
 

 

Datum 22 januari 2013    
 

 

EOD ruimt bommen op de vliegbasis Leeuwarden 
 

  
 
 

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ruimt op 

zaterdag 2 februari vijf bommen die tijdens voorbereidend 

bodemonderzoek voor het aanleggen van drainage op de 

vliegbasis zijn gevonden. Het betreft vier 500 pond bommen en 

een 100 pond bom van Britse 

 

De vijf bommen worden op zaterdag 2 februari tussen 09.00 

door de EOD geruimd en overgebracht naar een veilige locatie

wordt zo weinig mogelijk risico genomen, daarom

veiligheidszone van 1320 meter bepaald waarbinnen zich geen personen 

of levende have mag bevinden. Dit gebied strekt zich uit tot buiten de 

vliegbasis waardoor omwonenden hun huis tijdelijk moeten verlaten

wegen worden afgezet.  

 

De Gemeente Leeuwarden en Menameradiel werken 

samen. Zij hebben betreffende omwonenden en perceeleigenaren binnen 

het ontruimingsgebied geïnformeerd over de ruiming van de bommen. 

is tijdelijke opvang voor hen beschikbaar. 

 

Noot voor de redactie:  

Voor meer informatie aangaande 

opnemen met de perstelefoon van de gemeente Leeuwarden 058

Voor meer informatie over de EOD 

Communicatie vliegbasis Leeuwarden, 058

 

Na de ruiming van de bommen bestaat er voor de media een mogelijkheid om het 

terrein onder begeleiding te betreden, 

te stellen. U kunt zich hiervoor aanmelden voor 

Sectie Communicatie vliegbasis Leeuward

wordt op de dag van de ruiming aangegeven. 

 

 

ruimt bommen op de vliegbasis Leeuwarden  

 

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ruimt op 

zaterdag 2 februari vijf bommen die tijdens voorbereidend 

voor het aanleggen van drainage op de 

zijn gevonden. Het betreft vier 500 pond bommen en 

Britse makelij.  

De vijf bommen worden op zaterdag 2 februari tussen 09.00 – 17.00 uur 

en overgebracht naar een veilige locatie. Hierbij 

isico genomen, daarom is er een 

veiligheidszone van 1320 meter bepaald waarbinnen zich geen personen 

of levende have mag bevinden. Dit gebied strekt zich uit tot buiten de 

vliegbasis waardoor omwonenden hun huis tijdelijk moeten verlaten en 

De Gemeente Leeuwarden en Menameradiel werken bij deze operatie 

betreffende omwonenden en perceeleigenaren binnen 

het ontruimingsgebied geïnformeerd over de ruiming van de bommen. 

is tijdelijke opvang voor hen beschikbaar.  

aangaande de  ontruiming van het gebied kunt u contact 

opnemen met de perstelefoon van de gemeente Leeuwarden 058-2334002. 

over de EOD kunt u contact opnemen met Sectie 

Communicatie vliegbasis Leeuwarden, 058-2346700. 

van de bommen bestaat er voor de media een mogelijkheid om het 

nder begeleiding te betreden, de bommen te bekijken en de EOD vragen 

te stellen. U kunt zich hiervoor aanmelden voor 1 februari 13:00 uur bij de 

Sectie Communicatie vliegbasis Leeuwarden op 058 2346700.  Het exacte tijdstip 

wordt op de dag van de ruiming aangegeven.   
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zijn gevonden. Het betreft vier 500 pond bommen en 

17.00 uur 

Hierbij 

veiligheidszone van 1320 meter bepaald waarbinnen zich geen personen 

of levende have mag bevinden. Dit gebied strekt zich uit tot buiten de 

en 

bij deze operatie 

betreffende omwonenden en perceeleigenaren binnen 

het ontruimingsgebied geïnformeerd over de ruiming van de bommen. Er 

kunt u contact 

van de bommen bestaat er voor de media een mogelijkheid om het 

de bommen te bekijken en de EOD vragen 

bij de 

tijdstip 


