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Inleiding. 

Één van de Planehunters projecten is om alle vliegtuigcrashes te onderzoeken 

die plaats hebben gevonden gedurende Wo2 in de gemeente Heeze. Volgens 

de archieven van de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 (SGLO) zijn dat een 

drietal crashes. Het betreft een Duise Messersmitt Bf-110 en 2 Engelse   

bommenwerpers een Handley Page Hampden en een Vickers Wellington.  

Samenwerking door Joop Hendrix met Mart van de Loo uit Heeze hebben reeds 

geleid tot het vaststellen van de exacte crashplek van de Duitse Bf-110 uit 

1944. Deze crash is een seperaat PDF document beschreven.  

Een kennis van Mart de 84 jarige Leo Lenssen weet de exacte crashplek op de 

Strabrechtse Heide van de vermeende Wellington die hij weer op zijn beurt van 

zijn vaders verhalen kent.  

Het betreft waarschijnlijk onderstaande Vickers Wellington van de Royal Air 

Force volgens de SGLO files. 

 

 

In bovenstaand overzicht kunnen we zien dat de 6 koppige bemanning de crash 

heeft overleefd. Echter hebben ze wel de oorlog als krijgsgevangen 

doorgebracht.  
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Het vliegtuig is een 2- motorige lange-afstands bommenwerper. Het was 

ontworpen in de jaren 30 van vorige eeuw door de vliegtuigbouwer Vickers-

Armstrong. Het bijzondere aan dit toestel is dat het frame een geodetrische 

bouw heeft dat was ontworpen door Barnes Wallis. Op deze foto is de 

geodetrische constructie die gedeeltelijk was overspannen met linnen goed 

waar te nemen. 
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Archeologisch onderzoek. 

De eerste verkenning is uitgevoerd met Leo Lenssen die de plek van de crash 

aanwees. Toestemming van Staatsbosbeheer afdeling Heeze was door oud 

werknemer Mart van de Loo geregeld.  

Bij het eerste onderzoek werd er weinig gevonden, wat kleine onderdelen en 

die konden het vliegtuig type niet bevestigen. 

 

2 aparte onderdelen werden gevonden, een met een letter/cijfer combinatie 

waarvan de herkomst nog niet is vastgesteld. Waarschijnlijk heeft het met de 

bomcomputer te maken. 
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  Het 2e onderdeel was te herleiden en 

behoorde toe aan het frame waarop nachtcamara’s waren gemonteerd van het 

type F24.  Na de afworp van de bommen werden foto’s gemaakt van het 

gebombardeerde doel. Deze camara’s werden in verschillende types 

bommenwerpers gevoerd en conformeerde dus niet dat op de crashplek een 

Wellington zou zijn gecrashed.

 

Ook werden er enkele patronen gevonden van een .303 machinegeweer dat 

door alle Britse bommenwerpers werd gevoed. De patronen voerde de 

jaartallen van fabricage 1939 en 1941 op de onderkant. 
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Mart van de Loo Leo Lenssen 

Bij een tweede bezoek aan de crashlocatie werden stukjes van de geodetrische 

constructie gevonden die kenmerkend zijn voor een Wellington. 

 

Maar ook het definitieve bewijs dat het een Wellington bommenwerper was 

werd gevonden in de vorm van een onderdeel met nummering erop. 

  

290 betekend  Wellington , 57 is van de onderdeels hoofdgroep en 13 is een 

verdere onderverdeling. 
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Ook een bijzonder onderdeel met de tekst: “Time in seconds”. Het behoord toe 

aan een universele Mark IX bomsight. 

    

Crash locatie en reconstructie. 

 

De gele cirkel is de inslag plek waar de concentratie onderdeeltjes het hoogste 

is. De stukjes in de gele cirkel (daar lagen ook de cockpit onderdelen en 

motorachtige onderdelen)  bevonden zich op zijn diepse punt  40cm onder de 

grond. De verspreidingsstukjes niet dieper dan 10cm.  Het 

verspreidingspatroon (de rode sterren die uitwijden in V vorm) geeft de 

crashrichting van het vliegtuig aan van zuid naar noord. 
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Middels de AHN vieuwer van het actueel hoogtebestand Nederland werd in de 

omgeving van de  gevonden crashplek gezocht naar sporen.  Een vliegtuigcrash 

laat vaak een krater achter in het landschap zeker in gebieden die 

onaangeroerd zijn gebleven zoals in dit geval. De rode en gele arceringen gaven 

flinke kraters aan. Het zou immers mogelijk zijn dat het vliegtuig in stukken 

naar beneden is gekomen. In alle getoonde kraters werd niks gevonden dat op 

een vliegtuigcrash wees. 

De conclusie is dan ook dat de vliegtuigcrash een vlakke opslag is geweest 

met weinig voorwaartse snelheid aangezien de stukken van initiele opslag 

naar verst gevonden stukken slechts 80 meter bedraagt. Ook werden er geen 

stukken dieper in de grond aangetroffen. 
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Documentatie 

Onderzoek in de archieven van Heeze, Someren, Mierlo en Geldrop ( allen 

gedeeltelijk eigennaar van de Strabrechtse Heide in Wo2) leverde geen enkel 

bron document op.  Gezocht werd naar politierapporten en/of 

luchtbeschermingsrapporten. 

Duits “lagebericht” over de crash: 

 

In het boek Bomber Command Losses van W.R. Chorley ( expert op gebied van 

Wo2 RAF verliezen) is ook geen link naar de crashplek van de T2880. 
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Navraag bij SGLO leverde ook geen enkele bron document op waarin enig 

bewijs werd geleverd voor de crash van de T2880 op de Strabrechtse Heide. 

Verder speurtocht leverde een verslag op van de piloot Masters die verteld wat 

er die laatste sortie gebeurde. 
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Ook in dit artikel verteld overlevende Pilot Officer Elliot hetzelfde verhaal. 

 

De conclusie is duidelijk ze werden geraakt door de Flak en hebben het 

onbestuurbare vliegtuig verlaten in de nabijheid van hun doel bij Keulen. 

Rest de vraag welke Wellington bommenwerper is neergestort op de gevonden 

positie op de Strabrechtse Heide? 
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In de archieven van SGLO staat een Wellington crash genoteerd in de omgeving 

van de gevonden locatie in Overakker Mierlo. 

 

 CWGC.org 
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Locaal onderzoeker Ad Hermens heeft de crashlocatie van de Wellington X3750 

opgenomen in zijn boek : Geldrop en Mierlo tijdens WO-II 1940-1945. 

Daarin beschrijft een getuige Dhr.Smeets wat  hij waarnam. 

 

Dhr. Hermens heeft echter geen sluitende documenten in zijn boek 

opgenomen die het verhaal van de getuige bevestigd. Navraag bij Ad Hermens 

leverde geen nieuwe data op,  het verhaal van de getuige was de bron deze 

locatie  op te nemen in zijn boek. 

Nu heb ik een aantal jaren geleden deze crash ook onderzocht en een 

buurtbewoner gesproken. Hij vertelde hetzelfde verhaal aan mij echter hij kon 

zich niet de precieze data herinneren. Van vliegtuig types had hij verder ook 

geen weet. In hetzelfde boek van Hermens staat een crash beschreven van een 

2 motorige Mosquito (MM629) die in dezelfde buurt neerkwam als hij de 

Wellington toedichte in de nieuw gebouwde woonwijk jaren 70 vorige eeuw. 

 Geldrop en Mierlo tijdens WO-II A.Hermens 
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Het is aannemelijk dat getuige de crashsite heeft beschreven van de Mosquito 

crash uit 1944. Verder bewijs van de werkelijke crashpositie van de Wellington 

X3750 wordt gevonden in een verslag van Ruud wildekamp (+) van de 

studiegroep Volkel. 

 

De bossen van Raaymakers heten tegenwoordig Weyer en het gehucht 

scherpenrijd verwijst naar de grenssteen tussen Geldrop en Mierlo iets west 

van de crashlocatie. Blauwe Kei is ook nog de hedendaagse benoeming van het 

gebied zuid van de huidige snelweg A67. (informatie via Leo Lenssen) 
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Missie Wellington X3750 

291 bommemwerpers waaronder 170 Wellingtons hadden als doel de Thyssen 

staalfabrieken in Duisburg op de nacht van 21 op 22 juli. Tegen middernacht 

stegen ze op van verschillende vliegvelden in Engeland. De X3750 steeg op van 

vliegveld Marham. Alle crewleden vonden de dood en liggen begraven in 

Eindhoven. 

 

ORB: The National Archives London 

 

De crew van de Wellington 

  

Geldrop en Mierlo tijdens WO-II A.Hermens 
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Eindconclusie: 

Het is zeker dat niet Wellington T2880 (SGLO T1095A) crashte op de 

Strabrechtse Heide maar hoogstwaarschijnlijk Wellington X3750 (SGLO 

T1701). 

           

 

 

 


