VEO lanceert Bommenkaart met landelijk
overzicht van onderzoek Conventionele Explosieven
Lancering tijdens drukbezochte Netwerkbijeenkomst CE
De Vereniging voor Explosieven Opsporing (VEO) heeft vandaag de VEO Bommenkaart
gelanceerd tijdens haar drukbezochte Netwerkbijeenkomst CE in het Nationaal Militair Museum
te Soest. De VEO Bommenkaart geeft inzicht in locaties waar vooronderzoek of
opsporingsonderzoek naar Conventionele Explosieven heeft plaatsgevonden.
VEO
VEO is dé belangenvereniging en netwerkorganisatie voor professionals op het gebied van
Conventionele Explosieven (CE) die als gevolg van de Tweede Wereldoorlog in de (water)bodem zijn
achtergebleven. Het opsporen van Conventionele Explosieven is werk voor professionals, evenals het
uitvoeren van de benodigde vooronderzoeken en risicoanalyses. In Nederland worden deze
werkzaamheden verricht door gespecialiseerde en (gecertificeerde) bedrijven.
Bommenkaart
Op initiatief van VEO is de Bommenkaart ontwikkeld. Deze webservice informeert belanghebbenden
of op een specifieke locatie vooronderzoek en/of opsporingsonderzoek CE is uitgevoerd en door welk
bedrijf. De informatie op de Bommenkaart is aangeleverd door gespecialiseerde en volgens het
WSCS-OCE gecertificeerde bedrijven. De kaart kan worden geraadpleegd via
www.explosievenopsporing.nl/veo-bommenkaart/.

De Bommenkaart is een belangrijke service voor professionals in de CE-branche, maar zeker ook van
grote waarde voor onder meer gemeenten, waterschappen, grondroerders en adviesbureaus. Tijdens
de jaarlijkse Netwerkbijeenkomst is de VEO bommenkaart dan ook symbolisch overhandigd aan de
aanwezige sprekers namens Rijkswaterstaat, Platform Blindgangers (gemeenten), EOD, Inspectie
SZW en aan de voorzitter van het Centraal College van Deskundigen OCE.
Jaarlijkse VEO Netwerkbijeenkomst CE
Ieder jaar organiseert VEO een Netwerkbijeenkomst CE om met het werkveld in gesprek te gaan over
actuele thema’s en ontwikkelingen rondom het veilig en doelmatig omgaan met CE. Dit jaar hebben
de bijna 200 deelnemers met elkaar gesproken over onder andere ‘de Marktvisie Rijkswaterstaat
toegepast op opsporen CE’, ‘de verantwoordelijkheid opdrachtgevers voor CE’ en over de
ontwikkeling van een Normenkader CE’. Na een levendige forumdiscussie vond de feestelijke
lancering van de Bommenkaart plaats.
_________________________________________________________________________________
Over VEO
In 2000 is VEO opgericht dóór en vóór opsporingsbedrijven. Inmiddels is het werkveld verbreed tot meerdere specialisaties. De
VEO is de netwerkorganisatie voor opsporingsbedrijven, onderzoek- en adviesbureaus, kennisinstellingen en andere betrokken
organisaties en andere instanties. VEO vertegenwoordigt een belangrijk deel van de professionals in de CE branche en
onderhoudt goede contacten met de betrokken overheidsorganisaties en andere stakeholders binnen dit vakgebied. De
Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) van het ministerie van Defensie is als toehoorder bij VEO betrokken.
Noot voor redactie, niet voor publicatie:
Bel voor meer informatie met de secretaris drs. ing. Arjan Hol (06 - 414 833 90). Zie ook: www.explosievenopsporing.nl,
www.explosievenopsporing.nl/evenementen/-28625-netwerkbijeenkomst-ce-6-april-2017/
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