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Josien Wolthuizen
RIJSENHOUT

Wie enorme knallen had verwacht met veel op-
spattend zand, kreeg een teleurstelling te ver-
werken. De gecontroleerde ontploffing van twee
SC-50’s uit de Tweede Wereldoorlog ging er ge-
moedelijk aan toe. Zo gemoedelijk dat automo-
bilisten op de A4, die op slechts een paar hon-
derd meter van de springput ligt, er
waarschijnlijk niks van hebben gemerkt. 

Toch waren de ontploffingen onderdeel van
een spectaculaire operatie. In de gemeente
Haarlemmermeer worden normaliter per jaar
gemiddeld één of twee vliegtuigbommen uit de
Tweede Wereldoorlog uit de klei van de akkers

Tweede Wereldoorlog Recordvondst op akker bij A4 en Schiphol

Op een akker in Rijsenhout, vlak onder
Schiphol, doken dertig vliegtuigbommen op
uit de Tweede Wereldoorlog. Ze komen
alsnog tot ontploffing. Gisteren klonken klap
vijf en zes uit de reeks. 

Zachtjes ploffen dertig bommen

in de polder gehaald. Nu waren het er dertig in
één keer – een record.

“Dit is een enorm bijzondere vondst. Zelfs de
Explosieven Opruimingsdienst zegt dat we dit
waarschijnlijk nooit meer meemaken,” zegt Jor-
dy de Schepper, adviseur openbare orde en vei-
ligheid bij de gemeente Haarlemmermeer. “Ik
heb al veel ruimingen van bommen meege-
maakt, maar dat waren er altijd maar één of
twee. Nooit zoveel tegelijk.”

Schijnvliegveld
Dat op zo’n relatief kleine oppervlakte zoveel
vliegtuigbommen zijn gevonden, komt doordat
de Duitsers er in de Tweede Wereldoorlog een
schijnvliegveld hadden aangelegd. Een houten

nepvliegtuig reed hier dag in dag uit heen en
weer op een neplandingsbaan, in de hoop de ge-
allieerden op het verkeerde been te zetten. De
bezetters zagen liever dat ze het schijnvliegveld
bombardeerden in plaats van Schiphol, dat van
1940 tot eind 1943 door de Duitsers werd ge-
bruikt als bommenwerperbasis.

Toch werden in de bewuste akker niet alleen
geallieerde bommen gevonden; ook de Duitsers
zbleken er veelvuldig bommen te hebben ge-
dropt.

Landingsdruk
“De Duitsers gebruikten het nepvliegveld om
bommen te droppen die onverhoopt niet op de
vijand waren afgevuurd. Landen met bommen
aan boord was levensgevaarlijk, want door de
landingsdruk konden ze alsnog ontploffen. Ook
als er technische problemen waren aan een toe-
stel wilden ze hun bommen lozen voordat ze
gingen landen,” vertelt Jan Springintveld van
Luchtoorlog & Verzetsmuseum Crash Museum
in Rijsenhout. 

Volgens Springintveld kunnen bommen uit de
Tweede Wereldoorlog weinig schade aanrich-
ten, zolang ze in de grond zitten. “Het gevaar
ontstaat pas als ze worden aangeraakt of ver-
stoord. Het blijven zware projectielen met veel

springstof. En hoe ouder de bommen, hoe insta-
bieler ze worden.”

Dat op deze plek nu, ruim zeventig jaar na de
oorlog, naar de bommen is gezocht, is omdat
het veld binnenkort wordt bebouwd. Dan moet
altijd eerst de bodem worden onderzocht. Dat
gebeurde met een soort robot die de grond
strook voor strook heeft doorzocht op ‘versto-
ringen’ tot op vier meter diepte. Als na onder-
zoek bleek dat het om een bom ging, werd de
EOD erbij gehaald om het explosief veilig te be-
waken totdat het tot ontploffing kon worden ge-
bracht. Het plannen was ook nog een hele klus,
want bij elke ontsteking moet de aanvliegroute
richting de Kaagbaan zeker een kwartier wor-
den afgesloten.

De eerste vier bommen van zwaar kaliber zijn
in november en december al tot ontploffing ge-
bracht. Vanwege de trillingen moesten toen
huizen worden ontruimd en werd het verkeer
op de A4 korte tijd stilgelegd. Na gisteren zijn de
komende weken nog eens 24 bommen aan de
beurt, variërend van 50 tot 250 kilo, met één uit-
zondering van 500 kilo. Omwonenden hoeven
niet hun huizen uit, behalve misschien bij de
zwaarste vliegtuigbom. Als alles goed gaat, is de
operatie eind januari afgerond en kan het akker-
land bomvrij worden verklaard.

Advocaat kort vast in Madrid
MADRID 

De Nederlandse topadvocaat Peter
Wakkie, die gisteren in Madrid was
opgepakt, is weer op vrije voeten. 

De politie in Madrid heeft vannacht
om half één het verhoor beëindigd en
heeft hem vrijgelaten. Dat meldde de
woordvoerder van Wakkie in Neder-
land nadat hij contact had gehad met
zijn advocaat in Spanje.

De advocaat werd gisterochtend ge-
arresteerd bij aankomst op het vlieg-
veld van Madrid. De Spaanse online
krant El Confidencial meldde dat
Wakkie werd opgepakt in verband
met de betaling van miljoenen euro’s
smeergeld aan familieleden van Rus-
sische ministers.

Een onderzoeksrechter verhoorde
Wakkie later op de dag over zijn rol bij

de neergang van het Spaans-Russi-
sche bedrijf Zed+, waarvan hij één
van de bestuurders is.

Ondermijnen
Advocaten van Wakkie in Nederland
weerspraken die beschuldiging ech-
ter ten stelligste en zeiden dat Wakkie
in Spanje is aangehouden met als doel
om zijn positie in een zakelijk geschil

te ondermijnen. Wakkie is door de
Nederlandse Ondernemingskamer
aangesteld als interim-bestuurder
van de Nederlandse holding van het
telecombedrijf Zed+. Dat heeft vol-

gens Wakkies advocaat een conflict
met de Spaanse miljonair Javier Pé-
rez, die de bestuurder is van de
Spaanse dochtervennootschap Zed
Worldwide.

Ahold
Wakkie is bekend als ex-bestuurder
van supermarktconcern Ahold. Na
zijn pensionering eind 2009 bleef hij
actief als commissaris bij diverse gro-
te bedrijven als ABN Amro, TomTom
en Wolters Kluwer. Maart 2015 ver-
trok hij bij ABN Amro na ophef over
de later teruggedraaide salarisverho-
ging voor bestuurders van de bank.
Ook treedt Wakkie vaak op als advo-
caat van voetbalclub Ajax.

Volgens de woordvoerder kan Wak-
kie gewoon terug naar Nederland rei-
zen. “Ik ben blij als vriend en woord-
voerder dat hij vrijgelaten is.” (ANP)

Spaanse krant noemde
Wakkie in verband met
smeergeld aan Russen 

→ Op veilige afstand
brengen de experts een
bom tot ontploffing. 
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