
Vakmensen

OORLOGSMUSEUM OVERLOON 
Museumpark 1
5825 AM Overloon

Locatie zeer kort samengevat:
OV  :★ ★ 
Auto  :★ ★ ★ ★ ★
Parkeren :★ ★ ★ ★ ★
Loop afstand :★ ★ ★ ★ ★
Toiletten :★ ★ ★ ★ ★
Rollator :★ ★ ★ 
Rolstoel :★ ★ ★ 

Op donderdag 30 maart verblijven wij de gehele dag op de zelfde locatie.

Bereikbaarheid
Het Oorlogsmuseum Overloon is met OV goed bereikbaar. 

Met OV neemt u vanaf Treinstation Boxmeer de Arrivabus 82 richting Venray centrum en stapt uit bij 
halte Museumlaan in Overloon. En vanaf treinstation Venray busstation neemt u op perron A de 
Arrivabus 80 richting bushalte Venray Centrum en stapt u daar over op Arrivabus 82 richting Boxmeer 
station. U stapt uit bij bushalte Museumlaan in Overloon. Na deze halte is het nog ongeveer 10 
minuten lopen. Zie www.9292ov.nl voor de dienstregeling.

Met de auto komend over de A73 (Nijmegen-Venlo) neemt men de Afslag 7 richting Vierlingsbeek, 
Overloon. In Overloon neemt u de tweede weg links en daarna opnieuw de tweede weg links. Op de 
parkeerplaats voor het museum kunt u gratis uw auto parkeren 

Het Museum
Oorlog hoort in het museum. Dat is het motto van het Oorlogsmuseum. Het Oorlogsmuseum 
Overloon presenteert de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. U ziet hier hoe het zover heeft 
kunnen komen dat in vijf jaar tijd meer dan vijftig miljoen mensen hun leven verloren, maar ook hoe 
de onderdrukte bevolking vindingrijk met beperkingen en tekorten omging. Er is aandacht voor het 
verzet, maar ook voor de vervolging. Ten slotte wordt er natuurlijk ook aandacht besteed aan de 
bevrijding, met speciale aandacht voor de Slag bij Overloon.

Wat is hier gebeurd?
In september 1944 bedacht de Britse generaal Montgomery het aanvalsplan Market Garden. Door 
luchtlandingen bij Arnhem en het vrijmaken van een smalle corridor door Zuid-Nederland zou het 
voor de geallieerden mogelijk worden een verdere opmars naar Berlijn te maken. Het plan slaagde 
echter maar gedeeltelijk. De geallieerde troepen wilden hun corridor verbreden en versterken, maar 
de Duitse tegenstander probeerde op zijn beurt de geallieerden de pas af te snijden. Op 30 
september raakten beide partijen slaags in de buurt van Overloon. Duitse Panther-tanks en 
Amerikaanse Sherman-tanks bestookten elkaar onophoudelijk. Ongeveer een week later mengden 
ook Britse troepen zich in de strijd. Uiteindelijk duurde het bijna drie weken voordat Overloon en het 
zuidelijker gelegen Venray werden bevrijd. De Slag bij Overloon staat bekend als de zwaarste tankslag 
die ooit op Nederlands grondgebied heeft plaatsgevonden. In het museum treft u nog diverse 
voertuigen uit die strijd aan, zoals een Duitse Panther-tank en Britse en Amerikaanse tanks en 
kanonnen.
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De Slag om Arnhem was verloren door de geallieerde troepen. Die hoopten zich op in de Corridor 
en zochten een uitweg. Maar de Duitse troepen waren nu gewaarschuwd en groeven zich in rondom 
Venlo. Aan de gevechten die vanaf 26 september uitbraken rond Overloon werd deelgenomen door:
•  US 7th Armored Division
•  British 3 Infantry Division
•  British 11 Armoured Division
•  107. Panzer Brigade
•  Fallschirmjäger en andere Duitse troepen

Eerst vielen de Amerikanen aan. Die werden op 7 oktober door de Britten afgelost. Op 12 oktober brak 
de hel los met een beschieting door meer dan 300 Britse kanonnen. Overloon werd aan flarden 
geschoten. Pas toen het volledig in puin lag, begon de opmars van de Britten, die op 14 oktober in 
Overloon de zaak onder controle hadden.

Maar het Duitse verzet was nog niet gebroken. De Britten leden zware verliezen bij de Loobeek. Het 
hele gebied was daar bezaaid met mijnen. Bruggenleggers kwamen er niet door. Onder moordend 
vuur probeerden de Britten de overkant te bereiken. De rivier kreeg de bijnaam ‘Bloedbeek’. Het 
duurde opnieuw enkele dagen voordat naburig Venray was bevrijd, maar op 18 oktober was de slag 
voorbij. 

Geschat wordt dat tijdens de slag meer dan duizend militairen sneuvelden en er zeker ook zo’n zelfde 
aantal gewond raakten. 

Meld je hier aan
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