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VIJFTIG KILOGRAM ZWARE VLIEGTUIGBOM OPGEGRAVEN 

Op een braakliggend terrein aan het Albertkanaal in Vroenhoven bij Riemst heeft een 
aannemer maandag twee vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog opgegraven. 
Eén van de twee vliegtuigbommen woog vijftig kilogram. De lokale politie van de zone 
Bilzen-Riemst-Hoeselt ging maandagmiddag ter plaatse en verwittigde de 
ontmijningsdienst van het leger DOVO.  

De vliegtuigbommen bevonden zich 1 meter onder het maaiveld en zijn intussen door DOVO 
meegenomen, om ze vervolgens onschadelijk te maken. Naast de twee vliegtuigbommen is 
er ook nog een container opgegraven. Deze container werd aan een parachute uit het 
vliegtuig gegooid.  

Mark Vos, burgemeester: "Toen de aannemer de vliegtuigbommen aantrof, heeft hij 
onmiddellijk het nodige gedaan en de bommen op een veilige plaats gestald. De lokale 
politie van de zone Bilzen-Hoeselt-Riemst is ter plaatse gekomen en verwittigde DOVO, de 
ontmijningsdienst van het leger. Het is ook niet vreemd dat deze vliegtuigbommen in de 
buurt van de brug van Vroenhoven gevonden worden, dit was de eerste plaats waar de 
Tweede Wereldoorlog in België op 11 mei 1940 begon." 
 
Nog voor de Duitsers Eben-Emael innamen, werden er al zweefvliegtuigen en 
valschermspringers neergelaten nabij deze brug. De brug werd intact veroverd door de 
Duitse troepen. Piloten slaagden er niet in om ze te vernielen. Zeven Belgische vliegeniers 
kwamen om het leven bij hun aanvallen op de bruggen van Veldwezelt en Vroenhoven. 

 

Met een grondradar zijn er 59 explosieven gelokaliseerd, daarvan werden er in februari al 32 
geruimd. De voorbije dagen zijn ook de 27 resterende explosieven geruimd. Deze stammen 
allemaal uit de Tweede Wereldoorlog. 
 
Mark Vos, burgmeester: "Wij ruimen deze explosieven omdat wij binnenkort starten met de 
bouw van een nieuw woonproject in samenwerking met Woonzo en Kleine Landeigendom. 
Het woonuitbreidingsgebied ligt tussen de Pastoor Counestraat en de parallelweg met het 
Albertkanaal. De ruimingswerken zijn dus tijdig afgerond, zodat de Eneco Tour nu zondag 
zonder problemen kan vertrekken aan de brug in Vroenhoven."  
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