
Route A: Afstand ca 36 km
Startpunt: Museum Klok&Peel  
Ostaderstraat 23 5721 WC Asten
Knooppunten: 81-65-82-83-88-70-
87-45-89-44-43-47-50-46-42-23-82-65-81

Route B: Afstand ca 28 km 
Startpunt: Kerkplein Dorpsstraat 31 
5758 AN Neerkant
Knooppunten: 20-45-89-30-27-15-96-
09-81-95-20

Route C: Afstand ca 27 km
Startpunt: Golfbaan ’t Woold  
Gezandebaan 46a 5725 TN Asten-Heusden
Knooppunten 70-87-45-20-95-08-07-05-94-70

Route D: Afstand ca 14 km
Startpunt: Einderplein 1 5712 EK  Someren-Eind 
Knooppunten: 67-88-70-94-68-67

Verklaring tekens:

 knooppunten

 infoborden

 vliegtuigcrashes

 Afwijking route

LEGENDA



Deze fietstocht voert u langs 
gebeurtenissen uit WO ll

Waarom Death Valley De Peel
Death Valley De Peel, het klinkt onheilspellend en 
niet zonder reden. Het herinnert aan de hevige 
lucht- en grondoorlog in De Peel tussen 1940-1945. 
Na Normandië was De Peel één van de regio’s waar 
het zwaarst werd gevochten. 
De term Death Valley De Peel is afkomstig van piloten 
en slaat op het grote aantal vliegtuigen dat in de 
Peel is neergestort. Ook de Britse oorlogsschrijver 
Patrick Delaforce noemde de Peel in zijn boek, 
The Black Bull, The valley of death. 
De aangegeven fietsroutes leiden langs gebeurtenis-
sen die hebben plaatsgevonden in de 2e wereld-
oorlog. Voor het fietsen van de routes volgt u de 
aangegeven knooppunten.
Voor de exacte locatie van enkele gebeurtenissen 
moet u afwijken van de knooppuntenroute. 
Op het kaartje zijn deze aangegeven met een 
stippellijn. In de Peel zijn vele vliegtuigen neer-
gestort. De locatie van deze crashes is aangeven 
met een vliegtuigje.

Death Valley De Peel in een notendop  

Denkend aan de bevrijding van Zuid-Nederland, 
hebben wij al gauw de in Arnhem vastgelopen 
operatie Market-Garden op het netvlies. 
Ofwel het debacle van A bridge too far (Een brug 
te ver). Maar de bevrijding van Zuid-Nederland is 
ook: de Slag om de Schelde, Eindhoven 18 september 
of de Slag om Overloon. En: Death Valley De Peel. 

Deze term grijpt terug naar een karakterisering van 
de Peel door geallieerde militairen al tijdens de 
oorlog, maar omvat tevens vijf jaar strijd in Zuidoost 
Brabant. 

Die strijd in een notendop: 
• 1939: mobilisatie, bouw en inrichting van de 
 Peel-Raamstelling. Daarbij sneuvelen de eerste 
 soldaten. 
• 1940: 10 mei, inval van de Duitsers. Gevechten aan  
 de Zuid-Willemsvaart, enkele tientallen soldaten  
 vinden de dood. 
• 1941-1944: de ruige en afgelegen Peel herbergt  

 veel onderduikers en vluchtelingen. Het verzet  
 ontkiemt. 
• 1941-1945: De Peel ligt in de Kammhuberlinie  
 (Wehrmachthuisjes, zoeklichten, Flak, Nachtjagd).  
 Veel vliegtuigen zijn neergeschoten; honderden 
 ‘piloten’ komen om. 
• 1944, september: Montgomery probeert met zijn
  30e Legerkorps vanaf de Belgische grens over  
 Eindhoven/Veghel door te stoten naar Nijmegen/
 Arnhem. Het 12e Legerkorps (bevrijding midden- 
 Brabant) en het 8e Legerkorps (bevrijding   
 oost-Brabant) helpen aan de flanken.
• Het 8e Legerkorps moet industriestad Helmond  
 ongeschonden in handen krijgen. Als de opmars  
 op 21 september stokt aan de Zuid-Willemsvaart  
 moeten Engelse legereenheden tussen Asten en  
 Someren een doorbraak forceren. 
• Daarmee worden de zuidelijke Peelgemeenten  
 Someren, Asten en Deurne frontgebied. Er vallen  
 honderden doden en gewonden. 
 Na vier dagen strijd wordt Helmond inderdaad  
 ongeschonden ingenomen. 
 De volgende confrontatie is bij Overloon, waar  
 ook Amerikanen op het strijdtoneel verschijnen. 
• Eind oktober 1944 plaatsen 11.000 Duitse 
 soldaten een serieuze tegenstoot in de zuidelijke
 Peel. De nieuwe confrontatie op de grens Brabant- 
 Limburg (van Nederweert tot Griendtsveen) kost  
 weer honderden soldaten en burgers het leven.  
 Pas medio november wordt de Peel door 
 Amerikanen en Schotten definitief bevrijd.
• Wat blijft is een geruïneerd landschap, bezaaid  
 met tienduizenden landmijnen. Die eisen tot   
 diep in 1945 nog tientallen slachtoffers. 

Samenvattend: als ooit een vlag de lading dekt, 
dan is het de benaming Death Valley De Peel. 
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