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Betreft: Afronding onderzoek REASeuro - Niet Gesprongen Explosieven (NGE) op de stranden  

 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 

 

Hierbij informeren wij u over het resultaat van het onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven 

(NGE) op de stranden. Het onderzoek bevestigt: stranden zijn veilig. 

 

Aanleiding 

Vanaf begin 2018 heeft een strandzoeker uit Den Helder in een korte periode meerdere NGE op het 

strand aangetroffen met behulp van een metaaldetector. Het verhaal en de vondsten van de 

strandzoeker hebben de aandacht gekregen van lokale en nationale media. Om de oorzaak van de 

NGE op de stranden vast te stellen, de risico’s juist in te schatten en om beheersmaatregelen te 
nemen is een gecertificeerd onderzoek uitgevoerd door het bedrijf REASeuro. 

 

Onderzoek 

Op 9 augustus 2018 heeft REASeuro een computergestuurde oppervlaktedetectie uitgevoerd ter 

plaatse van zeven verdachte gebieden op het strand ten noorden van strandslag Falga. Dit is het 

primaire opsporingsgebied, aangewezen door de particuliere zoeker. Daarnaast is een secundair 

opsporingsgebied (ca. 2,4 hectare) meegenomen in het onderzoek dat het primaire opsporingsgebied 

ruim overlapt. Na interpretatie van de detectiedata zijn de benaderwerkzaamheden uitgevoerd op 14, 

15 en 16 augustus 2018.  

 

Resultaat 

In het primaire opsporingsgebied (de zeven verdachte gebieden) zijn 39 objecten tot één meter onder 

het maaiveld gedetecteerd. De objecten boven het grondwaterpeil zijn benaderd en verwijderd. In het 

secundaire opsporingsgebied zijn na een aanvullende interpretatie in totaal 118 objecten benaderd en 

verwijderd. Er is geen NGE aangetroffen, enkel schroot en ijzerhoudende materialen. 

 

Op de laatste onderzoeksdag heeft de eerdergenoemde strandzoeker een ontsteker aangetroffen 

buiten het opsporingsgebied. De ontsteker is door REASeuro overgenomen en overgedragen aan de 

EOD die het tot ontploffing heeft gebracht.  

 

Conclusie  
REASeuro heeft ca. 4,5 hectare onderzocht en geen NGE gevonden. De benaderwerkzaamheden in 
de primaire en secundaire opsporingsgebieden hebben geleid tot een vrijgave tot aan het 
grondwaterpeil. Voor de dieper gelegen objecten bestaat momenteel geen aanleiding om op basis van 
de huidige resultaten nader NGE-bodemonderzoek uit te voeren. Het strand kan veilig worden 
betreden voor regulier gebruik. 
 

Er bestaat altijd een kans dat er nieuwe NGE binnen of buiten het opsporingsgebied worden 

gevonden door wijzigingen in het maaiveld onder invloed van weersinvloeden. Wanneer bij het 

aantreffen van NGE de autoriteiten worden gewaarschuwd, kunnen de juiste beheersmaatregelen 

worden genomen en de risico’s op veiligheidsincidenten met NGE op het strand verkleind worden. 
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Financiën  

In de raadsinformatiebrief nr. RI18.0065 van 3 juli 2018 bent u geïnformeerd over de mogelijkheid om 
de eigen gemaakte interne uren als kosten te declareren bij het Rijk. In een komend raadsvoorstel 
wordt dit inzichtelijk gemaakt en wordt u gevraagd om 70% van de gemaakte werkelijke uitgaven incl. 
uurinzet eigen mensen te declareren bij het Rijk via de zogeheten ‘Bommenregeling’.  
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Den Helder, 30 oktober 2018. 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  

 


