luchtbeschermings-

dienst 

Buiten 

onderzoeksgebied 



 

 

Datum Beschrijving Bron Relevant? 

28-08-1943 Ballon met fosforbussen geborgen in het gemeentehuis. Hij 

was gevonden op de Protestante begraafplaats ten 

noordoosten van het dorp Denekamp. Later is de ballon 

opgehaald door de Wehrmacht. 

NIOD, 216k: 184 

Hoofdinspectie LBD 

29-08-1943 Vanmorgen om half 9 is de turfschuit van schipper Vos, 

liggend in het kanaal aan de Nordhornsestraat in Denekamp, 

door licht kanonvuur uit een vliegmachine beschoten, 

waardoor het schip beschadigd werd en zijn vrouw licht 

gewond. 

Dingeldein, Om niet 

te vergeten, 82 

Buiten 

onderzoeksgebied 

29-08-1943 Een vliegtuig vloog zeer laag over het kanaal Almelo-

Nordhorn. Ongeveer 300m van de Gele brug in de 

verkeersweg Denekamp-Nordhorn liep een aantal kerkgangers 

over de kanaaldijk, die plotseling kogels in het water van het 

kanaal en op de dijk zagen uitslaan. Het turfschip Antje van de 

schipper Koenraad Vos werd met mitrailleurkogels en 2cm 

kanonprojectielen beschoten. 

Denekamp: 17-4 

luchtbeschermings-

dienst 

29-08-1943 Een turfschip, de tjalk ‘Antje’ van familie Vos, werd ter hoogte 

van Denekamp door een Mosquito beschoten. De boot lag in 

het Almelo-Nordhorn Kanaal. Er vielen twee gewonden. 

Hoewel de schade aanzienlijk was zonk het schip niet. 

Cornelissen, Van 

grasmat tot 

Fliegerhorst, 305 

 

16-09-1943 Afgelopen nacht zijn er twee bommen gevallen op de 

kanaaldijk ten oosten van de nieuwe brug in de 

Nordhornschestraat, veel huizen beschadigd. Ik ging kijken en 

zag de eerste gebroken ruiten in het huis van Willem Harmsen 

aan de straat. Hoe verder men ging in de richting van 

Nordhorn, hoe meer vernieling. Overal kan men door de 

huizen heen kijken. De nieuwe kerk miste ook veel pannen en 

had gebroken ruiten. Het café Dierselhuis heel erg getroffen, 

ook het huis van Uhlman enz. Zo gaat het door tot over de 

grens, langs de straat en terzijde ervan. Een bom is gevallen 

aan de voet van de Zuidelijke Kanaaldijk bij de boerderij van 

G. Damhuis, 200 meter van de brug. 

Dingeldein, Om niet 

te vergeten, 84 

Buiten 

onderzoeksgebied 

16-09-1943 In Denekamp, bij het kanaal Alemlo-Nordhorn, viel ter hoogte 

van de plek waar thans het Omleidingskanaal het oude kanaal 

kruist, om 04.08 een bijzonder zware vliegtuigbom. Het was 

een 12.000 ponder die werd gedropt door een Lancaster. De 

bomtrechter had een middellijn van 25 meter. Enkele 

woningen liepen schade op. 

Cornelissen, Van 

grasmat tot 

Fliegerhorst, 305 

 

16-09-1943 300m O.N.O. van de brug in de hoofdverkeersweg Denekamp 

– Nordhorn over het kanaal Almelo-Nordhorn is in het kanaal 

een bom gevallen. Het vermoede kaliber is ca. 2000 kg. 

Denekamp: 17-4 

luchtbeschermings-

dienst 

16-09-1943 Ten gevolge van oorlogshandelingen (brisantbommen) nabij 

het kanaal Almelo – Nordhorn in gemeente Denekamp is 

matige schade aangericht. Er zijn 6 gewonden te betreuren. Er 

ontstond geen brand. 

Overijssel: 0025.2, 

9245 luchtaanvallen 

29-09-1943 Brandbommen gevonden in de buurtschap Groot-Agelo. 3 

brandhaarden, waarvan 2 ter hoogte van Ootmarsum en 1 in 

de richting van Lattrop. Ook in Noord-Deurningen zijn 

brandbommen gevallen. 

Denekamp: 17-4 

luchtbeschermings-

dienst 

Buiten 

onderzoeksgebied 



 

 

Datum Beschrijving Bron Relevant? 

10-10-1943 15:00 tijdens een populaire voetbalwedstrijd vinden er 

luchtgevechten plaats boven Oldenzaal. Overal vindt men 

granaat- en bomscherven en kogels. Deskundigen vermoeden 

dat er een bom in de lucht is ontploft. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 146 

Exacte locaties niet 

bekend 

10-10-1943 Te losser achter de zogenaamde kleigaten van Osse is een 

bom ontploft in een weiland. De krater heeft een doorsnede 

van 8 m en is 3 m diep. 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 112 

Buiten 

onderzoeksgebied 

10-10-1943 Te Overdinkel achter de boerderij van Beernink wonende 

0.620 is een gedeelte van een vliegtuig neergevallen. 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 112 

10-10-1943 Bij Losser kwam eveneens van alles uit de lucht vallen. Zo viel 

achter de boerderij van Beernink in Overdinkel een stuk 

vliegtuig, terwijl bij de kleigaten van Losser een tweetal 

brisantbommen terecht kwamen. Slechts 1 kwam tot 

ontploffing. 

Cornelissen, Van 

grasmat tot 

Fliegerhorst, 311-

312 

19-10-1943 Drie ontbrande fosforbommen gevonden, 3 km ten noorden 

van het dorp Losser, vermoedelijk de tevoren afgeworpen. 2 

km oostelijk van deze plaats zijn nog twee niet ontplofte 

fosforbommen gevonden, waarvan 1 op Duits grondgebied. 

Losser: 2412, 

luchtbescherming 

Buiten 

onderzoeksgebied 

20-10-1943 Een niet-ontplofte granaat komt door het dak van een woning 

aan de Gammelkerstraat in Oldenzaal. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 144 

Buiten 

onderzoeksgebied 

20-10-1943 In Oldenzaal viel om vier ’s morgens een niet ontplofte Flak 

granaat door het dak van een woning aan de 

Gammelkerstraat. 

Cornelissen, Van 

grasmat tot 

Fliegerhorst, 312 

05-11-1943 In de Hofstraat in Oldenzaal valt een soort rookbom. Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 140 

Buiten 

onderzoeksgebied 

05-11-1943 Luchtgevecht boven Oldenzaal, her en der kwamen stukken 

metaal, afkomstig van projectielen en vliegtuigen, in de stad 

terecht. In de Hofstraat viel een soort rookbom. 

Cornelissen, Van 

grasmat tot 

Fliegerhorst, 313 

22-12-1943 Twee reservebrandstoftanks zijn neergekomen op het 

landgoed Singraven te Denekamp. 

NIOD, 216k: 184 

Hoofdinspectie LBD 

Geen indicatie voor 

CE 

22-12-1943 2 reservebenzinetanks zijn neergekomen op het landgoed 

Singraven te Denekamp. 

Denekamp: 17-4 

luchtbeschermings-

dienst 

1943 Het dorp Hengevelde werd bij vergissing door de Amerikanen 

gebombardeerd. Hierdoor vielen 7 doden. 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 132 

Buiten 

onderzoeksgebied 

1944 Nu de jagers zoveel treinen beschieten is het op de 

Koppelboer levensgevaarlijk. De Eekte loopt eveneens risico’s. 

Keer op keer duikt er een machine naar beneden. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 186 

Spoorlijn is buiten 

onderzoeksgebied 

1944 Bij het station van Oldenzaal en in de omgeving van villa op 

het Kalheuvelpink graven Oldenzalers zogenaamde 

schuttersputjes. Bij de Watertoren worden verdedigingswerken 

aangelegd ten behoeve van het ziekenhuis. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 192 

Buiten 

onderzoeksgebied 



 

 

Datum Beschrijving Bron Relevant? 

1944 Door de vele stukken afweergeschut die rond Oldenzaal staan 

opgesteld (het vliegveld, Deurningen, Bentheim, Salzbergen, 

twee of drie stukken flak op spoorwagons bij het station, op de 

Enschedestraat en bij de Bentheimerstraat) lopen de 

Oldenzalers dagelijks gevaar door granaatsplinters geraakt te 

worden. Op het dak van een huis aan de Sparstraat 47 ontploft 

een granaat van het luchtafweergeschut. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 199 

Incidentele 

luchtafweer-

granaten leiden 

volgens de WSCS-

OCE niet tot 

verdacht gebied (zie 

Bijlage 2) 

1944 Het geschiedt met regelmaat van de klok dat jagers boven of 

in de nabijheid van Oldenzaal als een havik neerstorten en 

salvo’s afvuren op legervoertuigen. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 201 

Exacte locatie niet 

bekend 

1944 Op de ijsbaan achter de Sparstraat in Oldenzaal is licht 

afweergeschut opgesteld. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 201 

Buiten 

onderzoeksgebied 

Januari 

1944 

Verschillende meldingen van neergekomen kogels in 

Oldenzaal, bij het Lyceum wordt iemand zodanig door 

scherven gewond dat hij in het ziekenhuis wordt opgenomen. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 175 

Buiten 

onderzoeksgebied 

04-01-1944 Vermoedelijk liggen er 5 blindgangers in de gemeente Losser. 

1 wordt gedemonteerd en 2 heeft men laten ontploffen, maar 

de andere 2 zitten vermoedelijk nog in de grond. 

Losser: 2413, 

luchtbescherming 

Exacte locatie 

onbekend 

09-01-1944 Veel meldingen komen binnen m.b.t. het neerkomen van 

mitrailleurkogels en lichte projectielen / projectielscherven op 

verschillende wegen en straten in en om het dorp Denekamp 

en op de velden van de buurtschap Lattrop, gemeente 

Denekamp. 

Denekamp: 17-4 

luchtbeschermings-

dienst 

Exacte locaties niet 

bekend 

14-01-1944 In een bos, bij perceel N.L. 79 (Noord-Lutte), eigendom van de 

heer G. Sanderink, stort een 2-motorige Messerschmitt neer.  

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 112 

Buiten 

onderzoeksgebied 

14/15-01-

1944 

Bf 110 crasht in De Lutte gemeente Losser. Verliesregister 

Luchtoorlog 

22-01-1944 Op het land van landbouwer Rolink in de Noord-Lutte stort een 

4-motorig Engels vliegtuig neer. De Halifax B-111 

serienummer H.X. -312 kwam in stukken neer op de akkers 

van Roolink, Noord-Lutte 143 en J. oude Ophuis no. 117.  

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 112 

Buiten 

onderzoeksgebied 

22-01-1944 Halifax ontploft ter hoogte van Lutterzand, even ten 

noordwesten van de Kribbenburg. 

Cornelissen, Van 

grasmat tot 

Fliegerhorst, 322 

22-01-1944 Een Halifax stort neer bij de Kribbenburg, op de 

Lutterzandweg, De Lutte. 

Bekke, Plaatsen van 

herinnering, 21 

30-01-1944 12.45 – 1.40 gedurende luchtgevechten wordt melding 

gemaakt van talloze mitrailleurkogels en enige ontploffende 

projectielen in het dorp Denekamp. Verwondingen worden niet 

vastgesteld, behalve sporen op wegdek en huizen werden 

slechts kapotte dakpannen en stukgeschoten stenen van 

huizen geconstateerd. De schade aan deze eigendommen is 

echter te verwaarlozen. 

NIOD, 216k: 184 

Hoofdinspectie LBD 

Exacte locaties niet 

bekend 

30-01-1944 Gedurende luchtgevechten boven de gemeente Denekamp 

worden meldingen gemaakt van talloze mitrailleurkogels en 

enige ontploffende projectielen in het dorp Denekamp.  

Denekamp: 17-4 

luchtbeschermings-

dienst 



 

 

Datum Beschrijving Bron Relevant? 

30-01-1944 Noodlanding van een eenmotorige Messerschmitt in Noord-

Lutte.  

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 113 

30-01-1944 Bf 109 noodlanding Beuningerstraat nabij De Lutte (gemeente 

Losser. 

Verliesregister 

Luchtoorlog 

Buiten 

onderzoeksgebied 

30-01-1944 In Noord-Deurningen aan de Johanninksweg is een 

benzinetank neergekomen. 

Denekamp: 17-4 

luchtbeschermings-

dienst 

Geen indicatie voor 

CE 

10-02-1944 Fw 190 crasht in Lattrop, gemeente Denekamp. Verliesregister 

Luchtoorlog 

Exacte locaties niet 

bekend 

10-02-1944 Fw 190 is uit grote hoogte loodrecht neergestort en heeft zich 

diep ingegraven in een weide naast de boerderij van 

landbouwer Scholte, Lattrop 4, gemeente Denekamp. Het 

toestel is uit elkaar geslagen en verbrand en grotendeels 

onder de bodem verdwenen. Het bergingscommando van het 

vliegveld Twente zal gelegener tijd de resten verwijderen. 

Verdere ongelukken zijn niet voorgekomen. Verder werden 

nog twee reservebrandstoftanks gevonden. Ten slotte werd 

melding gemaakt dat de kapitale boerderij van H.J. 

Scholtenhave te Denekamp tijdens luchtgevechten door het 

inslaan van projectielen in brand was geraakt, de boerderij is 

grotendeels afgebrand. 

NIOD, 216k: 184 

Hoofdinspectie LBD 

10-02-1944 Vliegtuig brandend neergestort in Zuid-Lutte, aan de straatweg 

Oldenzaal-Bentheim. 

Losser: 2413, 

luchtbescherming 

10-02-1944 Een Fw190 is neergestort in een weide naast de boerderij van 

Scholte, Lattrop 4 gemeente Denekamp. Een benzinetank 

werd gevonden bij de woning van C.C. Weerkamp 

De boerderij van H.J. Scholtenhave te Denekamp was tijdens 

de luchtgevechten geraakt door projectielen en in brand 

gevlogen. De boerderij is grotendeels afgebrand.  

In de buurtschap Noord-Deurningen zijn twee benzinetanks 

neergekomen bij landbouwer Goosink. 

Denekamp: 17-4 

luchtbeschermings-

dienst 

10-02-1944 Fw 190 crasht in De Poppe gemeente Losser. Verliesregister 

Luchtoorlog 

Buiten 

onderzoeksgebied 

10-02-1944 In de Poppe stort een Fw 190 neer. Cornelissen, Van 

grasmat tot 

Fliegerhorst, 323 

23-02-1944 In de buurtschap De Lutte stort een Engels vliegtuig neer.  Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 113 

Buiten 

onderzoeksgebied 

29-02-1944 Vier reservebenzinetanks neergekomen in de gemeente 

Denekamp. 

NIOD, 216k: 184 

Hoofdinspectie LBD 

Geen indicatie voor 

CE 

29-02-1944 In het buurtschap Breklenkamp zijn vier reserve benzinetanks 

neergekomen. 

Denekamp: 17-4 

luchtbeschermings-

dienst 

Maart 1944 Een schooljongen uit de Molenstraat in Oldenzaal wil een 

projectiel demonteren in de kelder. Een ontploffing volgt, zijn 

linker onderbeen en rechterpink moeten geamputeerd worden. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 209 

Exacte locaties niet 

bekend 

06-03-1944 P-47 crasht bij de Rammelbeekweg in Denekamp. Verliesregister 

Luchtoorlog 

Buiten 

onderzoeksgebied 



 

 

Datum Beschrijving Bron Relevant? 

06-03-1944 Tegen 3 uur hevig luchtgevecht; Duitse jagers tegen een groot 

aantal bommenwerpers. Een bommenwerper aangeschoten, 

een jager neergedaald in Breklenkamp. Er wordt hevig 

geschoten, kogels ketsen in het dorp op de straten. Bij het 

ziekenhuis drong een kleine granaat in het trottoir. In Lattrop is 

een Amerikaanse jager neergestort, in Reutum een 

bommenwerper. 

Dingeldein, Om niet 

te vergeten, 89 

06-03-1944 Een Amerikaanse eenpersoons jager stortte brandend neer op 

een weideterrein behorende aan B. Roelink, Lattrop 20 a 

Vele boordwapenpatronen en projectielen kwamen neer in het 

dorp Denekamp. Geringe schade. 

Denekamp: 17-4 

luchtbeschermings-

dienst 

06-03-1944 Tijdens hevige luchtgevechten zijn vele boordwapenpatronen 

en – projectielen in het dorp Denekamp en in de omgeving 

neergekomen. Een vliegtuig stortte richting Lattrop brandend 

neer. De kogelinslagen hebben geen persoonlijke ongelukken 

noch noemenswaardige schade aan eigendommen of wegen 

toegebracht. Het neergestorte vliegtuig is een Amerikaanse 

eenpersoons eenmotorige jager die bij het inslaan totaal 

vernietigd is en welks resten verbrandden. De piloot is 

gearresteerd. De resten liggen op een weideterrein van B. 

Roelink, Lattrop 20a. 

NIOD, 216k: 184 

Hoofdinspectie LBD 

08-03-1944 Luchtgevecht boven Beuningen, een Duits jachtvliegtuig stort 

neer in Beuningen. 

Losser: 2413, 

luchtbescherming 

Buiten 

onderzoeksgebied 

23-03-1944 Tijdens het overvliegen van meerdere vliegtuigen is een 

Amerikaans blusapparaat naar beneden gekomen en in de 

gemeente gevallen. 

NIOD, 216k: 184 

Hoofdinspectie LBD 

Geen indicatie voor 

CE 

23-03-1944 Een Amerikaans brandblusapparaat kwam neer in 

Breklenkamp. 

Denekamp: 17-4 

luchtbeschermings-

dienst 

24-03-1944 Bominslag over de grens op Duits gebied, maar die avond 

waren ook drie blindgangers in de gemeente Denekamp 

neergekomen. De bevolking van deze verlaten streek had het 

huilen van bommen gehoord, maar niet het ploffen. De 

inslaggaten hebben een middellijn van circa 1.50 m. De 

bommen zijn in de weke bodem verdwenen. 

NIOD, 216k: 184 

Hoofdinspectie LBD 

Buiten 

onderzoeksgebied 

24-03-1944 Bominslag over de grens op Duits gebied. 

3 blindgangers zijn neergekomen in Lattrop en Tilligte. 

Denekamp: 17-4 

luchtbeschermings-

dienst 

07-04-1944 2 benzinetanks neergekomen, aan de Vasserweg en in Groot 

Agelo. 

Denekamp: 17-4 

luchtbeschermings-

dienst 

Geen indicatie voor 

CE 

08-04-1944 Verschillend luchtdoelprojectielen neergekomen in Denekamp. 

3 bij G.J. Derkman, B.D.4; 1 in de RK meisjesschool aan de 

Willem de Zwijgerstraat en 1 in het RK ziekenhuis in dezelfde 

straat. 

Denekamp: 17-4 

luchtbeschermings-

dienst 

Incidentele 

luchtafweer-

granaten leiden 

volgens de WSCS-

OCE niet tot 

verdacht gebied (zie 

Bijlage 2) 



 

 

Datum Beschrijving Bron Relevant? 

08-04-1944 Ten gevolge van brisantbommen in het noordelijk deel van het 

dorp Losser is matige schade aangericht. Er zijn 1 dode en 3 

gewonden te betreuren. 

Overijssel: 0025.2, 

9245 luchtaanvallen 

Buiten 

onderzoeksgebied 

 

08-04-1944 22 kleine brisantbommen neergekomen bij de Postweg tussen 

Losser – De Lutte en Oldenzaal, geen schade. Later is nog 

een blindganger gevonden. 

Losser: 2413, 

luchtbescherming 

08-04-1944 Een bom valt in de buurt van de boerderij Groote Beverborg in 

Zuid-Lutte. De 25-jarige landbouwersknecht Gerhardus 

Johannes Olde Teussink, wonende in Zuid-Lutte, wordt daarbij 

door een bomscherf dodelijk getroffen. 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 113 

12-04-1944 Schietoefeningen voor het luchtafweergeschut, de driehoek 

‘weg Oldenzaal – Ootmarsum, kanaal, weg Reutum – 

Oldenzaal’ is voor alle verkeer gesloten van ’s morgens 6 tot ’s 

middags 12 uur. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 181-

182 

Buiten 

onderzoeksgebied 

12-04-1944 In buurtschap Groot-Agelo zijn twee 8.8 Duits luchtdoelgranaat 

neergekomen. Dit projectiel is afkomstig van de 

schietoefeningen van een flakbatterij in de buurtschap 

Deurningen. 

Denekamp: 17-4 

luchtbeschermings-

dienst 

Incidentele 

luchtafweer-

granaten leiden 

volgens de WSCS-

OCE niet tot 

verdacht gebied (zie 

Bijlage 2) 

13-04-1944 In de buurtschap Groot-Agelo op een heideperceel ten 

zuidoosten van de woning van H. Westerik is een projectiel 

van het luchtdoelgeschut neergekomen. Een dag later is 

eenzelfde projectiel daar dichtbij ingeslagen. Deze granaten 

zijn afkomstig van op 12 april 1945 gehouden 

schietoefeningen van een flakbatterij in de buurtschap 

Deurningen gemeente Weerselo. 

NIOD, 216k: 184 

Hoofdinspectie LBD 

13-04-1944 Een vliegtuig scheert laag over Oldenzaal. Er volgen twee 

zware explosies. Drie woningen, een eindje voorbij het 

Parochiehuis, pal naast de hoek die de Katoenstraat maakt 

met de Lyceumstraat, hebben een voltreffer gehad. Ze zijn 

volkomen vernield. De andere bom heeft een gat geslagen op 

de grens van het schoolplein van de Koningin des 

Vredesschool en de straat. Twee grote kraters markeren de 

plaatsen, er vallen meerdere doden. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 182 

Buiten 

onderzoeksgebied 

13-04-1944 Ten gevolge van oorlogshandelingen (brisantbommen) nabij 

de Lcyeumstraat is aanzienlijke schade aangericht in de 

gemeente Oldenzaal. Er zijn 3 doden en 2 zwaargewonden te 

betreuren. Er ontstond geen brand. 

Overijssel: 0025.2, 

9245 luchtaanvallen 

13-04-1944 In Oldenzaal vallen twee brisantbommen. 1 komt terecht bij de 

Lyceumstraat en de ander aan de rand van het schoolplein 

van de Koningin des Vredesschool. Een huis kreeg een 

voltreffer en het hele gezin Grooters kwam daarbij om het 

leven. 

Cornelissen, Van 

grasmat tot 

Fliegerhorst, 336 

24-04-1944 Bom is neergekomen en ontploft in het land van B. Rolink, 

Oud Ootmarsum 8. 

Denekamp: 17-4 

luchtbeschermings-

dienst 

Buiten 

onderzoeksgebied 



 

 

Datum Beschrijving Bron Relevant? 

27-04-1944 Melding dat in de voorgaande dagen enkele 

luchtdoelprojectielen zijn neergekomen: 

1. Een in de Slotgaren op Beugelscamp, naast het 
voetbalterrein 

2. Een in het Blokhuisbos, gelegen aan de Molendijk 
3. Een in het Boomgaardbos, gelegen aan de Dinkel bij 

de watermolen 
4. Een in het Akkermaalshout, gelegen aan de 

Ootmarsumsestraat, hoek oprijlaan Singraven 
5. Twee in de Hagelmeien, zuidelijk van de Dinkel 

tegenover boerderij Koekoek 

Mogelijk zijn deze projectielen blindgangers of zijn ze onder de 

grond ontploft omdat er geen explosies zijn gehoord. Mogelijk 

zijn er meerdere projectielen neergekomen, maar het dichte 

hakhout bemoeilijkt precieze nasporingen. Bewaking van het 

terrein is niet noodzakelijk aangezien de bossen van het 

landgoed Singraven niet voor publiek toegankelijk zijn . 

NIOD, 216k: 184 

Hoofdinspectie LBD 

Incidentele 

luchtafweer-

granaten leiden 

volgens de WSCS-

OCE niet tot 

verdacht gebied (zie 

Bijlage 2) 

27-04-1944 Op het landgoed Singraven zijn diverse luchtdoelprojectielen 

neergekomen. 

Denekamp: 17-4 

luchtbeschermings-

dienst 

28-04-1944 Een trechter van een ontplofte bom gevonden in het land van 

B. Rolink, Oud Ootmarsum 8, gemeente Denekamp. De 

explosie zou op 24 maart 1944 plaats moeten hebben gehad, 

om 20.50 op die dag werd het in de juiste richting 

waargenomen door de luchtwachtdienst. 

NIOD, 216k: 184 

Hoofdinspectie LBD 

Buiten 

onderzoeksgebied 

30-04-1944 Op het erf van de boerderij Koekkoek op Singraven is een 

projectiel van het afweergeschut neergekomen en later 

ontploft. 

Denekamp: 17-4 

luchtbeschermings-

dienst 

Incidentele 

luchtafweer-

granaten leiden 

volgens de WSCS-

OCE niet tot 

verdacht gebied (zie 

Bijlage 2) 

10-05-1944 In Zuid-Lutte bij perceel 211 wordt op het land een mitrailleur 

gevonden met 86 scherpe patronen. Weduwe Tönis deed 

aangifte. Bij perceel 79 in Noord-Lutte wordt een loop van een 

mitrailleur gevonden. 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 113 

 

Buiten 

onderzoeksgebied 

19-05-1944 Aan de Denekamperstraat in Noord-Berghuizen wordt een 

boven de grond uitstekend projectiel gevonden. Het wordt 

meegenomen door het hoofd van de afdeling 

Luchtbescherming en een Duitse militair. 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 113 

 

Buiten 

onderzoeksgebied 

19-05-1944 P-47 crasht nabij de weg Hengelo – Oldenzaal, nabij 

Deurningen. 

Verliesregister 

Luchtoorlog 

Buiten 

onderzoeksgebied 

23-05-1944 Ten gevolge van brisantbommen in de wijk Zuid-Berghuizen is 

lichte schade aangericht. Er zijn geen slachtoffers te 

betreuren. 

Overijssel: 0025.2, 

9245 luchtaanvallen 

Buiten 

onderzoeksgebied 

23-05-1944 Twee diepe gaten met een doorsnede van 7 meter en een 

diepte van 7 meter worden in een weiland in Zuid-Berghuizen 

aangetroffen. Schade ontstond aan de percelen no. 134a en 

134c. 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 114 

 

31-05-1944 In Groot-Agelo ontstond een heidebrand. Oorzaak: 

luchtdoelgeschut. 

Overijssel: 0025.2, 

9245 luchtaanvallen 

Buiten 

onderzoeksgebied 



 

 

Datum Beschrijving Bron Relevant? 

Juni 1944 Arbeiders van de Dienst Openbare Werken moeten eind juni 

schuttersputjes graven, op 5 meter afstand van elkaar en wel 

langs een stuk van de route Hengelosestraat – Rondweg – 

Denekamperstraat. De gaten zijn zo diep dat een man erin kan 

staan. Als er gevaar dreigt kunnen ze bescherming bieden aan 

soldaten en passanten. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 200 

Deze zijn te zien op 

luchtfoto 3015 van 

23-03-1945. 

Volgens de WSCS-

OCE leiden 

mangaten niet tot 

verdacht gebied (zie 

Bijlage 2) 

20-06-1944 Een jager duikt boven Oldenzaal neer en beschiet in de Eekte 

een legertrein. Een Duitser sneuvelt en verschillende raken 

gewond. De locomotief is finaal in puin geschoten. Woningen 

aan de Lyceumstraat zijn beschadigd. Ook midden in de stad 

komen kogels neer. Enkele daken zijn kapot en een kogel 

versplinterde ruiten van het gebouw Openbare Werken op de 

Eiermarkt. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 193 

Buiten 

onderzoeksgebied 

20-06-1944 De NS vermeldt de beschieting van trein 655.100 tussen 

Oldenzaal en Hengelo, waarbij een soldaat werd gedood en 

een gewond. Waarschijnlijk gaat het hier om een Mustang. 

Zwanenburg, Nooit 

was het stil II, 242 

20-06-1944 Bij Oldenzaal werd in de Eekte een legertrein beschoten. De 

locomotief werd vernietigd. De rondom Oldenzaal opgesteld 

Flak-stellingen hadden hevig teruggevuurd op de Amerikaanse 

jachttoestellen. Een stelling werd hierdoor ontdekt en 

eveneens aangevallen, waardoor een Duitser om het leven 

kwam en een ander gewond raakte. 

Cornelissen, Van 

grasmat tot 

Fliegerhorst, 304 

29-06-1944 09.10 uur wordt trein 654.077 tussen Oldenzaal en de grens 

beschoten, 5 soldaten gedood, 30 zwaar gewond. 

Zwanenburg, Nooit 

was het stil II, 246 

Buiten 

onderzoeksgebied 

29-06-1944 Militaire trein op ca 2 km van de Duitse grens door vliegtuigen 

beschoten. 6 wagons brandden uit, aanhoudende 

ontploffingen werden gehoord. 

Losser: 2413, 

luchtbescherming 

29-06-1944 Om 09.15 bevuurden Amerikaanse jagers een trein tussen 

Oldenzaal en de grens. 5 Duitsers sneuvelden en niet minder 

dan 30 raakten gewond. 

Cornelissen, Van 

grasmat tot 

Fliegerhorst, 304 

27-07-1944 Vanavond ongeveer 19:30 is een Amerikaanse jager, die 

blijkbaar motordefect had, neergestort midden op de 

Oldenzaalschestraat tussen Elzahoeve en Sijenborg. Totaal 

vernield, groot gat in de straat, wegdek omhoog geperst. De 

piloot is omgekomen. 

Dingeldein, Om niet 

te vergeten, 91 

Buiten 

onderzoeksgebied 

29-07-1944 4 of 5 Mustangs doen een aanval op een Duitse troepentrein 

bij het viaduct Lossersedijk, de Lutte richting Oldenzaal. Vanaf 

de Duitse grens werd de trein in de lengte beschoten. Op de 

trein was voor en achter luchtafweergeschut geïnstalleerd, 

maar de Duitsers hadden geen tijd om die in stelling te 

brengen. Er vielen vele doden en gewonden.. 

Bekke, Plaatsen van 

herinnering, 24 

 

Buiten 

onderzoeksgebied 

29-07-1944 4 vliegtuigen beschieten een trein van de Wehrmacht bij de 

Oude Postweg. De trein was in brand geschoten, en de daarin 

opgeslagen munitie ontplofte. Verschillende doden en 

gewonden onder de Wehrmacht. 

Losser: 2413, 

luchtbescherming 



 

 

Datum Beschrijving Bron Relevant? 

04-08-1944 Een jager komt op Oldenzaal toe, dan weigert de motor en 

bijna loodrecht stort het toestel neer. Knetter van 

mitrailleurkogels, een doffe knal, wat rook en het is gebeurd. 

Bijna aan het eind van de Denekamper Bult, richting 

Denekamp, is het vliegtuig neergekomen. De piloot heeft een 

gat in de grond geslagen. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 186 

Buiten 

onderzoeksgebied 

04-08-1944 Bij Oldenzaal stortte om 20.25 een Amerikaanse P-47 neer. 

Het lichaam van de piloot liet een diepe afdruk in de aarde 

achter aan de Denekamperstraat. Het vliegtuig stortte neer op 

de Denekamperstraat. 

Cornelissen, Van 

grasmat tot 

Fliegerhorst, 342 

04-08-1944 P-47 komt neer bij Denekamperstraat km 61.2, Noord-

Berghuizen, gemeente Losser. 

Verliesregister 

Luchtoorlog 

05-08-1944 Een Amerikaanse éénpersoons jager neergestort. Vlieger 

omgekomen. 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 114 

 

24-08-1944 In Groot Agelo ontstond een heidebrand. Oorzaak: brandend 

voorwerp uit vliegtuig. 

Overijssel: 0025.2, 

9245 luchtaanvallen 

Buiten 

onderzoeksgebied 

06-09-1944 ’s Middags beschoten jachtvliegtuigen een trein bij de 

Koppelboer in Oldenzaal. Een Duitse soldaat kwam om het 

leven en de locomotief werd zwaar beschadigd. 

Cornelissen, Van 

grasmat tot 

Fliegerhorst, 344 

17-09-1944 Door de Duitsers werd een viertal huizen opgeblazen om zo 

een beter zicht op de Rijn te krijgen. Daartoe behoorde ook het 

perceel Heuvelink no. 14, bewoond door mevrouw J.M. 

Strategier-Fischer.  

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 120 

 

Buiten 

onderzoeksgebied 

17-09-1944 Tegen half 12 duikt een jager boven Oldenzaal naar beneden 

en beschiet legerauto’s in de Steenstraat. Een paar huizen 

krijgen lichte schade; de Sint-Antoniuskerk ook. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 201 

Buiten 

onderzoeksgebied 

23-09-1944 Even na 5 uur in de middag naderen 5 Amerikaanse jagers 

Oldenzaal. De flak begint te ratelen. De jagers schieten terug. 

Oldenzaal verdwijnt geschrokken in de kelders. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 201 

Flak is buiten 

onderzoeksgebied 

23-09-1944 Bij Oldenzaal hadden vijf Amerikaanse jagers een beschieting 

uitgevoerd. 

Cornelissen, Van 

grasmat tot 

Fliegerhorst, 349 

28-09-1944 Mislukte wapenafworp voor het verzet, de wapens vielen vlak 

bij de Duitsers aan het grenskantoor Rammelbeek. De wapens 

zijn toch veilig gesteld door het verzet. 

Boink, In 

herdenking, 38 

Buiten 

onderzoeksgebied 

03-10-1944 Er valt een bom bij het slachthuis aan de Parallelstraat in 

Oldenzaal. Een kantoorgebouw van het abattoir loopt schade 

op. Ook zijn er drie bommen bij de Leemsteeg gevallen. 

Gelukkig zijn er geen doden, wel schade. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 201 

Buiten 

onderzoeksgebied 

03-10-1944 Net voor middernacht vielen vier brisantbommen in Oldenzaal. 

Drie kwamen terecht bij de Leemsteeg en 1 bij het 

kantoorgebouw van het slachthuis aan de Parallelstraat. 

Persoonlijke ongevallen deden zich niet voor. 

Cornelissen, Van 

grasmat tot 

Fliegerhorst, 350 



 

 

Datum Beschrijving Bron Relevant? 

09-10-1944 Om 22:15 scheerde er een vliegmachine rakelings over de 

huizen, die mitrailleurvuur gaf op een Duitse auto voor het huis 

van de wed. Rikkerink aan de Oldenzaalschestraat in 

Denekamp. Dit huis is zwaar beschadigd door kogels, dat van 

H. Mensink ook, maar in mindere mate. Er zouden een Duitser 

en een NSB’er gewond zijn. 

Dingeldein, Om niet 

te vergeten, 100 

Buiten 

onderzoeksgebied 

10-10-1944 Vanmorgen wemelde het nog op de esch bij ons huis van 

Duitse soldaten, die Deckungslocher in lange rijen moeten 

graven. Ook vlak langs de kerkhofshaag in Denekamp graven 

zij gaten. 

Dingeldein, Om niet 

te vergeten, 100 

Buiten 

onderzoeksgebied 

13-10-1944 Bij boer Mollink jr. (Horsthuis) in Tilligte is door de Duitsers 

munitie in het land gevonden. 

Dingeldein, Om niet 

te vergeten, 100 

Buiten 

onderzoeksgebied 

13-10-1944 1 bom gevallen en ontploft in De Marke. Losser: 2413, 

luchtbescherming 

Buiten 

onderzoeksgebied 

19-10-1944 In de omgeving van de Poppe zijn 16 brisantbommen gevallen 

en ontploft, er liggen vermoedelijk nog twee blindgangers. 

Losser: 2413, 

luchtbescherming 

Buiten 

onderzoeksgebied 

23-10-1944 20:00 viel er een bom bij de boerderij Steenkamp in ’t 

Lattropper veld. Een schuur vernield, het huis beschadigd. 

Dingeldein, Om niet 

te vergeten, 101 

Buiten 

onderzoeksgebied 

26-10-1944 Een Amerikaanse jager in Noord-Berghuizen onder de 

gemeente Losser neergekomen. Piloot neergekomen met een 

parachute bij het station van Oldenzaal en door Duitse 

militairen meegenomen. 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 114 

 

Exacte locatie niet 

bekend; niets te 

zien op luchtfoto 

3015 van 23 maart 

1945 

26-10-1944 P-51 stort neer in Noord-Berghuizen, gemeente Losser (Kautz 

Jr., POW). 

Verliesregister 

Luchtoorlog 

 

29-10-1944 Omstreeks 11.00 uur, zijn 13 brisantbommen uitgeworpen 

door Engelse of Amerikaanse vliegtuigen. Ze zijn niet ontploft. 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 114 

 

Exacte locatie 

onbekend 

30-10-1944 17 brisantbommen uitgeworpen bij het dorp Losser. Losser: 2413, 

luchtbescherming 

Buiten 

onderzoeksgebied 

01-11-1944 Om 9 uur ’s avonds valt een bom op de rails bij de Koppelboer 

in Oldenzaal. Enkele wagons zijn uit de rails gelopen. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 202 

Buiten 

onderzoeksgebied 

02-11-1994 Een brisantbom uitgeworpen omstreeks 01.15 uur in de berm 

van de spoorweg Oldenzaal-Bentheim, waardoor schade werd 

aangericht aan verschillende wagons van een passerende 

trein. 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 114 

 

Buiten 

onderzoeksgebied 

05-11-1944 Omstreeks 13.30 uur vallen brokstukken van een Engels of 

Amerikaans vliegtuig neer in de Zandbergen te Losser tussen 

grenspaal 3 en 4. 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 114 

 

Buiten 

onderzoeksgebied 

06-11-1944 Bommen gevallen in Noord-Berghuizen. Tien percelen lopen 

schade op. 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 114 

Exacte locatie niet 

bekend; geen 

bevestiging van 

andere bronnen 



 

 

Datum Beschrijving Bron Relevant? 

06-11-1944 Tegen half 1 cirkelen 8 Amerikaanse jagers boven Oldenzaal. 

Een duikt en werpt een bom vlak bij de rails in de Leemsteeg. 

Een boerenhuis wordt ernstig beschadigd, 2 vrouwen raken 

gewond door kogels. Dan zien ze een trein bij de Koppelboer, 

er vallen enkele bommen. 3 burgers en 6 militairen sterven, 

een dertigtal soldaten is gewond. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 202 

Buiten 

onderzoeksgebied 

06-11-1940 In de middag verschenen 8 Amerikaanse jagers boven 

Oldenzaal. Eerst werd een bom bij de Leemsteeg afgeworpen. 

Hierdoor raakte een huis beschadigd, terwijl twee vrouwen 

door rondvliegende kogels werden verwond. Even daarna 

concentreerden de vliegers zich op een trein bij de 

Koppelboer. Flak vuurde verbeten, maar kon niet verhinderen 

dat enkele bommen werden afgegooid. Hierdoor werden zes 

Duitsers en 3 Oldenzalers gedood. Dertig andere Duitsers 

werden gewond. 

Cornelissen, Van 

grasmat tot 

Fliegerhorst, 355 

 

 

 

 

11-11-1944 24 Bostons voeren aanvallen uit op de spoorbrug bij 

Roermond en op een spoorwegknooppunt bij Oldenzaal. 

Hierbij waren ook Mitchells van 320 Squadron betrokken. De 

aanval op Oldenzaal moest in twee golven door 72 vliegtuigen 

worden gedaan, maar slechts 24 voerden de opdracht uit, 

waarbij bijna 43 ton brisant werd afgeworpen. 

Zwanenburg, Nooit 

was het stil II, 443 

Spoorlijn is buiten 

onderzoeksgebied 

11-11-1944 Vijf bommen neergekomen in Zuid-Lutte bij boerderij no. 214. 

Gaten van 7 à 8 meter doorsnede en 2 à 3 meter diep. Dak- 

en glasschade aan vijf woonhuizen. 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 114 

Buiten 

onderzoeksgebied 

16-11-1944 14:30 valt een bom in de buurt van de Tankenberg in 

Oldenzaal. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 202 

Buiten 

onderzoeksgebied 

16-11-1944 Op de Tankberg bij Oldenzaal viel die middag een brisantbom. 

Alleen bij wat gewassen trad beschadiging op. 

Cornelissen, Van 

grasmat tot 

Fliegerhorst, 356 

19-11-1944 Even na 08:00 schiet alles wat vuren kan op twee 

Amerikaanse jagers, die desondanks naar het station van 

Oldenzaal duiken en twee bommen afwerpen. Een ontploft. 

Woningen worden beschadigd en ruiten begeven het. Van de 

bemanning van de luchtafweer sneuvelt een soldaat en een 

andere wordt zwaar gewond. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 203 

Buiten 

onderzoeksgebied 

19-11-1944 Boven Oldenzaal verschenen tot drie keer toe Amerikaanse 

jagers. Bij de eerste aanval, in de ochtend, werden twee 

bommen bij het station gegooid. 1 ontplofte, waardoor een 

bemanningslid van een Flak werd gedood en een ander 

gewond. 

Cornelissen, Van 

grasmat tot 

Fliegerhorst, 357 

21-11-1944 Reservetank komt in de Westwal te Oldenzaal neer, aan een 

huis wordt enige schade aangericht. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 199 

Geen indicatie voor 

CE 

26/27-11-

1944 

Mosquito’s vliegen aanvalsvluchten uit in onder andere 

Oldenzaal, met speciale aandacht voor diens drukke 

spoorwegemplacement. 

Zwanenburg, Nooit 

was het stil II, 459 

Buiten 

onderzoeksgebied 



 

 

Datum Beschrijving Bron Relevant? 

29-11-1944 Minstens twee bommen uitgeworpen boven Denekamp. Deze 

zijn neergekomen bij de kanaalbrug in de Nordhornschestraat. 

Ze kwamen in het moeras terecht, maar de luchtdruk 

veroorzaakte grote schade aan daken en ruiten van de 

omliggende huizen, vooral aan dat van G. Eppink. Ook viel er 

een bom bij Berning op de grens. 

Dingeldein, Om niet 

te vergeten, 104 

Buiten 

onderzoeksgebied 

December 

1944 

Er komt een zware batterij luchtafweergeschut in de Eekte bij 

Oldenzaal te staan. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 192 

Buiten 

onderzoeksgebied 

10-12-1944 Er vallen bommen bij de kanaalbrug in Denekamp. Dingeldein, Om niet 

te vergeten, 104 

Buiten 

onderzoeksgebied 

10-12-1944 Bom ingeslagen op het terrein van de textielfabriek in Losser. Losser: 2413, 

luchtbescherming 

Buiten 

onderzoeksgebied 

19-12-1944 Tegen half twaalf in de middag ontploft een depot landmijnen 

in het Martalager op de Tankenberg. 10 Russische 

krijgsgevangenen worden in stukken gereten, gebouwen 

schudden en in de Molenstraat springen de ruiten van twee 

winkels. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 212 

Buiten 

onderzoeksgebied 

19-12-1944 Bij een explosie in de munitie opslagplaats Martha te Noord-

Lutte komen 10 Russen om het leven. 

Losser: 2413, 

luchtbescherming 

19-12-1944 Het munitiedepot Marthalager lag tussen de Alleeweg en de 

Paasbergweg in De Lutte. Op 19 december 1944 deed zich 

een zware explosie voor, er zouden veel Russische 

krijgsgevangenen zijn omgekomen. 

Bekke, Plaatsen van 

herinnering, 20 

 

22-12-1944 In een weiland te Noord-Berghuizen onder de gemeente 

Losser ter hoogte van de boerderij Hazewinkel, is in de 

namiddag een Amerikaans eenmotorig jachtvliegtuig van het 

fabrikaat "Temple" neergestort. Vermoedelijk door 

afweergeschut nabij Oldenzaal. machine had serie no. 

E.J.215. 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 114 

Buiten 

onderzoeksgebied 

22-12-1944 Tempest van S.S. Williams stortte neer in een weiland in Zuid-

Berghuizen, dat toen nog bij de gemeente Losser hoorde. 

Bekke, Plaatsen van 

herinnering, 6 

22-12-1944 Tempest stort neer nabij boerderij Hazewinkel in de buurt van 

Oldenzaal. 

Verliesregister 

Luchtoorlog 

22-12-1944 Licht afweergeschut schiet op 2 Amerikaanse jagers. Een 

ervan valt omstreeks half 4 neer bij het erve Het Hazenwinkel. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 187 

22-12-1944 Een Tempest van No 486 Nieuw Zeeland Squadron keerde 

niet terug en stortte neer bij Losser, neergeschoten door 

luchtafweer. De piloot F/L Williams kwam om het leven. 

Zwanenburg, Nooit 

was het stil II, 483 

29-12-1944 Fw 190 crasht in Oldenzaal. Verliesregister 

Luchtoorlog 

Buiten 

onderzoeksgebied 

29-12-1944 Fw 190 van III/JG6 komt neer bij Oldenzaal, waarbij de piloot 

om het leven kwam. 

Zwanenburg, Nooit 

was het stil II, 491 

29-12-1944 Omstreeks 15.45 stortte bij Oldenzaal een Fw 190 neer, die 

terecht kwam in een bosperceel van Hazewinkel, aan de 

Visschedijk. 

Cornelissen, Van 

grasmat tot 

Fliegerhorst, 362 



 

 

Datum Beschrijving Bron Relevant? 

30-12-1944 Bij het bos van Hazewinkel in Zuid-Berghuizen is een Duitse 

jager neergekomen. De piloot is omgekomen. 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 114 

Buiten 

onderzoeksgebied 

31-12-1944 Fw190 van I/JG6 stort neer bij Oldenzaal. Zwanenburg, Nooit 

was het stil II, 494 

31-12-1944 Fw 190 stort neer bij de Poortbultenweg, De Lutte, gemeente 

Losser. 

Verliesregister 

Luchtoorlog 

Buiten 

onderzoeksgebied 

1945 Wanneer het weer het maar even toelaat controleren 

jachttoestellen het spoorwegverkeer en de militaire transporten 

over de weg bij Oldenzaal. Elke dag is er wel drie tot vier keer 

luchtalarm. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 224 

Exacte locatie niet 

bekend 

1945 Als de jagers een voertuig bemerken op een lang stuk weg 

duiken ze als haviken naar beneden. Er zijn veel aanvallen op 

spoorrails en straten in en rond Oldenzaal. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 230 

01-01-1945 Bij de Oude Postweg in Oldenzaal stort een Duitse jager neer. Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 223 

Buiten 

onderzoeksgebied 

04-01-1945 Fw 190 crasht in Oldenzaal. Verliesregister 

Luchtoorlog 

Buiten 

onderzoeksgebied 

04-01-1945 Fw 190 crasht in Oldenzaal. Verliesregister 

Luchtoorlog 

04-01-1945 Fw 190 crasht bij de Weerseloseweg in Oldenzaal – De 

Essen. 

Verliesregister 

Luchtoorlog 

04-01-1945 Fw 190 crasht in Oldenzaal. Verliesregister 

Luchtoorlog 

04-01-1945 Bij Oldenzaal werden ten minste drie Fw190’s van 2/JG1 van 

Twenthe neergeschoten, de vliegers kwamen om het leven. 

Zwanenburg, Nooit 

was het stil II, 509 

04-01-1945 11 jagers zijn zichtbaar boven Oldenzaal, opeens is er een 

luchtgevecht aan de gang. Een Duitse piloot verlaat zijn 

machine te laat en stort neer bij de Rondweg, ongeveer ter 

hoogte van de Rossumerstraat. Het toestel komt neer achter 

de boerderij Het Hakenberg. In de richting Weerselo stort een 

Engelse jager neer. Nog twee toestellen storten neer, 1 bij de 

Weerselosestraat en 1 bij het vliegveld. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 224 

04-01-1945 Omstreeks 13.30 vond boven de omgeving van Oldenzaal een 

luchtgevecht plaats, een formatie van 7 Fw 190s werd 

aangevallen door Spitfires. Een Fw 190 kwam terecht in een 

weide bij de boerderij Hakenberg te Noord-Berghuizen, in de 

gemeente Losser kwam een tweede neer, en een derde 

boorde zich op De Essen (thans nieuwbouw) aan de 

Weerselosestraat in de grond. In 1985 is dit vliegtuig 

geborgen.. 

Cornelissen, Van 

grasmat tot 

Fliegerhorst, 365 

04-01-1945 Duits vliegtuig stort neer nabij de boerderij "Hakenberg" in 

Noord-Berghuizen omstreeks 13.30 uur. De vlieger komt om. 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 115 

04-01-1945 Nabij een dennenbos van de landbouwer Oosterbroek stort 

een Duits jachtvliegtuig neer. De piloot komt om. 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 115 

04-01-1945 Een FW 190 stort neer nabij Hakenberg, Hakenbergweg, De 

Lutte. 

Bekke, Plaatsen van 

herinnering, 21 



 

 

Datum Beschrijving Bron Relevant? 

05-01-1945 Tegen half 1 duiken jagers bij Oldenzaal naar beneden en 

schieten twee auto’s stuk op de Rondweg. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 224 

Exacte locatie niet 

bekend 

05-01-1945 Op de Rondweg bij Oldenzaal werden twee Duitse auto’s 

vernietigd. 

Cornelissen, Van 

grasmat tot 

Fliegerhorst, 366 

14-01-1945 Spitfire crasht bij het landgoed De Haer in Oldenzaal. Verliesregister 

Luchtoorlog 

Buiten 

onderzoeksgebied 

14-01-1945 Spitfire komt neer op landgoed De Haer bij Oldenzaal. Cornelissen, Van 

grasmat tot 

Fliegerhorst, 368 

14-01-1945 Een Engelse jager stort neer in een perceel bouwland aan de 

Hengelosestraat in Noord-Berghuizen gemeente Losser, 

achter de woning van de weduwe Seijger. De piloot komt om 

het leven. 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 115 

Exacte locatie niet 

bekend; op de 

luchtfoto van 23 

maart 1945 is niets 

te zien 14-01-1945 Amerikaans toestel stort neer bij de Hengelosestraat, even ten 

westen van het punt waar de rondweg op de Hengelosestraat 

uitkomt. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 224 

14-01-1945 Spitfire van de Canadese F/L Land kwam achter de woning 

van Wed. Seiger aan de Hengelosestraat te Oldenzaal neer. 

Land werd dood bij het verbrande wrak aangetroffen. 

Cornelissen, Van 

grasmat tot 

Fliegerhorst, 368 

14-01-1945 F/L Land werd met zijn Spitfire neergeschoten en stortte neer 

bij Losser. 

Zwanenburg, Nooit 

was het stil II, 516 

14-01-1945 Spitfire crasht aan de Hengeloschestraat Noord-Berghuizen 

Oldenzaal (gemeente Losser). 

Verliesregister 

Luchtoorlog 

14-01-1945 Fw 190 stort neer bij De Zandbergen in Losser. Verliesregister 

Luchtoorlog 

Buiten 

onderzoeksgebied 

14-01-1945 Duits vliegtuig stort neer in de Zandbergen bij Losser. De 

vlieger heette Otto Schulz. 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 115 

14-01-1945 Duitse jager stort neer in de huidige Scholtinkstraat. Bekke, Plaatsen van 

herinnering, 13 

14-01-1945 Een Duitse jachtvliegtuig Focke-Wulf stort neer op 

woonhuizen, waardoor zes doden vallen. De Duitse jager stort 

neer op twee dubbele woonhuizen, te weten de percelen 

D.161, D.160, D.158, D.159 gelegen aan de Dinkelstraat (de 

huidige Scholtinkstraat) te Dorp Losser. Hier woonden de 

volgende gezinnen:  

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 115 

Buiten 

onderzoeksgebied 

14-01-1945 Fw 190 stort neer de huidige Scholtinkstraat 34-40 te Losser. Verliesregister 

Luchtoorlog 

16-01-1945 Om 13:15 werpt een vliegtuig bommen af. 13 bommen zijn 

neergekomen even over de Rondweg, ten westen van de 

Tijgaardenweg. Een huis is vrij ernstig beschadigd, twee 

andere minder. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 227 

Buiten 

onderzoeksgebied 

16-01-1945 Jagers duiken neer en beschieten op de Hengelosestraat, 

nabij de Rondweg, een Duitse personenauto, die stuk 

geschoten wordt. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 227 

Exacte locatie niet 

bekend 



 

 

Datum Beschrijving Bron Relevant? 

28-01-1945 Er valt dichtbij een bom, waar alles van rammelt. Enkele ruiten 

stuk in Denekamp. 

Dingeldein, Om niet 

te vergeten, 107 

Exacte locatie niet 

bekend 

03-02-1945 Er vallen bommen in Zuid-Lutte, in het weiland van de 

landbouwer Benneker. Er was geen materiële schade. 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 115 

Buiten 

onderzoeksgebied 

06-02-1945 Twee bommen vallen in Zuid-Lutte. Twee paarden van de 

landbouwer G.J. Notkamp lopen letsel op. 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 115 

Buiten 

onderzoeksgebied 

06-02-1945 In de weide nabij de boerderij van Gerrit Niemeijer stort een 2-

motorig Duits jachtvliegtuig neer, één van de piloten raakte 

gewond. 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 115 

 

06-02-1945 Ju 88 komt neer in Losser. Verliesregister 

Luchtoorlog 

06-02-1945 Ju88 stort neer ten zuiden van Oldenzaal. Website Traces of 

war 

07-02-1945 De Duitsers worden zenuwachtig. Ze hebben de bunker aan 

de Dinkelbrug en hun andere stellingen aan de straat 

betrokken. Volgens inlichtingen zijn de springladingen onder 

de bruggen aangebracht. 

Dingeldein, Om niet 

te vergeten, 108 

Buiten 

onderzoeksgebied 

08-02-1945 Duits vliegtuig stort neer bij de Stakenbeek, er zijn vier doden 

te betreuren. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 226 

Buiten 

onderzoeksgebied 

08-02-1945 Ju88 crasht bij De Eekte nabij de Stakenbeek in Oldenzaal. Verliesregister 

Luchtoorlog 

08-02-1945 Ju88  neergeschoten, komt neer ten zuiden van Oldenzaal. Website Traces of 

War 

13/14-02-

1945 

Te Beuningen is een bom gevallen en ontploft. Losser: 2413, 

luchtbescherming 

Buiten 

onderzoeksgebied 

15-02-1945 Een bom ontploft te Zuid-Lutte onder de gemeente Losser op 

een perceel bosgrond, toebehorend aan de heer Ledeboer. 

Ooggetuigen verklaarden dat dit een zogenoemde V1 of V2 

zou zijn. Het projectiel sloeg een gat van ongeveer 2½ m diep 

en ongeveer 8 meter doorsnede. De naburige boerderij van 

M.B. Wolters in Z.L.174 werd ernstig beschadigd. M.B. Wolters 

kreeg verwondingen door glasscherven en werd in het Rooms-

Katholieke ziekenhuis te Oldenzaal behandeld. Van boerderij 

J.A. Luttikhuis Z.L.175 werd de achtergevel weggerukt. 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 115 

Buiten 

onderzoeksgebied 

15-02-1945 35 brisantbommen vielen op Glane. Er vallen drie doden en 7 

gewonden, veel schade. 

Bekke, Plaatsen van 

herinnering, 10 

Buiten 

onderzoeksgebied 

15-02-1945 Een 35-tal brisantbommen werden afgeworpen door Engelse 

of Amerikaanse vliegtuigen en vielen in de nabijheid van de 

percelen G.62 tot G.113 te Glane. Ongeveer 30 

brisantbommen ontploften. 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 115 

15-02-1945 Er is een bom gevallen in het bouwland bij Heupman in 

Beuningen. 

Dingeldein, Om niet 

te vergeten, 108 

Buiten 

onderzoeksgebied 

16-02-1945 Duitse personenauto aan de Hengelosestraat te Oldenzaal 

beschoten, hier werd niemand getroffen. 

Cornelissen, Van 

grasmat tot 

Fliegerhorst, 378 

Exacte locatie niet 

bekend 



 

 

Datum Beschrijving Bron Relevant? 

25-02-1945 Fw 190 maakt een noodlanding achter een baksteenfabriek in 

Zuid-Berghuizen, gemeente Losser. 

Verliesregister 

Luchtoorlog 

Buiten 

onderzoeksgebied 

27-02-1945 Op een perceel bouwland van de landbouwer Goorhuis bij de 

Kalkzandsteenfabriek in Zuid-Berghuizen maakte een Duits 

jachtvliegtuig een noodlanding. De vlieger is waarschijnlijk 

naar vliegveld Twente gelopen, zo luidt het verhaal. 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 115 

Buiten 

onderzoeksgebied 

02/03-03-

1945 

Mosquito’s uitgestuurd voor aanvallen op vijandelijke 

troepenbewegingen bij onder andere Oldenzaal. 

Zwanenburg, Nooit 

was het stil II, 571 

Exacte locatie 

onbekend 

03-03-1945 Door neerdalende lichtkogels vat het huis van postbode 

Schout aan de Nordhornschestraat te Denekamp vlam, maar 

men weet de brand te blussen. 

Dingeldein, Om niet 

te vergeten, 110 

Exacte locatie niet 

bekend 

04-03-1945 Onze veronderstelling dat het kanaal weer gebombardeerd is 

bleek juist te zijn. 

Dingeldein, Om niet 

te vergeten, 110 

Exacte locatie niet 

bekend 

07-03-1945 Piloot van een Duits jachtvliegtuig om ongeveer 15.30 uur met 

parachute afgesprongen in Noord-Lutte bij Lutterzand. 

Vliegtuig totaal vernield. 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 115 

Buiten 

onderzoeksgebied 

07-03-1945 Fw 190 stort neer in Het Lutterzand, gemeente Losser. Verliesregister 

Luchtoorlog 

10-03-1945 Een Duits jachtvliegtuig stort neer in het Lutterzand. Vlieger 

omgekomen. 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 115 

Buiten 

onderzoeksgebied 

13-03-1945 Dirk Kleijzen, geboren 3-9-1891 te Steenwijkerwold, vindt bij 

een bombardement op Gronau de dood. Bij het 

bombardement op Gronau kwamen ook Bernard Bloemen en 

Anna Welpelo om het leven. 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 115 

Buiten 

onderzoeksgebied 

18-03-1945 Fw 190 stort neer in Het Lutterzand, gemeente Losser. Verliesregister 

Luchtoorlog 

Buiten 

onderzoeksgebied 

18-03-1945 Duits jachtvliegtuig neergestort in het Lutterzand. Losser: 2413, 

luchtbescherming 

20-03-1945 Amerikaanse jager valt een auto aan in Oldenzaal, 1 dode en 

7 gewonden, waaronder 2 Duitse soldaten. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 233 

Exacte locatie niet 

bekend 

20-03-1945 Bij Oldenzaal werd op de Hengelosestraat door een 

Amerikaanse jager een auto met levensmiddelen beschoten. 

De chauffeur raakte dodelijk gewond, 7 voorbijgangers 

waaronder 2 Duitsers raakten gewond. 

Cornelissen, Van 

grasmat tot 

Fliegerhorst, 387 

23-03-1945 De kleuterschool in Noord Deurningen is door een bom 

geraakt, een aantal Duitse soldaten sneuvelen 

Boink, Vandaag 

verteld, 13 

Buiten 

onderzoeksgebied 

23-03-1945 Om kwart over 1 vielen er dichtbij 3 bommen. Een kwam op de 

bewaarschool aan de Nordhornschestraat tegenover 

Dierselhuis, de school ligt geheel in elkaar. 

Dingeldein, Om niet 

te vergeten, 112 

24-03-1945 Spitfires vliegen gewapende verkenning bij onder andere 

Oldenzaal. 

Zwanenburg, Nooit 

was het stil II, 604 

Geen indicatie voor 

CE 

28-03-1945 Vanmorgen werd er hevig geschoten uit jagers, die boven 

Singraven en omgeving ronddraaiden. Na de middag werd een 

Duitse auto op de tweede brug bij Denekamp stukgeschoten. 

Dingeldein, Om niet 

te vergeten, 112 

Buiten 

onderzoeksgebied 



 

 

Datum Beschrijving Bron Relevant? 

29-03-1945 Om 6 uur werden zeer hevige salvo’s gelost door een groep 

jachtbommenwerpers. Die boven de buurt van de 

Oldenzaalschestraat cirkelden. Er vallen 5 bommen, alles 

schudt, ruiten in het dorp stuk. 4 bommen zijn geworpen op 

Egheria, waarin een Duitse generale staf is gevestigd. 

Dingeldein, Om niet 

te vergeten, 112 

Buiten 

onderzoeksgebied 

30-03-1945 Vlak bij de overweg in de Leemsteeg in Oldenzaal laten 

bommenwerpers een dertien projectielen vallen. Een 

goederenloods loopt enige schade op, alsmede 2 woningen 

die vlak voor de overweg staan, aan de kant van de 

Haerstraat. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 233 

Buiten 

onderzoeksgebied 

30-03-1945 Tegen 17:30 komen 8 jagers boven Oldenzaal, duiken neer op 

de Bentheimerstraat terwijl ze raketbommen afschieten. Villa 

Egheria van de familie Ten Cate vliegt in brand. Twee 

bommen vernielen een schuur aan de Denekamperstraat. De 

boerderij De Tanke in de onmiddellijke nabijheid van de totaal 

uitgebrande villa loopt vrij veel schade op. Blaskowitz zou zich 

in de villa bevinden, hetgeen niet waar is. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 233 

30-03-1945 Bij Oldenzaal wierpen jabo’s dertien bommen af. Deze 

kwamen neer nabij de Leemsteeg. Twee koeien werden 

gedood, terwijl een goederenloods en twee huizen beschadigd 

raakten. Omstreeks 17:30 werd villa Egheria aan de 

Bentheimerstraat in Oldenzaal aangevallen. Het pand zou 

opdat moment bewoond zijn door de staf van Generaal 

Blaskowitz. 8 Typhoons verschoten talrijke raketten, de villa 

vloog in brand, terwijl boerderij De Tanke zwaar beschadigd 

raakte en een schuur aan de Denekamperstraat werd 

verwoest. 1 Duitser sneuvelde. 

Cornelissen, Van 

grasmat tot 

Fliegerhorst, 391 

Buiten 

onderzoeksgebied 

30-03-1945 Op het Duits munitielager "Martha" aan de Denekamperstraat 

bij Oldenzaal is een Duits militair die daar op wacht stond, 

door een geallieerd bombardement om het leven gekomen. 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 124 

31-03-1945 Alle militairen vertrekken uit Denekamp. Dingeldein, Om niet 

te vergeten, 112 

Geen indicatie voor 

CE 

31-03-1945 Typhoons vliegen gewapende verkenning bij onder andere 

Oldenzaal, waarbij 15 vrachtauto’s werden vernield, acht 

beschadigd en ook een flak- en een geschutsopstelling onder 

vuur werden genomen. 

Zwanenburg, Nooit 

was het stil II, 611 

Exacte locaties niet 

bekend 

31-03-1945 Gerard Evertman zocht op Paaszaterdag 31 maart 1945 

tezamen met zijn buurman H. Poorthuis (Kempermans) de 

schuilplaats achter zijn huis aan de Enschedesestraat in 

Losser op, toen luchtgevechten boven Losser plaatsvonden. 

De jachtbommenwerpers namen onophoudelijk de wegen en 

terugtrekkende Duitse troepen onder vuur. Gerard Evertman 

vond in zijn schuilplaats de dood door een kogel, afkomstig 

van één van deze vliegtuigen. 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 115 

Buiten 

onderzoeksgebied 

30/31-03-

1945 

Het kruispunt Enschedesestraat-Broekhoekweg werd door 

terugtrekkende Duitsers opgeblazen. Een krater van ongeveer 

15 meter doorsnede en 3 meter diep was het gevolg. 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 120 

 

Buiten 

onderzoeksgebied 



 

 

Datum Beschrijving Bron Relevant? 

30/31-03-

1945 

Op de kruising Immenhofweg-Hogeboekel werd in de de weg 

opgeblazen. De splitsing Oldenzaalsestraat-Smuddeweg 

onderging eenzelfde lot. 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 120 

 

Buiten 

onderzoeksgebied 

30/31-03-

1945 

Aan de Hogeboekelerweg vanaf de kruising Broekhoekweg 

hadden zich massa's Duitse soldaten, gewapend met 

pantservuisten, handgranaten en mitrailleurs, in de berm van 

de weg verschanst. 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 120 

 

Buiten 

onderzoeksgebied 

31-03-1945 De exodus van Duitsers uit Oldenzaal begint nu pas goed. 

Omdat de jagers steeds als roofvogels naar beneden vallen en 

salvo’s uitstoten is er veel oponthoud. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 233 

Exacte locaties niet 

bekend 

01-04-1945 Er is aan de grens gebombardeerd, verschillende huizen 

werden getroffen en er vielen doden en gewonden. 

Asma, Op verhaal 

komen, 70 

Buiten 

onderzoeksgebied 

01-04-1945 Bij een vuurgevecht in Hengevelde sneuvelt verzetsstrijder 

Joop Dijkhuis. 

Bekke, Plaatsen van 

herinnering, 6 

Buiten 

onderzoeksgebied 

01-04-1945 Bij een beschieting van transporten op de Nordhornschestraat 

is een man gedood en werden bij een andere de beide benen 

afgeschoten of door een bomscherf afgerukt. 

Dingeldein, Om niet 

te vergeten, 113 

Buiten 

onderzoeksgebied 

01-04-1945 Eén dag voor de bevrijding van Denekamp werd ’s middags 

aan de Nordhornschestraat in Noord Deurningen een Duitse 

luchtafweeropstelling beschoten, waarbij een woonhuis werd 

geraakt. Hierbij werd buurjongen Folkert Post meteen gedood 

en is Hendrik Oonk op den Dijk ’s nachts aan zware 

verwondingen overleden. 

Blokhuis, 

Oorlogsslachtoffers 

Denekamp 

01-04-1945 Typhoons beschoten met raketten een Flak-stelling aan de 

Nordhornschestraat. Een huis werd getroffen en twee burgers 

lieten het leven. 

Cornelissen, Van 

grasmat tot 

Fliegerhorst, 396 

01-04-1945 De vernielingen in Oldenzaal beginnen. Aan de Iepstraat 

bevindt zich een benzine-opslagplaats. Militairen werpen 

handgranaten naar binnen. Dan komt er een pantservuist aan 

te pas. Een enorme vuurgloed ontstaat. Op de Koem worden 

handgranaten in een constructiewerkplaats gegooid. Ook de 

Radboudschool in de Nagelstraat wordt in brand gestoken. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 235-

236 

Buiten 

onderzoeksgebied 

01-04-1945 De vijand had Oldenzaal op 1 april ontruimd na een olie- en 

benzinedepot alsmede een opslagplaats van banden in de 

Radboudschool te hebben opgeblazen. 

Bollen, Canadezen 

in actie, 105 

01-04-1945 In de Eekte bij Oldenzaal zijn twee vrij zware stukken geschut 

opgesteld. Projectielen worden in zuidelijke richting geschoten. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 236 

Buiten 

onderzoeksgebied 

01-04-1945 Op Eerste Paasdag 1945 heeft een Engelse Spitfire in de 

Kerksteeg te Denekamp een noodlanding gemaakt. De piloot 

is ontkomen. De dag erna, na de bevrijding, heeft de piloot de 

bommen en projectielen die in de buurt van het vliegtuig lagen 

onschadelijk gemaakt. 

Asma, Op verhaal 

komen, 25 

Buiten 

onderzoeksgebied 

01-04-1945 Een Engels vliegtuig had op de Kerksteeg een noodlanding 

gemaakt, zo’n 50 meter voor de kruising met de 

Lattropperstraat. 

Boink, Vandaag 

verteld, 43 

01-04-1945 Vlak voor de bevrijding is een geallieerd vliegtuig bij ons in de 

buurt, bij Groener, neergekomen. 

Asma, Op verhaal 

komen, 41 



 

 

Datum Beschrijving Bron Relevant? 

01-04-1945 Spitfire komt neer bij de Kerksteeg in Noord-Deurningen. Het 

wrak heft lange tijd als speelobject voor de lokale jeugd 

gefungeerd en ligt nu in het Luchtvaartmuseum Twente. 

Cornelissen, Van 

grasmat tot 

Fliegerhorst, 396 

 

Bevrijding 

Vanaf september 1944 werd Nederland bevrijd van de Duitse bezetting. Geallieerde grondtroepen trokken vanuit België Zeeland, 

Noord-Brabant en Limburg binnen. 

Midden september 1944 vond Operatie Market Garden plaats, waarbij de bruggen tussen Eindhoven en Arnhem door 

paratroepen werden ingenomen voordat ze werden ontzet door geallieerde grondtroepen. Als deze operatie slaagde werd 

verwacht dat Berlijn eind 1944 veroverd kon worden. De opmars van de grondtroepen vanuit het zuiden stuitte echter op hevige 

tegenstand en de geallieerde aanval liep voor de laatste brug bij Arnhem stuk. Er werd hevig gevochten in Zeeland, Noord-

Brabant, Limburg en rond de bruggen. Eind 1944 stabiliseerde het front in Nederland aan de rivieren en het duurde tot het 

voorjaar van 1945 voor ook de gebieden boven de rivieren vanuit het oosten werden bevrijd. Toen de Duitsers op 5 mei 1945 

capituleerden hadden ze het gebied ten noorden van de Westerschelde en ten westen van de Grebbelinie nog in handen.  

Het volgende beschrijft de in de bronnen aangetroffen informatie over de bevrijding: 

Datum Beschrijving Bron Relevant? 

01-04-1945 Voor de Engelsen binnenkwamen trokken de Duitsers met 

paarden en wagens via de Johanninksweg richting Nordhorn 

weg. Die gooiden dezelfde morgen nog allerlei granaten bij 

ons in de sloot. Om sneller weg te kunnen komen gooiden ze 

de zware kanonskogels zomaar weg. 

Asma, Op verhaal 

komen, 41 

Buiten 

onderzoeksgebied 

01-04-1945 De Duitsers hebben de kanaalbrug in de straatweg Denekamp 

– Nordhorn opgeblazen. 

Asma, Op verhaal 

komen, 41 

Buiten 

onderzoeksgebied 

01-04-1945 In de late avond zware dreunen uit zuidwestelijke richting, dit 

zijn de  munitiebunkers in de bossen van de Hoge Lutte die de 

lucht in gaan. 

Dingeldein, Om niet 

te vergeten, 113 

Buiten 

onderzoeksgebied 

02-04-1945 De artillerie in de Eekte bij Oldenzaal schiet nog steeds. Op 

het laatste moment besluiten de manschappen te verdwijnen. 

Eén stuk zit muurvast en wordt opgeblazen. De soldaten rijden 

met het andere stuk weg. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 237 

Buiten 

onderzoeksgebied 

01/02-04-

1945 

Door een ontploffing in De Eekte sprongen de ruiten van de 

woning van de Chef-machinist te Berkstraat 28 in Oldenzaal. 

Oldenzaal: 777, 

oorlogsschade 

Buiten 

onderzoeksgebied 

01/02-04-

1945 

De Duitse eenheden die Losser moeten verdedigen 

(regimenten van 8e Parachutistendivisie) de beschikking 

hadden over een Mark 3 tank en 75mm- geschut. 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 120 

 

02-04-1945 ’s Middags hoort men in Oldenzaal nog even geschutvuur. Het 

komt uit noordelijke richting. In de Lutte heeft de artillerie ook 

even geschoten. Enkele gebouwen vliegen in brand. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 242 

Geen indicaties van 

granaatinslagen 

02-04-1945 De eerste geallieerde tanks komen Oldenzaal via de Esstraat 

binnen. Er was geen gevecht, hoewel de Duitse artillerie de 

stad nog enige tijd onder vuur hield. Een Britse voorhoede trok 

door naar Denekamp, welke plaats diezelfde dag ngo zonder 

strijd werd bevrijd, en Bentheim. Reeds op 8 april kreeg 

Oldenzaal bezoek van prins Bernhard die met groot 

enthousiasme werd begroet. 

Bollen, Canadezen 

in actie, 106 



 

 

Datum Beschrijving Bron Relevant? 

02-04-1945 Op Paasmaandag ging de Engelse opmars zonder grote 

vertraging verder. Reeds om half 8 in de morgen konden de 

bewoners van Oldenzaal de eerste geallieerden op de 

Enschedesestraat verwelkomen. Even later rolden er ook via 

de Hengelosestraat tanks en andere voertuigen het stadje 

binnen. Via de Grote Markt trokken eindeloze colonnes richting 

Denekamp en De Lutte, op weg naar Duitsland. 

Cornelissen, Almelo 

frontstad, 8 

Geen indicatie voor 

CE 

02-04-1945 Op deze Tweede Paasdag heerst er in Oldenzaal een 

nerveuze stemming. Gisteren zijn de hele dag de geluiden van 

de gevechten in Enschede te horen geweest. Eerst heel in de 

verte het gerommel van de artillerie, maar later komt het 

schieten steeds dichterbij en in de middag kunnen de 

Oldenzalers duidelijk de afzonderlijke schoten van de 

vuurwapens onderscheiden. Om half 8 worden de eerste 

Engelse tanks op de Enschedesestraat verwelkomd. De 

bevolking vertelt hen dat er geen Duitsers meer in de stad zijn. 

Inmiddels komen nu ook tanks en voertuigen via de 

Hengelosestraat binnen en na kort oponthoud rijden ze tussen 

de dansende en juichende bevolking door, via de Grote Markt, 

naar Denekamp en De Lutte. 

Cornelissen, Twente 

weer vrij, 25 

 

02-04-1945 De geallieerden zijn al in Oldenzaal. Daar hebben de Duitsers 

nog enkele gebouwen in de lucht laten vliegen, onder andere 

v.d. Lied en H. van Alstee. Om 08.30 komen ze in Denekamp 

aan. Bij de Dinkelbrug zitten ze. De Duitsers zijn op hen aan 

het schieten. Om 9 uur is Denekamp bevrijd. 

Boink, Vandaag 

verteld, 55 

Buiten 

onderzoeksgebied 

02-04-1945 De geallieerden hadden Oldenzaal al bevrijd en, voor zover er 

nog iets van was overgebleven, het munitiedepot Erica ten 

oosten van Oldenzaal veroverd. 

Boink, Vandaag 

verteld, 14 

Buiten 

onderzoeksgebied 

02-04-1945 Nabij de boerderij van Westerhof in Noord Deurningen vond 

een kort vuurgevecht plaats tussen drie Duitsers en de BS. De 

Duitsers gaven zich snel over. De landbouwschuur van 

Westerhof werd wel in brand geschoten. 

Boink, Vandaag 

verteld, 15 

Buiten 

onderzoeksgebied 

02-04-1945 Op Tweede Paasdag is Denekamp bevrijd. Tegen half 9 dringt 

het gerucht door dat de geallieerde troepen op weg zijn van 

Oldenzaal naar Denekamp. Even later klinkt er 

machinegeweervuur in de richting van Beuningen en precies 

om 20 minuten voor 9 rollen de eerste auto’s in snelle vaart 

het dorp binnen. Er is even stagnatie op de hoek bij Hermelink: 

van de Ootmarsumsestraat komen drie Duitse wagens 

aanrijden. Er klinkt machinegeweervuur, de Duitse wagens 

stoppen, de inzittende militairen worden gevangen genomen. 

Boink, In 

herdenking, 57 

Buiten 

onderzoeksgebied 

02-04-1945 Bij de bevrijding van Denekamp klonk er in de Grotestraat een 

salvo toen daar een laatste truck met Duitsers uit Ootmarsum 

arriveerde. Deze werden snel gevangen genomen. 

Asma, Op verhaal 

komen, 110 

02-04-1945 De hoge ophaalbrug in de Nordhornsestraat in Denekamp is in 

de lucht geblazen. Ook de ophaalbruggen bij Turf-Keizer en 

Drost zijn zwaar beschadigd. 

Boink, In 

herdenking, 57 

Buiten 

onderzoeksgebied 

02-04-1945 De brug over het kanaal Almelo – Nordhorn in de 

Nordhornsestraat is opgeblazen door de Duitsers. 

Boink, Vandaag 

verteld, 29 



 

 

Datum Beschrijving Bron Relevant? 

02-04-1945 Op de Veldkamp en ook aan de Brandlichterweg in Denekamp 

stonden geallieerde kanonnen met de loop richting Duitsland 

opgesteld. 

Boink, In 

herdenking, 58 

Buiten 

onderzoeksgebied 

02-04-1945 In het Bernardusgebouw werd munitie opgeslagen en 

ondertussen trokken de Engelsen via de Bentheimerstraat 

richting Duitsland. De ingesloten Duitsers begonnen te 

schieten op de Engelsen op de Bentheimerstraat en dit werd 

door de Engelsen met zwaar geschut beantwoord met als 

gevolg dat café Welhuis, Bernardusgebouw en het pand van 

de familie Sweerts zwaar werden beschadigd. In het centrum 

van het dorp heeft nog jarenlang een door de Duitsers 

achtergelaten kanon gestaan. 

Bekke, Plaatsen van 

herinnering, 25 

 

Buiten 

onderzoeksgebied 

02-04-1945 Bij de spoorwegovergang "De Poppe" in de Lutte gebruikten 

de geallieerde tanks ook de spoorlijn als straatweg. De stalen 

monsters schoten op alles wat bewoog of de muisgrijze kleur 

van het Duitse uniform had. 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 124 

 

Buiten 

onderzoeksgebied 

02-04-1945 Vanaf de Bentheimerstraat werd het Bernardusgebouw, 

waarin Duitse munitie lag opgeslagen, onder vuur genomen. 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 124 

 

Buiten 

onderzoeksgebied 

02-04-1945 Ter hoogte van hotel Bloembeek (toen café/boerderij van Lijda 

Morsink), waar de Bloembeek onder de Beuningenstraat door 

stroomt, kregen de tanks van de "Tommys" die ter hoogte van 

"Reuvers Teun" (nu restaurant "Twentse Taveerne") reden de 

Duitse wagens in het vizier. Met enkele korte salvo's werden 

de wagens in een hoop schroot veranderd. 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 124 

 

Buiten 

onderzoeksgebied 

Begin april 

1945 

Bij de Weertsbrug aan de Straatweg Glane-Overdinkel gooide 

een in het nauw gebrachte Duitse militair een handgranaat 

naar een Engelse soldaat die samen met B. Damhuis van de 

Glane probeerde de Duitser(s) te lokaliseren. Beiden konden 

achter een huis, dat beschadigd werd, wegspringen. 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 124 

 

Buiten 

onderzoeksgebied 

Begin april 

1945 

In het bos achter de Rooms-Katholieke kerk (toen nog bos) 

zaten de Duitsers en ook in de schuttersputten langs de 

Spinnersweg. Deze hadden ze echter al snel verlaten. 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 127 

 

Buiten 

onderzoeksgebied 

Begin april 

1945 

Aan de Kerkhofweg sneuvelden nog enkele Duitsers door 

Engels mortiervuur. 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 127 

Buiten 

onderzoeksgebied 

Begin april 

1945 

Bij Punte (Bolhaar) en bij Loohuis aan de Spinnersweg werd 

een groepje Duitse militairen dat van plan was de strijd te 

staken, door een Engelse motorordonnans neergemaaid. 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 127 

 

Buiten 

onderzoeksgebied 

Begin april 

1945 

Bij boerderij Luijerink en ook bij Kalter en Notkamp hebben de 

Duitsers nog geschut opgesteld. Vanuit boerderij Luijerink 

hebben de Duitsers nog drie keer op de Rooms-Katholieke 

kerk geschoten, alle drie keer mis. 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 127 

 

Buiten 

onderzoeksgebied 

Begin april 

1945 

Bij Aveskamp aan de Ruehenbergerweg, voor het huis in de 

wei, stond een Duitse tank die de Welpeloweg onder vuur 

hield. Een Engels legervoertuig werd hier buiten gevecht 

gesteld. De inzittende Engelsen liepen slechts lichte 

verwondingen op. 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 127 

 

Buiten 

onderzoeksgebied 



 

 

Datum Beschrijving Bron Relevant? 

02/03-04-

1945 

Canadezen steken het Twentekanaal over, de overrompeling 

was compleet. Bij Delden is een dag wel zwaar gevochten. 4 

april trekt de Britse 43rd Infantry Division via Oldenzaal naar 

Duitsland. 

Klep, De bevrijding 

van Nederland, 291 

Buiten 

onderzoeksgebied 

03-04-1945 Een verkenningswagen behorende tot de Household Cavalery 

regiment (verkenningseenheid) meldt dat in Losser geen 

Duitsers meer te hebben waargenomen. Pas om 19.15 uur die 

dag werd Losser gemeld als 'geheel gezuiverd'. 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 124 

 

Geen indicatie voor 

CE 

03-04-1945 De compagnies-commandant stuurde vervolgens twee 

stoottroepen naar de met prikkeldraad omspannen 

dorpsschool in Overdinkel, die het bastion van de verdediging 

leek te zijn. Luitenant Chapelhow leidde persoonlijk de aanval 

en de eenheid slaagde erin de school dicht te naderen, totdat 

ze door gericht vuur uit een aantal Spandau-machinegeweren 

tot staan werd gebracht. Wat volgde was een heen-en-weer-

geschiet. Nadat enige uren was gevochten en de 

verkenningsrapporten binnenstroomden, werd duidelijk dat dit 

dorp stevig in handen van de Duitsers was en dat we ons in 

een wespennest hadden gestoken. 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 129 

 

Buiten 

onderzoeksgebied 

03-04-1945 Vanuit de boerderij aan de Weverstraat, die nu niet meer 

bestaat, werd vanuit het slaapkamerraam op Duitsers 

geschoten. 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 131 

 

Buiten 

onderzoeksgebied 

03-04-1945 Geallieerde bevrijders liepen op een hinderlaag bij de 

kruispunten Hoofdstraat/Pastoor v.d. Laakstraat. 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 131 

 

Buiten 

onderzoeksgebied 

04-04-1945 Johannes Gerhardus Havekes overlijdt in Denekamp. Een 

door een Duits militair vliegtuig afgeworpen bom, die door een 

muur van Natura Docet sloeg, veroorzaakte rondvliegend 

gesteente. Jo fietste op dat fatale moment op de Slotsdijk ter 

hoogte van het museum en werd door een steen aan zijn 

hoofd getroffen. 

Blokhuis, 

Oorlogsslachtoffers 

Denekamp 

Buiten 

onderzoeksgebied 

04-04-1945 Een Duits vliegtuig laat een bom vallen op het museum Natura 

Docet in Denekamp, Jo Havekes komt daarbij om. 

Boink, Vandaag 

verteld, 15 

04-04-1945 Om 7:30 wordt uit een laagvliegende schroefloze Duitse jager 

een bom uitgeworpen die dwars door het museum Natura 

Docet vloog, niet ontplofte en in de tuin van het 

burgemeestershuis op de grond viel. Jo Havekes, die toevallig 

over de Slotsdijk fietste, werd getroffen door weggeslingerde 

stenen en stierf. 

Dingeldein, Om niet 

te vergeten, 117 

04-04-1945 Boven Denekamp scheerde een Me-262 straaljager. De jet liet 

ter hoogte van het museum Natura Docet een brisantbom 

vallen. De bom rukte een steen uit de muur van het museum, 

welke toevalligerwijs de verzetsman Johan Havekes trof. De 

ongelukkige man overleed ter plaatse. 

Cornelissen, Van 

grasmat tot 

Fliegerhorst, 397 



 

 

Datum Beschrijving Bron Relevant? 

12-04-1945 Een Duitse bommenwerper werpt drie bommen af bij 

Oldenzaal; twee komen er bij de Bentheimerstraat terecht. 

Vlak bij het gebouw dat voor de oorlog als zuivelfabriek 

diende. Een andere valt bij de Denekamperstraat, ten 

noordoosten van de voormalige zuivelfabriek. Er is enige 

glasschade en er is een persoon gewond. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 247 

Buiten 

onderzoeksgebied 

12-04-1945 Duitse vliegtuigen werpen drie bommen af op Oldenzaal. 

Tweer ervan kwamen aan de Bentheimerstraat en 1 bij de 

Denekamperstraat. 1 doden en 3 gewonden. 

Cornelissen, Van 

grasmat tot 

Fliegerhorst, 399 

1945 Bij Welman O.2 bij weg haaks naar brug onder de heg staan 

dozen munitie. Tegenover Freriks, in de bocht, ligt een 

pantservuist en enkele granaten.   

Op de viersprong bij het klooster liggen landmijnen.  

M. te Overdinkel is in het bezit van een pistool.  

1 dienstrevolver ligt bij P. op de vliering - onder de vloer - 

rechterkant onder planken in de goot.  

Aan de Gildehauserstraat liggen handgranaten en munitie.  

Bij ? liggen wapens. Adres bekend op M.111.  

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 163 

 

Buiten 

onderzoeksgebied 

Geen datum De geallieerden dropten wapens voor het verzet bij Mollink 

(Horsthuis-Jan) op een moerassig terrein tussen de 

Voltherbeek, de Schiphorstdijk en het kanaal Almelo – 

Nordhorn. 

Boink, In 

herdenking, 38 

Buiten 

onderzoeksgebied 

Geen datum Er waren wapendropplaatsen bij Mollink (Hosthoes – Jan) en 

in het Agelerbroek. 

Boink, Vandaag 

verteld, 7 

Buiten 

onderzoeksgebied 

Geen datum Bij de Tankenberg nabij Oldenzaal is een enorme 

voorraadschuur voor munitie. 

Weustink, Oldenzaal 

in de Tweede 

Wereldoorlog, 185 

Buiten 

onderzoeksgebied 

 

Na de Tweede Wereldoorlog 

Na de Tweede Wereldoorlog werd begonnen de overgebleven verdedigingswerken en CE te ruimen. Daarnaast werd er veel 

gebouwd en afgebroken, waardoor het risico op het aantreffen van CE wordt verminderd of komt te vervallen. 

Voor deze periode zijn voor het onderzoeksgebied geen gegevens gevonden. 

Datum Beschrijving Bron Relevant? 

05-05-1945 Er liggen nog verschillende blindgangers in Noord-Berghuizen, 

allen door geallieerden afgeworpen op 29 maart 1945: 

1 bij L.J. Siemerink 

2 nabij villa Eugheria 

2 nabij woning bosbaas Beernink 

Losser: 2413, 

luchtbescherming 

Buiten 

onderzoeksgebied 

08-05-1945 8 jonge Oldenzalers en een geallieerde militair kwamen om 

door een explosie van munitie op de Grote Markt in Oldenzaal. 

Bekke, Plaatsen van 

herinnering, 20 

Buiten 

onderzoeksgebied 

08/09-05-

1945 

Op het Martkplein in Oldenzaal is een ongeluk gebeurd 

doordat enkele jongelui granaathulzen met allerlei 

ontploffingsmiddelen vulden en lieten uitbranden, tot het geval 

inderdaad ontplofte. 

Overijssel: 0397, 88: 

mijn- en 

munitieopruiming 



 

 

Datum Beschrijving Bron Relevant? 

11-05-1945 Bij Oldenzaal ten oosten van de weg naar Denekamp bevindt 

zich in een bos het Duitse munitiekamp Martha. Munitie is hier 

nog opgeslagen in bunkers, zijnde houten hutjes van 5x5x3 m. 

Een deel hiervan is opgeblazen, een ander deel leeggehaald 

door de geallieerden, doch zijn er ook die nog vol liggen. De 

inhoud bestaat uit kisten met granaten, slaghoedjes voor 

granaten, geweerkogels, geweerkogels, trotyl, brandplaatjes 

ed. In het bos liggen ook nog overal verspreid gevaarlijke 

zaken als Panzerfausten, stukken van granaten enz. 

Overijssel: 0397, 88: 

mijn- en 

munitieopruiming 

Buiten 

onderzoeksgebied 

20-06-1945 Op last van het Militair Gezag worden de volgende niet 

ontplofte bommen opgeruimd in Losser: 

Land van Klieverik, type 35 bgt. 8.8 Duits werd opgeruimd op 

20 augustus 1945 om 10.15 uur. Tevens werd opgeruimd 8 

bgt. 8.8. Duits dezelfde tijd. Land van Grondman A.B. type bgt. 

Duits te elf uur. 

Luizink, In Losser is 

niets gebeurd, 140 

 

06-07-1945 Bij Villa Ten Cate Station, gemeente Oldenzaal, zijn 3 

raketbommen en 1 vliegtuigbom (250 kg) opgeruimd. 

Overijssel: 0397, 88: 

mijn- en 

munitieopruiming 

Buiten 

onderzoeksgebied 

04-08-1945 In Denekamp liggen nog de volgende gevaarlijke objecten:  

 Bij J.C. van de Heyden, Oldenzaalschestraat 11, liggen 
onontplofte bommen 

 Bij Van Tilligte, inl. J. Koopman, liggen 2 onontplofte 
bommen 

 Bij J.D. Veldschoten, Klein Angerlo 17 ligt een bom 
 Bij J. Meinders, Lattrop 89, liggen  5 blindgangers 
 Bij J. Spekhorst, N.D. 134 Harseveld, bij het afgebroken 

huis van Grobbe, liggen 2 bommen 
 Bij Martens, N.D. 59 ligt een bom 

Overijssel: 0397, 88: 

mijn- en 

munitieopruiming 

Buiten 

onderzoeksgebied 

01-09-1945 De burgemeester van Oldenzaal meldt dat het Duitse 

munitiedepot aan de Haverstraat 13 is opgeruimd, en dat er nu 

geen gevaarobjecten meer bekend zijn in de gemeente. 

Oldenzaal: 273, 

vragenlijsten 

Contra-indicatief 

14-10-1963 Tijdens werkzaamheden op het industrieterrein De Eekte in 

Oldenzaal zijn twee vliegtuigbommen aangetroffen met een 

lengte van 40 cm, een diameter van 13 cm en een gewicht van 

35kg per stuk. Deze zijn op 18 oktober opgehaald, maar er 

zouden meer bommen kunnen liggen. Een detectie onderzoek 

wordt geadviseerd. 

Oldenzaal: 4284 

oorlogstuig 

Buiten 

onderzoeksgebied 

22/23-10-

1963 

Een employé van de hulpverleningsdienst te ’s Gravenhage 

heeft een onderzoek ingesteld naar de mogelijke 

aanwezigheid van munitie nabij het landkruis in De Eekte. 

Oldenzaal: 4284 

oorlogstuig 

21-07-1979 De bewoner van Visschedijkweg 19 vraag toestemming om de 

in zijn land liggende granaten te laten verwijderen door de 

EOD. Deze zijn op 2 augustus opgespoord en geruimd. 

Oldenzaal: 4284 

oorlogstuig 

Buiten 

onderzoeksgebied 



 

 

Datum Beschrijving Bron Relevant? 

01-04-1980 De heer Kamphuis, administrateur van de Gemeentepolitie, 

meldde dat de mogelijkheid bestaat dat in de omgeving van de 

Kelvinstraat eventueel bommen aanwezig zijn. Door een Duits 

vliegtuig zijn hier in 1943 bommen nabij deze plaats gegooid. 

Nabij de Lyceumstraat is daarbij 1 persoon om het leven 

gekomen. Teven zouden tijdens de aanleg van de Kelvinstraat 

ook explosieven zijn gevonden. Volgens de heer Velthuis, 

voormalige eigenaar van de desbetreffende grond heeft hij 

destijds een gat in het terrein waargenomen, die in de loop der 

tijd door het ploegen is verdwenen. Volgens de politie zijn door 

de mijnopruimingsdienst enige jaren in de nabijheid van dit 

terrein een aantal explosieven tot ontploffing gebracht. Deze 

zouden afkomstig zijn geweest van het afweergeschut dat in 

de oorlog op de plaats waar nu garage Kamphuis is gevestigd, 

heeft gestaan. Geadviseerd wordt om een nader onderzoek in 

te stellen. 

Oldenzaal: 4284 

oorlogstuig 

Buiten 

onderzoeksgebied 

25-06-1980 Het terrein aan de Kelvinstraat is door de EOD afgezocht. 

Hierbij zijn een aantal granaten gevonden, die ter plaatse tot 

ontploffing zijn gebracht. Volgens de EMD geeft deze 

zoekactie geen absolute garantie dat er geen explosieven 

meer in de grond aanwezig zijn. 

Oldenzaal: 4284 

oorlogstuig 

 

27-07-1981 Naar aanleiding van een artikel in de krant dat er in de 

omgeving van de Epmanweg mogelijk nog bommen in de 

grond zitten na het neerkomen van een vliegtuig is een 

onderzoek uitgevoerd. Er zou in het verleden een bom zijn 

aangetroffen dat weer was afgedekt met aarde. 

De wrakstukken van het vliegtuig lagen indertijd in een 

moerassig gedeelte, dat later bij de ruilverkaveling 

geëgaliseerd en opgehoogd werd met een laag aarde van 

ongeveer 1 meter dikte. Het ding zou nu ongeveer 3 meter 

diep liggen. 

Denekamp: 630-3, 

ruiming explosieven 

Buiten 

onderzoeksgebied 

15-03-1982 In de Essen zou in de oorlog een vliegtuig zijn neergestort, 

waarvan zich nog grote delen in de grond bevinden. In 

verband met het bouwrijp maken van de locatie wordt de 

Landmacht verzocht een onderzoek in te stellen. Dit gebeurde 

op 13 maart 1985. 

Oldenzaal: 4284 

oorlogstuig 

Buiten 

onderzoeksgebied 

02-10-1992 De restanten van een vliegtuig dat in de nacht van 12 op 13 

maart 1941 is neergestort in Noord-Deurningen zal worden 

verzorgd door ervaren vrijwilligers van het luchtvaartmuseum 

Twente. Uit nader onderzoek is namelijk gebleken dat er geen 

bommen meer aan boord waren toen het vliegtuig neerstortte. 

Denekamp: 630-3, 

ruiming explosieven 

Buiten 

onderzoeksgebied 

08-03-1996 B.E. Poppink meldt dat op zijn land, gelegen aan de 

Bekhuisweg nabij het kanaal Almelo – Nordhorn, mogelijk nog 

een watermijn van 25 a 30 cm doorsnede en 8 cm dik 

begraven.  

Op 22 maart is een gebied van 300 m
2
 afgezocht, maar geen 

explosieven werden aangetroffen. 

Denekamp: 630-3, 

ruiming explosieven 

Buiten 

onderzoeksgebied 

Geen datum In de Zandbergen, onder andere aan de Ravenhorsterweg zijn 

nog sporen van Duitse mitrailleursnesten te vinden. 

Bekke, Plaatsen van 

herinnering, 13 

Buiten 

onderzoeksgebied 



 

 

Datum Beschrijving Bron Relevant? 

Geen datum Op de Koppelboerweg 9 De Lutte is een loopgraaf in de vorm 

van een hakenkruis nog zichtbaar. 

Bekke, Plaatsen van 

herinnering, 18 

 

Buiten 

onderzoeksgebied 

 

MORA’s / ruimrapporten 

De volgende MORA’s / ruimrapporten hebben in dit onderzoek niet geleid tot een verdacht gebied: 

Nummer Datum Locatie Aangetroffen CE Relevant? 

1983004011 12-12-1983 Industriestraat 10 Denekamp 15x 30mm patronen Buiten 

beoordelingsgebied 

2000001170 15-06-2000 Aronskelkstraat 23 Denekamp 2 lege brisantgranaten 

met tijdschokbuis 

verschoten 

Buiten 

beoordelingsgebied 

20110218 09-02-2011 Provinciale rondweg N342 

Oldenzaal 

Geen CE Geen CE 

 



 

 

BIJLAGE 

5 Bodembelastingkaart  
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BIJLAGE 

6 Protocol toevalsvondst  



Protocol toevalsvondst CE 
1. GA ER ALTIJD VAN UIT 

DAT HET OBJECT 
GEVAARLIJK IS 

2. NIET AANRAKEN OF 
BEROEREN 

4. MARKEER DE 
LOCATIE 

5. WAARSCHUW 
ANDEREN 

3. WERKZAAMHEDEN EN 
TRILLINGEN STOPPEN 

6. EVACUEER 200M  
(LIEFST 

WINDOPWAARTS) 

DENK ALTIJD AAN 

 “DE GOUDEN REGEL” 

WAT TE DOEN BIJ EEN TOEVALSVONDST VAN EEN 
VERMOEDELIJK CONVENTIONEEL EXPLOSIEF (CE)? 
Een toevalsvondst houdt in dat er een (vermoedelijk) CE wordt aangetroffen op een locatie en/of tijdstip dat niet 
in de risico beoordeling is voorzien. Een toevalsvondst kan plaatsvinden in gebieden die als “onverdacht” zijn 
aangemerkt, maar ook binnen gebieden die als “verdacht” zijn aangemerkt maar waar op dat moment geen 
geplande grondroerende en/of opsporingswerkzaamheden plaatsvinden.  

Neem contact op met  
Marvin Asveld 
Projectmanager OCE 
RPS Explosive Engineering Services NL 
T: +31(0)6 546 577 67 
E: marvin.asveld@rps.nl 

7. INFORMEER POLITIE 
VIA PROJECTLEIDING 

(0900-8844) 

8. NEEM CONTACT OP 
MET RPS EES NL 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:

het bestemmingsplan 'Denekamp, gasleiding Kloppendijk-Nordhornsestraat' met identificatienummer 
NL.IMRO.1774.DENBPGASKLOPPEDIJK-OW01 van de gemeente Dinkelland.

1.2  bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

1.3  bestaand:

a. ten aanzien van de bij of krachtens de Woningwet aanwezige bouwwerken en werkzaamheden:
1. bestaand ten tijde van de eerste terinzagelegging van dit plan;
2. aanwezig op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan mogen worden gebouwd 

krachtens een daartoe verleende bouwvergunning;
b. ten aanzien van het overige gebruik:

1. bestaand ten tijde van het van kracht worden van dit plan;

1.4  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.5  bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Denekamp':

het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Denekamp' met identificatienummer 
NL.IMRO.1774.DENBPBEDRIJVENDKAM-0401 vastgesteld op 17 december 2013;

1.6  bestemmingsplan 'Buitengebied 2010':

het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Denekamp' met identificatienummer 
NL.IMRO.1774.BUIBPBUITENGEBIED-0402 vastgesteld op 18 februari 2010;

1.7  bestemmingsplan 'Denekamp Kern'

het bestemmingsplan 'Denekamp Kern' met identificatienummer NL.IMRO.1774.DENBPDENEKAMPKERN-0402 
vastgesteld op 9 oktober 2012;

1.8  bestemmingsplan 'Denekamp, verleggen gasleiding Kloppendijk-Nordhornsestraat'

het bestemmingsplan 'Denekamp, verleggen gasleiding Kloppendijk-Nordhornsestraat' met identificatienummer 
NL.IMRO.1774.DENBPKLOPPENDIJK -VG01 vastgesteld op 26 november 2019;

1.9  bestemmingsplan 'Facetbestemmingsplan parkeren Dinkelland':

het bestemmingsplan 'Facetbestemmingsplan parkeren Dinkelland' met identificatienummer 
NL.IMRO.1774.BPFACETPARKEREN-VG01 vastgesteld op 29 mei 2018;

1.10  bestemmingsplan 'Parapluplan Staat van Bedrijfsactiviteiten Dinkelland':

het bestemmingsplan 'Parapluplan Staat van Bedrijfsactiviteiten Dinkelland' met identificatienummer 
NL.IMRO.1774.PARAPLUBEDRLIJST-0401 vastgesteld op 19 april 2016;

1.11  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.12  bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;

1.13  bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect 
met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;
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1.14  gebouw:

elk bouwwerk, met uitzondering van windturbines, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of 
gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

1.15  kwetsbaar object:

een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde voor het risico c.q. 
een risicoafstand tot een risicovolle inrichting is bepaald die in achtgenomen moet worden;

1.16  omgevingsvergunning:

een vergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
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Artikel 2  Wijze van meten
Bij de toepassing van de regels wordt als volgt gemeten en berekend: 

2.1  de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Leiding - Gas

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), 
mede bestemd voor de aanleg en instandhouding van ondergrondse hoge druk gastransportleidingen (inclusief 
voorzieningen) met de daarbij behorende belemmeringenstroken.

3.1.1  Voorrangsbepaling

De regels van deze dubbelbestemming gelden primair ten opzichte van de regels van iedere andere 
bestemming, waarmee deze dubbelbestemming samenvalt. 

3.2  Bouwregels

Op of in de in 3.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de 
leiding(en) worden gebouwd. Overige gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn niet toegestaan 
uit oogpunt van externe veiligheid en energieleveringszekerheid. 

3.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het bouwen 
overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en) indien de veiligheid van de betrokken leiding niet 
wordt geschaad en vooraf advies is ingewonnen bij de betrokken leidingexploitant. Een omgevingsvergunning 
kan slechts worden verleend indien geen kwetsbare objecten worden toegelaten.

3.4  Specifieke gebruiksregels

3.4.1  Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

a. het opslaan van goederen, met uitzondering het opslaan van goederen ten behoeve van inspectie en 
onderhoud van de gastransportleiding;

b. het wijzigen van het gebruik van bestaande gebouwen, indien daardoor een kwetsbaar object wordt 
toegelaten.

3.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden

3.5.1  Verbod

Het is verboden om op of in de gronden met de bestemming 'Leiding - Gas' zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of de volgende werkzaamheden uit te 
voeren:

a. het aanbrengen en rooien van diepwortelende beplantingen en bomen;
b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
c. het indrijven van voorwerpen in de bodem, zoals lichtmasten, wegwijzers en ander straatmeubilair;
d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, 

egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;
e. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren.

3.5.2  Uitzonderingen

Het in 3.5.1 genoemde verbod is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden:

a. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
b. die het normale onderhoud ten aanzien van de leiding en belemmeringenstrook of ten aanzien van de 

functies van de andere voorkomende bestemming(en) betreffen;
c. zijnde graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten;
d. die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.
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3.5.3  Toetsingscriteria

Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden kan 
worden verleend indien de betreffende werken en/of werkzaamheden de belangen van de leiding niet schaden.

3.5.4  Advies leidingbeheerder

Alvorens te beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in 3.5.1, wint het bevoegd 
gezag schriftelijk advies in bij de leidingbeheerder omtrent de vraag of door de voorgenomen werken of 
werkzaamheden de belangen van de leiding niet worden geschaad en welke voorwaarden gesteld dienen te 
worden om eventuele schade te voorkomen.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 4  Anti-dubbeltelregel
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven 
of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing
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Artikel 5  Algemene aanduidingsregels

5.1  Veiligheidszone - bedrijven

5.1.1  Bouwregels

In afwijking van hetgeen elders in de regels van het bestemmingsplan 'Denekamp Kern' is bepaald, geldt op of in 
de gronden ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - bedrijven' het volgende:

er mogen ter plaatse van de aanduiding 'Veiligheidszone-bedrijven' geen nieuwe kwetsbare objecten 
worden gebouwd.

5.1.2  Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval begrepen:

het gebruik van de gronden en bouwwerken binnen 'Veiligheidszone-bedrijven' voor nieuwe kwetsbare 
objecten.
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Artikel 6  Overige regels

6.1  Reikwijdte en toepassing

Het bepaalde in de regels en op de verbeeldingen van het:

bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Denekamp':
bestemmingsplan 'Buitengebied 2010':
bestemmingsplan 'Denekamp Kern'
bestemmingsplan 'Denekamp, verleggen gasleiding Kloppendijk-Nordhornsestraat'
bestemmingsplan 'Facetbestemmingsplan parkeren Dinkelland':
bestemmingsplan 'Parapluplan Staat van Bedrijfsactiviteiten Dinkelland':

blijven onverkort van toepassing, met dien verstande dat: 

a. de dubbelbestemming ‘Leiding – Gas’, voor zover deze dubbelbestemming voorkomt in de regels van de 
voornoemde bestemmingsplannen en betrekking heeft op het plangebied van dit plan, wordt vervangen door 
de dubbelbestemming ‘Leiding - Gas' (Artikel 3) uit dit plan;

b. de verbeeldingen van de voornoemde plannen, voor zover de dubbelbestemming ‘Leiding – Gas’ is 
opgenomen op de verbeelding van de voornoemde bestemmingsplannen en betrekking heeft op het 
plangebied van dit plan, wordt gewijzigd met de verbeelding van dit plan.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 7  Overgangsrecht

7.1  Overgangsrecht bouwwerken

7.1.1  Algemeen

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, 
dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, 
mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag 

van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het 
bouwwerk is teniet gegaan.

7.1.2  Afwijking

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning eenmalig afwijken van lid 7.1.1 voor het 
vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 7.1.1 met maximaal 10%.

7.1.3  Uitzondering overgangsrecht bouwwerken

Lid 7.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van 
het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder 
begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

7.2  Overgangsrecht gebruik

7.2.1  Algemeen

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

7.2.2  Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 7.2.1, te veranderen of te laten 
veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en 
omvang wordt verkleind.

7.2.3  Verboden gerbuik

Indien het gebruik, bedoeld in lid 7.2.1, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer 
dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

7.2.4  Uitzondering op het overgangsrecht gebruik

Lid 7.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 8  Slotregel
Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan "Denekamp, gasleiding Kloppendijk-Nordhornsestraat" van de gemeente 
Dinkelland.
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