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Bevrijdingsroute
Nederweert

De route kan op elke willekeurige
locatie gestart worden.
Om optimaal gebruik te maken
van deze dienst dient u in het bezit te zijn van een aantal zaken:
1. Smartphone
2. Databundel
3. QR-scanner (app)
4. Google maps (app)
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WELKOM OP DE BEVRIJDINGSROUTE
NEDERWEERT.

Scan de QR codes op de borden
voor meer informatie en/of het
vervolg van de route.
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Het comité 75 jaar bevrijding Nederweert heeft
een (fiets)route samengesteld waarbij u op 9
locaties in de gemeente Nederweert uitleg
krijgt over diverse gebeurtenissen tijdens de
tweede wereldoorlog.
De route kent een afstand van 41 km en is
gebaseerd op Knooppuntenroute Limburg.
Deze kunt u per fiets, gemotoriseerd,
of lopend afleggen.
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Voor meer informatie kunt u terecht op
www.bevrijdingnederweert.nl

Vormgeving & druk: www.drukkerijvandeursen.nl

OVERZICHT VAN DE ROUTEPUNTEN
Sint Rochusstraat 6031 BH 2,
Nederweert (In het park)
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Plattepeeldijk 24,
6035 RP Ospel

2

Pastoor Maesplein 11,
6034 TE Nederweert-Eind
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Huyskamer Daatjeshoeve, Heugterbroekdijk 34, 6031 LE Nederweert

3

Wessemerdijk, 6031 SG Nederweert
(picknickbank Schoorbrug)

8

Monseigneur Kreyelmansstraat, 6031 BS
Nederweert (voorzijde begraafplaats)
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Dorpstraat 2,
6091 NK Leveroy
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Kerkstraat 61,
6031 CS Nederweert
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Niesakkerbrug, 6035 SH Nederweert-Eind (in het parkje)
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De Duitse terugtocht
September 1944, het front nadert.

De Grote Kerkrazzia
Zondag 8 oktober 1944

Tussen 1940 en 1945 werden naar schatting
500.000 tot 600.000 Nederlandse mannen
en jongens tewerkgesteld in Duitsland. Ze
werden opgeroepen voor de Arbeitseinsatz
en ingezet in onder meer de landbouw en industrie, ter vervanging van Duitse mannen die
in de Wehrmacht dienden. Op zondag 8 oktober 1944 vonden er razzia’s plaats. De Duitse
bezetter hield in het gebied tussen het kanaal
Wessem-Nederweert, de Noordervaart en de
Maas razzia’s, In het zicht van de bevrijding
werden ruim 3.000 mannen opgepakt.

3e Bataljon
3rd (Royal Northumberland Fusiliers)
Reconnaissance Regiment
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1e Bataljon
19e Fallschrimjager
regiment

2

In de omgeving van Nederweert waren vooral inwoners van Nederweert-Eind en Leveroy
het slachtoffer van deze actie. Mannen uit Nederweert en Budschop bleven buiten schot,
behalve als ze die bewuste zondagochtend
toevallig in Eind waren. In Eind werden 108
mannen meegenomen, in Leveroy waren dat
er 18.

U kunt ook gebruik maken van de
vouwkaart. Deze is gratis verkrijgbaar op het Gemeentehuis.
Scan de QR codes voor meer
informatie en/of het vervolg van
de route.

In de schaduw van Operatie Market Garden, de luchtlandingsoperatie die een brug te ver
bleek te zijn, lag Nederweert in het operatiegebied van het Britse 8e korps. Op 22 september 1944 werd Nederweert bevrijd door verkenners van de 3e Britse Infanteriedivisie.

 Bekijk video

Ze reden Nederweert binnen via de Booldersdijk en over Strateris. Duitse eenheden trokken
zich terug en richtten een nieuw front in langs de Noordervaart en het kanaal WessemNederweert. Het front stabiliseerde zich en Nederweert werd de nieuwe frontlinie.

Achteraf is deze deportatie De Grote Kerkrazzia gaan heten, omdat de meeste mannen
opgepakt werden bij het verlaten van de
hoogmis. Anderen werden thuis van hun bed
gelicht. Een aantal mannen vluchtte naar
schuilplaatsen in velden en bossen. De regio werd bijna geheel ‘ontmand’. Vrouwen,
kinderen en bejaarden bleven vrijwel alleen
achter. In het late voorjaar van 1945 keerden
de meesten weer terug naar hun zwaar geteisterde, deels in puin geschoten woning.
Vijf mannen overleefden de ellende niet en
stierven in Duitsland.
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De route kan op elke willekeurige
locatie gestart worden.
Om optimaal gebruik te maken
van deze dienst dient u in het bezit te zijn van een aantal zaken:
1. Smartphone
2. Databundel
3. QR-scanner (app)
4. Google maps (app)
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1e Bataljon
Fallschirmjäger
Lehr Regiment

U kunt ook gebruik maken van de
vouwkaart. Deze is gratis verkrijgbaar op het Gemeentehuis.
Scan de QR codes voor meer
informatie en/of het vervolg van
de route.

Als onderdeel van de grote Operatie Mallard (ongeveer 180.000 man) die gepland stond langs het kanaal van Nederweert tot Wessem, had de Schotse 51ste
Highlanddivisie de opdracht om in Nederweert de aanval in te zetten en een
oversteek te realiseren bij Schoor. De Schotten kregen ook de opdracht de sluis
bij Hulsen en het eiland veilig te stellen en een oversteek te realiseren richting
Nederweert-Eind over de Noordervaart en het Wessemkanaal.

Na de oorlog was er weinig erkenning voor
het leed van de weggevoerden. “We kregen
bij thuiskomst als het ware meteen weer een
spade in de hand geduwd met de opdracht
erbij: werken en nergens meer aan denken.”
Het duurde tot het jaar 2000 voordat deze
groep mannen officieel erkenning kreeg als
oorlogsslachtoffer.

 Bekijk video
 Vervolg route
Schoorbrug
Schoor

Daarmee wilden de geallieerden de inname van Heythuysen en Roggel realiseren en de Duitse troepen verder richting het oosten te verdrijven. Op 14 november 1944 om 16.00 uur begon de aanval. Anderhalf uur lang werden 1.500
granaten per minuut afgeschoten over de kanalen.

 Vervolg route

Tank en Humbers Britse leger Sharpshooters
bij kerk in Nederweert 1944.

Operatie Mallard
Leveroy wordt bevrijd, 15 november 1944

Bron: Jos Gubbels

Op 15 november 1944 reden de eerste eenheden van het 5e bataljon Black Watch
regiment Leveroy binnen. De Britten namen
oostelijk van Leveroy stellingen in om de
volgende dag door te stoten naar hun aanvalsdoel Heythuysen. Er was veel materiële
schade in het dorp, met als dieptepunt de
vernietiging van de kerk, twee molens en de
school. Toch komt Leveroy er redelijk goed
vanaf.

WELKOM OP DE BEVRIJDINGSROUTE NEDERWEERT.
5e bataljon
Black Watch Regiment

De route kan op elke willekeurige
locatie gestart worden.
Om optimaal gebruik te maken
van deze dienst dient u in het bezit te zijn van een aantal zaken:
1. Smartphone
2. Databundel
3. QR-scanner (app)
4. Google maps (app)

Pastoor Maesplein
Nederweert-Eind

4
(overblijfselen) 1e Bataljon
Fallschirmjäger Lehr Regiment

Op 30 mei 1942 stortte een Britse Wellington
bommenwerper neer op molen De Volharding. Restanten hiervan zijn te zien in het
Leudalmuseum.
Het verzet was ook actief in de regio. Op de
Helenahoeve, bij Opheij, werden onderduikers opgevangen en er was een pilotenhulplijn gevestigd. Er was bovendien een
knokploeg die als taak had om twee Duitse soldaten te bewaken. Tijdens de Duitse
tegenaanval kwam men hierdoor in ernstige
problemen.
Er moest meerdere malen van schuilplaats
worden gewisseld en er werden extreme risico’s genomen. Ook werd er een Oostenrijkse
deserteur geholpen om onder te duiken.
Tijdens de Grote Kerkrazzia op zondag 8
oktober werden 18 mannen afgevoerd naar
Duitsland. Ze keerden allemaal terug.

U kunt ook gebruik maken van de
vouwkaart. Deze is gratis verkrijgbaar op het Gemeentehuis.
Scan de QR codes voor meer
informatie en/of het vervolg van
de route.

 Bekijk video

BRIG

G
BRI

U kunt ook gebruik maken van de
vouwkaart. Deze is gratis verkrijgbaar op het Gemeentehuis.
Scan de QR codes voor meer
informatie en/of het vervolg van
de route.

Op 3 en 4 september 1944 werden Brussel en
Antwerpen bevrijd. Op 4 september verzond
minister-president Gerbrandy het volgende
(luister) bericht via Radio Oranje. In Nederland waren de mensen door het dolle heen
(de zogenaamde Dolle Dinsdag) vanwege
dit nieuws. De Duitse troepen trokken zich in
snel tempo terug. Zij wis-  Bekijk video
ten zich echter te reorganiseren doordat de geallieerden de opmars tijdelijk
staakten.

De route kan op elke willekeurige
locatie gestart worden.
Om optimaal gebruik te maken
van deze dienst dient u in het bezit te zijn van een aantal zaken:
1. Smartphone
2. Databundel
3. QR-scanner (app)
4. Google maps (app)
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51e Highland Divisie
(Schotland)
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De route kan op elke willekeurige
locatie gestart worden.
Om optimaal gebruik te maken
van deze dienst dient u in het bezit te zijn van een aantal zaken:
1. Smartphone
2. Databundel
3. QR-scanner (app)
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Operatie Mallard
Schoorbrug, 14 november 1944

De Duitse tegenaanval
27 oktober - 3 november 1944

De grootste uitdaging voor de geallieerden was het oversteken van de verschillende waterwegen in Midden-Limburg, met
name voor zware voertuigen en ondersteunend materieel. Kenmerkend voor deze operaties was de hoge concentratie aan
geniemiddelen (bruggen) om uiteindelijk de opdrachten uit te
kunnen voeren. De gevechten in Midden-Limburg staan ook
bekend als de Battle of the Canals.

 Vervolg route

Afkorting

Dorpstraat 2
Leveroy

Niesakkerbrug
Nederweert-Eind

Amerikanen in de Peel
8 oktober 1944
Sluis 13: Taskforce Brown

 Bekijk video

7e Amerikaanse
Pantserdivisie
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9e Pantserdivisie/
15e Panzergrenadierdivisie
7e Amerikaanse
Pantserdivisie
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 Bekijk video
7e Amerikaanse
Pantserdivisie

Op 27 oktober 1944 om 06.15 uur werd de stilte aan het front
bij Nederweert, Ospel en Meijel verstoord door gebulder van
Duitse kanonnen. Het Duitse plan was om met meer dan
20.000 man de corridor te doorbreken die tijdens Market
Garden was gecreëerd. Het eerste doel was Asten.
De Duitse pantsertanks bleken beter bruikbaar te zijn in het
peelgebied dan de geallieerde tanks.
De Amerikaanse troepen die zich langs het kanaal hadden
ingegraven, werden volledig verrast.
Ter ondersteuning van de Duitse 9e Pantserdivisie staken

 Vervolg route
Niesakkerbrug
Nederweert-Eind

De Luchtoorlog
1939-1945
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Fallschirmjäger
Lehr Regiment

parachutisten (Fallschirmjägers) de Noordervaart over bij de
Hoebenbrug. Budschop, Winnerstraat, Kreijel en Waatskamp
werden ingenomen.
Na zware gevechten vielen Ospel en buurtschap Horick op
28 oktober in Duitse handen. Op 30 oktober gingen de 7e
Amerikaanse Pantserdivisie en de 15e Schotse Divisie in de
tegenaanval.

troepen zouden ontsnappen. Dit werd voorkomen door de
inzet van zware Amerikaanse artillerie vanuit Laar bij Weert.
Op 2 november trok de 9e Pantserdivisie zich terug over de
Maas om te voorkomen dat ze vernietigd zou worden. De
Fallschirmjägers waren in de minderheid en vanaf dat moment op zichzelf aangewezen.

Op 31 oktober en 1 november werden Ospel en Nederweert
zwaar beschoten. De geallieerden vreesden dat de Duitse

 Vervolg route
Plattepeelsedijk
Ospel

6

Brug 14: Taskforce Fuller

 Bekijk video

 Bekijk video

7e Amerikaanse
Pantserdivisie

Op 8 oktober 1944 arriveerden troepen van de Amerikaanse 7e Pantserdivisie in ons
gebied. Ze hadden als opdracht de frontlijn te verdedigen van IJsselstein tot de melkfabriek in Ell (De Fuus), langs het Wessems kanaal, de Noordervaart en het Deurnes kanaal.
Daarmee deden ze het werk van twee divisies. De posten lagen ongeveer 750 meter uit
elkaar. Op 27 oktober staken meer dan 20.000 Duitse soldaten van de 9e Pantserdivisie
en de 15e Pantsergrenadierdivisie de Noordervaart en het Deurnes kanaal over. Meijel
en Ospel vielen in Duitse handen. De Duitse troepen probeerden ook het Wessems
kanaal over te steken door twee bruggen te maken over de overblijfselen van de opgeblazen bruggen.
Van 27 t/m 29 oktober vocht de 7e Amerikaanse Pantserdivisie tegen de enorme Duitse
overmacht. De bruggen die de Duitse eenheden over de verkeersbrug in Kelpen en
de spoorbrug op de Mildert hadden gemaakt, werden in de nacht van 30 oktober en
1 november om exact middernacht opgeblazen door een vrijwillig commando van de
engineers van de 7e divisie. Nadat Duitse eenheden Ospel hadden ingenomen, werden
ze door de Amerikanen tegengehouden bij Geheugden, iets ten noorden van Ospel. In
Meijel probeerde de 87e Verkenningseenheid (Troop-C) met circa 300 man het zwaartepunt van de aanval te stoppen. Een actie die grote verliezen tot gevolg had.

Nederweert War Cemetery
16 augustus 1945

Fallschirmjäger
Lehr Regiment

Op 30 oktober werd de eenheid afgelost door de 15e Schotse Divisie en gingen ze naar
Nederweert om te reorganiseren en een nieuwe aanval te starten. Op 2 november viel
de 7e Pantserdivisie Ospel aan. Tegelijkertijd viel de 15e Schotse Divisie Meijel aan. De
Amerikanen namen Ospel in, maar de 15e Schotse Divisie kon Meijel niet innemen. Er
werd besloten om de aanval af te breken. De 7de Pantserdivisie kwam tot stilstand tussen Meijel en Ospel. Bij de strijd om Ospel sneuvelden 54 soldaten en raakten ruim 300
soldaten gewond of vermist. De geallieerden betaalden een hoge prijs voor de bevrijding van Ospel.
Op 8 november 1944 werd de divisie afgelost door de 51ste Highland Divisie en naar het
zuiden van Nederland gestuurd om te herstellen van de gevechten in het Peelgebied.
Op 16 december werden ze naar St. Vith in de Ardennen gestuurd. Ze namen het hier
opnieuw op tegen een grote vijandelijke overmacht (Ardennen Offensief) en speelden
ze een cruciale rol in de verdediging van deze strategische plaats.
 Vervolg route

Afkorting

Daatjeshoeve
Nederweert

Brits Militair kerkhof
Nederweert

De Bevrijding
9 - 12 juni 1945

 Bekijk video

Monument
Halifax JB845-EY
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 Bekijk video
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 Bekijk video

De Handley Page Halifax was een viermotorige bommenwerper van Britse makelaardij die
tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt. Er zijn ongeveer 6.100 Halifaxes tijdens
de oorlog gebouwd. Ze werden gebruikt door
Britse, Poolse, Franse, Australische, Canadese
en Nieuw-Zeelandse squadrons. In het Verenigd Koninkrijk vlogen ze voor de Bomber
Command en de Coastal Command.

Een Britse Halifax bommenwerper met markering JB845-EY stortte neer aan de Colusdijk (destijds Koolhofdijk) in Nederweert nadat hij was geraakt door een Duitse nachtjager, gevlogen door
Luftwaffe-piloot majoor Eckart-Wilhelm von Bonin. De Halifax brak in meerdere stukken uiteen
en werd door de Duitsers gevonden in het bosgebied en op een weiland. De bommenwerper
was op een missie van of naar Essen in Duitsland.
De hele bemanning kwam bij de crash om het
leven, alleen de staartschutter heeft nog even
geleefd. Hij overleed in het ziekenhuis in Weert.
Wilt u meer weten over de luchtoorlog in de regio Nederweert, Weert en omstreken, bezoek
de permanente expositie Luchtoorlog 1935-1945
in de Daatjeshoeve. Kijk ook op www.luchtoorlog-1939-1945.nl.
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Militairen die omkwamen bij gevechten werden op locatie begraven, zoals op deze foto,
genomen aan de Heijsterstraat. Aan het einde
van de oorlog lagen er in de hele gemeente
veldgraven van zowel de geallieerden als de
Duitsers. Vanaf 1945 werd er gestart met het
centraal (her)begraven van de gesneuvelden.
Veel Britten zijn begraven in Nederweert,
Amerikanen in het Zuid-Limburgse Margraten en Duitsers in het Noord-Limburgse IJsselstein.
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De Commonwealth War Graves Commission is
verantwoordelijk voor de nagedachtenis aan 1,7
miljoen gesneuvelden van het Gemenebest in
150 landen. De organisatie heeft wereldwijd meer
dan 2.500 begraafplaatsen opgericht en onderhoudt deze ook.
De aanleg van het Engels kerkhof, zoals dit in de
volksmond vaak wordt genoemd, begon op 16
augustus 1945. Het gaat hier om een begraafplaats van het Gemenebest van Naties, voorheen het Britse Gemenebest (British Empire and
Commonwealth). Er liggen hier militairen van
verschillende nationaliteiten begraven, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië,
Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en India.
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Aankomst van koningin
Wilhelmina op GilzeRijen, 2 mei 1945.

 Bekijk video
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In Nederweert werd van 9 tot 12 juni 1945 een
groot bevrijdingsfeest met optocht georganiseerd.

U kunt ook gebruik maken van de
vouwkaart. Deze is gratis verkrijgbaar op het Gemeentehuis.
Scan de QR codes voor meer
informatie en/of het vervolg van
de route.

De optocht bestond uit een zestigtal wagens en
met ruim 1.500 personen. Ieder buurtschap had
feestwagens en men was verkleed als lid van het
Koninklijk Huis of met bespottelijke uitbeeldingen van het naziregime.

 Bekijk video

 Vervolg route

 Vervolg route

 Vervolg route

Brits Militair kerkhof
Nederweert

Lambertuskerk
Nederweert

Sint Rochusstraat
Nederweert

