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Op diverse plekken wordt het verhaal verteld over het militair 
erfgoed van Landerd. Op de kaart staan bijzondere plekken 
welke een belangrijke rol hebben gespeeld in het verleden. 
Een fietsroute kan zelf samengesteld worden. 

Het verhaal over het 
militair erfgoed van Landerd 
welke een belangrijke rol hebben 
gespeeld in het verleden. Een fietsroute 
kan zelf samengesteld worden. 

Fietsknooppunten

Oorlog en vrede

Hell’s Highway
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1  Luisterkei Dear Mrs Webb, kerkplein Zeeland
2  Luisterkei De kleine Elft, rotonde Reek
3  Luisterkei Het vergeten vliegveld, trekpontje Keent
4  Markeringskei Wellington neergestort,  

Rijksweg N324 Schaijk - nabij Munstraat 4
5  Markeringskei Wellington neergestort,  

Gagelstraat Schaijk - D’n Hôgheische Zit
6  Markeringskei Dakota neergestort,  

Rijksweg N324 Schaijk - nabij Rijksweg 56
7  Markeringskei Dakota neergestort,  

Millsebaan/Bunders Zeeland - nabij Millsebaan 4
8  Markeringskei Amfibivoertuig verongelukt,  

Oude Maasdijk Reek - nabij Oude Maasdijk 1
9  Markeringskei, Messerschmitt neergestort, Schaijkse Heide
10  Oorlogsgraven kerkhof Zeeland
11  Mariakapel Zeeland
12  Schietberg Trentse Bossen Zeeland  
13  Bomkuilen Trentse Bossen Zeeland
14  Verbindingsbunker koude oorlog Trentse Bossen Zeeland
15  Plaquette/ gevelsteen Vlasroot Zeeland
16  Duits lijntje, De Steltenberg infopunt
17  Kazematten van de Peel-Raamstelling aan de Peelweg
18  Het bevrijdingsmonument van Reek
19  Het monument ‘Vier Vrijheid’ in Schaijk
20  ’Corridorweg’ bij de Reekse Bossen, Hells Highway
21  Mariniersperron (camouflage spoor), Duits Lijntje
22  Vluchtoord Uden (WO I)



Aan de uiterste zuidgrens van Zeeland is het tracé van het 
voormalige ‘Duits Lijntje’ 16  gelegen. Het Duits Lijntje was een 
destijds unieke internationale oost-west verbinding van de 
Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij (NBDS). 
Deze spoorlijn werd in 1873 geopend met als doel het tot 
stand brengen van een rechtstreekse korte verbinding tussen 
de zeehavens van Vlissingen, Antwerpen en Rotterdam en het 
Duitse achterland. Het ‘Duits Lijntje’ (ofwel Boxteler Bahn) liep 
van Boxtel tot aan Wesel (D) via tien Nederlandse en zeven 
Duitse haltes/stations. Het goederen- en personenvervoer 
zijn tot omstreeks 1910 van betekenis geweest als onderdeel 
van de internationale verbinding tussen Londen en Berlijn en 
verder oostwaarts richting Vladivostok. Deze spoorlijn kent een 
roemruchte geschiedenis; er hebben Tsaren, Koningen en Keizers 
over het Duits Lijntje gereisd. De spoorlijn werd later ook gebruikt 
door bedevaartgangers. In de eerste wereldoorlog kwamen de 
Belgische vluchtelingen via deze spoorlijn naar Uden en in 1940 
vielen de Duitsers Nederland binnen met een pantsertrein over 
het Duits Lijntje. 

De spoorlijn heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de 
(economische) ontwikkeling van de regio. Na het faillissement 
van de NBDS werd de lijn door de NS uitgebaat. In 1950 werd de 
lijn voor personenvervoer gesloten. En in 2004 beëindigde de NS 
het goederenvervoer op het laatst overgebleven stuk van Boxtel 
tot Veghel.

Landerd ligt aan de zogenaamde 
‘Liberation route’. Dit is de route die 
in 1944 en 1945 door de geallieerden 
is gevolgd bij de bevrijding van Europa. 
Deze internationale route loopt van de stranden 
in Normandië tot aan Berlijn. Het Brabantse deel van de 
Liberation route volgt het traject van de operatie ‘Market 
Garden’, de beroemde luchtlandingsoperatie die in 1944 het 
zuiden van Nederland heeft bevrijd. De corridor, ofwel ‘Hell’s 
Highway’ 20 , van het grondleger liep vanaf Uden door het 
centrum van Zeeland, via de Kleine Elft in Reek naar Grave (zie 
rode lijn op de kaart). Langs de hele Liberation route liggen op 
belangwekkende locaties fysieke ‘luisterkeien’ (grote zwerfkeien). 
Bij deze luisterkeien hoort men, door het draaien van een 
telefoonnummer of het afspelen van een mp3-bestand, een 
verbeeldend hoorspel van een gebeurtenis of persoonlijk verhaal 
rondom de bevrijding. In Landerd liggen er luisterkeien op het 
kerkplein in Zeeland 1  en op de locatie van het voormalige 
hotel De Kleine Elft in Reek 2 . Er ligt ook een luisterkei bij Keent 3  
(gemeente Oss) op de locatie van het voormalige vliegveld 
Keent-Grave dat in 1944 door de geallieerden is gebruikt.

Er zijn op privaat initiatief zes markeringskeien met een plaquette 
geplaatst die locaties markeren waar in de Tweede Wereldoorlog 
militairen zijn gesneuveld op Landerds grondgebied. 

De Reekse Heide is een groot aaneengesloten bos- en 
heidegebied van 465 ha. ten zuiden van Reek. In de Reekse 
Heide bevindt zich onder andere de ‘Mineursberg’. Dit was een 
strategisch punt in de Napoleontische tijd waar de ‘Mineurs et 
Sappeurs’ (mijnenleggers en brandweerlieden) oefenden. Ook 
in latere tijden is dit gebied een militair oefenterrein geweest. 
De hoogteverschillen zijn deels overblijfselen van vroegere 
bestemmingen en deels het gevolg van het voormalige heide- 
en stuifzandkarakter. In het oosten aansluitend op de Reekse 
Heide liggen de Reekse Bergen. Dit gebied is vanaf 1850 in 
gebruik als militair oefenterrein en schietterrein. De stuifduinen 
werden als kogelvangers gebruikt. Ook momenteel wordt het 
gebied gebruikt door het Ministerie van Defensie als oefenterrein 
voor de Genie (‘springterrein’). Een groot deel van het terrein is 
dan ook omheind en niet openbaar toegankelijk.

Duits Lijntje

De ‘Liberation Route’

Markeringskeien

Reekse Heide

De nabij gelegen militaire vliegbasis Volkel heeft een grote 
stempel gedrukt op dit bosgebied. Tegen het einde van de 
Tweede Wereldoorlog hebben de geallieerden bombardementen 
uitgevoerd op de Duitse Vliegbasis in Volkel, ter voorbereiding 
op de Operatie Market Garden. Op diverse plekken in de Trentse 
bossen zijn de bomkraters 13  nog te zien. 
In de bossen ligt een voormalige commandobunker 14  van 
de vliegbasis en zijn de restanten zichtbaar van een vroegere 
schietbaan van de mariniers. 

Sinds eind jaren ‘80 van de twintigste eeuw richtte de 
Vredesbeweging in deze bossen op een eigen stukje grond 
een zogeheten Atoomvrijstaat in, van waaruit onder meer 
vredesdemonstraties tegen de kernwapens op de nabijgelegen 
luchtmachtbasis werden gehouden. In 2008 heeft Atoomvrijstaat 
op haar perceel 100 kerstbomen geplant in de vorm van het 
vredesteken, als aanhoudend protest tegen kernwapens en 
(milieu)vervuiling. Nabij de Trentse bossen is het ‘Duits Lijntje’ 16
gelegen, een voormalige spoorlijn van die liep Boxtel tot 
Wesel (D). 

Trentse Bossen

meer informatie:
www.vvvlanderd.nl
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