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1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk is beschreven wat de aanleiding is voor het uitvoeren van het Historisch 
Vooronderzoek-Niet Gesprongen Explosieven. Daarnaast zijn het onderzoeksgebied, het doel van het 
onderzoek en de methodiek beschreven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een leeswijzer.  
 
1.1  AANLEIDING 
De komende jaren worden diverse ruimtelijke projecten uitgevoerd in de gemeente Goirle. Voor deze 
projecten is onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van Niet Gesprongen Explosieven (NGE) 
nodig. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben op het grondgebied van Goirle namelijk diverse 
oorlogshandelingen plaatsgevonden. In voorliggend onderzoek worden alle risico’s met betrekking tot 
achtergebleven NGE in kaart gebracht. Bij de planning van toekomstige projecten kan met de NGE-
Risicokaart al in een vroeg stadium rekening gehouden worden met NGE.  
 
1.2  ONDERZOEKSGEBIED 
Het onderzoeksgebied betreft de gehele gemeente Goirle.  
 

 
Figuur 1: Onderzoeksgebied gemeente Goirle.  
 
1.3  DOEL 
Doel van het HVO-NGE is antwoord te geven op de volgende vragen: 
- Is sprake van een NGE-Risicogebied in (gedeelten van) het onderzoeksgebied naar de situatie van 

1945 (het einde van de oorlog)? 
- Welke soort, hoeveelheid en verschijningsvorm van de vermoede NGE kunnen worden verwacht? 
- Wat is het advies met betrekking tot de (voorbereiding op de) uit te voeren werkzaamheden? 
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1.4  METHODIEK 
De rapportage is opgesteld volgens het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het 
Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE). 

 
Aan de hand van een aantal bronnen wordt NGE gerelateerde informatie van het onderzoeksgebied 
geïnventariseerd. In de inventarisatie van het bronnenmateriaal wordt gezocht naar:  
- gebeurtenissen die hebben geleid tot het in de bodem komen van NGE; 
- gebeurtenissen die hebben geleid tot het verwijderen van NGE uit de bodem. 

 
Op basis daarvan wordt beoordeeld en geëvalueerd of binnen het onderzoeksgebied een verhoogd 
risico bestaat op het aantreffen van NGE. Als dat het geval is, wordt het NGE-Risicogebied horizontaal 
afgebakend naar de situatie van 1940-1945 en wordt een advies gegeven. Het eindresultaat betreft 
deze rapportage en een bijbehorende NGE-Risicokaart. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd door een projectteam bestaande uit Historici en een Senior OCE-
deskundige. Op pagina 1 van dit rapport staan de betrokken deskundigen vermeld. 
 
1.5  LEESWIJZER 
In hoofdstuk 2 is een samenvatting van de belangrijkste bevindingen van het geïnventariseerde 
bronnenmateriaal weergegeven. De inventarisatie van het geraadpleegde bronnenmateriaal is 
weergegeven in de bijlagen. In de bijlage is eerst een tabel opgenomen van de gehanteerde 
begrippen, zie bijlage 1. Vervolgens is in bijlage 2 een overzicht weergegeven van de geraadpleegde 
(archief)instellingen. In de bijlagen 3 tot en met 12 zijn de geraadpleegde bronnen uitgewerkt. Bijlage 
13 bevat een checklist en de laatste bijlage bevat de losbladige tekeningen. Het geraadpleegde 
bronnenmateriaal wordt beoordeeld en geëvalueerd in hoofdstukken 3 t/m 9. In hoofdstuk 10 komen 
de leemten in kennis aan bod en worden de NGE-Risicogebieden afgebakend. Het HVO-NGE wordt 
afgesloten met hoofdstuk 11: Conclusie en advies. 
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2 INVENTARISATIE BRONNENMATERIAAL 

In dit hoofdstuk is beschreven welke bronnen zijn geraadpleegd. Per geraadpleegde bron is in de 
bijlagen een overzicht opgenomen van het verzamelde bronnenmateriaal. Op basis van de informatie 
die uit de bronnen is afgeleid, is een overzicht gemaakt van de belangrijkste oorlogsgerelateerde 
gebeurtenissen binnen de gemeente Goirle. Deze gebeurtenissen vormen de leidraad voor de 
beoordeling en evaluatie van het bronnenmateriaal in hoofdstukken 3 t/m 9 van dit rapport. 

 
2.1  GERAADPLEEGDE BRONNEN 
Volgens het WSCS-OCE dient een aantal bronnen verplicht en aanvullend te worden geraadpleegd. 
REASeuro voldoet aan de gestelde eisen in het WSCS-OCE en raadpleegt daarnaast aanvullende 
bronnen die niet verplicht zijn gesteld. Deze bronnen betreffen onder andere het archief van de Mijn- 
en Munitie Opruimingsdienst (MMOD), de bombardementsgegevens, de geallieerde stafkaarten, de in 
het verleden uitgevoerde NGE-gerelateerde onderzoeken en het NIOD. Voor dit HVO-NGE zijn de 
volgende bronnen geraadpleegd:  

 
Literatuur 
In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de geraadpleegde literatuur. In de literatuur is gezocht 
naar beschrijvingen van voor de gemeente Goirle mogelijk relevante gebeurtenissen. Deze 
gebeurtenissen zijn per tijdvak in de in bijlage 3 opgenomen tabellen weergegeven. Per gebeurtenis is 
een verwijzing opgenomen naar de betreffende bron en bladzijde. 
 
Verliesregister Studiegroep Luchtoorlog (SGLO) 
De Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 houdt een onlineregister bij van alle militaire 
vliegtuigverliezen in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het betreft een overzicht van meer 
dan zesduizend neergekomen vliegtuigen. Dit register is geraadpleegd, de relevante resultaten zijn 
verwerkt in bijlage 3.  
 
Gemeentelijk en Provinciaal Archief 
In het Regionaal Archief Tilburg zijn de gemeentearchieven van Alphen en Riel, Goirle, Hilvarenbeek en 
Tilburg geraadpleegd. Vanwege het verschuiven van gemeentegrenzen vallen delen van de 
(voormalige) gemeentes Alphen en Riel, Hilvarenbeek en Tilburg binnen de huidige gemeente Goirle. 
Het provinciaal archief van Noord-Brabant is geraadpleegd in het Brabants Historisch 
Informatiecentrum. In de archieven is gezocht naar voor de gemeente Goirle mogelijk relevante 
informatie. In bijlage 4 is een gedetailleerd overzicht opgenomen van alle geraadpleegde archieven en 
inventarissen en de relevante informatie die in de archieven en inventarissen is aangetroffen. 
 
Nationaal Archief (NA) in Den Haag 
In NA zijn onder andere het archief van de Hulpverleningsdienst, de Inspectie Bescherming Bevolking 
tegen Luchtaanvallen en de Commissie van Proefneming geraadpleegd. Dit heeft relevante informatie 
opgeleverd voor de gemeente Goirle, zie bijlage 4. 
 
Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag 
Het NIMH beheert onder andere de collecties Gevechtsverslagen en –rapporten mei 1940 (Collectie 
409) en Duitse verdedigingswerken (Collectie 575). Deze collecties dienen volgens het WSCS-OCE te 
worden geraadpleegd indien er aanwijzingen zijn dat grondgevechten hebben plaatsgevonden in mei 
1940 of dat er Duitse stellingen hebben gelegen. Beide collecties zijn voor voorliggend onderzoek 
geraadpleegd. In Collectie 409 werden geen relevante stukken aangetroffen. In Collectie 575 werden 
daarentegen wel relevante stukken aangetroffen. In bijlage 4 zijn de relevante resultaten uit Collectie 
575 uitgewerkt.  
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NIOD instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies (NIOD) in Amsterdam 
Het NIOD beschikt over de archieven van de diverse bezettingsautoriteiten tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Voorbeelden hiervan zijn archieven van de Duitse politie-instanties en de archieven van 
de Duitse militaire staf in Nederland. Ook beschikt het NIOD over een uitgebreid knipselarchief en over 
archieven van verzetsgroepen. In het NIOD is relevante informatie aangetroffen voor de gemeente 
Goirle, zie bijlage 4. 
 
Luchtfoto’s 
Via de volgende luchtfoto-instanties zijn luchtfoto’s van tijdens en vlak na de oorlog verkregen: 
- Luchtfotocollectie van de Universiteit Wageningen, afdeling Speciale Collecties (Wageningen UR). 
- Luchtfotocollectie Topografische Dienst Kadaster Zwolle, afdeling GEO-informatie (Kadaster). 
- Luchtfotocollectie The National Collection of Aerial Photography in Edinburgh (NCAP). 
- Luchtfotocollectie Luftbilddatenbank in Estenfeld, Duitsland. 

 
In bijlage 5 is een overzicht opgenomen van de gegeorefereerde en geanalyseerde luchtfoto’s van de 
gemeente Goirle. De luchtfoto’s geven informatie over de situatie in oorlogstijd en mogelijk zijn 
sporen van de oorlog, zoals kraters en verdedigingsstellingen, waar te nemen. De luchtfoto’s zijn 
ingepast in tekening 01. 
 
Kadaster 
Bij de afdeling GEO-informatie van het Kadaster in Zwolle is de geallieerde stafkaart besteld. De 
geallieerde stafkaart is nodig om te achterhalen of bombardementen in de gemeente Goirle hebben 
plaatsgevonden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog maakten de geallieerden gebruik van het 
zogenaamde Nord du Guerre coördinaatsysteem. Deze coördinaten staan op de stafkaarten vermeld.  
Op de stafkaart zijn de voor de gemeente Goirle relevante kaartvierkanten geselecteerd, zie bijlage 6. 
Met behulp hiervan is vastgesteld of er bombardementen binnen de kaartvierkanten of de 
onderliggende coördinaten hebben plaatsgevonden.  

 
The National Archives (TNA) in Londen 
REASeuro beschikt over kopieën van diverse gegevens uit The National Archives in Londen. Het betreft 
voornamelijk kopieën van de Operations Record Books (ORB’s) van de 2nd Tactical Air Force. Dit 
luchtleger voerde in 1944 en 1945 inleidende bombardementen uit vooruitlopend op de geallieerde 
troepenbeweging. Daarnaast beschikt REASeuro over een groot aantal ORB’s van de Engelse 
luchtlegers Coastal Command, Bomber Command en Fighter Command. Tot slot zijn ook de ORB’s van 
de zogenaamde Auster Squadrons geraadpleegd. Deze squadrons waren uitgerust met kleine 
waarnemingsvliegtuigen die de Duitse posities doorgaven aan de artillerie-eenheden.  
Er is gezocht naar luchtaanvallen en artilleriebeschietingen die hebben plaatsgevonden in de 
gemeente Goirle. In bijlage 6 is deze informatie opgenomen. 
 
The National Archives Records Administration (NARA) in Washington 
REASeuro beschikt over een collectie archiefstukken uit de Amerikaanse National Archives and Records 
Administration. Het betreft stukken met betrekking tot de activiteiten van de Amerikaanse luchtmacht, 
zoals de Mission Reports, luchtfoto’s en stukken van de militaire inlichtingendienst. Het raadplegen 
van de NARA heeft relevante resultaten opgeleverd voor dit onderzoek, zie bijlage 7. 
 
Bundesarchiv-Abteilung Militärarchiv (BAMA) in Freiburg 
De database van REASeuro bevat diverse stukken uit het Bundesarchiv-Abteilung Militärarchiv in 
Freiburg. Deze afdeling van de Duitse nationale archieven bevat stukken van de Duitse krijgsmacht 
tussen 1495 en 1990. REASeuro beschikt over krijgsdagboeken, kaarten, correspondentie en luchtfoto’s 
van de Duitse luchtmacht en marine uit de Tweede Wereldoorlog. In deze stukken is gezocht naar 
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relevante informatie voor de gemeente Goirle. Het raadplegen van het BAMA heeft relevante 
resultaten opgeleverd voor dit HVO-NGE, zie bijlage 4.  
 
Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) 
De EOD heeft de inventarissen van de munitieruimrapporten1 beschikbaar gesteld. Dit zijn de 
munitieruimingen die zij van 1971 tot en met heden door heel Nederland hebben uitgevoerd. In 
bijlage 8 is een overzicht opgenomen van de binnen de gemeente Goirle verrichte ruimingen.  
 
Daarnaast is bij de EOD nagevraagd of in het onderzoeksgebied mijnenvelden of mijnenverdachte 
gebieden hebben gelegen. De EOD heeft overzichtskaarten aangeleverd, waarop te zien is dat er 
mijnenverdachte gebieden zijn gelegen in de gemeente Goirle, zie bijlage 9. 
 
Tot slot is het MMOD-archief geraadpleegd. De MMOD is een voorloper van de EOD en heeft direct na 
de oorlog veel munitie geruimd. Het MMOD-archief is ondergebracht in de Semi-Statische 
Archiefdiensten (SSA) in Rijswijk. In het MMOD-archief is relevante informatie voor de gemeente Goirle 
aangetroffen, zie bijlage 9. 
 
In het verleden uitgevoerde gerelateerde NGE-bodemonderzoeken 
Bij REASeuro is bekend dat in het verleden reeds verschillende NGE-bodemonderzoeken zijn 
uitgevoerd binnen de gemeente Goirle. Er wordt gekeken of in deze NGE-bodemonderzoeken 
relevante informatie staat die kan worden meegenomen voor dit onderzoek. In bijlage 9 is 
weergegeven welke in het verleden uitgevoerde onderzoeken binnen de gemeente Goirle zijn 
uitgevoerd. 
 
V1 en V2 inslagen 
De website http://www.vergeltungswaffen.nl geeft een overzicht van neergekomen Vergeltungswaffen 
(Vergeldingswapens) in Nederland. Het vormt een aanvulling op de overige bronnen over V-wapens 
zoals de gemeentearchieven. Vanaf 1944 tracht het Duitse leger de oorlog te winnen door de inzet van 
speciale V-wapens. De V1 is een onbemand straalvliegtuig met explosieven, de V2 is een ballistische 
raket met explosieven. De raadpleging van de website heeft relevante resultaten opgeleverd voor de 
gemeente Goirle. In bijlage 10 zijn deze resultaten verwerkt.  
 
Getuigenverklaring 
Op 21 mei 2014 heeft REASeuro in het kader van het historisch vooronderzoek RO-140148 van 10 
maart 2015 een getuigenverklaring opgetekend van Jacobus van der Pol, woonachtig aan het 
Zandeind in Riel tijdens de Tweede Wereldoorlog. In bijlage 11 is deze getuigenverklaring uiteengezet.  
 
2.2  BEVINDINGEN INVENTARISATIE BRONNENMATERIAAL 
Uit de inventarisatie van het bronnenmateriaal is gebleken dat de volgende oorlogshandelingen 
hebben plaatsgevonden die mogelijk relevant zijn voor de gemeente Goirle: 
 
• Bombardementen. In de gemeente Goirle hebben verschillende bombardementen 

plaatsgevonden.  
• De aanwezigheid van schijnvliegveld ‘De Kiek’. Het schijnvliegveld werd meerdere malen 

gebombardeerd gedurende de oorlog. 
• Neergestorte vliegtuigen. Binnen de gemeente Goirle zijn tijdens de oorlog militaire vliegtuigen 

neergestort. 

                                                      
1  Beschikbaar van 1971 tot heden. De munitieruimrapporten worden ook wel MORA’s of UO’s genoemd. 
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• Grondgevechten en artilleriebeschietingen. Gedurende de bevrijding van Goirle in oktober 1944 
hebben verschillende grondgevechten en artilleriebeschietingen binnen de gemeente Goirle 
plaatsgevonden.  

• Stellingen. In de gemeente Goirle hebben Nederlandse en Duitse stellingen gelegen. 
• Mijnenverdachte gebieden en mijnenvelden. Binnen de gemeente Goirle lagen tijdens de oorlog 

verschillende mijnenverdachte gebieden en mijnenvelden.  
• Neerkomen van V1’s. In de winter van 1944-1945 kwamen verschillende V1’s neer in de gemeente 

Goirle.   
• Militaire oefeningen op de Regte Heide. Het Nederlandse leger maakte voor en na de oorlog 

gebruik van de Regte Heide als militair oefenterrein. Gedurende de oorlog voerden Duitse 
eenheden militaire oefeningen uit op de Regte Heide.  

 
In hoofdstukken 3 t/m 9 worden deze mogelijk relevante oorlogshandelingen beoordeeld en 
geëvalueerd om vast te stellen of er mogelijk NGE kunnen zijn achtergebleven in de gemeente Goirle. 
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3. Luchtaanvallen en bombardementen 
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3 BEOORDELEN EN EVALUEREN LUCHTAANVALLEN EN BOMBARDEMENTEN 

Uit de inventarisatie van het bronnenmateriaal blijkt dat er in en nabij de gemeente Goirle 
verschillende luchtaanvallen en bombardementen hebben plaatsgevonden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Het schijnvliegveld De Kiek, dat door de Duitse bezetter was aangelegd, was gedurende 
de oorlog meerdere malen het doelwit van bombardementen. In hoofdstuk 4 worden de 
bombardementen op schijnvliegveld De Kiek beoordeeld en geëvalueerd. In dit hoofdstuk worden 
overige luchtaanvallen en bombardementen beoordeeld en geëvalueerd, die plaatsvonden in de 
gemeente Goirle. 
 
3.1  BOMBARDEMENTEN 10 EN 11 MEI 1940 
Op 10 en 11 mei 1940, tijdens de Duitse inval in Nederland, werden binnen de gemeente Goirle 
verschillende bommen afgeworpen door Duitse vliegtuigen, zo blijkt uit de literatuur (zie bijlage 3). In 
de literatuur worden verschillende plaatsen genoemd waar bommen neerkwamen. In onderstaande 
paragrafen worden de verschillende bombardementen beoordeeld en geëvalueerd. Aan het eind van 
deze paragrafen wordt een conclusie gegeven. 
 
3.1.1 Bombardement nabij de Poppelseweg op 10 mei 1940. 
In het boek Goirle 1940-1945. Een grensdorp bedreigd, bezet en bevrijd staat beschreven dat in de 
vroege ochtend van 10 mei 1940 aan beide zijden van de Poppelseweg, op 3,5 kilometer ten zuiden 
van de gemeentekom Goirle, ongeveer dertig brisantbommen en twintig brandbommen werden 
afgeworpen. Zowel aan de weg als aan de omliggende bebossing ontstond schade. In het 
archiefmateriaal (zie bijlage 4) wordt deze beschrijving bevestigd. Tevens wordt in het archiefmateriaal 
melding gemaakt op 28 juni 1940 van een niet ontploft projectiel van 25 cm lang, dat sinds 10 mei 
1940 op ongeveer 2,5 kilometer van de kom van de gemeente zou liggen. Aanvullend vermeldt het 
boek Twee Eeuwen Goirle. Donkere jaren dat op Nieuwkerk bommen neer waren gekomen. In Figuur 2 
zijn de locaties waar de bommen neerkwamen en waar het projectiel werd gevonden, weergegeven. 

 
Figuur 2: De locatie waar bommen neerkwamen op 10 mei 1940 (indicatief, rood omlijnd) en de locatie waar een 
projectiel werd gevonden dat sinds 10 mei 1940 daar gelegen was (indicatief, paars omlijnd).  
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Er zijn geen luchtfoto’s beschikbaar van vlak na 10 mei 1940. Op de eerstvolgende, beschikbare 
luchtfoto van 23 december 1940 zijn, mede vanwege een wolkendek, geen inslagen waarneembaar op 
bovenstaande locaties, zie Figuur 3. Ook op latere luchtfoto’s zijn geen verstoringen te zien die duiden 
op het neerkomen van bommen bij de Poppelseweg. De precieze locaties waar de dertig 
brisantbommen en twintig brandbommen neerkwamen, kunnen derhalve uit het geraadpleegde 
bronnenmateriaal niet worden achterhaald. Aangezien het bronnenmateriaal te summier is, kan geen 
NGE-Risicogebied afgebakend worden, zie paragraaf 3.1.6.  
 

 
Figuur 3: Luchtfoto d.d. 23 december 1940.  
 
3.1.2 Bombardement(en) nabij De Kiek en de Regte Heide op 10 mei 1940 
Verschillende boeken (zie bijlage 3) vermelden dat op 10 mei 1940 bommen neerkwamen tussen 
Alphen en Riel. Het boek Vijf jaar luchtfront: het vliegveld Gilze-Rijen in de Tweede Wereldoorlog. Deel 
1: 1940 beschrijft dat bommen neerkwamen in een open veld nabij De Kiek. Door ontplofte bommen 
ontstonden verschillende kraters, maar ontstond er verder geen schade. In het boek Twee Eeuwen 
Goirle. Donkere jaren staat beschreven dat op de Regte Heide bommen zijn terechtgekomen. Volgens 
het boek Alphen in de baronie van Breda werden bommen afgeworpen in de weide van Van Roestel 
aan De Kiek. Bovengenoemde locaties staan weergegeven in Figuur 4.  
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Figuur 4: Locaties waar, volgens de literatuur, in de omgeving bommen neerkwamen.  
 
Op de eerstvolgende beschikbare luchtfoto’s van 23 december 1940 zijn geen verstoringen meer 
waarneembaar die duiden op het neerkomen van Duitse bommen op 10 mei 1940. De verschillende 
boeken zijn de enige bronnen die benoemen dat in de omgeving van de locaties, die in Figuur 4 staan 
weergegeven, bommen zijn gevallen. Aangezien de bronnen echter summier zijn in hun beschrijving 
van de locaties van neergekomen bommen, kan niet precies worden achterhaald waar en hoeveel 
bommen zijn neergekomen op 10 mei 1940 in de omgeving van De Kiek en de Regte Heide. Daarnaast 
is het niet duidelijk of sprake is van één bombardement of meerdere bombardementen. Aangezien het 
bronnenmateriaal te summier is, kan geen NGE-Risicogebied afgebakend worden, zie paragraaf 3.1.6. 
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Figuur 5: Luchtfoto’s van 23 december 1940. Op deze luchtfoto’s zijn geen kraters waarneembaar als gevolg van 
het Duitse bombardement op 10 mei 1940 in de omgeving van De Kiek en de Regte Heide.  
 
3.1.3 Bombardement nabij Brakel op 11 mei 1940 
Volgens de literatuur (zie bijlage 3) vond op 11 mei 1940 een bombardement plaats nabij het gehucht 
Brakel om omstreeks 12.30 uur, waar de Duitsers poogden om de spoorwegovergang onklaar te 
maken. Mogelijk waren ook Franse legerwagens, die vlak bij de overweg bij Brakel opgesteld stonden, 
het doelwit van de aanval. De bommen ontploften in de nabijheid van de overweg en de Franse 
legerwagens werden niet geraakt. Drie burgers liepen verwondingen op als gevolg van het 
bombardement, waarvan één burger aan zijn verwondingen overleed. Het bombardement wordt 
bevestigd in het archiefmateriaal (zie bijlage 4). Volgens het archiefmateriaal vond de aanval bij Brakel 
tussen 13.00 uur en 14.00 uur plaats en werden verschillende bommen afgeworpen nabij de 
spoorwegovergang. Uit de Duitse bronnen uit het Bundesarchiv-Abteilung Militärarchiv blijkt dat 
militaire kolonnes nabij Alphen en Tilburg doelwit waren tijdens de bombardementen op 11 mei 1940, 
zie Figuur 6. 
 

 
Figuur 6: Doelwitten tijdens de bombardementen op 11 mei 1940. (Bron: BAMA, Toegang 077, Inv. RM 7/337).  
 
De bommen vielen nabij het wachthuis bij het spoor, dat kadastraal bekend stond onder B.23, zo blijkt 
uit het boek Kroniek van merkwaardige data en gebeurtenissen in de parochie van den H. Antonius Abt 
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te Riel. Jacobus van de Pol geeft in zijn getuigenverklaring (zie bijlage 11) aan dat de neergekomen 
bommen bij Brakel ervoor zorgden dat een boerderij afbrandde en verschillende andere boerderijen 
werden beschadigd. In inventaris 34 uit het gemeentearchief van Alphen en Riel (Regionaal Archief 
Tilburg, Toegang 2121), waarin de naoorlogse huisnummeringsoverzichten zijn opgenomen, wordt de 
woning B.23 niet vermeld. Aangenomen wordt dat het wachthuis verwoest is door het bombardement 
op 11 mei 1940 en dat het niet meer heropgebouwd is.   
 
Aan de hand van analyse van luchtfoto’s van 23 december 1940 is getracht te achterhalen waar de 
Duitse bommen neerkwamen bij de spoorwegovergang bij Brakel. Nabij de spoorwegovergang zijn 
echter geen verstoringen waarneembaar die duiden op neergekomen bommen, zie Figuur 7. 
Daarnaast kan geen schade worden waargenomen aan de boerderijen die in de omgeving van de 
spoorwegovergang stonden en is niet duidelijk waar het verwoeste wachthuis heeft gestaan. Op 640 
meter ten zuidoosten van de spoorwegovergang zijn wel twee inslagen waarneembaar, zie Figuur 8. In 
het bronnenmateriaal staat echter vermeld dat de bommen neerkwamen bij de spoorwegovergang en 
schade was ontstaan aan nabijgelegen boerderijen. Daarnaast is sprake van een groot tijdverschil 
tussen het bombardement en de datum waarop de luchtfoto is genomen. Vandaar dat wordt 
aangenomen dat de inslagen niet veroorzaakt zijn door het Duitse bombardement op 11 mei 1940. 
Aangezien het bronnenmateriaal te summier is, kan geen NGE-Risicogebied afgebakend worden, zie 
paragraaf 3.1.6. 
 

 
Figuur 7: Spoorwegovergang bij Brakel op een luchtfoto d.d. 23 december 1940.  
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Figuur 8: Verstoringen naast de spoorlijn op een luchtfoto d.d. 23 december 1940 op 640 meter ten zuidoosten 
van de spoorwegovergang.  
 
3.1.4 Bombardement in Riel op 11 mei 1940 
Na het bombardement op de spoorwegovergang bij Brakel volgde later in de middag nogmaals een 
bombardement. Ditmaal vond het bombardement plaats op Riel, waar beperkte materiële schade werd 
veroorzaakt. Dit blijkt zowel uit de literatuur (zie bijlage 3) als het archiefmateriaal (zie bijlage 4). In 
deze bronnen staat het bombardement op Riel slechts summier vermeld. Volgens Jacobus van de Pol 
(zie bijlage 11), die beweerde dat hij zelf de bommen heeft zien vallen, ontploften drie bommen bij de 
huidige Kwartierlaan. Tijdens de oorlog bestond deze straat nog niet en betrof het landbouwgrond. In 
Figuur 9 is de locatie weergegeven waar volgens Van de Pol drie bommen neerkwamen op 11 mei 
1940.  
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Figuur 9: Locatie waar drie bommen ontploften (rood omlijnd) zoals aangeduid door Jacobus van de Pol, 
weergegeven op de geallieerde stafkaart.  
  
Op luchtfoto’s van 23 december 1940 zijn geen inslagen waarneembaar op de locatie die door Van de 
Pol is aangeduid als de locatie waar drie bommen ontploften, zie Figuur 10. In het overige 
geraadpleegde bronnenmateriaal is geen informatie aangetroffen over de locatie(s) waar bommen 
neerkwamen op 11 mei 1940 in Riel. Ondanks de indicatie van Van de Pol waar de bommen zijn 
neergekomen, kan de precieze locatie echter niet worden achterhaald. Derhalve kan geen NGE-
Risicogebied afgebakend worden, zie paragraaf 3.1.6.  
 



 
   

  
   
72652 / RO-170200 versie 1.0 DR NGE-Risicokaart Goirle Pagina 21 van 240 

 
 

 
Figuur 10: Locatie waar drie bommen ontploften (rood omlijnd) zoals aangeduid door Jacobus van de Pol op een 
luchtfoto d.d. 23 december 1940.  
 
3.1.5 Bombardement nabij de Poppelseweg op 11 mei 1940 
Rond 14.00 uur kwamen vijftien bommen neer bij de Poppelseweg, op de rand van de bebouwde kom, 
zo blijkt uit de literatuur (zie bijlage 3). De bommen kwamen terecht in de Bergstraat en op Abcoven. 
In het archiefmateriaal (zie bijlage 4) wordt eveneens melding gemaakt van het neerkomen van vijftien 
bommen in Goirle. De bommen kwamen allen tot ontploffing en veroorzaakten schade aan 
verschillende huizen. Uit onderzoek van de luchtbeschermingsdienst bleek dat de bommen 
voornamelijk aan de zuidelijke rand van de bebouwde kom van Goirle terecht waren gekomen. In het 
archiefmateriaal staat beschreven dat in de tuin van het perceel Bergstraat 112 een lijk werd gevonden 
in de onmiddellijke nabijheid van een ontplofte granaat. Het is niet duidelijk of daadwerkelijk een 
granaat wordt bedoeld die afkomstig is van luchtafweergeschut of dat sprake is van een neergekomen 
vliegtuigbom. In Figuur 11 zijn de locaties te zien die in de literatuur en het archiefmateriaal worden 
genoemd.  
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Figuur 11: Locaties (indicatief) waar bommen neerkwamen op 11 mei 1940 in Goirle.  
 
De Bergstraat en Bergstraat 112 zijn op een luchtfoto van 23 december 1940 te zien, maar op de 
luchtfoto zijn geen schade of inslagen waarneembaar als gevolg van het bombardement van 11 mei 
1940. In Figuur 12 is de luchtfoto met de locaties van de Bergstraat en Bergstraat 112 te zien. De 
eerstvolgende, beschikbare luchtfoto van Abcoven dateert van 25 april 1941, bijna een jaar na het 
bombardement. Op deze luchtfoto, die in Figuur 13 is weergegeven, zijn in of in de nabijheid van 
Abcoven geen schade of inslagen waarneembaar. Derhalve blijft onbekend op welke locaties precies 
bommen zijn neergekomen op 11 mei 1940. Aangezien het bronnenmateriaal te summier is, kan geen 
NGE-Risicogebied afgebakend worden, zie paragraaf 3.1.6. 
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Figuur 12: De Bergstraat en Bergstraat 112 op een luchtfoto d.d. 23 december 1940.  
 

 
Figuur 13: Abcoven op een luchtfoto d.d. 25 april 1941.  
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3.1.6 Conclusie Duitse bombardementen op 10 en 11 mei 1940 
Uit het geraadpleegde bronnenmateriaal is gebleken dat op verschillende locaties binnen de 
gemeente Goirle op 10 en 11 mei 1940 Duitse bommen zijn afgeworpen. Het bronnenmateriaal is 
echter zeer beperkt over de precieze locaties waar de bommen zijn neergekomen. Aan de hand van 
luchtfotoanalyse is getracht de precieze locaties te bepalen waar de bommen terecht kwamen, maar 
de eerstvolgende beschikbare luchtfoto’s van de genoemde locaties zijn ruim zeven maanden na de 
Duitse inval in Nederland genomen. Op deze luchtfoto’s zijn geen verstoringen (meer) te zien die 
duiden op het neerkomen van bommen op 10 en 11 mei 1940.  
 
Het Bundesarchiv-Abteilung Militärarchiv, waar Duitse gegevens met betrekking tot de oorlog zijn 
opgeslagen, is aanvullend geraadpleegd. In het Bundesarchiv-Abteilung Militärarchiv is echter geen 
informatie aangetroffen over de afgeworpen bommenlast en precieze locaties van de 
bombardementen op 10 en 11 mei 1940. De gegevens van de Duitse Luftwaffe zijn bijna geheel 
vernietigd door geallieerde bombardementen, waardoor informatie over de hoeveelheid en het type 
van afgeworpen bommen niet meer kan worden achterhaald. De munitieruimrapporten van de EOD 
(zie bijlage 8) bieden eveneens geen aanvullende informatie, aangezien geen Duitse bommen zijn 
geruimd in de omgeving van de genoemde locaties door de EOD.  
 
Het boek Goirle 1940-1945. Een grensdorp bedreigd, bezet en bevrijd vermeldt dat in heel 1940 87 
bommen neerkwamen in de omgeving van Goirle, waarvan 78 bommen aan de Poppelseweg op 10 en 
11 mei 1940. Het is niet duidelijk waarop deze aantallen gebaseerd zijn of waar de bommen precies 
terecht kwamen aan de Poppelseweg. In inventaris 1563 van het gemeentearchief van Goirle 
(Regionaal Archief Tilburg, Toegang 696, zie bijlage 4) worden meerdere locaties gemeld waar niet 
ontplofte projectielen zijn aangetroffen. Zo werden bij de Poppelseweg en de spoorbaan naar Riel 
verschillende projectielen gevonden. Onduidelijk is echter welke type niet ontplofte projectielen zijn 
aangetroffen en de precieze locaties worden niet vermeld.  
 
Het WSCS-OCE biedt voor de afbakening van een NGE-Risicogebied met betrekking tot de Duitse 
bombardementen op 10 en 11 mei 1940 geen richtlijnen, aangezien gegevens over de precieze 
locaties van neergekomen bommen en de hoeveelheid en type bommen niet bekend zijn. Aangezien 
slechts summiere informatie is aangetroffen over de Duitse bombardementen op 10 en 11 mei 1940 
kunnen voor voorliggend onderzoek geen specifieke NGE-Risicogebieden afgebakend worden.  
 
3.2  BOMBARDEMENT 13 AUGUSTUS 1940 BIJ NIEUWKERK 
In inventarissen 921 en 1562 van het gemeentearchief van Goirle (Regionaal Archief Tilburg, Toegang 
696, zie bijlage 4) wordt melding gemaakt van een bombardement op 13 augustus bij Nieuwkerk. Drie 
bommen van middelzwaar kaliber vielen om 23.45 uur nabij Nieuwkerk in een afgelegen weiland nabij 
boswachter Donkers. De bommen waren terecht gekomen nabij de gemeentegrens met Alphen en 
Riel. Volgens inventaris 1037 van het gemeentearchief van Alphen en Riel (Regionaal Archief Tilburg, 
Toegang 2121) werden om 23.45 uur twee brisantbommen en enige brandbommen afgeworpen ten 
noordoosten van Alphen in de richting van Goirle. De literatuur (zie bijlage 3) vult aan dat de 
afgeworpen bommen waarschijnlijk bedoeld waren voor het schijnvliegveld op De Kiek (zie hoofdstuk 
4).  
 
De eerstvolgende, beschikbare luchtfoto’s na de neergekomen bommen dateren van 23 december 
1940. Op de luchtfoto’s zijn in de weilanden nabij Nieuwkerk en de gemeentegrens tussen Alphen en 
Riel en Goirle geen inslagen waarneembaar, zie Figuur 14. Tevens is niet bekend waar de woning van 
boswachter Donkers zich bevond. In de Operations Record Books (ORB’s, zie bijlage 6) van de Engelse 
luchtmacht is geen informatie aangetroffen over een bombardement in of in de omgeving van 
Nieuwkerk en het schijnvliegveld in de nacht van 13 op 14 augustus 1940. Hierdoor kan niet worden 
achterhaald hoeveel bommen zijn afgeworpen op 13 augustus 1940. Aangezien niet kan worden 
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bepaald waar de bommen op 13 augustus 1940 zijn neergekomen en informatie over de afgeworpen 
bommenlast onbekend is, kan naar aanleiding van het bombardement op 13 augustus 1940 geen 
NGE-Risicogebied afgebakend worden ter plaatse van de gemeente Goirle.  
 

 
Figuur 14: De weilanden tussen Nieuwkerk en het schijnvliegveld op De Kiek.  
  
Conclusie 
Naar aanleiding van het bombardement op 13 augustus in weilanden nabij Nieuwkerk en het 
schijnvliegveld op De Kiek kan ter plaatse van de gemeente Goirle geen NGE-Risicogebied afgebakend 
worden.  
 
3.3  BOMBARDEMENT 27 NOVEMBER 1940 OP DE REGTE HEIDE 
Uit het archiefmateriaal (zie bijlage 4) blijkt dat op 27 november 1940 tussen 20.00 uur en 23.00 uur 
drie brisantbommen van middelzwaar kaliber vielen in de Regte Heide, op anderhalve kilometer ten 
zuiden van Goirle. De brisantbommen veroorzaakten geen schade. De ORB’s van de Engelse 
luchtmacht (zie bijlage 6) vermelden dat in de nacht van 27 op 28 november 1940 door drie 
vliegtuigen bombardementen werden uitgevoerd op de vliegvelden van Eindhoven en Gilze-Rijen. De 
bombardementen werden uitgevoerd om 21.50 uur en 22.05 uur Engelse tijd. In Nederland was het 
toen respectievelijk 22.50 uur en 23.05 uur. Volgens de ORB’s wierp één van de vliegtuigen 3 x 250 lbs 
bommen af op het vliegveld van Eindhoven en 1 x 250 lbs bom op het vliegveld van Gilze-Rijen. Op 
Eindhoven werden twee inslagen waargenomen.  
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Figuur 15: Uitsnede uit de ORB van Bomber Command in de nacht van 27 op 28 november 1940. (Bron: The 
National Archives, AIR 14/2669).  
 
Mogelijk heeft de piloot zich vergist gedurende de aanval en heeft hij geprobeerd om het 
schijnvliegveld op De Kiek te bombarderen in plaats van het vliegveld van Eindhoven. Het tijdstip van 
bombarderen op het vliegveld van Eindhoven komt overeen met de meldingen in het archiefmateriaal, 
dat tussen 20.00 uur en 23.00 uur bommen neerkwamen. Het valt echter niet met zekerheid te stellen 
dat dit vliegtuig het bombardement heeft uitgevoerd op de Regte Heide. Op luchtfoto’s van 23 
december 1940 zijn geen inslagen te zien op de, in het archiefmateriaal, genoemde locatie, zie Figuur 
16.  
 

 
Figuur 16: Locatie (indicatief, rood omlijnd) waar op 27 november 1940 drie bommen zijn ontploft op luchtfoto’s 
d.d. 23 december 1940.  
 
De precieze locatie van de neergekomen bommen op 27 november 1940 kunnen niet worden 
achterhaald aan de hand van het bronnenmateriaal en luchtfotoanalyse. Daarnaast kan niet met 
zekerheid worden gesteld hoeveel bommen zijn afgeworpen op de Regte Heide. Om deze redenen 
kan naar aanleiding van het bombardement op 27 november 1940 geen exact NGE-Risicogebied 
afgebakend worden.  
 
Conclusie 
Naar aanleiding van het bombardement op 27 november 1940 kan geen NGE-Risicogebied 
afgebakend worden ter plaatse van de gemeente Goirle.  
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3.4  BOMBARDEMENT 28 NOVEMBER 1940 BIJ OOIEVAARSNEST 
Op 28 november 1940 ontploften drie bommen van middelzwaar kaliber omstreeks 20.00 uur bij 
Ooievaarsnest nabij Nieuwkerk volgens het archiefmateriaal (zie bijlage 4). De bommen kwamen in een 
heideveld terecht. Uit de ORB’s (zie bijlage 6) blijkt dat om 19.38 uur Nederlandse tijd één vliegtuig het 
vliegveld van Eindhoven heeft gebombardeerd met 4 x 250 lbs brisantbommen. De piloot meldde dat 
hij de resultaten van zijn bombardement niet heeft kunnen waarnemen. Op een luchtfoto van 8 april 
1941 zijn geen inslagen waarneembaar in de omgeving van Ooievaarsnest, zie Figuur 17.  
 

 
Figuur 17: Ooievaarsnest op een luchtfoto d.d. 8 april 1941.  
 
Aanvullend is het Actueel Hoogtebestand Nederland2 geraadpleegd, om mogelijke verstoringen waar 
te nemen in de omgeving van het Ooievaarsnest die op luchtfoto’s niet waarneembaar zijn. Op het 
Actueel Hoogtebestand Nederland zijn ten zuiden van Ooievaarsnest verschillende kraters 
waarneembaar, die op de luchtfoto van 8 april 1941 niet te zien zijn. De waargenomen bomkraters 
bevinden zich in een bosperceel, aan de rand van heidegebied.  
 
 

                                                      
2 Het Actueel Hoogtebestand Nederland is een bestand met gedetailleerde hoogtegegevens voor heel Nederland en is beschikbaar gesteld door Rijkswaterstaat, 

https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/.   

https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/
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Figuur 18: Kraters (rood omlijnd) in de omgeving van Ooievaarsnest, waargenomen op het Actueel 
Hoogtebestand Nederland.  
 
De zuidelijk gelegen kraters in Figuur 18 zijn acht tot tien meter in doorsnede en ongeveer 60 cm diep. 
Aangenomen wordt dat de meest zuidelijk gelegen kraters veroorzaakt zijn door het ontploffen van 
vliegtuigbommen, aangezien de kraters een inslagenpatroon vertonen van het neerkomen van 
vliegtuigbommen. De kraters volgen namelijk dezelfde lijn, in zuidoostelijke of noordwestelijke 
richting, en liggen dicht naast elkaar. De meest noordelijk gelegen krater ligt op ruim 270 meter van 
het zuidelijk gelegen inslagenpatroon. Daarnaast heeft de krater een doorsnede van zes meter en is de 
krater ongeveer 20 cm diep. Gezien de ligging ten opzichte van het zuidelijk gelegen inslagenpatroon, 
wordt aangenomen dat de noordelijk gelegen krater niet bij het inslagenpatroon hoort en derhalve 
niet van hetzelfde bombardement afkomstig is. In tegenstelling tot het duidelijke inslagenpatroon met 
diepe kraters als gevolg van het neerkomen van bommen in het zuiden, kan geen NGE-Risicogebied 
afgebakend worden naar aanleiding van de noordelijk gelegen krater. 
 
De kraters zijn op latere luchtfoto’s, van 18 april 1944, 11 mei 1944 en 26 september 1944, niet 
waarneembaar. Er valt niet met zekerheid te stellen dat de kraters veroorzaakt zijn door de 
neergekomen bommen bij Ooievaarsnest op 28 november 1940, maar in het geraadpleegde 
bronnenmateriaal zijn geen aanwijzingen aangetroffen over andere bombardementen in de omgeving 
van Ooievaarsnest. Het valt echter niet uit te sluiten dat de kraters door een ander bombardement 
veroorzaakt zijn. Aangezien niet kan worden bepaald hoeveel bommen zijn afgeworpen in de 
omgeving van Ooievaarsnest, moet rekening worden gehouden met de kans dat blindgangers zijn 
achtergebleven in de omgeving van het inslagenpatroon. Vandaar dat een NGE-Risicogebied wordt 
afgebakend.  
 
Het WSCS-OCE geeft twee richtlijnen voor de afbakening van een NGE-Risicogebied naar aanleiding 
van een bombardement, afhankelijk van het type bombardement dat door vliegtuigen werd 
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uitgevoerd. Het eerste type bombardement is een tapijtbombardement, waarbij vanaf grote hoogte 
zoveel mogelijk bommen worden afgeworpen over een bepaald gebied. Het tweede type 
bombardement betreft een duikbombardement. Duikbombardementen werden uitgevoerd door 
jachtbommenwerpers met als doel een specifiek doelwit, zoals een spoorlijn, te treffen. De bomkraters 
in het bosgebied nabij Ooievaarsnest liggen niet in de omgeving van een potentieel doelwit voor 
jachtbommenwerpers. Vermoedelijk betreft het een noodafworp van een vliegtuig. Een noodafworp 
werd uitgevoerd door vliegtuigen die in nood verkeerden en gedwongen waren om hun bommenlast 
kwijt te raken. Aangezien bij een noodafworp geen sprake is van een gericht bombardement, maar van 
een bomafworp in een bepaald gebied, wordt ervoor gekozen om de bomkraters af te bakenen als een 
tapijtbombardement. 
 
Bij een tapijtbombardement wordt het NGE-Risicogebied bepaald door de maximale afstand tussen 
twee opeenvolgende inslagen te projecteren op de buitenste inslagen van het inslagenpatroon. De 
maximale afstand tussen twee opeenvolgende inslagen is 40 meter. Tevens wordt rekening gehouden 
met een horizontale verplaatsing van 8 meter. Aangezien de precieze locatie van de kraters op het 
Actueel Hoogtebestand Nederland staat, is geen sprake van cartografische onnauwkeurigheid. Om 
deze redenen wordt een gebied afgebakend van 48 meter om het inslagenpatroon. Aangezien het 
kaliber van de bommen niet met zekerheid vast te stellen is, kunnen binnen het NGE-Risicogebied 
brisantbommen van het kaliber 250 lbs, 500 lbs en 1.000 lbs worden aangetroffen. Dit waren de meest 
gebruikte geallieerde kalibers brisantbommen gedurende de oorlog. In Figuur 19 is het NGE-
Risicogebied weergegeven. 
 

 
Figuur 19: NGE-Risicogebied naar aanleiding van de waargenomen bomkraters nabij het Ooievaarsnest.  
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Conclusie 
Naar aanleiding van de waargenomen bomkraters nabij Ooievaarsnest is een NGE-Risicogebied 
afgebakend ter plaatse van de gemeente Goirle. Binnen het NGE-Risicogebied kunnen blindgangers 
van brisantbommen van de kalibers 250 lbs, 500 lbs en 1.000 lbs worden aangetroffen. 
 
3.5  BOMBARDEMENT 15 OKTOBER 1942 BIJ NIEUWKERK 
Uit het archiefmateriaal (zie bijlage 4) blijkt dat op 15 oktober 1942 om omstreeks 21.30 uur drie 
bommen werden afgeworpen bij Nieuwkerk in de omgeving van ‘De Golf’. De drie bommen kwamen 
tot ontploffing. Twee bommen kwamen in een perceel dennenbos terecht en één bom in een 
aangrenzend perceel eikenslaghout, nabij de Nederlands-Belgische grens op ongeveer tweehonderd 
meter ten zuiden van Poppelseweg 15, waar het hotel ‘De Golf’ stond. Het boek Goirle 1940-1945. Een 
grensdorp bedreigd, bezet en bevrijd vult aan dat naar mogelijke blindgangers is gezocht, maar dat 
geen blindgangers werden aangetroffen. De bommen hadden kraters veroorzaakt van ongeveer tien 
meter doorsnede en waren zeven meter diep. Uit de ORB’s (zie bijlage 6) blijkt dat in de nacht van 15 
op 16 oktober 1942 een grootschalige aanval op Keulen plaatsvond, zie Figuur 20. Er wordt geen 
melding gemaakt van een bombardement in de omgeving van Nieuwkerk. 
 

 
Figuur 20: Uitsnede uit de ORB van Bomber Command in de nacht van 15 op 16 oktober 1942. (Bron: The National 
Archives, AIR 14/2675). 
 
Aan de hand van analyse van luchtfoto’s is getracht de locaties te bepalen waar bommen zijn 
neergekomen. Bij verschillende luchtfoto-instanties (zie bijlage 5) is gezocht naar luchtfoto’s van kort 
na het bombardement, maar gebleken is dat van de omgeving van Nieuwkerk gedurende de oorlog 
slechts enkele luchtfoto’s zijn genomen. De eerstvolgende, beschikbare luchtfoto dateert van 10 
september 1944, bijna twee jaar na het vallen van de bommen bij Nieuwkerk en ‘De Golf’. Op deze 
luchtfoto zijn geen inslagen te zien, zie Figuur 21. Ook op het Actueel Hoogtebestand Nederland zijn 
geen kraters of verstoringen waarneembaar die duiden op drie ontplofte bommen.  
 
Aan de hand van het bronnenmateriaal kan niet worden achterhaald welk vliegtuig de bommen heeft 
afgeworpen in de nacht van 15 op 16 oktober 1942 in de omgeving van Nieuwkerk en ‘De Golf’. 
Daarnaast is de precieze locatie van de neergekomen niet bekend. Derhalve kan geen NGE-
Risicogebied afgebakend worden naar aanleiding van de neergekomen bommen op 15 oktober 1942 
in de omgeving van Nieuwkerk en ‘De Golf’. 
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Figuur 21: Luchtfoto van Nieuwkerk en omgeving d.d. 10 september 1944.  
 
Conclusie 
Naar aanleiding van de neergekomen bommen in de omgeving van Nieuwkerk en ‘De Golf’ op 15 
oktober 1942 kan geen NGE-Risicogebied afgebakend worden ter plaatse van de gemeente Goirle.  
 
3.6  BOMBARDEMENT 3 FEBRUARI 1943 NABIJ RIJKSWEG 
Op 4 februari 1943 werden nabij de Rijksweg in de gemeente Goirle Engelse staafbrandbommen 
gevonden, zo blijkt uit een melding in het archiefmateriaal (zie bijlage 4). Volgens de melding waren 
de staafbrandbommen vermoedelijk afgeworpen op 3 februari 1943 om 20.20 uur. Volgens de ORB’s 
(zie bijlage 6) werden in de nacht van 3 op 4 februari 1943 door drie vliegtuigen aanvallen uitgevoerd 
op de vliegvelden van Eindhoven en Gilze-Rijen. De drie vliegtuigen wierpen allen deze nacht enkel 
brandbommen van 4 lbs af, waarna door de piloten branden werden waargenomen. Mogelijk is een 
deel van de afgeworpen brandbommen in de gemeente Goirle terecht gekomen.  
 

 
Figuur 22: Uitsnede uit de ORB van Bomber Command in de nacht van 3 op 4 februari 1943. (Bron: The National 
Archives, AIR 24/252). 
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Inslagen van staafbrandbommen in de grond zijn van grote hoogte niet waar te nemen. Op luchtfoto’s 
van 10 november 1943, waarop de Rijksweg in de gemeente Goirle te zien is, kunnen geen inslagen 
worden waargenomen van de staafbrandbommen. Het archiefmateriaal vermeldt geen specifieke 
locatie waar de brandbommen terecht zijn gekomen nabij de Rijksweg. Aangezien in het overige 
bronnenmateriaal geen verdere informatie is aangetroffen over de neergekomen staafbrandbommen 
op 3 februari, kan geen NGE-Risicogebied afgebakend worden.  
 
Conclusie 
Naar aanleiding van de neergekomen staafbrandbommen op 3 februari 1943 kan ter plaatse van de 
gemeente Goirle geen NGE-Risicogebied afgebakend worden.  
 
3.7  BOMBARDEMENT 19 AUGUSTUS 1943 NABIJ RIEL 
Volgens de literatuur (zie bijlage 3) vond op 19 augustus 1943 een Amerikaans bombardement plaats 
op het vliegveld van Gilze-Rijen. Het bombardement werd uitgevoerd door Boeing B-17 
bommenwerpers, die zowel brisantbommen als clusterbommen3 afwierpen. De vliegtuigen vlogen over 
Alphen en Riel heen en wierpen in Riel volgens de literatuur vijftien splinterbommen af, die geen 
schade veroorzaakten.  
 
Het archiefmateriaal (zie bijlage 4) biedt aanvullende informatie over de locatie van de neergekomen 
bommen. Volgens een melding in inventaris 1037 uit het gemeentearchief van Alphen en Riel 
(Regionaal Archief Tilburg, Toegang 2121) kwamen de bommen rond 19.00 uur neer en vielen op de 
grens tussen Riel en Tilburg. Van de vijftien afgeworpen fragmentatiebommen, waren veertien 
bommen niet tot ontploffing gekomen. In inventaris 3 van de Collectie Documentatie Luchtoorlog 
Tilburg (Regionaal Archief Tilburg, Toegang 1074) wordt vermeld dat zowel brand- als brisantbommen 
werden afgeworpen. Bij drie boerderijen buiten de gemeente Tilburg ontstond brand. Het merendeel 
van de blindgangers werd in weilanden aangetroffen en deze plaatsen werden afgezet.  
 
In de archieven van Amerikaanse luchtmacht uit de National Archives and Records Administration 
(NARA) in Washington D.C. (zie bijlage 7) is uitgebreide informatie aangetroffen over het 
bombardement op 19 augustus 1943. 38 bommenwerpers wierpen in totaal 519 x 100 lbs General 
Purpose (G.P.) brisantbommen en 2.224 x 20 lbs fragmentatiebommen af. Er werden 619 bominslagen 
waargenomen door de piloten, waarvan een groep van 75 inslagen in weilanden op drie mijl ten 
zuidoosten van het vliegveld bij Gilze-Rijen werden waargenomen.  
 

 
Figuur 23: Uitsnede van het rapport van de Amerikaanse luchtmacht over de aanval op 19 augustus 1943. (Bron: 
NARA, RG 341). 
 
Gedurende en vlak na het bombardement op het vliegveld van Gilze-Rijen werden verschillende 
luchtfoto’s genomen. In Figuur 24 is een voorbeeld te zien van een luchtfoto die gemaakt is 
gedurende het bombardement. Er zijn echter geen luchtfoto’s genomen van de inslagen of 
afgeworpen bommen die op drie mijl ten zuiden van het vliegveld terecht kwamen.  

                                                      
3 Een clusterbom is een bomlichaam die meerdere kleine bommen bevat. Deze worden submunitie genoemd. In dit geval betrof het 20 lbs brisantbommen. 



 
   

  
   
72652 / RO-170200 versie 1.0 DR NGE-Risicokaart Goirle Pagina 33 van 240 

 
 

 

 
Figuur 24: Luchtfoto genomen gedurende het bombardement op het vliegveld van Gilze-Rijen. (Bron: NARA, RG 
18). 
 
In de literatuur en het archiefmateriaal wordt geen specifieke locatie gemeld waar de bommen 
neerkwamen, enkel dat ze neerkwamen bij Riel en de gemeentegrens tussen Riel en Tilburg. Afgaande 
op deze locatieaanduidingen en op de omschrijving van de Amerikaanse piloten, die stelden drie mijl 
ten zuidoosten van het vliegveld hun bommen te hebben afgeworpen, kwamen de bommen ten 
noorden van Riel terecht, zie Figuur 25. De gemeentegrens tussen Alphen en Riel en Tilburg lag in 
1943 noordelijker dan de huidige gemeentegrens tussen Goirle en Tilburg. In deze omgeving heeft de 
EOD, volgens de munitieruimrapporten (zie bijlage 8), geen munitieruimingen verricht.  
 
Op luchtfoto’s van 9 en 20 oktober 1944 zijn geen inslagen waarneembaar ten noorden en 
noordwesten van Riel. De precieze locatie waar de bommen terechtkwamen nabij de gemeentegrens 
tussen Alphen en Riel en Tilburg kan op basis van het geraadpleegde bronnenmateriaal en luchtfoto-
analyse niet worden bepaald. Aangezien de gemeentegrenzen veranderd zijn sinds de oorlog, zijn de 
bommen vermoedelijk buiten de huidige gemeente Goirle terecht gekomen. Derhalve wordt naar 
aanleiding van het Amerikaanse bombardement op 19 augustus 1943 geen NGE-Risicogebied 
afgebakend ter plaatse van de gemeente Goirle.  
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Figuur 25: Afstand tussen het vliegveld Gilze-Rijen en de weilanden bij de grens tussen Alphen en Riel en Tilburg.  
 
Conclusie 
Naar aanleiding van het Amerikaanse bombardement op 19 augustus 1943, gericht op het vliegveld 
van Gilze-Rijen, wordt in de gemeente Goirle geen NGE-Risicogebied afgebakend.  
 

3.8  BOMBARDEMENT 20 OKTOBER 1943 BIJ BRAKEL 
Op 20 oktober 1943 voerden Amerikaanse bommenwerpers een nieuw bombardement met het 
vliegveld van Gilze-Rijen als doelwit, zo blijkt uit de literatuur (zie bijlage 3). In de voormiddag vond 
het bombardement plaats, maar vanwege een vergissing werd geprobeerd om het schijnvliegveld op 
De Kiek te bombarderen in plaats van het vliegveld van Gilze-Rijen. De bommen kwamen echter 
terecht op het gehucht Brakel, gelegen ten noordwesten van het schijnvliegveld. Zes boerderijen 
werden zo goed als geheel vernield door voltreffers, twee boerderijen raakten zwaar beschadigd en 
nog eens achttien woningen en andere gebouwen liepen glas- en dakschade op. Eén van de bommen 
ontplofte op de verkeersweg tussen Alphen en Riel. In de literatuur worden verschillende aantallen 
genoemd met betrekking tot het aantal aangetroffen bomkraters. Zo wordt vermeld dat 35, 146 en 
164 inslagen werden geteld. 
 
In het archiefmateriaal (zie bijlage 4) wordt beschreven dat de aanval rond 14.30 uur plaatsvond en dat 
zes boerderijen, namelijk B.16, B.17, B.20, B.26, B.27 en B.33, zo goed als vernietigd werden door 
voltreffers. Ook in het archiefmateriaal wordt een verschillend aantal inslagen genoemd, namelijk 
respectievelijk 146 en 148. Er werden naast deze bomkraters ook negen blindgangers aangetroffen. In 
Figuur 26 zijn de getroffen boerderijen weergegeven. De locaties van B.20 en B.27 worden niet 
vermeld in de huisnummeringslijsten (Regionaal Archief Tilburg, Toegang 2121, Inv. 34) en zijn 
daardoor niet in Figuur 26 weergegeven.  
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Figuur 26: De locaties die getroffen werden door een voltreffer op 20 oktober 1943.  
 
De Amerikaanse piloten hebben uitgebreid verslag gedaan van het bombardement op 20 oktober 
1943, zo blijkt uit de stukken uit de National Archives and Records Administration (zie bijlage 7). 156 x 
500 lbs G.P. brisantbommen werden afgeworpen door zestien vliegtuigen op ongeveer vijf mijl ten 
zuidoosten van het vliegveld van Gilze-Rijen. In totaal werden 87 inslagen waargenomen door de 
piloten op ongeveer 500 yards ten noorden van het schijnvliegveld De Kiek. Vier van de inslagen 
werden waargenomen op de spoorlijn. De bommen werden afgeworpen vanaf 28.300 voet.  
 

 
Figuur 27: Uitsnede van het rapport van de Amerikaanse luchtmacht over de aanval op 20 oktober 1943. (Bron: 
NARA, RG 341). 
 
Vlak na het bombardement werden door de Amerikaanse vliegtuigen twee luchtfoto’s gemaakt. Op 
deze luchtfoto’s is de rook van de inslagen nog steeds te zien, zie Figuur 28. Op luchtfoto’s van 10 
november 1943 en 4 december 1943 zijn vele bomkraters waarneembaar als gevolg van het 
bombardement op 20 oktober 1943, zie Figuur 29 en Figuur 30.  
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Figuur 28: Bominslagen bij Brakel op een luchtfoto d.d. 20 oktober 1943. (Bron: NARA, RG 341). 
 

 
Figuur 29: Bomkraters (rood omlijnd) bij Riel op een luchtfoto d.d. 10 november 1943.  
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Figuur 30: Bomkraters (rood omlijnd) bij Brakel op een luchtfoto d.d. 4 december 1943.  
 
In het geraadpleegde bronnenmateriaal zijn verschillende aantallen genoemd met betrekking tot het 
aantal bomkraters. Aangezien niet met zekerheid kan worden gesteld dat alle bommen zijn ontploft en 
alle blindgangers zijn gevonden, valt niet uit te sluiten dat naar aanleiding van het bombardement op 
20 oktober 1943 blindgangers in de omgeving van bomkraters zijn achtergebleven. Derhalve wordt 
een NGE-Risicogebied afgebakend.  
 
Het bombardement op 20 oktober 1943 wordt afgebakend als een tapijtbombardement, aangezien 
sprake is van een bombardement vanaf grote hoogte dat gericht was om zoveel mogelijk bommen op 
het doelwit af te werpen. Volgens de richtlijnen van het WSCS-OCE wordt een gebied bij een 
tapijtbombardement afgebakend door de maximale afstand tussen inslagen binnen hetzelfde 
inslagpatroon te projecteren op de buitenste inslagen. Uit de analyse van het inslagenpatroon van de 
luchtfoto’s die gelijk na het bombardement zijn genomen en latere luchtfoto’s blijkt dat verschillende 
bommen op ruime afstand van de daaropvolgende inslag terecht kwamen. Er valt niet uit te sluiten dat 
in de omgeving van deze inslagen blindgangers in de grond zijn terechtgekomen.  
 
De maximale afstand tussen twee bominslagen van hetzelfde bombardement bedraagt 401 meter, zie 
Figuur 31. Daarbij wordt tevens rekening gehouden met horizontale verplaatsing van het explosief (8 
meter) en cartografische afwijking (5 meter). Derhalve is een afstand van 414 meter geprojecteerd om 
de overige waargenomen inslagen, om zo het NGE-Risicogebied te bepalen. In Figuur 32 is het NGE-
Risicogebied weergegeven naar aanleiding van het bombardement op 20 oktober 1943 ter plaatse van 
de gemeente Goirle. Binnen dit NGE-Risicogebied kunnen brisantbommen van het kaliber 500 lbs G.P. 
aangetroffen worden.  
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Figuur 31: Afstand tussen twee bominslagen veroorzaakt door hetzelfde bombardement op een luchtfoto d.d. 4 
december 1943.  
 

 
Figuur 32: NGE-Risicogebied naar aanleiding van het Amerikaanse bombardement op 20 oktober 1943.  
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Conclusie 
Naar aanleiding van het Amerikaanse bombardement in en in de omgeving van Brakel op 20 oktober 
1943 is een NGE-Risicogebied afgebakend ter plaatse van de gemeente Goirle. Binnen dit NGE-
Risicogebied kunnen brisantbommen van het kaliber 500 lbs G.P. aangetroffen worden.  
 
3.9  BOMBARDEMENT 3 NOVEMBER 1943 BIJ ALPHEN EN RIEL 
Volgens het boek Alphen in de baronie van Breda (zie bijlage 3) waren op 3 november 1943 rond 19.00 
uur zware ontploffingen te horen in de buurt van het schijnvliegveld De Kiek. In Riel werden tachtig 
zeskantige brandbommen afgeworpen die in open veld terecht kwamen. Volgens het boek En Nooit 
was het Stil. Kroniek van een Luchtoorlog. Deel 2 kwamen acht brandbommen neer bij Brakel. In het 
archiefmateriaal (zie bijlage 4) worden andere meldingen gegeven over neergekomen bommen op 3 
november 1943. Volgens het archiefmateriaal kwamen rond 19.20 uur tachtig zeskantige 
brandbommen neer te Alphen en Riel in open veld en ontplofte een bom in het buurtschap ‘De 
Hoevens’, waardoor zes percelen schade opliepen. Op 4 november 1943 werden vanaf het 
Ooievaarsnest over de landen in de richting van de Belgische plaats Aarle naar schatting ruim honderd 
zeskantige en ronde vermoedelijk uitgebrande Engelse brandbommen en één niet ontbrande ronde 
brandbom gevonden. De bovenstaande locaties staan weergegeven in Figuur 33.  
 

 
Figuur 33: De locaties, zoals beschreven in de literatuur en archiefmateriaal, waar op 3 november 1943 bommen 
neerkwamen.  
 
Van de bombardementen op 3 november 1943 zijn geen ORB’s (zie bijlage 6) aangetroffen, die duiden 
op het afwerpen van bommen in de omgeving van de genoemde locaties. Er werden in de nacht van 3 
op 4 april verschillende bombardementen uitgevoerd op steden in het Ruhrgebied door Engelse 
vliegtuigen. Amerikaanse bommenwerpers voerden op 3 november 1943 een grootschalig 
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bombardement uit op Schiphol. Vandaar dat niet bekend is hoeveel bommen zijn afgeworpen op 3 
november 1943. 
 
Brandbommen veroorzaken slechts een kleine inslag in de grond, die op luchtfoto’s nauwelijks 
waarneembaar zijn. De inslagen van de brandbommen zijn op luchtfoto’s uit 1943 en 1944 op de 
genoemde locaties niet waarneembaar. De eerstvolgende, beschikbare luchtfoto’s van de omgeving 
van het buurtschap ‘De Hoevens’ zijn genomen op 10 september 1944. Op de luchtfoto’s zijn geen 
inslagen of verstoringen waarneembaar als gevolg van de neergekomen bom op 3 november 1943.  
 

 
Figuur 34: Buurtschap ‘De Hoevens’ op een luchtfoto d.d. 10 september 1944.  
 
In het geraadpleegde bronnenmateriaal is slechts summiere informatie aangetroffen over de 
neergekomen bommen op 3 november 1943. Daarnaast worden verschillende locaties benoemd, die 
allen op behoorlijke afstand van elkaar liggen. Derhalve is niet bekend of meerdere bombardementen 
zijn uitgevoerd op 3 november 1943, of dat het één bombardement betreft. De precieze locaties zijn 
aan de hand van luchtfotoanalyse eveneens niet te specificeren. Aangezien de informatie met 
betrekking tot de neergekomen bommen op 3 november 1943 summier is, kan geen specifiek NGE-
Risicogebied afgebakend worden. 
 
Conclusie 
Naar aanleiding van de neergekomen bommen op 3 november 1943 kan geen NGE-Risicogebied 
afgebakend worden ter plaatse van de gemeente Goirle.  
 
3.10  BOMBARDEMENT 25 JANUARI 1944 BIJ RIEL 
Uit het archiefmateriaal (zie bijlage 4) blijkt dat op 25 januari 1944 om 13.45 uur een luchtaanval 
plaatsvond op het vliegveld bij Gilze-Rijen. Eén van de afgeworpen bommen ontplofte op de akker van 
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de heer W. Graafmans, woonachtig op B.4 in Riel. Zijn akker was gelegen op ongeveer vijfhonderd 
meter ten zuiden van de weg tussen Riel en Gilze. Het betrof vermoedelijk een bom van 250 kg en de 
bom had een gat geslagen van zes meter doorsnede en vier meter diep. In de literatuur (zie bijlage 3) 
wordt de melding uit het archiefmateriaal bevestigd, waarbij aanvullend werd vermeld dat tevens 
bommen op schijnvliegveld De Kiek werden afgeworpen.  
 

 
Figuur 35: De locaties van de woning B.4 en de weg tussen Riel en Gilze.  
 
Volgens de ORB’s van de Engelse luchtmacht (zie bijlage 6) en stukken uit de National Archives and 
Records Administration (zie bijlage 7) werd een bombardement uitgevoerd met het vliegveld Gilze-
Rijen als doelwit. Tijdens de aanval werden 15 x 500 lbs G.P. brisantbommen afgeworpen door vijftien 
P-47 Thunderbolt jachtbommenwerpers. Uit de beschrijvingen van de piloten blijkt dat zij meerdere 
inslagen hebben waargenomen op het vliegveld. Mogelijk is in plaats van vliegveld Gilze-Rijen het 
schijnvliegveld De Kiek gebombardeerd, zoals gesteld in het archiefmateriaal. De 
bombardementsgegevens maken geen melding van neergekomen bommen buiten het vliegveld.  
 
Op de eerstvolgende, beschikbare luchtfoto na de neergekomen bom in de akker bij de weg tussen 
Riel en Gilze is geen bomkrater waarneembaar in de akkers. De luchtfoto dateert van 2 augustus 1944, 
ruim een halfjaar na de ontplofte bom. In het geraadpleegde bronnenmateriaal zijn geen verdere 
aanwijzingen aangetroffen dat meer dan één bom is afgeworpen buiten het vliegveld. De P-47 
Thunderbolt jachtbommenwerpers wierpen ieder één bom af. Derhalve kan in de nabijheid van de 
ontplofte bom in de akker bij de weg tussen Riel en Gilze geen blindganger zijn beland die is 
afgeworpen door hetzelfde vliegtuig. Daarnaast is de precieze locatie van de ontplofte bom in de 
akker niet bekend. Om deze redenen wordt naar aanleiding van de ontplofte bom in een akker bij de 
weg tussen Riel en Gilze op 25 januari 1944 geen NGE-Risicogebied afgebakend.  
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Figuur 36: Luchtfoto d.d. 2 augustus 1944. 
 
Conclusie 
Naar aanleiding van de ontplofte bom in een akker bij de weg tussen Riel en Gilze op 25 januari 1944 
wordt ter plaatse van de gemeente Goirle geen NGE-Risicogebied afgebakend.  
 
3.11  LUCHTAANVALLEN 8 SEPTEMBER 1944 BIJ ALPHEN-OOSTERWIJK EN BRAKEL 
In het artikel ‘De bange dagen’ (zie bijlage 3) wordt vermeld dat op 8 september 1944 een Duitse 
munitiewagen door een vliegtuig werd achtervolgd en uiteindelijk tussen Alphen-Oosterwijk en de 
Gilzer-steenweg met boordmitrailleurs werd beschoten, zodat de munitiewagen ontplofte. In de avond 
van 8 september 1944 werd door de geallieerden een munitiedepot beschoten bij Brakel. Het 
munitiedepot ging als gevolg van de beschieting de lucht in. Het boek Vijf jaar luchtfront: het vliegveld 
Gilze-Rijen in de Tweede Wereldoorlog. Deel 5: 1944-1945 beschrijft op 8 september 1944 een 
luchtaanval door twee Typhoon jachtbommenwerpers om 17.00 uur, die drie munitiewagens in brand 
schoten tussen Alphen en Riel.  
 
In het overige geraadpleegde bronnenmateriaal is gezocht naar verdere gegevens over de aanvallen 
op 8 september 1944, maar er is geen aanvullende informatie aangetroffen. Uit de ORB’s (zie bijlage 6) 
blijkt dat in de middag en avond van 8 september 1944 geen luchtaanvallen zijn uitgevoerd. Daarnaast 
blijkt uit het boek En Nooit was het Stil. Kroniek van een Luchtoorlog. Deel 2 dat de Amerikaanse 
luchtmacht luchtverkenningen uitvoerde op 8 september 1944, maar deze verkenningen werden 
uitgevoerd in het noorden van Nederland. In de stukken van het gemeentearchief van Alphen en Riel 
(zie bijlage 4) met betrekking tot aangetroffen explosieven en de munitieruimrapporten van de EOD 
(zie bijlage 8) zijn geen vondsten of ruimingen van munitie aangetroffen die duiden op de ontploffing 
van munitiewagens of een munitiedepot. Bij een explosie van een munitievoorraad bestaat namelijk 
een grote kans op verspreiding van munitie in de omgeving.  
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De locaties waar de luchtaanvallen plaatsvonden, zijn slechts indicatief bekend. Daarnaast biedt het 
WSCS-OCE geen richtlijn voor het afbakenen van NGE-Risicogebieden naar aanleiding van 
beschietingen met boordwapens. Aanvallen met boordgeschut zijn lastig af te bakenen, omdat vaak: 
1. Niet exact bekend is waar de aanvallen hebben plaatsgevonden.  
2. In het geval van een “strafing” (aanval met boordgeschut of boordmitrailleurs) de wapens al ruim 

van tevoren worden afgevuurd, waardoor niet bekend is wat de spreiding is.4  
Om bovenstaande redenen kan naar aanleiding van de luchtaanvallen op 8 september 1944 geen 
NGE-Risicogebied afgebakend worden. 
 
Conclusie 
Naar aanleiding van de luchtaanvallen op 8 september 1944 kan ter plaatse van de gemeente Goirle 
geen specifiek NGE-Risicogebied afgebakend worden.  
 
3.12  LUCHTAANVALLEN 6 OKTOBER 1944 BIJ GOIRLE 
De ORB’s van de Engelse luchtmacht (zie bijlage 6) vermelden op 6 oktober 1944 twee aanvallen door 
vliegtuigen. Eén aanval vond plaats op Duitse infanterie in bossen op het coördinaat E.146266, zie 
Figuur 37. De aanval vond plaats tussen 17.30 uur en 18.15 uur.  
 

 
Figuur 37: Coördinaat E.146266 (rood omlijnd) op de geallieerde stafkaart.  
 
Aangezien geen melding wordt gemaakt van een bombardement, wordt aangenomen dat de aanval is 
uitgevoerd met de boordkanonnen. Een Typhoon jachtbommenwerper beschikte over vier 
boordkanonnen van 20 mm. De inslagen van 20 mm geschutmunitie in de grond zijn op luchtfoto’s 
niet waar te nemen. Op een luchtfoto van 18 oktober 1944 zijn derhalve geen inslagen van de 

                                                      
4 Een film van aanvallen met boordwapens: https://www.youtube.com/watch?v=L1HrOu4SW8o   
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geschutmunitie te zien, maar op het genoemde coördinaat is wel een bosgebied zichtbaar, zie Figuur 
38. Zoals reeds beschreven in paragraaf 3.11 biedt het WSCS-OCE geen richtlijn voor de afbakening 
van een beschieting door een vliegtuig. Vandaar dat situationeel een NGE-Risicogebied is afgebakend 
op 200 meter rondom het doelwit. Hierbij is rekening gehouden met mogelijke cartografische 
onnauwkeurigheid en horizontale verplaatsing. Het middelpunt van het kleine bosgebied waar Duitse 
soldaten zich hadden opgesteld is als doelwit aangeduid. In Figuur 39 is het NGE-Risicogebied 
weergegeven naar aanleiding van de beschieting op 6 oktober 1944.  
 

 
Figuur 38: Bosgebied waar Duitse soldaten zijn beschoten op 6 oktober 1944 op luchtfoto’s d.d. 18 oktober 1944.  
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Figuur 39: NGE-Risicogebied naar aanleiding van de beschieting van een bosgebied bij Goirle op 6 oktober 1944. 
 
Naast de luchtaanval ten zuiden van Goirle vond tevens tussen 17.40 uur en 18.30 uur een 
bombardement plaats op het coördinaat E.100246, waar Duitse mortieren en infanteristen het doelwit 
waren. In totaal werden volgens de bombardementsgegevens van het hoofdkwartier van de Second 
Tactical Air Force (2TAF) 24 x 500 lbs bommen afgeworpen op het doelwit. 66 Squadron, die samen 
met 127 Squadron het bombardement uitvoerde, meldt tevens dat het gebied na het bombardement 
met boordwapens is beschoten. In Figuur 40 is het coördinaat weergegeven waar de aanval volgens de 
ORB’s werd uitgevoerd.  
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Figuur 40: Coördinaat E.100246 (rood omlijnd) op de geallieerde stafkaart.  
 
Op een luchtfoto van 21 oktober 1944, de eerstvolgende beschikbare luchtfoto van na het 
bombardement op 6 oktober 1944, zijn in de buurt van het genoemde coördinaat geen kraters 
waarneembaar die duiden op een bombardement, zie Figuur 41. Op ongeveer 800 meter ten 
zuidoosten van het coördinaat is één enkele krater waar te nemen, maar gezien de grote afstand en 
geen andere kraters waarneembaar zijn in de omgeving wordt aangenomen dat het bombardement 
op 6 oktober 1944 niet in de omgeving van coördinaat E.100246 plaatsvond. Derhalve wordt naar 
aanleiding van het bombardement op 6 oktober 1944 geen NGE-Risicogebied afgebakend ter plaatse 
van de gemeente Goirle.  
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Figuur 41: Luchtfoto d.d. 21 oktober 1944. Coördinaat E.100246 (rood omlijnd) en de waargenomen krater (paars 
omlijnd) zijn op de luchtfoto aangeduid.  
 
Conclusie 
Naar aanleiding van de beschieting met boordkanonnen op 6 oktober 1944 is ter plaatse van de 
gemeente Goirle een NGE-Risicogebied afgebakend waarin geschutmunitie van het kaliber 20 mm kan 
worden aangetroffen. Naar aanleiding van het bombardement op 6 oktober 1944 wordt geen NGE-
Risicogebied afgebakend.    
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4. Schijnvliegveld De Kiek 
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4 BEOORDELEN EN EVALUEREN SCHIJNVLIEGVELD DE KIEK 

De Duitse bezetter begon na de inname van Nederland met het bouwen van schijnvliegvelden, om de 
aandacht van geallieerde vliegtuigen af te leiden van de operationele vliegvelden. Op De Kiek werd 
een schijnvliegveld aangelegd om piloten te misleiden, die het vliegveld van Gilze-Rijen als doelwit 
hadden. Door de Duitse bezetter werd het schijnvliegveld aangeduid onder de codenaam ‘Kamerun’. 
Het schijnvliegveld beschikte over luchtafweergeschut, startbaanverlichting, een versterkte bunker voor 
personeel en een houten namaakvliegtuig, dat door middel van een kabel over de startbaan getrokken 
kon worden. Aan de zijkanten van het vliegveld lagen houten vliegtuigen, gedeeltelijk verscholen in 
het bos. In Figuur 42 zijn de contouren van het schijnvliegveld ingetekend op de geallieerde stafkaart.  
 

 
Figuur 42: Schijnvliegveld De Kiek.  
 
Gedurende de oorlog wordt in het geraadpleegde bronnenmateriaal meerdere malen melding 
gemaakt van neergekomen bommen op het schijnvliegveld. Het schijnvliegveld was bijna de gehele 
oorlog actief in gebruik en werd op 5 september 1944 onbruikbaar gemaakt door de Duitse bezetter. 
Tegenwoordig is het terrein in handen van het Ministerie van Defensie. In dit hoofdstuk worden de 
bomafworpen op het schijnvliegveld De Kiek beoordeeld en geëvalueerd. Ten eerste wordt de 
informatie over de luchtaanvallen uit het geraadpleegde bronnenmateriaal in een tabel gevat. 
Vervolgens worden de luchtfoto’s van het vliegveld, het Actueel Hoogtebestand Nederland en het 
huidige terrein geanalyseerd. Tot slot worden de NGE-Risicogebieden afgebakend. 
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4.1  BOMBARDEMENTEN OP SCHIJNVLIEGVELD DE KIEK 
Uit de literatuur (zie bijlage 3) blijkt dat niet alleen geallieerde vliegtuigen hun bommen afwierpen op het schijnvliegveld. Duitse vliegtuigen die nog 
bommen aan boord hadden en wilden landen op Gilze-Rijen, wierpen hun bommen af op het schijnvliegveld zodat veilig kon worden geland. Daarnaast 
werd volgens de literatuur door ooggetuigen waargenomen dat Duitse vliegtuigbemanningen hun training kregen op schijnvliegveld De Kiek en 
oefenbommen afwierpen op het terrein. Daarnaast werden ook magnetische zeemijnen, die niet in zee waren afgeworpen, op schijnvliegveld De Kiek via 
een parachute naar beneden gelaten. Duitse eenheden op het vliegveld brachten de zeemijnen vervolgens tot ontploffing.  
 
Gedurende de oorlog was het terrein alleen toegankelijk voor Duitse eenheden. Vandaar dat van de Duitse bomafworpen op De Kiek geen informatie is 
aangetroffen in het geraadpleegde bronnenmateriaal. Er is niet bijgehouden welk type bommen is afgeworpen of dat mogelijke blindgangers zijn geruimd.  
Van de bombardementen op schijnvliegveld De Kiek kan niet met zekerheid worden vastgesteld of het een Duitse of geallieerde bomafworp betrof. In deze 
paragraaf zijn de verschillende bombardementen in een tabel samengevat. In de tabel zijn de datum, de melding van het aantal afgeworpen bommen, 
mogelijke informatie uit de ORB’s (zie bijlage 6) en de bronvermelding opgenomen.    
 

Nr. Datum Bommenlast  Informatie uit ORB Bron Opmerking 
  Brisantbommen Brand-

bommen 
Doelwit, type vliegtuig en afgeworpen 
bommenlast 

  

1.  21 juli 
1940 

Onbekend Geen Geen Literatuur, 
archiefmateriaal 

Volgens de literatuur werd het bombardement 
uitgevoerd door de geallieerden. 

2.  7 augustus 
1940 

Acht Twintig Bombardement door één vliegtuig op 
vliegveld Gilze-Rijen met 1 x 500 lbs en 3 x 
250 lbs brisantbommen en 60 x 4 lbs 
brandbommen.  

Literatuur, 
archiefmateriaal 

Geen 

3.  13 
augustus 
1940 

Twee  Enkele Geen Literatuur, 
archiefmateriaal 

Geen 

4.  10 
september 
1940 

Onbekend Onbekend Geen Literatuur Geen 

5.  10 oktober 
1940 

Elf Enkele Bombardement door één vliegtuig op 
vliegveld Eindhoven met 1 x 500 lbs en 10 x 
250 lbs brisantbommen en 60 x 4 lbs 
brandbommen. 

Literatuur, 
archiefmateriaal 

Tijdstip van melding in literatuur en 
archiefmateriaal (3.45 uur Nederlandse tijd) komt 
overeen met het tijdstip van bombarderen in de 
ORB (3.43 uur Engelse tijd).  
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Nr. Datum Bommenlast  Informatie uit ORB Bron Opmerking 
  Brisantbommen Brand-

bommen 
Doelwit, type vliegtuig en afgeworpen 
bommenlast 

  

6.  20 oktober 
1940 

Eén Geen Bombardement door één vliegtuig op 
vliegveld Eindhoven met 5 x 500 lbs 
brisantbommen en 120 x 4 lbs 
brandbommen. 

Literatuur, 
archiefmateriaal 

Geen 

7.  7 
november 
1940 

Drie Geen Bombardement door twee vliegtuigen op 
vliegveld Gilze-Rijen met 4 x 250 lbs en 16 x 
40 lbs brisantbommen. Twee explosies 
waargenomen. 

Archiefmateriaal In de literatuur wordt melding gemaakt van 
bombardementen op Gilze-Rijen rond 20.00 uur. In 
het archiefmateriaal werd gemeld dat om 20.15 uur 
bommen neerkwamen op schijnvliegveld De Kiek.  

8.  8 
november 
1940 

Geen Enkele Bombardement door één vliegtuig op 
vliegveld Gilze Rijen met 6 x 500 lbs 
brisantbommen.  

Archiefmateriaal Geen 

9.  11 
november 
1940 

Zes Geen Bombardement door één Blenheim op 
vliegveld Eindhoven met 2 x 500 lbs en 7 x 
40 lbs brisantbommen. 
 
Bombardement door één Wellington op 
vliegveld Gilze-Rijen met 4 x 500 lbs 
brisantbommen en 120 x 4 lbs 
brandbommen. 

Literatuur, 
archiefmateriaal 

Geen 

10.  15 
november 
1940 

Vier Geen Geen Literatuur, 
archiefmateriaal 

Geen 

11.  27 
november 
1940 

Diverse Geen Bombardement door drie Blenheims op 
vliegveld Eindhoven met 11 x 250 lbs 
brisantbommen en op vliegveld Gilze-Rijen 
met 1 x 250 lbs brisantbom. 

Literatuur, 
archiefmateriaal 

Geen 

12.  7 
december 
1940 

Diverse Geen Bombardement door één Blenheim op 
vliegveld Eindhoven met 2 x 250 lbs en 14 x 
40 lbs brisantbommen.  
 
Bombardement door één Blenheim op 
vliegveld Gilze-Rijen met 1 x 250 lbs en 1 x 
40 lbs brisantbommen. 

Literatuur, 
archiefmateriaal 

Een andere ORB meldt dat op vliegveld Eindhoven 
5 x 40 lbs brisantbommen werden afgeworpen in 
plaats van 2 x 250 lbs en 14 x 40 lbs 
brisantbommen. 
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Nr. Datum Bommenlast  Informatie uit ORB Bron Opmerking 
  Brisantbommen Brand-

bommen 
Doelwit, type vliegtuig en afgeworpen 
bommenlast 

  

13.  8 
december 
1940 

Diverse Geen Bombardement door twee Blenheims op 
vliegveld Eindhoven met 4 x 40 lbs 
brisantbommen. 
 
Bombardement door één Blenheim op 
vliegveld Gilze-Rijen met 2 x 40 lbs 
brisantbommen.  

Literatuur, 
archiefmateriaal 

In de literatuur wordt melding gemaakt van 
meerdere bombardementen op schijnvliegveld De 
Kiek, terwijl in het archiefmateriaal slechts één 
aanval wordt gemeld.  

14.  18/19 
maart 
1941 

Eén/enkele Geen Geen Literatuur, 
archiefmateriaal  

Volgens het archiefmateriaal werd één Duitse bom 
afgeworpen. De literatuur meldt dat bominslagen 
waar werden genomen op het afwerpterrein achter 
het schijnvliegveld.  

15.  22/23 april 
1941 

Eén Onbekend Geen Literatuur, 
archiefmateriaal 

Geen 

16.  4/5 mei 
1941 

Eén  Geen Geen Literatuur, 
archiefmateriaal 

Bominslag op het afwerpterrein door vermoedelijk 
Duits vliegtuig.  

17.  9 mei 1941 Zeventien Geen Geen Literatuur Zeventien inslagen geteld op schijnvliegveld De 
Kiek.  

18.  12 mei 
1941 

Vijftien Geen Bombardement door één Whitley op 
vliegveld Gilze-Rijen met 2 x 500 lbs en 2 x 
250 lbs brisantbommen en 240 x 4 lbs 
brandbommen. 

Literatuur, 
archiefmateriaal 

Geen 

19.  13 juni 
1941 

Onbekend Onbekend Bombardement door één Hampden op 
vliegveld Gilze-Rijen met 4 x 500 lbs 
brisantbommen. 

Literatuur, 
archiefmateriaal 

Geen 

20.  3/4 juli 
1941 

Vermoedelijk 
vijf 

Geen Bombardement door drie Wellingtons op 
vliegveld Gilze-Rijen met 6 x 500 lbs en 27 x 
250 lbs brisantbommen. 

Literatuur, 
archiefmateriaal 

Geen 

21.  21 juli 
1941 

Vijf  Geen Geen  Literatuur, 
archiefmateriaal 

De literatuur vermeldt een bombardement met 
‘zeer zware’ bommen. In het archiefmateriaal staat 
beschreven dat 3 bommen van 250 kg en 2 van 
120 kg zijn afgeworpen. Bommen kwamen ten 
noordwesten in weilanden terecht.  
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Nr. Datum Bommenlast  Informatie uit ORB Bron Opmerking 
  Brisantbommen Brand-

bommen 
Doelwit, type vliegtuig en afgeworpen 
bommenlast 

  

22.  8 augustus 
1941 

Vijftien Geen Geen Literatuur, 
archiefmateriaal 

In het archiefmateriaal wordt gemeld dat de 
bommen op tweehonderd meter van het 
schijnvliegveld terecht kwamen.  

23.  12 
augustus 
1941 

Onbekend Onbekend Geen Literatuur Geen 

24.  19 
augustus 
1941 

Diverse Geen Geen Literatuur, 
archiefmateriaal 

In het archiefmateriaal wordt gemeld dat het kleine 
brisantbommen betreft, waarvan enkele niet tot 
ontploffing waren gekomen.  

25.  20 
augustus 
1941 

Twaalf Geen Geen Literatuur, 
archiefmateriaal 

Volgens de literatuur werden twaalf 
brisantbommen van vijftien kg afgeworpen die op 
en nabij het schijnvliegveld terecht kwamen.  

26.  10/11 
oktober 
1941 

Geen Onbekend Geen Literatuur De literatuur meldt dat de aanval werd uitgevoerd 
door Havoc jachtbommenwerpers. Doelwit van de 
aanval was Gilze-Rijen, waar brandbommen op 
werden afgeworpen. Deze kwamen echter onder 
andere neer op schijnvliegveld De Kiek, waar een 
schuur in vlammen opging.  

27.  7/8 
november 
1941 

Onbekend Onbekend Geen Literatuur Volgens de literatuur vonden verschillende 
aanvallen plaats op Duitse steden. Sommige 
vliegtuigen kozen alternatieve doelen en 
bombardeerden onder andere schijnvliegveld De 
Kiek.  

28.  8/9 
december 
1941 

Geen Onbekend Geen Literatuur, 
archiefmateriaal 

Zowel de literatuur als het archiefmateriaal melden 
dat Duitse brandbommen neerkwamen.  

29.  12/13 
december 
1941 

Onbekend Onbekend Geen Literatuur Twee Havocs hadden Gilze-Rijen als doelwit, maar 
wierpen hun bommen op het schijnvliegveld De 
Kiek.  

30.  25/26 
maart 
1942 

Onbekend Geen Geen Literatuur, 
archiefmateriaal 

Geen 
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Nr. Datum Bommenlast  Informatie uit ORB Bron Opmerking 
  Brisantbommen Brand-

bommen 
Doelwit, type vliegtuig en afgeworpen 
bommenlast 

  

31.  26/27 
maart 
1942 

Drie Geen Geen Literatuur, 
archiefmateriaal 

Geen 

32.  12/13 april 
1942 

Acht Geen Geen Literatuur, 
archiefmateriaal 

Vier bommen waren niet ontploft volgens het 
archiefmateriaal.  

33.  29/30 april 
1942 

Vier Geen Geen Literatuur, 
archiefmateriaal 

Geen 

34.  1/2 juni 
1942 

Zeven Geen Geen Literatuur, 
archiefmateriaal 

De literatuur meldt lichte schade aan boerderijen.  

35.  8/9 juni 
1942 

Onbekend Onbekend Geen Literatuur Melding die in de literatuur staat beschreven 
betreft een waarneming vanaf het vliegveld Gilze-
Rijen. 

36.  23/24 juni 
1942 

Onbekend Onbekend Geen Literatuur Bombardement uitgevoerd door een Boston. 
Doelwit was vliegveld Gilze-Rijen. 

37.  26 juni 
1942 

Onbekend Onbekend Drie vliegtuigen werden uitgestuurd voor 
een aanval op vliegveld Gilze-Rijen, maar 
geen van de vliegtuigen voerde een 
bombardement uit.  

Literatuur, 
archiefmateriaal 

Geen 

38.  15/16 
oktober 
1942 

Onbekend Onbekend Geen Literatuur Bombardement uitgevoerd door een Halifax. 
Doelwit was vliegveld Gilze-Rijen. 

39.  7 augustus 
1944 

Onbekend Geen Geen Literatuur Bombardement uitgevoerd door vijftien B-24 
bommenwerpers.  
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4.2  LUCHTFOTOANALYSE SCHIJNVLIEGVELD DE KIEK 
Bij de geraadpleegde luchtfoto-instanties (zie bijlage 5) zijn de beschikbare luchtfoto’s besteld waarop 
schijnvliegveld De Kiek waarneembaar is. Het aantal luchtfoto’s, waarop het schijnvliegveld te zien is, is 
echter beperkt en enkele luchtfoto’s zijn van zeer matige kwaliteit. De luchtfoto’s zijn echter wel 
besteld, aangezien door middel van analyse van luchtfoto’s van verschillende momenten in de oorlog 
kan worden bepaald of sprake is van zichtbare bomschade op en in de omgeving van het 
schijnvliegveld. In de onderstaande figuren is de luchtfotoanalyse op chronologische wijze verricht. 
 

 
Figuur 43: Uitsnede luchtfoto d.d. 1 oktober 1940. Luchtfoto is van matige kwaliteit, maar op de startbaan is een 
bomkrater (rood omlijnd) waar te nemen. (Bron: NCAP).   
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Figuur 44: Uitsnede luchtfoto d.d. 23 december 1940. Verstoringen zijn rood omlijnd. De kwaliteit van de luchtfoto 
is echter van onvoldoende kwaliteit om duidelijke inslagen waar te nemen. (Bron: NCAP).   
 

 
Figuur 45: Uitsnede luchtfoto d.d. 8 april 1941. Op de luchtfoto kan niet met zekerheid worden bepaald of 
bomkraters gelegen zijn in de zandgebieden aan de zuidoostelijke zijde van het vliegveld. Waargenomen 
verstoringen zijn wederom met rood omlijnd. (Bron: NCAP).   
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Figuur 46: Uitsnede luchtfoto d.d. 2 oktober 1941. Enkele nieuwe verstoringen zijn met rood omlijnd. Vermoedelijk 
lag het afwerpterrein voor Duitse bommen ten noordoosten van het schijnvliegveld, aangeduid met een Z (“Ziel”). 
Enkele eerder waargenomen kraters zijn in vergelijking tot de luchtfoto’s van 23 december 1940 en 8 april 1941 
dichtgegooid. (Bron: NCAP).   
 

 
Figuur 47: Uitsnede luchtfoto d.d. 8 juni 1942. In 1942 is slechts één reeks luchtfoto’s gemaakt van de gemeente 
Goirle. Deze reeks is echter van slechte kwaliteit, onder andere vanwege de vele wolken. Enkel ten noorden van 
het schijnvliegveld zijn enkele duidelijke kraters waarneembaar (rood omlijnd). (Bron: NCAP).   
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Figuur 48: Uitsnede luchtfoto d.d. 20 oktober 1943. Op deze luchtfoto zijn vele bomkraters (rood omlijnd) 
waarneembaar ten noordenoosten van het schijnvliegveld. (Bron: NARA, RG 341). 
 

 
Figuur 49: Uitsnede luchtfoto 4 december 1943. Ten noordoosten van het schijnvliegveld zijn nog steeds vele 
bomkraters waarneembaar. Rood omlijnd zijn de mogelijke bomkraters die op de luchtfoto van 20 oktober 1943 
niet te zien waren. (Bron: Kadaster).   
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Figuur 50: Uitsnede luchtfoto d.d. 18 april 1944. Deze luchtfoto is van grote hoogte genomen en derhalve van 
matige kwaliteit. In vergelijking met de luchtfoto van 4 december 1943 zijn enkele nieuwe verstoringen (rood 
omlijnd) waarneembaar. Vanwege de matige kwaliteit van de luchtfoto kan niet met zekerheid worden gesteld dat 
het bomkraters betreffen. (Bron: NCAP).   
 

 
Figuur 51: Uitsnede luchtfoto 11 mei 1944. De luchtfoto is net als de luchtfoto van 18 april 1944 van grote hoogte 
genomen en van matige kwaliteit. Op deze luchtfoto zijn geen nieuwe verstoringen waarneembaar. (Bron: NCAP).   
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Figuur 52: Uitsnede luchtfoto 10 september 1944. Deze luchtfoto is genomen vijf dagen nadat de Duitse 
eenheden het schijnvliegveld hadden verlaten. Vanwege de uitstekende kwaliteit van de luchtfoto zijn vele 
bomkraters (rood omlijnd) waar te nemen op de luchtfoto. De bomkraters bevinden zich allen binnen de 
contouren van het schijnvliegveld en variëren in doorsnede. Daarnaast is verschillende Duitse militaire 
infrastructuur (paars omlijnd) te zien op de luchtfoto. (Bron: Kadaster).   
 

 
Figuur 53: Uitsnede luchtfoto’s d.d. 10 september 1944. Ten oosten van het schijnvliegveld bevinden zich vele 
bomkraters (rood omlijnd). (Bron: Kadaster).   
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4.3  ACTUEEL HOOGTEBESTAND NEDERLAND 
Het Actueel Hoogtebestand Nederland is geraadpleegd om mogelijke sporen van de inslagen op 
schijnvliegveld De Kiek te traceren. Op het Actueel Hoogtebestand Nederland zijn op het voormalige 
vliegveld De Kiek en omgeving nog steeds verstoringen waarneembaar in het landschap, die duiden 
op het ontploffen van vliegtuigbommen. In Figuur 54 en Figuur 55 zijn uitsnedes weergegeven van 
schijnvliegveld De Kiek en de omgeving op het Actueel Hoogtebestand Nederland.  
 

 
Figuur 54: Schijnvliegveld De Kiek op het Actueel Hoogtebestand Nederland. Verstoringen die vermoedelijk 
veroorzaakt zijn door het ontploffen van vliegtuigbommen zijn met rood omlijnd.  
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Figuur 55: Het gebied ten (noord)oosten van het schijnvliegveld. Vanwege de vele waargenomen bomkraters zijn 
alleen ter verduidelijking de buitenste bomkraters met rood omlijnd.  
 
4.4  SPRINGPUT OP DE KIEK  
Uit de literatuur (zie bijlage 3) blijkt dat De Kiek na de oorlog werd gebruikt door verschillende 
legereenheden. Direct na de oorlog werd De Kiek gebruikt om explosieven tot ontploffing te brengen. 
Dit gebeurde echter dikwijls ongecontroleerd. Zo wordt in het archiefmateriaal (zie bijlage 4) gemeld 
dat een scherf op 31 juli 1947 een paard trof, dat op ongeveer 1.500 tot 2.000 meter van het terrein 
stond. Vanaf 1952 hebben Engelse eenheden enige jaren gebruik gemaakt van De Kiek. Er werd onder 
meer munitie gecontroleerd en er werden vaten kerosine opgeslagen, die gebruikt werden door 
vliegtuigen op vliegveld Gilze-Rijen.  
 
Nadat de Engelsen waren vertrokken, werd het terrein overgenomen door het Nederlandse Ministerie 
van Defensie. De Kiek werd door Defensie gebruikt als oefenterrein voor militaire eenheden en 
politiehonden. Daarnaast werd een springput aangelegd, waar alle in de omgeving aangetroffen 
explosieven tot vernietiging werden gebracht. Deze springput is tot heden in gebruik en op 
hedendaagse satellietbeelden waarneembaar, zie Figuur 56. Op een luchtfoto uit 1989 blijkt dat de 
springput eerst op een andere locatie was aangelegd, zie Figuur 57.  
 



 
   

  
   
72652 / RO-170200 versie 0.1 NGE-Risicokaart Goirle Pagina 63 van 240 

 
 

 
Figuur 56: Defensieterrein De Kiek op hedendaags satellietbeeld. De ronde, crèmekleurige springput is duidelijk 
waarneembaar.   
 

 
Figuur 57: Voormalige locatie van de springput op De Kiek op een luchtfoto uit 1989.  
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4.5  AFBAKENING NGE-RISICOGEBIEDEN 
Uit het geraadpleegde bronnenmateriaal is gebleken dat op en in de omgeving van het schijnvliegveld 
De Kiek meerdere bommen zijn neergekomen gedurende de oorlog. Daarnaast was op twee locaties 
een springput geplaatst op De Kiek. De neergekomen bommen en de aanwezigheid van springputten 
zijn reden voor de afbakening van NGE-Risicogebieden.  
 
4.5.1 NGE-Risicogebied neergekomen bommen 
Analyse van luchtfoto’s en het Actueel Hoogtebestand Nederland toont aan dat de in het 
bronnenmateriaal vermelde afgeworpen bommen verspreid over schijnvliegveld De Kiek en omgeving 
terecht kwamen. Analyse van de totaliteit aan bominslagen op luchtfoto’s is moeilijk gebleken, 
aangezien enkele luchtfoto’s van matige kwaliteit zijn en bomkraters mogelijk werden gedicht door 
Duitse eenheden. Desalniettemin zijn bij schijnvliegveld De Kiek vele bominslagen zichtbaar. 
 
Aangezien niet bekend is hoeveel bommen precies zijn afgeworpen op schijnvliegveld De Kiek kan niet 
worden uitgesloten dat blindgangers zijn achtergebleven in de grond. Het WSCS-OCE biedt geen 
richtlijnen voor de afbakening van een vliegveld dat verschillende malen gebombardeerd is. Derhalve 
wordt situationeel een NGE-Risicogebied afgebakend. Om het NGE-Risicogebied te bepalen naar 
aanleiding van de neergekomen bommen wordt onderscheid gemaakt tussen het schijnvliegveld en 
het daarnaast gelegen afwerpterrein. Aan de hand van luchtfotoanalyse is de locatie van het 
afwerpterrein bepaald, zie Figuur 58. 
 

 
Figuur 58: Locatie van het Duits afwerpterrein nabij schijnvliegveld De Kiek.  
 
In de omgeving van het schijnvliegveld zijn slechts enkele inslagen waarneembaar, naast de 
bominslagen op het afwerpterrein. Op 150 meter ten noorden van het schijnvliegveld zijn op de 
luchtfoto van 8 juni 1942 drie bomkraters waarneembaar. Op het schijnvliegveld zelf zijn vele inslagen 
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waarneembaar, zo is gebleken uit de luchtfotoanalyse. Derhalve wordt een NGE-Risicogebied 
afgebakend binnen de contouren van het schijnvliegveld en daarnaast 200 meter om de contouren 
van het schijnvliegveld. Mogelijk zijn in de omgeving van de bomkraters blindgangers terecht 
gekomen. Op en in de omgeving van het afwerpterrein zijn vele inslagen te zien. De verst van het 
afwerpterrein gelegen bomkrater ligt op 495 meter, zie Figuur 59. Dit toont aan dat het mogelijk is dat 
bommen op ruime afstand zijn neergekomen van het afwerpterrein. Om deze reden wordt een NGE-
Risicogebied afgebakend van 550 meter om de contouren van het afwerpterrein.  

 
Figuur 59: Afstand tussen de meest afgelegen krater nabij het afwerpterrein bij het schijnvliegveld.  
 
In het bronnenmateriaal wordt meerdere malen melding gemaakt van neergekomen bommen op of in 
de omgeving van het schijnvliegveld zonder te vermelden wat voor type en kaliber bom is 
neergekomen. Derhalve wordt uitgegaan van de meest gebruikte Duitse en Engelse kalibers brisant- 
en brandbommen gedurende de oorlog en de kalibers die genoemd staan in de Engelse 
bombardementsgegevens. In Tabel 1 zijn de mogelijk achtergebleven NGE opgenomen. Het NGE-
Risicogebied is weergegeven in Figuur 60. Het NGE-Risicogebied is afgebakend binnen de gemeente 
Goirle.  

Hoofdsoort Kalibers Subsoort Nationaliteit Aantallen 
Afwerpmunitie 4 lbs Staafbrandbom Engels Enkelen tot tientallen 

40 lbs Brisantbom Engels Eén tot enkelen 
50 kg Brandbom  Duits Enkelen tot tientallen 
50 kg Brisantbom Duits Eén tot enkelen 
250 lbs Brisantbom Engels Eén tot enkelen 
250 kg Brisantbom Duits Eén tot enkelen 
500 lbs Brisantbom Engels Eén tot enkelen 
500 kg Brisantbom Duits Eén tot enkelen 
1.000 lbs Brisantbom Engels Eén tot enkelen  

Tabel 1: Mogelijk achtergebleven NGE.  
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Figuur 60: NGE-Risicogebied naar aanleiding van neergekomen bommen op en in de omgeving van 
schijnvliegveld De Kiek.  
 
4.5.2 NGE-Risicogebied springput 
Volgens de richtlijnen van het WSCS-OCE dient de contour van een springput afgebakend te worden 
als NGE-Risicogebied. Daarnaast moet situationeel verder worden bepaald of sprake is van een NGE-
Risicogebied, bijvoorbeeld naar aanleiding van uitgeworpen NGE als gevolg van een explosie. Mogelijk 
zijn als gevolg van het laten springen van explosieven in de springput, (restanten van) NGE in de 
omgeving verspreid. De afstand van deze verspreiding verschilt echter per situatie. Zo blijkt uit het 
incident op 31 juli 1947 bij het laten springen van NGE (zie paragraaf 4.4) dat (restanten van) NGE over 
zeer grote afstand verspreid kunnen worden. In overleg met twee Senior OCE-deskundigen is bepaald 
dat de contouren van de springputten en een gebied van 100 meter rondom de springputten als NGE-
Risicogebied worden afgebakend. Op basis van ervaring van de Senior OCE-deskundigen lagen 
(restanten van) NGE namelijk vooral in de directe nabijheid van een springput, na het tot ontploffing 
brengen van explosieve projectielen. Het is mogelijk dat (restanten van) NGE veel verder zijn 
weggeslingerd, maar daar kan geen specifiek NGE-Risicogebied voor worden afgebakend. 
 
 De springput heeft op twee locaties gelegen op De Kiek. In Figuur 61 zijn de NGE-Risicogebieden te 
zien. Er zijn geen gegevens beschikbaar over welke soort en type explosieven op De Kiek tot springen 
zijn gebracht. Derhalve is het mogelijk om (restanten van) alle soorten NGE aan te treffen binnen de 
springputten op De Kiek.  
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Figuur 61: NGE-Risicogebieden naar aanleiding van de aanwezigheid van springputten op De Kiek.  
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5. Neergestorte vliegtuigen 
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5 BEOORDELEN EN EVALUEREN NEERGESTORTE VLIEGTUIGEN 

Gedurende de oorlog zijn meermaals vliegtuigen neergestort binnen de huidige gemeente Goirle. Het 
betroffen voornamelijk geallieerde vliegtuigen, die ten prooi vielen aan Duits luchtafweergeschut of 
jachtvliegtuigen. In veel gevallen werden vliegtuigwrakken direct geruimd na het neerstorten. Indien 
echter (delen van) een vliegtuigwrak in de bodem aanwezig zijn, dient rekening te worden gehouden 
met een probleem met meerdere aspecten. Naast mogelijk niet gesprongen explosieven kan sprake 
zijn van radioactieve onderdelen, asbestverontreiniging en achtergebleven stoffelijke overschotten.  
 
In dit hoofdstuk worden de vliegtuigcrashes in Goirle en omgeving beoordeeld en geëvalueerd, 
waarbij wordt onderzocht óf en zo ja, waar, mogelijke vliegtuigwrakken in de bodem aanwezig zijn. 
Het WSCS-OCE schrijft voor het afbakenen van een NGE-Risicogebied naar aanleiding van een 
vliegtuigcrash situationeel dient te worden verricht. Aangezien het slechts zelden voorkomt dat een 
exacte crashlocatie bekend is, is dit echter geen sinecure. Van enkele crashes zijn desalniettemin de 
locaties vastgesteld aan de hand van beschikbaar bronnenmateriaal. De vliegtuigcrashes worden 
chronologisch geanalyseerd in de onderstaande paragrafen. 
 
5.1  VICKERS WELLINGTON BOMMENWERPER, 7 SEPTEMBER 1942 
Op 7 september 1942 werd een Vickers Wellington bommenwerper neergeschoten door een Duits 
jachtvliegtuig, zo blijkt uit de literatuur (zie bijlage 3). Het toestel stortte om 4.50 uur neer tussen de 
bunker en de spoorlijn in de omgeving van schijnvliegveld De Kiek. Na de val vloog het toestel 
onmiddellijk in brand. Alle vijf de bemanningsleden kwamen bij de crash om het leven. In het 
archiefmateriaal (zie bijlage 4) wordt aanvullend vermeld dat gezocht werd naar de motor van het 
vliegtuig aan de slootkant en in de sloot, maar dat de motor niet werd aangetroffen. Het 
archiefmateriaal bevat tevens een schets van de locatie waar de bommenwerper neerstortte, zie Figuur 
62.  
 

 
Figuur 62: Schets van de locatie waar de Wellington neerstortte op 7 september 1942. (Bron: Regionaal Archief 
Tilburg, Toegang 2121, Inv. 1037).  
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De eerstvolgende, beschikbare luchtfoto na de crash van de Wellington dateert van 4 december 1943. 
Op deze luchtfoto is geen verstoring waarneembaar op de in het archiefmateriaal aangeduide locatie, 
zie Figuur 63. Ook op het Actueel Hoogtebestand Nederland zijn geen verstoringen te zien die duiden 
op het neerstorten van een vliegtuig. 
 

 
Figuur 63: De locatie (rood omlijnd) waar volgens het archiefmateriaal op 7 september 1942 een Wellington 
bommenwerper neerstortte op een luchtfoto d.d. 4 december 1943. De locatie van de bunker is met paars 
omlijnd. Ten zuidwesten van de bunker is een zwarte vlek zichtbaar. Deze vlek is vermoedelijk een vlek op de 
luchtfoto.  
 
Aangezien het vliegtuig om 4.50 uur neerstortte, wordt aangenomen dat het op de terugweg was van 
een bombardement en derhalve reeds zijn bommenlast had afgeworpen. Een Vickers Wellington kon 
tevens over maximaal acht boordmitrailleurs beschikken. Indien nog NGE zijn achtergebleven, dan 
betreft het Klein Kaliber Munitie (KKM). Naar aanleiding van mogelijk achtergebleven KKM wordt geen 
NGE-Risicogebied afgebakend. Geallieerde kogels bevatten in de meeste gevallen geen springstoffen. 
De kogel is het projectiel dat wordt verschoten. Bij niet verschoten KKM betreft het een huls met 
daarin het kruit dat nog wel aanwezig is, wat wel een risico met zich meebrengt, zij het echter gering. 
Daarnaast duidt de beschrijving in het archiefmateriaal erop dat de crashlocatie is onderzocht en dat 
stoffelijke resten nabij het vliegtuig zijn gevonden. Vermoedelijk zijn de aangetroffen wrakstukken op 
dat moment geruimd en de lichamen geborgen. Om deze redenen wordt naar aanleiding van het 
neerstorten van een Vickers Wellington bommenwerper op 7 september 1942 geen NGE-Risicogebied 
afgebakend.  
 
Conclusie 
Naar aanleiding van het neerstorten van een Vickers Wellington bommenwerper op 7 september 1942 
nabij het schijnvliegveld De Kiek wordt geen NGE-Risicogebied afgebakend ter plaatse van de 
gemeente Goirle. 
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5.2  REPUBLIC P-47 THUNDERBOLT JACHTBOMMENWERPER, 30 NOVEMBER 1943 
Uit de literatuur (zie bijlage 3) blijkt dat op 30 november 1943 een luchtgevecht plaatsvond boven de 
gemeente Goirle om 11.30 uur. Als gevolg van het luchtgevecht kwam een Republic P-47 Thunderbolt 
jachtbommenwerper brandend uit de lucht vallen en stortte loodrecht in de rivier de Leij. Vermoedelijk 
is het toestel vervolgens geëxplodeerd en werden brokstukken in de wijde omgeving verspreid. Pas op 
14 oktober 1947 werden de stoffelijke resten van de piloot geborgen, toen in oktober 1947 door een 
Tilburgse aannemer, in opdracht van de Amerikaanse regering, bergingswerkzaamheden plaatsvonden 
bij het toestel. Het is niet bekend of bij de bergingswerkzaamheden munitie is geruimd. Het toestel 
was nabij het landgoed ‘Gorp en Rovert’ in de Leij terecht gekomen. Volgens het archiefmateriaal (zie 
bijlage 4) waren Duitse soldaten ter plaatse en zochten de omgeving af.  
 

 
Figuur 64: De locaties van de Leij en landgoed ‘Gorp en Rovert’.  
 
De precieze locatie van het neergestorte jachtvliegtuig kan aan de hand van het geraadpleegde 
bronnenmateriaal niet worden bepaald. De Leij (gedeeltelijk) en landgoed ‘Gorp en Rovert’ liggen 
buiten de gemeente Goirle. Mogelijk zijn als gevolg van de explosie van het vliegtuig wel NGE binnen 
de gemeente Goirle terecht gekomen. Een Republic P-47 Thunderbolt jachtbommenwerper beschikte 
over boordmitrailleurs en kon eventueel ook uitgerust zijn met bommen. Het is echter niet bekend 
waar het vliegtuig precies terecht is gekomen op 30 november 1943 en waar de verspreide restanten 
zijn neergekomen. Derhalve kan naar aanleiding van het neerstorten van de Republic P-47 
Thunderbolt jachtbommenwerper op 30 november 1943 geen specifiek NGE-Risicogebied afgebakend 
worden. 
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Conclusie 
Naar aanleiding van het neerstorten en ontploffen van een Republic P-47 Thunderbolt 
jachtbommenwerper op 30 november 1943 in de Leij kan geen NGE-Risicogebied worden afgebakend 
ter plaatse van de gemeente Goirle.  
 
5.3  HANDLEY PAGE HALIFAX BOMMENWERPER, 23 APRIL 1944 
Om 2.00 uur op 23 april 1944 crashte een Handley Page Halifax bommenwerper neer aan de 
Abcovensedijk, volgens de literatuur (zie bijlage 3). Het toestel was op de terugweg van een 
bombardement in Duitsland. Het vliegtuig was in de lucht geëxplodeerd, want het viel in diverse 
stukken naar beneden. Twee motoren en het staartstuk kwamen elders terecht. Vijf bemanningsleden 
werden dood aangetroffen nabij het wrak en een zesde bemanningslid werd om 8.00 uur 
teruggevonden. Slechts één bemanningslid had de crash overleefd.  
 
Het archiefmateriaal (zie bijlage 4) bevestigt het neerstorten van de bommenwerper. Het toestel kwam 
op de akker van de boerderij gelegen aan de Abcovenseweg 37 terecht. Als gevolg van het 
neerstorten van het brandende vliegtuig werden de paardenstal, het aangebouwde herenverblijf en de 
boerderij aan de Abcovenseweg 37 vernield. Van de lichamen werden er vijf aangetroffen binnen de 
gemeente Goirle en één lichaam was in de gemeente Tilburg terecht gekomen. Op een luchtfoto van 
18 juli 1944 is geen verstoring meer waarneembaar als gevolg van het neerstorten van de Halifax 
bommenwerper op 23 april 1944, zie Figuur 65. Daarnaast is geen schade waarneembaar aan de 
boerderijen en omliggende gebouwen.  
 

 
Figuur 65: De Abcovenseweg 37 en Leij op een luchtfoto d.d. 18 juli 1944.  
 
Volgens het geraadpleegde bronnenmateriaal is het vliegtuig in de lucht geëxplodeerd. Eén van de 
bemanningsleden werd binnen de gemeente Tilburg aangetroffen. De grens met de gemeente Tilburg 
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lag op ruim 625 meter van de Abcovenseweg 37. Derhalve wordt aangenomen dat brokstukken in de 
wijde omgeving zijn verspreid. Aangezien het vliegtuig op de terugweg was, wordt verwacht dat het 
vliegtuig alleen nog beschikte over boordmitrailleurs. Mogelijk zijn als gevolg van de explosie KKM 
binnen de gemeente Goirle terecht gekomen, maar gezien de wijde verspreiding van brokstukken en 
stoffelijke resten kan geen specifiek NGE-Risicogebied worden afgebakend binnen de gemeente Goirle 
naar aanleiding van het neerstorten van de Handley Page Halifax bommenwerper op 23 april 1944.  
 
Conclusie 
Naar aanleiding van het neerstorten van een Handley Page Halifax bommenwerper op 23 april 1944 
kan ter plaatse van de gemeente Goirle geen specifiek NGE-Risicogebied afgebakend worden.  
 
5.4  HANDLEY PAGE HALIFAX BOMMENWERPER, 25 MEI 1944 
Volgens de literatuur (zie bijlage 3) kwam op 25 mei 1944 een Handley Page Halifax bommenwerper 
neer op de Regte Heide, rond 2.00 uur. Zeven van de acht bemanningsleden overleefden de crash niet. 
De sporen van de vliegtuigwielen waren op de grond zichtbaar. Mogelijk heeft de piloot getracht een 
noodlanding te maken. Uiteindelijk kwam het toestel tot stilstand in een weiland tussen Brakel en het 
riviertje ‘De Donge’ (De Leij). Het vliegtuig had de toppen geraakt van enkele bomen en was 
vervolgens in stukken gebroken, terwijl het nog tweehonderd meter verder rolde over het weiland. 
Duitse militairen waren aanwezig in het weiland, waarin de brokstukken zoals proppellerbladen en 
kleinere onderdelen als plexiglas en mitrailleurpatronen verspreid lagen. In het archiefmateriaal (zie 
bijlage 4) wordt de neergestorte bommenwerper eveneens vermeld, maar dat levert geen aanvullende 
informatie op.  
 

 
Figuur 66: Foto van de brokstukken van de neergestorte Halifax bommenwerper op 25 mei 1944. (Bron: Vijf jaar 
luchtfront: het vliegveld Gilze-Rijen in de Tweede Wereldoorlog. Deel 5: 1944-1945 (Baarle-Nassau 1988)). 
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Op een luchtfoto van de weilanden tussen Brakel en De Leij, genomen op 12 oktober 1944, zijn geen 
verstoringen aanwezig die duiden op het neerstorten van een vliegtuig. Ook op het Actueel 
Hoogtebestand Nederland zijn geen aanwijzingen aangetroffen over een eventueel neergestort 
vliegtuig. 
 

 
Figuur 67: De weilanden tussen Brakel en De Leij op een luchtfoto d.d. 12 oktober 1944.  
 
De brokstukken van de Halifax bommenwerper zullen als gevolg van het neerstorten over een groot 
gebied verspreid zijn. Aangenomen wordt dat het toestel geen bommenlast meer had, aangezien het 
op de terugweg was van een bombardement in Duitsland. Mogelijk is als gevolg van het neerstorten 
munitie van de boordmitrailleurs van de Halifax in de omgeving verspreid. Zoals reeds vermeld in 
paragraaf 5.1 is het risico van achtergebleven KKM echter gering. Daarnaast kan geen exacte locatie 
worden aangewezen waar de KKM terecht zijn gekomen. Vandaar dat naar aanleiding van het crashen 
van een Handley Page Halifax bommenwerper op 25 mei 1944 geen NGE-Risicogebied kan worden 
afgebakend.  
 
Conclusie 
Naar aanleiding van het neerstorten van een Handley Page Halifax bommenwerper op 25 mei 1944 
kan ter plaatse van de gemeente Goirle geen NGE-Risicogebied worden afgebakend.  
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6. Oorlogshandelingen bevrijding Goirle 
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6 BEOORDELEN EN EVALUEREN OORLOGSHANDELINGEN BEVRIJDING GOIRLE 

Vanaf begin oktober 1944, toen de geallieerde strijdkrachten het noorden van België wisten te 
bevrijden, kwam het front bij Goirle te liggen. Gedurende de maand oktober vonden verschillende 
grondgevechten plaats binnen de gemeente Goirle. Daarnaast beschoten de Duitse en geallieerde 
eenheden elkaar bijna voortdurend met artillerie. Op 27 oktober 1944 werd Goirle bevrijd en 
verplaatste de strijd zich buiten de gemeente. In dit hoofdstuk worden de verschillende 
oorlogshandelingen gedurende de maand oktober 1944 op chronologische wijze geanalyseerd. De 
analyse vindt plaats naar aanleiding van de beschreven gevechtshandelingen in de literatuur (zie 
bijlage 3) en schaderapporten uit het archiefmateriaal (zie bijlage 4). Aan het eind van het hoofdstuk 
volgt de afbakening van NGE-Risicogebieden naar aanleiding van de oorlogshandelingen gedurende 
de bevrijding van Goirle.  
 
6.1  4 OKTOBER 1944 
Op 4 oktober 1944 werd Poppel bevrijd door de 49ste Britse Infanteriedivisie en de 1e   
Poolse Pantserdivisie die eind september via Rijckevorsel en Merksplas naar het noorden waren 
opgerukt. Bij Nieuwkerk, Aerle en de bossen bij Poppel vonden de eerste gevechtshandelingen plaats 
en werd fel weerstand geboden door Duitse eenheden. Vanaf de Nieuwkerksedijk in Goirle werd door 
de Duitse artillerie geschoten op de oprukkende Engelse troepen. De Engelse artillerie reageerde met 
tegenvuur.  
 

 
Figuur 68: Situatie op 4 oktober 1944. Engelse troepen rukten op richting Nieuwkerk, Aerle en de bossen bij 
Poppel.  
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6.2  5 OKTOBER 1944 
Op 5 oktober 1944 werd de aanval ingezet door Engelse en Poolse troepen richting Tilburg. De 
Engelsen vielen langs de Poppelseweg (tegenwoordig de Turnhoutsebaan) aan, in de richting van 
Goirle. De Poolse eenheden vervolgden hun opmars richting Alphen en Riel. 
 
6.2.1 Engelse opmars richting Goirle 
In de vroege ochtend van 5 oktober 1944 probeerde een bataljon van de 146e Infanteriebrigade vanuit 
Poppel in noordelijke richting door te stoten over de Poppelseweg. Tijdens de opmars leverden deze 
eenheden felle gevechten met Duitse troepen. Rond 13.00 uur bereikte de geallieerde voorhoede de 
brug over de Leij. Een verkenningspatrouille wist zelfs via de Nieuwkerksedijk door te dringen tot aan 
Goirle, maar was door Duits vuur gedwongen zich terug te trekken over de Poppelseweg. Bij de brug 
over de Leij werden de geallieerde troepen gestopt door Duitse verdedigers, die twee van de vijf 
geallieerde tanks buiten gevecht wisten te stellen. Een Duitse tegenaanval van bataljonssterkte vanaf 
de Breeheese Heide in zuidwestelijke richting bracht zware verliezen toe aan de onbeschermde flanken 
van de geallieerde troepen. De Engelse troepen trokken zich derhalve terug tot aan Nieuwkerk.  
 

 
Figuur 69: Situatie op 5 oktober 1944. De Engelse opmars langs de Turnhoutsebaan liep vast bij de brug over de 
Leij, waarna de Duitse tegenaanval over de flank de terugtrekking van de Engelse soldaten inleidde.  
 
Terwijl de gevechten langs de Poppelseweg in volle gang waren, arriveerden in Goirle eenheden van 
de Duitse Kampfgruppe Chill. Deze goed bewapende en ervaren eenheden werden ingezet om het tij 
aan het front te keren. Hoewel deze eenheden te laat waren om deel te nemen aan de gevechten langs 
de Poppelseweg op 5 oktober 1944, konden zij vanaf de Abcovensedijk artilleriesteun bieden aan de 
Duitse eenheden. De geallieerde artillerie nam op zijn beurt vanaf 5 oktober 1944 Goirle systematisch 
onder vuur. Door het artillerievuur werden zware vernielingen aangebracht aan woonhuizen en 
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fabrieken in Goirle. Vooral in de Spinnerijstraat, Molenstraat, St. Jansstraat, Fabrieksstraat, Besterdstraat 
en Zandschelstraat komen granaten terecht, zie Figuur 70.  
 

 
Figuur 70: Het gebied (indicatief, rood omlijnd) waar op 5 oktober 1944 granaten neerkwamen.  
 
6.2.2 Poolse opmars richting Alphen en Riel 
Op de westelijke flank trokken Poolse eenheden op in de richting van Alphen op 5 oktober 1944. Met 
de steun van Engelse jachtbommenwerpers werd Alphen op 5 oktober 1944 veroverd door de Poolse 
eenheden. Aan de weerszijden van het ‘Bels Lijntje’ trokken de Poolse troepen verder in de richting van 
Riel. Halverwege Alphen en Riel werden ze tot stilstand gebracht door de Duitse 719e divisie na hevige 
gevechten. Het front lag vervolgens enkele dagen stil tussen Alphen en Riel.  
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Figuur 71: Situatie op 5 oktober 1944. Poolse soldaten veroverden Alphen en trokken langs het ‘Bels Lijntje’ 
richting Riel.  
 
6.3  6 OKTOBER 1944 
Op 6 oktober 1944 voerden Duitse soldaten een eerste tegenaanval uit tegen de Engelse troepen in de 
omgeving van Nieuwkerk. In de vroege ochtend van 6 oktober 1944 lag de voorste Engelse linie ter 
hoogte van de bosranden van de Braacken, terwijl de achterhoede bestond uit vier 
infanteriecompagnieën en een tankbataljon. In Figuur 72 is de frontlinie weergegeven aan de hand van 
het boek Einddoel Maas. De strijd in zuidelijk Nederland tussen september en december 1944 (zie bijlage 
3), waarin de frontlinies op 6 en 7 oktober 1944 in het zuiden van de gemeente Goirle staan afgebeeld. 
De hele ochtend hadden de Engelse troepen te lijden onder Duits artillerievuur. Juist toen een 
wisseling van de wacht aan de voorhoede plaatsvond, rond 14.00 uur, vielen tweehonderd 
parachutisten van Kampfgruppe Chill de geallieerde voorposten aan. De geallieerden waren 
gedwongen zich verder terug te trekken, waarbij zij gebruik maakten van Canadese tanks en vuursteun 
van artillerie. De voorste Engelse linie lag nu ter hoogte van de Overheide, bij de Belgische grens. Deze 
positie kon slechts met behulp van de Canadese tanks worden behouden. Terwijl de Engelsen zich 
terugtrokken, groeven de Duitse soldaten zich in op ongeveer driehonderd meter van de Engelse 
loopgraven.  
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Figuur 72: Engelse voorposten in de ochtend van 6 oktober 1944.  
 
6.4  7 OKTOBER 1944 
Op 7 oktober 1944 om 4.00 uur ’s morgens vielen troepen van Kampfgruppe Chill de Engelse linie ter 
hoogte van Overheide wederom aan. De Engelse troepen waren als gevolg van de onverwachte aanval 
gedwongen om zich terug te trekken, en lieten hun 6-ponder en 17-ponder antitankkanonnen achter. 
Ter hoogte van Nieuwkerk was het de Duitse eenheden gelukt om in de straten van Nieuwkerk te 
komen. Het gehucht was eerst met artillerie bestookt, alvorens Duitse troepen de straten introkken. 
Een Canadese tank wist een verdere Duitse opmars voorbij Nieuwkerk echter af te slaan.  
 
Een geallieerde tegenaanval, wederom ondersteund door tanks, slaagde er rond 8.00 uur in de linie 
weer in handen te krijgen. De 17-ponder werd door middel van een PIAT (Engels antitankwapen) 
uitgeschakeld. De Duitse parachutisten groeven zich in rond de Engelse linie, en ontvingen tussen 8.30 
en 11.00 uur zwaar vuur van de geallieerde houwitsers en mortieren. Om 11.00 uur voerden de 
geallieerden een tegenaanval uit met behulp van tanks, waardoor de ingegraven Duitse troepen 
gedwongen waren zich terug te trekken. De Engelse troepen trokken echter niet door vanwege de 
zware strijd en vele verliezen. Door de legerleiding werd besloten om de vooruitgeschoven stellingen 
wat terug te nemen. Hierdoor kwam het front iets ten zuiden van de grens te liggen tussen Nederland 
en België, op ongeveer één kilometer ten noorden van Maerle. Nieuwkerk was weer in Duitse handen. 
In Figuur 73, Figuur 74 en Figuur 75 zijn de verschuivingen op het front weergegeven.  
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Figuur 73: Duitse aanvallen op de flanken van de voorpostenlinie op 7 oktober 1944.  
 

 
Figuur 74: Engelse reactie als gevolg van de Duitse aanval.  
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Figuur 75: Frontlijn 7 oktober 1944. Als gevolg van de chaotische gevechten en vele verliezen trokken de Engelsen 
zich terug en kwam de voorpostenlinie te liggen op ongeveer één kilometer ten noorden van Maerle.  
 
6.5  8 T/M 24 OKTOBER 1944 
De frontlinie bleef tussen 8 en 24 oktober 1944 ongewijzigd door een serie veranderingen in het 
geallieerde strijdplan. Gedurende deze periode beschoot de geallieerde artillerie voortdurend 
vermeende Duitse posities. Honderden granaten werden op Nieuwkerk, Goirle en Riel afgeschoten. De 
schade die door deze beschietingen veroorzaakt werd, was enorm. In Goirle hadden ruim zeshonderd 
huizen hadden te lijden onder de beschietingen. De kerk van Goirle was zwaar beschadigd; uiteindelijk 
stortte de spits op 30 oktober door het middenschip van de kerk. Er vielen ongeveer twintig 
burgerdoden en tientallen gewonden. De burgerbevolking was gedwongen te evacueren of dekking te 
zoeken in schuilkelders. In Nieuwkerk sloegen op 17 oktober 1944 granaten in op het klooster en in 
Riel werd in de nacht van 23 op 24 oktober 1944 de kerk getroffen door een granaat. Volgens de 
getuigenverklaring van Jacobus van de Pol (zie bijlage 11) was geen enkel huis in Riel onbeschadigd 
als gevolg van de artilleriebeschietingen op het dorp. Op luchtfoto’s zijn de gevolgen van de 
artilleriebeschietingen duidelijk waarneembaar. In Figuur 76 is een voorbeeld te zien van de impact van 
artilleriebeschietingen in de omgeving van Goirle.  
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Figuur 76: Inslagen van artillerie ten zuiden van Goirle op een luchtfoto d.d. 18 oktober 1944.  
 
De Duitse troepen bereidden zich in deze periode voor op een geallieerde aanval. De bruggen ten 
zuiden van Goirle werden opgeblazen, de bomen langs de Poppelseweg werden geveld en als 
barricade over de weg gelegd, en op strategische punten werden landmijnen geplaatst. Engelse 
troepen voerden ondertussen verkenningspatrouilles uit en wisten op 24 oktober 1944 tot aan 
Buitenlust te raken.  
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Figuur 77: Situatie op 24 oktober 1944. Engelse patrouilles wisten tot aan Buitenlust te komen.  
 
6.6  25 OKTOBER 1944 
Bij het eerste licht op 25 oktober 1944 zetten geallieerde eenheden met ondersteuning van tanks de 
opmars in noordelijke richting in over de Poppelseweg. De opmars verliep traag door de mijnen, 
barricades, incidentele artilleriebeschietingen en opgeblazen bruggen, maar veel Duitse weerstand 
werd niet ondervonden. Om 9.45 uur bereikte de voorste tank het weggetje naar Breehees ter hoogte 
van de Winkel Hoeken. Om 13.15 uur werd de Leij bereikt, waar de brug was opgeblazen. Bij de brug 
vond nog een kleine schermutseling plaats met Duitse troepen. Een flankaanval via de Regte Heide 
mislukte, aangezien de zware pantservoertuigen en tanks vastliepen in de weke grond. Een 
brugleggerstank werd aangerukt, die rond 17.00 uur de overgang gereed had. Om 18.45 uur hadden 
de voorste eenheden Buitenlust bereikt. Er was aan de Turnhoutsebaan geen Duitse tegenstand 
geweest. Ondertussen blijven de artilleriebeschietingen op Goirle doorgaan.  
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Figuur 78: Frontlijn 25 oktober 1944. De geallieerde troepen waren zonder veel tegenstand opgetrokken tot aan 
de kapotte brug bij de Leij.  
 
6.7  26 OKTOBER 1944 
Op 26 oktober 1944 zetten de geallieerden bij het eerste daglicht hun opmars voort. Vroeg in de 
morgen waren de geallieerden reeds begonnen met het opruimen van mijnen en gevelde bomen die 
de weg versperden. Vanaf de overzijde van de Leij werd door de Duitsers het vuur geopend met 
mitrailleurs, maar twee patrouilles van pelotonssterkte wisten toch in de richting van de buitenwijken 
van Goirle te trekken.  Bij de buitenranden van het dorp werden zij beschoten door Duits 
mitrailleurvuur en gedwongen om terug te trekken. Ook over de Regte Heide trokken geallieerde 
eenheden op, gehinderd door de vele Duitse loopgraven, prikkeldraadversperringen en mangaten. Ter 
hoogte van de schietbaan werden enkele Duitsers krijgsgevangen genomen. Ter hoogte van de Regte 
Heide en Buitenlust hielden de geallieerde eenheden halt. Een hevige artilleriebeschieting werd 
ingezet op Goirle. 
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Figuur 79: Frontlijn 26 oktober 1944. De geallieerden waren opgetrokken tot bij Buitenlust en de Regte Heide, in 
de directe nabijheid van Goirle. Het gebied waar de gevechten plaatsvonden tussen de verkenningspatrouilles en 
Duitse eenheden is met groen omlijnd.  
 
6.8  27 OKTOBER 1944 
Op 26 oktober 1944 was het Duitse front in Midden-Brabant op verschillende plaatsen volledig 
ingestort door geallieerde operaties. De situatie voor de Duitse eenheden was hierdoor onhoudbaar 
geworden, waarop zij begonnen met zich terug te trekken in de nacht van 26 op 27 oktober 1944. 
 
6.8.1 Engelse bevrijding van Goirle 
Bij Goirle vertrok een patrouille van richting het dorp om te onderzoeken of de Duitsers nog steeds 
verdedigende posities innamen. Dit bleek het geval te zijn. Echter, vanwege de voortdurende 
beschietingen van Tilburg en het succesvol optreden van de 15e Schotse Divisie ten oosten van Tilburg, 
begonnen de Duitsers hun stellingen in Goirle te ontruimen. Rond 12.30 uur ging het gerucht dat 
Goirle was verlaten door de Duitse eenheden. De geallieerde troepen vervolgden hun opmars. De nog 
aanwezige Duitsers werden krijgsgevangen genomen. De mijnen bleven evenwel slachtoffers vergen, 
maar omstreeks 15.00 uur werden de eerste Engelsen als bevrijder in Goirle verwelkomd. 
 
6.8.2 Poolse bevrijding van Riel 
Vanaf Alphen werd op 27 oktober 1944 de aanval ingezet door Poolse eenheden richting Riel. De 
omgeving van Brakel werd met artillerie beschoten, voordat de Poolse tanks hun weg vervolgden. Bij 
de boerderij van Schellekens ontstond een vuurgevecht tussen Poolse en Duitse soldaten. Door 
boeren werd waargenomen dat zeker zo’n zes of zeven boerderijen aan Looienhoek en Brakel in brand 
stonden, aangezien de Polen vermoedens hadden dat daar Duitsers zouden zitten. In Figuur 80 zijn de 
genoemde locaties weergegeven. Uit het bronnenmateriaal kan echter niet exact worden bepaald bij 
welke boerderij het vuurgevecht plaatsvond, aangezien drie gezinnen met de naam Schellekens in 
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Brakel woonden. De Duitse eenheden in Riel vertrokken en op 28 oktober 1944 trokken de Poolse 
soldaten Riel in. Zij vervolgden hun opmars in de richting van Gilze.  
 

 
Figuur 80: Locaties van gevechtshandelingen op 27 oktober 1944 nabij Brakel.  
 
6.9  AFBAKENING NGE-RISICOGEBIEDEN 
Zoals blijkt uit de literatuur en het archiefmateriaal hebben binnen de gemeente Goirle in oktober 
1944 grondgevechten en artilleriebeschietingen plaatsgevonden. Uit de munitieruimrapporten van de 
EOD (zie bijlage 8) en van de MMOD (zie bijlage 9) blijkt dat na de oorlog op verschillende plaatsen 
binnen de gemeente Goirle nog munitie is aangetroffen die duidt op grondgevechten en 
artilleriebeschietingen. De oorlogshandelingen in oktober 1944 vormen aanleiding voor het afbakenen 
van NGE-Risicogebieden. Het WSCS-OCE biedt geen richtlijnen voor het afbakenen van een NGE-
Risicogebied naar aanleiding van artilleriebeschietingen en grondgevechten. Om deze reden zijn 
situationeel NGE-Risicogebieden afgebakend ter plaatse van de gemeente Goirle.  
 
6.9.1 Afbakening NGE-Risicogebieden grondgevechten 
Uit de geraadpleegde bronnen is gebleken dat grondgevechten hebben plaatsgevonden in de 
omgeving van Nieuwkerk, de Poppelseweg en in het zuiden van Goirle. In Figuur 81 is een overzicht 
weergegeven naar aanleiding van alle informatie uit het bronnenmateriaal met betrekking tot de 
grondgevechten binnen de gemeente Goirle. In de kaart staan de frontlinies, de opmarsrichtingen, de 
aanvallen en munitieruimingen van infanteriemunitie door de EOD vermeld.  
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Figuur 81: Overzichtskaart naar aanleiding van de grondgevechten binnen de gemeente Goirle. Op de 
overzichtskaart zijn de locaties van munitieruimingen door de EOD, de frontlinies (rood), Engelse aanvallen (zwart), 
Duitse aanvallen (groen) en de conflictzone bij de fabrieken in het zuiden van Goirle (paars) weergegeven.  
 
Aan de hand van de overzichtskaart is het NGE-Risicogebied naar aanleiding van de grondgevechten 
afgebakend. Bij de afbakening van het NGE-Risicogebied is onderscheid gemaakt tussen drie 
deelgebieden, namelijk de omgeving van Nieuwkerk en de Nederlands-Belgische grens, de 
Poppelseweg en de omgeving van Buitenlust tot en met het zuiden van Goirle. Bij de omgeving van 
Nieuwkerk en de Nederlands-Belgische grens is een NGE-Risicogebied van 500 meter geprojecteerd 
om de frontlinies heen, vanwege het wederzijdse vuur op vijandelijke posities. Om de Poppelseweg is 
eveneens een NGE-Risicogebied geprojecteerd van 500 meter. De Engelsen werden op 5 oktober 1944 
aan de flank aangevallen door Duitse eenheden en dienden al vechtend terug te trekken in de richting 
van Nieuwkerk. In de omgeving van Buitenlust en in het zuiden van Goirle werd volgens het 
bronnenmateriaal weerstand geboden door Duitse eenheden. Deze omgeving is afgebakend als NGE-
Risicogebied door 500 meter te projecteren om de Poppelseweg tot aan het zuiden van Goirle. In 
Figuur 82 is het NGE-Risicogebied naar aanleiding van grondgevechten weergegeven binnen de 
gemeente Goirle. Binnen het NGE-Risicogebied kunnen NGE aanwezig zijn van klein kaliber munitie 
(KKM), hand- en geweergranaten en munitie voor granaatwerpers (Panzerfaust, PIAT). Daarnaast zijn 
binnen de gebieden waar grondgevechten hebben plaatsgevonden meerdere malen mortiergranaten 
geruimd door EOD, van zowel Duitse als Engelse makelij. Mortieren werden door infanteristen ingezet 
voor beschietingen op korte afstand. Derhalve kunnen binnen het NGE-Risicogebied naar aanleiding 
van de grondgevechten tevens NGE van geschutmunitie van de kalibers 2 inch en 5 cm worden 
aangetroffen.  
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Figuur 82: NGE-Risicogebied naar aanleiding van grondgevechten binnen de gemeente Goirle in oktober 1944.  
 
Naar aanleiding van de Poolse opmars richting Riel wordt geen NGE-Risicogebied afgebakend. Het 
bronnenmateriaal is heel summier in beschrijvingen van deze gevechten en het is niet duidelijk in 
welke hevigheid de gevechten zijn uitgevoerd. De boerderijen, die in brand waren gevlogen bij Brakel, 
zijn mogelijk door artillerievuur geraakt en hebben derhalve vlamgevat.  
 
6.9.2 Afbakening NGE-Risicogebieden artilleriebeschietingen 
Goirle en Nieuwkerk zijn gedurende de bevrijding in oktober 1944 dagenlang beschoten door 
geallieerde artillerie, zo blijkt uit de literatuur en het archiefmateriaal. Daarnaast hebben geallieerde 
artilleriebeschietingen plaatsgevonden op Brakel en Riel. De Duitse artillerie heeft Engelse linies begin 
oktober onder vuur genomen. De EOD (zie bijlage 8) heeft meer dan 150 projectielen, afkomstig van 
artilleriegeschut, geruimd sinds 1971. De in het bronnenmateriaal genoemde locaties die schade 
hadden ondervonden van inslagen van granaten en de locaties van munitieruimingen van de EOD, 
waarbij munitie van artillerie is geruimd, zijn weergegeven in een overzichtskaart in Figuur 83. 
Daarnaast is in een overzicht weergegeven uit inventaris 984 van het gemeentearchief van Goirle 
(Regionaal Archief Tilburg, Toegang 697) waarin woningen staan vermeld binnen Goirle waar schade 
aan was ontstaan. De straten in Figuur 84 liggen allen binnen de bebouwde kom van Goirle.  
 



 
   

  
   
72652 / RO-170200 versie 0.1 NGE-Risicokaart Goirle Pagina 90 van 240 

 
 

 
Figuur 83: Overzichtskaart met locaties waar munitieruimingen hebben plaatsgevonden van geschutmunitie door 
de EOD en locaties waar schade is ontstaan als gevolg van granaatinslagen of granaten zijn gevonden.  
 

 
Figuur 84: Opgave van straten waarin schade was ontstaan als gevolg van de artilleriebeschietingen op Goirle.  
 
Zoals te zien in Figuur 83 zijn vooral bij Nieuwkerk, Goirle, Brakel, de Brakelse Heide en het zuiden van 
Riel granaten aangetroffen na de oorlog. Aan de hand van analyse van luchtfoto’s in de maand 
oktober 1944 is geanalyseerd waar de granaten precies neerkwamen binnen de gemeente Goirle. In 
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onderstaande figuren zijn enkele uitsneden van luchtfoto’s van oktober 1944 van de gemeente Goirle 
weergegeven waar inslagen van granaten met rood zijn omcirkeld.  
 

 
Figuur 85: Granaatinslagen nabij Nieuwkerk op een luchtfoto d.d. 7 oktober 1944.  
 

 
Figuur 86: Granaatinslagen op de Breeheesche Heide op een luchtfoto d.d. 18 oktober 1944.  
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Figuur 87: Granaatinslagen direct ten westen van de Regte Heide op een luchtfoto d.d. 18 oktober 1944.  
 

 
Figuur 88: Granaatinslagen ten noorden van Goirle op een luchtfoto d.d. 21 oktober 1944.  
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Figuur 89: Granaatinslagen in het zuidoosten van de gemeente Goirle op een luchtfoto d.d. 21 oktober 1944.  
 
De analyse van verschillende luchtfoto’s van de gemeente Goirle tijdens de maand oktober 1944 
maakt duidelijk dat niet alleen de dorpskernen van Nieuwkerk, Goirle, Brakel en Riel getroffen zijn door 
het artillerievuur. Gebieden zoals weergegeven in bovenstaande figuren vertonen de inslagen van 
artilleriegranaten verspreid over de gemeente Goirle. De laatste beschikbare luchtfoto’s van de 
gemeente Goirle waarop granaatinslagen waarneembaar zijn, dateren van 21 oktober 1944. Na 21 
oktober 1944 is de gemeente Goirle nog een hele week beschoten door artillerie.  
 
Bij het afbakenen van deze NGE-Risicogebieden dient tevens rekening gehouden te worden met de 
grote spreiding van de inslagen van artilleriegranaten. Deze onnauwkeurigheid wordt onder meer 
veroorzaakt door factoren als de afstand tussen het geschut en het doel, het gebrek aan waarnemers 
die het artillerievuur op de grond kunnen begeleiden en de ervaring van de artilleristen die het 
geschut bedienden. Daarnaast zijn inslagen in sommige gevallen niet waarneembaar, zoals in 
bosgebied of op de Regte Heide, waar de grond zeer donker is, zie Figuur 87. Verder blijkt uit de 
munitieruimrapporten van de EOD dat vooral in bebouwd gebied munitieruimingen hebben 
plaatsgevonden. Aangezien de verschillende natuurgebieden sinds de oorlog niet geroerd zijn, is het 
aannemelijk dat er geen bodemonderzoek heeft plaatsgevonden en derhalve de EOD niet werd 
opgeroepen voor het ruimen van munitie.    
 
Analyse van het geraadpleegde bronnenmateriaal en luchtfoto’s heeft duidelijk gemaakt dat de gehele 
gemeente Goirle getroffen is door artilleriegranaten. Er valt niet uit te sluiten dat artilleriegranaten als 
blindganger in de grond terecht zijn gekomen. Vandaar dat naar aanleiding van de 
artilleriebeschietingen gedurende de maand oktober in 1944 situationeel twee NGE-Risicogebieden 
worden afgebakend binnen de gemeente Goirle.  
 
Het eerste NGE-Risicogebied is afgebakend in het zuiden van Goirle, bij de Engelse frontlinies in begin 
oktober (zie paragrafen 6.2 t/m 6.4). De Engelse linies zijn daar onder vuur genomen door Duitse 
artillerie, zo is gebleken uit de literatuur (zie bijlage 6). Uit de munitieruimrapporten van de EOD blijkt 
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dat in de directe nabijheid van de frontlinies Duitse geschutmunitie van het kaliber 7,5 cm en 10,5 cm 
zijn geruimd. Om de frontlinies is een NGE-Risicogebied geprojecteerd van 300 meter, waar mogelijk 
blindgangers van Duitse artilleriegranaten van 7,5 cm en 10,5 cm kunnen zijn achtergebleven. In Figuur 
90 is het NGE-Risicogebied weergegeven. 
 

 
Figuur 90: NGE-Risicogebied naar aanleiding van Duitse artilleriebeschietingen in oktober 1944.  
 
De geallieerde artilleriebeschietingen in de maand oktober 1944 op de gemeente Goirle waren zo 
hevig, dat binnen de gehele gemeente granaatinslagen waarneembaar zijn, op verschillende locaties 
munitieruimingen hebben moeten plaatsvinden en veel schade is ontstaan. Gezien de spreiding van 
deze locaties door de gemeente heen, is de gehele gemeente Goirle situationeel afgebakend als NGE-
Risicogebied op achtergebleven geschutmunitie. Uit de munitieruimrapporten van de EOD blijkt dat 
kalibers zijn aangetroffen binnen de gemeente Goirle van 2 inch tot en met 155 mm. De 2 inch en 5 
cm werden voornamelijk gevonden in het gebied waarbinnen grondgevechten plaatsvonden. Derhalve 
wordt niet verwacht dit kaliber in de gehele gemeente aan te treffen. Mogelijk zijn NGE van 
geschutmunitie van de kalibers 3 inch t/m 155 mm in de gehele gemeente verspreid. Het NGE-
Risicogebied naar aanleiding van geallieerde artilleriebeschietingen binnen de gemeente Goirle is 
weergegeven in Figuur 91.   
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Figuur 91: NGE-Risicogebied naar aanleiding van geallieerde artilleriebeschietingen in oktober 1944.  
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7. Nederlandse en Duitse stellingen 
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7 BEOORDELEN EN EVALUEREN STELLINGEN 

In de mobilisatieperiode werden door het Nederlandse leger verschillende stellingen en 
geschutopstellingen aangelegd binnen de gemeente Goirle. Gedurende de oorlog legde de Duitse 
bezetter verdedigingswerken aan en werd geschut geplaatst. Zowel in de literatuur (zie bijlage 3) als 
het archiefmateriaal (zie bijlage 4) worden verschillende locaties vermeld waar de Nederlandse en 
Duitse stellingen stonden tijdens de oorlog.  
 
Volgens het WSCS-OCE worden stellingen bij voorkeur vastgesteld op basis van luchtfotoanalyse. 
Hiervoor is gebruik gemaakt van verschillende luchtfoto’s van de gemeente Goirle gedurende de 
oorlog. In dit hoofdstuk zijn de verschillende soorten stellingen beoordeeld en geanalyseerd om vast 
te stellen of mogelijk NGE zijn achtergebleven. De volgende paragraaf geeft een overzicht van de 
verschillende stellingen in de gemeente Goirle en of er al dan niet NGE wordt verwacht naar aanleiding 
van de stellingen. De NGE-Risicogebieden naar aanleiding van stellingen worden als digitaal bestand 
meegeleverd bij dit rapport. 
 
7.1  LOOPGRAVEN 
In de gemeente Goirle hebben op diverse plekken loopgraven gelegen. In deze loopgraven konden 
militairen dekking zoeken tegen mortier- en artillerievuur. Ook konden zij van hieruit de vijand onder 
vuur nemen. De loopgraven lopen vaak in zigzag- of zaagtandpatronen en niet in lange rechte lijnen. 
Het doel hiervan is dat een granaat die in een loopgraaf valt slechts schade kan aanrichten tot hooguit 
de volgende knik in het gangenstelsel. Ook voorkomt het dat er door de hele loopgraaf gevuurd kan 
worden. 
 
De contouren van de loopgraven zoals zichtbaar op de luchtfoto’s worden conform de richtlijnen van 
het WSCS-OCE als verdacht gebied afgebakend. Hierbij dient nog rekening te worden gehouden met 
de cartografische onnauwkeurigheid. Binnen deze risicogebieden dient rekening te worden gehouden 
met mogelijk achtergebleven NGE van KKM, hand- en geweergranaten en munitie voor 
granaatwerpers. 
 

 
Figuur 92: Loopgraven nabij een fabriek in het zuiden van Goirle op een luchtfoto d.d. 18 oktober 1944.  
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7.2  WAPENOPSTELLINGEN 
Volgens het WSCS-OCE is een wapenopstelling een opstelling van handvuurwapens, machinegeweer 
of andere (semi)automatische wapens, niet zijnde onderdeel van een verdedigingswerk. De locatie van 
de wapenopstelling is verdacht op mogelijk achtergebleven NGE van KKM, hand- en geweergranaten 
en munitie voor granaatwerpers. Hierbij dient nog rekening te worden gehouden met de 
cartografische onnauwkeurigheid. 
 

 
Figuur 93: Loopgraaf met wapenopstelling op een luchtfoto d.d. 2 oktober 1941.  
 
7.3  GESCHUTOPSTELLINGEN 
Geschutopstellingen zijn posities voor het opstellen van grotere wapens, zoals mortieren, stukken 
artillerie of luchtafweergeschut. Conform het WSCS-OCE wordt een geschutopstelling afgebakend als 
risicogebied, waarbij de opstelling met een straal van 25 meter wordt afgebakend. Hierbij dient nog 
rekening te worden gehouden met de cartografische onnauwkeurigheid. De geschutopstellingen zijn 
verdacht op mogelijk achtergebleven NGE van KKM, hand- en geweergranaten, munitie voor 
granaatwerpers en geschutmunitie. Per stelling is aangegeven om welke mogelijk achtergebleven 
kalibers geschutmunitie het gaat. Binnen de gemeente Goirle waren enkele geschutopstellingen 
aanwezig.  
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Figuur 94: Geschutopstellingen ten westen van Goirle op een luchtfoto d.d. 18 oktober 1944.  
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8. Mijnenvelden 
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8 BEOORDELEN EN EVALUEREN MIJNVELDEN 

In een poging de geallieerde opmars te vertragen, werden door Duitse eenheden verschillende 
mijnenvelden aangelegd binnen de gemeente Goirle. Uit de literatuur (zie bijlage 3) blijkt dat vlak na 
de bevrijding enkele burgers omkwamen of gewond raakten door te stappen op een mijn. Vooral in de 
omgeving van de Poppelseweg waren meerdere mijnenvelden aangelegd door de Duitse bezetter. Het 
WSCS-OCE geeft vijf richtlijnen met betrekking tot de afbakening van een NGE-Risicogebied naar 
aanleiding van mijnenvelden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen mijnenverdachte gebieden, 
waarvan geen mijnenlegrapport aanwezig is, en geregistreerde mijnenvelden. In onderstaande tabel 
zijn de vijf richtlijnen weergegeven. 
 

Indicatie Algemene omschrijving Verdacht Uitgangspunten voor 
afbakening verdacht gebied 

Landmijnen 
verdacht gebied 

Middels een aanwijzing, niet zijnde een 
mijnenlegrapport, op landmijnen verdacht 
verklaard gebied. In het verdachte gebied zijn 
bij controle door de MMOD géén landmijnen 
aangetroffen. 

Nee n.v.t.  

Landmijnen 
verdacht gebied 

Middels een aanwijzing, niet zijnde een 
mijnenlegrapport, op landmijnen verdacht 
verklaard gebied. In het verdachte gebied zijn 
bij de controle door de MMOD, of bij na-
oorlogse activiteiten landmijnen 
aangetroffen. 

Ja De grenzen zoals aangegeven 
in het ruimrapport.  

Mijnenveld Geregistreerd mijnenveld, waarvan 
mijnenlegrapport aanwezig is. Alle volgens 
het legrapport gelegde landmijnen zijn 
geruimd. 

Nee n.v.t. 

Mijnenveld Geregistreerd mijnenveld waarvan 
mijnenlegrapport aanwezig is. Niet alle 
volgens het mijnenlegrapport gelegde 
landmijnen zijn geruimd. Geen feitelijke 
onderbouwing bekend waarom er landmijnen 
worden vermist. 

Ja De grenzen zoals aangegeven 
in het mijnenlegrapport en/of 
ruimrapport. 

Mijnenveld Mijnenlegrapport aanwezig. Niet alle volgens 
het legrapport gelegde landmijnen zijn 
geruimd. Feitelijke onderbouwing bekend 
waarom er landmijnen worden vermist. 

Nee n.v.t. 

Tabel 2: Richtlijnen van het WSCS-OCE met betrekking tot de afbakening van NGE-Risicogebieden naar aanleiding 
van landmijnen verdachte gebieden en mijnenvelden.  
 
In onderstaande paragrafen zal aan de hand van het archiefmateriaal (zie bijlage 4), de 
munitieruimrapporten van de EOD (zie bijlage 8) en het archief van de MMOD (zie bijlage 9) worden 
beoordeeld en geëvalueerd of naar aanleiding van de aanwezige mijnenverdachte gebieden en 
mijnenvelden binnen de gemeente Goirle NGE-Risicogebieden dienen te worden afgebakend. Bij de 
afbakening van de NGE-Risicogebieden wordt rekening gehouden met een cartografische 
onnauwkeurigheid van 5 meter, aangezien de gebieden met de hand zijn ingetekend op de geallieerde 
stafkaart.  
 
8.1  MIJNENVELDEN OP STAFKAART 17: SE HILVARENBEEK 
Op de geallieerde stafkaart 17: SE Hilvarenbeek staan twee gebieden weergegeven waar vermoedelijk 
mijnen waren neergelegd binnen de gemeente Goirle. In onderstaande paragrafen worden deze twee 
gebieden beoordeeld en geëvalueerd.  
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8.1.1 Mijnenverdacht gebied 2 
Op 20 oktober 1945 werd het op mijnen verdachte gebied 2 geruimd. Tijdens de ruiming werden 
binnen het mijnenverdachte gebied geen mijnen aangetroffen, maar in de omgeving van de 
Goirlesedijk werden wel 1 antitank (Teller-)mijn, 1 pantservuist, 4 handgranaten, 23 granaten van 
werpers, 1 granaat 15 cm, 3 granaten 12 cm en 2 pantserafweergranaten5 gevonden. In Figuur 95 is het 
op mijnen verdachte gebied aan de Goirlesedijk weergegeven. De precieze locatie waar de munitie is 
aangetroffen is niet bekend, maar aangenomen wordt dat de munitie buiten het op mijnenverdachte 
gebied is aangetroffen. Aangezien de precieze locatie niet bekend is, kan naar aanleiding van het op 
mijnenverdachte gebied 2 geen NGE-Risicogebied afgebakend worden.  
 

 
Figuur 95: Mijnenverdacht gebied 2 zoals aangeduid op de mijnenveldkaart van de EOD.  
 
8.1.2 Mijnenveld 23 
Op 25 mei 1945 werd mijnenveld 23 geruimd. Binnen dit mijnenveld waren volgens het 
mijnenlegrapport 18 Duitse Schühmine gelegd. Tijdens de ruiming werden de 18 Schühmine geruimd 
en verder geen andere mijnen aangetroffen. Aangezien alle, volgens het mijnenlegrapport, aanwezige 
mijnen geruimd zijn, wordt conform het WSCS-OCE geen NGE-Risicogebied afgebakend.  
 
8.2  MIJNENVELDEN OP STAFKAART 17: SW ALPHEN 
Op de geallieerde stafkaart 17 SW Alphen zijn binnen de gemeente Goirle in totaal 22 
mijnenverdachte gebieden en mijnenvelden afgebeeld. In onderstaande paragrafen worden de 
relevante mijnenverdachte gebieden en mijnenvelden beoordeeld en geëvalueerd. 
 

                                                      
5 Hiermee worden antitankbrisantgranaten, (brisant)pantsergranaten of pantsergranaten met losse manchet bedoeld. Aangezien niet bekend is welk van de drie genoemde projectielen wordt bedoeld, is de 

ongebruikelijke term ‘pantserafweergranaten’ in de tekst genoemd.  



 
   

  
   
72652 / RO-170200 versie 0.1 NGE-Risicokaart Goirle Pagina 103 van 240 

 
 

8.2.1 Mijnenveld 7 
Bij Brakel was een mijnenveld aanwezig, waarin 2 Holzmine en 1 Riegelmine gelegd waren. Beide type 
mijnen zijn van Duitse makelij. Bij controle op 11 oktober 1945 werden geen mijnen aangetroffen. De 
ruimploeg beschrijft dat het overtuigd was dat geen mijnen zijn achtergebleven en dat het mijnenveld 
leeg is, zie Figuur 96.  
 

 
Figuur 96: Uitsnede van een Minefield Clearance Certificate uit het MMOD-Archief.   
 
Bij het Minefield Clearance Certificate is geen Duitse kaart toegevoegd van het mijnenveld, waarop 
staat aangeduid waar de mijnen precies hebben gelegen. Vandaar dat niet bekend is hoe de 
informatie is verkregen dat er drie mijnen in het mijnenveld hebben gelegen. Aangezien de ruimploeg 
beschrijft dat het mijnenveld leeg is, wordt aangenomen dat geen mijnen zijn achtergebleven binnen 
mijnenveld 7. Vandaar dat naar aanleiding van mijnenveld 7 geen NGE-Risicogebied wordt 
afgebakend.  
 
8.2.2 Mijnenverdacht gebied 20 
Binnen mijnenverdacht gebied 20 werden tijdens controle op 15 januari 1946 zes Duitse ‘Potmijnen’ 
A2006 aangetroffen door de ruimploeg. Het is niet bekend hoeveel mijnen in dit gebied zijn 
neergelegd. Zoals te zien in Figuur 97 betreft het mijnenverdacht gebied 20 een grote oppervlakte, 
lopend van Alphen tot en met de gemeente Goirle. Gezien de oppervlakte van het mijnenverdacht 
gebied kan niet worden uitgesloten dat gedurende het onderzoek, dat op één dag werd uitgevoerd, 
alle delen van het mijnenverdacht gebied grondig zijn doorzocht. Derhalve wordt het mijnenverdacht 
gebied 20 afgebakend als NGE-Risicogebied aan de hand van de richtlijnen van het WSCS-OCE. Het 
NGE-Risicogebied ter plaatse van de gemeente Goirle is weergegeven in Figuur 98. Het is niet bekend 
welk type mijnen is neergelegd. Vandaar dat geen specifieke type mijnen kunnen worden aangeduid 
en is het NGE-Risicogebied verdacht op de aanwezigheid van verschillende type Duitse mijnen.  
 

                                                      
6 De originele Duitse naam voor dit type mijn was Behelfsschützenmine A200.  
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Figuur 97: Mijnenverdacht gebied 20 zoals aangeduid op de mijnenveldkaart van de EOD. 
 

 
Figuur 98: NGE-Risicogebied naar aanleiding van mijnenverdacht gebied 20. 
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8.2.3 Mijnenverdacht gebied 42 
In het zuidenoosten van de gemeente Goirle lag het mijnenverdachte gebied 42, zie Figuur 99. Na de 
oorlog is dit gebied tien keer onderzocht op achtergebleven mijnen. Tijdens de ruimingen werden 
verschillende malen mijnen aangetroffen. In totaal werden 126 ‘Potmijnen’ A200, 18 Teller mijnen ’42 
en 4 Riegel mijnen aangetroffen binnen het mijnenverdachte gebied. Al deze mijnen betreffen mijnen 
die door Duitse eenheden zijn gelegd. Er wordt in het rapport geen feitelijke onderbouwing gegeven 
waarom telkens mijnen werden aangetroffen bij zoektochten door het op mijnenverdachte gebied. 
Conform de richtlijnen van het WSCS-OCE wordt het mijnenverdachte gebied 42 afgebakend als NGE-
Risicogebied ter plaatse van de gemeente Goirle. De grenzen van het NGE-Risicogebied vormen de 
grenzen zoals aangegeven in het ruimrapport. Binnen het NGE-Risicogebied kunnen verschillende 
typen Duitse mijnen worden aangetroffen. Aangezien niet bekend is welke type mijnen zijn neergelegd 
door Duitse eenheden kan geen specifiek type worden aangeduid dat zich binnen het mijnenveld kan 
bevinden, naast de bovenstaande genoemde type mijnen. Het NGE-Risicogebied is weergegeven in 
Figuur 100.  
 

 
Figuur 99: Mijnenverdacht gebied 42 zoals aangeduid op de mijnenveldkaart van de EOD.  
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Figuur 100: NGE-Risicogebied naar aanleiding van mijnenverdacht gebied 42.  
 
8.2.4 Mijnenverdacht gebied 43 
Langs de Poppelseweg in het zuiden van de gemeente Goirle lag het mijnenverdacht gebied 43. Op 12 
januari 1946 is dit gebied voor het eerst onderzocht, maar toen werden geen mijnen aangetroffen. Op 
5 juni 1946 en 12 november 1946 werd nogmaals onderzoek gedaan binnen het mijnenverdacht 
gebied. Toen werden respectievelijk 3 Engelse GS MK V mijnen en 1 Duitse Teller mijn ’35 
aangetroffen. In het archiefmateriaal is een melding aangetroffen van een gevonden landmijn ten 
oosten van het oude grenskantoor op 11 april 1950. Daarnaast heeft de EOD een Teller mijn ’42 
geruimd in een niet nader gespecificeerd bosperceel aan de Poppelseweg. Zowel het oude 
grenskantoor als het enige bosperceel langs de Poppelseweg lagen binnen het mijnenverdacht gebied 
43. In Figuur 101 zijn de genoemde locaties weergegeven.   
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Figuur 101: Mijnenverdacht gebied 43 zoals aangeduid op de mijnenveldkaart van de EOD. 
 
Zoals blijkt uit het archiefmateriaal en de munitieruimrapporten van de EOD zijn in en in de omgeving 
van mijnenverdacht gebied 43 na de oorlog nog mijnen aangetroffen. Om deze redenen wordt 
conform de richtlijnen van het WSCS-OCE een NGE-Risicogebied afgebakend binnen de gemeente 
Goirle. De contouren van het mijnenverdacht gebied 43 zoals aangeduid op de mijnenveldkaart van de 
EOD vormen de grens van het NGE-Risicogebied. Vanwege het aantreffen van zowel Engelse als Duitse 
mijnen en aangezien hevige grondgevechten hebben plaatsgevonden binnen dit gebied (zie 
hoofdstuk 6) is het aannemelijk dat verschillende type mijnen, van Engelse en Duitse afkomst, kunnen 
zijn achtergebleven binnen het NGE-Risicogebied. In Figuur 102 is het NGE-Risicogebied ter plaatse 
van de gemeente Goirle weergegeven.  
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Figuur 102: NGE-Risicogebied naar aanleiding van mijnenverdacht gebied 43. 
 
8.2.5 Mijnenverdacht gebied 45 
Binnen het mijnenverdacht gebied 45 werden op 13 januari 1947 Duitse mijnen aangetroffen, namelijk 
1 Riegel mijn en 4 ‘Potmijnen’ A200. Van het mijnenverdacht gebied 45 was geen mijnenlegrapport 
aanwezig. De ruimploeg van 13 januari 1947 had het vermoeden dat het mijnenveld al eerder was 
geruimd door geallieerde eenheden. Aangezien geen onderbouwing wordt gegeven waarom na de 
eerdere ruiming door de geallieerden alsnog mijnen werden aangetroffen binnen het mijnenverdacht 
gebied, kan niet worden uitgesloten dat nog mijnen zijn achtergebleven binnen het mijnenverdacht 
gebied 45. Aan de hand van de richtlijnen van het WSCS-OCE zijn de contouren van het 
mijnenverdachte gebied afgebakend als NGE-Risicogebied. Binnen dit gebied kunnen Duitse mijnen 
van onbekend kaliber worden aangetroffen.  
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Figuur 103: Mijnenverdacht gebied 45 zoals aangeduid op de mijnenveldkaart van de EOD. 
 

 
Figuur 104: NGE-Risicogebied naar aanleiding van mijnenverdacht gebied 45. 
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8.2.6 Mijnenverdacht gebied 60 
Op 20 december 1945 werd tijdens een ruiming van mijnenverdacht gebied 60 1 Duitse Riegel mijn 
aangetroffen. Het mijnenverdacht gebied 60 is weergegeven in Figuur 105. Aangezien geen 
mijnenlegrapport aanwezig is, dient volgens de richtlijnen van het WSCS-OCE een NGE-Risicogebied 
afgebakend te worden binnen de contouren van het mijnenverdachte gebied. In Figuur 106 is het 
NGE-Risicogebied te zien. Aangezien een Duitse mijn is aangetroffen binnen het gebied, wordt 
aangenomen dat het een Duits mijnenveld betreft. Het is niet bekend welk type Duitse mijnen allemaal 
gelegd zijn binnen het gebied. 
 

 
Figuur 105: Mijnenverdacht gebied 60 zoals aangeduid op de mijnenveldkaart van de EOD. 
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Figuur 106: NGE-Risicogebied naar aanleiding van mijnenverdacht gebied 60. 
 
8.2.7 Mijnenverdacht gebied 61 
Tijdens een ruiming van mijnenverdacht gebied 61 werden op 14 mei 1945 zes Duitse Riegel mijnen 
’43 en 3 Duitse Schümine gevonden. In het mijnenlegrapport zijn naderhand enkele aanpassingen 
gedaan, zoals te zien in Figuur 107. Waar in eerste instantie werd vermeld dat alle aanwezige mijnen 
zijn geruimd, worden naderhand twijfels geuit of alle mijnen inderdaad zijn geruimd. Aangezien het 
precieze aantal gelegde mijnen binnen mijnenverdacht gebied 61 onduidelijk is, dient een NGE-
Risicogebied afgebakend te worden. Het is namelijk niet uitgesloten dat mijnen zijn achtergebleven 
binnen het mijnenverdacht gebied. Conform de richtlijnen van het WSCS-OCE is het NGE-Risicogebied 
binnen de gemeente Goirle afgebakend, zie Figuur 109. Het type Duitse mijnen dat kan worden 
aangetroffen binnen het NGE-Risicogebied kan niet worden gespecificeerd.  
 

 
Figuur 107: Uitsnede mijnenruimrapport van mijnenverdacht gebied 61.  
  



 
   

  
   
72652 / RO-170200 versie 0.1 NGE-Risicokaart Goirle Pagina 112 van 240 

 
 

 
Figuur 108: Mijnenverdacht gebied 61 zoals aangeduid op de mijnenveldkaart van de EOD. 
 

 
Figuur 109: NGE-Risicogebied naar aanleiding van mijnenverdacht gebied 61.  
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8.2.8 Mijnenverdacht gebied 64 
In mijnenverdacht gebied 64 werden op 3 mei 1945 22 Duitse Riegel mijnen aangetroffen door een 
ruimploeg. Volgens het mijnenlegrapport is niet bekend hoeveel mijnen zijn neergelegd, maar het 
mijnenverdachte gebied werd wel aangeduid door een Duitse eenheid. Daarnaast is in de omgeving 
van het mijnenveld gevochten gedurende de bevrijding van Goirle. Het valt niet met zekerheid te 
stellen dat alle mijnen binnen het mijnenverdachte gebied geruimd zijn. Om die reden wordt een NGE-
Risicogebied afgebakend ter plaatse van de gemeente Goirle. De afbakening betreft de grenzen van 
het mijnenverdachte gebied zoals aangeduid op de mijnenveldkaart van de EOD, zie Figuur 110. 
Binnen het NGE-Risicogebied (zie Figuur 111) kunnen Duitse mijnen worden aangetroffen. Welk type 
mijnen binnen het mijnenverdachte gebied 64 zijn neergelegd is niet bekend.  
 

 
Figuur 110: Mijnenverdacht gebied 64 zoals aangeduid op de mijnenveldkaart van de EOD. 
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Figuur 111: NGE-Risicogebied naar aanleiding van mijnenverdacht gebied 64.  
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9. Overige oorlogshandelingen 
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9 BEOORDELEN EN EVALUEREN OVERIGE OORLOGSHANDELINGEN 

In dit hoofdstuk komen een aantal oorlogshandelingen aan bod, die zich op kleinere schaal in de 
gemeente Goirle hebben afgespeeld. Het betreft het neerstorten van V1’s en militaire oefeningen op 
de Regte Heide.  
 
9.1  NEERGEKOMEN V1’S 
Vanaf midden 1944 begon de Duitse Luftwaffe met de inzet van V1’s. Deze onbemande, vliegende 
bommen werden veelal verschoten vanaf Nederlands grondgebied. Zo werd vanuit lanceerplaatsen in 
Overijssel in de richting van Antwerpen gevuurd. Aangezien de gemeente Goirle binnen de 
vliegrichting van deze bom lag, kwamen verschillende V1’s neer binnen de gemeente Goirle. Volgens 
de website http://www.vergeltungswaffen.nl van de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 (SGLO, zie 
bijlage 10) kwamen in totaal 37 V1’s in of in de omgeving van de gemeente Goirle neer. 
 
In de literatuur (zie bijlage 3), het archiefmateriaal (zie bijlage 4) en op de overzichtskaart van het SGLO 
worden verschillende locaties gemeld waar in het najaar van 1944 en voorjaar van 1945 V1’s zijn 
neergestort binnen de gemeente Goirle. Het merendeel van deze locaties is echter indicatief 
beschreven of weergegeven, waardoor het precieze inslagpunt niet kan worden bepaald. Daarnaast 
zijn geen kwalitatief goede luchtfoto’s beschikbaar van de gemeente Goirle na de bevrijding, waarop 
een eventueel inslagpunt kan worden waargenomen.  
 
Volgens het artikel Langs de grens van het Militaire oefenterrein Regte Heide 1910–1990 kwam begin 
1945 een V1 neer op de hei langs de Nieuwkerksedijk, waar de V1 een flinke krater sloeg. Op het 
Actueel Hoogtebestand Nederland is de krater, van ongeveer 100 cm diepte, nog steeds 
waarneembaar, zie Figuur 112. Deze krater is tevens op de huidige topografische kaart te zien. Op het 
Actueel Hoogtebestand Nederland is gezocht naar verdere inslagpunten van V1’s, maar deze werden 
echter niet aangetroffen.  
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Figuur 112: Inslagpunt van een V1 (rood omlijnd) in de hei langs de Nieuwkerksedijk.  
 
Volgens het WSCS-OCE dient het gebied dat is getroffen door een V1 te worden afgebakend met 15 
meter rondom het inslagpunt, vanwege de horizontale verplaatsing (in het geval van een blindganger) 
en 50 meter rondom een krater van een gedetoneerde V1. Restanten van een gedetoneerde V1 
kunnen echter ver buiten een gebied van 50 meter om het inslagpunt aangetroffen worden. Daarnaast 
is de verwachting, gezien de schade die sommige V1’s hebben veroorzaakt, dat ze volledig zijn 
gedetoneerd en geen explosieve componenten zijn achtergebleven nabij het inslagpunt. Om deze 
redenen worden naar aanleiding van de V1’s geen exacte NGE-Risicogebieden afgebakend. Wel 
kunnen mogelijk giftige stoffen in de grond zijn achtergebleven, die kankerverwekkend zijn. Aan de 
gemeente Goirle wordt een digitaal bestand aangeleverd met de locatie van de neergekomen V1 in de 
hei langs de Nieuwkerksedijk. 
 
9.2  MILITAIR OEFENTERREIN REGTE HEIDE 
De Regte Heide werd al ver voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog gebruikt als militair 
oefenterrein, zo blijkt uit de literatuur (zie bijlage 3). Zo kwam op 17 juni 1915 koningin Wilhelmina 
een militaire oefening op de Regte Heide bekijken. Vooral door de cavalerie werd de Regte Heide 
gebruikt als trainingslocatie. Toen Nederland in handen van de Duitsers viel, bleef het terrein gebruikt 
worden als oefenterrein. Duitse vliegtuigbemanningen werden op de Regte Heide en schijnvliegveld 
De Kiek getraind en gebruikten de omgeving van de hei voor het afwerpen van betonnen 
oefenbommen, die niet voorzien waren van explosieven maar wel een kleine rooklading hadden. 
Daarnaast vermeldt het boek Morgen zijn we vrij dat op 3 juni 1944 door Duitse eenheden met 
‘scherpe’ munitie werd getraind op de Regte Heide.  
 
Na de oorlog werd de Regte Heide wederom door het Nederlandse leger in gebruik genomen als 
militair oefenterrein. Zo sprongen parachutisten boven de Regte Heide naar beneden en werd 
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geschoten met oefenmunitie, zoals ooggetuige Ad van Ven in het artikel Langs de grens van het 
Militaire oefenterrein Regte Heide 1910–1990 liet optekenen. Volgens Van Ven waren op de Regte 
Heide vele kuilen aanwezig, die dienden voor verschillende doeleinden, zoals oorlogsrantsoenen, afval 
en latrines. De contouren van het militair oefenterrein op de Regte Heide staan afgebeeld in Figuur 
113.   
 

 
Figuur 113: Het militair oefenterrein op de Regte Heide, ingetekend op de huidige topografische kaart.  
 
Op het Actueel Hoogtebestand Nederland zijn de gevolgen van de militaire oefeningen op de Regte 
Heide nog steeds waarneembaar, zie Figuur 114. Zo zijn onder meer loopgraven te zien binnen het 
gebied van de Regte Heide. Aangezien deze loopgraven al op luchtfoto’s van 23 december 1940 te 
zien zijn, wordt aangenomen dat de loopgraven waren aangelegd voor militaire oefeningen.   
 



 
   

  
   
72652 / RO-170200 versie 0.1 NGE-Risicokaart Goirle Pagina 119 van 240 

 
 

 
Figuur 114: Een deel van het militair oefenterrein Regte Heide op het Actueel Hoogtebestand Nederland.  
 
Het WSCS-OCE beidt geen richtlijnen voor de afbakening van een militair oefenterrein. Het afbakenen 
van een NGE-Risicogebied naar aanleiding van een militair oefenterrein is lastig, aangezien details over 
de type oefeningen, gebruikte munitie en precieze locaties ontbreken. Over de militaire oefeningen op 
de Regte Heide is slechts summier bronnenmateriaal beschikbaar. Aangezien het terrein ruim honderd 
jaar is gebruikt als oefenterrein valt niet uit te sluiten dat getraind is met ‘scherpe’ munitie. Zo zijn 
bijvoorbeeld op een luchtfoto van 10 september 1944 verstoringen waarneembaar die mogelijk 
duiden op het oefenen met mortiergranaten, zie Figuur 115. Daarnaast blijkt uit het archiefmateriaal 
dat op 1 mei 1945 nog kisten met munitie werden aangetroffen op de Regte Heide. Derhalve kunnen 
mogelijk NGE zijn achtergebleven op het terrein. Vandaar dat de contouren van het militaire 
oefenterrein worden afgebakend als NGE-Risicogebied. Zoals gebleken uit het bronnenmateriaal is de 
Regte Heide gebruikt voor het trainen van infanteristen en cavalerie. De EOD heeft op de Regte Heide 
geschutmunitie van de kalibers 2 inch t/m 8 cm mortier geruimd. Binnen het NGE-Risicogebied 
kunnen derhalve NGE worden aangetroffen van KKM, hand- en geweergranaten, munitie voor 
granaatwerpers en geschutmunitie 2 inch t/m 8 cm.  
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Figuur 115: Verstoringen van mogelijke oefeningen binnen de Regte Heide op een luchtfoto d.d. 10 september 
1944.  
 

 
Figuur 116: NGE-Risicogebied naar aanleiding van militaire oefeningen op de Regte Heide.  
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10 LEEMTEN IN KENNIS EN NGE-RISICOGEBIEDEN 

In dit hoofdstuk worden de leemten in kennis, het vaststellen en afbakenen van het NGE-Risicogebied 
en de soort, hoeveelheid en verschijningsvorm van de vermoede NGE weergegeven. 
 
10.1  LEEMTEN IN KENNIS 
Uit dit HVO-NGE is gebleken dat er een aantal leemten in kennis is, namelijk: 
- Het is onvoldoende bekend of er gedurende de periode mei 1945 tot en met 1970 blindgangers 

en/of resten van vliegtuigbommen (en/of andere soorten NGE) aangetroffen, dan wel verwijderd 
zijn binnen het onderzoeksgebied. 

- Bij de munitieruimrapporten van de EOD is de locatie van de vindplaats vaak niet nauwkeurig 
weergegeven. Daarnaast is gebleken dat de kalibers niet altijd kloppen.  

- Van de Duitse bombardementen op 10 mei kan niet precies worden vastgesteld waar bommen 
terecht zijn gekomen. 

- De kalibers van de neergekomen bommen in en in de omgeving van schijnvliegveld De Kiek 
kunnen niet worden achterhaald. 

- Van enkele vliegtuigcrashes kan niet achterhaald worden waar deze exact hebben plaatsgevonden. 
- Van enkele vliegtuigcrashes kan niet zeker worden vastgesteld of alle munitie en/of wrakstukken 

geruimd zijn.  
- Van de gemeente Goirle zijn in de eerste oorlogsjaren slechts een beperkt aantal luchtfoto’s 

genomen.  
- Binnen de gemeente Goirle is naoorlogs verschillende malen munitie, afkomstig van 

luchtafweergeschut, geruimd. Luchtafweergranaten werden in korte tijd afgevuurd op 
overkomende vliegtuigen en zijn derhalve over grote gebieden verspreid. Een precies NGE-
Risicogebied naar aanleiding van neergekomen luchtafweergeschut kan derhalve niet worden 
afgebakend.  

- De precieze locaties van verschillende inslagen van V1’s kunnen niet worden achterhaald. 
 
10.2  HET VASTSTELLEN EN AFBAKENEN VAN HET NGE-RISICOGEBIED 
Op basis van de beoordeling en evaluatie van het bronnenmateriaal is vastgesteld dat mogelijk NGE 
kunnen zijn achtergebleven in het onderzoeksgebied. Het betreft de volgende NGE-Risicogebieden: 
 

Nr. Verdacht n.a.v. Verdacht op Paragraaf 
1. Bombardement 28 november 1940  Afwerpmunitie (geallieerd): 250 lbs, 500 lbs en 1.000 lbs 

brisantbommen 
3.4 

2. Bombardement 20 oktober 1943 Afwerpmunitie (Amerikaans): 500 lbs G.P. 
brisantbommen 

3.8 

3. Luchtaanval 6 oktober 1944 Geschutmunitie 20 mm 3.12 
4. Bombardementen schijnvliegveld 

De Kiek 
Afwerpmunitie (Engels): 40 lbs, 250 lbs, 500 lbs en 1.000 
lbs brisantbommen en 4 lbs staafbrandbommen 
Afwerpmunitie (Duits): 50 kg, 250 kg en 500 kg 
brisantbommen en 50 kg brandbommen 

4.5.1 

5.  Springputten De Kiek (restanten van) Alle soorten NGE 4.5.2 
6. Grondgevechten KKM 

Hand- en geweergranaten 
Munitie voor granaatwerpers 
Geschutmunitie 2 inch en 5 cm 

6.9.1 

7. Geallieerde artilleriebeschietingen Geschutmunitie 3 inch t/m 155 mm 6.9.2 
8.  Duitse artilleriebeschietingen Geschutmunitie 7,5 en 10,5 cm 6.9.2 
9. Loopgraven KKM 

Hand- en geweergranaten 
Munitie voor granaatwerpers 

7.1 
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Nr. Verdacht n.a.v. Verdacht op Paragraaf 
10. Wapenopstellingen KKM 

Hand- en geweergranaten 
Munitie voor granaatwerpers 

7.2 

11. Geschutopstellingen KKM 
Hand- en geweergranaten 
Munitie voor granaatwerpers 
Geschutmunitie 7,5 en 10,5 cm 

7.3 

12. Mijnenverdachte gebieden Duitse mijnen 8 
13.  Mijnenverdachte gebieden Engelse en Duitse mijnen 8.2.4 
14. Regte Heide KKM 

Hand- en geweergranaten 
Munitie voor granaatwerpers 
Geschutmunitie 2 inch t/m 8 cm 

9.2 

Tabel 3: Overzicht NGE-Risicogebieden. 
 
In Tekening 03 zijn de NGE-Risicogebieden met desbetreffende nummer weergegeven. 
 
10.3  SOORT, HOEVEELHEID, VERSCHIJNINGSVORM VERMOEDE NGE EN 
RISICOANALYSE 
Op basis van bovenstaande paragrafen is vastgesteld dat in het onderzoeksgebied NGE kunnen zijn 
achtergebleven. In de onderstaande paragrafen wordt de soort, hoeveelheid en verschijningsvorm van 
de vermoede NGE en de risicoanalyse uitgewerkt. De verschijningsvorm is van invloed op de risico’s en 
vormt daarmee een belangrijke input voor de risicoanalyse. 
 

Soort Hoeveelheid Verschijningsvorm 
KKM Enkelen (niet) verschoten 
Hand- en geweergranaten Onbekend  (niet) geworpen, (niet) verschoten 
Munitie voor granaatwerpers Onbekend  (niet) verschoten 
Geschutmunitie 20 mm Enkelen Verschoten 
Geschutmunitie 2 inch t/m 155 
mm 

Enkelen tot tientallen  Verschoten 

Afwerpmunitie 40 lbs, 50 kg, 250 
lbs, 250 kg, 500 lbs, 500 kg en 
1.000 lbs brisantbommen en 4 lbs 
en 50 kg brandbommen 

Enkelen Afgeworpen 

Mijnen Enkelen Gelegd 
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11 CONCLUSIE EN ADVIES 

11.1  CONCLUSIE HVO-NGE 
In dit HVO-NGE is onderzocht welke delen van de gemeente Goirle verdacht zijn op mogelijk 
achtergebleven NGE uit de Tweede Wereldoorlog. Hieruit is gebleken dat in Goirle 
oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden waaruit enkele NGE-Risicogebieden voortkomen. Het 
betreffen de volgende oorlogshandelingen: 
 
- Luchtaanvallen en bombardementen. 

In de loop van de Tweede Wereldoorlog vonden in de gemeente Goirle bombardementen en 
bomafworpen plaats. Vooral in de omgeving van schijnvliegveld De Kiek kwamen bommen neer. 
Deze bombardementen hebben geleid tot de afbakening van enkele risicogebieden. 

 
- Grondgevechten en artilleriebeschietingen. 

In oktober 1944 vonden verschillende grondgevechten plaats binnen de gemeente Goirle tussen 
Duitse en Engelse eenheden. Daarnaast werden Goirle, Nieuwkerk en Riel in oktober 1944 door 
artillerie onder vuur genomen. De grondgevechten en artilleriebeschietingen zijn aanleiding voor 
de afbakening van twee NGE-Risicogebieden.  
 

- Duitse verdedigingswerken. 
In de gemeente Goirle waren diverse Duitse stellingen ingericht. Het betroffen loopgraven, 
wapenopstellingen en geschutoptellingen. Deze stellingen zijn aanleiding voor het afbakenen van 
NGE-Risicogebieden, waarbinnen mogelijk munitie is gedumpt of achtergebleven. 

 
- Mijnenverdachte gebieden. 

Binnen de gemeente Goirle lagen verschillende mijnenverdachte gebieden, waarvan niet duidelijk 
is of alle aanwezige mijnen geruimd zijn na de oorlog. Derhalve zijn enkele mijnenverdachte 
gebieden afgebakend als NGE-Risicogebieden.  

 
11.2  ADVIES 
Uit het HVO-NGE is gebleken dat delen van gemeente Goirle als NGE-Risicogebied zijn aangemerkt. 
Dit betekent echter niet dat alle risicogebieden op de aanwezigheid van NGE onderzocht moeten 
worden. Opsporing van NGE kan, indien gewenst, worden beperkt tot de locaties waar door de 
geplande civieltechnische werkzaamheden een verhoogd risico ontstaat voor de Arbo- en/of openbare 
veiligheid. In dit geval betreft dit de locaties waar grondroerende werkzaamheden, zoals 
graafwerkzaamheden, het plaatsen van damwanden en funderingspalen, etc., gaan plaatsvinden. Daar 
waar het huidig grondgebruik wordt gecontinueerd, neemt het risico niet toe en is opsporing niet 
noodzakelijk. Daarnaast is bekend dat op enkele plaatsen al opsporing van NGE heeft plaatsgevonden. 
Er bestaan grofweg twee benaderingen voor het vervolgtraject. De ene benadering is de projectmatige 
aanpak, de andere benadering is de beleidsmatige aanpak.  
 
In het geval van een projectmatige aanpak wordt geadviseerd om per project dat in een risicogebied 
ligt, een Projectgebonden Risicoanalyse-Niet Gesprongen Explosieven (PRA-NGE) uit te voeren. Om 
een PRA-NGE te kunnen uitvoeren, is een uitgewerkt (concept) ontwerp van de in het gebied geplande 
projecten noodzakelijk. Daarnaast is het van belang te kunnen beschikken over gegevens met 
betrekking tot de bodemopbouw, grondmechanische eigenschappen, grondwaterstanden, 
milieuhygiënische kwaliteit, etc.  
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De PRA-NGE heeft tot doel antwoord te geven op de volgende vragen:  
- Wat is de horizontale en verticale afbakening van het verdachte gebied ter plaatse van het 

onderzoeksgebied? Het NGE-Risicogebied is op de risicokaart horizontaal afgebakend. Aan de 
hand van diverse parameters (zoals grondsoort en naoorlogse werkzaamheden) wordt het 
verdacht gebied horizontaal en verticaal afgebakend. 

- Welke werkzaamheden kunnen veilig worden uitgevoerd in verdacht gebied? In een PRA-NGE 
worden de werkzaamheden die effect kunnen hebben op de mogelijk aanwezige NGE 
geïdentificeerd op basis van de plan- en/of ontwerptekeningen. Op basis hiervan kunnen de 
risico’s worden beschreven.  

 
- De volgende onderwerpen worden in een PRA-NGE uitgewerkt:  

a. de risicovolle handelingen;  
b. het mogelijke effect van deze handelingen op eventueel aanwezige NGE;  
c. de kans op een ongewenst effect;  
d. de mogelijkheid tot opsporing van eventueel aanwezige NGE voor start van de reguliere 

werkzaamheden. Indien van toepassing, worden in een PRA-NGE de verschillende toepasbare 
opsporingsmethoden beschreven. Hierbij worden de voor- en nadelen van de verschillende 
technieken beschreven. Op basis hiervan wordt in een PRA-NGE een advies gegeven over de 
best toepasbare opsporingsmethode;  

e. beheersmaatregelen indien opsporing vooraf niet mogelijk is (andere uitvoeringswijze, inzet 
aangepast materieel, afscherming omgeving, etc.).  

 
- Wat is het benodigde budget voor het benodigde vervolgonderzoek?  
 
- Wat is de doorlooptijd van het benodigde vervolgonderzoek?  
 
- Wat is het OCE-kennisniveau bij de opdrachtgever en is het de opdrachtgever aan te bevelen om 

enkele werknemers op te leiden en zich zo optimaal voor te bereiden op haar/zijn taken bij 
toekomstige NGE-gerelateerde werkzaamheden?  

 
Gezien de grote omvang van sommige risicogebieden verdient een beleidsmatige aanpak de voorkeur. 
Door een beleidsmatige aanpak wordt voorkomen, dat door keuzes die op projectbasis worden 
gemaakt, onbedoeld een precedent wordt geschapen voor toekomstige projecten in de gemeente. 
Bovendien leidt een beleidsmatige aanpak tot een kostenefficiëntere aanpak van de NGE-
problematiek. Uitgangspunt voor de beleidsmatige aanpak is onder andere een analyse van de 
naoorlogs uitgevoerde werkzaamheden, de naoorlogs spontaan aangetroffen NGE en de 
penetratiediepten van de in de verschillende gebieden mogelijk achtergebleven NGE. Op basis hiervan 
kan een afwegingskader worden opgesteld voor “grondroerders”, die binnen de gemeente 
werkzaamheden willen uitvoeren. Aan de hand van een afwegingskader kan worden vastgesteld of, en 
zo ja welke beheersmaatregelen getroffen dienen te worden. Op deze wijze kan gemeente Goirle 
invulling geven aan haar zorgplicht. Zo worden onveilige situaties in de gemeente zoveel als mogelijk 
voorkomen. Op deze manier is het niet meer noodzakelijk om voor elke grondroering een PRA-NGE 
uit te laten voeren. 
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BIJLAGE 1 BEGRIPPENLIJST (3 BLADEN) 

 
Begrip Afkorting Definitie 
Werkveldspecifiek 
certificatieschema 
voor het 
systeemcertificaat 
Opsporen 
Conventionele 
Explosieven  

WSCS-OCE Het WSCS-OCE is het werkveldspecifiek certificatieschema voor 
het opsporen van Conventionele Explosieven.  
 
Hierin zijn onder andere richtlijnen, proceseisen en 
deskundigheidseisen opgenomen. Het WSCS-OCE is sinds 1 juli 
2012 de opvolger van de Beoordelingsrichtlijn Opsporen 
Conventionele Explosieven (BRL-OCE) en is wettelijk verankerd in 
de Arbowet.  
 
Om het maatschappelijk belang – veiligheid en gezondheid van 
en rondom de arbeid – te waarborgen, 
is door de overheid gekozen voor een wettelijk verplichte 
certificatieregeling voor de borging van de 
kwaliteit/veiligheid van het opsporen van conventionele 
explosieven. 

Conventionele 
Explosieven 

CE Elk explosief dat niet als geïmproviseerd, nucleair, biologisch of 
chemisch kan worden aangemerkt. Bij het opsporingsproces 
wordt aan CE gelijkgesteld en als zodanig behandeld: 
- CE die geen explosieve stoffen (meer) bevatten; 
- Restanten van CE die door leken als zodanig herkenbaar 

zijn; 
- Voorwerpen die door leken kunnen worden aangemerkt als 

CE; 
- Wapens of onderdelen daarvan. 

Niet Gesprongen 
Explosieven 

NGE Door REASeuro gehanteerd begrip waaronder wordt verstaan: 
alle explosieven of onderdelen/restanten van explosieven die 
niet of gedeeltelijk hebben gefunctioneerd.  
 
Onder NGE vallen: 
- Conventionele Explosieven (CE); 
- Geïmproviseerde explosieven; 
- Explosieven voor civiel gebruik; 
- Chemische explosieven; 
- Biologische explosieven; 
- Nucleaire explosieven. 

Niet Gesprongen 
Explosieven - 
Bodemonderzoek 

NGE-
Bodemonderzoek 

Werkwijze van REASeuro waaronder wordt verstaan: de integrale 
totaal aanpak voor de NGE-problematiek bestaande uit vijf 
afzonderlijke fasen. 
 
Hierdoor kan de opdrachtgever telkens een weloverwogen 
besluit nemen en zijn vervolgacties plannen met als doel dat de 
opdrachtgever de regie over het project in handen houdt. 
 
De vijf fasen zijn: 
1. HVO-NGE (Historisch Vooronderzoek NGE). 
2. PRA-NGE (Projectgeboden Risicoanalyse NGE). 
3. Projectplan-NGE. 
4. Uitvoering-NGE. 
5. PvvO-NGE (Proces-verbaal van Oplevering). 

Historisch 
Vooronderzoek -

HVO-NGE Bureaustudie waarin het beschikbare feitelijke bronnenmateriaal 
van de periode 1940-1945 (incl. naoorlogse munitieruimingen en 
opsporingsactiviteiten) wordt beoordeeld en geëvalueerd. Doel 
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Begrip Afkorting Definitie 
Niet Gesprongen 
Explosieven 

is om vast te stellen of in het onderzoeksgebied sprake is van 
een NGE-Risicogebied in relatie tot het onderzoeksgebied. 
  
Het HVO-NGE bestaat uit: 
- Rapportage.  
- Positief of negatief advies. 
- In het geval van een positief advies: 

Horizontale afbakening NGE-Risicogebied(en). 
- NGE-Risicokaart. 

Onderzoeksgebied - Gebied waarop het HVO-NGE zich richt.  
 
Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de situatie in 
oorlogstijd is tevens het aangrenzende gebied onderzocht.  

Conflictzone - Een globaal afgebakend gebied waarbinnen (intensieve) 
gevechtshandelingen hebben plaatsgevonden.  
 
De afbakening is gebaseerd op het beschikbare 
bronnenmateriaal, maar kan gezien de aard van de 
gevechtshandelingen niet nauwkeurig worden begrensd. 

Positief advies - Beoordeling en evaluatie van het feitelijk bronnenmateriaal heeft 
aangetoond dat NGE kunnen worden aangetroffen in het 
onderzoeksgebied.  
 
Een vervolgstap van het NGE-bodemonderzoek wordt 
geadviseerd. Tevens vormt een positief advies de legitimatie 
voor het indienen van een Raadsbesluit t.b.v. van een 
Rijksbijdrage. 

Negatief advies - Op basis van de beoordeling en evaluatie van het feitelijk 
bronnenmateriaal wordt niet verwacht NGE aan te treffen in het 
onderzoeksgebied.  
 
Een vervolgstap van het NGE-bodemonderzoek wordt niet 
geadviseerd. De geplande werkzaamheden kunnen regulier 
worden uitgevoerd. 

Niet Gesprongen 
Explosieven - 
Risicogebied 

NGE-Risicogebied Gebied waar op basis van feitelijk bronnenmateriaal een risico 
op het aantreffen van NGE bestaat naar de situatie van 1940-
1945 (inclusief naoorlogse munitieruimingen en 
opsporingsactiviteiten). 
 
Het NGE-risicogebied is horizontaal afgebakend, waarin zijn 
opgenomen: 
- Eventuele onzekerheden en onnauwkeurigheden uit het 

bronnenmateriaal (o.a. cartografische onnauwkeurigheden). 
- De maximale horizontale verplaatsing van NGE in de 

bodem. 
Niet Gesprongen 
Explosieven -
Risicokaart 

NGE-Risicokaart Cartografische weergave van het (de) NGE-Risicogebied(en).  
 

Projectgebonden 
Risicoanalyse -Niet 
Gesprongen 
Explosieven 
 

PRA-NGE Bureaustudie waarin het verdachte gebied binnen het NGE-
Risicogebied wordt afgebakend. Daarnaast worden de risico’s 
van de voorgenomen reguliere werkzaamheden in relatie tot de 
aan te treffen NGE vastgesteld. 
 
De PRA-NGE bestaat o.a. uit: 
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Begrip Afkorting Definitie 
- Indien nodig het opvullen van leemten in kennis van het 

HVO-NGE. 
- De horizontale en verticale afbakening van het verdachte 

gebied. 
- Een NGE-Risicoanalyse. 
- Het bepalen van aanvaardbare risico’s. 
- Het opsporingsadvies 
- De mogelijkheid tot een proefdetectie. 

Verdacht gebied - De horizontale en verticale afbakening van het NGE-
Risicogebied.  
 
Bij de afbakening is o.a. rekening gehouden met: 
- Het vaststellen van de horizontale verplaatsing van de NGE 

in de bodem (inkaderen NGE-Risicogebied). 
- De mogelijke inperking van de onzekerheden en 

onnauwkeurigheden uit het bronnenmateriaal. 
- De naoorlogse werkzaamheden (zoals ontgravingen, 

ophogingen etc.). 
- De bodemkundige parameters (zoals grondsoort en 

draagkracht van de grond). 
Opsporingsgebied - Het verdachte gebied binnen het onderzoeksgebied waar 

voorafgaand aan de reguliere werkzaamheden de opsporing 
naar NGE wordt geadviseerd. 

Bijdragebesluit / 
Gemeentefonds 

- Regeling voor Rijksfinanciering van (een deel) van de kosten 
voor het NGE-bodemonderzoek. 

Proefdetectie - Een steekproef die binnen het opsporingsgebied kan worden 
uitgevoerd om de mate van detectieverstoring vast te stellen (de 
proefdetectie is non-destructief).  
 
Op basis van een proefdetectie kan de meest efficiënte 
opsporingsmethodiek worden bepaald en het voor de opsporing 
benodigde budget en de doorlooptijd worden onderbouwd.  

Reguliere 
werkzaamheden 

- Alle door de opdrachtgever voorgenomen niet NGE-
gerelateerde werkzaamheden.  
 
Enkele voorbeelden zijn civieltechnische, milieutechnische en 
archeologische werkzaamheden. 
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BIJLAGE 2 OVERZICHT VAN DE (ARCHIEF) INSTELLINGEN 

 
• Archief van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) in Soesterberg; 
 
• Regionaal Archief Tilburg in Tilburg; 

 
• Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC): Provinciaal Archief Noord-Brabant in Den Bosch 
 
• Nationaal Archief (NA) in Den Haag; 
 
• Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag; 
 
• NIOD instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies in Amsterdam (NIOD); 
 
• Bundesarchiv-Militärarchiv in Freiburg, Duitsland (BAMA); 
 
• Luchtfotocollectie en stafkaartcollectie van de afdeling GEO-informatie van het Kadaster in Zwolle (Kadaster); 
 
• Luchtfotocollectie van de Universiteit en Researchcentrum, afdeling Speciale Collecties in Wageningen 

(Wageningen UR); 
 
• Luchtfotocollectie Luftbilddatenbank in Estenfeld, Duitsland; 
 
• Luchtfotocollectie The National Collection of Aerial Photography (NCAP) in Edinburgh, Schotland; 
 
• Semi-Statische Archiefdiensten (SSA) in Rijswijk; 
 
• The National Archives (TNA) in Londen; 

 
• The National Archives and Records Administration (NARA) in Washington;  
 
• REASeuro bibliotheek. 
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BIJLAGE 3 GERAADPLEEGDE LITERATUUR  

 
Voor dit HVO-NGE is de volgende literatuur geraadpleegd: 
 

Afkorting Auteur Titel Relevant 
AME Amersfoort, H. en P. 

Kamphuis,  
Mei 1940. De strijd op Nederlands grondgebied (Den Haag 2012). Nee 

BEE1 Beer, de, A., Zo maar een stad. Tilburg 1940-1945 (Tilburg 1994). Ja 
BEE2 Beer, de, A., en R. 

Peeters,  
Uitzinnige vreugde in een stad vol zorgen. De bevrijding van 
Tilburg  (Tilburg 2004). 

Ja 

BEE3 Beer, de, A., en G. 
Kobes, 

De geschiedenis van de Tilburgers die als gevolg van de strijd 
tegen Duitsland en de bezetting van Nederland om het leven 
kwamen (Tilburg 2002). 

Nee 

BON Bont, P. de e.a.,  Goirle 1940-1945. Een grensdorp bedreigd, bezet en bevrijd 
(Goirle 1994). 

Ja 

BOS Bosveld, H., e.a., Tilburg bezet….bevrijd. Een periode van angst, leed en vreugde 
(Tilburg 1984). 

Nee 

BRO1 Brok, E., Piloten escapeline Goirle 1942-1944 (Goirle 1982). Ja 
BRO2 Brok, E., ‘Weinig Fabrieken in de Fabrieksstraat’, in: Rond de Schutsboom, 

34-3 (2014). 
Ja 

BUI Buitkamp, J., Oorlog en bevrijding in woord en beeld. Merksplas-Baarle-Alphen 
en Gilze (Breda 1984). 

Nee 

CDR1 Vereniging voor 
Heemkunde ‘Carel de 
Roy’ 

De Runstoof, 7-3 (1984).   Ja 

CDR2 Vereniging voor 
Heemkunde ‘Carel de 
Roy’ 

‘Oorlog en bevrijding 1940-1944. Ouderen vertellen’, in: De 
Runstoof, 27-3 (2004).   

Ja 

CDR3 
 

Vereniging voor 
Heemkunde ‘Carel de 
Roy’ 

1810-1985 twee dorpen één gemeente. Honderdvijfenzeventig 
jaar geschiedenis van de twee Brabantse kerkdorpen Alphen en 
Riel (Alphen en Riel 1985). 

Nee 

CHO Chorley, W.R.,  Bomber Command Losses 1944 (z.p. 1997).  Ja 
DEK Dekker, T., Tilburgs bevrijding. Beschreven door ‘de bevrijders’ (Tilburg 1999). Ja 
DID1 Didden, J., en M. 

Swarts, 
Autumn Gale / Herbststurm. Kampfgruppe Chill: the German 
recovery autumn 1944 (Boxtel 2013). 

Ja 

DID2 Didden, J., en M. 
Swarts, 

Brabant bevrijd (Hulst 1993). Ja 

DID3 Didden, J., en M. 
Swarts, 

Einddoel Maas. De strijd in zuidelijk Nederland tussen september 
en december 1944 (Weesp 1984). 

Ja 

DVH Vereniging voor 
Heemkunde ‘De Vyer 
Heertganghen’ 

Langs de grens van het Militaire oefenterrein Regte Heide 1910–
1990 (Goirle 2015).  

Ja 

EIJ1 Eijkens, J., en P. 
Spapens,  

Morgen zijn we vrij (Tilburg 1994). Ja 

EIJ2 Eijkens, J., en P. 
Spapens,  

Een vrijheid zonder vrede (Tilburg 1995). Ja 

EIJ3 Eijck, van, J. en P. 
Wiercx, 

‘“De Kiek” een onheilspellend vliegveld 1’, in: Rond de 
Schutsboom, 24-2 (2004). 

Ja 

EIJ4 Eijck, van, J. en P. 
Wiercx, 

‘“De Kiek” een onheilspellend vliegveld 2’, in: Rond de 
Schutsboom, 25-1 (2005). 

Ja 

ERE Erens, M.A., Alphen in de baronie van Breda; schetsen, aantekeningen, 
gegevens en documenten; Vijfde deel: Alphen in de 19e en 20e 
eeuw van 1815 tot 1952 (Alphen 1978). 

Ja 

GAA Gaal, van, F., Een monumentaal oorlogsverhaal. De Meierij tussen 1939 en 
1945 in ruim 100 gedenktekens (Den Bosch 2003). 

Nee 
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GEE1 Geerts, P., Dagboek. Bezetting en bevrijding Brabants grensdorp (Baarle-
Nassau 1990). 

Ja 

GEE2 Geerts, P., Dagboek. Naweeën van de oorlog in de A-B-C dorpen (Baarle-
Nassau 1991). 

Nee 

GIL Gils, J. van en R. 
Peeters, 

Een eeuw Goirle, 1870-1970 (Goirle 1992). Ja 

HOO1 Hoogendoorn, J.C.J., ‘Neergestorte vliegtuigen in Goirle in de oorlog’, in: Rond de 
Schutsboom, 4-3 (1984). 

Ja 

HOO2 Hoogendoorn, J.C.J., ‘De B-compagnie van het 2e bataljon van 'The King's Rifle Corps' 
bevrijdde Goirle’, in: Rond de Schutsboom, 4-3 (1984). 

Ja 

HOU1 Hout, van den, P., Luchtwachtgroep Alphen (N.Br.) in de meidagen 1940. 
Dagboeknotities (Tilburg 1982). 

Nee 

HOU2 Hout, van den, W., Vijftig jaar geleden: Chaam bevrijd (z.p. 1994). Ja 
HOU3 Hout, van den, J.P., 

e.a., 
Vijf jaar luchtfront: het vliegveld Gilze-Rijen in de Tweede 
Wereldoorlog. Deel 1: 1940 (Baarle-Nassau 1984). 

Ja 

HOU4 Hout, van den, J.P., 
e.a., 

Vijf jaar luchtfront: het vliegveld Gilze-Rijen in de Tweede 
Wereldoorlog. Deel 2: 1940-1941 (Baarle-Nassau 1985). 

Ja 

HOU5 Hout, van den, J.P., 
e.a., 

Vijf jaar luchtfront: het vliegveld Gilze-Rijen in de Tweede 
Wereldoorlog. Deel 3: 1941-1942 (Baarle-Nassau 1986). 

Ja 

HOU6 Hout, van den, J.P., 
e.a., 

Vijf jaar luchtfront: het vliegveld Gilze-Rijen in de Tweede 
Wereldoorlog. Deel 4: 1942-1943 (Baarle-Nassau 1987). 

Ja 

HOU7 Hout, van den, J.P., 
e.a., 

Vijf jaar luchtfront: het vliegveld Gilze-Rijen in de Tweede 
Wereldoorlog. Deel 5: 1944-1945 (Baarle-Nassau 1988). 

Ja 

HUU Huurman, C., Het spoorwegbedrijf in oorlogstijd, 1939-’45 (Eindhoven 2001). Nee 
JAN1 Janse, F., Tilburg 1940-1945. Jaren van verduistering (Tilburg 1984). Ja 
JAN2 Jansen, F.H. en e.a., De Kempen bevrijd 1944 (Leuven 2016). Ja 
JON Jong, de, I.M., Mission 85, a milk run that turned sour. The US Eighth Air Force 

and its mission on August 19, 1943 over south-west Holland 
(Groesbeek 1998). 

Ja 

JOO Joosen, P., Tilburg’s donkere dagen in 1944 (Tilburg 1944). Ja 
KEM Kemenade, van, K., Hilvarenbeek 1940-1945. Hilvarenbeek, Esbeek en Biest-

Houtakker tijdens de oorlogsjaren (Hapert 1983). 
Ja 

KLE Klep, C. en B. 
Schoenmaker, 

De bevrijding van Nederland 1944-1945. Oorlog op de flank (Den 
Haag 1995). 

Ja 

KMA Koninklijke Militaire 
Academie, Sectie 
Militaire Geschiedenis 

De bevrijding van Goirle (z.p. 1982). Ja 

KOB Kobes, G., e.a., Twee Eeuwen Goirle. Donkere jaren (Goirle 1990). Ja 
KOR Kort, de, T., Van brigade en garderegiment ‘Prinses Irene’. Bijdragen tot de 

geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Brigade 'Prinses 
Irene' en haar opvolgers (Rotterdam 1983).  

Nee 

KUI Kuijlen, van der, W., ‘Duitse loopgraven (1944) op de Regte Hei’, in: Rond de 
Schutsboom, 36-3 (2016). 

Ja 

LED Heemkundekring 
Ledevaert 

Ledevaert luidt (z.p. 1994). Ja 

LIN Linden, van der, L., Het Brabantse dorp Oisterwijk en Operatie Market-Garden 
(Oisterwijk 2009). 

Ja 

LOO1 Loon, van, A.J.A., e.a., De Lindeboom. Jaarboek VIII 1984 (Tilburg 1985). Nee 
LOO2 Loo, van, E., e.a., 100 jaar luchtvaart tussen Gilze en Rijen. Een vliegbasis in woord 

en beeld (Franeker 2010). 
Ja 

MID Middlebrook, M., en 
C. Everitt,  

The Bomber Command War Diaries. An operational reference 
book 1939-1945 (Leicester 1996). 

Nee 

MIJ Mijland, H. en J. 
Trommelen, 

De bevrijding van Tilburg (Tilburg 1969). Ja 
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MOO Mooren, P., Oorlog onderweg. Tilburg in de Tweede Wereldoorlog (Tilburg 
1994). 

Nee 

ONS Ons Weekblad ‘Riel 1940-1944’, in: Ons Weekblad vrijdag 26 oktober 1984. Ja 
PAT Pater, de, B.C. e.a., Grote Atlas van Nederland 1930-1950 (Zierikzee 2005). Nee 
RAA Raamsdonk, L.V., Kroniek van merkwaardige data en gebeurtenissen in de parochie 

van den H. Antonius Abt te Riel (Riel z.j.).  
Ja 

SAN Santegoets, J.B., ‘1940-1945: Een spion in Goirle’, in: Rond de Schutsboom, 5-1 
(1985). 

Nee 

SHO Shores, C., en C. 
Thomas,  

2nd Tactical Air Force. Volume Two. Breakout to Bodenplate. July 
1944 to January 1945 (Hersham 2005). 

Nee 

SGLO Studiegroep 
Luchtoorlog 1939-
1945 

http://www.studiegroepluchtoorlog.nl/  Ja 

VEE Veenstra, S.L. en H. 
Mesester, 

Doelwit Gilze-Rijen 1940/1945 (Tilburg 1970). Ja 

VER Verster, A., e.a., In de greep van de meedogenloze. Gilze en Rijen in 
oorlogsdagboeken (Gilze 2011). 

Ja 

WIE1 Wiercx, P., ‘Het beeld van een “Goede Duitsers”, teken van tegenspraak’, in 
Rond de Schutsboom, 28-1 (2008).  

Ja 

WIE2 Wiercx, P., ‘Er waren nog méér “goede” Duitsers’, in Rond de Schutsboom, 
28-1 (2008). 

Nee 

WIJ1 Wijdemans, J., ‘Verslag van de laatste oorlogsdagen in Goirle’, in: Rond de 
Schutsboom, 4-3 (1984).  

Ja 

WIJ2 Wijdemans, J., ’27 oktober 2014, herdenking 70 jarige bevrijding’, in: Rond de 
Schutsboom, 34-3 (2014).  

Ja 

ZWA 1&2 Zwanenburg, G.J., En Nooit was het Stil. Kroniek van een Luchtoorlog (2 dln. & 
supplement; Oldemarkt). 

Ja 

Tabel 4: Verwijzing literatuur. 
 
In de onderstaande tabellen wordt per periode de gebeurtenissen die betrekking hebben op het 
onderzoeksgebied weergegeven. 
 
Vooroorlogse periode en de Duitse inval mei 1940 
Duitsland was al tijden bezig met de voorbereidingen voor een overweldigende (lucht-) aanval op West-Europa. 
Tijdens de Duitse inval van 10 mei 1940 werden door de bombardementen voornamelijk militaire doelen en 
vliegvelden in het westen van Nederland getroffen. Rond Den Haag werden op verschillende plaatsen 
parachutisten gedropt. Het bombardement op Rotterdam van 14 mei 1940 dwong Nederland tot overgave. In het 
oosten van het land lagen slechts mondjesmaat kleine groepen grenstroepen en langs de IJssel lag een 
verdedigingslinie. Bij de Grebbelinie heeft het Nederlandse leger drie dagen hard gevochten. Voor deze periode is 
de volgende informatie aangetroffen: 
 

Datum / jaar  Gebeurtenis Bron Pag. 
1909 Aanvankelijk was in 1908 en 1909 overeengekomen dat de noordoostelijke 

hoek tegen de Rielsedijk en de spoorlijn ook tot het militaire terrein zou 
behoren. Tilburg verzoekt daarop Goirle op 13 mei 1909 om deze andere 
stukken te mogen kopen: “Als gevolg van de onderhandelingen, gevoerd over 
het in gebruik afstaan van heide onder Goirle, voor oefeningsterrein voor 
cavalerie, ontvangen wij van het legerbestuur de volgende opmerkingen: 
`Het N.O. deel van de Regte heide heeft als oefeningsterrein weinig waarde en 
vooral bij natte weersgesteldheid zal een groot deel van het terrein te drassig 
zijn voor excercitiën; in de plaats hiervan komt meer geschikt voor het 
gedeelte ook aan de gemeente Goirle behorende zijnde de percelen 449, 190 
en 180.” 
 
De plannen zijn vervolgens aangepast. De noordoostelijke hoek zou geen 
onderdeel uitmaken van het terrein. Een stuk van deze hoek (nl. wat in 1922 

DVH 6 en 
24 
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Datum / jaar  Gebeurtenis Bron Pag. 
“ontginning van Roessel" wordt genoemd, zie onderstaand figuur) is begin 
2014 opgehoogd met grond afkomstig uit het dal van de Poppelsche Leij. Als 
gevolg van deze aanpassing zou de grens in het zuiden een onregelmatig 
verloop hebben langs de karresporen die de grenzen van de percelen 449 en 
180 markeerden. Ook dat is later nog aangepast: de grens volgde een rechte 
lijn van de Nieuwkerksedijk naar de zuidwestelijke hoek van het terrein. De 
aanpassing is zo uitgevoerd dat het totale oppervlak van het terrein (250 ha.) 
ongewijzigd bleef. 
 

 
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 9.2. 

17 juni 1915 Op 17 juni 1915 inspecteert koningin Wilhelmina de troepen in Oisterwijk en 
Moergestel, Tilburg en Goirle. In Goirle is ze aanwezig bij oefeningen achter 
de watermolen. Een dag later komt de koningin terug en bezoekt ze Riel. 
Speciaal voor deze gelegenheid zijn de huzaren uit St. Oedenrode 
teruggekomen. Vanaf de zolder van een boerderij op Brakel/de Looienhoek 
kan ze de troepen op de Regte Heide zien. 

DVH 17 
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Datum / jaar  Gebeurtenis Bron Pag. 

 
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 9.2. 

1922 In de Kromhoutkazerne [in Tilburg] wordt het artillerie paardendepot 
gevestigd. Dat is een legereenheid die belast is met het opleiden van paarden 
die onder zware omstandigheden het geschut moeten trekken. Het is niet 
uitgesloten dat dit onderdeel op de [Regte] hei heeft geoefend. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 9.2. 

DVH 4 

Mei 1938 Het Nederlandse leger oefende bij Riel met onder andere een M.20 
mitrailleur. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 9.2. 

HOU3 30 

September 
1939 

In Riel wordt de brug op de grens met Tilburg ondermijnd en in de omgeving 
worden loopgraven en mitrailleursnesten aangelegd. 

o Relevant, verdere evaluatie in hoofdstuk 7.  

EVE 89 

Winter 1938-
1939 

Prins Bernard bezoekt in de winter 1938-'39 een Nederlandse post bij Café de 
Roy, niet ver van de Donge (Oude Leij) bij Riel. 

o Relevant, verdere evaluatie in hoofdstuk 7. 

HOU3 107 

1940 Aan de Rielsedijk stond een kazemat van het Nederlandse leger opgesteld. 
o Relevant, verdere evaluatie in hoofdstuk 7. 

KOB 21 

10-14 mei 
1940 

In en om Goirle waren enkele stellingen aangelegd ter voorbereiding op de 
verdediging van de grens. 
 

BON 25-
27 
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Datum / jaar  Gebeurtenis Bron Pag. 

 
 
Vooral langs de Poppelseweg waren aan beide zijden verschillende 
mitrailleurnesten met loopgraven aangelegd. Bij het baantje naar Nieuwkerk 
was over de Poppelseweg een versperring gemaakt van met zand gevulde 
putringen. Hierin waren ijzeren balken geplaatst. In de bocht van de 
Poppelseweg bij Buitenlust was een stelling voor het moderne 4,7 cm 
pantserafweergeschut aangelegd.  
 
Bij de Nieuwkerksedijk was een viertal stellingen aangelegd. Afzonderlijke 
mitrailleursnesten met loopgraven waren verder gebouwd bij de 
spoorwegovergang aan de Rielsedijk, op de zandweg naar Breehees, aan de 
driesprong Trambaan/Beeksedijk bij de woning van ’t Hoff en op de kruising 
van zandwegen aan de Hoge Wal.   

o Relevant, verdere evaluatie in hoofdstuk 7. 
De oorlogshandelingen in en om Goirle waren beperkt gebleven tot enkele 
luchtgevechten en een klein bombardement op het dorp. Ook op de Regte 
Heide en Nieuwkerk vielen enkele bommen, die bestemd waren voor het 
vliegveld Gilze. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragrafen 3.1.1. en 3.1.2.  

GIL 138 

10 mei 1940 In de vroege morgenuren kwamen aan beide zijden van de Poppelseweg, 3,5 
km ten zuiden van de gemeentekom, ca. 30 brisantbommen en 20 
brandbommen neer. De gevolgen bleven beperkt tot enige beschadiging van 
de weg en de aangrenzende bossen.  

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.1.1. 

BON 42 

Er vielen bommen, waarvan niet bekend is of zij afkomstig waren van Duitse, 
Franse of Nederlandse vliegtuigen, tussen Alphen en Riel. 

CDR1 80 
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Datum / jaar  Gebeurtenis Bron Pag. 
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.1. 

Vanuit een vliegtuig werden vroeg in de morgen bommen neergeworpen die 
terecht kwamen in de weide van Van Roestel aan de Kiek. Schade richtten zij 
niet aan.  

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.1.2. 

ERE 89-
90 

In het open veld nabij "De Kiek", het latere schijnvliegveld in de gemeente 
Alphen en Riel, is op de morgen van 10 mei 1940 een aantal bommen 
neergekomen die afgezien van de kuilen geen schade teweegbrengen. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.1.2. 

HOU3 101 

Het is buitengewoon stil in het dorp, geen soldaat meer te zien. Op 
Nieuwkerk en op de Regte Heide zijn bommen gevallen. Bij de brug over de 
Leij houden nog enkele Groene Jagers de wacht. Niemand mag verder gaan, 
het is te gevaarlijk, temeer omdat het vliegveld van Gilze Rijen opnieuw 
gebombardeerd wordt. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragrafen 3.1.1. en 3.1.2. 

KOB 25 

Op de eerste dag meldde men dat bommen waren gevallen tussen Alphen en 
Riel. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.1. 

ONS z.b. 

11 mei 1940 Rond 14.00 uur viel er een vijftiental bommen bij de Poppelseweg op de rand 
van de bebouwde kom. Hierbij werd G. Otten dodelijk getroffen en raakten 
enkele buurtbewoners licht gewond. De reden van het bombardement is altijd 
onduidelijk gebleven. Het is mogelijk dat een Duitse vlieger opdracht had de 
Franse troepen te bombarderen, en de mensen in de straat voor Franse 
militairen heeft aangezien. Waarschijnlijker is echter dat een vliegtuig zich 
tijdens een luchtgevecht van de bommenlast heeft moeten ontdoen om 
snelheid te winnen. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.1.5. 

BON 46 

Op deze dag vond er een aanval plaats vanuit de lucht, op de  
spoorwegovergang bij Brakel. Het resultaat was één dode en twee zwaar 
gewonden. Tevens een bomaanval op Riel. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragrafen 3.1.3. en 3.1.4. 

CDR1 81 

Onder Riel, op het gehucht Brakel, werd gepoogd de spoorweg onklaar te 
maken, die verbinding gaf naar Baarle-Nassau en Turnhout. Mogelijk is ook 
dat de vijandelijke vliegers het gemunt hadden op enkele Franse legerwagens, 
die vlak bij de overweg in Brakel onder enkele bomen geparkeerd stonden. 
Verscheidene bommen ploften neer, waardoor de knecht van Van den 
Abbeelen, Petrus Wilhelmus Mutsaers, 17 jaar oud, wordt gedood. Twee 
vrouwen raken bij diezelfde gelegenheid zwaar gewond. 
 
Nog in de verdere namiddag komt een lichte aanval over Riel, die enkel 
materiële schade aan gebouwen aanricht, geraamd op f. 281.-. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragrafen 3.1.3. en 3.1.4. 

ERE 90 

Ernstig zijn de gevolgen van een luchtaanval op Brakel, het gehucht tussen 
Alphen en Riel, waar op 11 mei 1940 omstreeks 12.30 uur verscheidene 
bommen ontploffen in de nabijheid van de overweg. De Franse legerwagens 
die hier onder enkele bomen staan, worden niet geraakt doch de 17-jarige 
Piet Mutsaers wordt gedood en twee vrouwen zwaar gewond. Wat later in de 
middag vallen andermaal bommen bij Riel die beperkte materiële schade 
veroorzaken. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.1.3. 

HOU3 142 

Op 11 mei 1940 vond onder andere een bombardement plaats op de 
Zuidrand Tilburg (Goirleseweg). 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.1.5. 

HOU3 157 

In de middag van 11 mei 1940 vallen de eerste bommen op Goirle. Eén in de 
Bergstraat en één op Abcoven. Goirle betreurt de eerste twee 

KOB 25-
26 
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Datum / jaar  Gebeurtenis Bron Pag. 
oorlogsslachtoffers. Regelmatig wordt Goirle opgeschrikt door laag 
overvliegende vliegtuigen, waarvan er één ’s avonds het Fratershuis beschiet. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.1.5. 
Op 11 mei 1940 vond een luchtaanval plaats op de spoorwegovergang in 
Brakel.  

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.1.3. 

ONS z.b. 

De dag na het uitbreken van de oorlog: er worden bommen geworpen uit een 
vliegtuig nabij het wachthuis te Brakel (B23); drie personen worden door een 
explosie getroffen; één van deze slachtoffers wordt terstond gedood, namelijk 
Petr. Mutsaers. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.1.3. 

RAA z.b. 

12 mei 1940 De Duitse SS-Verfügungsdivision vocht op 12 mei 1940 tegen Franse troepen 
bij Hilvarenbeek.  

o Niet relevant, buiten gemeente Goirle. 

HOU3 193 

De Franse troepen vechten rond Hilvarenbeek, Esbeek en Diessen. Maar ook 
de Fransen moeten ervaren dat deze Duitse overheerser voor hen te sterk is. 
Langzaam trekken zij zich terug naar Poppel. 

o Niet relevant, buiten gemeente Goirle.  

KOB 26 

14 mei 1940 Bij de inname van Goirle door de Duitsers hebben er geen grote 
gevechtshandelingen plaatsgevonden. De Nederlandse troepen waren reeds 
vertrokken, terwijl de Fransen door Goirle in de richting van Hilvarenbeek 
waren gegaan. Tijdens de terugtocht van de Fransen leek het erop, dat er toch 
nog een gevecht zou plaatsvinden. De Fransen stelden bij de fabriek van Van 
Puijenbroek een kanon op, en de Duitsers hadden vanuit Tilburg bijna de 
grens van Goirle bereikt. Na herhaald verzoek van ons gemeentebestuur 
trokken de Fransen gelukkig terug richting Poppel. Laagvliegende vliegtuigen 
zorgden wel voor paniek, vooral onder de kinderen, en voor materiële schade. 
Persoonlijke ongelukken deden zich hierbij niet voor. De bommen, die op 11 
mei 1940 in het dorp vielen, maakten wel slachtoffers. De heren Mutsaers en 
Otten verloren het leven. 
 
De materiële schade bleef beperkt: ƒ 1.800,- aan onroerend goed en ƒ 1.393, 
aan roerend goed. Veel groter was de schade door plundering (ƒ 3.052,- en 
de ongedekte vorderingen van de Nederlandse, Duitse en Franse troepen 
(ƒ 4.000,-) Met een schadepost van ƒ 10.244,- en in verhouding weinig 
slachtoffers kunnen we concluderen dat Goirle de eerste oorlogsdagen vrij 
goed heeft doorstaan. 

o Niet relevant, geen betrekking tot NGE.  

KOB 28 

Tabel 5: Overzicht gebeurtenissen Duitse inval mei 1940. 
 

De bezetting van 1940 tot juni 1944 (D-Day) 
Nadat in 1941 de geallieerde verliezen waren gestegen en de luchtoperaties beperkt bleven, kwam er in februari 
1942 een verandering in de Britse strategie. De strategie van de nachtelijke precisiebombardementen werd 
verlaten voor wat betreft Duitsland en vervangen door bombardementsvluchten op Duitse (industrie)steden.  
Op deze wijze hoopten de geallieerden het moreel van de Duitse burgers te breken. Voor de bezette gebieden 
gold nog altijd dat de bevolking zoveel mogelijk gespaard moest blijven en slechts doelen die voor de Duitse 
oorlogvoering van groot belang waren, bestookt mochten worden. In de zomer van 1942 verscheen de 
Amerikaanse luchtmacht ten tonele. In tegenstelling tot de Engelse Royal Air Force (RAF) voerden de Amerikanen 
hun acties overdag uit en hielden zij vast aan de precisiebombardementen. Voor deze periode is de volgende 
informatie aangetroffen: 
 
Datum / jaar Gebeurtenis Bron Pag. 
Heel 1940 In 1940 kwamen totaal 87 bommen neer in de omgeving, die gelukkig alleen 

lichte materiële schade veroorzaken Het overgrote deel, namelijk 78, viel in de 
periode 10/11 mei 1940 langs de Poppelseweg. 

BON 66 
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Datum / jaar Gebeurtenis Bron Pag. 
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.1. 

1940-1944 Om de aandacht van de geallieerden af te leiden, bouwden de Duitsers onder 
Alphen het schijnvliegveld ‘De Kiek’. Evenals de vliegvelden waren Gilze-Rijen 
en ‘De Kiek’ regelmatig doelwit van geallieerde bommenwerpers. Zo werd in 
de periode 23 januari - 24 februari 1944 het vliegveld maar liefst twaalf keer 
gebombardeerd.  
 
De Duitsers gebruikten de Regte Heide o.a. als oefenschietterrein voor de 
vliegtuigen en als afvalplaats voor hun overtollige bommenlast.  

o Relevant, verdere evaluatie in hoofdstuk 4. 

BON 57 en 
66 

Door de Duitse bezetter was een schijnvliegveld (Kameroen) aangelegd nabij 
Brakel. Dit terrein diende voor de Duitsers als afwerpterrein voor niet geloste 
bommen.  

o Relevant, verdere evaluatie in hoofdstuk 4. 

CDR2 36 

De Duitsers legden een schijnvliegveld aan die gelegen was aan de Oude 
Tilburgsebaan en begrensd werd door de Brakelse Hei. Er werden “echte” 
start- en landingsbanen aangelegd, compleet met verlichting. Over de 
hoofdbaan liep een spoorrail waarover een houten vliegtuig werd 
voortgetrokken.  

o Relevant, verdere evaluatie in hoofdstuk 4. 

EIJ3 5 

De Duitsers hadden verschillenden nepvliegtuigen, gemaakt van hout, 
opgesteld die half uit het bos staken bij de Kiek. Deze vliegtuigen waren 
geschilderd in de kleuren van de Duitse luchtmacht.  
 

 

EIJ4 2-7 
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Datum / jaar Gebeurtenis Bron Pag. 

 
 
Op het terrein van het vliegveld was een zware betonnen bunker geplaatst. 
Het restant van deze bunker is nog steeds aanwezig. De bunker diende als 
schuilplaats voor het Luftwaffe-personeel, dat was belast met de 
schijninstallaties zoals baanverlichting, lichtkogels afvuren, het voortbewegen 
van een namaakvliegtuig etc. In 1981 is getracht de bunker op te blazen maar 
dat lukte slechts ten dele.  

 
 
Volgens ooggetuigen werd het gebied de Regte Heide door de Duitsers 
tevens gebruikt om te Duitse vliegtuigbemanningen te trainen. Daarvoor 
werd gebruik gemaakt van betonnen oefenbommen die niet explodeerden, 
maar voorzien waren van een kleine rooklading. Ook werd het terrein 
gebruikt door Duitse vliegtuigen die uitgestuurd waren om magnetische 
zeemijnen te leggen in geallieerde wateren en er niet in geslaagd waren om 
boven hun doel te komen. Ze keerden dan met hun zeer gevaarlijke lading 
nog aan boord terug naar Gilze-Rijen, maar mochten daar niet landen 
vanwege het explosiegevaar. Het gevaar van deze mijnen bestond hierin dat 
de ontsteking geschiedde door een magnetisch mechanisme dat geactiveerd 
werd door de nabijheid van een zekere massa ijzer, bijvoorbeeld een schip. 
Een zeemijn werd derhalve, hangende aan een parachute, neergelaten boven 
De Kiek en door een speciale eenheid van de Duitse luchtmacht tot 
ontploffing gebracht.  
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Datum / jaar Gebeurtenis Bron Pag. 
o Relevant, verdere evaluatie in hoofdstuk 4. 

"Kameroen" was de officiële naam door de Duitsers gegeven aan een 
schijnvliegveld door hen ingericht op “De Kiek", tussen Riel en Alphen. In het 
begin moest het dienen om de bommen af te werpen, die eigen vliegtuigen 
nog aan boord hadden bij hun thuiskomst te Gilze-Rijen, en die gevaar 
opleverden bij landing. Dat waren doorgaans luchtdrukmijnen. Het ontploffen 
daarvan heeft aan de enkele behuizingen in de buurt veel schade berokkend 
en de mensen blijvend in grote angst gehouden. Iedere avond en nacht 
konden zich zware ontploffingen voordoen.  
 
Maar tevens was dat heideterrein aangelegd als schijnvliegveld, met de 
bedoeling de geallieerde vliegtuigen af te leiden van het vliegveld Gilze-Rijen. 
Bij het naderen van vijandelijke vliegtuigen werd over heel dit vliegveld licht 
aangestoken, en zelfs werd een houten vliegtuig, goed zichtbaar, vanuit de 
verte met een kabel voortgetrokken alsof het ging opstijgen. Ook waren in 
het houtgewas, aan de rand van het bos, rompen van afgedankte vliegtuigen 
geplaatst, met de staart uitstekend. Er werd in die dagen zelfs verteld, dat de 
geallieerden op de hoogte waren van de afleidingsmanoeuvre, en nu en dan 
houten bommen afwierpen. 

o Relevant, verdere evaluatie in hoofdstuk 4. 

ERE 109 

Verder wordt op het grondgebied van de Gemeente Alphen en Riel, op een 
plaats bekend staande als "De Kiek", een compleet schijnvliegveld aangelegd. 
Dit wordt gedaan in de hoop, dat men bij aanvallen uit de lucht deze plaats 
voor het echte vliegveld zal aanzien. Derhalve doet men alle mogelijke moeite 
het object zo goed mogelijk op te laten vallen. Bij het terrein staan een paar 
zoeklichten, er is luchtafweer en startbaanverlichting. Men beschikt er zelfs 
over een installatie om een houten namaakvliegtuig over de zogenaamde 
startbaan te laten bewegen. In de latere Duitse rapporten treffen we dit 
geheel aan onder de codenaam SF (Scheinflugplatz)-37. Het kreeg van de 
Duitsers ook wel de naam "Kamerun". 
 

 
o Relevant, verdere evaluatie in hoofdstuk 4. 

HOU4 23-24 

Zoals op vele andere plaatsen waar de Duitsers een vliegveld hadden 
maakten ze ook in de omgeving Fliegerhorst Gilze-Rijen een schijnvliegveld. 
Op een paar kilometer afstand van Gilze-Rijen, aan de spoorbaan van Tilburg 
naar Turnhout, genaamd “De Kiek”, werd een schijnvliegveld aangelegd. De 
Duitsers noemden dit schijnvliegveld SF37 Kamerun. Het had de vorm van 
een echt vliegveld met startbanen, rolbanen, verlichting en houten namaak 

LIN z.b.  
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vliegtuigen die mechanisch werden voortbewogen. Er werd een versterkte 
bunker gebouwd voor bediening en bewakingspersoneel. Het schijnvliegveld 
was van grote waarde voor de Duitsers en bij gevaar van Engelse 
bombardementen op Fliegerhorst Gilze-Rijen was het vliegveld in duisternis 
gehuld en was er op het schijnvliegveld volop activiteit zoals verlichting, het 
afschieten van lichtkogels en het bewegen van namaakvliegtuigen. Hierdoor 
werd er regelmatig een bomlading op het verkeerde vliegveld gelost. Van het 
schijnvliegveld is tegenwoordig niet veel meer terug te vinden dan een Duitse 
bunker.  
 

 
o Relevant, verdere evaluatie in hoofdstuk 4. 

Als locatie voor SF37 wordt door de Duitsers als plaats Brakel aangegeven. Dit 
is een buurtschap ongeveer 5 km ZO van het Vliegveld Gilze-Rijen, maar in 
lokale documentatie en dagboeken wordt gesproken over het ‘schijnvliegveld 
bij Alphen’. 

o Relevant, verdere evaluatie in hoofdstuk 4. 

ZWA1 547 

Oktober 
1940 

Duitse soldaten, die gevochten hadden in Frankrijk, werden ingekwartierd in 
Riel. De compagnie bestond uit ongeveer 180 soldaten. Op 25 mei 1941 
vetrokken de soldaten richting Rusland.  

o Niet relevant, geen betrekking tot NGE.  

ERE 103 

21 juli 1940 Door de geallieerden werden brisantbommen gegooid op het in aanbouw 
zijnde schijnvliegveld De Kiek om 1.00 uur. Dit veld werd door de Duitsers 
aangeduid met de naam Kamerun. Over de uitwerking is niets bekend. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 4.1. 

CDR1 81 

7 augustus 
1940 

Bomaanval op Kamerun om 23.30 uur. Resultaten niet bekend. Bij navraag 
door de burgemeester werd door de Duitse wacht aldaar gemeld dat er acht 
brisant- en twintig brandbommen waren geworpen. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 4.1. 

CDR1 81 

Er werden acht brisantbommen en twintig brandbommen op Kamerun 
afgeworpen.  

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 4.1. 

LIN z.b. 

13 augustus 
1940 

In de ochtend werden bommen geworpen ten noordwesten van Alphen. 
Vermoedelijk waren zij bestemd voor het schijnvliegveld Kamerun. 

CDR1 81-82 
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o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 4.1. 

17/18 
augustus 
1940 

In de nacht van 17 op 18 augustus 1940 stortte een Handley Page Hampden 
bommenwerper neer aan de Oude Maastrichtse Baan onder de gemeente 
Alphen en Riel. 

o Niet relevant, buiten gemeente Goirle.  

HOU4 36 

10 
september 
1940 

Om ongeveer 23.30 vond een bomaanval in de omgeving van Alphen plaats. 
Juiste plaats werd niet achterhaald, vermoedelijk op het schijnvliegveld 
Kamerun. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 4.1. 

CDR1 82 

30 
september 
1940 

Bomaanval in de omgeving van Alphen. Geen schade. 
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 4.1. 

CDR1 82 

10 oktober 
1940 

Bomaanval op Kamerun om 3.45 uur. Schade niet bekend. 
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 4.1. 

CDR1 82 

19 oktober 
1940 

Vier brisantbommen gevallen tussen Alphen en Goirle. Geen schade. 
o Niet relevant, geen specifieke locatie bekend.  

CDR1 82 

In de avond van de 19e oktober (18.00 uur) vielen volgens een eerste melding 
twee brisantbommen tussen Alphen en Gilze. Achteraf bleken het er vier te 
zijn en wel één op het grondgebied van Alphen en drie op het Goirlese. 

o Niet relevant, geen specifieke locatie bekend.  

HOU4 102 

20 oktober 
1940 

Bomaanval op Kamerun om 21.30 uur. Geen schade. 
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 4.1. 

CDR1 82 

7/8 
november 
1940 

Even over 20.00 uur vielen zo'n 40 kleine brisantbommen rond Gilze-Rijen in 
het kampement bij Rijen, op Klein Tilburg, Molenschot en ook bij Alphen en 
Baarle-Nassau. Deze nacht kwamen voor het eerst de zoeklichten en 
luchtafweer in actie. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 4.1. 

ZWA1 129 

11 november 
1940 

Om 6.00 uur een bomaanval op Kamerun. Er werden zes inslagen 
waargenomen. Schade niet bekend. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 4.1. 

CDR1 82 

15 november 
1940 

Bomaanval te Kamerun om 22.20 uur. Vier inslagen geteld. Van schade is 
niets bekend. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 4.1. 

CDR1 83 

24 november 
1940 

Engels vliegtuig neergestort ten westen van Riel om 22.00 uur. Bleek later op 
Tilburgs grondgebied te liggen. 

o Niet relevant, geen specifieke locatie bekend.  

CDR1 83 

Ten westen van Riel stort een vliegtuig neer. 
o Niet relevant, geen specifieke locatie bekend. 

ERE 110 

Een Duitse Ju-88 jachtbommenwerper stortte neer bij Tilburg. 
o Niet relevant, geen specifieke locatie bekend.  

SGLO T0909 

27 november 
1940 

Bomaanval op Kamerun. 
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 4.1. 

CDR1 83 

7 december 
1940 

Wederom een kleine bomaanval op Kamerun. Van enige schade is niets 
bekend. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 4.1. 

CDR1 83 

8 december 
1940 

Op deze dag waren er verschillende malen bomaanvallen op het 
schijnvliegveld Kamerun. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 4.1. 

CDR1 83 

15/16 
december 
1940 

In deze nacht verschillende hevige ontploffingen in Alphen gehoord. 
Herkomst onbekend. 

o Niet relevant, geen specifieke locatie bekend.  

CDR1 83 

27 december 
1940 

Een Engelse Blenheim bommenwerper kwam om 19.30 uur neer bij de Rielse 
Baan nabij Gilze. Van de drie bemanningsleden overleefde er één de crash. 

o Niet relevant, buiten gemeente Goirle.  

SGLO T0932 
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27/28 
december 
1940 

Een Blenheim van No. 21 Squadron, die neergeschoten was door de FLAK, is 
neergestort bij de Rielseweg. Hij had zijn aanval met bommen en 
boordwapens al uitgevoerd. 

o Niet relevant, buiten gemeente Goirle.  

ZWA1 144 

19 maart 
1941 

Bominslagen op Kamerun. Bleek op het afwerpterrein achter het 
schijnvliegveld te zijn. Er was glasschade aan vijf boerderijen. 
Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 4.1. 

CDR1 83 

23 april 1941 Bomaanval op Kamerun. 
Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 4.1. 

CDR1 83 

5 mei 1941 Bominslag op Kamerun of op het afwerpterrein. Wederom glasschade aan 
boerderijen. 
Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 4.1. 

CDR1 83 

9 mei 1940 Bommenaanval om 3.20 uur. Zeventien inslagen geteld op Kamerun. Over 
eventuele schade zijn geen gegevens. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 4.1. 

CDR1 83 

12 mei 1941 Bomaanval op Kamerun om 2.45 uur, vijftien inslagen geteld. Op Kamerun 
zou geen schade zijn. Er vielen ook bommen ten noordoosten van Alphen. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 4.1. 

CDR1 84 

13 juni 1941 Bomaanval op Kamerun om 2.10 uur. 
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 4.1. 

CDR1 84 

3/4 juli 1941 Er zijn bommen gevallen op het schijnvliegveld bij Alphen en in Ulvenhout. 
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 4.1. 

ZWA1 217 

21 juli 1941 Bomaanval met zeer zware bommen op Kamerun om 3.40 uur. 
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 4.1. 

CDR1 84 

8 augustus 
1941 

Te 0.30 uur en 1.00 uur. Bomaanval op Kamerun. Vielen ook bommen in de 
omgeving. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 4.1. 

CDR1 84 

12 augustus 
1941 

Bommen in de omgeving van Kamerun om 9.00 uur. 
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 4.1. 

CDR1 84 

19 augustus 
1941 

Bomaanval om 3.30 uur op Kamerun. Van schade is niets bekend. 
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 4.1. 

CDR1 84 

20 augustus 
1941 

Om 2.40 uur een aanval op Kamerun. Van schade is niets bekend. 
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 4.1. 

CDR1 84 

Om 2.40 uur vielen twaalf brisantbommen van vijftien kg op en nabij het 
schijnvliegveld Kamerun. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 4.1. 

HOU5 196 

10/11 
oktober 1941 

Fighter Command. Twee Havocs naar Gilze-Rijen. Eén kon geen aanval 
uitvoeren daar de bomdeuren niet open wilden. De tweede wierp 
brandbommen af op Gilze-Rijen met als gevolg één grote en twee kleine 
branden. Deze Havoc deed ook een aanval op Eindhoven en claimde daarbij 
een groot vliegtuig op de grond te hebben vernietigd. 
 
Beide aanvallen werden gedaan op schijnvliegvelden. De SF37 bij Brakel (voor 
Gilze) en de SF38 bij Dun (voor Eindhoven). Op de SF37 ging een schuur, met 
daarin een tractor en een benzinereservoir, in vlammen op. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 4.1. 

ZWA1 275 

7/8 
november 
1941 

Hoewel velen een alternatief doel kozen - zo vielen er 's avonds ook bommen 
op de SF's 37 en 61, respectievelijk Brakel bij Gilze-Rijen. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 4.1. 

ZWA1 292 

9 december 
1941 

Om ongeveer 22.30 uur kwamen in de nacht van 8 op 9 december 1941 zeer 
veel brandbommen op het schijnvliegveld Kamerun en omgeving. Uit nadere 
mededeling van de Duitse wacht van het schijnvliegveld Kameroen blijkt, dat 
het hier Duitse brandbommen betreffen, die geen schade hebben aangericht. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 4.1. 

HOU5 107 
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Zeer veel brandbommen werden om 20.30 uur afgeworpen op Kamerun en 
de directe omgeving ervan. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 4.1. 

CDR1 84-85 

11 december 
1941 

Eén Typhoon van No 257 Squadron kreeg motorstoring bij Goirle en de piloot 
F/O Logan moest van zijn parachute gebruik maken. 

o Niet relevant, geen specifieke locatie bekend.  

ZWA2 475 

12/13 
december 
1941 

Fighter Command. Twee Havocs naar Gilze-Rijen, waar beide hun bommen 
afwierpen. De bommen zijn niet gevallen op het vliegveld, maar op het 
schijnvliegveld SF37 bij Alphen. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 4.1. 

ZWA1 309 

1942 Een zeemijn werd afgeworpen tussen De Kiek en de Leeuwerkeneik in 1942. 
Door Duitse eenheden werd de zeemijn tot ontploffing gebracht, waardoor 
de oude hoeve Leeuwereneik met de grond gelijk werd gemaakt. 
 

 
o Niet relevant, zeemijn reeds onschadelijk gemaakt.  

EIJ4 8 

26 maart 
1942 

Bominslagen in of om Kamerun om 0.00 uur en 0.15 uur. 
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 4.1. 

CDR1 85 

28 maart 
1942 

Zware ontploffingen in omgeving van Kamerun om 23.15 uur en 23.30 uur. 
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 4.1. 

CDR1 85 

13 april 1942 Bommen gevallen noordoost van Alphen, omgeving Kamerun. 
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 4.1. 

CDR1 85 

23 april 1942 Bij het verbranden van aardappelloof ontplofte een blindganger op de akker 
van Timmermans in de omgeving van het Rielse Hoefke. Eén licht gewonde. 

o Niet relevant, betreft incident.  

CDR1 85 

P.J. Tmmermans stookte bij het Riels Hoefke aardappelloof op. Vermoedelijk 
zat op die plaats in de grond een onontplofte granaat van de afweerdienst 
van Kameroen. Bij de ontwikkelde warmte ontplofte de granaat en 
Timmermans liep verwondingen op in de buik. 

o Niet relevant, betreft incident.  

ERE 110 

30 april 1942 Vier niet ontplofte bommen gevonden in de omgeving van Kamerun. 
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 4.1. 

CDR1 85 

18 mei 1942 Onontplofte bommen gevonden noordwest van Riel. 
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 4.1. 

CDR1 85 

1/2 juni 1942 Die nacht vielen er ook bommen op de SF's 31 en 37, respectievelijk bij 
Ouddorp en Brakel. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 4.1. 

ZWA1 365 
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2 juni 1942 Bomaanval op Kamerun, lichte glasschade aan boerderijen. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 4.1. 
CDR1 85 

8/9 juni 1942 Gilze-Rijen rapporteerde bommen op SF37 bij Brakel. 
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 4.1. 

ZWA1 370 

23/24 juni 
1942 

Fighter Command. Eén Boston wierp zijn bommen af op Gilze-Rijen. De 
bommen vielen niet op het vliegveld Gilze-Rijen maar op de SF37 bij Brakel. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 4.1. 

ZWA1 373 

26 juni 1942 Bomaanval te Kamerun om 00.45 uur. 
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 4.1. 

CDR1 85 

30 juni 1942 Bommen gevonden ten noordoosten van Alphen in de omgeving van 
Kamerun. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 4.1. 

CDR1 85 

7 september 
1942 

Neerstorten van een Wellington bommenwerper bij de spoorlijn in de 
omgeving van de Kiek. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 5.1. 

CDR1 85 

Tussen de bunker en de spoorlijn bij de Kiek kwam een Engelse Wellington 
bommenwerper neer. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 5.1. 

EIJ4 6 

Tussen 4.00 uur en 5.00 uur stortte een Engelse Wellington bommenwerper 
neer langs de spoorlijn bij schijnvliegveld De Kiek. Na de val vloog het toestel 
onmiddellijk in brand. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 5.1. 

HOU6 55 

Een Vickers Wellington III van No. 75 Squadron werd neergeschoten door een 
Duits jachtvliegtuig en kwam rond 4.50 uur neer bij schijnvliegveld De Kiek. 
De vijf bemanningsleden kwamen allen om het leven. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 5.1. 

SGLO T1813 

15 oktober 
1942 

Op 15 oktober 1942 was om omstreeks 21.30 uur een drietal bommen 
ontploft bij Nieuwkerk. Twee bommen ontploften in een perceel dennenbos 
en één in een aangrenzend perceel eikeslaghout, gelegen nabij de 
Nederlands-Belgische grens op ongeveer 200 meter ten zuiden van 
Poppelseweg 15, hotel ‘De Golf’. Mogelijke aanwezigheid van blindgangers 
werd onderzocht, doch niet aangetroffen. Elke bom had een krater in de 
grond gemaakt van ca. tien meter en een diepte van ca. zeven meter. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.5. 

BON 67 

15/16 
oktober 1942 

Een Halifax deed een aanval op een 'verlichte startbaan' ca. 16 km ZW van 
Gilze-Rijen, maar resultaten werden niet waargenomen. Dit was het 
schijnvliegveld SF37 bij Brakel. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 4.1. 

ZWA1 414 

5 juli 1943 Vondst van acht flesjes fosfor in Vijfhuizen, die, zoals omwonenden meldden, 
door een vliegtuig waren uitgegooid. 

o Niet relevant, geen specifieke locatie en datum bekend.  

CDR1 86 

19 augustus 
1943 

Vliegtuigen boven Alphen, vliegende richting Gilze. Een van de vliegtuigen 
beschoot het dorp. Ook in Riel kwamen deze laagvliegende vliegtuigen over, 
waarbij zij enkele splinterbommen afwierpen. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.7. 

CDR1 86 

Boven Riel vielen splinterbommen, 15 in het geheel, echter zonder schade aan 
te richten. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.7. 

ERE 107 

Amerikaans bombardement op Gilze-Rijen. Daarbij werden ook bommen 
afgeworpen op de spoorlijn tussen Tilburg en Baarle-Nassau. 
 

JON 76 
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o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.7. 

Het vliegveld Gilze-Rijen. Van de tweede formatie van 67 B-17’s, voerden 39 
een aanval uit, met een bewolking van 2/10 tot 3/10, lichte nevel en een zicht  
van 5 tot 10 mijl. Er werden 25 ton brisant GP en 20 ton fragmentatiebommen 
afgeworpen, met resultaten die varieerden van slecht tot goed. 28 B-17’s 
voerden geen aanval uit. Het flakvuur was zwak tot licht en de vijandelijke 
oppositie in de lucht middelmatig. Als gevolg van luchtgevechten claimden 
de bommenwerpers 13 vliegtuigen te hebben neergeschoten, negen 
vermoedelijk neergeschoten en zeven beschadigd. Drie B-17's keerden niet 
terug. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.7. 

ZWA2 65 

20 oktober 
1943 

Er vond op 20 oktober 1943 een bombardement plaats, waardoor een paar 
boerderijen ter hoogte van Looienhoek werden verwoest. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.8. 

CDR2 31 

Op 20 oktober 1943 verschenen rond het middaguur Amerikaanse 
bommenwerpers boven Gilze met de bedoeling het vliegveld te 
bombarderen. Het schijnvliegveld ‘De Kiek’ moet hen in verwarring gebracht 
hebben: het gehucht Brakel kreeg de volle lading en betreurde naast veel 
ravage drie slachtoffers. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.8. 

BON 57 

Rond 13.00 uur loeiden sirenes van het luchtalarm. Vlak daarna naderde een 
formatie van vijftien tot twintig Amerikaanse bommenwerpers van het type B-
17. Het zware afweergeschut van Gilze-Rijen opende het vuur. Vanuit een van 
de vliegtuigen werd een lichtkogel afgeschoten die een sterke rook 
ontwikkelde. Op dat ogenblik lieten alle vliegtuigen gelijktijdig hun bommen 
vallen. Geweldige explosies volgden; zwarte en gele stofwolken stegen op uit 
de richting tussen Alphen en Riel. Daar lag het gehucht Brakel waar de 

EIJ 7-8 
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bommen terecht kwamen en een enorme ravage aanrichtten. Zes boerderijen 
werden zo goed als geheel vernield door voltreffers, twee boerderijen raakten 
zwaar beschadigd en nog eens achttien woningen en andere gebouwen 
liepen glas- en dakschade op. Er vielen drie slachtoffers, waarvan er één een 
halve dag later onder in een van de bomtrechters werd gevonden. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.8. 
Tijdens een Amerikaanse luchtaanval werden bommen afgeworpen op 
Kamerun. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.8. 

LIN z.b. 

Te 14.15 uur kwam een grote formatie over het dorp Alphen gevlogen, 
richting ZW-NO. Te ongeveer 14.30 uur werd vanuit een vliegtuigen een zeer 
schel licht afgeschoten hetwelk daarna een sterke rook ontwikkelde. Op dat 
ogenblik lieten alle vliegtuigen gelijktijdig hun bommen vallen. Deze kwamen 
hoofdzakelijk terecht in en rond het gehucht Brakel (Riel), waar een 
verschrikkelijke ravage ontstond. Zes boerderijen werden zo goed als geheel 
vernield door voltreffers en zijn voor verdere bewoning absoluut ongeschikt. 
 
Behalve van deze zes totaal vernielde huizen zijn ook de bewoners van 3 
andere woningen geëvacueerd wegens het gevaar van in de nabijheid 
gelegen blindgangers. Een voltreffer was midden op de drukke verkeersweg 
Alphen-Riel terecht gekomen en had daar een gat van plm. 8 meter middellijn 
en 5 meter diep geslagen. Er werden 146 bomtrechters aangetroffen. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.8. 

CDR1 87-89 

Op 20 oktober 1943 kwam een zwaar bombardement over het gehucht 
Brakel, uitgevoerd door een Amerikaanse formatie van Flying Fortresses met 
Spitfires. Blijkbaar hebben de Amerikanen zich laten misleiden door de Duitse 
camouflagewerken, en meenden dat het schijnvliegveld, aldaar in de buurt, 
het vliegveld van Gilze-Rijen was. De toren van Riel zagen zij aan voor die van 
Hulten en zij namen het nabijgelegen gehucht onder vuur, in de mening het 
vliegveld te treffen. Een 200 bommen van 60 cm. middellijn werden 
uitgeworpen, kuilen gravend van 6 en 8 m. diepte. Om 14.30 uur vond het 
bombardement plaats. Zes boerderijen werden zo goed als geheel vernield 
door voltreffers, Riel B16, B17, B20, B26 en B27.  
 
Een voltreffer kwam terecht midden op de verkeersweg Tilburg-Alphen, en 
sloeg een gat van 8 m. middellijn en 5 m. diepte. Aldaar waren 164 
bomtrechters en er zaten nog 12 blindgangers, waarvan later 3 bleken 
ontploft te zijn. De andere gebouwen van het gehucht liepen haast alle 
schade op aan glas en daken. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.8. 

ERE  107-
108 

Vliegtuigen lieten bommen vallen op Brakel in Riel. 
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.8. 

GEE1 110 

Een Amerikaanse aanval op Gilze-Rijen vond plaats op 20 oktober 1943. De 
bommen zijn niet op het vliegveld van Gilze-Rijen maar in en rond het 
gehucht Brakel tussen Alphen en Riel terecht gekomen en hebben een 
enorme ravage aangericht. Zes boerderijen werden zo goed als geheel 
vernield door voltreffers, twee boerderijen zijn zwaar gehavend en nog eens 
achttien woningen en andere gebouwen liepen glas- en dakschade op. Een 
voltreffer midden op de weg van Alphen naar Riel had een gat geslagen van 8 
meter middellijn en 5 meter diep. Het verkeer was hierdoor geheel gestremd. 
 

HOU6 176-
180 
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o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.8. 

Zestien machines van de 379e Group laten 166 bommen van 500 lbs op het 
schijnvliegveld bij Alphen vallen. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.8. 

VEE 71 

Er zijn circa 35 brisantbommen afgeworpen, die 1 km ten oosten van het 
schijnvliegveld bij Brakel terecht kwamen en nog eens 125 brisant- en een 
aantal staafbrandbommen die op de gemeentes Alphen, Riel, Waalwijk, 
Huijbergen, Woensdrecht, Terneuzen etc. 
Het KTB van Gilze-Rijen meldde verder: '15.00 uur: Afworp van een aantal 
brisantbommen op het baanvak Tilburg-Alphen bij het dorp Riel. De spoordijk 
en een deel van het dorp Riel werden vernield. Er werden 35 inslagen 
vastgesteld. Het inslaggebied ligt ongeveer 1 km vanaf SF37 (Brakel). Het 
doelwit was vliegveld Gilze-Rijen. Onder de militairen vielen geen doden of 
gewonden en er was geen materiële schade. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.8. 

ZWA2 107 

3 november 
1943 

Bomaanval op Kamerun. Veel glasschade en schade aan dakbedekking in de 
omgeving. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.9. 

CDR1 86 

Op 3 november 1943 te 19.00 uur waren vliegtuigen boven Riel. 
Zware ontploffingen deden zich voor in de buurt van schijnvliegveld 
Kameroen. Daardoor was in het kerkdorp Riel schade aan gebouwen en 
daken ontstaan. Ongeveer tachtig zeskantige brandbommen werden boven 
Riel afgeworpen, die in een open veld terecht kwamen. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.9. 

ERE 109 

3/4 
november 
1943 

Fighter Command. 26 Mosquito’s en 5 Beaufighters worden uitgestuurd 
naar België, Nederland en NW Duitsland. Het merendeel ter ondersteuning 
van de operaties van Bomber Command.  De Duitsers rapporteren: Om 20.15 
uur worden 4 brisantbommen van 220 kg (500-ponders) op het vliegveld 
Gilze-Rijen afgeworpen en ca. 100 meter van de Kommandantur en 20 meter 
van huis no. 45 op het vliegveld terecht komen. Er is lichte schade aan het 
huis. Ook werd gemeld dat er acht brandbommen aan de zuidrand van SF37 
bij Brakel vielen, zonder schade aan te richten. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.9. 

ZWA2 112 

30 november 
1943 

Op 30 november 1943 vond om 11.30 uur een luchtgevecht boven de 
gemeente Goirle plaats. Eén toestel kwam brandend uit de lucht vallen en 
kwam loodrecht in de Leij terecht, waarna zich een geweldige explosie had 

BON  58-60 
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voorgedaan. Brokstukken lagen overal verspreid. Vermoedelijk zat de 
bemanning nog in het vliegtuig aangezien geen parachutes waren 
waargenomen in de omgeving door ooggetuigen.  
 
In september 1947 kreeg een Tilburgse aannemer van grondwerken opdracht 
van de Amerikaanse regering om het wrak uit het Leij te bergen. Men ging 
ervanuit dat de inzittenden zich in het wrak bevonden. Op 10 oktober 1947 
was er nog weinig resultaat geboekt vanwege het wassende grondwater. 
Daarna ontbreekt elke berichtgeving in de krant. Zelfs de burgemeester was 
er schijnbaar niet van op de hoogte dat het lijk van de Amerikaanse piloot 
Robert Edward Babbitt reeds op 14 oktober 1947 was geborgen en 
herbegraven op het Amerikaanse Militair kerkhof “Ardennes” in Neuville-en-
Condroz. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 5.2. 
Op 30 november 1943 stortte nabij het landgoed Gorp en Roovert, 
waarschijnlijk, een Engelse jager neer. Het toestel boorde zich in de Leij en 
verdween geheel onder water. Van eventuele overlevenden is niets bekend. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 5.2. 

HOO1 48 

Op 30 november 1943 stortte een (vermoedelijk) Engels jachtvliegtuig neer 
op de grens van de gemeente Hilvarenbeek-Goirle. Het vliegtuig kwam in de 
Leij terecht. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 5.2. 

KEM 139 

Een Amerikaanse Republic P-47 jachtvliegtuig stortte om 11.30 uur op 30 
november 1943 neer in de rivier Leij ten zuiden van Goirle/Hilvarenbeek. Het 
toestel was vermoedelijk neergeschoten door Duitse jachtvliegtuigen. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 5.2. 

SGLO T3159 

25 januari 
1944 

Op 25 januari 1944 had een zware aanval plaats op het schijnvliegveld, in de 
volksmond genaamd "De Kiek". Bommen vielen in het gebied van de 
gemeente in de akkers van W. Graafmans, B.4 te Riel. Schade werd niet 
berokkend. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.10.  

ERE 109 

23 april 1944 Aan de Abcovensedijk, op de linkeroever van de Leij juist voor de brug, lag 
vroeger het eeuwenoude huis ‘Ter Loo’. Om 2.00 uur op 23 april 1944 stortte 
op dit huis een Halifax bommenwerper neer. Het vliegtuig was op de 
terugweg van een bombardement op Düsseldorf. Het vliegtuig was in de 
lucht geëxplodeerd, want het viel in diverse stukken naar beneden. Twee 
motoren en de staart kwamen elders terecht. Het staartstuk was o.a. 
neergekomen bij het pand van Doevendans aan dezelfde weg. Bij het wrak 
werden vijf lijken aangetroffen. Om ongeveer 8.00 werd het lichaam van een 
zesde bemanningslid gevonden. De zevende had het overleefd. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 5.3. 

BON 60 

Op 23 april 1944 stortte een vliegtuig, type Halifax, brandend neer op Huize 
'Ter Loo' op het Abcovens Dijkje. Van de zeven koppige bemanning vonden 
er zes de dood. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 5.3. 

HOO1 48 

Een Engelse Halifax bommenwerper stortte om 2.00 uur op 23 april 1944 neer 
nabij het Abcovensedijkje te Goirle. Slechts één bemanningslid overleefde de 
crash. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 5.3. 

SGLO T3612 

25 mei 1944 Op 25 mei 1944 kwam omstreeks 2.30 uur een Halifax bommenwerper op de 
Regte Heide terecht. De Duitse Wehrmacht was als eerste ter plaatse en had 
een zwaargewonde naar het ziekenhuis afgevoerd. Bij het vliegtuig lagen de 
lijken van zeven bemanningsleden. De brokstukken lagen verspreid in het 
weiland.  
 

BON 64-65 
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De sporen van de vliegtuigwielen waren op de grond zichtbaar. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat de piloot een noodlanding wilde uitvoeren, die 
waarschijnlijk succesvol zou zijn verlopen indien het riviertje ‘De Donge’ het 
pad van de bommenwerper niet gekruist zou hebben. Deze barricade was 
funest: het vliegtuig brak in vele stukken. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 5.4. 
Een Engelse Halifax III bommenwerper van 158 Squadron van Bomber 
Command wordt op terugweg van Aken geraakt door Flak. Het toestel stort 
neer op de Hei (Noord-Brabant) langs de Dongense vaart nabij Dongen, 12 
km noordwest van Tilburg. Alle bemanningsleden komen hierbij om het leven. 
[12 km ten zuidwesten van Tilburg is aannemelijker] . 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 5.4. 

CHO 241 

Op 25 mei 1944 kwam een Halifax neer nabij het 'Riels Hoefke'. Hierbij 
vonden van de acht bemanningsleden er zeven de dood. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 5.4. 

HOO1 48 

Een Engelse Halifax bommenwerper stortte om 1.22 uur op 25 mei 1944 neer 
op de ‘Regte Heide’ bij Goirle. Slechts één bemanningslid overleefde de crash. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 5.4. 

SGLO T3713 

Een Engelse Halifax bommenwerper kwam op 25 mei 1944 neer nabij de 
‘Regte Heide’ onder Riel. Op onderstaande foto zijn enkele brokstukken van 
het vliegtuig te zien. 
 

 
 
Aangekomen bij de wijd verspreide wrakstukken zien ooggetuigen hoe 
onfortuinlijk het grote vliegtuig is neergekomen, tussen de buurtschap Brakel 
en het riviertje de Donge nauwelijks een kilometer van het schijnvliegveld, in 
het open veld weliswaar. Na eerst even de grond te hebben geraakt moet het 
vliegtuig weer zijn opgetrokken of -gesprongen om vervolgens, na de topjes 
van een bomenrij te hebben meegenomen, enkele honderden meters 
daarachter met een smak neer te ploffen in akkerland. Daarbij totaal in 
stukken brekend zijn grote delen van het vliegtuig nog bijna tweehonderd 
meter voortgerold en -geschoven tot in een wat lager gelegen weide. Daar 
zijn enkele koeien gedood, naar men zegt zes. Een paar Duitse militairen 
bewaken de plaats waar de meeste wrakstukken zijn terechtgekomen. Men 
kan vanaf de akker niet waarnemen of er lijken zijn geborgen. Vooraan op het 
land liggen afgerukte propellerbladen, verbogen en gebroken. Ook allerlei 
kleinere delen als plexiglas, aluminium, mitrailleurpatronen, stukken draad en 
kabel, enz. enz. 

HOU7 61 
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o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 5.4. 

3 juni 1944 Op de ‘Regte Heide’ in Goirle werd door de Duitsers opnieuw geoefend met 
scherpe munitie. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 9.2. 

EIJ1 4 

7 augustus 
1944 

Van 9.30 uur tot 11.00 is er luchtalarm en in het zuiden vliegen veel 
bommenwerpers voorbij, begeleid door jagers. Het is vrij helder weer met 
verspreide aItocumulusbewolking. Om 11.50 uur wordt opnieuw alarm 
gemaakt, als uit het zuidoosten een formatie van ongeveer 15 Liberators 
nadert en een brede strook van condensatiestrepen langs de hemel trekt in 
de richting Gilze. Plotseling vallen enkele tientallen bommen naar beneden, 
die aan de Rielse Baan neerkomen. Eén man wordt er vrij ernstig door 
gewond in de rechterschouder. 
 
Nu begint het zware afweergeschut te vuren, terwijl de bommenwerpers met 
vol motorvermogen op het vliegveld aansturen. Reeds vallen nieuwe series 
bommen naar beneden, maar nu zullen de gevolgen veel ernstiger zijn. Ze 
slaan in tussen de huizen op Verhoven, niet ver van de plaats, die een maand 
geleden ook reeds getroffen is. De rest van de bommen valt in het open veld 
en op het vliegveld, waar Luftwaffesoldaat Knappmann sneuvelt.  
 
Volgens rapporten van de burgemeesters van Alphen en Riel en Gilze c.a. zijn 
aan de Rielse Baan 48 splinterbommen van ten hoogste 50 kg terecht 
gekomen en op er nabij Verhoven nog eens ca. 200 stuks, de op het vliegveld 
neergekomen projectielen niet meegerekend. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 4.1. 

HOU7 100-
101 

Ditmaal is dat door een onverwachts bombardement dat plaats vond op 7 
augustus. De gehele voormiddag zijn de Amerikanen op deze nevelige 
zomermorgen al in de lucht en al ander half uur lang is het luchtalarm 
geweest. Als om tien voor twaalf opnieuw sirenes klinken en ditmaal uit het 
zuidoosten vliegtuigen naderen, verkeert iedereen in de veronderstelling dat 
zij "ongevaarlijk" en van Duitsland uit op retour naar hun thuisbasis onderweg 
zijn. Plotseling felle explosies in de buurt van het schijnvliegveld bij Alphen; 
dan rennen naar de schuilkelders! Hoog in de lucht is reeds het door merg en 
been dringend zoemgeluid te horen. Voor enkelen is het al te laat, want dan 
donderen de bommen neer op het vliegveld en de huizen van Gilze 
(Verhoven) . 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 4.1. 

VEE 108 

Het dagboek van Gilze-Rijen meldde echter dat rond 11.50 uur ca. 15 B-24's 
uit het zuidoosten kwamen aanvliegen en hun lading scherfbommen 
afwierpen die ten dele op het veld, het schijnvliegveld bij Alphen en de huizen 
van Verhoven terecht kwamen. Met jammer genoeg weer burgerslachtoffers 
en materiële schade. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 4.1. 

ZWA2 266 

Zomer 1944 Het dorpje Riel was bij een bombardement in de zomer van 1944 zwaar 
getroffen. 

o Niet relevant, onduidelijk welk bombardement wordt bedoeld.  

LOO2 64 

Tabel 6: Overzicht gebeurtenissen Duitse bezetting tot juni 1944. 
 

De periode juni ’44 (D-Day) tot en met oktober ‘44 
De voorbereidingen voor operatie Overlord waren al begin 1943 begonnen. De Duitse kustverdediging (de 
Atlantikwall) werd zwaar ondermijnd na de geslaagde geallieerde landingen op 6 juni 1944. De geallieerde 
opmars naar het noorden verliep redelijk voorspoedig. De geallieerde opmars werd net ten zuiden van Nederland 
wat vertraagd door een ijlings door de Duitsers opgetrokken verdedigingslinie. 
Desondanks werd de tegenstand snel gebroken en kon operatie Market Garden van start gaan. In deze operatie 
zou de nadruk komen te liggen op de juiste afstemming en samenwerking van de luchtlandingstroepen (deel van 
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de operatie dat de naam Market kreeg) en de grondtroepen (operatie Garden). Het primaire doel van de operatie 
was de inname van de bruggen over de waterwegen tussen Eindhoven en Arnhem. Om de geallieerde opmars te 
laten slagen was het belangrijk om de diverse steden en dorpen die op de route lagen van de opmars te bezetten 
en te behouden met parachutisteneenheden totdat de landlegers de steden en dorpen bevrijden. Voor deze 
periode is de volgende informatie aangetroffen: 

 
Datum / jaar Gebeurtenis Bron Pag. 
5 september 
1944 

Het schijnvliegveld bij De Kiek werd onbruikbaar gemaakt. 
o Relevant, verdere evaluatie in hoofdstuk 4.   

ERE 118 

8 september 
1944 

In een bocht naar Brakel hadden de Duitsers op 8 september 1944 de weg 
opgeblazen. Ook werd die dag een Duitse munitiewagen vanuit een vliegtuig 
eerst achtervolgd en toen tussen Alphen-Oosterwijk en Gilzer-steenweg 
gemitrailleerd, zodat hij ontplofte. Die avond werd ook door geallieerden een 
munitiedepot op de Brakel zo onder handen genomen, dat het de lucht in 
ging. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.11. 

CDR1 78 

Tussen Alphen en Riel duiken twee Typhoons om omstreeks 17.00 uur 
viermaal in scheervlucht over een daar ontdekte vijandelijke colonne en 
schieten drie munitiewagens in brand: zwarte rook op drie plaatsen en 
hoorbare ontploffingen. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.11. 

HOU7 131 

18 
september 
1944 

Een Amerikaanse Republic P-47 jachtvliegtuig kwam om 14.15 uur neer 
tussen Gilze en Riel. De piloot overleefde crash. 

o Niet relevant, geen specifieke locatie bekend.  

SGLO T4134 

Oktober 
1944 

Vlak voor de bevrijding van Goirle in oktober 1944 stortte een jachtvliegtuig, 
bewapend met vier mitrailleurs, neer tussen de frontlinies. Het is onbekend 
om wat voor type vliegtuig het gaat en wat de specifieke datum was. Volgens 
een ooggetuige was een verongelukte jager voorbij de akker na het Gorps 
Baantje, op ca. twintig meter van de Poppelseweg in het bos van de baron 
terecht gekomen. De ooggetuige dacht dat het ongeluk na de bevrijding had 
plaatsgevonden. 

o Niet relevant, geen specifieke locatie en datum bekend.  

BON 66 

Door een granaatinslag in oktober 1944 in de Fabrieksstraat kwam één 
persoon om het leven. 

o Relevant, verdere evaluatie in hoofdstuk 6.   

BRO2 21 

Er stond een luchtafweergeschut tussen twee boerderijen bij de Brakel. 
o Niet relevant, betreft incident.  

CDR2 32 

Riel bracht het er beter af dan Alphen. Af en toe werd er wel eens op de kerk 
geschoten. De bakkerij van Cleijssen was ook getroffen door een granaat. Riel 
werd niet bevrijd. De Polen zijn over de Hoevens en achter dat bommenveld 
om via Looienhoek en Spaansehoek naar Gilze getrokken. De Engelsen zijn 
over de Regte Hei en via café De Vriendschap op Tilburg aangegaan, die 
hebben Riel ook laten liggen. 

o Relevant, verdere evaluatie in hoofdstuk 6.  

CDR2 74-75 

Tilburg was aan de noord-, oost- en zuidoostzijde afgegrendeld en vormde 
een half voltooide 'vesting'. Half voltooid, omdat de west- en zuidwestzijde 
geen natuurlijke of kunstmatige verdedigingslinie kenden. Wel hebben de 
Duitsers eraan gewerkt door het aanleggen van tankgrachten bij en over de 
Goirleseweg, Rielseweg en het Bels lijntje. 

o Relevant, verdere evaluatie in hoofdstuk 7.  

BEE2 174 

De artillerie van de Engelsen schoot als regelmaat één granaat af, elke 3 tot 4 
minuten en hun doel was de rijksweg tussen Alphen en Riel constant onder 
vuur te houden. Dit om de Duitsers af te schrikken die de weg wilden 
gebruiken. 

o Relevant, verdere evaluatie in hoofdstuk 6.  

CDR1 63 
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Er vond een plaats luchtaanval van enkele Spitfires, die hun doel zagen op de 
rijksweg, vlak bij de Druisdijk. Een klein konvooi van Duitse vrachtwagens 
werd onder vuur genomen en toen de taak volbracht was, zagen en hoorden 
wij plotseling een kleine vuurspuwende berg van granaten en andere munitie. 
Het schijnt, dat enkele kogels van de vliegtuigen terecht gekomen waren 
tussen een dennenbosje van ongeveer 50 bij 50 meter, nabij de rijksweg, 
recht tegenover de Druisdijk. Hierin bleek dus munitie verstopt te zijn. De 
gevolgen waren beangstigend. Duizenden granaten vlogen in het rond en 
velen belandden nabij een boerderij. Het duurde bijna drie uur alvorens het 
rustig werd. Wel kwamen de Spitfires terug om het nieuw ontdekte doel nog 
eens goed onder vuur te nemen en met groot succes. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.11. 

CDR1 66-67 

Op meerdere plaatsen in Goirle waren er tijdens de september- en 
oktoberdagen van 1944 Duitse loopgraven aangelegd, omdat Goirle in de 
frontlinie lag. In het noordelijke deel van het terrein liggen de resten van 
Duitse loopgraven uit 1944 (de gele cirkels). Op een luchtfoto uit die tijd zijn 
duidelijk de pas gegraven stellingen te zien. Ter plekke in het veld liggen in 
totaal nog 3 à 400 meter restanten van de loopgraven. 
 

 

. 
o Relevant, verdere evaluatie in hoofdstuk 7 en paragraaf 9.2. 

DVH 11 
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Vlak voor de bevrijding in oktober 1944 stortte een jachtvliegtuig neer tussen 
de frontlinies. 

o Niet relevant, geen specifieke locatie bekend.  

HOO1 48 

Goirle wordt in de laatste weken voor de bevrijding vele malen beschoten. 
o Relevant, verdere evaluatie in hoofdstuk 6.   

JAN1 118 

In oktober 1944 werd de Duitse artilleriestelling op het Hoogeind door 
Engelse artillerie, gelegerd in de bossen rond Nieuwkerk, beschoten. 

o Relevant, verdere evaluatie in hoofdstukken 6 en 7.  

WIE1 30 

3 oktober 
1944 

Duitse troepentransporten trokken in de richting van Goirle en Riel. Op 
Broekhoven nestelden zich Duitse soldaten en de Duitse artillerie werd 
opgesteld in het Leijpark, het Groenewoud en Abcoven. Bij de brug over de 
Leij werden versperringen aangebracht en op, de Rielse- en Goirleseweg 
werden in allerijl tankgrachten gegraven en andere hindernissen 
aangebracht. 

o Relevant, verdere evaluatie in hoofdstuk 7.  

BEE1 204 

4 oktober 
1944 

Poppel was op 4 oktober bevrijd door de 49ste Britse Infanteriedivisie en de 1e  
Poolse Pantserdivisie die eind september via Rijckevorsel en Merksplas naar 
het noorden waren opgerukt. Om de gehuchten Nieuwkerk en Aerle werd 
fel gevochten. De Engelse infanteristen liepen in de Poppelse bossen evenwel 
vast op de verbeten Duitse weerstand, evenals dat met de Polen ten noorden 
van BaarIe Nassau het geval was. De Duitse artillerie, die onder meer stond 
opgesteld bij de Nieuwkerksedijk, vuurde voortdurend op de Engelsen. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.1. 

KMA 9 

Toch was op 4 oktober ons dorp reeds bijna bevrijd. Poppel en Hilvarenbeek 
waren toen bevrijd, om Aerle en Nieuwkerk werd gevochten. Vanaf de 
Nieuwkerksedijk vuurden de Duitsers op de Britten en wat te verwachten was 
gebeurde, de ‘Tommies’ vuurden terug met alle gevolgen van dien. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.1. 

HOO2 14 

5 oktober 
1944 

In de morgen van donderdag 5 oktober trachtte een bataljon van de 146e 
Brigade vanuit Poppel door te stoten in noordelijke richting. Het was het 
Hallamshire Bataljon (Hallams) samen met de onderdelen van de 
verkenningsafdeling en Canadese tanks. Over de weg van Poppel naar Goirle 
rukten zij op, waarbij felle gevechten geleverd werden met de Duitse 
verdediging. Rond 13.00 uur bereikten zij de brug over de Leij bij de Hoge 
Vonder. 
 
Een ooggetuige (C. van Bijsterveldt): 
 
“Wij zaten in de schuilkelder. De oudste zoon moest even weg maar kwam 
onmiddellijk terug omdat het buiten kogels begon te regenen. Op dat 
moment kwamen er enkele kleine Engelse tanks uit de richting van de 
Belgische grens. Aan één van de tanks hingen enkele dode kippen. Even later 
kwam er een Engelse soldaat het erf op, en kwam naar de schuilkelder om te 
zien of zich daar Duitsers bevonden. Er werd intussen hevig geschoten en het 
huis aan de overzijde van de weg stond in brand. Wij zijn toen uit de 
schuilkelder gekomen en hebben geprobeerd de brand bij de overbuurman 
te blussen […] Het gevecht verplaatste zich geleidelijk in de richting van de 
Hoge Vonder…” 
 
Een ooggetuige op Breehees (J. de Laat): 
 
“Vanaf Breehees zag men de hoge canadapopulieren bij de Poppelseweg als 
lucifers afknappen. De huizen langs de weg kregen veel voltreffers te 
verduren. Eén van de Duitsers die op Breehees lag, zag door zijn veldkijker 
dat de geschutskoepels van de tanks naar Breehees draaiden. Hij riep: De 
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Tommy komt. Zoek snel dekking in de kelder! Er barstte een hevige 
beschieting los. Het dak van het woongedeelte van de familie Lemmens vatte 
al spoedig vlam. Twee zonen van Lemmens trachtten nog te redden wat er te 
redden was en klommen tijdens het helse granaatvuur op het dak om de 
brand te blussen. Het huis bleef behouden. […] Alle boerderijen en stromijten 
op Breehees werden getroffen door de inslaande granaten. Aan het 
onophoudelijke mitrailleurvuur leek geen einde te komen.” 
 
De Hallams hadden intussen de brug bij de Hoge Volder onbeschadigd 
aangetroffen en Goirle scheen binnen bereik te liggen. Maar de Duitse 
generaal Sanders zag het enorme gevaar dat zijn linie bedreigde en stuurde 
de reserve van de 245e Divisie naar de bedreigde sector. De Duitsers 
slaagden erin de Hallams te stoppen en twee tanks buiten gevecht te stellen. 
C. van Bijsterveldt kwam er nog langs toen zijn gezin geëvacueerd werd: 
 
“Juist over de brug hebben wij de tanks nog zien staan. De gesneuvelde 
bemanning lag er nog bij, bedekt met dekens. De kippen hingen nog aan de 
tanks maar waren geheel verbrand.” 
 
Terwijl de gevechten aan de Poppelseweg in volle gang waren, arriveerden 
versterkingen van de ervaren en goed uitgeruste eenheid Kampfgruppe Chill 
in Goirle om een Engelse doorbraak te voorkomen. De eenheden kwamen te 
laat aan om nog deel te nemen aan de gevechten, maar de zware artillerie 
van de Kampfgruppe bood steun door vanaf de Abcovensedijk te vuren op 
de Engelse linies. In de avond trokken de Engelsen, die te ver waren 
doorgebroken om veilig over dezelfde weg terug te trekken, onder dekking 
van het duister terug op Poppel. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.2. 
Poolse soldaten kwamen aan in Alphen. Er werd een mortier opgesteld, die 
geregeld granaten afvuurde richting de bossen (’t Zand). Vanuit de bossen 
werd regelmatig door de Duitsers terug gevuurd. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.2. 

CDR2 4-5 

Om 9 uur ’s morgens zetten de 4e Lincolns hun opmars richting Tilburg door, 
ondersteund door A Squadron van de Sheerbroke Fusiliers. De laatste Duitse 
eenheden werden uit Poppel verdreven, en tanks rammelden over de 
Turnhoutsebaan richting Goirle. Enkele 2 cm kanonnen werden uitgeschakeld, 
alvorens de voorhoede aankwam bij de brug over de Leij, ongeveer een 
kilometer ten zuiden van Goirle.  Hier raakte de patrouille in de problemen. 
Een Duitse aanval van bataljonssterkte viel vanaf de Breeheese Heide in  
zuidwestelijke richting de geallieerde troepen aan. Enkele Duitse 
Sturmgeschütze namen de Canadese Sherman-tanks onder vuur, waarbij vier 
à vijf Shermans werden uitgeschakeld. De Canadezen waarop hierop 
gedwongen terug te trekken. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.2. 

DID1 300 

De geallieerde opmars ging op de 5e gewoon verder. De laatste Duitsers 
werden uit Poppel verdreven en het voorste bataljon, het 4e Lincolnshire 
regiment ondersteund door Canadese tanks, bereikte rond één uur 's 
middags het bruggetje over de Leij, even ten zuiden van Goirle. Toen ging 
het mis. Verrast door de Britse actie - Chill was nog druk bezig zich gereed te 
maken voor de aanval- stuurde generaal Reinhard de korpsreserve naar het 
bedreigde punt toe. Het bataljon van majoor Stadelbauer (I/93 7) viel aan 
over de Regte Heide. Nadat zijn aanval was vastgelopen kreeg Stadelbauer  
na lang aandringen, een paar van Chills Sturmgeschütze, die prompt enkele 
Canadese tanks in brand schoten. Enigszins geschrokken trok de Britse 
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voorhoede zich terug tot ongeveer bij de Nederlands-Belgische grens. De 
eerste serieuze poging Tilburg te bereiken was mislukt. 
 

 
 
In de nacht van 5 op 6 oktober stroomde Goirle vol met groepen Duitse 
parachutisten. De Kampfgruppe Chill trof voorbereidingen voor de 
tegenaanval. Net als tien dagen eerder bij Veghel was de Kampfgruppe 
opgesplitst in twee groepen. Ten oosten van de weg Goirle-Poppel lagen de 
twee bataljons van Oberstleutnant Von der Heydte. Ten westen daarvan en 
op de weg zelf opereerde de rest van de Kampfgruppe onder Oberstleutnant 
Dreyer. Een verkenning in de ochtend van 6 oktober wees uit dat de Britten 
zich verder hadden teruggetrokken dan de Duitsers hadden durven hopen. 
De meest noordelijke posities liepen van Aerle via Nieuwkerk tot aan het 
heideveld dat bekend staat als De Braacken. Hier had zich het 49ste Recce 
(het verkenningseskadron) ingegraven. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.2. 
Op 5 oktober 1944 begon de beschieting van Goirle. De bevolking bracht tot 
27 oktober de nachten door in de kelder. Het zwaarst getroffen werd de 
Bergstraat met schade aan 110 gebouwen. Na de bevrijding op 27 oktober 
door het Tweede Bataljon van The King’s Royal Rifle Corps, een onderdeel 
van de 4e Britse Pantserbrigade, bleek dat de helft van de huizen in de 
gemeente schade had opgelopen. 
[…] 
Tijdens de beschieting sneuvelden 25 Goirlenaren, ten minste 77 Duitsers en 
zeker 29 geallieerden. Na de bevrijding sneuvelden nog acht Goirlenaren 
door de mijnen die rondom het dorp waren blijven liggen. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.2. 

GIL 139 

Op 5 oktober 1944, om ongeveer 12.45 uur, begonnen de Engelsen de 
gemeente Goirle systematisch onder vuur te nemen. Talloze woningen en 
andere gebouwen en enkele fabrieken werden vernield, zwaar gehavend of 
beschadigd. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.2. 

KMA 11 

De ontwikkelingen ten zuiden van Tilburg waren plotseling in een  
stroomversnelling gekomen. Op donderdag 5 oktober 1944 stond de 
voorhoede van de 49ste (West Riding) Divisie aan de Leij direct ten zuiden van 
Goirle. De Duitse legerleiding, beducht voor een catastrofe, gaf de 
Kampfgruppe Chill opdracht om zich onmiddellijk vanuit de omgeving van 
Schijndel te begeven naar Goirle om het daar dreigende gat te stoppen. De 
tijd drong. Nog voordat Chill met zijn troepen arriveerde (in de nacht van 5 
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op 6 oktober) ondernamen in allerijl aangevoerde versterkingen op 5 oktober 
een tegenaanval op de Regte Heide. De Engelsen trokken zich terug tot juist 
benoorden Nieuwkerk. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.2. 
Er valt een regen van granaten op Goirle. 

o Relevant, verdere evaluatie in hoofdstuk 6.  
JOO 8 

Verslag van kapitein Hardcastle: 
‘'s Morgens vroeg maakten we ons klaar om op te rukken naar Goirle. 
Weinigen van ons realiseerden zich die morgen van de 5de oktober dat de 
volgende 72 uren de zwaarste strijd zou plaatshebben die we in de hele 
campagne al hadden meegemaakt. Zo lukte het de Canadezen om toch vrij 
snel op te rukken over een afstand van een vijftal kilometer tot plots de 
vijandelijke weerstand echt ernstig werd. Onze 'heftige' manier van oprukken 
had ervoor gezorgd dat de Duitsers flink wat versterkingen hadden gestuurd 
naar de zuidkant van Tilburg.  
 
Zelf trokken we ons die nacht terug ten zuiden van Goirle, ter hoogte van de 
grens, in een bos gekend als Overheide, in de buurt van Nieuwkerk. We 
hadden wat contact met vijandelijke patrouilles, maar onze opdracht werd er 
niet door gehinderd. Dat we ons tijdelijk terugtrokken, werd door de Duitsers 
opgemerkt. Net toen onze troepen en tanks zich hadden teruggetrokken 
over het riviertje werd met een enorme knal de brug over de weg naar Goirle 
opgeblazen. Onze verliezen waren gering in vergelijking met die van de 
vijand. We namen tal van gevangenen en konden heel wat kleine wapens in 
beslag nemen, waaronder vier 20 mm antitankkanonnen. 
 
Omdat wij naar Nieuwkerk waren teruggetrokken, bleef er alleen maar een 
verkenningssquadron voor ons liggen. Dat was een zeer bijzondere groep die 
al verschillende keren had bewezen bijzonder dapper en moedig te kunnen 
opereren. Ze zouden dit in de toekomst nog bewijzen. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.2. 

JAN2 137-
139 

In de omgeving van Alphen en de streek ten zuiden van Goirle vonden de 
hevigste gevechten plaats. Het LXXXVIII. Armeekorps zette daar zelfs zijn 
enige reserve in, hoewel daarmee de verdediging van 's-Hertogenbosch werd 
verzwakt. Met de steun van jachtbommenwerpers van de RAF, waartegen de 
Duitsers zeer weinig konden uitrichten, slaagden de Polen er uiteindelijk in 
Alphen te bevrijden. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.2. 

KLE 211-
212 

Op 5 oktober 1944 ging het voorwaarts tot dicht bij Goirle. Hier bij het 
bruggetje over de Leij stuitte de Canadezen op heftige tegenstand. Toen op 
de linkerflank (Regte Heide) een paar Canadese tanks in brand werden 
gestoken trok de Britse voorhoede zich strijdend terug tot de Belgische 
grens. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.2. 

LED 23 

De Polen trokken aan weerskanten van het ‘Bels lijntje’ weer op en konden 
door de Duitse 719e divisie pas halverwege Alphen en Riel tot staan gebracht 
worden na verbitterde gevechten. 
 
Een bataljon van 245 ID deed zuid van Goirle een tegenaanval om Poppel te 
heroveren, doch kon door de taaie Britse tegenstand niet verder dan 
anderhalve kilometer in de richting van Maerle optrekken. Hierbij viel een 
regen van granaten op Goirle. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.2. 

MIJ 33 

Op 5 oktober werden wij vanaf ongeveer 12.45 uur systematisch beschoten 
wat zware vernielingen meebracht aan woonhuizen en enkele fabrieken. 

HOO2 14 
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Engelse tanks slaagden er zelfs in tot bij Goirle door te dringen. Het was een 
verkenningspatrouille, die over de Nieuwkerkse Dijk was komen aanrijden 
over de Poppelseweg terugkeerde. Bij de Hoge Vonder stootte de patrouille 
eerst op Duits vuur dat erin slaagde twee van de vijf tanks buiten gevecht te 
stellen. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.2. 
Het oorlogsgeweld komt vanuit Alphen en Nieuwkerk steeds dichter bij Riel; 
inwoners trekken ’s nachts de schuilkelder in. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.2. 

RAA 30 

Rond 12.00 uur begonnen de Engelsen te schieten met granaten op Goirle. 
De kerktoren werd beschoten. Om 16.00 uur slaan de eerste Engelse 
granaten in de Spinnerijstraat in. Ook de Molenstraat, St. Jansstraat, 
Fabrieksstraat, Besterdstraat en Zandschelstraat hebben het zwaar te 
verduren. 
 
Van een Engelse tankpatrouille worden er bij de Hoge Vonder twee buiten 
gevecht gesteld. De Duitsers vuurden voortdurend vanaf de Nieuwkerkse 
Dijk, vanaf de Ley bij de kerk, vanaf de Zeven Vennen en vanaf het Zwartland. 
In de nacht van 5 op 6 oktober 1944 vuurden de Engelsen onafgebroken op 
Goirle. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.2. 

WIJ1 
 

23 

Vanaf 5 oktober begon de 'slag om Goirle'. 23 nachten verbleven de 
Goirlenaren onder barre omstandigheden in de schuilkelders, omdat hevige 
beschietingen een verblijf in huis onmogelijk maakten. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.2. 

KOB 39 

6 oktober 
1944 

In de nacht van 5 op 6 oktober 1944 arriveerde de Kampfgruppe ChilI in 
Goirle. De volgende middag om 14.00 uur openden de Duitsers de aanval op 
de vooruitgeschoven posten van de Engelsen ten noorden van Nieuwkerk. 
 
Op 6 oktober, in alle vroegte, scheen de beslissende doorbraak plaats te 
vinden. Het geluid van het geschut zwol aan en daartussendoor kon men het 
ratelen van mitrailleurs horen. Engelse granaten vielen in Goirle en het Duitse 
geschut, opgesteld aan de zuidrand van Tilburg, beschoot de Engelse posities 
ten noorden van Nieuwkerk. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.3. 

BEE1 204-
205 

In de morgen van 6 oktober lagen de voorste Engelse linies ter hoogte van 
de bosranden van de Braacken, terwijl daarachter vier infanteriecompagnieën 
met in de achterhoede een tankbataljon lagen. 
 
Het was al de gehele morgen onrustig geweest in het gebied, en het was 
duidelijk dat een Duitse aanval in voorbereiding was. Van 11.40 tot 13.00 uur 
werden de posities van de Engelsen langs de Poppelseweg hevig door 
artillerievuur bestookt. Juist toen aan Engelse zijde een troepenwisseling 
plaatsvond, vielen Chill’s parachutisten aan. Met zo’n 200 man kwamen zij 
tevoorschijn uit de Braacken. De vooruitgeschoven Britse verkenningstroepen 
kregen het zwaar te verduren. De wisseling van de Britse troepen werd 
daarop door de Duitse eenheden als vlucht aangezien, waardoor de Duitsers 
aangemoedigd werden in hun aanval. 
 
Een eskadron Canadese tanks werd ingezet om de aftocht over de 
Poppelseweg te dekken. Deze tanks ondersteunden een Canadese 
compagnie die door hevig Duits mitrailleurvuur vastzat ten noordwesten van 
de Overheide. Vechtend kon de compagnie zich langs de westzijde van de 
Poppelseweg terugtrekken achter de linies, terwijl ondersteunend 
artillerievuur de Duitse eenheden beschoot. Terwijl de infanteristen het 
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gebied verlieten met de Duitse parachutisten op hun hielen, arriveerden de 
Canadese tanks die de achtervolgers onder vuur namen. 
 
De voorste Engelse linie lag nu ten noordwesten van de Overheide. Deze 
positie kon slechts door de Canadese Stuart-tanks worden gehouden. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.3. 
Na een langdurige inleidende beschieting kon de aanval zelf eindelijk om 
twee uur 's middags van start gaan. De parachutisten van Von der Heydte 
waren ongezien tot vlakbij de Britse stellingen geslopen en het 
verkenningseskadron raakte in grote problemen. De overrompelde Britten 
hadden zo'n haast weg te komen dat ze de komst van de aflossing, de C-
compagnie van het 4e Lincolns, niet eens afwachtten, waardoor die op hun 
beurt in  moeilijkheden kwamen. De situatie op De Braacken dreigde 
helemaal uit de hand te lopen en om tien voor vier ging er een telefoontje 
naar het Canadese 27ste Armoured-regiment. De Shermans arriveerden net 
op tijd om de terugtocht van de Lincolns te dekken. De compagnie voegde 
zich bij de rest van het bataljon in de omgeving van het grenskantoor.  
 
Op De Braacken, 800 meter ten noorden van het eigenlijke front lag nu alleen 
nog maar de A-compagnie van de Lincolns. Links, bij Nieuwkerk, had het 
Hallamshire bataljon zich ingegraven. Na het vertrek van de Shermans, die 
zich zoals gebruikelijk 's nachts verzamelden achter het front, viel er een 
onwerkelijke stilte, die af en toe verbroken werd door het knetteren van een 
mitrailleur. De Britten konden duidelijk horen hoe de vijand zich ingroef op 
nog geen driehonderd meter afstand. De zenuwen van de Hallams en de 
Lincolns waren tot het uiterste gespannen. Traag kropen de uren voorbij. Om 
vier uur 's ochtends barstte de bom bij de Lincolns. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.3. 

DID2 133-
134 

De ochtend van 6 oktober werd besteed aan het uitvoeren van verkenningen. 
Luitenant Wiegand fietste met zijn onderdeel over allerlei zijweggetjes naar 
het front toe. Al snel werd hem duidelijk dat de Britse 49ste Divisie zich een 
stuk had teruggetrokken. Het voorste onderdeel, een eskadron van het 49ste  
Recce, lag in een halve cirkel van Aerle tot het heideveld dat ook nu nog 
bekend staat als De Braacken. Pogingen tot infiltreren mislukten aanvankelijk. 
Maar na een inleidende beschieting die al om 10.30 uur begon, ging om 
14.00 uur de aanval van start. 
 
Het Duitse artillerievuur had de Britten gewaarschuwd dat er iets op til was. 
Toch doken onverwachts de parachutisten van het regiment van Von der 
Heydte voor hun loopgraven op. Ongezien waren de Duitsers over de heide 
geslopen en de verraste Britten waren meteen in moeilijkheden. Het 
verkenningseskadron kreeg het zwaar te verduren. Eén peloton daarvan wilde 
na een uur zelfs zijn stellingen ontruimen. Gelukkig was de aflossing al in 
aantocht. 
 
De situatie werd nu dreigend en daarom ging er om 15.50 uur een 
telefoontje naar het Canadese 27ste Armoured Regiment. Een half uur later 
arriveerden de Shermans, nog juist op tijd om de aftocht van de C-
compagnie te dekken. Om 18.15 uur was het onderdeel weer terug bij de rest 
van het bataljon in de omgeving van het grenskantoor. Aan het front zelf lag 
nu nog de A-Compagnie, zo' n 800 meter noordelijker. Deze compagnie lag 
in een bosrijk stuk, wat het zicht nogal beperkte, soms tot niet meer dan 
vijftien meter. De komst van de Canadese tanks, die een hagel van granaten 
op de bospartijen afschoten, zorgde er wel voor dat de Duitse tegenaanval, 
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even, tot staan werd gebracht. Maar tegen het vallen van de avond, reden de 
Shermans zoals gebruikelijk terug naar een verzamelgebied achter het front. 
 
Zodra het gedreun van de zware tankmotoren was weggestorven klonk er 
geritsel en gefluister in de bossen. Patrouilles meldden dat ze duidelijk 
konden horen hoe grote aantallen Duitsers zich zo'n 300 meter vóór het 
eigen front begonnen in te graven. Het ratelen van mitrailleurs verscheurde 
soms de stilte van de bossen en de hele nacht konden ze de Duitsers horen. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.3.  
Verslag van kapitein Hardcastle: 
Op 6 oktober was er wat over en weer geschiet, maar niets bijzonders. Slechts 
in de namiddag bleek wat de echte bedoeling van de vijand was. Wij hadden 
toen net de posities van het Recce-bataljon afgelost. Om twee uur ’s middags 
kwam er een zware Duitse tegenaanval. Die werd gevoerd vanuit het noorden 
en noordoosten. Een verkenningsregiment dat zowat negenhonderd meter 
voor ons lag, werd haast meteen overrompeld. Een briljant gevoerde 
tegenaanval door C-compagnie (kapitein J.R. Ainger) en B-squadron 27 CAR 
herstelde echter de situatie en bracht de vijand zware verliezen toe. Daarop 
volgde een intens mortier- en artillerievuur op onze stellingen dat zowat drie 
uur duurde. Rond vijf uur viel de vijand opnieuw aan, maar de harde 
weerstand van al onze troepen bracht alles tot stilstand. Ook ons intens 
artillerievuur droeg daartoe bij. De vijand telde vele verliezen, maar ook wij 
kregen een aanzienlijk deel te incasseren. Niet minder dan zevenendertig 
jongens waren gedood, vermist of gekwetst. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.3. 

JAN2 139 

Op 6 oktober 1944 volgde een krachtige Duitse aanval door de z.g. Kampf-
Gruppe Chill, oostelijk van de weg Poppel-Goirle door twee bataljons van het 
6e Rgt. Fallschirmjäger onder Lt.-Kolonel Von der Heydte en westelijk van de 
weg een gevechtsgroep onder een Oblt. Dreyer. De Lincolns geraakten in een 
moeilijke situatie en juist op tijd kwamen de te hulp geroepen Canadese 
tanks. Deze Shermans van het 24e Can. Arm. Rgt. (B-eskadron) dekten de 
terugtrekking van de 4th Lincoln-compagnie die het verst noordoostwaarts op 
de Braacken (heide) was doorgedrongen. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.3. 

LED 23 

Vrijdag 6 oktober 
Het Engelse geschut houdt op. Het Duitse geschut begint weer en duurt de 
hele morgen voort, zonder Engels antwoord. Er wordt nu een zwaar gewond 
meisje van ongeveer negen jaar binnengebracht. Corrie van de Pol uit de 
Spinnerijstraat. De achterschedel is gedeeltelijk weggeslagen. In de namiddag 
zwak Engels vuur. De Engelsen staan voor Alphen. Tot nu toe zijn er in Goirle 
11 doden gevallen. Op de middag verschijnen geallieerde vliegtuigen zoals 
Mosquito’s en Typhoons, die tanks, geschutsopstellingen en het vijandelijke 
transport onder vuur nemen. Vooral boven de Regte Heide zijn zij zeer actief. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.3. 

WIJ1 26 

7 oktober 
1944 

In de vroege ochtend van 7 oktober rond 4.00 uur vielen Chill’s troepen de 
Engelse linie ter hoogte van Overheide weer aan. De Engelse troepen waren 
gedwongen zich terug te trekken en lieten hun 6-ponder en 17-ponder 
antitankkanonnen achter. Met behulp van Canadese tanks werd een 
tegenaanval ondernomen. De 17-ponder werd met een PIAT buiten gevecht 
gesteld, om te voorkomen dat de Duitsers die konden gebruiken. Rond 8.00 
uur ’s morgens hadden de Engelsen hun linie weer stevig in handen 
gekregen, terwijl de Duitse parachutisten zich hadden ingegraven in de 
bossen. Van 8.30 uur tot 11.00 uur werden de Duitsers hevig beschoten door 
Engelse artillerie en mortieren, waardoor de Duitsers veel slachtoffers leden.  
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Om 11.00 uur volgde opnieuw een tankaanval, waardoor het lot van Chill’s 
eenheden in de sector bezegeld was. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.4. 
Zaterdag 7 oktober begon in een chaos. In het pikdonker stormden de 
Fallschirrnjäger op de Britse linies af. De voorste Britse pelotons raakten 
omsingeld en moesten zich terugtrekken. Hierbij lieten ze twee anti- 
tankkanonnen achter. Een Britse tegenaanval in het donker haalde niets uit. In 
het nachtelijk duister was het onmogelijk vriend en vijand uit elkaar te 
houden. Rond halfzeven kwam eindelijk de zon op en was het de beurt aan 
de Canadese Shermans. Om acht uur waren de Britten terug in hun oude 
stellingen. 
 
De rest van de ochtend probeerden de Duitse parachutisten zich in te graven, 
maar Britse mortieren openden snel het vuur en maakten veel slachtoffers. 
Duitse ziekenwagens reden af en aan om de gewonden op te halen. Eén 
ambulance verdwaalde en kwam in Brits gebied terecht, maar kreeg 
toestemming om te keren. Von der Heydte's groep had zware verliezen 
geleden en moest het opgeven.  
 
Die ochtend kwamen ook de Hallams in Nieuwkerk onder zwaar Duits vuur te 
liggen. Duitse parachutisten drongen door tot in het dorp en de situatie werd 
kritiek toen een Sturmgeschütz in de straten van Nieuwkerk verscheen. Ook 
hier brachten de Canadese Shermans redding. Toch leek het verstandiger de 
vooruitgeschoven stellingen wat terug te nemen en 's avonds waren de 
Hallams terug in Aerle. Twee Carriers en één Sherman die moesten worden 
achtergelaten werden door de Duitsers in triomf naar Tilburg gereden en aan 
de bevolking getoond. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.4. 

DID2 134 

Een tegenaanval in het donker samen met de C-Compagnie, die inmiddels 
was gealarmeerd haalde ook niets uit, de Britten kwamen niet verder dan 
vijftig meter. Om 6.00 uur, de zon begon net aan de horizon te verschijnen, 
werd het Canadese regiment weer gebeld. De Shermans verschenen na 
ongeveer twintig minuten en om 6.30 uur begon de tegenaanval opnieuw. 
Inmiddels was het helemaal licht geworden. Omdat gevreesd werd dat de 
Zeventienponder in Duitse handen was gevallen, werd de stelling van het 
kanon eerst zwaar bestookt met PIAT granaten. Hierna kwam de aanval goed 
op gang en om acht uur waren de Britten terug in hun oude stellingen. De 
Duitse aanval was gebroken, tanksteun had weer de doorslag gegeven. 
 
De rest van de ochtend probeerden de Duitsers zich opnieuw in te graven, 
maar lichte en zware mortieren openden het vuur en het gillen en krijsen van 
de slachtoffers was tot achter de Britse linies te horen. Duitse ambulances 
reden af en aan om de gewonden op te halen. Een enkele ziekenauto 
verdwaalde en kwam vlak bij de Britse loopgraven terecht. De auto mocht 
terugrijden naar de eigen linie. De twee bataljons van Von der Heydte, 
gesteund door het bataljon van Hauptmann Finzei, hadden een flinke veer 
moeten laten. De rest van de dag lieten zij nauwelijks meer van zich horen. 
Op het zelfde ogenblik dat de drie Duitse bataljons bij de Lincolns waren 
verjaagd, begon de aanval op de Hallams in Nieuwkerk. Om half negen 
renden de eerste Duitse parachutisten het bruggetje over in de buurtschap. 
De situatie werd erg kritiek, vooral toen een Stumgeschütz in de straten 
verscheen en de boerderijen in brand begon te schieten. Aan het einde van 
de hoofdstraat stond een zesponder verdekt opgesteld. Op tien meter 
afstand opende het anti-tankkanon het vuur. Vijf granaten troffen doel en de 
Kampfgruppe Chill had weer een Stumgeschütz minder. 
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Op dat moment arriveerden Canadese Shermans in Nieuwkerk. Dankzij de 
tanks werd de situatie in de loop van de ochtend hersteld. Toch leek het 
raadzamer gezien de geïsoleerde ligging en de vijandelijke druk om de twee 
compagnieën van de Hallams terug te trekken op Aerle. Om twaalf uur 's 
middags vond de aftocht plaats. Twee Carriers en één Sherman moesten 
achtergelaten worden en vielen in Duitse handen. De voertuigen werden 
provisorisch gerepareerd en door de triomfantelijke Duitsers de volgende 
dag vol trots getoond aan de inwoners van Tilburg (in het sportpark aan de 
Goirlese weg). 
 

 
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.4. 

Verslag van kapitein Hardcastle: 
Tijdens de nacht bleef de vijand druk uitoefenen op onze posities en tegen 
de morgen aan probeerde hij opnieuw door te breken. Dat lukte bijna toen 
twee pelotons van A-compagnie onder de voet werden gelopen. Het was 
echter opnieuw kapitein Ainger die een bliksemsnelle en uiterst zorgvuldig 
uitgevoerde tegenaanval leidde met zijn C-compagnie en het B-squadron. 
Daarbij leed de vijand grote verliezen. Later die morgen kwam een 
compagnie van de King's Own Yorkshire Light Infantry de posities innemen 
en loste C-compagnie af, die in reserve werd geplaatst. 
 
De artilleriesteun die we kregen, werd gedirigeerd door majoor Richardson 
(69 Fd Regiment) en was op elk ogenblik buitengewoon. Zijn steun werd 
haast voortdurend gevraagd en door zijn actie werden verschillende 
vijandelijke initiatieven verijdeld. De Lincolns waren zeer dankbaar voor de 
artilleriehulp die ze kregen. ( ... ) De rest van de dag bleef het zwaar 
mitrailleurvuur regenen op onze stellingen en dat maakte onze situatie zeer 
oncomfortabel. Dankzij ondersteuning van artillerie en tanks bleef de situatie 
onder controle, maar niettemin ernstig. Later die dag werden we afgelost 
door de King's Own Yorkshire Light Infantry. We waren zeer vermoeid, maar 
toch tevreden over onze gevechtsprestaties van de afgelopen dagen. We 
werden in reserve geplaatst en mochten ons terugtrekken naar het dorp 
Weelde om te herstellen en te rusten. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.4. 

JAN2 139 

Bij het aanbreken van de dag gingen veel mensen kijken bij het Groenewoud, 
vanwaar de Duitsers zwaar artillerievuur richting Goirle afgaven. Het dorp was 
geheel in rook gehuld en er bleek brand te zijn in de bossen tussen Goirle en 
Nieuwkerk. Ook in de richting van Alphen werd hevig gevochten. Later in de 
middag luwde het wat en zagen we de Duitsers met alle soorten 
vervoermiddelen gewonden naar de stad brengen. Deze gevechten, die later 
de ”Slag op de Regte heide" genoemd zouden worden, waren de 
tegenaanvallen van twee Duitse divisies bij Goirle en Alphen. 
 

MIJ  39-40 
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Vooral voor 85 ID zijn de gevechten zeer bloedig geweest, zonder dat het 
beoogde doel, Poppel, werd bereikt. In het ‘Tagesbericht’ worden ze met zeer 
weinig woorden afgedaan: De aanval van 719 ID had plaats anderhalve 
kilometer ten noordwesten van Maerle. De aanval van 85 ID heeft ondanks 
sterk trommelvuur (10.000 schoten, van artillerie, van alle kalibers binnen 24 
uur) en levendige jachtvliegtuig aanvallen na een wisselende strijd de 
omgeving 1 km ten noorden van Maerle bereikt. 
 
De aanval van 719 ID leverde geen winst op en die van 85 ID werd door 
geconcentreerd hevig Brits artillerievuur opgevangen bij de Alphensedijk. In 
24 uur tijds een opmars van enkele kilometers onder zeer zware verliezen. 
Toen de Duitse aanval was doodgelopen, deden de Engelsen onmiddellijk 
een tegenaanval 3½  kilometer noordoost van Poppel met zeven tanks, 
waarbij ze een tank, een verkenningswagen en een gepantserde 
verkenningswagen verloren. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.4. 
Zaterdag 7 oktober 1944, om 4.00 uur in de ochtend, voerden de 
Fallschirmjäger een nieuwe aanval uit; zij dreven de Engelsen terug. Bij het 
aanbreken van de dag herstelden de Engelsen met hulp van Canadese tanks 
wel hun oude posities, maar in de loop van de ochtend drongen de Duitsers 
door tot in Nieuwkerk. De Engelsen trokken zich daarop terug op Maerle, 
direct ten zuiden van de grens. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.4. 

BEE1 204 

De Duitsers slaagden er op 6 oktober 1944 in de Engelse en Poolse troepen 
tot de grens terug te dringen. Pogingen in de vroege ochtend van zaterdag 7 
oktober 1944 om ze nog verder de baas te worden, lukten maar gedeeltelijk. 
Na verbitterde gevechten kwam het front even ten zuiden van de grens tot 
stilstand. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.4. 

BEE2 38 

Zaterdag 7 oktober 1944 was een dag van hevige, verwarde gevechten. Twee 
antitank-kanonnen, twee carriers en één Sherman vielen in handen van de 
vijand. De Britse linies werden teruggenomen tot Aerle en Maerle. Nieuwkerk 
bleef in Duitse handen, de geallieerde doorbraak naar Tilburg was mislukt. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.4. 

LED 23-24 

Vanaf 7 tot en met 19 oktober leek het hele oorlogsgebeuren zich af te 
spelen in het bosgebied tussen Goirle en Poppel en voor ons gevoel 
gebeurde er weinig. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.4. 

HOO2 15 

Zaterdag 7 oktober 
Zeer rustige nacht. Vanaf 3.00 uur was er echter een ononderbroken 
gerommel van tankkanonnen en afweergeschut. Het weer blijft zonnig en 
zacht. In de loop van de dag neemt het vuren af. Nog slechts activiteiten van 
vliegtuigen en luchtafweer. Het bericht dat Riel zonder strijd gevallen is en 
dat de Engelsen in Broekhoven zitten, doet de hoop herleven. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.4. 

WIJ1  26 

8 oktober 
1944 

Tegen de avond zagen ooggetuigen twee Engelse jagers, op de weg van Riel 
naar Alphen voertuigen beschieten, welke in brand vlogen. Lang nadien 
hoorden wij hier de munitie nog knallen. 

o Niet relevant, geen specifieke locatie bekend en onduidelijk welke 
munitie nog aan het knallen was.  

VER 261 

Om ongeveer 15.30 wordt vlakbij Nieuwkerk geschoten en suizen granaten. 
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.5.  

WIJ2 9 

9 oktober 
1944 

Maandag 9 oktober 
De nacht was rustig. Om ongeveer 11 uur begint het Duitse geschut te vuren. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.5. 

WIJ1 27 
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Wederom granaatvuur op Nieuwkerk. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.5. 
WIJ2 10 

10 oktober 
1944 

Goirle had het zwaar te verduren door artillerievuur. 
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.5. 

EIJ1 47 

Dinsdag 10 oktober 
De nacht was rustig. Jammer genoeg. Zo wordt het nooit iets. Omstreeks 10 
uur fluiten weer enkele granaten over Goirle heen. Totaal onverwachts slaan 
plotseling een achttal granaten in. Even later wordt 'Paterke' van Erven van de 
Nieuwkerkse Dijk zwaar gewond binnengebracht. Het rechterbeen is 
ongelofelijk gebroken en verwrongen. 
[…] 
Nu voelt niemand zich meer veilig. Om half 5 weer een salvo granaten. Een  
inslag in het hoekhuis op de Beekse Dijk. Een kind krijgt scherfwonden. 
[…] 
Rust tot half 11, dan weer enkele inslaande granaten. Ze veroorzaken geen 
ongevallen. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.5. 

WIJ1 27 

11 oktober 
1944 

Woensdag 11 oktober 
Om 9.15 uur slaan weer enkele granaten in. Heel de morgen blijft de Duitser 
met tussenpozen schieten. Maar alles went, ook bij de fraters; 's avonds 
wordt er druk tabak gesneden onder donderend Engels geschut. Met deze 
muziek in de oren gaan we slapen, in de overtuiging dat nu de grote aanval is 
begonnen. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.5. 

WIJ1 28 

12 oktober 
1944 

Donderdag 12 oktober 
De nacht is rustiger geweest als we verwachtten. Helaas! Wel was er een ver 
gerommel als van tanks. Alles in de richting van Alphen en Riel. Het weer is 
evenals gisteren schitterend. Zware bommenwerpers passeren op weg naar 
Duitsland. De Duitsers blazen de krachtinstallatie van Van Puyenbroek op. 
Ook in Tilburg bij Diepen en Daamen. Er is vandaag geschoten als nog nooit. 
Heel de dag dondert het geschut. Eerst het Duitse, daarna het Duits en 
Engels tegen elkaar in. Op de late middag alleen nog het Engelse. Jagers 
verschijnen en mitrailleren doelen ergens op de Regte Heide, branden 
ontstaan. Tegen de avond neemt het geschut toe. Er wordt met grote 
tussenpozen zwaar geschoten. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.5. 

WIJ1 28 

13 oktober 
1944 

Op 13 oktober 1944 verloor Goof Brouwers in het Zandeind zijn leven door 
een voltreffer op zijn huis. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.5. 

ONS z.b. 

De buitenmuur aan de achterkant van het priesterkoor, achter het hoogaltaar 
is door granaten ernstig beschadigd [locaties in Riel]. Ook het gewelf van het 
transept aan de zuidzijde is door granaatvuur getroffen. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.5. 

RAA 30 

Vrijdag 13 oktober 
Deze nacht was een waardig octaaf van de nacht van 5 op 6 oktober. Het 
enige verschil was dat het gedonder nog harder en nog meer aanhoudend 
was. De Duitsers eisen dat locoburgemeester Vekemans, mannen zal 
aanwijzen voor graafwerk. Hij weigert, waarop ze antwoorden, dat ze ze dan 
zelf wel zullen ophalen. Omstreeks 11 uur slaat er weer een salvo in, in het 
dorp. Enkele minuten later komt het bericht dat Juffrouw Glock-Otten, vrouw 
van een Rijksduitser, die aan het front is, door een scherf is gedood. Twee 
andere personen worden licht gewond. Wat later wordt verteld dat zes 
granaten het Duitse zendstation in de buurt van het huis van het slachtoffer, 
vernield hebben. Tot nu toe zijn er 14 doden te betreuren in Goirle. Er komt 
geen einde aan de salvo's, maar ze vallen vrij regelmatig in de richting van 

WIJ1 28-29 
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Riel, dat vannacht op zijn beurt zwaar beschoten is. De familie van Rossum, 
wonende tussen Goirle en Hilvarenbeek worden uit hun huis weggejaagd, dat 
voor hun ogen wordt verbrand. 30 Varkens, een stier en ander vee komen in 
de vlammen om. Tot 5 uur blijft 't geschutvuur duren; daarna betrekkelijk 
rustig tot half 7. Alleen een Duits kanon dat men in de buurt van ons huis 
opgesteld heeft, blaft hard. De Engelsen beginnen nu ook weer van zich te 
laten horen en zo gaan Hij onder luid geschutvuur de nacht in. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.5. 
14 oktober 
1944 

Zaterdag 14 oktober 
De nacht verloopt zoals hij begonnen is; geweldig druk, maar zonder treffers 
in het dorp, en zonder slachtoffers. Tot in de vroege morgen duurt het 
gejengel voort. Tussen 3 en 4 uur bestoken jagers het front bij Alphen met 
ratelend mitrailleurvuur, waarna het artillerieduel weer begint. Even na 5 uur 
worden we weer opgeschrikt door een aantal fluiters. Verder is de avond 
uiterst kalm. Alleen gerommel in de verte. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.5. 

WIJ1 29 

15 oktober 
1944 

Zondag 15 oktober 
Weer een zondag na een zeer kalme nacht. Slechts enkele inslagen; geen 
ongelukken of schade. Oktober wordt een gunstige maand voor 
krijgsverrichtingen geacht. De helft met prachtig weer, is nu al voorbij. Zullen 
we nu nog met de oorlog het voorjaar inkuieren? Aan de fronten gebeurt 
niets. De Engelsen proberen nog steeds de weg naar Antwerpen vrij te 
maken. Duitse kanonnen blaffen of ploffen al meer naar hun kaliber. Nu en 
dan fluiten Engelse salvo's over. Midden in de stilte een kletterende 
granaatregen. Daarna volgt een doodse stilte. De grote klap blijkt weer op de 
Rielse Dijk gevallen te zijn. Het huis van de familie De Rooy is geheel vernield. 
’s Avonds om 22.30 uur vallen er weer enkele granaten. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.5. 

WIJ1 29 

16 oktober 
1944 

Maandag 16 oktober 
Een nacht zonder grote stoornis, ofschoon de Engelsman blijft vuren. 
[…] 
Om 11 uur zwelt het geschut aan tot een donderend geraas. Een half uur 
lang kletteren de granaten zonder ophouden neer. De meeste ontploffen in 
de lucht, enkele slaan in de van Hogendorpstraat in dicht bij Backx, in wiens 
kelder de Duitsers een zendstation ingericht hebben. Tegen 12 uur wordt het 
kalmer, maar de salvo's blijven komen. Alles bijeen maakt het de indruk van 
een offensief. Temeer daar ook de Beekse Dijk ontruimd wordt. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.5. 

WIJ1 30 

16-18 
oktober 
1944 

Montgomery's operatiebevel van 16 oktober had voor de gebeurtenissen te 
Goirle grote gevolgen. In het 2de Britse Leger vonden op grote schaal 
troepenverplaatsingen plaats. De 4de Britse Pantserbrigade werd, zoals we al 
eerder gezien hebben, naar Poppel gebracht en kwam daar op 18 oktober 
onder het bevel van het XIIe Britse Legerkorps. Het hoofdkwartier van de 
Brigade, die onder commando stond van Brigadier R.M.P. Carver, werd 
tussen Turnhout en Poppel in een kasteeltje gevestigd. Het 2 KRRC en het 
44ste Royal Tank Regiment werden in Poppel gelegerd. De overige eenheden 
van de Brigade - bataljon 3/4 County of London Yeomanry, bijgenaamd de 
Sharpshooters, 2de bataljon Dragoons, "de Greys" genoemd, en de "Prinses 
Irene Brigade"- kwamen ten oosten van Poppel te liggen. 
 
Een bataljon Royal Rifle's moest het werk van 4 bataljons infanteristen 
vervullen. Het 2e bataljon KRRC bestond uit 4 compagnieën. De A-
compagnie verbleef evenals de staf-compagnie in Poppel terwijl de B- en C- 
Compagnie links en rechts van het dorpscentrum werden ondergebracht. Het 
bos was op zich al een goede schuilplaats. Het zeer lage naaldbomenbestand 

KMA 12 
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liet slechts weinig licht toe. De zware herfststormen droegen bij tot de totale 
verduistering van het terrein. De eerste Duitsers lagen op ongeveer 200 
meter afstand, maar ze konden door het dichte bos niet zien wat er in de 
Engelse linies gebeurde. Onmiddellijk na aankomst zette 2 KRRC het 
vuurcontact met de vijand voort. In Goirle was het Engelse geschut duidelijk 
hoorbaar. Toch waren er geen duidelijke gevechtsacties. De herfststormen 
bleven voortduren. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.5. 
17 oktober 
1944 

Dinsdag 17 oktober 
Na een buitengewone rustige nacht begint de Duitser om 6 uur weer te 
schieten. Rond 9 uur gaat de Engelsman antwoorden, maar alles in de 
richting van Riel. Tussen 12 en 3 uur is het rustig, daarna beginnen de jagers 
weer te komen, en hervat de Engelsman zijn vuren. Plotseling een harde knal, 
midden in betrekkelijke rust. Een eigenaardig geluid. Zeker is, dat er een 
granaat boven het dorp ontploft is, maar waarschijnlijk werd op hetzelfde 
moment het Duitse kanon afgevuurd dat vlakbij, ergens aan het einde van de 
Dorpsstraat staat opgesteld. […] 's Avonds zet een zware storm en regenval 
in, tegelijk met zwaar Engels vuur in de richting van Riel. Dit is naar men zegt, 
gisternacht en overdag zwaar getroffen door artillerievuur. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.5. 

WIJ1 31 

Om ongeveer 17.00 uur sloegen verschillende granaten in op het klooster in 
Nieuwkerk. De granaten zouden van het kaliber 15 cm zijn. Aan het klooster 
ontstond schade, zie onderstaand figuur. 
 

 
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.5. 

WIJ2 11 

17-18 
oktober 
1944 

De posities van de Britse 4e Infanterie divisie werden in de nacht van 17 op 
18 oktober onopgemerkt door de Duitsers overgenomen door het 2e 
Bataljon The King's Royal Rifle Corps. Dit bataljon bestond uit vier 
compagnieën en vormde een onderdeel van de vierde Britse Pantserbrigade. 
Onmiddellijk na aankomst in de stellingen werd het vuurcontact met de 
Duitsers voortgezet. 
 
Dat vuurcontact groeide uit tot beschietingen; de explosies klonken dichterbij 
en weldra explodeerden Engelse granaten, gericht op de Duitse artillerie-
opstellingen aan de randen van het dorp en op die plaatsen in het dorp waar 
de Duitsers zenders hadden opgesteld of uitkijkposten hadden betrokken. 
Die beschietingen leidden tot doden, gewonden en grote vernielingen aan 
have en goed. De levensomstandigheden werden precair. 
 

HOO2 15-16 
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Alles wees erop dat de Engelsen een aanval voorbereidden. De bewoners van 
Nieuwkerk evacueerden; de Duitse uitkijk- en zendpost in de toren van de St. 
Janskerk werd tot driemaal toe onder vuur genomen; dat zelfde gebeurde 
met de molen van de Visscher en hierbij vielen zelfs vier doden; ten zuiden 
van Goirle werden door de Duitsers de bruggen opgeblazen; bomen op de 
Poppelseweg werden geveld en als barricade over de weg gelegd en op 
strategische punten werden landmijnen geplaatst. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.5. 
18 oktober 
1944 

Het zeer door de oorlog getroffen Goirle lag nog steeds onder vuur. 
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.5. 

EIJ1 49 

Maandag 18 oktober 
De storm is uitgewoed en de morgen begint met heldere hemel. Het geschut 
der Engelsen gaat heel de morgen erg tekeer. Tegen 10 uur komt de wind 
opzetten, maar de lucht blijft gedeeltelijk blauw en zware jongens brommen 
door de lucht op weg naar Duitsland. Het afvuren der Engelse kanonnen doet 
het gebouw al trillen. Komen ze dan toch dichterbij? Sinds 6 uur hebben we 
geen schot meer gehoord. Om 10 uur begint het geschut weer. Vannacht zijn 
er nog een 200 granaten rondom Goirle gevallen, maar ze hebben geen 
ongelukken veroorzaakt. De berichten over vernielingen en de roof bij de 
firma Pijnenburg worden steeds vreselijker. Men spreekt van 16 voltreffers in 
de fabriek en van grote verwoestingen en plunderingen in het 
kantoorgebouw. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.5. 

WIJ1 31 

20 oktober 
1944 

Goirle was opnieuw zwaar beschoten. 
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.5. 

EIJ1 49 

Aan de Poppelseweg werden voor het eerst schoten gelost door Engelse 
troepen van 2 KRRC. De tegenstand van Duitse zijde kwam voornamelijk 
van twee divisies. Links van de Poppelseweg tussen Goirle en Riel lag de 
719de   Infanterie Division en rechts van Goirle benoorden Hilvarenbeek tot bij 
Moergestel de 256 VGD. 
 
De omstandigheden in het dorp Goirle waren inmiddels aanzienlijk 
verslechterd. Door de voortdurende beschietingen waren vele huizen 
onbewoonbaar geworden. De huisvesting van de daklozen en de 
geëvacueerden uit de gehuchten ten zuiden van Goirle werd steeds  
moeilijker. Vaak moest de bevolking de nacht in kelders en schuilplaatsen 
doorbrengen. Gewonden werden bij de paters in een provisorisch ziekenhuis 
verpleegd. De kerktoren, door de Duitsers als uitkijkpost in gebruik genomen, 
werd door de Engelsen regelmatig beschoten. De spits stond scheef op de 
toren en dreigde de rest van de kerk te vernielen. Ook de molen van 
Visschers werd door de Engelsen voor een Duitse versterking aangezien. Bij 
de beschieting van de molen op 20 oktober vielen vier doden. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.5. 

KMA 12 

Het begin van de operatie "Pheasant" werd gemaakt door de Poolse 
tankdivisie tussen Alphen en Riel en werd ingeleid door een grote reeks 
luchtaanvallen op de wegen in Brabant. Granaten vielen er deze dag niet op 
Tilburg; uit Goirle werd wel granaatinslag gemeld. Hier werd een aanval langs 
de weg Poppel – Goirle door de Duitsers afgeslagen. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.5. 

MIJ 48-49 

Vrijdag 20 oktober 
Het weer is beter geworden. Het is droog en het wolkendek is hoog. Onder 
het ontbijt horen we weer explosies van granaten dichtbij. De Engelsen zitten 
blijkbaar nog niet aan het Albertkanaal. De kanonnade duurt de hele 
voormiddag voort. De boeren moeten alle koeien inleveren boven het getal 
twee en deze beesten zelf naar Dordrecht brengen.  

WIJ1 32-33 
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14.00 uur. Heel de dag klinkt het geschut. Nu is sinds een uur of langer 
tankgeschut bezig. Duidelijk is te horen dat er gevochten wordt in de richting 
Poppelseweg. Artillerie, tankgeschut en mitrailleurs zijn goed te 
onderscheiden. Ook van Beek uit wordt er sinds lang weer geschoten. Het 
gevecht in de richting Poppel en het vuur vanuit Beek duren voort. 
Voortdurend slaan granaten vlak in de buurt in. Rond 5 uur kletteren een 
groot aantal voltreffers neer op de Abcovenseweg en in de fabriek van 
Pijnenburg, waar juist kolen gedistribueerd worden en bij de molen van Ben 
de Visscher. Wij vrezen dat dit weer slachtoffers gaat kosten. 
[…] 
Een half uur later is het doodstil alsof de moloch van de oorlog nu weer 
voorlopig bevredigd is. Het aantal doden in Goirle is nu gestegen tot 17. Even 
voor 1 uur begint het gedonder weer en blijft de hele avond duren en we 
gaan ermee slapen. Zou deze activiteit in verband staan met het nieuwe 
offensief in de richting van Roosendaal?  

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.5. 
21 oktober 
1944 

Zaterdag 21 oktober 
We staan op onder kanonvuur, maar tegen half 8 neemt het zozeer toe, dat 
de granaten minutenlang zonder pauzeren vlakbij inslaan en overal vluchten 
de mensen weg. De schrik van gisteravond zit er nog in. En even later horen 
en zien we dat de haan van de toren afgeschoten is. Rector Oomens komt 
vertellen dat 20 à 30 granaten de toren getroffen hebben. Ook de kerk heeft 
5 voltreffers gehad, die door het gewelf zijn heengeslagen. Heel de ruimte 
was gevuld met stof dat door de gaten naar buiten golfde. De ramen hebben 
weinig geleden, maar de kroonluchters liggen op de grond of hangen 
geknakt aan het plafond. We hebben de torenspits bekeken. Geweldig zoals 
ze die getroffen hebben. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.5. 

WIJ1 33 

22 oktober 
1944 

De prinses Irene Brigade rukte op naar Hilvarenbeek Het 2 KRRC kreeg van 
de Nederlandse brigade aan de noordoost zijde van de weg naar Goirle 
versterking tegen de 256ste VGD. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.5. 

KMA 14 

In de vroegte werd wat geschut gehoord, ver weg. Maar het is niet zo 
onschuldig geweest als we dachten, want een uur later, wordt een jongen uit 
Riel in ons noodhospitaal binnengebracht en verbonden; hij is aan de 
beneden arm gewond, en zo ernstig dat hij naar Tilburg gebracht wordt voor 
amputatie. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.5. 

WIJ1 34 

23 oktober 
1944 

Het dak van de kerk te Riel wordt aan de zuidzijde getroffen door een 
granaat in de nacht van 23 op 24 oktober 1944. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.5. 

RAA 31 

Maandag 23 oktober 
Met granaatvuur worden we gewekt en het houdt aan. De Rielse Dijk moet 
op zeer korte termijn worden ontruimd. Er wordt een kanon opgesteld 
midden op de weg, waar de van Hogendorpstraat ophoudt. In de loop van de 
dag worden op de Koude Pad enkele granaatwerpers opgesteld. Onder 
andere één bij het huis van de Weduwe van Erven, grenzend aan onze tuin. 
Er wordt gevochten in de richting van Poppel. Machinegeweervuur en niet te 
bepalen geknal is niet van de lucht. Half 4: het huisje van de radiodistributie 
wordt opgeblazen. Met zegt dat over twee uur de waterleiding opgeblazen 
zal worden. 't Schieten blijft voortduren, maar de blijde vooruitzichten van 
vanmorgen zijn niet in vervulling gegaan. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.5. 

WIJ1 35 
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24 oktober 
1944 

Britse patrouilles verkenden het gebied bij Goirle. Eén van de patrouilles 
bereikte Buitenlust, maar werd vanaf daar plotseling beschoten door Duitse 
troepen. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.6. 

BON 210 

De Duitsers blazen in Goirle verschillende bruggen op. 
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.5. 

EIJ1 50 

In de morgen was er een vrije hevig artillerievuur op Riel. 
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.5. 

MIJ 53 

Dinsdag 24 oktober 
De Duitsers zwerven nog door het dorp. De stilte wordt plotseling verbroken 
door een knal, zoals we tot nu toe niet gehoord hebben. Het is even een 
kleine paniek. Bij onderzoek blijkt dat er geen ongelukken zijn. Geen wonder, 
want het was geen granaat, maar de explosie veroorzaakt door het opblazen 
van het bruggetje in de Watermolenstraat. In de loop van de morgen wordt 
ook het bruggetje op de trambaan naast de kerk tweemaal opgeblazen 
en nog vele andere objecten. Tegelijk blaft van tijd tot tijd de mortier naast 
onze tuin. De grote Duitse kanonnen zijn echter naar Tilburg over het kanaal. 
Het weer is heel de morgen al prachtig. De torenspits is vernield. Op de toren 
zelf hebben de vele voltreffers maar een geringe uitwerking gehad. 
(…) 
De meeste Duitsers zijn uit Goirle weg, maar Engelsen zien we niet. Er zijn 
vandaag veel varkens en kippen door de Duitsers gestolen. Zes uur. De 
Duitsers op de Koude Pad staan klaar om met hun mortieren weg te gaan. 
In het dorp worden karren in groten getale gevorderd en veel wagens rijden 
in de richting van Tilburg. Negen uur. Er is voortdurend geknal in alle 
richtingen. 
Overal lopen we in het donker. Van tijd tot tijd ontploffen granaten. Er wordt 
een gewonde uit de Hoogstraat binnengebracht. Baasje Coppens heet de 
man. Nu en dan zware explosies zodat alles schudt. Wordt er weer iets 
opgeblazen? Of zijn het zwaardere granaten? We horen voortdurend tanks 
rijden of in ieder geval rupsbanden. Zijn het Duitsers of Engelsen? Het is 
avond en we moeten het maar raden. Een beetje angstig is het alles bijeen 
wel. Zullen we morgen het dorp vol Duitsers of Engelsen zien?  

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.5. 

WIJ1 35-36 

Links en rechts van de Nieuwkerksche Dijk vielen granaten. 
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.5. 

WIJ2 12 

25 oktober 
1944 

De aanval op 25 oktober begon in dichte mist. Vooral boven de Leij, een 
riviertje ten zuiden van GoirIe, was het zicht zeer beperkt. De Duitse soldaten 
maakten zich in hun schuttersputjes gereed voor de confrontatie met de 
Engelsen. Op en langs de Poppelseweg werden houten landmijnen, de 
zogenaamde Schümine, geplaatst. Ook hierdoor werd de geallieerde opmars 
vertraagd. Een patrouille onder leiding van luitenant B. Benson 
bereikte de Leij tot vlakbij Buitenlust. Vanuit dat huis werd zijn patrouille 
beschoten. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.6. 

KMA  14 

Toen het eerste licht doorbrak, gingen de Britse eenheden met steun van een 
eskadron tanks onderweg vanaf de bossen aan de grens richting het 
noorden. Het was een mistige ochtend en de opmars verliep traag. De grote 
hoeveelheid mijnen die de Duitsers langs de Poppelseweg hadden gelegd, 
vertraagden de opmars aanzienlijk. Om 9.27 was de weg vrijgemaakt tot de 
noordelijke bosrand ter hoogte van ‘de Braacken’. Hier had en tussen 5 en 7 
oktober felle gevechten plaatsgevonden met Chill’s parachutisten. Nu verliep 
de opmars heel wat rustiger, er was nog geen Duitse tegenstand 
ondervonden. Om 9.45 uur bereikte de voorste tank het weggetje naar 
Breehees ter hoogte van de Winkel Hoeken.  

BON 210-
211 
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Om 13.15 werd de Leij bereikt, maar de brug was opgeblazen. Een 
brugleggertank werd aangerukt, die tegen 17.00 uur de overgang gereed 
had, Om 18.45 hadden de voorste eenheden buitenlust bereikt. Er was aan de 
Poppelseweg geen Duitse tegenstand geweest maar de vele mijnen, het 
moeilijk begaanbare terrein en de incidentele beschietingen hadden ervoor 
gezorgd dat de terreinwinst niet groot was. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.6. 
Woensdag 25 oktober was het definitief gedaan met de rust bij de divisie van 
Oberst Franz. Tot op dat moment had de strijd zich voornamelijk afgespeeld 
op de buitenste flanken van het 15e Leger. Nu was ook het centrum aan de 
beurt. Over de hele linie werd zijn eenheid die dag langzaam maar zeker 
teruggedrongen in de richting van Tilburg. Ten zuiden van de stad lag de 4e  
Armoured Brigade die beschikte over vier tankbataljons en de Prinses 
Irenebrigade. Brigade-generaal R.M.P.Carver had besloten via Hilvarenbeek 
de eerste poging te ondernemen. De eer Tilburg te bevrijden, werd 
nadrukkelijk gegund aan de Nederlandse brigade. Samen met een eskadron 
van het 3e/4e  County of London Yeomanry probeerden de Nederlanders de 
vijandelijke stelling bij Broekhoven te kraken. Deze poging werd in bloed 
gesmoord. Het bleek onmogelijk ongezien over de Oude Leij te komen en de 
Irenebrigade moest zich tweehonderd meter vóór de brug ingraven. 
 

 
 
Voor de tweede keer was de aanval van de Prinses Irenebrigade vanuit 
Hilvarenbeek mislukt. De aanval had eigenlijk ondersteund moeten worden 
door het 3e/4e County of London Yeomanry (de 'Sharpshooters'), maar door 
allerlei misverstanden verscheen slechts één eskadron op tijd. Bovendien hing 
er een hardnekkige ochtendnevel zodat verkenning vooraf onmogelijk was. Er 
werd om uitstel gevraagd, maar brigade-generaal R.M.P. Carver wilde daar 
niets van weten. De aanval moest doorgaan, want de rest van de 4e Armoured 
Brigade was inmiddels ook van start gegaan. 
 

DID2 204-
208 
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Hun aanval vanaf de Belgische grens richting Poppel was in het begin vlot 
verlopen. Helaas was de brug over de Leij, bij Buitenlust, opgeblazen. Hier 
kwam het nog even tot een korte schermutseling. Infanteristen staken over 
en de genie begon meteen met de aanleg van een brug. Verder oprukken 
naar Goirle bleek vooralsnog onmogelijk. Een flankaanval van het 44ste Royal 
Tanks via de Regte Heide mislukte omdat de meeste Carriers en Halftracks, 
en een paar Shermans, vastliepen in de weke grond. De Britten stonden 's 
avonds nog een paar honderd meter van Goirle af. 
 
Zoals gezegd was de tweede poging van de Irenebrigade om via Broekhoven 
op te rukken tot in Tilburg mislukt. Het was meteen de laatste geweest. Zwaar 
Duits mitrailleurvuur had, ondanks de ochtendnevel, veel gewonden gemaakt 
onder de Nederlanders. Een klein groepje slaagde erin de Leij over te steken, 
maar werd zo zwaar onder vuur genomen dat ze zich weer terug moest 
trekken. De commandanten van de drie gevechtsgroepen wilden het die 
nacht nog een keer proberen, maar luitenant-kolonel De Ruijter van 
Steveninck besliste anders. Zijn brigade was het enige Nederlandse 
onderdeel in het geallieerde leger en hij wilde geen onnodige verliezen lijden. 
Die dag waren bovendien twee tankbataljons in Hilvarenbeek gearriveerd. Zij 
zouden samen met de 44ste Brigade het karwei overnemen. Tilburg zou niet 
door Nederlandse militairen worden bevrijd. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.6. 
Over de hele frontbreedte werd Tilburg aangevallen. Ze werd door de 4e 
Armoured-Brigade die dag teruggedrukt tot aan de Nieuwe Leij. De acties 
waren al vroeg in de ochtend begonnen. Bij Goirle werd Buitenlust bereikt, 
maar de aanval bleef toen in het heftig Duitse vuur liggen. Rechts was de 
divisie 's avonds door de Prinses Irenebrigade teruggeworpen tot achter de 
Oude Leij. Ook hier was de opmars tot staan gebracht door een vastberaden 
Duitse verdediging. Maar de 15e Schotse Divisie die bij Best haar aandeel aan 
Pheasant was begonnen, boekte de meeste vooruitgang. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.6. 

DID3 170 

De scherpschutters en de Kon. Nederlandse Brigade op de weg van 
Hilvarenbeek, 2 KRRC en 44th Royal Tanks richting Goirle. Mijnen, 
vernielingen en modderige bodem hielden beide groepen de hele dag op. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.6. 

DEK 85 

In Goirle krijgt het fraterhuis opnieuw een paar voltreffers te verduren. 
o Relevant, verdere evaluatie in hoofdstuk 6.  

EIJ1 51 

In de loop van de dag werd duidelijk, dat het Duitse front taai stand hield. 
Geallieerde verliezen waren groot. Daarom kreeg de artillerie opdracht om 
geconcentreerd te vuren op Duitse stellingen langs de Leij. Na de hele dag 
grimmig gevochten te hebben, maakte de brigadestaf een nieuw plan om de 
aanvallen de volgende dag te hervatten. We wilden eerst met een stormvuur 
de Duitsers murw beuken. 's Avonds stuurden we verkenningspatrouilles uit 
die hevig beschoten werden. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.6. 

JAN1 107 

Genisten werd gevraagd de weg naar het front te verbeteren en te 
onderhouden, mijnen en boobytraps in de bermen te zoeken en te ruimen en 
de vernielde brug over de Leij ten zuiden van Goirle, dat nog in Duitse 
handen was, weer op te bouwen.  
 
De restanten van de vernielde betonnen brug waren moeilijk op te ruimen 
vanwege de beperkte uitrusting. Er werd besloten tot een omleiding langs de 
ruïne door het plaatsen van een schaarbrug (een ingenieuze brug, handig 
gedragen door een tank) zo'n 20 meter verder over het water en een tijdelijke 
weg aan te leggen die bedekt werd met een dik takken-dak om het 

DEK 138 
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wegzakken van voertuigen te voorkomen. Voor dit gedaan kon worden, werd 
de grond nauwkeurig onderzocht op mijnen omdat deze al verschillende 
ongevallen hadden veroorzaakt. 
 
Er was een krampachtige beschieting met kanonnen en mortiervuur op deze 
positie, maar tijdens de duisternis werden de toegangswegen en taluds 
klaargemaakt en juist bij de dageraad van de 26 oktober 1944 was de 
schaarbrug in positie en konden de eerste tanks het water over. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.6. 
De Duitse commandant had van het terrein een goed gebruik laten maken. 
Zijn hoofdweerstandslijn lag gedeeltelijk achter de Nieuwe Leij, gedeeltelijk 
tussen de Oude en de Nieuwe Leij. Het zwaartepunt lag langs de weg tussen 
beide beken. Een sterke voorlinie lag voor de Oude of Vuile Leij. Verder was 
er een versperring aangebracht bij de Westrik en enkele versperringen bij de 
Beekse Bergen. 
 
Door het vuur van het antitankgeschut, de gevreesde 88 mm kanonnen, en 
het drassige terrein konden de tanks niet verder oprijden. Gevechtsgroep II 
met de infanteriepeloton(mariniers) in voorste lijn rukte onder moordend 
infanterie- en mortiervuur op door het vlakke, weinig dekking biedend land, 
daarbij gesteund door het vuur van de tanks en van de eigen artillerie, die 
achter "Liza's Hoeve" in stelling was gekomen. Door het hevige voor o. a. uit 
de fabrieken aan de Leij kwam de opmars tot staan en moesten de mariniers 
zich ingraven. 
 
Na een krachtig artillerie- en mortiervuur op de fabrieksgebouwen en 
omgeving kon de voorwaartse beweging worden hervat. Ten koste van vier 
gesneuvelden en een aantal gewonden konden de Duitse vooruitgeschoven 
stellingen ten zuiden van de Leij worden opgerold. Daarbij werden 34 
Duitsers gevangen genomen. waaronder een officier. Zo stond de Prinses 
Irene brigade rond 17.00 uur voor de Oude Leij: de brug was opgeblazen en 
door het gerichte vuur was het onmogelijk bij daglicht over te steken. 
 
Na het invallen van de duisternis gelukte het met veel moeite over de resten 
van het vernielde bruggetje te komen maar het Duitse vuur was zo hevig, dat 
de gevechtsgroep met totale vernietiging bedreigd werd. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.6. 

MIJ 62-64 

Op woensdag 25 oktober bereikte een patrouille de Hoge Vonder aan de 
Poppelseweg waar men op tegenstand stuitte. In en rond het oude tolhuis 
'Buitenlust' hadden de Duitsers zich verschanst en boden felle tegenstand. 
Door vuursteun van de 44e Royal Tanks konden de Duitsers worden 
verdreven en tegen de avond begon men aan het herstel van de brug over 
de Leij, die gedurende de nacht toch weer door de, zich fanatiek 
verdedigende, moffen werd beschadigd. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.6. 

HOO2 16 

Woensdag 25 oktober 
Geen Engelsen. De Duitse posten staan nog aan de Leij. Als een plaatje in een 
oorlogsillustratie staan die eenzame posten in de zware morgenmist in hun 
linie. De voormiddag is rustig en toch acht iedereen, dat de opmars zal 
beginnen. 
Half twee. Geen tanks maar Engelse granaten vliegen het dorp in.  
Rond half 4 knallen er weer granaten en slaan met dodelijke nauwkeurigheid 
in de mishandelde torenspits in. Deze begint vervaarlijk te hellen en wij kijken 
er nu dwars doorheen. Nu binnengekomen berichten vertellen, dat ook 

WIJ1 36-38 
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Juffrouw Jansen-Tegelaars en een 12-jarig dochtertje van IJzermans zojuist 
dood zijn. 
6 uur. Granatensalvo's slaan dichtbij in. Bij elke nieuwe klap krimpen we even 
in elkaar, zo hard zijn ze. Dan opeens een geweldige knal, vlak erop nog een. 
We staan ademloos van schrik en wachten op nog iets, waarop weten we 
zelf niet. Glas rinkelt in massa's omlaag, een krachtige luchtstoot schudt ons 
letterlijk heen en weer. Dan komen de tongen los. Naar de kelder mannen! 
Een paniek wordt het echter niet. We blijven kalm. Nog steeds ontploffen 
overal granaten. Overal blijft het schieten duren, aan alle kanten. Om het 
half uur slaan de granaten in, verderaf of dichterbij. Het huis schudt er soms 
van. Tanks en M.G. ratelen. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.6. 
26 oktober 
1944 

De volgende dag, 26 oktober, wist de C-compagnie tot bij Buitenlust door te 
dringen. De brug over de Leij was door de Duitsers opgeblazen terwijl de 
weg door de gekapte bomen was geblokkeerd. Een aanval naast de weg was 
onmogelijk. Het onbeduidende riviertje, dat bovendien een stinkende afvoer 
van de stad Tilburg was, vormde een enorm obstakel. De oevers waren 
namelijk laag en erg moerassig, zodat de voertuigen onmogelijk aan de 
overzijde konden komen. Daarnaast bood het terrein nauwelijks 
dekkingsmogelijkheden. Nabij de Leij stootte het peloton van luitenant H. 
Stanley op Duitse tegenstand. De vijand kon evenwel dankzij de steun van 
de 44ste Royal Tanks verdreven worden. 
 
Tegen de avond werd begonnen met het herstel van de brug over de Leij. De 
A- en C-compagnie waren de beek reeds overgestoken. De B-compagnie 
maakte zich gereed om de volgende morgen als eerste naar Goirle te 
trekken. 
 
Twee pelotons van de B-compagnie 2 KRRC, onder bevel van luitenant 
Curzon en luitenant Lowther, waren in de vroege ochtenduren van 26  
oktober richting Goirle vertrokken. Aan de rand van het Vondersebrug over 
de Leij openden de Duitsers het vuur op het peloton van Curzon. Deze raakte 
gewond. Het peloton van Lowther was een laan ingeslagen die naar het 
fabriekscomplex leidde. Op korte afstand werd met een machinegeweer op 
de Engelsen gevuurd; Lowther werd geraakt. Toen hij trachtte dekking te 
zoeken in een sloot, trapte hij op een Schu-mijn. Deze houten mijnen waren 
moeilijk op te sporen, waardoor ze een extra gevaar vormden voor de 
Engelse militairen. Toen sergeant H. Birch zijn luitenant te hulp wilde komen, 
openden de Duitsers wederom het vuur. Birch werd dodelijk getroffen. Later 
is zijn stoffelijk overschot overgebracht naar de militaire begraafplaats te 
Bergen op Zoom. Door middel van een rookgordijn konden de beide 
pelotons zich terugtrekken en hun gewonden afvoeren: het 2 KRRC had de 
Duitse tegenstand onderschat. De Duitsers bleven zich verdedigen. 
Gedurende de nacht zagen zij zelfs kans de brug opnieuw te beschadigen. 
Tevens plaatsten zij extra Schu-mijnen. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.7. 

KMA 14-15 

Het 2e King ’s Royal Rifle Corps en het 44ste Royal Tanks had ondanks de mist 
in de vroege ochtend de aanval op Goirle hervat. De brug over de Leij werd 
hersteld en de Regte Heide werd gezuiverd. Alleen Goirle zelf werd’ s avonds 
nog taai verdedigd. 
 
De lrenebrigade begon precies op tijd, om half zeven' s ochtends, met de 
aanval. De mannen trokken over het drassige terrein naar de Oude Leij. 
Ondanks de mist schoten de Duitsers accuraat en de Nederlanders moesten 
voortdurend dekking zoeken in diepe sloten, waarbij ze soms bijna 
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verdronken. Moeizaam naderden ze het riviertje toen vrij snel de mist begon 
op te trekken. Zware mitrailleurs openden het vuur en eisten een zware tol. 
Desondanks zag een groepje kans de Leij over te steken. Door het 
aanhoudende vuren moesten ze weer terug. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.7. 
Op donderdagmorgen 26 oktober 1944 bevonden het B-eskadron van 44 
Battalion Royal Tank Regiment en 2 Kings Royal Rifle Corps zich nog altijd bij 
Buitenlust aan de Poppelseweg. Nu zou de opmars naar Goirle werkelijk 
beginnen. Vroeg in de morgen was men reeds bezig geweest met het 
opruimen van mijnen en gevelde bomen die de weg versperden. 
 
Bij het eerste daglicht trokken twee pelotons op naar Goirle. Aan de 
rechterzijde ging het peloton onder commando van Quin Curzon over de 
grote weg richting Goirle. Zij werden bij de buitenwijken van het dorp 
beschoten door een viertal mitrailleurs. Het peloton keerde terug met 
waardevolle inlichtingen over de Duitse posities. De linker patrouille sloeg 
een zandweg in de leidde naar een fabriek in de zuidwesthoek van Goirle 
(Zandschel). Vanaf korte afstand werden zij beschoten door een mitrailleur. 
 
Ook over de Regte Heide was men richting Goirle getrokken. Het B-eskadron 
van 44 Battalion Royal Tank Regiment en een compagnie van 2 Kings Royal 
Rifle Corps trokken over de heide naar het noorden. Tegen 14.00 uur was een 
Troop (4 tanks) nog één kilometer verwijderd van de spoorwegovergang aan 
de Rielsedijk. De vele loopgraven, schuttersputten en 
prikkeldraadversperringen maakten het werk onmogelijk. Een andere Troop 
bevond zich iets ten westen van deze eenheden, ter hoogte van de 
schietbaan. Enkele Duitsers werden krijgsgevangen gemaakt. De geallieerde 
troepen kregen de opdracht halt te houden. Duits vuur op deze locatie 
veroorzaakte rond 16.30 drie gewonden. Om 19.00 uur ’s avonds werd een 
hevig inleidend artillerievuur op Goirle ingezet. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.7. 

BON 212 

Op donderdag 26 oktober trokken twee pelotons van de B-compagnie 2 
KRRC richting Goirle en zij wisten door te dringen tot aan de rand van het 
dorp, maar ook zij hadden de Duitse tegenstand onderschat en onder 
dekking van een rookgordijn konden zij terugtrekken en hun gewonden mee 
afvoeren. 
 
Diezelfde avond krijgt ons dorp de zwaarste beschieting te verduren. Vanaf 
vroeg in de avond volgt het ene salvo na het andere en dat duurt zo min of 
meer regelmatig voort tot 's anderdaags op de voormiddag. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.7. 

HOO2 16-17 

Door een granaatvuur komt er een gat in de torenspits van de kerk te Riel. 
o Relevant, verdere evaluatie in hoofdstuk 6.  

RAA 31 

Donderdag 26 oktober 
De dag begint in een rumoer zoals we tot nu toe niet meegemaakt hebben. 
We weten nu helemaal niet meer waar het vuren vandaan komt. Van alle 
kanten wordt geschoten. Machinegeweren en tanks en artillerievuur en 
allerlei andere wapens, bovenal fluitende en spattende granaten en 
neerregenende scherven. De gevechten zijn nu in volle gang. Als het 12 uur 
is, kunnen we wel zeggen, dat er geen tien minuten voorbij zijn gegaan 
zonder explosies. Drie of vier keer in een kwartier moeten we wegrennen van 
de radio, omdat het schieten al te dreigend wordt. Maar voltreffers hebben 
we niet meer gehad en slechts enkele zijn zo dichtbij ingeslagen dat er ruiten 
aan ten offer vielen. Toch wordt de bouw stilletjes aan gesloopt, maar in 
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vredesnaam, doden of gewonden zijn er goddank niet. In het dorp is de 
schade gisterenavond en vannacht geweldig.  
Niemand mag zich in de Bergstraat en Poppelseweg nog buiten vertonen, 
want het is hier frontlinie geworden, zeggen de Duitsers. Kwart voor drie. We 
horen het verloop van de strijd in Den Bosch en van het gewicht dat de 
Duitsers hechten aan de weg van Den Bosch naar Tilburg en hoe ze ook 
Tilburg wel hevig zullen verdedigen. Vier uur. De laatste uren zijn alleen nog 
maar granaten gevallen. Van andere wapens is nu niets meer te horen. Eén 
der vele granaten staat nu de Thomasschool in. Daarna wordt het stilaan 
kalmer. Rond zeven uur is het zelfs geheel en al stil. Het is een welkome 
adempauze. Intussen horen we dat de Engelsen in Tilburg in het Leypark 
zitten en de radio vertelt dat de Duitse weerstand overgaat in 
achterhoedegevechten en dat ze het front achter de Maas willen 
terugtrekken. Dat beurt weer alles op, al is er niet veel van te merken. Tegen 
acht uur beginnen de granaten weer te klappen en duidelijk mitrailleurvuur 
klinkt op korte afstand. De granaten komen steeds dichterbij. En werkelijk ze 
schieten als razenden. Er staat Engels geschut blijkbaar zeer dichtbij, de 
gewone symfonie van de laatste drie weken. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.7. 
27 oktober 
1944 

Doordat het front reeds op verschillende plaatsen doorbroken was, trokken 
de Duitse troepen zich in de ochtend van 27 oktober 1944 terug uit Goirle. 
Na een verkennende patrouille trokken de Engelse bevrijders ongehinderd 
het dorp in. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.8. 

BON 213-
214 

De Polen kwamen in Brakel aan. Bij de boerderij van Schellekens ontstond 
een vuurgevecht tussen Polen en Duitsers. Door boeren werd waargenomen 
dat zeker zo’n zes of zeven boerderijen aan Looienhoek en Brakel in brand 
stonden, aangezien de Polen vermoedens hadden dat daar Duitsers zouden 
zitten. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.8. 

CDR2 33 

Op 27 oktober 1944 zuiverde de 2 KRRC Goirle, waar meer mijnen werden 
gevonden en vernielingen aangetroffen. De opmars van 6th en 44th Royal 
Tanks werd opgehouden door een groot aantal anti-tankkanonnen en een 
gebied met veel landmijnen; verder nog twee opgeblazen bruggen, zuidelijk 
van Goirle. Daarom trok het regiment verder naar Poppel op de 26 oktober 
1944 en bracht de nacht daar door. De opmars begon opnieuw in de 
namiddag van de 27 oktober 1944, maar men kwam niet verder dan Goirle; 
de vertraging werd veroorzaakt door herstellingen bij de brug ten zuiden van 
het dorp en door de vijand die zich staande hield in Riel. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.8. 

DEK 85-87 

Vanaf Alphen rukten in de richting van Gilze en Riel de eenheden van de 
Eerste Poolse Pantserdivisie op. 
 

HOU2 39-40 
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o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.8. 

Langs de bermen van de Druisdijk waren landmijnen opgegraven. Volgens 
ooggetuigen waren het in er wel 600. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.8. 

CDR1 77 

De omgeving van Brakel werd met artillerie beschoten, voordat de tanks over 
weg kwamen aangereden. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.8. 

CDR1 78 

De 15e (Schotse) Divisie bij Tilburg had niet meteen in de gaten dat de vijand 
was verdwenen. Patrouilles van de Scots Guards stuitten in de buurt van de 
Bosscheweg op Duitsers. Pas veel later was duidelijk dat het hier om 
achterblijvers ging. De hoofdaanval moest op vrijdag 27 oktober vanuit 
Hilvarenbeek komen. Om alle moeilijkheden te vermijden zou de aanval 
worden voorafgegaan door een inleidende beschieting. Nu waren de Duitse 
posities bij Broekhoven precies bekend omdat de vorige dag een Feldwebel 
met stafkaart in geallieerde handen was gevallen. Dus werden de verlaten 
stellingen 35 minuten bestookt door de Schotse artillerie. Helaas had de 
burgerbevolking hier niet meer op gerekend en er vielen in de stad enkele 
tientallen doden. 
 
Zodra de laatste granaat was gevallen trok het 1e King's Own Scottish 
Borderers op weg naar het centrum. Nog voor ze de stad konden 
binnentrekken kwam een lid van de Luchtbeschermingsdienst, Piet Jongen, 
hen tegemoet. Hij vertelde de Schotten dat alle Duitsers waren verdwenen. 
Hij wees de Borderers ook plaatsen aan waar mijnen waren gelegd. Zijn 
informatie heeft ongetwijfeld velen het leven gered. De intocht in Tilburg (en 
Goirle) was verder een 'walk over’. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.8. 

DID2 210-
211 

 Onopgemerkt door de tegenstander begonnen de Duitsers zich ’s nachts 
overal los te maken uit het front. Alleen wat achterhoedetroepen bleven 
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achter. In het nachtelijke duister trokken de eenheden terug naar hun nieuwe 
stellingen. Omdat de terugtocht niet was opgemerkt begon de 15e Schotse 
Divisie geheel volgens plan met de aanval op Tilburg. Patrouilles waren die 
ochtend op de Duitse achterhoede gestuit en generaal Barber had daaruit de 
conclusie getrokken dat de vijandelijke verdediging nog intact was. De 
hoofdaanval via de Hilvarenbeekseweg zou daarom om één uur’ s middags 
plaatsvinden na een inleidende beschieting. De Duitse posities in het zuiden, 
achter de Leij, waren bekend, omdat de vorige dag een Feldwebel met een 
stafkaart in handen van de Irenebrigade was gevallen. De Schotten wisten 
niet dat de stellingen rond twaalf uur al waren ontruimd. De vuurwals, die 35 
minuten duurde, raasde dan ook over verlaten loopgraven heen. De gevolgen 
voor de bevolking van Broekhoven waren wel ernstig. De burgers hadden de 
Duitsers zien vertrekken en met een nieuwe beschieting hield niemand meer 
rekening. Er vielen dan ook veel doden. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.8. 
Bij Tilburg vormde de Leij op 27 oktober 1944 nog steeds het grote obstakel. 
De voertuigen bleven vaak in de drassige oevers steken, hetgeen een snelle 
opmars onmogelijk maakte. Een zeer laaghangende mist in de vroege 
ochtend van 27 oktober 1945 stelde de Engelsen in staat de Leij nabij Tilburg 
te overschrijden zonder door de vijand opgemerkt te worden. De grote 
aanval op Tilburg was begonnen. 
 
Bij Goirle vertrok een patrouille van de C-compagnie richting dorp om te 
onderzoeken of de Duitsers nog steeds verdedigende posities innamen. Dit 
bleek het geval te zijn. De Prinses Irene Brigade was inmiddels op de hoogte 
gesteld van de mogelijke doorbraak. Daarbij zou het 44ste Brigade van de 
15e Schotse Divisie de Prinses Irene Brigade moeten doorschrijden en naar 
Tilburg trekken. De Nederlandse brigade zelf zou in de richting van Poppel 
gaan. Door de voortdurende beschietingen van Tilburg en het succesvol 
optreden van de 15e Schotse Divisie ten oosten van Tilburg, begonnen de 
Duitsers hun stellingen in Goirle te ontruimen. 
 
Rond 12.30 uur ging het gerucht in Goirle dat de Duitsers waren 
afgemarcheerd. De B-compagnie begon haar opmars. Het peloton van 
luitenant ‘Dwin’ Bramall vertrok als eerste om het gerucht van de Duitse 
aftocht te controleren. De nog aanwezige Duitsers werden krijgsgevangen 
genomen. De mijnen bleven evenwel slachtoffers vergen. Omstreeks 15.00 
uur werden de eerste Engelsen als bevrijder in Goirle verwelkomd. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.8. 

KMA 16 

Op vrijdag 27 oktober trok een patrouille van de C-compagnie 2 KRRC 
richting dorp om te zien of de Duitsers nog op hun posten waren. Dit bleek 
nog wel het geval te zijn, doch door de zware beschieting en het 
overschrijden van de Leij door Engelse troepen bij Broekhoven, maakten de 
Duitsers aanstalten om zich terug te trekken. 
Rond de middag ging het gerucht dat de Duitsers Goirle verlaten hadden. 
Onder leiding van luitenant Bramall trok er een peloton van de B-compagnie 
2 KRRC op uit om naar aanleiding van dat gerucht de stand van zaken te 
gaan controleren en zij waren het die rond drie uur in het dorp arriveerden 
en dus als onze bevrijders moeten worden beschouwd. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.8. 

HOO2 17 

De Duitse Wehrmacht vertrekt uit Riel. 
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.8. 

RAA 31 

Vrijdag 27 oktober 
Tanks rijden in de verte en men zegt, dat de Engelsen door het Wild Eind om 
Goirle heen trekken, want de Poppelseweg is nog versperd. Alles is vol goede 
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hoop. Dit geluid kan ook niets anders zijn als van tanks. Machinegeweren 
knetteren heel dichtbij en heel de morgen blijft het een lange afwisseling van 
machinegeweren, motorgeronk en Engelse granaten. Of zijn het Duitsers, die 
vanuit Tilburg schieten? Ze barsten nu en dan nog in alle felheid uiteen. 
Tegen de middag wordt het stil. Alleen motorgeronk der tanks en 
machinegeweervuur op betrekkelijk verre afstand blijft voortduren! We 
luisteren er met wellust naar maar tot onze spijt zien we niets door de dikke 
mist. Dan komt totaal onverwachts het bericht dat er geen Duitsers meer op 
de Beekse baan zijn. Drie uur. De eerste Engelsen zijn in het dorp gezien. 
Kwart over drie. Drie Engelse gewonden zullen bij ons gebracht worden. Een 
koortsachtige blijdschap pakt ons snel aan. Snel worden enkele bedden klaar 
gemaakt. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.8. 
28 oktober 
1944 

De Polen vervolgen hun opmars en trekken verder om Riel heen. 
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.8. 

CDR2 33 

Riel is bevrijd. 
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 6.8. 

RAA 31 

29 oktober 
1944 

In Goirle vallen de eerste gewonden onder de inwoners doordat ze op door 
de Duitsers verstopte mijnen zijn getrapt. Op 30 oktober 1944 zou begonnen 
worden met het ruimen van de mijnen. 

o Relevant, verdere evaluatie in hoofdstuk 8.  

EIJ1 55 

Zondag 29 oktober 
Vannacht heeft het nog hard geknald en er zijn nog granaten gevallen aan de 
rand van het dorp. We denken dat het in de buurt van Rijen te doen is. We 
zitten blijkbaar nog aan de rand van het oorlogsgeweld, maar gelukkig aan 
de andere kant. Deze morgen is er weer begonnen met het regelmatig 
volgen van de dagorde. 

o Niet relevant, buiten gemeente Goirle.  

WIJ1 41-42 

31 oktober 
1944 

Op de weg van Tilburg naar Riel komt een V1 neer. 
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 9.1. 

JOO 14 

Tabel 7: Overzicht gebeurtenissen juni t/m oktober 1944. 
 
Winter ’44-’45 tot en met de Duitse capitulatie mei 1945 
De operatie Market Garden was voor de geallieerden uiteindelijk geen succes; het leverde strategisch weinig baat 
op. In de winter van 1944-1945 lag het front nagenoeg onbeweeglijk stil, dwars door Nederland, vanaf de 
Oosterschelde via Moerdijk richting Nijmegen. In die periode namen de grondgevechten af, maar werden de 
luchtgevechten en bombardementsvluchten richting Duitsland geïntensiveerd. Ook boven de bezette gebieden in 
Nederland nam het aantal luchtactiviteiten toe. Voor deze periode is de volgende informatie aangetroffen: 
 

Datum / jaar Gebeurtenis Bron Pag. 
Winter 
1944-1945 

De Tilburgseweg in Goirle is een tijdje volledig gestremd als gevolg van een 
door de Duitsers gegraven tankval ter hoogte van het huidige viaduct van de 
A58. 

o Niet relevant, geen betrekking tot NGE. 

EIJ2 11 

Na de bevrijding kwamen zes V1’s neer op Goirle. 
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 9.1. 

BRO1 25 

30 
november 
1944 

In Goirle vindt 's middags een afschuwelijk ongeval plaats. Marinus Weijters is 
aan het werk in de moestuin van dokter Aussems. Hij trapt op een mijn en 
verliest een voet. De uit Berkel-Enschot afkomstige kapelaan Denissen wil de 
man het H. Oliesel toedienen, maar trapt ook op een mijn. Beide voeten 
worden afgerukt. 

o Niet relevant, geen specifieke locatie bekend.  

EIJ2 12 

22 
december 
1944 

De schade in Goirle, aangericht tijdens de bevrijding, is opgemaakt en die 
blijkt groot: drie huizen en vier boerderijen verwoest, elf woningen, een 
boerderij, een winkel en een fabriek zwaar beschadigd. 'Veel' beschadigd zijn 
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38 huizen, zeven boerderijen, zeven winkels, vier cafés, zes fabrieken, twee 
scholen, twee kloosters, een kerk en een toren. Onder de categorie 'licht' 
beschadigd vallen onder meer 509 huizen, 34 boerderijen, 37 winkels, zes 
cafés, het postkantoor, het grenskantoor en het gemeentehuis. 

o Relevant, duidt op schade als gevolg van artilleriebeschietingen, zie 
hoofdstuk 6.  

29 
december 
1944 

Op 29 december 1944 om 8.15 uur kwam de eerste V1 terecht op Nieuwkerk, 
achter het ven de Halve Maan. De bom maakte een vrije diepe kuil in de 
grond. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 9.1. 

BON 71 

30 
december 
1944 

De volgende dag [30 december] viel er weer één [V1]: achter het toenmalige 
café Bellevue (thans ‘Herrezen Nederland’) op de Poppelseweg. De bom 
maakte een diepe trechter in het weiland. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 9.1. 

BON 71 

Begin 1945 In 1944 en 1945 zijn in totaal acht vliegende bommen op Goirles 
grondgebied terecht gekomen. Op de hei langs de Nieuwkerksedijk, net 
binnen de grenzen van het militaire oefenterrein, kwam begin 1945 een V1 
terecht die een flinke krater sloeg. De krater ligt er nog steeds (rood cirkeltje). 
Vanuit lanceerinrichtingen in Overijssel werden ze afgevuurd in de richting 
van Antwerpen. Ze kwamen precies over Tilburg en Goirle, maar sommige 
stortten neer voordat ze hun doel bereikt hadden. 
 

 
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 9.1. 

DVH 11-12 

1 januari 
1945 

Een V1 kwam neer om 22.30 uur op Nieuwkerk. De bom maakte een grote 
kater in de heide. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 9.1.  

BON 71 

Februari 
1945 

Er kwam een V1 neer bij de Mariahoeve nabij Brakel. 
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 9.1. 

CDR2 34 

2 februari 
1945 

Op de Hoge Wal in Goirle spelen vijf kinderen met landmijnen die door de 
Engelsen zijn verzameld. 

o Relevant, verdere evaluatie in hoofdstuk 8.   

EIJ2 33 

4 februari 
1945 

Een V1 kwam neer bij ‘Kleuterheil’. 
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 9.1. 

BON 71 

19 februari 
1945 

Op 19 februari 1945 veroorzaakte een V1 materiële schade op Nieuwkerk. 
Tussen de Kapeldreef en de Dodendreef, ca. 200 meter ten westen van hotel 
‘De Golf’, werden twintig bomen vernield en was er veel schade aan ruiten en 
dakpannen.  
 
Op dezelfde dag kwam een V1 neer op de Abcovensedijk, ten oosten van 
huis ‘Ter Loo’. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 9.1. 

BON 71 
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22 februari 
1945 

De Duitse bezetting is vervangen door Engelsen. En al wordt door hun 
opruimingsdienst hard gewerkt om het gevaarlijke oorlogstuig van wegen en 
bermen te verwijderen, toch worden we op 22 februari 1945 nogmaals 
opgeschrikt door het dodelijk ongeval van de 17-jarige Jos Kennes. Bij een 
mijnontploffing op de Vijfhuizenbaan. 

o Relevant, verdere evaluatie in hoofdstuk 8.  

ONS z.b. 

4 maart 
1945 

De laatste V1 kwam neer op 4 maart 1945 in een perceel bouwland in “de 
Katsbochten”, waarbij alleen materiële schade ontstond. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 9.1. 

BON 71 

Tabel 8: Overzicht gebeurtenissen winter 1944 – mei 1945. 
 
Naoorlogse periode 
Direct na de oorlog is gestart met de wederopbouw van Nederland. Onderdeel van de wederopbouw was het 
opruimen van oorlogsstellingen, als bunkers en het ruimen van achtergebleven NGE. Duitse krijgsgevangenen 
werden aan het werk gezet om de aanwezige mijnenvelden te ruimen. Voor deze periode is de volgende 
informatie aangetroffen:  
 

Datum / jaar Gebeurtenis Bron Pag. 
Naoorlogs Na de oorlog werd de Regte Heide nog als militair oefenterrein gebruikt. Ad 

van Ven, die in zijn jeugd veel op de heide kwam, verteld: ‘Het vechten 
gebeurde met losse flodders. Ik heb ooit een voorraadje losse flodders en 
hulzen van diverse formaten en ouderdom gehad. Sinds de wandeling heb ik 
er spijt van dat ik die niet bewaard heb. De hei ligt bezaaid met kuilen: voor 
het voedsel (oorlogsrantsoenen), voor afval en voor latrines (wij vergisten ons 
soms als we op rooftocht waren op zoek naar achtergelaten rantsoenen). 
Schuttersputjes ben ik weinig tegengekomen. Dat betekent dat er geen 
infanterie was.’  

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 9.2.  

DVH 8 

De meeste Goirlenaren herinneren zich nog wel de militaire oefeningen 
waarbij parachutisten boven de Regte Hei uit Fokkervliegtuigen sprongen. 
Tot de jaren '90 was dit een regelmatig terugkerend beeld. De landingsplaats 
is op luchtopnames nog duidelijk herkenbaar (zie onderstaand figuur). Als je 
op de hei even zoekt vind je de plek ook wel. Momenteel wordt er alleen nog 
voor bijzondere oefeningen gebruik gemaakt van de hei (nachtsprongen, 
sprongen van extreme hoogte). De luchtkolom boven dit gebied is erg 
stabiel, waardoor het voor dit soort sprongen bijzonder geschikt is 
(informatie van Mark van den Hout). 
 

 
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 9.2. 

DVH 9-10 

1952-1953 In 1952 kwamen de Engelsen op De Kiek en hebben er een circuit van 
asfaltwegen aangelegd, dat er nog steeds ligt. In 1953 hebben zij het terrein 

EIJ4 9-10 
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Datum / jaar Gebeurtenis Bron Pag. 
definitief ingericht als een soort depot van Gilze-Rijen. Op de Kiek lagen aan 
de Rielse kant grote vaten met kerosine voor de Engelsen en er lag ook 
munitie. Er kwam dus in 1953 een omheining met hoge palen met 
prikkeldraad, die er nu [artikel stamt uit 2005] staan. De Engelsen hebben er 
vier, vijf, of zes jaar gezeten, misschien wel tien. Op De Kiek was een omwald 
terrein waarbinnen munitie werd geïnspecteerd: ontstekingsinrichtingen 
werden gecontroleerd en versleten onderdelen vervangen. In de eerste jaren 
van de 21e eeuw stonden de gebouwen van De Kiek leeg. Het was eigendom 
van Defensie. Soms oefende een militaire eenheid er en vonden trainingen 
voor politiehonden plaats. De omwalde explosieput werd regelmatig 
gebruikt. Alle in de omgeving aangetroffen explosieven werden daar tot 
ontploffing gebracht. In de loop der jaren is op het terrein veel ingegraven, 
bewaard, gelekt en ontploft. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 4.4.  
1990 Kaart van de grenzen van het militair oefenterrein Regte Heide.  

 
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 9.2. 

DVH 5 

Eind 2014 Als je de plekken opzoekt waar volgens een luchtfoto van 12 oktober 1944 
loopgraven te zien zijn in de Regte Heide, dan vind je op nagenoeg alle 
plekken nog restanten van de loopgraven. Ze zijn geërodeerd tot greppels 
met een diepte van een schamele decimeter tot driekwart meter. In totaal 
liggen er volgens een grove schatting nog 600 meter loopgraven in het 
gebied dat op de luchtfoto is afgebeeld. Op het Actueel Hoogtebestand 
Nederland zijn de loopgraven nog steeds zichtbaar op de Regte Heide, zie 
onderstaande figuren.  
 

KUI 12-17 
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Tevens zijn loopgraven waarneembaar ten zuiden van de gasleiding die 
onder de hei doorloopt en waar de hei, tussen de Brakelsepad en Tweededijk 
opeens drie keer zo breed wordt.  

 
 
Nog geen honderd meter naar het zuiden strekt het stelsel zich verder uit 
met loopgraven en een dijk. Vanaf de Aesvoirtse Dijk loopt het 500 meter in 
oostnoordoostelijke richting om te eindigen ongeveer ter hoogte van de lijn 
die de oostkant van het smalle, noordelijke deel van de heide begrenst. De 
eerste 300 meter, grotendeels gelegen in een afgesloten bosperceel, bestaat 
uit duidelijk herkenbare loopgraven; zigzaggende verdiepingen die onderling 
verbonden zijn door andere stukjes loopgraven.  
 
1200 meter in zuidzuidoostelijke richting bij het Rietven ligt er nog een. Waar 
het bospad vanaf de hondenvereniging de hei op komt ligt links van de weg 
nog een stuk loopgraaf met een lengte van ongeveer 45 meter. Mogelijk is 
het een Duits loopgraaf, maar dat is [volgens de auteur] allesbehalve een 
uitgemaakte zaak. Het pad liep hier in de oorlog nog niet en na de oorlog is 
juist op dit stuk van de hei veel geoefend door Nederlandse militairen. 
Wellicht is deze loopgraaf tijdens deze oefeningen ontstaan.  
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o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 9.2. 
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BIJLAGE 4 GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN 
 
Voor dit HVO-NGE zijn diverse archieven geraadpleegd. De relevante informatie uit deze archieven is opgenomen 
in deze bijlage. Het betreffen gegevens uit de volgende archieven: 

• Regionaal Archief Tilburg: Gemeentearchieven Alphen en Riel, Goirle, Hilvarenbeek en Tilburg 
• Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC): Provinciaal Archief Noord-Brabant 
• Nationaal Archief (NA) 
• Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) 
• NIOD instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies (NIOD) 
• Bundesarchiv-Abteilung Militärarchiv (BAMA) 

 
Volgens de richtlijnen van het WSCS-OCE dienen in gemeentearchieven in ieder geval stukken van de 
luchtbeschermingsdienst, stukken over aangetroffen/geruimde NGE en oorlogsschaderapporten te worden 
geraadpleegd. Voor voorliggend onderzoek zijn deze stukken geraadpleegd. 
 
Regionaal Archief Tilburg 
 

 

Toegang 30. Luchtbeschermingsdienst te Tilburg, 1936-1946.  
Inventaris 230 Stukken betreffende het melden en rapporteren van luchtaanvallen en bominslagen in de 

gemeente Tilburg, 1940.  
Niet relevant, buiten gemeente Goirle.  
 
Inventaris 231 Stukken betreffende het melden en rapporteren van luchtaanvallen en bominslagen in de 

gemeente Tilburg, 1941.  
Niet relevant, buiten gemeente Goirle. 
 
Inventaris 232 Stukken betreffende het melden en rapporteren van luchtaanvallen en bominslagen in de 

gemeente Tilburg, 1942.  
Niet relevant, buiten gemeente Goirle. 
 
Inventaris 233 Stukken betreffende het melden en rapporteren van luchtaanvallen en bominslagen in de 

gemeente Tilburg, 1943.  
Niet relevant, buiten gemeente Goirle. 
 
Inventaris 234 Stukken betreffende het melden en rapporteren van luchtaanvallen en bominslagen in de 

gemeente Tilburg, 1944.  
Niet relevant, buiten gemeente Goirle. 
 
Inventaris 235 Stukken betreffende het melden en rapporteren van luchtaanvallen en bominslagen in de 

gemeente Tilburg, 1945.  
Niet relevant, buiten gemeente Goirle. 
 
Inventaris 237 Stukken betreffende de ligging en ruiming van mijnen, 1945.  
Niet relevant,  betreft alleen stukken over de verduistering.  
 

Toegang 484. Secretarie Inventaris van het archief van het gemeentebestuur van Tilburg, (1906) 1938-1985 (2009). 
Inventaris 3318 Stukken betreffende de organisatie van de Luchtbeschermingsdienst (LBD), met 

luchtbeschermingsplan, 1938-1939. 
Niet relevant, vooroorlogs. 
 
Inventaris 3319 Stukken betreffende de organisatie van de Luchtbeschermingsdienst (LBD), met 

luchtbeschermingsplan, 1940-1946.  
Niet relevant, buiten gemeente Goirle.  
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Inventaris 3338 Voorschriften en correspondentie met betrekking tot melding van voorvallen en het doen

 van publicaties (o.a. luchtaanvallen) welke verband houden met oorlogshandelingen, 
19391945.  

Niet relevant, betreft algemene stukken.  
 
Inventaris 3348 Stukken betreffende de ruiming van explosieven, 19401948.  
Niet relevant, betreft algemene stukken. 
 
Inventaris 3352 Documentatie over de oorlogsjaren in Tilburg, 19441949. 
Op 26 oktober 1944 werd door een compagnie van de Prinses Irene Brigade, die samen met onderdelen van de 4e 
gepantserde brigade waarnemingen verrichte in de bossen tussen de stellingen van de Duitse 44e brigade. Er 
werden onder de Prinses Irene Brigade die dag zware verliezen geleden.  

o Niet relevant, buiten gemeente Goirle.  
 

Toegang 696. Inventaris van het archief van het Gemeentebestuur Goirle, 1803-1945.  
Inventaris 293 Geneeskundige verklaring van overlijden met vermelding van de doodsoorzaken, 1939-

1940. 
Niet relevant, geen plaatsen genoemd van oorlogshandelingen en/of overlijden. 
 
Inventaris 294 Geneeskundige verklaring van overlijden met vermelding van de doodsoorzaken, 1941-

1942. 
Niet relevant, geen plaatsen genoemd van oorlogshandelingen en/of overlijden. 
 
Inventaris 295 Geneeskundige verklaring van overlijden met vermelding van de doodsoorzaken, 1943-

1944. 
Niet relevant, geen plaatsen genoemd van oorlogshandelingen en/of overlijden. 
 
Inventaris 296 Geneeskundige verklaring van overlijden met vermelding van de doodsoorzaken, 1945. 
Niet relevant, geen plaatsen genoemd van oorlogshandelingen en/of overlijden. 
 
Inventaris 372 Rekeningen en andere stukken betreffende het herstel van oorlogsschade aan gemeente-

eigendommen, 1944–1947.  
Niet relevant, geen specificering van de gerapporteerde schade van oorlogshandelingen. 
 
Inventaris 883 Register van orders voor ritten voor de politie, met vermelding van de reden van het 

rijden, 1942-1944. 
Niet relevant, geen betrekking tot NGE.  
 
Inventaris 885 Rapporten per maand van de plaatselijke politie ten behoeve van de bezettende macht, 

1942-1944. 
• Bericht dat op 30 november 1943 een vliegtuig, vermoedelijk van Engelse nationaliteit, is neergestort bij het 

landgoed Gorp in de rivier de Leij. Er werd vermoed dat er een explosie had plaatsgevonden, waardoor het 
toestel is neergestort, waardoor in omgeving en in het water kleine stukken van het vliegtuig werden 
gevonden. De piloot en/of een lichaam werd niet aangetroffen.  
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 5.2. 

 
• Er kwamen tussen 15 oktober 1943 en 14 november 1943 binnen de gemeente Goirle enkele brisant- en 

brandbommen neer, die geen schade hebben aangericht.  
o Niet relevant, geen specifieke locaties en data bekend.  

 
• Bericht dat op 23 april 1944 een Engelse Halifax bommenwerper brandend neerkwam op de akkerbouw van 

de boerderij gelegen aan de Abcovenseweg 37, waardoor de boerderij nagenoeg geheel in vlammen opging. 
In Goirle werden vijf doden gevonden en in Tilburg één, vermoedelijk de inzittenden van het toestel.  
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o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 5.3. 
 

• Bericht dat op 25 mei 1944 om 1.30 uur een Engelse Halifax bommenwerper neer was gestort op de “Regte 
Heide”. Zeven bemanningsleden werden dood aangetroffen, één bemanningslid was zwaargewond.  
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 5.4. 

 
Inventaris 908 Stukken betreffende de brandwacht gedurende de zomermaanden ter bescherming van 

gewassen bij luchtaanvallen en bombardementen, 1941-1942. 
Niet relevant, geen betrekking tot NGE. 
 
Inventaris 914 Stukken betreffende de organisatie van de luchtbeschermingsdienst, 1929-1945. 
Bericht dat in de nacht van 9 op 10 mei 1940 ongeveer dertig brisantbommen en twintig brandbommen zijn 
gevallen op en links en rechts van de Poppelseweg op ongeveer 3,5 kilometer afstand van de kom van Goirle. 
Daarbij ontstond schade aan de weg en de bebossing. Op 11 mei 1940 kwamen om ongeveer 14.00 uur vijftien 
bommen links en rechts van de Poppelseweg neer op de rand van de bebouwde kom. Daarbij ontstond schade aan 
woningen.  

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.1.1. 
 
Inventaris 921 Stukken betreffende melding, opsporing en opruiming van niet ontplofte projectielen en 

mijnen, 1940-1944.  
• Zonder datum. In de “Regte Heide” nabij Nieuwkerk, ongeveer vijf kilometer ten zuiden van Goirle, lag een 

onbeschadigde Engelse brandbom.  
o Niet relevant, geen specifieke locatie en datum van neerkomen bekend.  

 
• Bericht op 6 juni 1940 dat een niet ontploft projectiel zich bevind ter plaatse “Elzenbosch”, ongeveer 500 

meter ten westen van de Rijksweg Goirle-Poppel.  
o Niet relevant, geen specifieke locatie en datum van neerkomen bekend.  

 
• Bericht op 28 juni 1940 dat sinds 10 mei 1940 een niet ontploft projectiel lag op de zandweg in de nabijheid 

van de Poppelseweg circa 2,5 kilometer van de kom van de gemeente. Het projectiel is 25 cm lang.  
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.1.1. 

 
• Bericht dat op 13 augustus 1940 nabij Nieuwkerk om 23.45 uur drie bommen zijn gevallen van middelzwaar 

kaliber. De bommen kwamen neer op een zeer afgelegen weiland nabij boswachter Donkers nabij de 
gemeente Alphen en Riel.  
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.2. 
 

• Bericht dat op 27 november 1940 tussen 20.00 uur en 23.00 uur drie brisantbommen van middelzwaar kaliber 
zijn gevallen op 1,5 kilometer ten zuiden van Goirle in “Regte Heide”.  
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.3. 
 

• Bericht op 19 december 1941 dat nabij de spoorwegovergang ter plaatse Brakel een tijdbom lag. 
o Niet relevant, geen specifieke locatie en datum van neerkomen bekend. 

 
• Bericht op 19 maart 1943 dat was waargenomen dat een bom met parachute was neergekomen op een aan 

de Paradijsdreef grenzend perceel heidegrond, genaamd “Overheide”, onder de gemeente Goirle. De bom was 
niet ontploft. Het ronde bomlichaam was onder het ontbrekende deksel voorzien van het nummer 1208 en 
had een lengte en breedte van respectievelijk 2 x 0,6 meter. Er was ter plaatse geen schade ontstaan en in de 
omgeving bevonden zich binnen een straal van 1 à 1,5 kilometer geen gebouwen.  
o Niet relevant, geen aanwijzingen aangetroffen dat andere bommen zijn neergekomen.  
 

• Bericht op 8 februari 1944 van de burgemeester van Goirle dat twee niet ontplofte granaten waren 
neergekomen. 
o Niet relevant, geen specifieke locatie bekend.  

 
Inventaris 1334 Stukken betreffende gerantsoeneerde beschikbaarstelling van hout en andere  
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bouwmaterialen in verband met reparatie van in de oorlog beschadigde panden, 
19411947. 

Bericht dat de woning aan de Klauterlaantje 2 te Goirle ernstig is beschadigd door een V1, die op 4 februari 1945 in 
de nabijheid van de woning is neergekomen. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 9.1. 
 
Inventaris 1335 Stukken betreffende gerantsoeneerde beschikbaarstelling van glas in verband met  

reparatie van in de oorlog beschadigde panden, 1945. 
Niet relevant, geen specificering van de gerapporteerde schade van oorlogshandelingen. 
 
Inventaris 1417 Stukken betreffende steun in geld en hulp in natura aan burgeroorlogslachtoffers, 1940-

1950. 
Bericht dat op 11 mei 1940 een persoon werd gedood door bomscherven die werkzaam was op een veld te Riel. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.1.3. 
 
Inventaris 1535 Stukken betreffende schade aan panden en onroerend goed veroorzaakt door 

ingekwartierde (Duitse) militairen, 1940-1948. 
Bericht dat de volgende percelen in de buurt van de Abcovenseweg werden gevorderd voor de aanleg van 
Flakbatterijen: A447, A631, A966, A974 en A975. 

o Relevant, verdere evaluatie in hoofdstuk 7.  
 
Inventaris 1536 Stukken betreffende schade aan panden en onroerend goed veroorzaakt door 

ingekwartierde (geallieerde) militairen, 1940-1948. 
Niet relevant, betreft algemene stukken. 
 
Inventaris 1539 Stukken betreffende vorderingen voor leveringen en diensten aan de (Duitse) legers, 

1940-1946. 
Niet relevant, geen betrekking tot NGE.  
 
Inventaris 1540 Stukken betreffende vorderingen voor leveringen en diensten aan de (geallieerde) legers, 

1940-1946. 
Niet relevant, geen betrekking tot NGE. 
 
Inventaris 1542 Stukken betreffende maatregelen in de mobilisatie- en oorlogsjaren: oproeping tot het 

verrichten van persoonlijke diensten voor het Duitse leger, 1940-1944. 
Niet relevant, geen betrekking tot NGE. 
 
Inventaris 1545 Stukken betreffende maatregelen in de mobilisatie- en oorlogsjaren: registratie, inlevering 

etc. van vuur- en andere wapens, 1940-1944. 
Niet relevant, geen betrekking tot NGE. 
 
Inventaris 1554 Stukken betreffende het gebruik en inlevering van gevonden legergoederen en 

legerpaarden door particulieren, 1940-1946. 
Niet relevant, geen betrekking tot NGE. 
 
Inventaris 1557 Stukken betreffende vordering, plundering, vernieling van en aan particuliere 

eigendommen door militairen, 1940-1945. 
Niet relevant, geen betrekking tot NGE. 
 
Inventaris 1558 Stukken betreffende vergoedingen etc. voor oorlogsschade, 1940 – 1948: Algemeen. 
• Bericht dat op 11 mei 1940 omstreeks 14.40 uur meerdere vliegtuigen in de lucht boven Goirle zichtbaar 

waren en dat vliegtuigbommen vermoedelijk waren neergekomen op de Bergstraat. Uit onderzoek bleek dat 
aan de zuidelijke rand van de bebouwde kom van de gemeente Goirle een vijftiental bommen tot explosie was 
gekomen, waardoor verschillende huizen en andere eigendommen meer en minder ernstig waren getroffen. In 
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de tuin van perceel Bergstraat 112 in Goirle werd in de onmiddellijke nabijheid van de plaats waar een granaat 
was geëxplodeerd een lijk gevonden.  
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.1.5. 

 
• Bericht dat op 25 maart 1941 door of vanwege de Duitse Wehrmacht, vermoedelijk op het vliegveld te Alphen 

en Riel, springstof tot explosie werd gebracht.  
o Niet relevant, geen specifieke locatie bekend. 

 
• Bericht dat op 10 december 1941 door het tot ontploffing brengen van twee bommen schade was 

veroorzaakt. 
o Niet relevant, geen specifieke locatie bekend. 

 
• Bericht op 25 april 1944 dat op 23 april 1944 door het neervallen van een brandend Engels vliegtuig een 

woonhuis van een boerderij van J.C. Monnen, Abcovenseweg 37, was vernield. De stal, die aan het woonhuis 
gebouwd was, bleef gespaard, maar er ontstond wel waterschade. 
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 5.3. 

 
• Bericht op 26 mei 1944 dat door het neerstorten van een vliegtuig schade werd toegebracht aan eigendom 

van C.J.C. Aerts, Dorpstraat B57 te Riel. Zes runderen werden gedood en een weiland vernield, gelegen nabij 
de Regte Heide ten zuiden van Riel.  
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 5.4. 

 
• Bericht op 27 juli 1944 dat door het ontploffing brengen van twee mijnen tussen Bakertand en Tilburg aan 

verscheidene huizen schade is ontstaan.  
o Niet relevant, geen specifieke locatie bekend.  

 
Inventaris 1559 Stukken betreffende vergoedingen etc. voor oorlogsschade, 1940 – 1948: Schade aan 

panden. 
• Op 5 oktober 1944 kwam het front tot stilstand ten zuiden van de gemeente Goirle totdat het op 27 oktober 

1944 weer in beweging kwam en de provincie Noord-Brabant geheel bevrijdde. De beschieting door de 
geallieerden gedurende die dagen bracht veel schade aan. 
o Relevant, verdere evaluatie in hoofdstuk 6. 

 
• Bericht op 3 augustus 1945 dat het perceel Poppelseweg 10 granaatschade heeft opgelopen en op een later 

tijdstip door Engelse soldaten geheel is gesloopt voor het gebruik van het puin om de opgeblazen brug in de 
Rijksweg te herstellen.  
o Relevant, verdere evaluatie in hoofdstuk 6.  

 
• Bericht op 3 februari 1945 dat binnen de gemeente Goirle 8 woonhuizen totaal vernield waren, 50 woonhuizen 

zwaar beschadigd, 545 licht beschadigde en 1 zwaar beschadigde toren.  
o Relevant, verdere evaluatie in hoofdstuk 6.  

 
• Bericht op 5 november 1945 dat door gevechtshandelingen en bezetting, zowel door Duitse als Engelse 

troepen, heeft de villa ‘Boschkens’ aan de Tilburgseweg 185 en 187 schade geleden. De schade zou ook zijn 
veroorzaakt door het neerkomen van een V1.  
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 9.1. 

 
Inventaris 1560 Stukken betreffende vergoedingen etc. voor oorlogsschade, 1940 – 1948: Schade aan 

bijzondere gebouwen, voornamelijk scholen. 
Schadelocaties als gevolg van granaatbeschietingen en vordering: 
- Bijzondere Meisjesschool St. Jansstraat; 
- Bijzondere Meisjesschool St. Theresia van Hessen Kasselstraat; 
- Bijzondere Jongensschool St. Tarcisius Oranjeplein 4; 
- Oude Kerkstraat 14; 
- St. Jansstraat 1.  

o Relevant, verdere evaluatie in  hoofdstuk 6. 
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Inventaris 1562 Stukken betreffende overvliegen en neerstorten van vliegtuigen, alsmede het afwerpen 

van bommen etc. 1940 – 1946. 
• Lijst met ontplofte en aangetroffen munitie 

-16 juni 1940: granaat gevonden in Elzenbosch; 
-13 augustus 1940: drie bommen ontploft nabij Nieuwkerk; 
-27 november 1940: bommen gevallen in Regte Heide; 
-28 november 1940: drie bommen ontploft nabij ooievaarsnest, Nieuwkerk; 
-9 april 1941: tijdbom tot ontploffing gebracht; 
-30 april 1941: Engelse brandbom gevonden op de Regte Heide; 
o Relevant, verdere evaluatie in paragrafen 3.3. en 3.4. 
 

• Bericht van de burgemeester van Goirle dat om 11.45 uur op 13 augustus 1940 op een zeer afgelegen weiland 
nabij boswachter Donkers, nabij de gemeente Alphen en Riel, drie bommen zijn gevallen van middelmatige 
zwaarte.  
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.2. 
 

• Bericht van de burgemeester van Goirle dat hem op 28 november 1940 om 15.40 uur was medegedeeld dat 
op 1,5 kilometer ten zuiden van Goirle in de Regte Heide tussen 20.00 uur en 23.00 uur drie brisantbommen 
gevallen waren van middelzwaar kaliber op 27 november 1940.  
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.3. 
 

• Bericht van de burgemeester van Goirle op 29 november 1940 om 11.00 uur dat op 28 november 1940 op 
ongeveer 5 kilometer ten zuiden van Goirle in de bossen nabij de Belgische grens om omstreeks 20.00 uur drie 
brisantbommen zijn ontploft van middelzwaar kaliber.  
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.4. 
 

• Op 15 oktober 1942 werd omstreeks 21.30 uur een drietal bommen afgeworpen in Nieuwkerk in de omgeving 
van de Golf. De drie bommen kwamen tot ontploffing. Twee bommen kwamen in een perceel dennenbos en 
één in een aangrenzend perceel eikenslaghout, gelegen nabij de Nederlands-Belgische grens op ongeveer 
tweehonderd meter ten zuiden van perceel Poppelseweg 15.  
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.5. 
 

• Op 4 februari 1943 werden in de gemeente Goirle nabij de Rijksweg Engelse staafbrandbommen gevonden. 
Vermoedelijk waren ze op 3 februari 1943 om 20.20 afgeworpen.  
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.6. 
 

• Op 17 mei 1943 werd omstreeks 14.00 uur gemeld dat een onontploft projectiel zou liggen nabij Jos de 
Brouwer aan Abcovenseweg. Na onderzoek werd één blindganger aangetroffen van 8,5 bij 35 cm.  
o Niet relevant, niet bekend waarvan het projectiel afkomstig is.  
 

• Op 4 november 1943 werd na onderzoek door de Luchtbeschermingsdienst bij het zogenaamde 
‘Ooievaarsnest’, over de landen naar het Belgische dorp Aarle in ongeveer in een rechte lijn, naar schatting 
ruim honderd zeskantige en ronde vermoedelijk uitgebrande Engelse brandbommen en één niet ontbrande 
ronde brandbom gevonden. Het niet uitgebrande bomlichaam was roodbruin van kleur, was 48 centimeter 
lang en had een doorsnede van 12 centimeter. 
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.9. 

 
• Rapport van een neergestort Engels vliegtuig op 30 november 1943. Het vliegtuig was omstreeks 11.30 boven 

Gorp neergeschoten en bleek in de Leij te zijn neergestort. Het toestel is vermoedelijk recht naar beneden 
gestort en er heeft zich na het neerkomen een explosie voorgedaan. In de omtrek van de plaats van 
neerstorten lagen kleine stukken van het vliegtuig in het water en modder. Ooggetuigen hadden 
waargenomen dat niemand uit het toestel is gesprongen. Duitse soldaten waren ter plaatse en zochten de 
omgeving af. Het vliegtuig was op het landgoed “Roovert” neergestort. 
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 5.2. 
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• Rapport van een neergestort vliegtuig op 23 april 1944. Het toestel kwam om 2.00 uur brandend neer op de 
boerderij van Moonen alhier op Abcoven. De paardenstal, de woning en het aangebouwde herenverblijf 
brandden af. Vijf lijken werden gevonden binnen de gemeente Goirle en één in Tilburg. Een zevende 
bemanningslid werd levend in Tilburg gevonden. Het vliegtuig was volgens rapportage van de Marechaussee 
om 1.50 uur neergekomen op de boerderij Huis ‘Ter Loo’ van de heer Moonen aan de Nieuw Goirleseweg 37. 
Het toestel bleek van het type Halifax. 
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 5.3. 

 
• Op 25 mei 1944 kwam een Engels vliegtuig neer om 1.45 uur in de buurt van de Regte Heide. Het vliegtuig lag 

verspreid over een weiland. Bij het vliegtuig lagen zeven leden van de bemanning dood, terwijl één 
bemanningslid door de Duitse Wehrmacht reeds was afgevoerd aangezien deze zwaargewond was. Het 
weiland was eigendom van de heer G.J. Aerts, Alphen en Riel B57.  
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 5.4. 

 
• Op 29 december 1944 kwam een V1 neer op een perceel kadastraal bekend als Goirle D486. De bom raakte 

voor het neerkomen de toppen van een spar. De bom maakte een vrij diepe kuil in de grond en kleine stukjes 
licht metaal en karton lagen in de omtrek verspreid.  
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 9.1. 

 
• Op 30 december 1944 om 22.05 kwam een V1 neer op een perceel kadastraal bekend als Goirle D75. De bom 

raakte voor het neerstorten nog enige bomen langs de hoofdweg Tilburg/Turnhout. De bom maakte een 
diepe trechter in het weiland en stukken lagen in de weide omtrek verspreid. 
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 9.1. 

 
Inventaris 1563 Stukken betreffende niet-ontplofte munitie enz. 1945 – 1950. 
• Meldingen van achtergebleven munitie in gemeente Goirle: 

- 9 maart 1945: op de landweg voor de brug over de Donge lagen nog landmijnen; 
- 1 mei 1945: op de Regte Heide lagen 72 kisten met elk 12 granaten van 37 mm, alsmede 85 losse granaten, 
welke tijdens de Duitse bezetting door een inwoner werden ingegraven; 
o Relevant, verdere beoordeling en evaluatie in hoofdstuk 8 en paragraaf 9.2. 

 
• Mijnenvelden bevonden zich nog op de volgende locaties: 

- Gemeente Goirle: Beeksedijk; 
- E.J. van Puijenbroek: Trambaan ½ ha.; 
- C. Vermeulen: huis met tuin; 
- Rijksweg (Maple Leaf Road): berm en bouwland; 
- A. de Meester: bouwland 4 ha.; 
- E.J. van Puijenbroek: boschdreven en kruispunten; 
- A. de Meeste: wegen en bouwland; 
- J. Boumans, Rijen: bouwland bos en dreven ongeveer 30 ha.; 
- Gemeente Goirle: kruispunt landwegen; 
- Gemeente Goirle: kruispunt landwegen; 
- Gemeente Goirle: sloot aan weerszijden landweg; 
- Gemeente Goirle: landweg; 
- Gemeente Goirle: landweg.  
o Relevant, verdere evaluatie in hoofdstuk 8.  

 
• Lijst met vermoedelijke mijnenvelden: 

- Rijksweg (Maple Leaf Road): weerszijden weg nabij grenskantoor (oud); 
- A. de Meester: in bos bij woning van Gestel Hanzelust; 
- J. Boumans: bos; 
- Gemeente Tilburg: rand exercitieterrein; 
- Gemeente Goirle: zandlicht. 
o Relevant, verdere evaluatie in hoofdstuk 8. 

 
• Lijst met niet ontplofte projectielen: 
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1. J. Marschall, Poppelseweg 14: tuin; 
2. Dhr. Oirschot: bunker in heide; 
3. C. van Bijsterveldt: karrespoor; 
4. A. de Meester: dreef van de Poppelseweg naar Maarle; 
5. A. de Meester:  dreef van de Poppelseweg naar Maarle; 
6. Gemeente Goirle: langs weg Nieuwkerksedijk 
7. Staatsspoorwegen: op de spoorbaan naar Riel; 
8. E.J. van Puijenbroek: landweg Rovert; 
9. E.J. van Puijenbroek: landweg Rovert. 
o Relevant, indicatie dat veel granaten in de gemeente Goirle terecht zijn gekomen, zie hoofdstuk 6. 

 
• Opgave van locaties met aanwezige munitie, projectielen enz. in gemeente Goirle: Tilburgseweg 2, 

Poppelseweg 1, Spinnerijstraat 3, Van Hogendorpstraat 17, Nieuwkerk 8, Akkerstraat 18, Poppelseweg 15, 
Breehees B154 Hilvarenbeek, Breehees B158 Hilvarenbeek, Oranjeplein 37, Bergstraat 104, Hoogeindseweg 6, 
Bergstraat 126 en Van Hogendorpstraat 19.  
o Relevant, indicatie dat veel granaten in de gemeente Goirle terecht zijn gekomen, zie hoofdstuk 6. 

 
• Bij de Beeksedijk zouden mortiergranaten liggen en bij Halve Maan één granaat. Daarnaast zou nog munitie 

liggen aan de Nieuwkerksedijk 4. 
o Relevant, indicatie dat veel granaten in de gemeente Goirle terecht zijn gekomen, zie hoofdstuk 6. 

 
• Bericht van 2 augustus 1948 dat nabij de Tilburgseweg 129 munitie aanwezig was.  

o Relevant, indicatie dat veel granaten in de gemeente Goirle terecht zijn gekomen, zie hoofdstuk 6. 
 

• Bericht op 4 januari 1949 dat een aantal handgranaten langs de Poppelseweg, één granaat in het bouwland 
van A. Bruers, één granaat nabij de vroegere gemeente-brandtoren en één granaat in de nabijheid van het 
Bankven lagen.   
o Relevant, indicatie dat veel granaten in de gemeente Goirle terecht zijn gekomen, zie hoofdstuk 6. 

 
• Bericht van 26 februari 1949 dat nabij de woning aan de Poppelseweg 7 een aantal granaten lag.  

o Relevant, indicatie dat veel granaten in de gemeente Goirle terecht zijn gekomen, zie hoofdstuk 6. 
 

• Bericht van 14 mei 1949 dat nabij de boerderij van C. van Bijsterveldt, Poppelseweg 14 en H. Seweuster, 
Nieuwkerk 3, een aantal granaten lagen. Daarnaast was bij het gemeentesecretarie nog één handgranaat 
aanwezig.  
o Relevant, indicatie dat veel granaten in de gemeente Goirle terecht zijn gekomen, zie hoofdstuk 6. 

 
• Bericht op 8 juli 1949 dat een tweetal granaten ongeveer halfweg de Sintelweg lag bij Van Puijenbroek.  

o Relevant, indicatie dat veel granaten in de gemeente Goirle terecht zijn gekomen, zie hoofdstuk 6. 
 

• Bericht op 30 juli 1949 één granaat werd gevonden aan het Zandpad ten oosten van de Sintelbaan op Rovert 
nabij de Rijksweg naar Poppel.  
o Relevant, indicatie dat veel granaten in de gemeente Goirle terecht zijn gekomen, zie hoofdstuk 6. 

 
• Bericht van 24 augustus 1949 dat twee pantservuisten lagen nabij de Oude Leij op ongeveer honderd meter 

van de grens met Tilburg. 
o Relevant, indicatie dat grondgevechten in de gemeente Goirle plaatsvonden, zie hoofdstuk 6. 

 
• Bericht op 4 januari 1950 dat bij Nieuwkerk bij de Kettingdreef één granaat lag. 

o Relevant, indicatie dat veel granaten in de gemeente Goirle terecht zijn gekomen, zie hoofdstuk 6. 
 

• Bericht op 24 februari 1950 dat één pantservuist lag bij de ‘Sterrenberg’ aan de Tilburgseweg. 
o Relevant, indicatie dat veel granaten in de gemeente Goirle terecht zijn gekomen, zie hoofdstuk 6. 

 
• Bericht van 11 april 1950 dat de volgende munitie is aangetroffen: 

- Eén landmijn ten oosten van oude grenskantoor; 
- Eén granaat bij de Stenen Tafel op Nieuwkerk; 
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- Twee granaten op een bosterrein langs de Nieuwkerksedijk; 
- Granaten in de kazerne van de Rijkspolitie. 
o Relevant, indicatie dat veel granaten in de gemeente Goirle terecht zijn gekomen, zie hoofdstukken 6 en 8. 

 
• Bericht van 7 juli 1950 dat om de ruiming wordt verzocht van één granaat aan de rand van het perceel bos ten 

oosten van het bouwland van Oerlemans aan de Nieuwkerksedijk en rechts van de Nieuwkerksedijk op de 
brandweg tussen de laatste twee blokken nabij de kruising. Daarnaast lagen drie mortiergranaten op vijftig 
meter ten zuidoosten van de Stenen Tafel, vijf meter ten zuiden van het voetpad naar hotel ‘De Golf’. Een 
tweetal granaten waren gevonden nabij ‘Hanzelust’.  
o Relevant, indicatie dat veel granaten in de gemeente Goirle terecht zijn gekomen, zie hoofdstuk 6. 

  
• Bericht op 9 september 1950 dat langs de rijksweg Goirle-Belgische grens tegenover het oude grenskantoor 

een perceel lag van ongeveer 2.30 ha. Van H. Snels uit Poppel. Dit perceel was door de Duitsers geheel 
bezaaid met mijnen en granaten en toen men begon met egaliseren stuitte men op een tankmijn.  
o Relevant, indicatie dat veel granaten in de gemeente Goirle terecht zijn gekomen, zie hoofdstukken 6 en 8.  

 

Toegang 697. Inventaris van het archief van het Gemeentebestuur Goirle, 1946-1971.  
Inventaris 619 Stukken betreffende toekenning van wederopbouwgelden door het rijk ten behoeve van 

herstel van oorlogsschade aan gemeentelijke gebouwen en terreinen, 1944-1957. 
Schade aan twee loodsen op gemeenteterrein Spinnerijstraat, Kerkstraat 14, Kerkstraat 16, Kerkstraat 20, 
Tilburgseweg 2, Muziekkiosk op het Oranjeplein, de St. Thomasschool en Schoolsstraat 3/5 als gevolg van 
granaatvuur tussen 4 en 27 oktober 1944.  

o Relevant, verdere evaluatie in hoofdstuk 6. 
 
Inventaris 620 Stukken betreffende toekenning van wederopbouwgelden door het rijk ten behoeve van 

herstel van oorlogsschade aan de infrastructuur van gas-, waterleiding- en 
elektriciteitsbedrijf. 1946-1956. 

Het Waterdistributiebedrijf, Fabriekstraat 55 en Fabriekstraat 57 hadden schade als gevolg van beschietingen 
tussen 4 en 27 oktober 1944.  

o Relevant, verdere evaluatie in hoofdstuk 6. 
 
Inventaris 775 Stukken betreffende toekenning van wederopbouwgelden door het rijk ten behoeve van 

herstel van oorlogsschade aan particuliere onroerende goederen, 1946-1958. 
• Op 5 oktober 1944 werd een woning aan Parallelweg 6 zwaar beschadigd door granaatvoltreffers.  

o Relevant, verdere evaluatie in hoofdstuk 6. 
 
• Op 26 oktober 1944 werd Tilburgseweg 170 geheel vernield door granaatvuur.  

o Relevant, verdere evaluatie in hoofdstuk 6. 
 

• Schade aan de Oisterwijksebaan 113 als gevolg van het neerkomen van een V1 op 23 december 1944.  
o Relevant, verdere evaluatie in hoofdstuk 6. 

 
• Zeer zware beschadigingen aan Fabriekstraat 65 door granaatvuur in de periode 5 en 27 oktober 1944. 

o Relevant, verdere evaluatie in hoofdstuk 6.  
 

• Zware beschadigingen aan Poppelseweg 1 door het neerstorten van een V1 op 30 december 1944.  
o Relevant, verdere evaluatie in hoofdstuk 6. 

 
• Op 26 oktober werd Nieuw Rielseweg 17 verwoest door granaatvuur.  

o Relevant, verdere evaluatie hoofdstuk 6. 
 
Inventaris 776 Stukken betreffende toekenning van wederopbouwgelden door het rijk ten behoeve van 

herstel van oorlogsschade aan onroerende goederen van instellingen en bedrijven, 1946-
1959. 



 
   

  
   
72652 / RO-170200 versie 0.1 NGE-Risicokaart Goirle Pagina 196 van 240 

 
 

• Tussen 5 en 27 oktober 1944 werden getroffen door granaattreffers: een klooster aan Nieuwkerk 2, woning 
aan de Bergstraat 4 en Kerkstraat 3 en 51, de Vereeniging van Fraters (Gasthuisstraat 68), de wollenstoffabriek 
(Fabriekstraat 71-73) en een textielbedrijf aan de Tilburgseweg 29.  
o Relevant, verdere evaluatie in hoofdstuk 6. 
 

• Op 3 februari 1945 kwam in de nabijheid van Kleuterlaantje 1 een V1 neer.  
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 9.1. 

 
Inventaris 984 Stukken betreffende toekenning van wederopbouwgelden door het rijk ten behoeve van 

herstel van oorlogsschade aan Woningwetwoningen, 1945-1957.  
Door granaattreffers in het tijdvak 5 t/m 27 oktober 1944 beschadigde woningen: 
- Molenstraat: 10 woningen; 
- Hoogstraat: 5 woningen; 
- St. Jansstraat: 5 woningen; 
- Van Hogendoopstraat: 4 woningen; 
- Groeneweg: 8 woningen; 
- Spinnerijstraat: 12 woningen; 
- Oranjeplein: 14 woningen; 
- Wildakkers: 26 woningen; 
- Akkerstraat: 28 woningen.  

o Relevant, indicatie dat veel granaten in de gemeente Goirle terecht zijn gekomen, zie hoofdstuk 6. 
 
Inventaris 1065 Stukken betreffende toekenning van wederopbouwgelden door het rijk ten behoeve van 

herstel van oorlogsschade aan wegen, 1946-1951. 
Lijst met straten die geraakt zijn door granaten: Bergstraat, Besterdstraat, Dorpstraat, Fabriekstraat, Van Hessem 
Kasselstraat, Hoogstraat, St. Jansstraat, Kerkstraat, Kerkhofpad, Kloosterstraat, Koudepad, Molenstraat, Nieuwstraat, 
Spinnerijstraat en Tilburgseweg.  

o Relevant, indicatie dat veel granaten in de gemeente Goirle terecht zijn gekomen, zie hoofdstuk 6. 
 
Inventaris 1098 Stukken betreffende de financiering van het herstel van oorlogsschade aan bruggen. 

1945-1951. 
Niet relevant, geen betrekking tot NGE.  
 
Inventaris 1236A Dossier betreffende de inventarisatie van gegevens en situaties over de tweede 

wereldoorlog in Goirle, met als doel te komen tot de geschiedschrijving van deze oorlog, 
1944-1962. 

• Verslag van de bevrijding van Goirle: 
Met soms langere, soms kortere tussenpozen werd het schieten op Goirle voortgezet, zodat de gemeente praktisch 
22 dagen onder artillerievuur heeft gelegen. Dikwijls werd door het Engelse geschut gericht op peil- en 
zendstations van de Duitsers, die in menigte in gebouwen in de verschillende straten waren ingericht. Ook het bij 
het riviertje de Leij staande geschut werd vaak onder vuur genomen evenals de op Abcoven en richting 
Nieuwkerksedijk aanwezige Duitse batterijen.  
 
Op 12 oktober 1944 werd vanuit Gorp een proefschot genomen op de toren van de Rooms-Katholieke Kerk 
Parochie St. Johannes de Doper gelost. De granaat sloeg links van de wijzerplaat en ging dwars door het doel 
heen. In de toren was een Duitse waarnemingspost. De eerste beschieting van de genoemde toren door de 
Engelsen met splintergranaten had plaats op 21 oktober 1944 omstreeks 13.00 uit zuidelijke richting. De torenspits 
werd zwaar beschadigd. De beschieting werd herhaald op 25 oktober 1944 uit oostelijke richting (vanaf landgoed 
‘Erika’). De spits werd zo beschadigd dat deze op 30 oktober 1944 door het middenschip van de kerk viel. Bij de 
beschietingen kreeg de kerk ook enkele voltreffers.  
 
Het onder vuur nemen van de molen van B. de Visscher op 20 oktober 1944 om ongeveer 17.00 uur eiste vier 
doden. De molen werd voor een Duitse versterking aangezien. Vooral in de nacht van 26 op 27 oktober 1944 was 
artillerievuur op bijna alle gedeelten van de gemeente schier niet van de lucht. Beweerd wordt, dat deze 
beschieting plaatsvond vanuit Tilburg (Hasselt) door Duits geschut. De wijze van ontploffing, het aantal achtereen 
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geloste schoten en het materiaal waarvan de scherven waren vervaardigd, wezen erop, dat ze niet uit Engels 
geschut afkomstig waren. In totaal werden ruim 600 woningen beschadigd.  

o Relevant, verdere evaluatie in hoofdstuk 6.  
 
• Ooggetuigenverslag bevrijding Goirle: 
In de voormiddag van 5 oktober 1944 floten de eerste Duitse granaten over Goirle uit noordoostelijke en 
zuidwestelijke richting. Diezelfde dag om ongeveer 12.45 uur begon de straatsgewijze beschieting van Goirle door 
Engels geschut, dat werd voortgezet tot 7.00 uur de volgende morgen.  

o Relevant, verdere evaluatie in hoofdstuk 6.  
 
• Lijst met neergekomen vliegtuigen in de gemeente Goirle: 

- 30 november 1943: een vermoedelijk Engels jachtvliegtuig in de Leij nabij het landgoed Gorp en Rovert; 
- 23 april 1944: een Halifax bommenwerper van 424 Squadron bij het Abcovensedijkje rond 2.00 uur; 
- 25 mei 1944: een Halifax bommenwerper van 76 Squadron nabij het Riels Hoefke rond 2.00 uur; 
- 25 mei 1944: een jachtvliegtuig van onbekend type op de grens tussen Tilburg en Goirle; 
- Voorjaar 1944: een Mustang jachtvliegtuig in een riviertje; 
- Oktober 1944: een jachtvliegtuig met vier mitrailleurs tussen de frontlinies.  
o Relevant, verdere evaluatie in paragrafen 5.2, 5.3 en 5.4. 

 
Inventaris 1251 Stukken betreffende inventarisatie van tengevolge van oorlogsgeweld in de periode 1940-

1945 overleden personen, 1944-1956. 
Niet relevant, geen plaatsen genoemd van oorlogshandelingen en/of overlijden. 
 
Inventaris 1371 Straatnaamgeving en huisnummering, 1951-1976. 
Niet relevant, betreft algemene stukken.  
 

Toegang 916. Inventaris van het archief van het Gemeentebestuur Goirle, 1972-1996.  
Raadpleging van dit archief heeft geen relevante informatie opgeleverd. 
 

Toegang 1012. Gemeentebestuur Hilvarenbeek 1935-1970. 
Inventaris 117 Plattegronden, bebossing van woeste gronden (renteloze voorschotten), maatregelen t.a.

v. de openbaarheid, oorlogsschade, en bosschap, 19221970.  
Niet relevant, buiten gemeente Goirle. 
 
Inventaris 123 Objectdossier gemeentetoren: onderhoud, herstel oorlogsschade, plaatsing nieuw kruis, 

1935-1970. 
Niet relevant, geen specificering van de gerapporteerde oorlogsschade. 
 
Inventaris 131 Objectdossier van de muziekkiosk op de Vrijthof: vernieuwbouw in 1939 en herstel 

oorlogsschade, 1938-1954. 
Niet relevant, geen specificatie van de gerapporteerde oorlogsschade. 
 
Inventaris 135 Stukken betreffende door de Duitsers achtergelaten barakken (zgn. War material), 1945-

1957. 
Niet relevant, geen betrekking tot NGE. 
 
Inventaris 722 Stukken betreffende het herstel van oorlogsschade aan het gemeentehuis, 1944-1954. 
Niet relevant, geen specificatie van gerapporteerde oorlogsschade. 
 
Inventaris 876 Stukken betreffende de opname en het herstel van oorlogsschade aan gebouwen en 

wegen, 1940-1952. 
Niet relevant, buiten gemeente Goirle. 
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Inventaris 877 Stukken betreffende de opname en het herstel van materiële oorlogsschade van 
particulieren, 1940-1954. 

Niet relevant, juridische procedures omtrent de rapportage van oorlogsschade. 
 
Inventaris 878 Stukken betreffende het herstel van oorlogsschade aan het marktplein en de 

rijksbijdragen hiervoor, 1946-952. 
Niet relevant, met betrekking tot NGE. 
 
Inventaris 929 Stukken betreffende de inlevering van vuurwapens en munitie en teruggave van 

jachtgeweren, 1939-1950. 
Niet relevant, met betrekking tot NGE. 
 
Inventaris 934 Verklaringen van overlijden met vermelding van de doodsoorzaak, 1939-1941. 
Niet relevant, geen meldingen van oorlogshandelingen. 
 
Inventaris 935 Verklaringen van overlijden met vermelding van de doodsoorzaak, 1942-1944. 
Niet relevant, geen meldingen van oorlogshandelingen. 
 
Inventaris 936 Verklaringen van overlijden met vermelding van de doodsoorzaak, 1945-1948. 
Niet relevant, geen meldingen van oorlogshandelingen. 
 
Inventaris 1075 Stukken betreffende het herstel van oorlogsschade aan woningwetwoningen en de  

rijksbijdragen hiervoor, 19471953. 
Niet relevant, algemene vermelding van oorlogshandelingen gedurende de bevrijding. 
 
Inventaris 1080 Stukken betreffende het tot stand komen en functioneren van de afdeling Hilvarenbeek 

van de Nederlandsche Vereeniging voor Luchtbescherming, 1936-1944. 
Niet relevant, geen betrekking tot NGE. 
 
Inventaris 1081 Stukken betreffende het verkrijgen van benodigdheden t.b.v. de 

luchtbeschermingsdienst, 1937-1945. 
Niet relevant; geen informatie over NGE en/of oorlogshandelingen. 
 
Inventaris 1083 Stukken betreffende de opgaven van luchtaanvallen en het neerkomen van projectielen, 

1940-1945. 
Op 25 mei 1944 kwam om 3.30 uur in de gemeente Hilvarenbeek op perceel B158 een viermotorige Amerikaanse 
bommenwerper neer. Behoudens enkele wrakstukken was alles verbrand. De rijkspolitie en Duitse Wehrmacht 
waren ter plaatse.  

o Niet relevant, buiten de gemeente Goirle.  
 
Inventaris 1090 Stukken betreffende gevonden granaten, bommen, mijnen e.a. munitie, 1942-1953. 
Niet relevant, buiten gemeente Goirle. 
 
Inventaris 1112 Stukken betreffende de vergoeding van schade aan wegen veroorzaakt in oorlogstijd, 

1945-1958. 
Niet relevant, betreft alleen informatie van schade door militair transport. 
 
Inventaris 1225 Stukken betreffende uitkeringen aan oorlogsslachtoffers, declaraties wegens uitkeringen 

aan geëvacueerden en gerepatrieërden, kwartiergevers en kwartiernemers, 1945.  
Niet relevant, betreft enkel en alleen declaraties van oorlogsslachtoffers. 
 
Inventaris 1230 Stukken betreffende uitkeringen aan oorlogsslachtoffers, 1946-1949.  
Niet relevant, betreft enkel en alleen uitkeringen en vergoedingen aan oorlogsslachtoffers. 
 
Inventaris 1231 Stukken betreffende uitkeringen aan oorlogsslachtoffers, 1947-1955.  
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Niet relevant, geen betrekking tot NGE. 
 
Inventaris 1232 Stukken betreffende uitkeringen aan oorlogsslachtoffers, 1946-1961.  
Niet relevant, geen betrekking tot NGE. 
 
Inventaris 1245 Stukken betreffende de opgave en het herstel van oorlogsschade aan scholen, 1945-

1948. 
Niet relevant, buiten gemeente Goirle. 
 
Inventaris 1323 Stukken betreffende vordering door de Duitsers gedurende de bezettingstijd 19401945 

van onroerende goederen (gebouwen en terreinen) en de vergoedingen daarvoor, 
19401947. 

Niet relevant, geen relevantie met betrekking tot NGE. 
 
Inventaris 1331 Stukken betreffende het opruimen van verdedigingswerken, 1941-1951. 
Niet relevant, buiten gemeente Goirle. 
 
Inventaris 1347 Politionele maandrapporten, 1942-1944. 
Niet relevant, buiten gemeente Goirle. 
 

Toegang 1074.  Collectie documentatie luchtoorlog Tilburg, 1941-1945. 
Inventaris 2 Diverse lijsten / overzichten van crashes in zuid Nederland. 
Lijst met data en locaties van neergestorte vliegtuigen: 
- 7 september 1942: Vickers Wellington bij Kameroen; 
- 22 juni 1943: Short Stirling I bij bos nabij Alphen;  
- 30 november 1943: P47D bij Goirle;  
- 23 april 1944: HP Halifax bij boerderij Moonen (Goirle); 
- 24 mei 1944: HP Halifax bij Riels Hoefke. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragrafen 5.1., 5.2., 5.3. en 5.4.  
 
Inventaris 3 Vliegtuigcrashes in Tilburg, 19411945. 
Melding van blindgangers en bomtreffers op de grens tussen Tilburg en Riel op 19 augustus 1943. Brand- en 
brisantbommen. Drie boerderijen buiten Tilburg in brand. Bosbranden onder de gemeente Tilburg geblust. Van 
glasschade niets bekend. Blindgangers voor het merendeel in weilanden. Bekende plaatsen afgezet.  

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf  3.7. 
 
Inventaris 4 Vliegtuigcrashes in Tilburg, 19411945. 
Niet relevant, buiten gemeente Goirle.  
 

Toegang 1424. Gemeentebestuur Hilvarenbeek 1971-1996. 
Inventaris 26 Huisnummering en huisnummerwijzigingen, 19721985.  
Niet relevant, geen betrekking tot NGE. 
 
Inventaris 27 Huisnummering en huisnummerwijzigingen, 1985-1988.  
Niet relevant, geen betrekking tot NGE. 
 
Inventaris 28 Huisnummering en huisnummerwijzigingen, 1989-1996.  
Niet relevant, geen betrekking tot NGE. 
 
Inventaris 29 Huisnummering en huisnummerwijzigingen. Tekeningen, 1984-1995.  
Niet relevant, geen betrekking tot NGE. 
 
Inventaris 30 Straatnaamgeving, 19821986.  
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Niet relevant, geen betrekking tot NGE. 
 
Inventaris 31 Straatnaamgeving en huisnummerwijzigingen, 19871996.  
Niet relevant, geen betrekking tot NGE. 
 
Inventaris 1174 Opruimen van explosieven. (Explosieven Opruimings Dienst). 19751996.  
Niet relevant, buiten gemeente Goirle. 
 

Toegang 2121. Inventaris van het archief van de voormalige gemeente Alphen en Riel (1875) 1939-1996 (1997). 
Inventaris 34 Huisnummeroverzichten, 1952-1963. 
Niet relevant, betreft algemene stukken.  
 
Inventaris 210 Opgaven en afhandeling oorlogsschade aan infrastructuur, gebouwen, goederen, gewass

en, vee, 19401955. 
Niet relevant, geen specificering van de gerapporteerde schade van oorlogshandelingen. 
 
Inventaris 343 Herstel oorlogs- en brandschade, 1947-1948.  
Niet relevant, geen specificering van de gerapporteerde schade van oorlogshandelingen. 
 
Inventaris 892 Optreden politie tijdens de bezettingsjaren, 1942-1944. 
• Melding dat op 19 augustus 1943 om omstreeks 19.00 uur diverse splinterbommen neerkwamen op de grens 

tussen Riel en Tilburg, waarvan verschillende niet tot ontploffing kwamen.  
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.7. 

 
• Melding dat op 20 oktober 1943 een luchtaanval heeft plaatsgevonden en dat het gehucht Brakel ernstig is 

gebombardeerd. Er werden 148 bomtrechters en 9 blindgangers gevonden. Zes boerderijen werden totaal 
vernield, een vijftal ernstig beschadigd, terwijl tachtig andere percelen glas- en dakpannenschade opliepen. 
Drie personen werden gedood en drie raakten gewond.  
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.8.  

 
• Op 3 november 1943 werd een bom afgeworpen in het buurtschap ‘De Hoevens’ te Alphen, waarbij zes 

percelen schade opliepen.  
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.9. 

 
• Op 7 augustus 1944 om 12.05 uur zijn drie kilometer ten westen van Riel 48 splinterbommen van vijftig kg in 

het open veld gevallen. Vier van de bommen waren niet ontploft.  
o Niet relevant, buiten gemeente Goirle.   

 
Inventaris 893 Politiemaatregelen tijdens de bezettingsjaren, 1943-1944. 
Niet relevant, betreft algemene zaken.  
 
Inventaris 905 Inlevering en teruggave van vuurwapens en munitie, 1939-1943.  
Niet relevant, betreft handwapens van particulieren en jachtgeweren. 
 
Inventaris 937 Opgaven en vergoeding van schade door geallieerde militairen, 1945-1948.  
Niet relevant, betreft alleen vermeldingen van schade door plundering, inkwartiering en verkeersongevallen door 
militairen.  
 
Inventaris 1035 Luchtbescherming Alphen en Riel - organisatie, instructies, luchtbeschermingsplan, 1929-

1950.  
Niet relevant, alleen algemene stukken over de organisatie.  
 
Inventaris 1036 Personele bezetting en registers luchtbeschermingsdienst Alphen en Riel, 1940-1944. 
Niet relevant, betreft personeelszaken. 
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Inventaris 1037 Oorlogszaken, 1940-1948. 
Chronologisch processen-verbaal van luchtaanvallen binnen de gemeente Alphen en Riel: 
- In de morgen van 10 mei 1940 vielen enige bommen in een weiland tussen Alphen en Riel; 
- Op 11 mei 1940 tussen 13.00 uur en 14.00 uur hadden bomaanvallen plaats in Alphen en in Riel. In Riel werd 
getracht de spoorwegovergang in Brakel te vernielen. Bij deze aanval werden verscheidene bommen afgeworpen. 
In de namiddag had nog een bomaanval plaats in Riel; 
-  21 juli 1940, rond 1.00 uur: brisantbommen op in aanleg zijnde vliegveld; 
- 7 augustus 1940, 1.00 uur: acht brisant- en twintig brandbommen bij in aanleg zijnde vliegveld; 
- 10 augustus 1940, 23.30 uur: enige brisant- en brandbommen gevallen richting Poppel; 
- 13 augustus 1940, 23.45 uur: twee brisant- en enige brandbommen ten noordoosten van Alphen, richting Goirle; 
- 30 september 1940: twaalf à dertien brisantbommen in weiland; 
- 10 oktober 1940, 3.45 uur: elf brisant- en enige brandbommen bij vliegveld tussen Alphen en Riel; 
- 20 oktober 1940, 21.30 uur: één brisantbom ten noordoosten van Alphen richting Goirle; 
- 7 november 1940, 20.15 uur: drie brisantbommen op vliegveld Kameroen; 
- 8 november 1940, 22.30 uur: een aantal brandbommen op vliegveld en tussen scholen; 
- 11 november 1940,  rond 6.00 uur: zes brisantbommen op vliegveld Kameroen; 
- 15 november 1940, 22.20 uur: vier brisantbommen op vliegveld Kameroen; 
- 24 november 1940, 10.00 uur: één vliegtuig kwam neer ten westen van Riel; 
- 27 november 1940: diverse brisantbommen op vliegveld Kameroen; 
- 7 december 1940, rond 3.15 uur: diverse brisantbommen op vliegveld Kameroen; 
- 8 december 1940, 21.10 uur: diverse brisantbommen op vliegveld Kameroen; 
- 16 december 1940, 16.30 uur: één ontplofte bom in de bossen ten noorden van Alphen; 
- 18/19 maart 1941: één Duitse bom was afgeworpen op schijnvliegveld Kameroen; 
- 22/23 april 1941: één bom in de richting van schijnvliegveld Kameroen; 
- 4 mei 1941, rond 22.30 uur: vermoedelijk Duits vliegtuig wierp één bom af op een speciaal daarvoor ingericht 
terrein bij schijnvliegveld Kameroen 
- 12 mei 1941, rond 3.15 uur: vijftien brisantbommen op ongeveer twee kilometer ten noordoosten van het dorp 
Alphen; 
- 13 juni 1941, rond 2.00 uur: bommen op schijnvliegveld Kameroen en om 2.35 uur nog een bom op het 
schijnvliegveld en trad het afweergeschut in werking; 
- 4 juli 1941, 1.30 uur: vermoedelijk vijf brisantbommen op het schijnvliegveld Kameroen; 
- 21 juli 1941, 3.40 uur: vijf brisantbommen, drie van 500 kg en twee van 120 kg, zijn gevallen ten noordwesten van 
het schijnvliegveld Kameroen in een weiland en korenvelden. Op 22 juli 1944 ontplofte een nog niet ontplofte 
bom; 
- 8 augustus 1941: vijftien brisantbommen van tachtig kg op ongeveer tweehonderd meter van het schijnvliegveld; 
- 19 augustus 1941, rond 3.30 uur: diverse kleine brisantbommen in de omgeving van het schijnvliegveld 
Kameroen. Enkele bommen waren niet ontploft; 
- 20 augustus 1941, 2.40 uur: twaalf kleine bommen in de omgeving van schijnvliegveld Kameroen; 
- 8 december 1941, rond 4.30/5.00 uur: enige brisantbommen afgeworpen op een akker ten oosten van de kom 
der gemeente Alphen. Tevens vielen ook enkele brandbommen in de omgeving van Riel; 
- 8 december 1941, rond 22.30 uur: vele Duitse brandbommen geworpen op schijnvliegveld Kameroen 
- 26 maart 1942, om 0.00 uur en 0.15 uur: enige brisantbommen vielen bij schijnvliegveld Kameroen. 
- 26 maart 1942, tussen 23.15 uur en 23.30 uur: zware ontploffing gehoord. In een bos ten noordoosten van 
Alphen, op de grens tussen deze gemeente en Goirle, werden na onderzoek drie ontplofte brisantbommen 
gevonden.  
- 9 april 1942, rond 13.00 uur: een landbouwer kwam om het leven bij het opstoken van aardappelloof op een 
bouwland gelegen aan het Rielsch Hoefke in Riel. Er vond plotseling namelijk een explosie plaats. Vermoedelijk 
bevond zich in de massa een niet ontplofte granaat van luchtdoelgeschut van schijnvliegveld Kameroen.  
- 12 april 1942, om 23.50 uur: acht brisantbommen ten noordoosten van Alphen, buiten het weermachtsgebied van 
het schijnvliegveld. Volgens de Duitse bezetter waren van deze groep vier bommen niet ontploft. Daarnaast vielen 
vier brisantbommen ten oosten van Alphen, waarvan één niet tot ontploffing kwam.  
- 18 april 1942, om 2.45 uur: vier brisantbommen vielen op een perceel heidegrond nabij de grens tussen de 
gemeenten Alphen en Riel en Gilze-Rijen. Twee bommen in een trechter ontploft. 
- 29/30 april 1942, in de nacht: ten noordoosten van Alpen in de nabijheid van schijnvliegveld Kameroen waren op 
een perceel bouwland vier niet ontplofte bommen neergekomen. Drie bommen waren in de grond ingedrongen, 
één bom lag boven de grond.  
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- 18 mei 1942: in een weiland ten noordwesten van Riel werd een projectiel aangetroffen in een gat van ongeveer 
een halve meter diep. Het projectiel was in tweeën gebroken. 700 meter noordelijk van dit projectiel werden nog 
vier bommen gevonden. Vermoedelijk was het eerst gevonden object van een splinterbom van 60 kg. De andere 
vier bommen betroffen brisantbommen van zeer klein formaat.  
- Geen datum, 0.15 uur: dertien splinterbommen vielen ten noordoosten van Alphen. Alle bommen kwamen tot 
ontploffing. Geringe glasschade en schade aan landbouwgewassen werd aangericht.  
- 1/2 juni 1942, 0.00: zeven brisantbommen zijn gevallen en ontploften langs de spoorlijn Tilburg-Baarle Nassau bij 
het gehucht Alphen-Oisterwijk op de grens van het schijnvliegveld Kameroen. 
- 26 juni 1942, om 0.40 uur en 0.45 uur: onbekend aantal brisantbommen vielen in of in de onmiddellijke nabijheid 
van schijnvliegveld Kameroen.  
- 29 juni 1942: twee niet ontplofte, vermoedelijk Engelse, bommen werden aangetroffen in een fruittuin ten 
noordoosten van Alphen in de omgeving van schijnvliegveld Kameroen.  
- 7 september 1942: een vliegtuig stortte neer in het weermachtsgebied van het schijnvliegveld Kameroen. Bij 
nader onderzoek bleek dat het een Engels toestel was dat terecht was gekomen op de spoorlijn Tilburg-Baarle-
Nassau. Het kwam neer tussen 4.00 uur en 5.00 uur. Het vliegtuig lag langs de spoorlijn op het schijnvliegveld 
Kameroen. Daar waar vermoed werd dat de motor in de grond was ingedrongen, aan de slootkant en in de sloot, is 
gegraven, maar er werd niks aangetroffen.  

 
- 5 juli [geen jaar, waarschijnlijk 1943], om 20.00 uur: in een akker bij het gehucht Vijfhuizen waren acht flesjes met 
fosfor geworpen. De flesjes werden in de grond gegraven en zijn door de marechaussee opgehaald en in de 
kazerne gedeponeerd. In Riel was een ballon neergekomen met een blik petroleum.  
- 11 augustus [geen jaar, waarschijnlijk 1943], om 14.00 uur: tussen Alphen en Riel viel een ballon naar beneden 
met twee blikken eraan. Eén van de blikken viel in een weide en sprong uiteen. Het vuur verspreide in het rond tot 
een afstand van ongeveer vijftien meter.   
- 19 augustus 1943, rond 19.00 uur: uit diverse richtingen en van grote hoogte kwamen vele vliegtuigen 
overvliegen in de richting van Gilze. Plotseling werd hevig uit de vliegtuigen geschoten en kwamen vele kogels in 
het dorp [Alphen] neer, zonder enige schade aan te richten. Op de grens tussen Riel en Tilburg werden diverse 
splinterbommen uit het vliegtuigen geworpen. Na onderzoek op 20 augustus 1943 bleek dat in Riel vijftien 
splinterbommen waren gevallen, waarvan veertien vermoedelijk niet ontploft zijn.  
-20 oktober 1943, ongeveer 14.30 uur: een grote formatie vliegtuigen vloog vanaf het zuidwesten richting het 
noordoosten over Alphen heen om 14.15 uur. Een van de vliegtuigen schoot een zeer schel licht af, waarna alle 
vliegtuigen gelijktijdig hun bommen lieten vallen. Deze bommen kwamen hoofdzakelijk terecht in en rond het 
gehucht Brakel, waar een verschrikkelijke ravage ontstond. Zes boerderijen, B.16, B.17, B.20, B.26, B.27 en B.33, 
werden zo goed als vernietigd door voltreffers en voor verdere bewoning ongeschikt. Drie personen kwamen om 
het leven. Een voltreffer kwam midden op de drukke verkeersweg Alphen-Riel en had daar een gat geslagen van 
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ongeveer acht meter doorsnede en vijf meter diepte. Er werden in totaal 146 bomkraters gevonden. Twaalf 
blindgangers werden aangetroffen, waarvan er drie alsnog tot ontploffing kwamen.  
-3 november 1943, rond 19.20 uur: ongeveer tachtig zeskantige brandbommen werden afgeworpen te Alphen en 
Riel, hoofdzakelijk in open veld. In de omgeving van schijnvliegveld Kameroen kwam een bom in een knollenveld 
nabij een boerderij. 
-25 januari 1944, 13.45 uur: een luchtaanval vond plaats op het vliegveld Gilze-Rijen. Een van de bommen kwam 
terecht op een akker van W. Graafmans, B.4 in Riel, wiens akker gelegen is op ongeveer vijfhonderd meter ten 
zuiden van de weg Riel-Gilze. De bom van vermoedelijk 250 kg was ontploft en had een gat geslagen van 
ongeveer zes meter doorsnede en vier meter diep.  
-25 maart 1944: op een akker gelegen ten oosten van Alphen, in de nabijheid van het schijnvliegveld Kameroen, 
werden vier bomtrechters van één meter doorsnede en één meter diepte gevonden. Na onderzoek bleek dat het 
vermoedelijk oudere kraters betroffen en er kon niet worden geconstateerd of nog niet ontplofte bommen in de 
grond zaten.  
-7 augustus 1944, om 12.05 uur: drie kilometer ten westen van Riel kwamen 48 splinterbommen van 50 kg neer in 
open veld. Vier bommen kwamen niet tot ontploffing.   
-9 november 1944: een persoon kwam om het leven toen een landmijn ontplofte op een zandweg, lopende van de 
Goedentijd naar Alphen-Oisterwijk.  

o Relevant, verdere evaluatie in hoofdstukken 4 en paragraaf 5.1. 
 
Inventaris 1045 Gegevens inzake V1 en V2 bommen, mijnen en schade-/vergoedingsaanspraken, 1944-

1947.  
• Lijst met neergekomen V1 of V2 bommen: 

-16 januari 1945, 18.30 uur: 1,5 mijl ten noorden van Alphen op honderd meter van kruispunt Gilzeweg, 
Alphen-Oisterwijk; 
-1 februari 1945, 13.30 uur: één mijl ten noordwesten van Riel in open veld; 
-5 februari 1945, 12.15 uur: ongeveer twee kilometer ten oosten van Alphen. De bom kwam op tien meter 
van een graanschuur terecht; 
- 10 februari 1945, 17.40 uur: ongeveer twee kilometer ten noorden van Alphen tussen Alphen-Oisterwijk en 
Druisdijk; 
-16 februari 1945, rond 5.45 uur: ruim twee kilometer ten noorden van Alphen in open veld. De motor was 
nog geheel aanwezig; 
-28 februari 1945, rond 17.20 uur: ongeveer twee kilometer ten noorden van Alphen in de bossen. De bom 
kwam niet tot ontploffing maar was wel zeer beschadigd; 
-1 maart 1945, rond 12.30 uur: ongeveer twee kilometer ten westen van Riel op de rand van een landweg; 
-5 maart 1945, rond 3.30 uur: ongeveer twee kilometer ten westen van Riel (Vijfhuizen) middenin een veld; 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 9.1. 
 
• Op 22 februari 1944 kwam een jongen op een binnenweg onder Riel om het leven toen landmijnen 

ontploften. 
o Niet relevant, geen specifieke locatie bekend.  

 
• Lijst met mijnenverdacht gebied: 

-De weg van Vijfhuizen (C. Bekkers) naar einde Brakel (A. Reijns); 
-De weg achter café Severijns van de Goirlesebaan door het Laag naar het Rielsch Hoefke. 
o Relevant, verdere evaluatie in hoofdstuk 8.  
 

• Bericht dat het Waterschap ‘De Donge’ op 19 december 1945 is geruimd van mijnen door de MMOD. 
o Relevant, verdere evaluatie in hoofdstuk 8.  

 
• Door het springen van explosieven op ‘De Kiek’ op 31 juli 1947 om 10.30 uur kwam een paard om het leven 

dat door een scherf werd getroffen. Het paard zou naar schatting 1500 tot 2000 meter van ‘De Kiek’ hebben 
gestaan.  
o Niet relevant, betreft incident.  

 
Inventaris 1046 Aanwijzing locatie voor vernietiging en ruiming explosieven (springplaats), 1991-1994. 
Niet relevant, buiten gemeente Goirle. 
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Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC): Provinciaal Archief Noord-Brabant 
 

 
Inventaris 1050 Brandrapporten bosbrandweer, 1942-1947.  
Niet relevant, buiten gemeente Goirle. 
 
Inventaris 1269 Vergoedingen en uitkeringen aan oorlogsslachtoffers 1945-1963.  
Door een bombardement op 20 oktober 1943 werd de woning B33 te Riel geheel vernield.  

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.8. 
 
Inventaris 1271 Lijst van personen, overleden in de gemeente Alphen en Riel ten gevolge van 

oorlogsgeweld en opgaven oorlogsinvaliden aan Gewestelijk Arbeidsbureau en Ministerie 
van Maatschappelijk Werk, 1946-1956.  

Niet relevant, algemene dossiers.  
 
Inventaris 1438 Legeropslagplaatsen/-kampen Chaamsebaan, Fransebaan en "De Kiek", 1953-1978.  
Niet relevant, algemene dossiers. 
 
Inventaris 1439 Militaire oefenterreinen in Alphen, 1966-1967.  
Kaart met militaire oefenterreinen in de voormalige gemeente Alphen en Riel. 
 

 
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 9.2. 

 
Inventaris 1440 Vorderingen en werkzaamheden ten behoeve van Duitse leger, 1940-1944.  
Bericht dat binnen de gemeente Alphen en Riel in de zomer van 1944 schuilloopgraven waren aangelegd. 

o Niet relevant, geen betrekking tot NGE. 
 
Inventaris 1442 Vorderingen door geallieerde legereenheden, 1944-1951.  
Niet relevant, betreft enkel vorderingen.  
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Toegang 127. Militair Gezag in Noord-Brabant 1944-1946. 
Inventaris 17 Rapporten en verslagen, 1944-1945. 
Niet relevant, betreft algemene dossiers. 
 
Inventaris 23 Rapporten "526 (P) Civil Affairs Detachment" over toestand in Noord-Brabant, 1944-1945. 
Niet relevant, buiten gemeente Goirle.  
 
Inventaris 24  Verslagen, diversen, waaronder weekrapporten secties PMC, 1944-1945. 
Niet relevant, betreft algemene dossiers. 
 
Inventaris 34 Kaarten oorlogsschade aan woningen, boerderijen, kerken en andere gebouwen, 1945. 
Niet relevant, buiten gemeente Goirle. 
 
Inventaris 43 Kaarten verkeerswegen en vernielde bruggen, 1932-1944. 
Niet relevant, geen betrekking tot NGE. 
 
Inventaris 44 Kaarten water-, spoor- en verkeerswegen, bruggen en sluizen, 1932-1944. 
Niet relevant, geen betrekking tot NGE. 
 
Inventaris 104 Tijdstip bevrijding gemeenten in Noord-Brabant, 1945. 
Niet relevant, geen betrekking tot NGE. 
 
Inventaris 159 Verordeningen en instructies vijandelijk vermogen (oorlogsbuit), 1944-1945. 
Niet relevant, betreft algemene dossiers. 
 
Inventaris 171 Belastingen, deviezen en oorlogsschade, 1944-1945. 
Niet relevant, betreft algemene dossiers. 
 
Inventaris 176 Militaire aangelegenheden, 1944-1945.  
Niet relevant, betreft algemene dossiers. 
 
Inventaris 185 Visakten en vissen met handgranaten, 1944-1945. 
Niet relevant, geen info aangetroffen over vissen met handgranaten. 
 
Inventaris 211 Rapporten over in januari - maart 1945 in Noord-Brabant neergekomen vliegende bommen V1 

en V2, 1945. 
Niet relevant, buiten gemeente Goirle. 
 
Inventaris 215 Instructies, verordeningen, verslagen en rapporten brandweer en luchtbescherming, 1944-1945. 
Niet relevant, betreft algemene dossiers. 
 
Inventaris 216 Opruimen mijnen, 1944-1945. 
Niet relevant, geen specifieke locaties genoemd.   
 
Inventaris 217 Personeelszaken brandweer en luchtbescherming, 1944-1945. 
Niet relevant, betreft algemene dossiers. 
 
Inventaris 218 Vijandelijke luchtlandingen, 1944-1945.  
Niet relevant, betreft algemene dossiers. 
 
Inventaris 219 Sectie brandweer en luchtbescherming, 1944-1945.  
Niet relevant, betreft algemene dossiers. 
 
Inventaris 272 Wederopbouw, 1944-1945. 
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Niet relevant, buiten gemeente Goirle. 
 
Inventaris 280 Schade enquête commissie, 1944-1945. 
Niet relevant, betreft algemene dossiers. 
 
Inventaris 306 Bewakings- en gezagscompagnieën, 1944-1945. 
Niet relevant, betreft algemene dossiers. 
 
Inventaris 307 Mijnen en andere explosieven, 1944-1945.  
• Bericht op 12 december 1944 dat om een gedeelte van Riel het nog vol lag met Duitse mijnen en 

gesneuvelden.   
o Relevant, verdere evaluatie in hoofdstuk 8.  

 
• Bericht van de burgemeester van Alphen en Riel op 5 april 1945 dat bij de Vijfhuizense akkers (Langenberg) in 

perceel C987 onontplofte Engelse bommen lagen.  
o Niet relevant, de locatie kan aan de hand van huisnummeringslijsten niet worden bepaald. Daarnaast is de 

datum van neerkomen niet bekend.  
 
Inventaris 313 Bureau Militaire Zaken, 1944-1945.  
Niet relevant, geen betrekking tot NGE. 
 
Inventaris 573 Verslagen besprekingen en rapporten - Districts Militaire Commissaris in Tilburg, 1944-1945 
Niet relevant, betreft algemene dossiers. 
 
Inventaris 589 Politionele aangelegenheden, voornamelijk inzake politieke delicten/delinquenten, 1944-1945. 
Niet relevant, geen betrekking tot NGE. 
 
Inventaris 590 Brandweer en luchtbescherming, 1944-1945. 
Lijst met mogelijke mijnenvelden: 
- Hilvarenbeekseweg aan het eind van de dreef van Erica achter kunstmestschuur; 
- Nieuwe Goirleseweg 287: Hilvarenbeekseweg in dreef bij Erica links en rechts van deze dreef; 
- Nieuwe Goirleseweg 84; 
- Nieuwe Goirleseweg 163; 
- Nieuwe Goirleseweg 232. 

o Relevant, verdere evaluatie in hoofdstuk 8.  
 
Inventaris 601 Openbare werken, wederopbouw, volkshuisvesting en gas-, water- en elektriciteitsvoorziening, 

1944-1945. 
Niet relevant, betreft algemene dossiers. 
 

 
Toegang 1148: Provinciaal Bestuur Noord-Brabant 1920-1949.  
Inventaris 441 Luchtbescherming waterleidingbedrijven, 1939-1940. 
Niet relevant, circulaires en richtlijnen, betreft geen NGE of oorlogshandelingen. 
 
Inventaris 442 Bescherming tegen luchtaanvallen op waterstaatswerken dienende tot waterkering en 

waterlozing, 1939-1943. 
Niet relevant, circulaires en richtlijnen, betreft geen NGE of oorlogshandelingen. 
 
Inventaris 443 Lijsten oorlogsschade aan eigendommen provincie, gemeenten en waterschappen, 1944 
Niet relevant, aard van vernieling wordt niet vermeld.  
 
Inventaris 901 Oorlogsschade aan wegen, bruggen enz. en overleg over schadeloosstelling met 

Commissariaat voor Oorlogsschaden, 1940-1950. 
Niet relevant, geen betrekking tot NGE. 
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Inventaris 1286 Herstel schade door oorlog en bezetting aan eigendommen publiekrechtelijke en daarmede 

gelijkgestelde lichamen, 1946-1947. 
Niet relevant, betreft algemene dossiers. 
 

 
Toegang 1392: Provinciaal Bestuur Noord-Brabant 1950-1986.  
Inventaris 3640 Vaststellen van toestand wegen en bruggen na geleden oorlogsschade en van financiële 

bijdrage door het Rijk in het herstel daarvan, 1949-1958. 
Niet relevant, geen betrekking tot NGE. 
 

 
Nationaal Archief (NA) 
 

Toegang B23. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Korps Hulpverleningsdienst, 1945-1974. 
Inventaris 5 Correspondentie van de Hulpverleningsdienst, 1959-1974. 
Op 28 april 1969 en 21 mei 1969 werden granaten aangetroffen in de gemeente Alphen en Riel op een niet nader 
genoemde plaats.  

o Niet relevant, geen specifieke locatie bekend.  
 

 
Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) 
 

Toegang 575. Duitse verdedigingswerken.  
Inventaris 195 Datum: 23-02-1944; Schaal/code/blz.: A 123; Serie/nummer: Molen; Omschrijving: Locatie en 

plattegrond van vliegveld Gilze-Reijen [NB: Gilze-Rijen] en een schijnvliegveld ten noordoosten 
van Alphen met op de kaart aangegeven, onder andere, stafkwartieren en ondergrondse 
munitiebergplaatsen.  

Kaart van de locatie van schijnvliegveld De Kiek.  
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Toegang 575. Duitse verdedigingswerken.  

 
o Relevant, verdere evaluatie in hoofdstuk 4.  

 
Inventaris 406 Datum: 24-04-1944; Schaal/code/blz.: GB/6905/44; […] pseudo vliegveld tussen Tilburg en 

Baarle-Nassau […].  
Bericht dat een pseudovliegveld was aangelegd tussen Tilburg en Baarle-Nassau nabij het dorp Riel, dat op 
verkleinde schaal natuurgetrouw de inrichting en indeling van het grote vliegveld bij Gilze-Rijen weergaf.   

o Relevant, verdere evaluatie in hoofdstuk 4.  
 

 
NIOD instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies (NIOD) 
 

Toegang 077. Generalkommissariat für das Sicherheitswesen – Höhere SS- und Polizeiführer Nord-West 
Inventaris 1328 Dagberichten van de Befehlshaber der Ordnungspolizei Den Haag betreffende vijandelijke 

luchtaanvallen, 1940-1941. 
• Bericht dat op 30 september 1940 in Goirle één lichtfakkel met parachute werd gevonden en door de politie is 

veiliggesteld. 
o Niet relevant, geen specifieke locatie bekend.  
  

• Bericht dat in de nacht van 28 november 1940 in Goirle drie brisantbommen in een heideveld werden 
geworpen. Geen schade werd veroorzaakt. 
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.4. 

  
• Bericht op 28 november 1940 om 20.00 uur in een bos bij Goirle drie brisantbommen neerkwamen. Geen 

schade werd veroorzaakt.  
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.4. 
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• Bericht dat op 4 december 1940 omstreeks 4.15 uur in Alphen en Riel één bom in de richting van Gilze, ten 
noordwesten van Alphen, was gevallen. Zover bekend was er geen schade ontstaan.  
o Niet relevant, buiten gemeente Goirle.   

 
• Bericht dat op 31 december 1940 in Goirle één blindganger werd gevonden in een bos. 

o Niet relevant, geen specifieke locatie bekend.  
 

 
Toegang 216k. Departement van Justitie 
Inventaris 83a Luchtbeschermingsdienst. Processen-verbaal van de plaatselijke luchtbeschermingsdiensten, 

resp. Politie en Marechaussee, betrekking hebbende op vijandelijke vliegtuigen, bomaanvallen, 
ontploffingen e.d., 1943-1944.  

• 25 januari 1944. Om 13.45 uur werd een luchtaanval uitgevoerd op het vliegveld Gilze-Rijen. Diverse bommen 
werden neergeworpen. In de loop van de middag werd gerapporteerd, dat één van deze bommen op het 
grondgebied van Alphen en Riel was gevallen. Na onderzoek bleek, dat een luchtdrukbom terecht was 
gekomen in een akker van W. Graafmans, B.4 te Riel, wiens akker is gelegen op ongeveer vijfhonderd meter ten 
zuiden van de weg Riel-Gilze. Bedoelde bom van vermoedelijk 250 kg was ontploft en had een gat van 
ongeveer zes meter middellijn en vier meter diepte geslagen zonder schade aan te richten.  
o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.10.  

 
• 25 maart 1944. Op een akker gelegen ten oosten van Alphen, in de nabijheid van het schijnvliegveld Kameroen, 

werden vier bomtrechters van één meter doorsnede en één meter diepte gevonden. Na onderzoek bleek dat 
het vermoedelijk oudere kraters betroffen en er kon niet worden geconstateerd of nog niet ontplofte bommen 
in de grond zaten. 
o Niet relevant, geen specifieke locatie en datum van neerkomen bekend.   

 
Inventaris 84c Luchtbeschermingsdienst. Meldingen van diverse gemeenten, nov. 1943 – nov. 1944. 
Niet relevant, buiten gemeente Goirle.  
 

 
Bundesarchiv - Abteilung Militärarchiv (BAMA) 
 

Toegang 077. Generalkommissariat für das Sicherheitswesen – Höhere SS- und Polizeiführer Nord-West 
Inventaris RM 
7/337 t/m RM 
7/394 

Heft 1l: Lageberichte Luftwaffen-Führungsstab.- Kriegstagebuch Teil D 1l: Luftwaffen-
Führungsstab Ic, Lageberichte Bd. 10 9. - 23. Mai 1940 t/m Bd. 671. - 9. Nov. 1941. 

RM 7/337 (9 Mai 1940 - 23 Mai 1940): 
 
Verslag van de aangevallen doelwitten tijdens de Duitse inval in Nederland door vliegtuigen. Militaire kolonnes 
tussen Tilburg en Breda waren doelwit op 11 mei 1940. 

o Relevant, verdere evaluatie in paragraaf 3.1.3.  
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BIJLAGE 5 OVERZICHT LUCHTFOTO’S 
 
Voor dit HVO-NGE is intensief gebruik gemaakt van luchtfoto’s van tijdens de oorlog. Luchtfoto’s vormen een 
belangrijke bron, omdat ze een beeld geven van het onderzoeksgebied tijdens de oorlog. Daarnaast kunnen 
luchtfoto’s sporen tonen van oorlogshandelingen, zoals kraters, schade of stellingen. Bij de analyse van luchtfoto’s 
wordt bij voorkeur gewerkt met luchtfoto’s die dateren van kort na relevante oorlogshandelingen. Dan zijn sporen 
van oorlogshandelingen nog het best zichtbaar. Bij foto’s van latere datum kan mogelijke schade al hersteld zijn. 
 
De geraadpleegde luchtfoto-instanties betreffen: 

• Luchtfotocollectie van de Universiteit Wageningen, afdeling Speciale Collecties (Wageningen UR). 
• Luchtfotocollectie Topografische Dienst Kadaster Zwolle, afdeling GEO-informatie (Kadaster). 
• Luchtfotocollectie The National Collection of Aerial Photography in Edinburgh (NCAP). 
• Luchtfotocollectie Luftbilddatenbank in Estenfeld, Duitsland. 

 
Aan de hand van de geraadpleegde literatuur (zie bijlage 3), het archiefmateriaal (zie bijlage 4), de ORB’s van de 
Engelse luchtmacht (zie bijlage 6) en de informatie uit de National Archives in Washington (zie bijlage 7) is bij de 
bovenstaande luchtfoto-instanties een zoekopdracht uitgezet naar luchtfoto’s die dateren van kort na relevante 
oorlogshandelingen. Daarbij wordt rekening gehouden met de hoogte, scherpte en eventuele andere factoren, 
zoals de afwezigheid van bewolking. Uit de zoekopdracht is gebleken dat van de gemeente Goirle van 1940 tot en 
met 1942 slechts een beperkt aantal luchtfoto’s beschikbaar is, waarvan een deel tevens van matige kwaliteit is, 
vanwege bijvoorbeeld de scherpte en de aanwezigheid van wolken.  
 
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende luchtfoto’s: 
 

Collectie / sortie Fotonummer Datum Bron 
H/275 424 1 oktober 1940 NCAP 
B/0016 405 23 december 1940 NCAP 
B/0016 408 23 december 1940 NCAP 
B/0016 411 23 december 1940 NCAP 
B/0016 413 23 december 1940 NCAP 
B/0016 415 23 december 1940 NCAP 
H/0818 387 8 april 1941 NCAP 
H/0818 390 8 april 1941 NCAP 
H/0889 46 25 april 1941 NCAP 
H/0889 49 25 april 1941 NCAP 
T/0732 662 2 oktober 1941 NCAP 
T/0732 664 2 oktober 1941 NCAP 
T/0732 676 2 oktober 1941 NCAP 
T/0732 680 2 oktober 1941 NCAP 
T/0732 963 2 oktober 1941 NCAP 
T/0732 965 2 oktober 1941 NCAP 
A/0903 1.51 8 juni 1942 NCAP 
A/0903 1.52 8 juni 1942 NCAP 
A/0903 1.53 8 juni 1942 NCAP 
A/0903 2.54 8 juni 1942 NCAP 
A/0903 2.56 8 juni 1942 NCAP 
C/0866 5184 17 januari 1943 NCAP 
D/211 4001 8 maart 1943 NCAP 
D/211 4003 8 maart 1943 NCAP 
351 63 19 augustus 1943 Wageningen 
E/131 3109 5 september 1943 NCAP 
E/342 3036 9 september 1943 NCAP 
E/342 3037 9 september 1943 NCAP 
E/342 3038 9 september 1943 NCAP 
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Collectie / sortie Fotonummer Datum Bron 
E/0510 3106 10 november 1943 NCAP 
E/0510 3108 10 november 1943 NCAP 
E/0510 3110 10 november 1943 NCAP 
E/0510 3112 10 november 1943 NCAP 
E/0510 4109 10 november 1943 NCAP 
US-7PH-GP 0007 4 december 1943 Kadaster 
US-7PH-GP 0008 4 december 1943 Kadaster 
US-7PH-GP 0010 4 december 1943 Kadaster 
513-II 3053 30 december 1943 Kadaster 
E-898-541 4063 30 december 1943 Kadaster 
881 3283 26 maart 1944 Kadaster 
US-10PG 133 18 april 1944 NCAP 
US-10PG 134 18 april 1944 NCAP 
106W 4042 9 mei 1944 NCAP 
106W 4043 9 mei 1944 NCAP 
1431 8005 11 mei 1944 NCAP 
106G 3123 12 juni 1944 NCAP 
106G 3124 12 juni 1944 NCAP 
106G 3125 12 juni 1944 NCAP 
877 3191 2 juli 1944 Kadaster 
877 3193 2 juli 1944 Kadaster 
US-7GP 3093 18 juli 1944 NCAP 
106G-1818 3187 2 augustus 1944 Kadaster 
877 4191 2 augustus 1944 Kadaster 
106G-2769 3137 10 september 1944 Kadaster 
106G-2769 4139 10 september 1944 Kadaster 
106G-2769 4140 10 september 1944 Kadaster 
106G-2769 4142 10 september 1944 Kadaster 
106G-2769 4144 10 september 1944 Kadaster 
106G-2769 4145 10 september 1944 Kadaster 
877 3095 26 september 1944 Kadaster 
1053 3012 12 oktober 1944 NCAP 
1053 3013 12 oktober 1944 NCAP 
4/1105 3038 18 oktober 1944 NCAP 
4/1105 3079 18 oktober 1944 NCAP 
4/1105 3081 18 oktober 1944 NCAP 
4/1105 4039 18 oktober 1944 NCAP 
4/1105 4041 18 oktober 1944 NCAP 
4/1124 3139 21 oktober 1944 NCAP 
4/1124 4014 21 oktober 1944 NCAP 
4/1124 4141 21 oktober 1944 NCAP 
4/1124 4143 21 oktober 1944 NCAP 
4/1124 4147 21 oktober 1944 NCAP 
4/1124 4149 21 oktober 1944 NCAP 
4/1124 4151 21 oktober 1944 NCAP 
US-7GR-3700 8028 23 december 1944 Luftbilddatenbank 
50 318 1983 Kadaster 
50 318 1989 Kadaster 
50 139 1999 Kadaster 

Tabel 9: Overzicht luchtfoto’s WO II. 
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BIJLAGE 6 UITSNEDE GEALLIEERDE STAFKAART EN THE NATIONAL ARCHIVES 
 
De geallieerde stafkaarten geven een beeld van hoe de gemeente Goirle er tijdens de oorlog uitzag. Daarnaast 
zijn de kaarten voorzien van een coördinatenstelsel waardoor het mogelijk is in de Engelse bombardements-
gegevens te zoeken naar bombardementen. Het onderzoeksgebied ligt op de geallieerde stafkaarten 17: SE 
Hilvarenbeek, 17: SW Alphen en 17: NW Rijen. Het Nord du Guerre-coördinatenstelsel dat de geallieerden 
hanteerden tijdens de oorlog was gebaseerd op deze kaartvierkanten. Een kaartvierkant is een locatieaanduiding 
van één kilometer bij één kilometer. In sommige gevallen zijn de locaties op honderd meter (zescijferig 
coördinaat) en op tien meter (achtcijferig coördinaat) nauwkeurig. In onderstaand figuur zijn de geallieerde 
stafkaarten inclusief de gemeente Goirle en kaartvierkanten weergegeven. 
 

 
Figuur 117: Geallieerde stafkaart met relevante kaartvierkanten. 
 
De bombardementsgegevens zijn afkomstig uit The National Archives (TNA) in Londen en geven gedetailleerde 
informatie over uitgevoerde bombardementen en luchtaanvallen van de Engelse luchtlegers Second Tactical Air 
Force, Fighter Command, Coastal Command en Bomber Command. In de database is gezocht op de 
kaartvierkanten, op de onderliggende coördinaten en op plaatsnamen. Daarnaast is gezocht naar gegevens van 
de Auster-squadrons. Deze squadrons waren uitgerust met kleine vliegtuigen die vijandelijke doelen doorgaven 
aan de eigen artillerie. Gegevens van dergelijke squadrons bieden meer informatie over artilleriebeschietingen. In 
de database is gezocht op de kaartvierkanten, op de onderliggende coördinaten en op plaatsnamen. Dit heeft de 
volgende treffers opgeleverd: 
 

Bron Datum Omschrijving Relevantie 
AIR 
14/2666 

6/7 
augustus 
1940 

Bomber Command HQ Night Raid Sheets 
Gilze-Rijen. (Z.54). Aerodrome. One aircraft of 3 Group dropped 1 x 
500 lbs, 3 x 250 lbs and 60 x 4 lbs bombs. Stick along flarepath, hangar 
set ablaze. At Gilze-Rijen bursts seen along flarepath and one hangar 
set on fire. 

Relevant, verdere 
evaluatie in 
paragraaf 4.1. 
 

AIR 
24/222 

Bomber Command HQ 
Gilze-Rijen. Aerodrome obstruction lights and flare path. Two aircraft 
believed moving on ground. At Gilze-Rijen bursts seen along flarepath 
and one hangar set on fire. 
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Bron Datum Omschrijving Relevantie 
AIR 
25/51 

Bomber Command No. 3 Group 
Bad visibility again made location of targets very difficult. Only 5 out of 
26 aircraft attacked primary targets. 16 attacked last resort targets.  

  
AIR 
14/2668 

9/10 
oktober 
1940 

Bomber Command HQ Night Raid Sheets 
One aircraft of No. 3 Group attacked Eindhoven aerodrome with 10 x 
250 lbs and 1 x 500 lbs bombs and 60 x 4 lbs incendiary bombs. Bursts 
on aerodrome. One fire started. 

Relevant, verdere 
evaluatie in 
paragraaf 4.1. 
 

AIR 
24/223 

Bomber Command HQ 
One Wellington attacked Eindhoven aerodrome at 2.43 hrs with 1.3 
tons and 60 x 4 lbs incendiary bombs. Six bombs fell on aerodrome. 
Results not seen.  

AIR 
25/51 

Bomber Command No. 3 Group 
In some cases when targets were not located aerodromes provided 
good objectives. It is difficult to estimate the value of the raids since 
many aircraft were unable to observe results due to cloud and haze. 

  
AIR 
14/2668 

20/21 
oktober 
1940 

Bomber Command HQ Night Raid Sheets 
One aircraft of No. 3 Group dropped 5 x 500 lbs bombs and 120 x 4 lbs 
incendiary bombs on believed Eindhoven aerodrome. No results seen.  

Relevant, verdere 
evaluatie in 
paragraaf 4.1. 
 AIR 

24/223 
Bomber Command HQ 
Six Wellingtons attacked aerodromes at Vught, Antwerp/Deurne, 
Cappelle, Wesel, Eindhoven and Buer. Some bursts seen but generally 
not observed.  

AIR 
25/51 

Bomber Command No. 3 Group 
Geen aanvullende informatie aangetroffen. 

  
AIR 
14/2669 

7/8 
november 
1940 

Bomber Command HQ Night Raid Sheets 
Two aircraft of No. 2 Group attacked primary Gilze Rijen with 4 x 250 
lbs and 16 x 40 lbs bombs. Two small explosions on flarepath. 

Relevant, verdere 
evaluatie in 
paragraaf 4.1. 
 AIR 

24/224 
Bomber Command HQ 
Gilze-Rijen, Two Blenheims dropped 4 x 250 lbs and 16 x 40 lbs bombs. 
Two small explosions seen along dim flarepath.  
 
A runway two mile north of Gilze-Rijen, One of above Blenheims, 8 x 40 
lbs. No results observed. 

  
AIR 
14/2669 

8/9 
november 
1940 

Bomber Command HQ Night Raid Sheets 
One aircraft of No. 3 Group dropped 6 x 500 lbs bombs at Gilze-Rijen 
aerodrome. Results not seen.  

Relevant, verdere 
evaluatie in 
paragraaf 4.1. 
 24/224 Bomber Command HQ 

One Wellington attacked Gilze-Rijen aerodrome with 6 x 500 lbs 
bombs. Results not seen.  

AIR 
25/51 

Bomber Command No. 3 Group 
Geen aanvullende informatie aangetroffen. 

  
AIR 
14/2669 

10/11 
november 
1940 

Bomber Command HQ Night Raid Sheets 
One aircraft of No. 2 Group dropped 2 x 250 lbs and 7 x 40 lbs bombs 
on Eindhoven aerodrome. Bursts seen across aerodrome. 
 
One aircraft of No. 3 Group dropped 4 x 500 lbs bombs and 120 x 4 lbs 
incendiary bombs. Results not observed, except for three red glows 
through clouds. 

Relevant, verdere 
evaluatie in 
paragraaf 4.1. 
 

AIR 
24/224 

Bomber Command HQ 
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Bron Datum Omschrijving Relevantie 
One Blenheim attacked Eindhoven aerodrome and dropped 2 x 500 lbs 
bombs and 7 x 40 lbs incendiary bombs. Bursts seen across aerodrome.  
 
One Wellington dropped 4 x 500 lbs bombs and 120 x 4 lbs incendiary 
bombs at Eindhoven aerodrome. Three red glares seen through clouds; 
other results not observed.  

AIR 
25/51 

Bomber Command No. 3 Group 
Geen aanvullende informatie aangetroffen. 

  
AIR 
14/2669 

26/27 
november 
1940 

Bomber Command HQ Night Raid Sheets 
Two aircraft of No. 2 Group dropped 6 x 250 lbs bombs on Eindhoven. 
Bursts only seen. Results not observed.  

Relevant, verdere 
evaluatie in 
paragraaf 4.1. 
 AIR 

24/224 
Bomber Command HQ 
Near Gilze-Rijen exact position not determinable, dummy aerodrome 
with red obstruction lights and double white flarepath, flashed green 
signal to Hampden; five miles away presumed genuine aerodrome lit 
up but less brightly.  

  
AIR 
14/2669 

27/28 
november 
1940 

Bomber Command HQ Night Raid Sheets 
One aircraft of No. 2 Group dropped 3 x 250 lbs bombs on Eindhoven 
aerodrome and 1 x 250 lbs bomb on Gilze-Rijen aerodrome. Two 
bursts seen on Eindhoven aerodrome. Results not observed at Gilze-
Rijen.  
 
Two aircraft of No. 2 Group dropped 8 x 250 lbs bombs on Eindhoven 
aerodrome. Bursts seen on aerodrome.  

Relevant, verdere 
evaluatie in 
paragraaf 4.1. 
 

AIR 
24/224 

Bomber Command HQ 
Three Blenheims attacked Eindhoven aerodrome with 11 x 250 lbs 
bombs and Gilze-Rijen aerodrome with 1 x 250 lbs bomb. Bursts seen 
on both aerodromes.  

AIR 
14/3151 

Bomber Command No. 2 Group 
One aircraft dropped 3 x 250 lbs bombs on Eindhoven aerodrome at 
21.50 hrs from 3.500 ft and 1 x 250 lbs bomb on Gilze-Rijen aerodrome 
at 22.05 hrs from 12.000 ft.  

  
AIR 
14/2669 

28/29 
november 
1940 

Bomber Command HQ Night Raid Sheets 
One aircraft of No. 2 Group attacked Eindhoven aerodrome and 
dropped 4 x 250 lbs bombs. Results not observed. 
 
One aircraft of No. 2 Group dropped 4 x 40 lbs bombs on Eindhoven 
aerodrome. Results not observed. 

Relevant, verdere 
evaluatie in 
paragraaf 4.1. 
 

AIR 
24/224 

Bomber Command HQ 
One Blenheim dropped 4 x 250 lbs at Eindhoven aerodrome. Results 
not observed. 
 
One Blenheim dropped 4 x 40 lbs at Eindhoven aerodrome. Results not 
observed. 

AIR 
14/3151 

Bomber Command No. 2 Group 
One aircraft attacked Eindhoven aerodrome at 18.38 hrs from 6.000 ft. 
with 4 x 250 lbs bombs. No results observed.  
 
One aircraft attacked Eindhoven aerodrome with 4 x 40 lbs bombs 
from between 10.000 and 15.000 ft. No results observed.  
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Bron Datum Omschrijving Relevantie 
AIR 
14/2670 

6/7 
december 
1940 

Bomber Command HQ Night Raid Sheets 
One aircraft of No. 2 Group attacked Eindhoven aerodrome and 
dropped 2 x 250 lbs and 14 x 40 lbs bombs. Bombs seen to burst on 
runway. 2 x 40 lbs bombs brought back.  
 
One aircraft of No. 2 Group dropped 1 x 250 lbs and 1 x 40 lbs bombs 
on Gilze-Rijen aerodrome. Bombs seen to fall on flarepath.  

Relevant, verdere 
evaluatie in 
paragraaf 4.1. 
 

AIR 
24/224 

Bomber Command HQ 
One Blenheim dropped 5 x 40 lbs bombs on Eindhoven aerodrome. 
Bombs undershot flarepath.  
 
One Blenheim dropped 1 x 250 lbs and 1 x 40 lbs bombs on Gilze-Rijen 
aerodrome. Bombs seen to fall on flarepath. 

  
AIR 
14/2670 

8/9 
december 
1940 

Bomber Command HQ Night Raid Sheets 
Two aircraft of No. 2 Group dropped 4 x 40 lbs bombs on Eindhoven 
aerodrome. Results not observed. 
 
One aircraft of No. 2 Group dropped 2 x 40 lbs bombs on Gilze-Rijen 
aerodrome. Flarepath extinguished.  

Relevant, verdere 
evaluatie in 
paragraaf 4.1. 
 

AIR 
24/224 

Bomber Command HQ 
Two Blenheims dropped 4 x 40 lbs bombs on Eindhoven aerodrome. 
Results not observed. 
 
One Blenheim dropped 2 x 40 lbs bombs on Gilze-Rijen aerodrome. 
No results seen.  

  
AIR 
14/2672 

11/12 mei 
1941 

Bomber Command HQ Night Raid Sheets 
One Whitley of No. 4 Group dropped 2 x 500 lbs and 2 x 250 lbs 
bombs and 240 x 4 lbs incendiary bombs on Gilze-Rijen aerodrome. 
Results unobserved.  

Relevant, verdere 
evaluatie in 
paragraaf 4.1. 
 

AIR 
24/231 

Bomber Command HQ 
One Whitley of No. 4 Group dropped 2 x 500 lbs and 2 x 250 lbs 
bombs and 240 x 4 lbs incendiary bombs on Gilze-Rijen aerodrome. 
Results unobserved. 

  
AIR 
14/2673 

12/13 juni 
1941 

Bomber Command HQ Night Raid Sheets 
One Hampden of No. 5 Group dropped 4 x 500 lbs bombs on Gilze-
Rijen aerodrome. Bursts at south end of flare path.  

Relevant, verdere 
evaluatie in 
paragraaf 4.1. 
 AIR 

24/232 
Bomber Command HQ 
One Hampden of No. 5 Group dropped 4 x 500 lbs bombs on Gilze-
Rijen aerodrome. Bursts at south end of flare path. 

AIR 
25/109A 

Bomber Command No. 5 Group 
Target marshalling yards at Soest. The target was a popular one but 
the weather was the prime factor in limiting the number of successful 
sorties on the main target. Of the remaining aircraft various last resort 
targets were attacked. 

  
AIR 
14/2673 

3/4 juli 
1941 

Bomber Command HQ Night Raid Sheets 
Three out of five Wellingtons of No. 3 Group attacked Gilze-Rijen. 6 x 
500 lbs and 37 x 250 lbs bombs were dropped. Bursts seen on the side 
of aerodrome.  

Relevant, verdere 
evaluatie in 
paragraaf 4.1. 
 

AIR 
24/233 

Bomber Command HQ 
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Bron Datum Omschrijving Relevantie 
Three out of five Wellingtons of No. 3 Group attacked Gilze-Rijen. 6 x 
500 lbs and 37 x 250 lbs bombs were dropped. Bursts seen on the side 
of aerodrome. 

AIR 
25/52 

Bomber Command No. 3 Group 
Geen aanvullende informatie aangetroffen. 

  
AIR 
14/2674 

25/26 juni 
1942 

Bomber Command HQ Night Raid Sheets 
Three aircraft of No. 2 Group were despatched for an attack on Gilze-
Rijen aerodrome. None of the aircraft attacked.  

Relevant, verdere 
evaluatie in 
paragraaf 4.1. 
 AIR 

24/244 
Bomber Command HQ  
Three aircraft of No. 2 Group were despatched for an attack on Gilze-
Rijen aerodrome. None of the aircraft attacked. 

  
AIR 
14/2676 

3/4 
februari 
1943 

Bomber Command HQ Night Raid Sheets 
One Wellington of No. 3 Group attacked Gilze-Rijen aerodrome with 
810 x 4 lbs incendiary bombs. Fires started on north end of aerodrome.  
 
One Stirling of No. 3 Group attacked Gilze-Rijen aerodrome with 1.692 
x 4 lbs incendiary bombs and 108 x 4 lbs “X” type incendiary bombs. 
Fire started. 
 
One Stirling of No. 3 Group attacked Eindhoven aerodrome with 1.692 
x 4 lbs incendiary bombs and 108 x 4 lbs “X” type incendiary bombs. 
Fire started. 

Relevant, verdere 
evaluatie in 
paragraaf 3.6. 
 

AIR 
24/252 

Bomber Command HQ 
One Stirling of No. 3 Group attacked Gilze-Rijen aerodrome with 1.692 
x 4 lbs incendiary bombs and 108 x 4 lbs “X” type incendiary bombs. 
Fire started. 
 
One Stirling of No. 3 Group attacked Eindhoven aerodrome with 1.692 
x 4 lbs incendiary bombs and 108 x 4 lbs “X” type incendiary bombs. 
Fire started. 

AIR 
25/52 

Bomber Command No. 3 Group 
Geen aanvullende informatie aangetroffen.  

  
AIR 
40/534 

25 januari 
1944 

Directorate of Intelligence 
The 352nd Group bombed Gilze-Rijen aerodrome, one Squadron 
bombing while two Squadrons gave cover. 3½ tons were dropped on 
Gilze-Rijen. Landfall at Schouwen 20.000 ft. at 13.25 hrs. Bombers 
approached target from the south. Started dive at 16.000 ft. at 60 
degrees. The sixteen P-47 Thunderbolts dropped 15 x 500 lbs G.P., 
instantaneous nose, 1/10 tail fuse bombs at 6/9 ft. 14.08 hrs, pulling 
out at 5.000 ft. up to 16.000 ft. Results very good – three hits observed 
on western dispersals – three bursts seen south end of runway and 
many hits seen among group of buildings. One aircraft did not bomb 
due to technical problems.  

Relevant, verdere 
evaluatie in 
paragraaf 3.10. 
 

  
AIR 
37/715 

6 oktober 
1944 

Second Tactical Air Force (2TAF) HQ 
Eight Typhoons of 266 Squadron/146 Wing. Guns at E.123276, 
E.155269, no smoke so no attack. Up at 14.20 hrs, down at 18.35 hrs. 
 
Eight Typhoons of 257 Squadron/146 Wing. Infantry in woods 
E.146266, no red smoke, no attack. Up at 14.20 hrs, down at 18.35 hrs. 
 
Twenty-four Spitfires of 66 and 127 Squadron/132 Wing attacked 

Relevant, verdere 
evaluatie in 
paragraaf 3.12. 
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Bron Datum Omschrijving Relevantie 
mortars and infantry E.100246. 24 x 500 used: 15 in T/A. Up at 14.50 
hrs, down at 18.50 hrs.  

AIR 
37/993 

Second Tactical Air Force (2TAF) No. 146 Wing 
Eight aircraft of 257 Squadron were put on to enemy Infantry in a small 
wood, south west of Tilburg. This was a red smoke target and the red 
smoke was exactly on the pin point. The wood was well plastered and 
intense light flak seemed to indicate that it was thickly populated. 

AIR 
27/600 

Second Tactical Air Force (2TAF) No. 66 Squadron 
Details of Sortie or Flight 
14.50-15.40 Dive-bombing gun position west of Tilburg.  
17.40-18.30 Dive-bombing gun position southwest of Tilburg. 
 
Summary of Events 
Mission D.183/OJD1 was laid on at 14.50 hrs. This was a dive-bombing 
a gun position west of Tilburg. Eleven aircraft took off and eleven 
bombs fell in target area which was afterwards well strafed but as the 
target was situated in a wood no results could be seen. Squadron 
landed at base at 15.40 hrs. 
 
The last operation of this busy day was Mission D197/XQ14. Dive-
bombing gun position southwest of Tilburg. The army provided red 
smoke to indicate the target and ten bombs fell in the area which was 
afterwards strafed. Intense inaccurate Flak came from the target area 
and the Squadron returned to base at 18.30 hrs, having taking off at 
17.40 hrs.   

AIR 
27/929 

Second Tactical Air Force (2TAF) No. 127 Squadron 
Geen aanvullende informatie aangetroffen.  

AIR 
27/1528 

Second Tactical Air Force (2TAF) No. 257 Squadron 
Details of Sortie or Flight - 17.30-18.15 
Enemy inf. small wood. Red smoke exactly on pinpoint. A.R.T.A. N.R.O 
but wood well hit. Intense accurate light flak opposition from T/A. 
 
Summary of Events 
(…) close support job led by the C.O. We made five attacks on Hun 
positions near Tilburg which were marked with red smoke. There was 
no flak and a good time was had by all.  

AIR 
27/1559 

Second Tactical Air Force (2TAF) No. 266 Squadron 
Summary of Events 
‘A’ flight finished the day with an army support. Target was a gun 
position two miles south of Tilburg. Smoke was in wrong position so 
no attack was made; congratulated by the army for not attacking 
wrong smoke position.  

  
AIR 
37/715 

7 oktober 
1944 

Second Tactical Air Force (2TAF) HQ 
Four Typhoons of 609 Squadron/123 Wing reported Tiger tank at 
E.125233. 31 R/P and cannon fired. NMS. NRO. Up at 10.54 hrs, down 
at 12.38 hrs. 

Niet relevant, 
buiten gemeente 
Goirle.  
 

AIR 
27/2103 

Second Tactical Air Force (2TAF) No. 607 Squadron 
Summary of Events 
At 11.50 hrs attack were made on crossroads and buildings at 023143 
and several houses were hit and damaged.  

  
AIR 
37/715 

11 
oktober 
1944 

Second Tactical Air Force (2TAF) HQ 
Ten Spitfires of 308 Squadron/131 Wing attacked 20 x 250 on gun 
posn E.0729. Bursts in T/A. Up at 10.19 hrs, down at 15.35 hrs. 

Niet relevant, 
buiten gemeente 
Goirle.  
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Bron Datum Omschrijving Relevantie 
Air 
27/1678 

Second Tactical Air Force (2TAF) No. 308 Squadron 
Details of Sortie or Flight – 14.25-15.25 
On operation D.277/E.S.O.1., 10 miles W.S.W. of Tilburg, 20 x 250 lbs 
bombs were dropped on gun positions at E.07132876, burst being 
seen on the target, after bombing Squadron strafed with cannons and 
M.G.’s and silenced several light flak positions. (map ref. square E.0627 
– map G.S.G.S. 2541, 1:100.000 sheet 4). Intense light flak from Square 
E.0627. 
 
Summary of Flight 
Later in the day, the Squadron was dispatched to attack artillery 
positions 10 miles N.W. [S.W.?] of Tilburg. Many hits were seen in the 
target area. Anti-aircraft positions were then attacked with canon and 
m/g fire, and some of them destroyed. Flak was intense. 

 

  
AIR 
37/715 

12 
oktober 
1944 

Second Tactical Air Force (2TAF) HQ 
Twelve Spitfires of 308 Squadron/131 Wing attacked guns E.0826. 20 x 
500 in TA. Up at 10.04 hrs, down at 16.47 hrs.  

Niet relevant, 
buiten gemeente 
Goirle.  
 AIR 

27/1678 
Second Tactical Air Force (2TAF) No. 308 Squadron 
Details of Sortie or Flight – 14.50-16.10 
Operation D.318/C.Q.F.3. was to dive bomb and strafe gun position at 
E.07842569. 
 
Summary of Events 
The Squadron’s last mission of the day was a dive-bombing and 
strafing attack on enemy gun positions in the Gilze-Rijen area. Results 
not observed due to heavy enemy opposition from ground defences. 

  



 
   

  
   
72652 / RO-170200 versie 0.1 NGE-Risicokaart Goirle Pagina 219 van 240 

 
 

BIJLAGE 7 NATIONAL ARCHIVES AND RECORD ADMINISTRATION, WASHINGTON D.C. 
 
De archieven van de Amerikaanse luchtmacht in de Tweede Wereldoorlog zijn geraadpleegd in de National 
Archives and Records Administration (NARA) in Washington D.C. De Amerikaanse luchtmacht was 
verantwoordelijk voor de grotere, strategische bombardementen op steden, havengebieden en luchthavens in 
bezet Europa. In NARA zijn de volgende archieftoegangen geraadpleegd: 
 

• Record Group 18: Mission Reports. 
- World War II combat operations records ("Mission Reports"). Deze archiefstukken bevatten 

gedetailleerde informatie over Amerikaanse bombardementsvluchten inclusief vlieghoogte, 
vliegsnelheid en type ingezette munitie.  

• Record Group 243: Strategic Bombing Survey. 
- Records of the European Survey 1934-1947. Bevat het onderzoeksmateriaal van de Strategic 

Bombing Survey, een onderzoek dat is uitgevoerd om de effectiviteit van Britse en Amerikaanse 
strategische bombardementen te beoordelen. Deze informatie bestaat uit evaluaties van 
bombardementen inclusief luchtfoto’s en bijbehorende luchtfoto-interpretaties.  

• Record Group 341: Military Intelligence Photographic Interpretation. 
- Military intelligence interpretation reports of the Reconnaissance Branch, 1942-56. 

Interpretatierapporten van luchtfoto’s die na bombardementen of luchtaanvallen werden 
genomen. Deze luchtfotoanalyses bieden informatie over de uitwerking van luchtaanvallen door 
zowel de Britse als de Amerikaanse luchtmacht. 

• Record Group 373: Records of the Defense Intelligence Agency. 
- Aerial Photographs. Dit archief bevat tienduizenden luchtfoto’s, zowel opnames van de 

Amerikaanse luchtmacht als buitgemaakte foto´s van de Duitse luchtmacht. 
 
De relevante archiefstukken uit deze toegangen zijn door REASeuro verkregen en ingevoerd in de database. Het 
raadplegen van deze archieftoegangen heeft de volgende relevante resultaten opgeleverd: 
 

Bron Datum Omschrijving Relevantie 
RG 18 / 
Box 5331 

19-08-
1943 

Tactical Mission Report of the attack on 19 August 1943 on Gilze-
Rijen. 

Relevant, verdere 
evaluatie in 
paragraaf 3.7. 
 

RG 18 / 
Box 5362 

Mission Report of the attack on 19 August 1943 on Gilze-Rijen. 

RG 341 / 
Box 67 

Interpretation Report of the attack on 19 August 1943 on Gilze-
Rijen. 

RG 18 / 
Box 4672 

20-10-
1943 

Tactical Mission Report of the attack on 10 October 1943 on Gilze-
Rijen. 

Relevant, verdere 
evaluatie in 
paragraaf 3.8. 
 

RG 18 / 
Box 5379 

Mission Report of the attack on 10 October 1943 on Gilze-Rijen. 

RG 341 / 
Box 96 

Interpretation Report of the attack on 10 October 1943 on Gilze-
Rijen. 

RG 18 / 
Box 5570 

25-01-
1944 

Narrative of Operations of the attack on 25 January 1944 on Gilze-
Rijen. 

Relevant, verdere 
evaluatie in 
paragraaf 3.10.  
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BIJLAGE 8 EOD: MUNITIERUIMRAPPORTEN 
 
Vanaf 1971 heeft de EOD bijgehouden waar en welke type NGE de dienst heeft geruimd. Deze zogenaamde 
munitieruimrapporten zijn voor de gemeente Goirle aangevraagd. Een groot deel van deze munitieruimingen is 
als niet relevant aangemerkt voor dit HVO-NGE. Om de volgende redenen zijn munitieruimrapporten als ‘niet-
relevant’ aangemerkt: 
 

• De geruimde munitie is niet afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog. 
• De gemelde locatie van de munitieruiming is het politiebureau, waardoor niet kan worden achterhaald 

waar de munitie in werkelijkheid is aangetroffen. Dit is vaak het geval als munitie is afgegeven door 
burgers bij de politie, of als de EOD wordt verzocht zich bij het bureau te melden om vandaar te 
vertrekken naar de ruimlocatie. 

• De munitie behoort tot de vuurwerken. Vuurwerken van na de Tweede Wereldoorlog zijn niet relevant 
voor deze NGE-Risicokaart. 

• De ruiming betrof geen munitie. In veel gevallen werden objecten aangemeld die in werkelijkheid geen 
munitie betroffen, maar erop leken. Het zogenaamde ‘strategisch schroot’ wordt niet meegenomen in dit 
HVO. 

 
Informatie uit de relevante MORA’s wordt gebruikt als bronnenmateriaal voor het beoordelen en evalueren van 
oorlogshandelingen. MORA’s zijn echter een moeizame bron. De waarde van een munitieruimrapport is 
afhankelijk van de volledigheid ervan. Zo zijn de locatieomschrijvingen van veel munitieruimingen vaag, foutief of 
indicatief omschreven. Tot slot is het van belang in het achterhoofd te houden dat de omschreven locatie de 
locatie is waar de EOD zich diende te melden. Mogelijk heeft een burger munitie aangetroffen, het meegenomen 
naar zijn huis en aldaar de EOD gecontacteerd.  
 
De munitieruimingen die als relevant zijn aangemerkt (ca. 191 stuks) zijn door REASeuro ingevoerd in GIS, en in 
dit formaat overgedragen aan de gemeente Goirle. De bijbehorende attribute table is gevuld met informatie uit de 
munitieruimrapporten. In deze bijlage is door middel van een tabel weergegeven welke kolommen in GIS zijn 
gebruikt. Vervolgens is een totaaloverzichtskaart van de geruimde NGE toegevoegd. Tot slot is een 
overzichtskaart weergegeven van alle relevante munitieruimingen door de EOD binnen de gemeente Goirle. 
 
De attribute table bestaat uit de volgende kolommen: 
 

Kolom Omschrijving 
UO Uitvoerings Opdracht. Dit is het kenmerk van het munitieruimrapport waarbij de eerste vier 

cijfers het jaartal weergeven. De volgnummers beginnen met “0001” en lopen elk jaar door 
variërend van 2500 tot wel over de 4000. Wordt ook wel ‘MORA’ genoemd. 

Plaats De plaats, dorp of stad waar de ruiming heeft plaatsgevonden. Indien dit bij de melding niet 
duidelijk is geregistreerd, wordt meestal de gemeentenaam vermeld. In de periode van 
zowel Rijks- als gemeentepolitie, is de plaats vermelding niet altijd even duidelijk en 
consequent doorgevoerd. 

Adres Adres van het aangetroffen NGE 
Hoofdgroep Dit betreft de hoofdgroep van het geruimde NGE. Bijvoorbeeld een vliegtuigbom valt onder 

de hoofdgroep ‘afwerpmunitie’. Als er meerdere hoofdgroepen zijn geruimd, is dat als 
zodanig aangegeven. 

Soort Wat voor soort NGE is geruimd? Dit wordt aangeduid met een munitie-technische afkorting,  
zie hiervoor de begrippenlijst bijgevoegd op de usb-stick. 

Kaliber Het kaliber wordt gedaan in de specifiek voor dat land van herkomst gebruikte aanduiding. 
Aantal Hoeveel NGE is aangetroffen en/of geruimd? 
Ontsteker De ontsteker, die op het aangetroffen NGE is geplaatst; zie hiervoor ook de separate 

munitie-technische afkortingenlijsten. Op basis van het doel wordt vaak het type ontsteker 
gekozen. Op artillerieprojectielen wordt standaard een schokontsteker gebruikt die bij 
aanslag op het doel direct, dan wel met lichte vertraging tot uitwerking komt. Als er 
scherfwerking gewenst is, wordt geprobeerd het projectiel boven het maaiveld tot detonatie 
te brengen, wat kan worden gerealiseerd met een (mechanische) tijdontsteker. 
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Kolom Omschrijving 
Toestand Dit geeft de toestand van ontsteker op het NGE aan. Voor een artillerieprojectiel wordt 

aangegeven of het is verschoten of niet. In relatie tot de ontsteker geeft de toestand direct 
het eventuele gevaar aan. Vaak is de toestand niet aangegeven op het munitieruimrapport. 

Nationaliteit De nationaliteit van het geruimde NGE. 
Opmerkingen Eventuele aanvullingen. 

 

 
Figuur 118: Munitieruimingen door de EOD binnen de gemeente Goirle.  
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BIJLAGE 9 EOD: MIJNENVELDKAART EN MMOD 
 
De EOD heeft de mijnenveldkaarten aangeleverd. Indien er zich mijnenvelden en mijnenverdachte gebieden 
bevinden dan zijn deze met rood aangegeven. Het verschil tussen een mijnenveld en een op mijnenverdacht 
gebied is dat er bij een mijnenveld een legrapport aanwezig is van gelegde mijnen. Bij een op mijnen verdacht 
gebied bestaat alleen het vermoeden dat er mijnen kunnen liggen, maar is het type en aantal mijnen niet bekend. 
De locaties van de mijnenverdachte gebieden en mijnenvelden werden met de hand ingetekend op geallieerde 
stafkaart. Derhalve dient rekening gehouden te worden met cartografische onnauwkeurigheid met betrekking tot 
de precieze locaties van de gebieden.  
 
Uit de mijnenveldkaarten blijkt dat binnen de gemeente Goirle diverse mijnenvelden of mijnenverdachte gebieden 
hebben gelegen. Ter illustratie is in onderstaande figuur een uitsnede opgenomen van de mijnenvelden op de 
geallieerde stafkaart. Op deze kaart zijn de mijnenvelden en mijnenverdachte gebieden genummerd, waardoor de 
overeenkomstige ruimingsrapporten kunnen worden onderzocht.  
 

 
Figuur 119: Mijnenveldkaart EOD.  
 
Daarnaast is het archief van de MMOD geraadpleegd. De MMOD is een van de voorlopers van de EOD en heeft 
direct na de oorlog veel munitie geruimd. In sommige gevallen heeft de informatie uit het MMOD-archief overlap 
met de mijnenvelden en de mijnenruimrapporten. In hoofdstuk 8 zijn de mijnenveldkaart van de EOD en de 
informatie uit het archief van de MMOD beoordeeld en geëvalueerd.  
 
Opgave aangetroffen munitie  
 

Datum opgave Locatie aangetroffen NGE Type NGE 
5 april 1945 Vijfhuizensche akkers (Langenberg) C.987 Onontplofte bommen (Engels) 
10 april 1945 Schellestraat E.253 1 granaat 
10 april 1945 Langs de Alphen-Oosterwijkse Straat B.1675 21 onontplofte granaten 
Onbekend Druisdijk bij de heer Stuijk 1 pantservuist 
Onbekend Achter een boerderij (Brakel) Granaten  
Onbekend Nabij kruispunt Vijfhuizenbaan naar Vermeulen 

(Brakel 6) 
Onontplofte anti-tankmijn 
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Onbekend Zusterschool in Riel 1 Granaat 
Onbekend Rielsch Hoefke  Granaten 
Onbekend A. Janssens Riel 1 (Looienhoek 5) 1 pantservuist  
Onbekend A. Bastiaansen Riel (Brakel 6) aan het huis Granaten 
Onbekend C. Bekkers Riel (Vijfhuizenbaan 6) Granaten 
Onbekend Ant Schellekens Riel (Brakel 7, 8 of 9) Granaten 
Onbekend Ant Vermeulen (Brakel 6) 1 bom 
Onbekend J. de Roij (Oude Tilburgsebaan 14) Granaten 
Onbekend Langs Poppelseweg ter hoogte van 

Winkelhoeken 
(Niet gespecificeerde) Munitie 

Onbekend Elzenbos (Niet gespecificeerde) Munitie 
Onbekend  Nieuwkerksedijk (Niet gespecificeerde) Munitie 
Onbekend Zijwegen Regte Heide (Niet gespecificeerde) Munitie 

 
Mijnenvelden 
 
Stafkaart 17: SE Hilvarenbeek 

Nr. Datum 
legging 

Aantal en type 
mijnen gelegd 

Datum 
ruiming 

Aantal en type 
mijnen geruimd 

Opmerkingen/vermissingen 

2 Onbekend 
 

Onbekend  20-10-1945 Geen  In de omgeving van Goirlesedijk werden 
gevonden: 1 Teller-mijn, 1 pantservuist, 4 
handgranaten, 23 granaten van werpers, 
1 granaat 15 cm, 3 granaten 12 cm en 2 
pantserafweergranaten. 

23 Onbekend 18 Schühmine 25-05-1945 18 Schühmine Geen 
 
Stafkaart 17: SW Alphen 

Nr. Datum 
legging 

Aantal en type 
mijnen gelegd 

Datum 
ruiming 

Aantal en type mijnen 
geruimd 

Opmerkingen/vermissingen 

7 Onbekend 2 Holz mine 
1 Riegel mine 

11-10-1945 Onbekend Geen mijnen aangetroffen, maar de 
ruimploeg was ervan overtuigd dat 
alles geruimd is.  

8 Onbekend Onbekend 13-11-1945 Geen Geruimd door onbekenden. 
9 Onbekend Schühmine 13-11-1945 Geen Geruimd door onbekenden.  
10 Onbekend Vermoedelijk 

Schühmine 
24-10-1945 Geen Veld nagezocht, niets gevonden. 

11 Onbekend Onbekend 13-11-1945 Geen Geruimd door onbekenden. 
12 Onbekend Onbekend 22-01-1947 Geen Geen 
13 Onbekend Onbekend 13-11-1945 Geen Geen 
14 Onbekend Onbekend 13-11-1945 Geen Geen 
16 Onbekend Onbekend 24-10-1945 

en 14-11-
1945 

Geen Onbekend 

20 Onbekend Onbekend 15-01-1946 6 ‘Potmijnen’ 
Behelfsschützenmine 
A200 

Geen 

27 9-10-1944 17 Teller mijnen 
en 2 
springladingen 

28-07-1945 Geen Reeds geruimd.  

15 Teller mijnen 14-11-1945 Geen Geruimd door onbekenden. 
40 Onbekend Onbekend 30-01-1946 Geen Geen 
41 Onbekend Onbekend 30-01-1946 Geen Geen 
42 Onbekend Onbekend 28-05-1945 16 ‘Potmijnen’ 

Behelfsschützenmine 
A200 

Geen 
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Nr. Datum 
legging 

Aantal en type 
mijnen gelegd 

Datum 
ruiming 

Aantal en type mijnen 
geruimd 

Opmerkingen/vermissingen 

29-05-1945 Geen Waarschijnlijk geruimd door Engelsen.  
30-05-1945 Geen Waarschijnlijk geruimd door Engelsen. 
01-06-1945 7 Teller mijnen ‘43 

16 ‘Potmijnen’ 
Behelfsschützenmine 
A200 

Geen 

04-06-1945 6 ‘Potmijnen’ 
Behelfsschützenmine 
A200 

Geen 

05-06-1945 Geen Waarschijnlijk geruimd door Engelsen. 
06-06-1945 4 Riegel minen Geen  
17-07-1945 11 ‘Potmijnen’ 

Behelfsschützenmine 
A200 
7 Teller mijnen ‘42 

Geen 

18-07-1945 49 ‘Potmijnen’ 
Behelfsschützenmine 
A200 
4 Teller mijnen ‘42 

Geen 

08-01-1947 28 ‘Potmijnen’ 
Behelfsschützenmine 
A200 

Geen 

43 Onbekend Onbekend 12-01-1946 Geen Geen 
05-06-1946 3 MK V Geen  
12-11-1946 1 Teller mijn ‘35 Gevonden mijn lag begraven in 

slootkant 
45 Onbekend Onbekend 13-01-1947 1 Riegel mine 

4 ‘Potmijnen’ 
Behelfsschützenmine 
A200 

Vermoedelijk eerder door 
geallieerden geruimd. 

56 Onbekend Onbekend 22-01-1946 Geen Geen 
60 Onbekend Onbekend 20-12-1945 1 Riegel mine Geen 
61 Onbekend Onbekend 14-05-1945 6 Riegel minen 

3 wooden bom 
mines 

Geen 

62 Onbekend Onbekend 16-05-1945 Geen Geen 
63 Onbekend Onbekend 17-05-1945 Geen Geen 
64 Onbekend Onbekend 03-05-1945 22 Riegel minen ‘43 Geen 
65 Onbekend Onbekend 18-05-1945 Geen Geen 
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BIJLAGE 10 V1 EN V2 INSLAGEN 
 
Op de website http://www.vergeltungswaffen.nl van de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 (SGLO) is een kaart 
opgenomen met alle neergekomen Vergeltungswaffen (Vergeldingswapens) in Nederland. Binnen de gemeente 
Goirle zijn gedurende de oorlog meerdere V1’s neergekomen. De V1 was een onbemand straalvliegtuig met 
explosieven. In deze bijlage is een overzicht opgenomen van de in de gemeente Goirle neergekomen V1’s. Het 
neerkomen van V1’s binnen de gemeente Goirle is in paragraaf 9.1 beoordeeld en geëvalueerd.  
 

Datum Locatie Nummer 
23 november 
1944 

Een V1 kwam neer ten zuiden van de Gilzerbaan. V1641 

29 december 
1944 

Een V1 sloeg in een ven achter de Halve Maan (perceel D.486). In de omgeving 
lagen magazines van Signal verspreid. 

V0257 

30 december 
1944 

Een V1 sloeg in op het terrein achter het café Bellevue (perceel D.75) aan de 
Poppelseweg. Vier personen raakten lichtgewond. 

V0267 

Een V1 kwam neer op kadaster sectie D.75. Vier lichtgewonden, twee huizen 
zwaar- en twee huizen lichtbeschadigd.  

V1743 

31 december 
1944 

Een V1 stortte neer op een Heideterrein te Nieuwkerk.  V0275 

1 januari 1945 Een V1 stortte neer op een heideterrein in Nieuwkerk. V0293 
Een V1 stortte neer bij kadaster sectie D.720. V1757 

2 januari 1945 Een V1 kwam neer bij Alphen/Riel. V1768 
10 januari 1945 Een V1 kwam neer nabij de Heerendreef. V1805 
14 januari 1945 Een V1 kwam neer bij de Gilzerbaan/De Kleistoep. Een betonnen schuurtje met 

bijenkorf vernietigd.  
V0405 

1 februari 1945 Een V1 kwam neer op een onbekende locatie in Goirle. V1887 
4 februari 1945 Een V1 kwam neer in een dennenbos op ca. 250 meter ten oosten van de 

Tilburgseweg nabij het Kleuterlaantje te Boschkens. Acht personen raakte 
lichtgewond, dertig huizen raakten beschadigd. 

V0663 

5 februari 1945 Twee V1’s kwamen neer bij Alphen/Riel nabij Kruitje te Joppen. V1924 
V1925 

10 februari 
1945 

Een V1 kwam neer bij Alphen/Riel. V2340 

11 februari 
1945 

Een V1 stortte neer op een terrein op ca. vierhonderd meter ten zuiden van de 
Rielseweg achter de woning Rielseweg 146. 

V1968 

Een V1 kwam neer achter de woning Rielseweg 146. V1970 
13 februari 
1945 

Een V1 kwam neer bij Alphen/Riel. V1979 

14 februari 
1945 

Een V1 stortte neer bij de Rielseweg. Vijftig huizen liepen schade op. V0811 

16 februari 
1945 

Een V1 kwam neer in een weiland op één kilometer ten zuiden van Goirle op een 
paar honderd meter ten westen van de Poppelseweg, ter plaatse ook wel bekend 
als ‘Krom-beemden’. Huizen in de omgeving liepen dak- en glasschade op. 

V0839 

Een V1 kwam neer bij Alphen/Riel. V2345 
19 februari 
1945 

Een V1 stortte op de Abcovensedijk ten oosten van Huis ‘Ter Loo’ neer. Er 
ontstond alleen glasschade. 

V0888 

Een V1 kwam neer bij de Kapeldreef en Dodendreef op ca. 200 meter ten westen 
van hotel ‘De Golf’. Er werd alleen glasschade aangericht. 

V0887 

Een V1 kwam op ca. 200 meter van hotel ‘De Golf’ neer. V2018 
23 februari 
1945 

Aan de Rielsedijk kwam een V1 neer. V2357 

25 februari 
1945 

Een V1 stortte neer op de Breeheesche heide op 1,5 km ten zuiden van Goirle. Dit 
veroorzaakte glasschade in Goirle.  

V1052 

Een V1 kwam neer in een heideveld in Goirle op 25 februari 1945. V1054 
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26 februari 
1945 

Een V1 kwam neer in een veld 300 meter ten zuiden van de Rielseweg achter een 
boerderij. In de omgeving werd glas en dakschade aangericht. 

V1109 

28 februari 
1945 

Een V1 kwam neer bij Alphen/Riel. V2371 

1 maart 1945 Een V1 kwam neer op 1 maart 1945 op een onbekende locatie in Goirle. V2082 
Een V1 kwam neer bij Alphen/Riel. V2373 

2 maart 1945 Een V1 kwam neer bij Alphen/Riel. V2099 
4 maart 1945 Een V1 kwam bij Goirle op een onbekende locatie in Goirle. V1254 
5 maart 1945 Een V1 kwam neer bij Alphen/Riel. V2382 
8 maart 1945 Een V1 kwam neer op een terrein op ca. driehonderd meter ten oosten van de 

Nieuwe Goirleseweg tegenover de gemeentelijke kwekerij. 
V2136 

24 maart 1945 Een V1 kwam neer bij Alphen/Riel. V2399 
  

 
Figuur 120: Uitsnede overzichtskaart van http://www.vergeltungswaffen.nl van neergekomen V1’s in de gemeente 
Goirle.  
  



 
   

  
   
72652 / RO-170200 versie 0.1 NGE-Risicokaart Goirle Pagina 227 van 240 

 
 

BIJLAGE 11 GETUIGENVERKLARING  
 
In het kader van het historisch vooronderzoek RO-140148 van REASeuro van 10 maart 2015 (zie bijlage 12) is een 
getuigenverklaring opgetekend van Jacobus van der Pol, die in Riel woonde gedurende de oorlog. De getuige is 
gehoord op 21 mei 2014. In onderstaand figuur is de getekende getuigenverklaring van Jacobus van der Pol 
weergegeven.  
 

 
Figuur 121: Getuigenverklaring Jacobus van de Pol.  
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De locaties die Jacobus van de Pol in zijn verklaring benoemde zijn in Figuur 122 weergegeven en waren 
bijgevoegd bij de originele getuigenverklaring.  
 

 
Figuur 122: De door Jacobus van de Pol aangeduide locaties in de getuigenverklaring.  
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BIJLAGE 12 IN HET VERLEDEN UITGEVOERDE ONDERZOEKEN 

 
In het verleden zijn NGE-bodemonderzoeken uitgevoerd in de gemeente Goirle. Per onderzoek is aangegeven wat 
de relevantie is voor het huidige onderzoek. 
 

Nr. Opsteller Datum / kenmerk Titel 
1. REASeuro 9 juni 2005 / RO-050044 Proces-verbaal van Oplevering St. Janstraat te 

Goirle 
2. REASeuro 5 december 2008 / RO-080172 Probleeminventarisatie Faunapassages provincie 

Noord-Brabant 
3. REASeuro 18 december 2008 / RO-080181 Probleeminventarisatie en probleemanalyse 

Bakertand Gemeente Tilburg 
4. AVG 13 maart 2012 / 1162002 Oude Leij. Een probleeminventarisatie naar de 

aanwezigheid van Conventionele Explosieven 
5. AVG 18 december 2012 / 1162015A- 

VO-001 
Analyse Poppelsche Leij 

6. AVG 29 maart 2013 / 1262101-VO-01 VO uitbreiding Oude Leij 
7.  REASeuro 30 september 2013 / RO-130100 NGE-Risicokaart gemeente Gilze en Rijen 
8. REASeuro 10 maart 2015 / RO-140148 Historisch Vooronderzoek-Niet Gesprongen 

Explosieven Riel Vijfhuizenbaan 
9. REASeuro 22 september 2016 / RO-160150 Historisch Vooronderzoek-Niet Gesprongen 

Explosieven Goirle Turnhoutsebaan 
10. REASeuro 10 januari 2017 / RO-160232 Historisch Vooronderzoek-Niet Gesprongen 

Explosieven Goirle van Haestrechtstraat 
 
1. REASeuro, RO-050044, 9 juni 2005 
Namens de woonstichting Leyakkers heeft REASeuro in 2005 detectie van een rioleringstraject op een 
nieuwbouwlocatie bij de St. Janstraat te Goirle uitgevoerd. Daarnaast werden de bij de detectie aangetoonde 
significante uitslagen door REASeuro benaderd. Tijdens het detectieonderzoek werden in totaal 1.892 
munitieartikelen aangetroffen, zoals onder meer brisantgranaten, KKM en rookgranaten, zie Figuur 123.  
 

 
Figuur 123: Overzicht van aangetroffen munitieartikelen uit het rapport RO-050044 van 9 juni 2005. 
 
Behalve de aangetroffen seinpatroon waren alle gevonden munitieartikelen niet verschoten. Vandaar dat wordt 
aangenomen dat de munitie gedumpt is gedurende de oorlog. De aangetroffen munitieartikelen betreffen 
vermoedelijk een incident. In het overige bronnenmateriaal zijn geen verdere aanwijzingen gevonden met 
betrekking tot munitiedump binnen de gemeente Goirle. Derhalve wordt de informatie over de aangetroffen 
munitieartikelen niet verder beoordeeld en geëvalueerd binnen dit rapport.  
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2. REASeuro, RO-080172, 5 december 2008 
In december 2008 voerde REASeuro een probleeminventarisatie uit naar de mogelijke aanwezigheid van NGE in 
diverse faunapassages in de provincie Noord-Brabant. Het onderzoek werd uitgevoerd conform de toenmalige 
richtlijnen van de Beroepsrichtlijn Opsporing Conventionele Explosieven (BRL-OCE), de voorloper van de 
vigerende WSCS-OCE. Eén van de onderzochte faunapassages betrof de N630 / Landgoed Gorp en Roovert. De 
probleeminventarisatie leidde tot de conclusie dat er veel NGE-gerelateerde informatie beschikbaar was over het 
gebied. Geadviseerd werd een probleemanalyse uit te laten voeren. De bevindingen uit het eerder uitgevoerde 
onderzoek leveren geen aanvullende informatie met betrekking tot de in het huidige onderzoek gestelde 
conclusies. 
 

 
Figuur 124: Onderzoeksgebied zoals aangeduid in het rapport RO-080172 van 5 december 2008 van REASeuro.  
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3. REASeuro, RO-080181, 18 december 2008 
In opdracht van de gemeente Tilburg voerde REASeuro in 2008 een onderzoek, opgesteld volgens de richtlijnen 
van het BRL-OCE, uit naar mogelijke aanwezigheid van NGE binnen het onderzoeksgebied de Bakertand in de 
gemeente Tilburg. In Figuur 125 is het toenmalige onderzoeksgebied weergegeven. Dit onderzoeksgebied heeft 
gedeeltelijk overlap met de huidige gemeente Goirle.  
 
Uit het onderzoek bleek dat met name in oktober 1944 in het hele gebied tussen Tilburg en Goirle zeer intensief 
gevochten is. Derhalve kon binnen het onderzoeksgebied niet exact worden aangegeven waar locaties met een 
verhoogd risico op achtergebleven NGE lagen. Binnen het onderzoeksgebied moest rekening worden gehouden 
met de kans op het aantreffen van de volgende types munitie:  
 

Soort NGE Hoeveelheid 
KKM  Tientallen 
Handgranaat Enkelen 
Pantservuist Enkelen 
Schümine Enkelen 
S-Mine 35 Enkelen 
Tellermine 42/43 Enkelen 
VB-Minen Enkelen 
Brisantgranaat 25 ponder Enkelen 
Staafbrandbom 4 lbs Enkelen 
Fosforrubberbom 30 lbs Enkelen 

 
 

 
Figuur 125: Onderzoeksgebied (blauw) zoals aangeduid in het rapport RO-080181 van 18 december 2008 van 
REASeuro. 
 
De conclusie uit het rapport van 2008 over De Bakertand levert voor voorliggend onderzoek geen aanvullende 
informatie op. 
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4. AVG, 1162002, 13 maart 2012 
AVG voerde in opdracht van Royal Haskoning een probleeminventarisatie naar de aanwezigheid van NGE ter 
plaatse van het onderzoeksgebied Oude Leij. Het onderzoeksgebied strekte zich uit langs de rivier de Oude Leij, 
van Riel tot aan Baarle-Nassau. Uit het onderzoek bleek dat verschillende oorlogshandelingen in en in de 
nabijheid van het toenmalige onderzoeksgebied hebben plaatsgehad, zoals grondgevechten, bombardementen, 
artilleriebeschietingen en mijnenvelden. Het advies aan de opdrachtgever was om een probleemanalyse met een 
bijbehorende risicoanalyse uit te laten voeren voor de horizontaal afgebakende gebieden, in relatie tot de uit te 
voeren werkzaamheden. Het onderzoek van AVG van 13 maart 2012 levert voor het voorliggend onderzoek geen 
aanvullende informatie op.  

Figuur 126: Het onderzoeksgebied (paars) en verdachte gebieden (rood) zoals aangeduid in het rapport 1162002 
van AVG van 13 maart 2012. De gele gebieden duiden gebieden aan waar luchtfotoanalyse beperkt mogelijk was. 
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5. AVG, 1162015A-VO-001, 18 december 2012 
Naar aanleiding van de conclusies uit de probleeminventarisatie (AVG: Rapportnummer 1162051) voerde AVG een 
analyse uit naar de mogelijke risico’s van de vermoedde NGE binnen het onderzoeksgebied zoals weergegeven in 
Figuur 127. Dit onderzoek werd wederom uitgevoerd in opdracht van Royal Haskoning en voldoet aan de 
richtlijnen van het WSCS-OCE. Binnen het gehele onderzoeksgebied konden geschutmunitie en mortieren in de 
bodem zijn achtergebleven. In het rapport worden de kalibers 2 inch, 5 cm, 3 inch, 25-ponder, 8 cm en 4,2 inch 
vermeld. Daarnaast kunnen mogelijk KKM, hand- en geweergranaten en mijnen worden aangetroffen. Deze 
conclusie levert geen aanvullende informatie op met betrekking tot de conclusies uit het voorliggende onderzoek.  
 

 
Figuur 127: Het onderzoeksgebied (paars) zoals aangeduid in het rapport 1162015A-VO-001 van AVG van 18 
december 2012. 
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6. AVG, 1262101-VO-01, 29 maart 2013 
AVG heeft in opdracht van Royal Haskoning DHV in 2013 een vooronderzoek NGE uitgevoerd ter plaatse van het 
uitbreidingsgebied Oude Leij volgens de richtlijnen van het WSCS-OCE. In Figuur 128 is het uitbreidingsgebied 
weergegeven. Op basis van de beoordeling van de feiten van het vooronderzoek is geconcludeerd dat er 
onvoldoende indicaties zijn voor de mogelijke aanwezigheid van NGE in dit onderzoeksgebied. Derhalve werd 
geen NGE-Risicogebied afgebakend. Deze conclusie levert geen aanvullende informatie op met betrekking tot de 
conclusies uit het voorliggende onderzoek. 
 

 
Figuur 128: Onderzoeksgebied (rood) zoals aangeduid in het rapport 1262101-VO-01 van AVG van 29 maart 2013 
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7. REASeuro, RO-130100, 30 september 2013 
Conform de richtlijnen van het WSCS-OCE heeft REASeuro in opdracht voor de gemeente Gilze-Rijen een NGE-
Risicokaart gemaakt van de gehele gemeente. Naar aanleiding van het onderzoek werden verschillende gebieden 
binnen de gemeente Gilze-Rijen aangeduid als NGE-Risicogebied. Eén van deze NGE-Risicogebieden grenst aan 
de gemeente Goirle, zie Figuur 129. Ongeveer drie weken lang lag Gilze onder vuur door geallieerde artillerie. In 
de NGE-Risicokaart geconcludeerd dat het mogelijk was dat blindgangers van artilleriegranaten zijn 
achtergebleven. Het NGE-Risicogebied werd afgebakend op de locatieomschrijvingen uit het geraadpleegde 
bronnenmateriaal: centrum van Gilze, Bolberg, Horst, Aalstraat, Alphenseweg, Akkerstraat,  Chaamseweg en 
Vossenberg. Binnen dit NGE-Risicogebied kunnen NGE van Engelse geschutmunitie zijn achtergebleven, waarbij 
het kaliber 25 ponder het meest voorkomende was. Deze conclusie levert geen aanvullende informatie op met 
betrekking tot de conclusies uit het voorliggende onderzoek. 
 

 
Figuur 129: NGE-Risicogebied (rood gearceerd) naar aanleiding van geallieerde artilleriebeschietingen zoals 
aangeduid in het rapport RO-130100 van REASeuro van 30 september 2013.  
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8. REASeuro, RO-140148, 10 maart 2015 
In het kader van de realisatie van twee bedrijfswoningen en twee bedrijfspanden, waarvan één woning en 
bedrijfspand onderkelderd, aan de Vijhuizenbaan in Riel, voerde REASeuro in 2015 een historisch vooronderzoek 
uit. Naar aanleiding van dit onderzoek werden ter plaatse van het werkgebied twee NGE-Risicogebieden 
afgebakend. Het eerste NGE-Risicogebied werd afgebakend naar aanleiding van het Amerikaanse bombardement 
op 20 oktober 1943. De dichtstbijzijnde waargenomen krater op luchtfoto’s lag op ca. 75 meter van het 
toenmalige werkgebied. Aangezien het WSCS-OCE geen richtlijn biedt voor het afbakenen van dit 
bombardement, omdat niet bekend is welke opeenvolgende kraters bij elkaar horen, werd voor een situationele 
afbakening gekozen. Het NGE-Risicogebied was afgebakend op basis van alle waargenomen kraters en inslagen 
en betreft 200 meter om elke krater en inslag. Een deel van het werkgebied viel binnen dit NGE-Risicogebied. 
Daarnaast is Riel in oktober 1944 door de geallieerden met artillerie beschoten. Vanwege deze oorlogshandeling 
was het gehele werkgebied verdacht op achtergebleven geallieerd geschutmunitie. In Figuur 130 zijn het 
toenmalige werkgebied en NGE-Risicogebieden weergegeven. Deze conclusie levert geen aanvullende informatie 
op met betrekking tot de conclusies uit het voorliggende onderzoek. 
 

 
Figuur 130: Het werkgebied (oranje omlijnd) zoals aangeduid in het rapport RO-140148 van REASeuro van 10 
maart 2015. Met rood is het NGE-Risicogebied te zien naar aanleiding van het Amerikaanse bombardement op 20 
oktober 1943. Het donkerrode raster is het NGE-Risicogebied naar aanleiding van geallieerde 
artilleriebeschietingen.  
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9. REASeuro, RO-160150, 22 september 2016 
De gemeente Goirle was in 2016 voornemens om veranderingen aan te brengen aan een drietal kruispunten aan 
de Turnhoutsebaan. REASeuro heeft volgens de richtlijnen van het WSCS-OCE een HVO opgesteld voor deze 
kruispunten. Vanwege gevechtshandelingen tijdens de bevrijding van Goirle, zoals infanteriegevechten en 
artilleriebeschietingen, zijn de drie werkgebieden afgebakend als NGE-Risicogebieden, zie Figuur 131.  
 

 
Figuur 131: NGE-Risicogebieden zoals aangeduid in het rapport van REASeuro van 22 september 2016.  
 
In het meest zuidelijk gelegen werkgebied kunnen NGE aangetroffen worden van KKM, hand- en geweergranaten 
en munitie voor granaatwerpers naar aanleiding van grondgevechten. In alle werkgebieden kan geschutmunitie 
zijn achtergebleven van de kalibers 2 inch, 5 cm, 7,5 cm, 75 mm, 8 cm, 3 inch, 25-ponder, 8.8 cm, 10,5 cm, 3,7 inch, 
4,2 inch en 155 mm naar aanleiding van artilleriebeschietingen. Deze conclusie levert geen aanvullende informatie 
op met betrekking tot de conclusies uit het voorliggende onderzoek. 
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10. REASeuro, RO-160232, 10 januari 2017 
In opdracht van de gemeente Goirle voerde REASeuro een historisch vooronderzoek conform de richtlijnen van 
het WSCS-OCE. De gemeente Goirle was van plan om de riolering en verharding in de Van Haestrechtstraat te 
vervangen. Aangezien Goirle dagenlang werd beschoten in oktober 1944 werd het werkgebied afgebakend als 
een NGE-Risicogebied, waarin NGE van geschutmunitie van de kalibers 2 inch, 75 mm, 3 inch, 25-ponder, 3,7 inch, 
4,2 inch en 155 mm konden worden aangetroffen. De Duitse bombardementen op 10 en 11 mei 1940, die buiten 
het werkgebied plaatsvonden, waren geen aanleiding voor het afbakenen van een NGE-Risicogebied. Deze 
conclusie levert geen aanvullende informatie op met betrekking tot de conclusies uit het voorliggende onderzoek. 
 

 
Figuur 132: NGE-Risicogebied zoals aangeduid in het rapport RO-160232 van REASeuro van 10 januari 2017.  
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BIJLAGE 13 CHECKLIST WSCS-OCE EN VERZENDLIJST 

 
Actie Verwijzing rapport 
Aanleiding van het HVO-NGE Paragraaf 1.1 
Omschrijving en doelstelling van 
opdracht 

Paragraaf 1.3 

Begrenzing van het 
onderzoeksgebied 

Paragraaf 1.2 

Beschrijving uitvoering onderzoek 
(incl. betrokken personen) 

Zie offerte 

Verantwoording bronnenmateriaal 
(incl. bronverwijzing) 

Hoofdstuk 2 

Vaststellen en afbakenen van het 
verdachte gebied 

Paragraaf 10.2 

Vaststellen soort, hoeveelheid en 
verschijningsvorm vermoede NGE 

Paragraaf 10.3 

Leemten in kennis Paragraaf 10.1 
Advies Paragraaf 11.2 

 
Verzendlijst: 
 
1 digitaal exemplaar van het rapport voor de opdrachtgever. 
Digitale bestanden voor gebruik in ArcGIS.  
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BIJLAGE 14 TEKENINGEN (LOSBLADIG) 

 
Tekening 01A: Inpassing luchtfoto’s 1940 
Tekening 01B: Inpassing luchtfoto’s 1941 
Tekening 01C: Inpassing luchtfoto’s 1942 
Tekening 01D: Inpassing luchtfoto’s 1943 
Tekening 01E: Inpassing luchtfoto’s 1944 
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Gemeente Goirle

Schijnvliegveld De Kiek

Duits afwerpterrein

NGE-Risicogebied 1: Afwerpmunitie 250 lbs, 500 lbs en 1.000 lbs

NGE-Risicogebied 2: Afwerpmunitie 500 lbs G.P.

NGE-Risicogebied 3: Geschutmunitie 20 mm

NGE-Risicogebied 4: Duitse en Engelse afwerpmunitie

NGE-Risicogebied 5: NGE

NGE-Risicogebied 6: KKM, hand- en geweergranaten, munitie voor granaatwerpers en geschutmunitie 2 inch en 5 cm

NGE-Risicogebied 7: Geschutmunitie 3 inch t/m 155 mm

NGE-Risicogebied 8: Geschutmunitie 7,5 cm en 10,5 cm

NGE-Risicogebieden 9 en 10: KKM, hand- en geweergranaten en munitie voor granaatwerpers

NGE-Risicogebied 11: KKM, hand- en geweergranaten, munitie voor granaatwerpers en geschutmunitie 7,5 en 10,5 cm

NGE-Risicogebied 12: Duitse mijnen

NGE-Risicogebied 13: Engelse en Duitse mijnen

NGE-Risicogebied 14: KKM, hand- en geweergranaten, munitie voor granaatwerpers en geschutmunitie 2 inch t/m 8 cm

Inslagpunt V1

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Specificaties van de NGE-Risicogebieden
staan vermeld in paragraaf 10.2


	1 Inleiding
	1.1 Aanleiding
	1.2 Onderzoeksgebied
	1.3 Doel
	1.4 Methodiek
	1.5 Leeswijzer

	2 Inventarisatie bronnenmateriaal
	2.1 Geraadpleegde bronnen
	Literatuur
	Verliesregister Studiegroep Luchtoorlog (SGLO)
	Gemeentelijk en Provinciaal Archief
	Nationaal Archief (NA) in Den Haag
	Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag
	NIOD instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies (NIOD) in Amsterdam
	Luchtfoto’s
	Kadaster
	The National Archives (TNA) in Londen
	The National Archives Records Administration (NARA) in Washington
	Bundesarchiv-Abteilung Militärarchiv (BAMA) in Freiburg
	Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD)
	In het verleden uitgevoerde gerelateerde NGE-bodemonderzoeken
	V1 en V2 inslagen
	Getuigenverklaring

	2.2 Bevindingen inventarisatie bronnenmateriaal

	3 Beoordelen en evalueren Luchtaanvallen en bombardementen
	3.1 Bombardementen 10 en 11 mei 1940
	3.1.1 Bombardement nabij de Poppelseweg op 10 mei 1940.
	3.1.2 Bombardement(en) nabij De Kiek en de Regte Heide op 10 mei 1940
	3.1.3 Bombardement nabij Brakel op 11 mei 1940
	3.1.4 Bombardement in Riel op 11 mei 1940
	3.1.5 Bombardement nabij de Poppelseweg op 11 mei 1940
	3.1.6 Conclusie Duitse bombardementen op 10 en 11 mei 1940

	3.2 Bombardement 13 augustus 1940 bij Nieuwkerk
	3.3 Bombardement 27 november 1940 op de Regte Heide
	3.4 Bombardement 28 november 1940 bij Ooievaarsnest
	3.5 Bombardement 15 oktober 1942 bij Nieuwkerk
	3.6 Bombardement 3 februari 1943 nabij Rijksweg
	3.7 Bombardement 19 augustus 1943 nabij Riel
	3.8 Bombardement 20 oktober 1943 bij Brakel
	3.9 Bombardement 3 november 1943 bij Alphen en Riel
	3.10 Bombardement 25 januari 1944 bij Riel
	3.11 Luchtaanvallen 8 september 1944 bij Alphen-Oosterwijk en Brakel
	3.12 Luchtaanvallen 6 oktober 1944 bij Goirle

	4 Beoordelen en evalueren Schijnvliegveld De Kiek
	4.1 Bombardementen op schijnvliegveld De Kiek
	4.2 Luchtfotoanalyse schijnvliegveld De Kiek
	4.3 Actueel Hoogtebestand Nederland
	4.4 Springput op De Kiek
	4.5 Afbakening NGE-Risicogebieden
	4.5.1 NGE-Risicogebied neergekomen bommen
	4.5.2 NGE-Risicogebied springput


	5 Beoordelen en evalueren Neergestorte vliegtuigen
	5.1 Vickers Wellington bommenwerper, 7 september 1942
	5.2 Republic P-47 Thunderbolt jachtbommenwerper, 30 november 1943
	5.3 Handley Page Halifax bommenwerper, 23 april 1944
	5.4 Handley Page Halifax bommenwerper, 25 mei 1944

	6 Beoordelen en evalueren Oorlogshandelingen bevrijding Goirle
	6.1 4 oktober 1944
	6.2 5 oktober 1944
	6.2.1 Engelse opmars richting Goirle
	6.2.2 Poolse opmars richting Alphen en Riel

	6.3 6 oktober 1944
	6.4 7 oktober 1944
	6.5 8 t/m 24 oktober 1944
	6.6 25 oktober 1944
	6.7 26 oktober 1944
	6.8 27 oktober 1944
	6.8.1 Engelse bevrijding van Goirle
	6.8.2 Poolse bevrijding van Riel

	6.9 Afbakening NGE-Risicogebieden
	6.9.1 Afbakening NGE-Risicogebieden grondgevechten
	6.9.2 Afbakening NGE-Risicogebieden artilleriebeschietingen


	7 Beoordelen en evalueren stellingen
	7.1 Loopgraven
	7.2 Wapenopstellingen
	7.3 Geschutopstellingen

	8 Beoordelen en evalueren mijnvelden
	8.1 Mijnenvelden op stafkaart 17: SE Hilvarenbeek
	8.1.1 Mijnenverdacht gebied 2
	8.1.2 Mijnenveld 23

	8.2 Mijnenvelden op stafkaart 17: SW Alphen
	8.2.1 Mijnenveld 7
	8.2.2 Mijnenverdacht gebied 20
	8.2.3 Mijnenverdacht gebied 42
	8.2.4 Mijnenverdacht gebied 43
	8.2.5 Mijnenverdacht gebied 45
	8.2.6 Mijnenverdacht gebied 60
	8.2.7 Mijnenverdacht gebied 61
	8.2.8 Mijnenverdacht gebied 64


	9 Beoordelen en evalueren overige oorlogshandelingen
	9.1 Neergekomen V1’s
	9.2 Militair oefenterrein Regte Heide

	10 Leemten in kennis en NGE-Risicogebieden
	10.1 Leemten in kennis
	10.2 Het vaststellen en afbakenen van het NGE-Risicogebied
	10.3 Soort, hoeveelheid, verschijningsvorm vermoede NGE en risicoanalyse

	11 Conclusie en advies
	11.1 Conclusie HVO-NGE
	11.2 Advies

	12 Bijlagen
	Bijlage 1 Begrippenlijst (3 bladen)
	Bijlage 2 Overzicht van de (archief) instellingen
	Bijlage 3 Geraadpleegde literatuur
	Bijlage 4 Geraadpleegde archieven
	Bijlage 5 Overzicht luchtfoto’s
	Bijlage 6 Uitsnede geallieerde stafkaart en The National Archives
	Bijlage 7 National Archives and Record Administration, Washington D.C.
	Bijlage 8 EOD: munitieruimrapporten
	Bijlage 9 EOD: mijnenveldkaart en MMOD
	Bijlage 10 V1 en V2 inslagen
	Bijlage 11 Getuigenverklaring
	Bijlage 12 In het verleden uitgevoerde onderzoeken
	Bijlage 13 Checklist WSCS-OCE en verzendlijst
	Bijlage 14 Tekeningen (losbladig)




