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LUCHTFOTOGEOGRAFIE 

Sporen van de luchtlanding bij Arnhem 

In april 1955 ontdekte een luchtfotograaf van KLM-Aerocarto in de buurt van 
Wolfheze bij toeval merkwaardige figurèn in een heidegebied waarboven hij vloog. Hij 
maakte enige foto's van dit terrein met het doel ze nader te laten bestuderen. Een 
eerste onderzoek vond plaats in 1957 (Voskuil, 1957). 

Het was vanzelfsprekend bekend dat bij de luchtlandingen in september 1944 de 
Eerst~ Engelse Luchtlandingsdivisie in de omgeving van Wolfheze geland was. Deze 
luchtlandingen vormden een onderdeel van de operatie Market-Garden , die beoogde 
om alle bruggen over de in hoofdzaak oost-west lopende rivieren en kanalen tussen 
Eindhoven en Arnhem door één grote luchtlandingsoperatie te veroveren . Het Tweede 
Britse Leger zou dan vanuit België snel naar het noorden kunnen doorstoten . De Eerste 
Engelse Luchtlandingsdivisie zou het verst naar het noorden landen en had de opdracht 
de brug over de Rijn in Arnhem te veroveren. 

Op 17 en 18 september 1944 landden l0.000 man van deze divisie op de bouwlan
den en de heidevelden ten westen en noorden van Wolfheze. Naast de parachutistenbri
gades landde een deel van de troepen met zweefvliegtuigen, die werden getrokken 
door zware bommenwerpers. De meeste zweefvliegtuigen waren gebouwd van hout , 
zeildoek en aluminium en hadden een lengte van 22 meter en een spanwijdte van 29 
meter. In totaal landden er ongeveer 600 zweefvliegtuigen op de aangewezen landings
terreinen (Wright, 1967). Door een aantal onvoorziene omstandigheden mislukte de 
verovering van Arnhem. Na lO dagen van zware gevechten moesten de Engelse troepen 
zich terugtrekken uit hun bruggehoofd en was het gehele gebied weer in Duitse 
handen. Eén van de landingsterreinen waar de zweefvliegtuigen waren neergekomen 
was de heide ten westen van Wolfheze waarboven de KLM-fotograaf zijn foto's had 
genomen. Op foto l is duidelijk te zien dat de meeste figuren in de heide de vorm 
hebben van vliegtuigen. Het lag dus voor de hand te concluderen dat deze kale plekken 
de plaatsen waren waarop in 1944 zweefvliegtuigen hadden gestaan. Dit feit werd 
bevestigd door een geallieerde luchtfoto van 17 september 1944, die enige uren na de 

Fig. l. Overzichtskaart met si tuering van luchtfoto no. 1. 
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Foto 1. 'Afdrukken ' van de in 1944 verbrande zweefvliegtuigen op de heide ten westen van Wolf
heze (KLM-Aerocarto no. 30880) . 
Het grote witte vlak op de foto heeft niets met de luchtlandingen te maken. Kort voor deze foto 
werd gemaakt had men daar plaggen gestoken. 

Fig. 2. Schema behorend bij foto 1. 

Foto 2. Deze foto, genomen op 17 september 1944 kort na de landingen , toont een deel van de 
heide en het bouwland dat op foto 1 ook zichtbaar is. Van de zweefvliegtuigen die aangeduid zijn 
met A, B, C en D vindt men de 'afdrukken' in de heide terug op fo to 1. (Imperia! War Museum, 
Londen. no . CL 11 72). 
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landingen werd genomen (foto 2). Bij een onderzoek ter plaatse bleken de plekken 
bezaaid te liggen met verkoold hout, gesmolten aluminium en stukken gesmolten 
cockpitglas, hetgeen erop duidde dat de zweefvliegtuigen waren verbrand . Inderdaad 
bleek uit luchtfoto's van 19 september 1944 dat op die datum al een deel van de 
zweefvliegtuigen in brand was gestoken. De rest van de vliegtuigen moet zijn verbrand 
in de daarop volgende dagen. Een Duits filmjournaal uit 1944 toonde aan dat Duitse 
soldaten kort na de herovering van de landingsterreinen systematisch alle zweefvlieg
tuigen in brand hadden gestoken . In de landerijen wilde op de plaatsen waar de 
zweefvliegtuigen waren verbrand in de eerste jaren na de oorlog vrijwel niets groeien. 
En ondanks het jaarlijkse ploegen en mesten waren 20 jaar na de oorlog deze plekken 
nog te herkennen aan de lichtere kleur en de geringere groei van het gewas. Nu kan 
men ze in het bouwland vrijwel nergens meer terugvinden . 

In de heide blijken de 'afdrukken' van de zweefvliegtuigen de afgelopen 15 jaar 
echter nauwelijks iets van hun duidelijkheid te hebben verloren. De heide heeft zich op 
deze plaatsen nooit meer volledig kunnen herstellen. De oorzaak hiervan zal pas na een 
uitgebreid bodemkundig onderzoek gevonden kunnen worden . 

R.G.P.A. VOSKUIL 
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Mededeling 

Literatuurlijst Landen en Volken 

Gaarne ves tigen wij de aandacht van de leraren onder onze lezers op de literatuurlijst Landen 
en Volken welke door Boekhandei H. Coebergh, Postbus 98, Haarlem (tel. 02 3- 313750) is 
samengesteld. De lij st omvat 283 titels van recente Nederlandse uitgaven op geografisch gebied die 
geschikt geacht worden voor zelfstudie door leer lingen bij het Voortgeze t Onderwijs. 

De lijst is onderverdeeld in de rubrieken Atlassen. encyclopedieën, naslagwerken ; Algemene 
geografie; Bevolking, overbevolking; Ontwikkelingshulp; Het rassenprobleem (zie ook Afrika); 
Nederland ; De Europese eenheid ; West Europa; Oost Europa; Afrika; Noord Amerika; Midden- en 
Zuid Amerika; Australië; De Arabische wereld en Israë l. 

De lij st is op aanvraag verkrijgbaar bij bovengenoemd adres. 
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'Vriend.en van het Airborne Museum. 
Utrechtseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek 

Luchtfoto van de Rijn.Even boven het midden loopt uit de Betuwe een 
weg naar het Drielse veer.Aan de overzijde de beboste hoogte Wester-
bouwing.Ten oosten daarvan het laaggelegen land dat de verbinding vorm
de tussen de Rijn en de perimeter. 



Op donderdag,21 september 1944 slaagde de onderofficiersschool van de Herrnann-Goering
divisie,ten koste van alle officieren,behalve één luitenant en de helft van de andere 
rangen,het peloton Borders dat met de verdediging van de Westerbouwing was belast te 
verdrijven.Op het terrein ten oosten van het complex werden maar liefst J Duitse tanks 
vernietigd.De restanten van de B-en D.compagnieën van de Borders waren genoodzaakt zich 
terug te trekken tot de villa "Dennenoord"(countryhouse),alwaar zij zich,versterkt met 
Poolse para's konden handhaven tot het einde van de operatie. " 
Op bijgaand kaartje kunt U de bewegingen van de Borders volgen. 
Het verlies van de Westerbouwing maakte het gebruik van het Drielse veer onmogelijk,zo
dat de eveneens op 21 september gelande Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade zich 
maar voor een klein deel bij dele Airbornedivisie kon voegen. 
Latere pogingen ondernomen door de Dorsets van het 2e leger om deze strategische hoogtete 
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heroveren mislukten,waarbij aan Engelse zijde wederom zware verliezen werden geleden. 




