
De Peel-Raamstelling in stelling gebracht  |  1

De Peel-Raamstelling 
in stelling gebracht

Marianne van Rooden



2  |  De Peel-Raamstelling in stelling gebracht



De Peel-Raamstelling 

in stelling gebracht

Marianne van Rooden
Topkaart met de Peel-Raamstelling.



4  |  De Peel-Raamstelling in stelling gebracht

Voorwoord
Verdedigingslinies staan in de belangstelling. Ze maken deel uit van 
ons cultuurlandschap en spreken tot de verbeelding. Ze vertellen 
verhalen uit lang vervlogen tijden. 
Op middelbare scholen wordt er  via projecten aandacht aan besteed 
en tijdens Open Monumentendagen bezoekt een groot deel van de 
in totaal bijna een miljoen bezoekers dit soort monumenten.

Monumentenzorg heeft zich de laatste decennia gericht op de 
samenhang van de onderdelen van  stellingen.  Forten en vestingen 
worden, samen met hun grachten, wallen, schootsvelden en inun-
datiegebieden, gezien in relatie tot de linies en stellingen waar zij 
onderdeel van zijn. Bij landschappelijke ontwikkelingen staat deze 
relatie voorop.

Bij robuuste linies, zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie worden 
lijnen afgewisseld met vlakken. Rivieren of kanalen vormen de lij-
nen, de grote forten met de omringende gronden, wallen en grach-
ten zijn de vlakken. Het zijn vooral deze vlakken, waarin het grote 
publiek de invloed van de huidige tijd zal herkennen. 
Verblijfssrecreatie, horeca en zakelijke bestemmingen vinden 
gemakkelijk een plek binnen deze vlakken.

Bij linies zoals de Peel-Raamstelling is het een ander verhaal. Hier 
ontbreken de grote vlakken, de linie is vooral een lijn, die bestaat uit 
een lint van kleine kazematten aan een kanaal of rivier en een 
tankwal. De bijbehorende vlakken, de schootsvelden en inundatie-
gebieden, hebben een agrarische of ecologisch/recreatieve functie 

en zijn niet zomaar meer herkenbaar als behorend bij een 
verdedigingslinie.
Het is een uitdaging geweest om deze gedeeltelijk goed beleefbare 
lijn naar de huidige tijd te halen, de eenheid ervan aan het licht te 
brengen, de beleving ervan te versterken, en een verbinding te leg-
gen met recreatie en economie.

Dit rapport was aanvankelijk het resultaat van een stageopdracht 
bij de Dienst Landelijk Gebied te Roermond. Samen met de land-
schapsontwerpers Anne Herremans en Thei Moors heb ik een denk-
tank gevormd die ideeën heeft ontwikkeld voor de aanpak van de 
Peel-Raamstelling. Ik ben hen veel dank verschuldigd voor hun 
inbreng.
Ook Jacqueline Rijpert wil ik bedanken voor haar bereidheid om als 
klankbord te fungeren.  

Eind 2014 kwam ik in aanraking met het Peelnetwerk. Daar vond 
men dit rapport belangwekkend genoeg om het onder de aandacht 
van een breed pubiek te brengen. Ik ben Jan Kerkhofs,  René Dierx 
en Tim Smit veel dank verschuldigd voor hun enthousiasme en 
inzet. Mijn speciale dank gaat uit naar Jan Timmers, die door zijn 
inhoudelijke , cultuurhistorische en kritische blik voor een comple-
ter beeld van de Peel-Raamstelling heeft gezorgd. In samenwerking 
met hem is deze herziene versie van het rapport ontstaan.
Tenslotte wil ik Ruud Wildekamp bedanken voor zijn historische 
inbreng en zijn oog voor detail.
       Marianne van Rooden, 2015

Kazemat aan het Defensiekanaal bij Oploo.
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Schuttersputje aan de Zuid-Willemsvaart bij Nederweert.

 Stuw in het Defensiekanaal.
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Stelling ten zuiden van Mill in agrarisch gebied. Tankwal en schootsveld zijn verdwenen.

Samenvatting
De Peel-Raamstelling is een 110 km lange verdedigingslinie tussen 
Grave en Budel-Dorplein. De stelling is in 1939 gebouwd en had als 
functie de troepen uit Duitsland te vertragen. Vooral in Mill zijn hier-
voor korte maar hevige gevechten geleverd.

Door de jaren heen zijn delen van de stelling verdwenen of ver-
plaatst, sommige delen zijn juist opgepoetst en weer beleefbaar 
gemaakt, met het gevolg dat het geheel versnipperd is geraakt.
De opgave voor de Peel-Raamstelling is dan ook om de doorgaande 
lijn van de stelling zichtbaar te maken door middel van een land-
schappelijke en ruimtelijke  benadering,  

Op basis van een uitvoerige analyse is er een driedeling in het land-
schap naar voren gekomen, die als leidraad heeft gefungeerd om 
een zonering in de verschijningsvorm en functie van de stelling aan 
te brengen: de Warzone, de No Go Area en de ReBorne Area. Deze 
zonering is onderdeel van het concept ‘verbinding’ en wordt in dit 
rapport verder uitgewerkt. In de visie komt een integrale aanpak 
van de opgave tot uiting in de verbinding met recreatie, ecologie en 
klimaatverandering. Vanwege het tijdsbestek, beschikbaar voor de 
opgave, worden niet al deze aspecten in dit rapport uitgewerkt.  De 
focus ligt op de zonering en alles wat daarbij komt kijken. 
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1 Inleiding
Bunkers, linies, forten, stellingen en vestingen spreken enorm tot de verbeelding. Deze van oorsprong robuuste bouw-
werken zijn destijds gebouwd als weermiddel tegen dreiging en aanvallen van buiten. Maar sinds zij hun militaire 
functie hebben verloren, zijn zij weggezonken in anonimiteit en aangevreten door de natuur. In Nederland zijn bijna 
40 linies en stellingen in meerdere of mindere mate herkenbaar achtergebleven, waarvan de Peel-Raamstelling een 
van de jongste is. 
Voor (o.a.) het militaire erfgoed geldt dat forten en vestingen worden beschouwd in relatie tot de linies en stellingen 
waarvan zij deel uitmaken, samen met de hen omringende grachten, wallen, schootsvelden en/of 
inundatiegebieden. 

1.1 Algemeen

Door de politieke situatie van de jaren ‘30 werd het Nederlandse 
defensieconcept onder de loep genomen: de dreiging vanuit het 
oosten werd door de legerleiding gevoeld.  De oude ‘Vesting 
Holland’, het gebied rond de grote westelijke steden, was te klein 
voor het Nederlandse leger en hun geallieerde bondgenoten. 
Uitbreiding met het gebied ten westen van de IJssel en de Maas 
werd noodzakelijk geacht. 

Het Maas-IJsselfront werd als eerste opvanglinie gezien. Westelijk 
daarvan werd een tweede linie ingericht die de opmars vanuit het 
oosten zou moeten vertragen, zodat de Vesting Holland optimaal in 
staat van paraatheid gebracht kon worden. De Grebbelinie en de 
Peel-Raamstelling moesten deze functie vervullen, aanvankelijk, in 
de plannen, aansluitend op Belgische linies (zie afb. 3.7). In 1937 
begon men met de bouw van de Peel-Raamstelling.

De stelling bestaat uit verschillende elementen: een lange lijn van 
kazematten, groepsgebouwen, enkele schuttersputten en restanten 
van loopgraven, geplaatst langs het riviertje de Raam en enkele 
kanalen. Ten westen van de kazematten ligt een tankwal, ten oosten 
ervan de kanalen en de schootsvelden. In principe zijn er aan de 
lagere oostelijke kant van de stelling gebieden aangewezen geweest 
als inundatiegebieden, maar deze zijn nooit als zodanig gebruikt.

De aanwezigheid van deze stelling is relatief onbekend bij het grote 
publiek: vooral geïnteresseerden in de geschiedenis van de 2e 
Wereldoorlog en omwonenden zijn op de hoogte van het bestaan 
ervan. Op dit moment is de stelling gebroken en versnipperd. Hier 
ligt een uitdaging om het historische verhaal leesbaar te houden in 
het hedendaagse landschap, de eenheid van de stelling zichtbaar te 
maken en deze te verbinden met recreatie en economie.

Afb. 1.1 Kazemat bij Oploo, met tankwal en Defensiekanaal.
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1.2 Ligging

De 110 km lange stelling ligt in het grensgebied 
van Noord-Brabant en Limburg, tussen vesting-
stad Grave en Budel-Dorplein. 

De lijn van kazematten volgt het riviertje De 
Raam, het Defensie- of Peelkanaal, de 
Noordervaart en de Zuid-Willemsvaart. Het ter-
rein langs de Raam lag laag genoeg om geïnun-
deerd te kunnen worden. Verder naar het zuiden 
lagen de zandgronden hiervoor te hoog. Daarom 
werd besloten een toevoer- en afwateringskanaal 
te graven: het Defensie- of Peelkanaal. 
Het tracé ervan werd deels bepaald door de reeds 
aanwezige Rode Beek, door de ligging van 
bestaande ontginningen en deels door waterhuis-
houdkundige eisen. Daarnaast werd gezocht naar 
een zo gunstig mogelijk schootsveld.

De veengebieden van de  Peel maken onderdeel 
uit van de stelling als natuurlijke barrière van for-
maat: deze natte gebieden, in de jaren ‘40 uitge-
strekter dan nu, waren niet begaanbaar voor 
zware voertuigen.
De tankwal is in het noordeljk deel van de stelling 
nog intact.
De schootsvelden van de stelling zijn deels nog 
aanwezig (agrarisch gebied) en deels verdwenen 
door opgaande begroeiing en bebouwing.

Tegenwoordig is de stelling een Rijksmonument, 
van belang vanwege de hoogwaardige kwaliteit 
van de bebouwing en de historisch-ruimtelijke 
relatie met wegen, wateren en bodemgesteld-
heid. Het geheel heeft een grote belevingswaarde 
en is als grootschalig militair complex en herinne-
ring aan een belangrijke episode uit de nationale 
geschiedenis zeldzaam. 
(Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Kwaliteiten:
•	 De aanwezigheid van kazematten
•	 De kanalen en het riviertje De Raam als verbin-

dende elementen
•	 De intactheid van een groot deel van de tankwal
•	 De schootsvelden
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1.4  De opgave

Voor de Peel-Raamstelling lag er dan ook de opgave om de door-
gaande lijn van de stelling zichtbaar te maken door middel van een 
landschappelijke en ruimtelijke  benadering,  Belangrijk hierbij  is 
het herkenbaar en beleefbaar maken van de stelling zelf , van de 
eenheid en samenhang van de onderdelen. Onder ‘beleefbaarheid’ 
wordt hier verstaan: de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de 
stelling. 
Inbedding in de huidige tijd  vindt plaats door verbinding te zoeken 
met recreatie en economie.

Dan kan ook het tot de verbeelding sprekende verhaal van de (cul-
tuur)historische betekenis van de stelling  verteld worden. Hiermee 
wordt tegemoet gekomen aan de groeiende interesse voor een 
belangrijke periode van de onze geschiedenis.

1.3  Problematiek

De aanwezigheid van de Peel-Raamstelling is relatief onbekend bij 
het grote publiek: vooral geinteresseerden in de geschiedenis van 
de 2e Wereldoorlog en bewoners van de streek zijn op de hoogte 
van het bestaan ervan. 

Op plaatsen waar de onderlinge afstand van de kazematten 200 – 
300 m bedraagt, is de stelling herkenbaar als (deel van) een lijn. Op 
andere plaatsen zijn de kazematten verborgen of verdwenen. De 
tankwal is niet meer overal intact. De schootsvelden zijn deels 
opgegaan in nieuwe natuur of bebouwing (zie afb. 1.5). De lijn is 
onderbroken en versnipperd geraakt en daardoor slecht herkenbaar 
en beleefbaar als eenheid.

Afb 1.4 Onderdelen die samen de stelling vormen: de basis verschijningsvorm van de stelling.

Afb 1.4 Kazemat aan het Defensiekanaal bij de Deurneseweg bij IJsselsteyn, met tankwal. 

          Links: het zicht op het schootsveld wordt hier versperd door een houtwal.

Afb 1.3 Onderdelen die samen de stelling vormen: de basis verschijningsvorm van de stelling.
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2 Beleid
De Peel-Raamstelling ligt op het grondgebied van 13 gemeenten (zie afb. 2.2).  Van deze gemeenten is het beleid onder-
zocht op het gebied van water, cultuurhistorie, recreatie en toerisme. Recreatie en toerisme hebben een duidelijk raak-
vlak met de economische ontwikkeling. 

2.1 Recreatie en toerisme

Het recreatieve beleid van de verschillende gemeenten is gericht op 
uitbreiding en verbinding van fiets-, wandel- en ruiternetwerken, 
soms op uitbreiding van de waterrecreatie. Er is aandacht voor 
opwaardering en uitbreiding van dagrecreatie, verblijfsrecreatieve 
voorzieningen en van de horeca, soms in combinatie met cultuur-
historie of verbreding van de agrarische sector. Versterking van 
recreatie en toerisme gaat vaak samen met aandacht voor de 
omgevingskwaliteit.

2.2 Water

De provinciale ambities van Brabant en Limburg liggen op het 
gebied van
 - veiligheid: bescherming tegen overstroming en wateroverlast, 

zorg voor een betrouwbare en duurzame openbare (drink) 
watervoorziening

 - economie: een goede watervoorziening voor  industrie en land-
bouw  en voor het transport over water

 - een gezonde leefomgeving voor mens en natuur: verbetering van 
de waterkwaliteit van grond- en oppervlaktewater, de verdro-
gingsbestrijding en de meer natuurlijke inrichting van onze water-
systemen en het herstel van sponswerking en natte natuur.

Het gemeentelijk waterbeheer voor de toekomst (de wateropgave) 
richt zich op het vasthouden van water in het landschap. Daarbij 
anticiperen gemeenten op de bovenregionale behoefte aan water-
berging – bij dreiging van calamiteiten – in de hoger gelegen zand-
gebieden van Nederland. Ook het verbeteren van de water- en 
bodemkwaliteit, herstel van natte natuurparels, realiseren van 
beekherstel, aanleg van ecologische verbindingszones, de inrichting 
van de Ecologische Hoofdstructuur en het realiseren van passende 
waterstanden voor zowel natuur als landbouw zijn gemeentelijke 
doelen.

Afb. 2.1 Kazemat in het recreatie- en natuurgebied van de Raamvallei, dat in WO II als inundatiegebied was aangewezen.
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Afb. 2.2  Gemeenten waar de Peel-Raamstelling doorheen loopt.

Zo verbindt de Rijksoverheid de zorg voor het cultureel erfgoed met 
andere ruimtelijke ontwikkelingsopgaven op het gebied van onder 
andere economie, veiligheid en duurzaamheid. De overheid ver-
wacht dat de visie overheden, initiatiefnemers, eigenaren, ontwik-
kelaars en ruimtelijk ontwerpers er toe zal aanzetten om de waarde 
van het cultureel erfgoed als kans te zien bij de ontwikkeling van 
gebieden en het realiseren van economische en maatschappelijke 
doelen.   
(Bron: www.cultureelerfgoed.nl/monumenten) 

De Rijksdienst voor de Monumentenzorg en die voor het 
Oudheidkundig Bodemonderzoek bepleiten actief een hergebruik 
van militair erfgoed in ruimtelijke ontwikkelingsopgaven. Door een 
creatieve omgang met cultuurhistorische waarden wordt getracht 
om de culturele signatuur van het landschap waar mogelijk te ver-
sterken. Militaire pleisterplaatsen groeien uit tot publieke attracties. 
Op die manier dragen zij bij aan het nationaal geheugen, aan groene 
corridors en aan de regionale identiteit. 
(Bron: Op weerstand gebouwd. Verdedigingslinies als militair erfgoed. 
Jaarboek Monumentenzorg 2004)

2.3.2  De Peel Raamstelling: het schootsveld

Het beleid is erop gericht om de visuele openheid van het schoots-
veld van de Peel-Raamstelling te handhaven. Het is niet de bedoe-
ling om de gehele diepte van het schootsveld (kan oplopen tot 1200 
m) onbebouwd of onbeplant te laten, belangrijk is dat het visuele 
verband tussen de linie en een leeg voorterrein aanwezig blijft. Ook 
ten westen van de linie wordt het landschap zo open mogelijk 
gehouden, als referentie aan de intentie om vijandelijke eenheden, 
die het Defensiekanaal overgestoken waren, af te stoppen. De lig-
ging van landbouwwegen, door defensie bepaald omdat via deze 
wegen toenadering tot de stelling kon plaatsvinden, is nog in het 
landschap aanwezig.      

foto: Paul M
oerenhout

Afb. 2.3 Kazemat in Mill, ingericht als klein museum.

                  Bron: nl.tracesofwar.com

2.3 Cultuurhistorie

2.3.1  Landelijk beleid

De sterk veranderende samenleving van de afgelopen halve eeuw in 
sociaal-cultureel, economisch en technologisch opzicht, heeft veel 
van de religieuze, militaire, industriële en institutionele monumen-
ten ook in figuurlijke zin van een andere tijd gemaakt. Door het 
wegvallen van de primaire functie verdwijnt de economische drager. 
Ruimte maken voor nieuwe functies, door herbestemming en her-
ontwikkeling, is vaak de enige mogelijkheid om de monumenten 
duurzaam in stand te houden. 
De verdere ontwikkeling van deze karakteristiek vraagt bovendien 
om de wil om ook bij nieuwe ontwikkelingen de inrichting van 
Nederland ´eigen´ te maken. De bewezen vaardigheid om functio-
naliteit en aantrekkelijkheid te combineren, dient daartoe bij 
publieke, private en particuliere ruimtelijke ingrepen ruimte en aan-
dacht te krijgen.
(Bron: Kiezen voor Karakter. Visie erfgoed en Ruimte. Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2011)
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Afb. 2.4 Schootsveld  bij de Karstraat in Mill.

2.3.3  Waardering (als Rijksmonument):

Het schootsveld van de Peel-Raamstelling is van algemeen belang. 
Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van 
een culturele en geografische ontwikkeling, namelijk de versterking 
en daaropvolgende verdediging van Nederland tijdens de Tweede 
Wereldoorlog en is als zodanig een militair landschap dat een 
belangrijk document van de militaire geschiedenis vormt. Het is van 
architectuur- en bouwhistorisch belang wegens het bijzondere 
gebruik van de landschappelijke omgeving en de toepassing van 
moderne materialen en technieken. Het heeft ensemblewaarden als 
essentieel onderdeel van een groter geheel, dat cultuurhistorisch 
van belang is en is van belang wegens de hoogwaardige kwaliteit 
van de bebouwing en de historisch-ruimtelijke relatie met wegen, 
wateren en bodemgesteldheid. Het geheel heeft een grote bele-
vingswaarde en is als grootschalig militair complex en herinnering 
aan een belangrijke episode uit de nationale geschiedenis 
zeldzaam. 
(Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Het ruimtelijk beleid voor de Peel-Raamstelling is dus gericht op de 
schootsvelden.  In het algemene beleid voor stellingen en linies is  
een bredere landschappelijke visie geformuleerd. Het cultuurhisto-
risch aspect wordt op een landschappelijke manier benaderd, 
geplaatst in de huidige tijd en verbonden met de hedendaagse 
mogelijkheden van recreatie en economie.  
De opgave voor de Peel-Raamstelling is op deze bredere manier 
aangepakt (zie  par. 1.4).

2.3.4 Gemeenten en de Peel-Raamstelling

Alleen de gemeente Asten heeft een ambitie geformuleerd specifiek 
voor de Peel-Raamstelling: er wordt onderzocht of deze bunkers 
beter zichtbaar kunnen worden gemaakt in het landschap en een 
functie voor de huisvesting van vleermuizen kunnen krijgen. 
Aanvullend op dit gemeentelijke project is het idee om rond de 
gehele Peel-Raamstelling een traject te starten om de resten van de 
Peel-Raamstelling beter zichtbaar en beleefbaar te maken. 
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3 Historie Peel-Raamstelling
Na de  Eerste Wereldoorlog begonnen België en Frankrijk aan hun grens met Duitsland verdedigingslinies te ontwer-
pen en te bouwen. Mocht er een moment aanbreken waarop de Duitsers nogmaals Frankrijk zouden willen veroveren, 
dan zagen zij aan hun grens met België en Frankrijk de deur op slot. De Duitsers zouden moeten zoeken naar een 
nieuwe noordelijke toegangsdeur en die kon maar op één plek te vinden zijn: in Nederland en dan speciaal in Limburg 
en Brabant. 
Vanaf 1933, toen Hitler in Duitsland aan de macht kwam, begon de Nederlandse legerleiding met belangstelling naar 
de Peel te kijken. Er kwamen plannen en ontwerpen ter verdediging van het gebied die aan de minister werden 
voorgelegd.

3.1 De stelling

3.1.1 Defensiekanaal

In 1935 werd besloten om bestaande waterwegen op te nemen in 
een verdedigingslinie. Deze zouden een hindernis moeten vormen 
voor tanks en pantserwagens, samen met het gebied vóór de water-
wegen (gezien vanuit Duitsland), dat geschikt moest zijn voor inun-
datie.  In het noorden kon het riviertje de Raam deze functie vervul-
len en in het zuiden lagen de Zuid-Willemsvaart, de Noordervaart en 
het Kanaal van Deurne.  Het gebied tussen het Kanaal van Deurne 
en de Helenavaart was zeer moerassig en daardoor slecht begaan-
baar voor infanterie. Het gebied tussen de Raam en de kanalen lag 
hoger en was voor een groot deel ontgonnen. Een kanaal aanleggen 
was hier de beste optie. 

In 1937 werd dit gebied verkend om het tracé vast te leggen, waarbij 
rekening gehouden werd met inundatiemogelijkheden, een vrij 
schootsveld en landbouwbelangen. Tijdens de verkenning werden 
ten zuiden van de Rips drie proefsleuven gegraven, met de hand, 
door arbeiders van de Grontmij. Het kanaal moest breed en diep 
genoeg worden om gevechtsvoertuigen tegen te houden. De uitge-
graven grond zou op de westelijke oever als antitankwal dienst 
doen.
Dit kanaal, het Defensiekanaal genoemd, zou tegelijkertijd de afwa-
tering van de Peel verbeteren.

Pas in 1939 werd gestart met graven van het Defensiekanaal (afb. 
3.2). Aan de westzijde van het kanaal werd een 80 km lange verdedi-
gingslinie gebouwd met mijnenvelden, 331 kazematten en prikkel-
draadversperringen met daarachter loopgraven (afb. 3.1, 3.2 en 3.4). 
Als schootsveld moest een strook van 1200 meter vrij blijven van
bebouwing en hoge beplanting. Het Defensiekanaal werd zo recht 
mogelijk aangelegd, terwijl er tegelijkertijd rekening gehouden 
werd met landschappelijke factoren: aan de oostzijde lagen de lager 
gelegen inundatiegebieden. Tussen Meijel en de Rips kon de stel-
ling, vooral rond Griendtsveen, profiteren van een natuurlijke 
bescherming door de drassige veenmoerassen van de Peel.
De spoorlijn van het Duits Lijntje bij Mill werd afgezet met een 
aspergeversperring (afb 3.3).

Afb. 3.2 Het pas gegraven Defensiekanaal.

bron foto: arenalokaal.nl

Afb. 3.1 De opbouw van de stelling met kanaal, kazemat, 

                tankwal, prikkeldraadversperring en loopgraaf.
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3.1.2 Koordekanaal 

Een tweede kanaal van 13,2 km lengte werd gepland ter hoogte van 
de Rips en Elsendorp, als z.g. stoplijn achter de frontlijn. Dit werd 
het Koordekanaal (afb. 3.5 en 3.6), waarin de drie eerder gegraven 
proefsleuven werden opgenomen. Ook hier werd met de uitgegra-
ven grond een aarden wal gevormd op de zuid- en westoever, in het 
voorliggende gebied lagen mijnen en prikkeldraadversperringen.
Het Koordekanaal is nooit helemaal gerealiseerd en er zijn geen 
kazematten gebouwd. Wel kwamen er enkele mijnenvelden te 
liggen.
Het kanaal was, in tegenstelling tot het Defensiekanaal, niet voor-
bestemd voor de afwatering van het aanliggende deel van het 
Peelgebied.
Na de oorlog werd het kanaal voor een groot deel weer gedempt, 
Restanten zijn nog aanwezig in de Klotterpeel en het Beestenveld.

3.1.3 Functie

Er werd geen overeenstemming bereikt tussen Nederland en België 
over het doortrekken van de stelling op Belgisch grondgebied. 
Zodoende was de linie zeer kwetsbaar voor omtrekking via België, 
omdat er tussen Weert en Tilburg voor de vijand geen weerstand 
van betekenis was. 
De legerleiding besloot daarom in 1940 de functie van de Peel-
Raamstelling te wijzigen: de linie moest (evenals de Maaslinie) de 
opmars van de Duitse troepen vertragen, in plaats van tegenhou-
den. Mensen en materieel werden ingezet in Vesting Holland, de 
Peel-Raamstelling was nog slechts zwak bezet.

De stelling staat symbool voor felle strijd, in het bijzonder de slag bij 
Mill. De Duitsers hadden drie parallelle penetraties van de stelling 
willen uitvoeren: bij Gennep-Mill, Venlo-Deurne en Roermond-
Weert. In de praktijk slaagden alleen de acties bij Gennep-Mill.
Op de andere locaties was er beduidend minder aanraking met de 
tegenstander, vooral veroorzaakt door de successen van de verdedi-
ging aan de Maas.

Afb. 3.3 Aspergeversperring bij Mill.

Afb. 3.4 Prikkeldraadversperring bij Mill.

Afb. 3.6 Het Koordekanaal in de Klotterpeel.

foto: D
’n Blikken Em

m
er

bron: publikaties Stichting M
yllesheem

Afb. 3.5 Defensiekanaal en Koordekanaal: bewerkte uitsnede uit een Duitse

                militaire kaart (1940).
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3.1.3 Historische context

In Nederland lagen verschillende verdedigingslinies (afb . 3.7). De 
Peel-Raamstelling sluit in het noorden aan op de Grebbelinie. In het 
zuiden zou de stelling een vervolg hebben moeten krijgen in  
Belgische verdediginslinies, maar dit is nooit gebeurd.

Behalve de Nederlandse linies werden er vanaf mei 1040 ook Duitse 
linies aangelegd: reeksen van radarinstallaties, waarvan de eerste 
aan de Nederlandse kust verscheen. Hun functie was het zo vroeg 
mogelijk waarschuwen voor aanvallende vliegtuigen. Om de nach-
telijke verdediging te versterken werd een verdedigingslinie tussen 
Engeland en Duitsland geintroduceerd: de Kammhuberlinie (afb . 
3.8), die geallieerde bommenwerpers door middel van zoeklichten, 
later aangevuld met radar, moest opsporen. De linie liep vanuit 
Noord-Denemarken via Noord-Duitsland, Nederland, Belgie en 
Oost-Frankrijk naar  de Zwitserse grens. Een deel ervan overlapt de 
locatie van de Peel-Raamstelling (afb . 3.9). 
Een onderdeel van deze linie, het BAZI kamp (afb . 3.10), lag bij De 
Rips. Hier zijn de betonnen voeten waarop de radars stonden nog 
zichtbaar in het veld (afb . 3.11)

Peel-Raamstelling

bron : w
ikipedia.org

bron : Ruud W
ildekam

p

Afb . 3.7 Verdedigingslinies in Nederland.

Afb . 3.8  De Kammhuberlinie.

Afb . 3.10  Het BAZI kamp bij De Rips. Afb . 3.11 Restant van een radarvoet  (De Rips).

Afb . 3.9  Overlap van de Kammhuberlinie met de Peel-Raamstelling.

                   Bron: Ruud Wildekamp

bron : luchtoorlog.net

foto: H
arold van Lankveld

bron: erfgoedgeow
iki.nl



De Peel-Raamstelling in stelling gebracht  |  17

3.2 De slag bij Mill

Op de vroege ochtend van vrijdag 10 mei 1940 vielen de Duitsers 
aan. De meeste Duitse overvalploegen konden de Maasbruggen 
niet innemen. De brug bij Gennep speelde echter een cruciale rol. 
De vertragende rol van de Maaslinie verviel ten dele toen de 
Maasbrug door een verraderlijke overval, onder dekking van in 
Nederlandse Marechaussee uniformen verklede commando’s, 
vrijwel zonder slag of stoot in handen van de Duitsers viel. Het was 
pas een half uur na de Duitse overval op Nederland. De grenspost 
bij Gennep viel in Duitse handen. 

Vijftien kilometer naar het  westen, bij Mill, hadden de soldaten bij 
de spoorbrug over het kanaal de rails nog niet versperd. Hier wist 
men nog niet dat het oorlog was.
Een Duitse pantsertrein stak de Maasbrug bij Gennep over met een 
transporttrein vol soldaten er achter aan. De weg naar Mill was vrij, 
de treinen reden ongehinderd door de stelling omdat de 
Nederlanders dachten dat ze met een Nederlandse trein te maken 
hadden. De treinen reden nog enige kilometers door en laadden 
de militairen uit bij de halte Zeeland, ongeveer drie kilometer 
achter de frontlijn. Daarna rangeerde de pantsertrein achter de 
troepentrein om, met de bedoeling terug te rijden naar Gennep, 
omdat de Duitsers vanuit de trein tevergeefs radiocontact met het 
achterland zochten.
De pantsertreinen die op andere plaatsen de Maas wilden overste-
ken, moesten stoppen omdat de bruggen vernield waren.

Op een of andere manier drong het tot de Nederlandse soldaten bij 
de spoorbrug bij Mill door, dat de gepasseerde treinen Duitse trei-
nen waren. Ze begonnen de spoorlijn te versperren (afb. 3.3). Een 
paar man groef op scherp gestelde  mijnen uit om ze onder de rails 
te leggen.
Er zaten nu Duitsers achter de Nederlandse stellingen. Omdat ze zo 
veel mogelijk kazematten onschadelijk wilden maken (dat kon 
vanaf de achterzijde heel gemakkelijk) verdeelden ze zich in twee 

groepen. De grootste trok naar het noorden, de andere naar het zui-
den. In beide richtingen liepen namelijk belangrijke wegen naar het 
westen.
De pantsertrein wilde weer terug rijden naar de Maas om de 
bevelhebbers op de hoogte te stellen van de situatie. Hij reed in 
volle vaart op de inmiddels opgerichte versperring van de spoorlijn, 
de asperges, die eigenlijk aan de “verkeerde kant” geraakt werd. De 
trein werd daardoor als het ware gelanceerd. Twee wagons 
belandden in het kanaal, bijna 100 meter verderop (afb. 3.10 en 
3.11).
Met de Duitsers die uit de trein kwamen, ontstond een vuurgevecht. 
Ondertussen was de groep Duitsers die achter de stelling naar het 
noorden getrokken was, op een afdeling 8-Staal met kanonnen 
gestuit. Ze werden tegengehouden. De zuidelijke groep naderde de 
stelling in de rug en hoewel hun aanval in eerste instantie werd 
afgeslagen, lukte het hen om een gat in de stelling te slaan, dat later 
weer gedicht werd door de Nederlandse troepen. Na een gevecht 
van 18 uur trokken de Nederlandse troepen zich terug: ze waren 
overwonnen.
De stelling had aan haar taken voldaan, maar de menselijke en 
materiële schade was groot. Dertig Nederlandse militairen waren 
gesneuveld, 51 boerderijen, 33 woningen en een fabriek in Mill 
waren vernield. Het aantal gesneuvelde Duitse militairen bedroeg 
volgens de Duitse krijgsrapporten 103 man voor beide betrokken 
regimenten. Alleen voor het regiment IR.456, dat in hoofdzaak de 
strijd bij Mill leverde, is het aantal gewonden en vermisten gegeven: 
136 man. Dat was een aanzienlijke tol, maar desondanks was men er 
in één dag in geslaagd de belangrijkste weerstand in het zuiden van 
Nederland te doorbreken.
Ondanks haar bescheiden verdiensten, afgezet tegen het grote 
plaatje van de gehele Duitse veldtocht, heeft de Peel-Raamstelling 
blijvende betekenis gekregen. Naast het zware gevecht bij Mill, von-
den bij Meijel en Weert ook nog enkele korte gevechten plaats, in de 
ochtend van 11 mei 1940.

(bron o.a.: bureauonderzoek door DLG medewerker Drs R.J.E. Offermans)

Afb. 3.12 De ontspoorde gepantserde trein bij Mill. Afb. 3.13 Een deel van de trein lag ondersteboven in het kanaal.

bron foto: zuidfront-hooland1940.nl

bron foto: zuidfront-hooland1940.nl
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3.3  De kazematten

De  G-kazemat
Er zijn weinig G-kazematten bewaard gebleven. Het giet-
staal werd al snel uit de kazematten gesloopt, om 
gebruikt te worden in de Duitse oorlogsindustrie.

foto: Rene Eijserm
ans

Afb. 3.14 G-kazemat: de Gietstalen kazemat.

Fig 1 Doorsnede C - D op fig 2 Fig 2 Doorsnede A - H op fig 1

foto: Rene Eijserm
ans

Afb. 3.15 S-kazemat: het Stekelvarken met drie schietgaten.

De  S-kazemat
De S-kazemat is de meest voorkomende kazemat in de 
Peel-Raamstelling.

De  B-kazemat
De B-kazemat was een flankerende kazemat, beveiligd 
tegen directe treffers in het schietgat. Deze kon met 
zwaarder geschut uitgerust worden dan de S-kazematten.  

Fig 3 Doorsnede A - B op fig 4

Fig 4 Doorsnede C - D op fig 3

Afb. 3.16 B-kazemat: de Bunkerkazemat of betonkazemat.
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Afb. 3.17 S-kazemat bij de overgang van de Raam naar het Defensiekanaal.

Afb. 3.18 B-kazemat  ten zuiden van Mill.
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4 Analyse
In de analyse is de verbinding van de Peel-Raamstelling met de ondergrond en landschappelijke factoren onderzocht.  
De resultaten van dit onderzoek hebben aanknopingspunten opgeleverd voor een zonering die de landschappelijke 
verschijningsvorm van de stelling bepaalt. Deze zal verderop in de visie worden toegelicht.

4.1 Geomorfologie

Op de geomorfologische kaart is te zien dat de Peel-
Raamstelling door drie zones loopt:
1 een lager gelegen plateau 
2 het veengebied van Brabantse en Limburgse Peel
3 een hoger gelegen dekzandgebied
  
Dit biedt aanknopingspunten om  een zonering terug 
te laten komen in het ontwerp.

1

2

3

Kwaliteiten:
•	 de openheid van het plateau
•	 de natuurlijkheid van de veengebieden
•	 de kleinschaligheid en afwisseling van het 

dekzandgebied Afb. 4.1 Geomorfologische kaart.

Legenda
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1

2

3

4.2 Bodem

De bodemkaart laat eveneens een zonering zien; 
1 vochtige veldpodzolgronden
2 veengronden
3 veldpodzolgronden gecombineerd met enkeerdgron-
   den, lÖssgronden en droge zandgronden

Kwaliteiten:
•	 de openheid van de veldpodzolgebieden
•	 de natuurlijkheid van de veengebieden
•	 de kleinschaligheid en afwisseling van de 

verschillende gronden in zone 3
Kansen:
•	 zonering zichtbaar maken in  de ruimte-

lijke aanpak van de Peel-Raamstelling

Afb. 4.2 Bodemkaart.

Legenda
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2

2

2

2

3

3

3

3

1

3

3
4

4.3 Landschapstypen

De zonering van de geomorfologie en de bodem wordt 
hier wat genuanceerd. Vier landschapstypen overheersen, 
ze liggen echter niet aaneengesloten maar wisselen elkaar 
af, een duidelijke driedeling is hier niet aan de orde:

1    Rivierenlandschap
2   Jong ontginningslandschap
3    Bos-, heide- en natuurlandschap
4    Akker- en esdorpenlandschap

Kwaliteit: 
afwisseling van landschapstypen.

Afb. 4.3 kaart Landschapstypen.

Legenda
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1

2

1
2

1

2

2 2

3

3

1
1

Afb. 4.4 kaart Landschapstypen gerangschikt naar  openheid.

4.3.1 Open/ besloten landschapstypen
Wanneer we hier naar de openheid van het landschap kijken, kun-
nen de volgende conclusies getrokken worden:

1     Het bos- en heidelandschap, het  rivierenlandschap en het
               akker-esdorpenlandschap zijn kleinschalig en besloten .
2    Jong ontginningslandschap is grootschalig en open. 
3     Het natuurlandschap is afwisselend open en besloten.

Kwaliteiten:
•	 Afwisseling open en gesloten landschappen.
•	 Aantrekkelijk voor recreanten.

Legenda
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Weert

Nederweert

Mill

Grave

Afb. 4.5 kaart Grondgebruik.

4.4 Grondgebruik

Het meest opvallend op deze kaart is het ‘overig grondgebruik’. Op 
de kaart op de volgende pagina (afb 4.1) is te zien dat hiermee voor-
al agrarisch areaal bedoeld wordt.
De locatie van de bebouwing komt overeen met de ligging van de 
eerdgronden (zie bodemkaart) en het akker- en esdorpenlandschap 
(zie landschapstypen). Deze liggen aan de rand van de jonge 
ontginningen. 

Kwaliteit:
Ligging voornamelijk in het buitengebied

Kans:
Verbreding van de agrarische sector (recreatie)

De Peel-Raamstelling ligt in relatief 
onbebouwd gebied, met als uitzon-
deringen Weert, Nederweert, Mill en 
Grave.

Legenda
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Afb 4.6 Agrarisch areaal.

Legenda

Afb. 4.7 Massa-Ruimtekaart.

Massa-Ruimte

De massa van het gebied is complementair aan het agra-
risch areaal en bestaat uit opgaand groen en bebouwing.
De nog bestaande schootsvelden zijn aangegeven. Ze lig-
gen in het agrarisch gebied. In de winter zijn ze open, in de 
zomer zijn ze niet altijd meer zichtbaar op plaatsen waar 
de mais hoog staat. 

    Kernkwaliteit van de Peel-Raamstelling;
   de openheid van de schootsvelden.

Legenda



26  |  De Peel-Raamstelling in stelling gebracht

4.5 De hoogtekaart

De Peel-Raamstelling loopt in hoogte af van zuid naar noord en ligt 
steeds op de hoogste delen van het landschap: de Peelhorst (afb 
4.9). Alleen het noordelijke deel bij Grave ligt niet meer op de 
Peelhorst, het landschap loopt daar af naar de Maas.

Afb. 4.8 Hoogtekaart (AHN).

Legenda
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Afb. 4.9 De Peelhorst.

Afb 4.10 hoogtekaart met inundatiegebieden.

Hoogtekaart met inundatiegebieden

De inundatiegebieden liggen in de lagere delen van het 
landschap, behalve in de Peelgebieden, waar ze in de 
hogere delen gepland zijn.

     Kans:
    (Piek)waterberging in de lager gelegen  
    inundatiegebieden.

    

Legenda

Legenda
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4.6 EHS

Wanneer de kaart van de Ecologische Hoofdstructuur vergeleken 
wordt met die van de aanwezige groenstructuren, valt op dat het 
merendeel van de groenstructuren in de EHS valt  (vgl afbeelding 
4.12). De lijnvormige groene elementen vallen er vaak buiten.

Afb. 4.11 Ecologische Hoofdstructuur.

Legenda
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Afb. 4.12 Groenstructuren

Afb.4.13 EHS met inundatiegebieden op de lager gelegen plekken.

Een combinatie van hoogte, nieuwe en bestaande natuur en inun-
datiegebieden  laat zien waar de geschikte plekken voor waterber-
ging liggen. (Afb 4.13, zie ook afb.  4.8 en 4.10)

    
    Kans:
   Een cultuurhistorische aanleiding om de lager liggende
   locaties in de natuurgebieden te bestemmen voor
   (piek) waterberging.

Legenda

Legenda
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4.7 Infrastructuur

4.7.1 Wegen

Op plaatsen waar wegen de stelling kruisen, is de stelling vaak niet 
zichtbaar. De kazematten liggen net te ver van de kruising af om op 
te vallen, of een kazemat is zichtbaar, maar omgeven door 
begroeiing en niet zo snel als zodanig herkenbaar. De nieuwsgie-
righeid van passanten wordt onvoldoende geprikkeld, men kan 
aan de stelling voorbijgaan zonder in de gaten te hebben dat er iets 
bijzonders in het landschap te zien is.

    Kans: 
   het zichtbaar maken van de stelling op kruisingen.

Afb. 4.14 Infrastructuur wegen.

Legenda
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4.7.2 Water

De Raam en de kanalen zijn als onderdelen van de stelling van 
belang. De Zuid-Willemsvaart wordt gebruikt voor recreatievaart 
en beroepsvaart, de Noordervaart vooral voor recreatievaart. Het 
Defensiekanaal en het Kanaal van Deurne hebben een afwate-
ringsfunctie. Ze bevatten veel stuwen, waardoor ze niet geschikt 
zijn  als  vaarroute.

Afb. 4.15 Infrastructuur water.

Legenda
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Afb.4.16 Recreatiekaart Horeca en Verblijf.

4.8 Recreatie

4.8.1 Horeca en verblijf

In de buurt van de gehele Peel;-Raamstelling is verblijfsrecreatie 
mogelijk. Er zijn campings, enkele Bed&Breakfasts, hotels en 
groepsaccomodaties. Ze kunnen fungeren als uitvalspunten voor 
een verkenning van de stelling.  Ook horeca is aanwezig, maar niet 
direct langs de stelling. Voor fietsers is deze bereikbaar, voor wan-
delaars is het te weinig. In Mill is met moeite slechts één café te 
vinden. 
Voor beide groepen is horeca dicht bij de stelling aantrekkelijker. 

Kansen: 
•	 Aansluiting Peel-Raamstelling bij verblijfsrecreatie
•	 Uitbreiding horeca.

Legenda
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Afb. 4.17 Infrastructuur fietsroutes  en -paden.

4.8.2 Fietsen

De stelling is voor het overgrote deel per fiets bereikbaar.  Vooral 
rondom Mill is aandacht besteed aan het recreatieve aspect van  de 
stelling.  Waar dit niet zo is, zijn wel fietsknooppunten in de buurt 
aanwezig, 

Kans: 
Uitbreiding van aansluitingen bij het fietsknooppunten netwerk.

Legenda
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Afb.4.18 Recreatie: wandelroutes en -paden.

4.8.3 Wandelen

Nagenoeg de gehele stelling is te voet bereikbaar. Aan de westelijke 
kant zijn er mogelijkheden om ommetjes te maken, waar de routes 
van het knopenlopen aansluiten bij de paden langs de stelling. Deze 
mogelijkheden kunnen uitgebreid worden. Aan de oostkant ontbre-
ken de knooppuntenroutes bijna volledig, 
Bij de Luitenant-generaal Bestkazerne (voorheen Vliegbasis de 
Peel) wordt de route onderbroken. Het terrein is niet toegankelijk 
en er zijn geen omleidende routes aangegeven. De doorgaande lijn 
wordt hier verbroken.

Kansen:
•	 Uitbreiding ommetjes
•	 Uitbreiding knopenlopen
•	 Verbinding bij de kazerne herstellen

Legenda

Luitenant-generaal Best 

kazerne
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Afb. 4.19 Functies in relatie met zonering.

4.9 Functies kazematten

Tegenwoordig zijn de kazematten tussen Griendtsveen en De Rips 
ingericht als (winter)verblijf voor vleermuizen (zone 2) . 
De overige kazematten hebben geen nieuwe functie gekregen, 
behalve eentje in Mill: deze is een klein museum geworden.

Wanneer we hier de driedeling toepassen  die bij de geomorfologie 
en de bodem naar voren kwam, zien we dat in de noordelijke zone 
(1) veel kazematten bewaard gebleven zijn, waar nieuwe functies 
aan toegekend zouden kunnen worden. In de centrale zone (2) zijn 
de meeste kazematten ingericht voor vleermuizen en in de zuidelij-
ke zone (3) zijn veel kazematten verdwenen.

Kansen:
•	 Toekenning nieuwe functies aan bestaande kazematten.
•	 Verwijzen naar cultuurhistorie, inbedding in huidige tijd waar 

de stelling is verdwenen.

1

2

3

Legenda
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4.10 Samenvatting kwaliteiten en
         kansen

Kwaliteiten Peel-Raamstelling:
•	 De aanwezigheid van kazematten
•	 De kanalen en het riviertje De Raam als verbindende elementen
•	 De intactheid van een groot deel van de tankwal
•	 Openheid van de schootsvelden
•	 Afwisseling open en besloten landschapstypen
•	 Daaruit volgend: afwisseling grootschaligheid en 

kleinschaligheid
•	 Hoogwaardige natuur in het veengebied

Kansen:
•	 Verbreding van de agrarische sector (recreatie)
•	 (Piek)waterberging in de lager gelegen inundatiegebieden.
•	 Bestemming van de lager liggende locaties in de natuurgebieden  

voor (piek) waterberging  door middel van tijdelijke 
peilverhogingen.

•	 Zichtbaar maken van de stelling op kruisingen.
•	 Aansluiting Peel-Raamstelling bij verblijfsrecreatie
•	 Uitbreiding horeca.
•	 Uitbreiding van aansluitingen bij het fietsknooppuntennetwerk.
•	 Uitbreiding ommetjes.
•	 Uitbreiding knopenlopen
•	 Verbinding bij de kazerne herstellen      
•	 Toekenning nieuwe functies aan bestaande kazematten.
•	 Verwijzen naar cultuurhistorie, inbedding in huidige tijd waar de 

stelling is verdwenen.

Afb. 4.20 Kazemat in een bocht van het Defensiekanaal ten noorden van Mill.
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Afb. 4.22 Recreatieve route bij Landhorst.

Afb. 4.21 Herstelde loopgraven bij Mill.
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5.1 Visie

Verbinding:
•	 binnen de stelling. 

 -  De linie wordt hersteld, deels door verdwenen delen terug te 
brengen zoals ze in het verleden geweest zijn en deels door te 
verwijzen naar het verleden. Een zonering bepaalt wat er waar 
gebeurt.

 -  De stelling krijgt gedefi nieerde uiteinden. In Grave vervult een 
stedelijke plek een informatieve en recreatieve functie. Het 
andere uiteinde bij Budel-Dorplein heeft  een natuurlijke uit-
straling en eveneens een recreatieve functie. Een groot kunst-
werk op deze plekken, dat terugkomt als logo op routepaaltjes, 
vergroot de herkenbaarheid en eenheid.

•	 met recreatie.
 -  Fietspaden worden langs de linie zelf geleid. Ze haken aan bij 

bestaande routes zoals de fi etsknooppunten en lange 
afstandsroutes.

 - Wandelroutes zoals het knopenlopen worden uitgebreid en 
langs de linie geleid. Informatie is beschikbaar via QR-codes.

 - Horeca: een enkele grote kazemat kan ingericht worden als sei-
zoenshorecaplek met terras. Het aantal horecapunten is uitge-
breid, verbreding van de agrarische sector biedt hiervoor 
kansen.

 - Campings en Bed&Breakfasts. Kazematt en krijgen de functie 
van overnachtingsplek, aangesloten bij bestaande 
verblijfsrecreatie.

•	 met de context. 
 - Via kruisende infrastructuur wordt de passant opmerkzaam 

gemaakt op de aanwezigheid van de stelling, door kazematt en 
op kruispunten de functie van landmark te geven. Zij worden 
vrijgemaakt van begroeiing en beschilderd in opvallende 
kleuren.

 - De zichtbaarheid van een afstand wordt vergroot. Hierdoor 
wordt de stelling een structurerende lijn in het landschap.

•	 met klimaatverandering:
 de  inundatiegebieden  die  in  een  natuurgebied liggen,  zijn  inge-
     zet  voor  (piek) waterberging.  Door   tijdelijke peilaanpassingen
     wordt  overtollig  water  in  deze  gebieden  vastgehouden    en 
     langzaam afgevoerd.

5 Visie en Concept
Op basis van de opgave en de analyse is een strategie opgesteld die de Peel-Raamstelling als één geheel beleefb aar 
maakt. Als concept is hiervoor ‘verbinding’ gekozen: de losse delen van de stelling worden aaneengeregen. Om dit te 
bewerkstelligen, is een zonering toegepast, gebaseerd op de driedeling die uit de analyse naar voren kwam. De drie 
zones verschillen onderling in de manier waarop de Peel-Raamstelling zichtbaar gemaakt is.

Afb . 5.1 Concept: verbinding.
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Warzone

No Go Area

ReBorne Area

5.2 Zonering

5.2.1 Warzone

Veel kazematten zijn nog intact, een groot deel 
van de tankwal en de schootsvelden bestaat nog. 
Rondom Mill is er veel aandacht besteed aan de 
Peel-Raamstelling. Daar ligt een goed recreatief 
fiets/wandelpad, monumenten zijn verzorgd en er 
is een klein museum. 

In deze zone is de oorspronkelijke oorlogssituatie 
zoveel mogelijk hersteld. Dit houdt in:
•	 de tankwal herstellen waar hij verdwenen is; 

waar nodig de tankwal ontdoen van 
begroeiing

•	 begroeiing die het schootsveld belemmert bij 
de kazematten (deels) weghalen

•	 loopgraven aanleggen waar mogelijk

De Raamvallei is een bijzonder onderdeel van 
deze zone. Hier vindt natuurontwikkeling plaats. 
De kazematten staan ver van het riviertje. Er zou 
hier te veel begroeiing weggehaald moeten wor-
den om de schootsvelden te herstellen. Daarom is 
gekozen voor het vrijmaken van zichtlijnen vanuit 
de kazematten naar de Raam .

5.2.3 ReBorne Area

In deze zone is de geschiedenis voor een groot 
deel uitgewist. Hier is niet getracht de oude situ-
atie te herstellen. Er wordt naar het verleden ver-
wezen op allerlei manieren die aansluiten bij de 
huidige vormen van recreatie en ecologie.

5.2.2 No Go Area

In deze zone mag de natuur meer haar gang gaan. 
Begroeiing rondom de kazematten en aan het 
kanaal blijft bestaan. De kazematten zijn geschikt 
gemaakt voor vleermuizen.
No Go Area wil niet zeggen dat de zone ontoegan-
kelijk is voor mensen. Het is een rustig gebied, 
recreatief en ecologisch gezien erg aantrekkelijk . 
Er is een wandelpad aanwezig.       

Afb. 5.2 Zonering.
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6  Uitwerking zonering  
Het korte tijdsbestek van de stage maakte het niet mogelijk om alle onderdelen van de visie uit te werken. Gekozen is 
daarom voor het onderdeel dat het concept al in belangrijke mate tot uitdrukking brengt: de verbinding  binnen de 
stelling en dan met name de zonering van de stelling. Bij het bespreken van de zones komen enkele van de overige 
verbindingsaspecten  vanzelf aan de orde, zoals wandel- en fietsroutes,  Door middel van principe-doorsneden en 
strips wordt per zone aangegeven welke ruimtelijke ingrepen gedaan zijn om het gewenste beeld op te leveren. 

Afb. 6.1 Basisprincipe van de Peel-Raamstelling (1941)

prikkeldraad

versperringen

prikkeldraad

versperringen

Afb. 6.2 Basisprincipe van de Peel-Raamstelling (2013).

 6.1 Doorsneden Peel-Raamstelling

De tekening uit het militair-wetenschappelijke tijd-
schrift de ‘Militiare Spectator’ van 1941 (afb. 6.1) laat 
zien hoe de oorspronkelijke stelling er bij het 
Defensiekanaal uit zag. 

Afb. 6.2 geeft een beeld van de stelling zoals we hem 
nu in het landschap tegenkomen.

Afb. 6.1 Basisprincipe van de Peel-Raamstelling (1941).
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6.2 Warzone

6.2.1 De Raamvallei

In het noordelijk deel van de Warzone ligt de Raamvallei.De kaze-
matten liggen op grote afstand van het riviertje, aan de rand van het 
inundatiegebied. In 1940 was dit nog een open, agrarisch gebied. 
Tegenwoordig vindt er natuurontwikkeling plaats, waardoor er bos-
rijke delen ontstaan zijn, afgewisseld met opener gebieden met 
minder opgaande begroeiing. De oorspronkelijke relatie van de 
kazematten met de Raam is hierdoor weggevallen.  

Herstel van de oorlogssituatie in dit gebied houdt in:
•	 relatie kazemat - Raam herstellen door middel van zichtlijnen 

(onderdeel van recreatieve route)
•	 herstellen loopgraven bij de kazematten en deze onderdeel 

maken van recreatieve route of speelgelegenheid
•	 oorspronkelijk inudatiegebied gebruiken voor waterberging.

In de doorsneden en strips zijn de ruimtelijke 
ingrepen in rood aangegeven. 
De foto’s tonen de huidige situatie van delen 
van de stelling. Met behulp van tekst en pijlen 
worden de ingrepen ook hierop aangeduid.

De loopgraaf is hersteld.
Beplanting die het zicht op de Raam belemmert, 
is verwijderd. Omdat de beplanting hier verspreid 
is over het schootsveld, wordt aan het  einde van 
de lijn kazemat -  Raam een  blikvanger geplaatst.
Het gebied is toegankelijk via een recreatieve 
route.

Situatie  1: 

Afb. 6.3 Doorsnede en bovenaanzicht ruimtelijke ingrepen.

schootsveld

zichtlijn
wandelroute

Afb. 6.4  De stelling op de grens van agrarisch gebied en nieuwe natuur.

schootsveld: 
verwijderen begroeiing
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Afb.6.7 De stelling in het bosgebied van de Raamvallei.

vrij te maken
 schootsveld
(zichtlijn)

In dit voorbeeld ligt de stelling in een bosrijk deel van de 
Raamvallei.  De loopgraaf wordt plaatselijk hersteld. Tussen 
kazemat en Raam is een baan vrijgemaakt met een breedte van 
minimaal 20 meter. Deze doet niet alleen dienst als recreatieve 
route, maar heeft ook de functie van zichtlijn en brandgang.
De brede open ruimte biedt mogelijkheden voor  een natuurlijke 
bosrand met mantel- en zoomvegetatie (afb. 6.5). Zo’n bosrand 
herbergt een grote soortenrijkdom aan planten en dieren.  De 
biodiversiteit in het bos en daarmee de belevingswaarde ervan 
voor de recreant nemen hierdoor enorm toe.
Het natuurgebied, oorspronkelijk het inundatiegebied, wordt nu 
gebruikt voor (piek)waterberging.

Situatie 2: 

Afb. 6.5  Natuurlijke bosrand

Afb. 6.6 Ruimtelijke ingrepen: het herstellen van de tankwal en de loopgraaf, het creeren van een zichtlijn 

                en het uitbreiden van recreatieve routes.

zichtlijn

wandelroute

schootsveld
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6.2.2 Omgeving Mill

Het zuidelijk deel van de Warzone begint waar de Peelkanaal uit-
mondt in de Raam en loopt door tot aan het gebied van Luitenant-
generaal Bestkazerne. In dit deel van de zone is de tankwal vaak nog 
aanwezig en is de recreatieve route langs de stelling over het alge-
meen van goede kwaliteit.

Om de oorlogssituatie te herstellen zijn de volgende ruimtelijke 
ingrepen gedaan:
•	 verwijderen van begroeiing van de tankwal
•	 herstellen loopgraven en deze aansluiten op de recreatieve 

routes

•	 het schootsveld vrijmaken van begroeiing. 
Wanneer het schootsveld begroeid is met bos, 
zijn zichtlijnen aangelegd. Onderbegroeiing van 
houtsingels is verwijderd.    

Situatie  1: 
De begroeiing wordt van de tankwal verwijderd 
en de verdwenen loopgraaf wordt hersteld. Op de 
wal wordt een recreatieve route aangelegd.

schootsveld

Afb . 6.8 Doorsnede en bovenaanzicht ruimtelijke ingrepen.

schootsveld

verwijderen begroeiing

Afb . 6.9 Bij deze kazemat in de buurt van Mill is het schootsveld vrij en de tankwal begroeid.
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vrij te maken 
schootsveldhoutsingel: verwijde-

ren onderbegroeiing

Afb . 6.11  Een voorbeeld van een dichtbegroeide houtwal die het schootsveld verbergt.

Situatie 2: 
De dichte onderbegroeiing belemmert het zicht op het daar achter-
liggende schootsveld. Deze wordt weggehaald, zodat het open 
agrarische gebied  weer een relatie krijgt met de kazematten en het 
kanaal. 

schootsveld

Afb . 6.10 Ruimtelijke ingreep: het schootsveld vrijmaken van onderbegroeiing.
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vrij te maken 

schootsveld

Afb . 6.13 Het schootsveld is dichtgegroeid met bos. Op de foto is al een brug aanwezig. Op soortgelijke plekken zonder brug wordt deze aangelegd.

Net als in de Raamvallei zijn in deze situatie  banen van minimaal 20 
meter breed uit het bos gekapt.  Deze vormen nu een onderdeel van 
een recreatief netwerk, ze dienen als brandgang en ze verhogen de 
biodiversiteit door de variatie aan habitats in de ontstane 
bosranden.
Een brug verbindt de route langs de kazematt en met de recreatieve 
route in het bos.

Situatie 3: 

zichtlijn

wandelrouteAfb . 6.12 Ruimtelijke ingreep: het schootsveld vrijmaken van begroeiing, aanleg brug.

schootsveld
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schootsveld

vrij te maken 
schootsveld

Afb. 6.15  Zuidelijk van Mill:  de tankwal is verdwenen.

tankwal en loopgraaf 
herstellen

schootsveld

Afb. 6.14 Ruimtelijke ingrepen: herstel van de tankwal en loopgraaf,  schootsveld vrijmaken van begroeiing.

Situatie 4: 
Ten zuiden van Mill grenst het agrarisch gebied  aan de route langs 
de kazematten. Hier is de tankwal verdwenen, de loopgraven zijn 
gedempt. Het schootsveld is grotendeels vrij,
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6.2.3 Verbinding Warzone - No Go Area

Een voorbeeld van een noodzakelijke routeaanduiding is  Op de 
overgang van de Warzone naar de No Go Area ligt  de  Luitenant-
generaal Bestkazerne. Op dit punt wordt de Peel-Raamstelling voor 
alle volgers van de stelling onderbroken. Het kanaal en de kazemat-
tenrij lopen weliswaar door in het kazernegebied, maar dit gedeelte 
is niet toegankelijk voor het publiek. Om de verbinding in stand te 
houden zijn er een aantal wandel- en fietsroutes om de vliegbasis 
heen aangegeven, herkenbaar aan het beeldmerk van de Peel-
Raamstelling (zie afb. 6.16 en 7.2).

Afb. 6.16 Routes om  het kazerneterrein.

Afb. 6.17 Warzone: Inundatiegebied getransformeerd tot (piek)waterberging.

6.2.4 Van inundatie naar waterberging in de Warzone

Langs de gehele Peel-Raamstelling waren in 1940 een aantal lager 
gelegen gebieden aangewezen als inundatiegebied. Hoewel deze 
functie lang geleden overbodig  werd, is er in de huidige tijd van kli-
maatveranderingen aanleiding om deze opnieuw onder de loep te 
nemen in combinatie met de nieuwe eisen die aan waterbeleid 
gesteld worden. 

Er vallen meer en heviger buien. Al dat water moet een uitweg vin-
den en er wordt dan ook gezocht naar gebieden die dit water langer 
vast kunnen houden, zodat de pieken in de afvoer opgevangen kun-
nen worden. Oorspronkelijke Inundatiegebieden met een natuur-
functie komen het meest in aanmerking voor (piek)waterberging.

De  Raamvallei
In de Warzone is de laaggelegen Raamvallei  zo’n gebied. Langs een 
groot deel van de Raam vindt natuuronwikkeling plaats. In deze 
zone kan het peil bij wateroverlast tijdelijk worden verhoogd. 

Afbeelding 6.17 laat zien dat de waterberging grotendeels de lijn van 
de kazematten volgt: cultuurhistorie ingebed in het heden.
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 6.3 No Go Area

6.3.1 Tussen het Koordekanaal en Meijel

De No Go Area loopt vanaf vliegveld De Peel tot aan Meijel. Het is 
een rustig en natuurrijk gebied. Een groot deel ervan ligt in de 
veengebieden van de Deurnese- en Mariapeel en de Groote Peel. 
De recreatieve route langs de kazematten is, zeker ten noorden van 
de Mariapeel, vooral voor voetgangers goed toegankelijk. De recre-
atieve fietser zal meer moeite hebben met de soms overwoekerde 
of rulle paden, voor mountainbikers is de route wel geschikt.

In deze zone wordt de Peel-Raamstelling overgelaten aan de natuur. 
Schootsvelden mogen dichtgroeien, vrijwilligers hebben kazemat-

Situatie 1: 
Kazemat met open schootsveld. De tankwal is 
grotendeels intact en dicht begroeid. De loop-
graaf is verdwenen, de toegangsopening van de 
kazemat is dichtgemaakt, zodat vleermuizen zich 
er kunnen vestigen.

richting schootsveld

Afb. 6.19 Kazemat ingericht als verblijfplaats voor vleermuizen.

schootsveld

Afb. 6.18  Ruimtelijke ingrepen: geen.

ten geschikt gemaakt voor vleermuizen, de 
tankwal is dicht begroeid. 
In deze paragraaf geen ingrepen, wel sfeerim-
pressies van een aantal plekken. 
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Situatie 2: 
Kazemat met open schootsveld in de winter, in de zomer staan er 
gewassen op het veld. De tankwal is op sommige plaatsen in het 
achterliggende bosje nog terug te vinden als reliëf, de loopgraven 
zijn verdwenen. Plekken als deze lenen zich voor natuurkamperen 
en natuurbeleving, ontspanning tussen de vogels en de reeën. 

Afb. 6.22  Impressie natuurkampeerplek aan het Defensiekanaal. Uitvalsbasis voor wandeltochten in de Peel.

richting 
schootsveld

schootsveld

Afb. 6.21 Ruimtelijke ingrepen: geen.

Afb. 6.20 In de gehele No Go Area zijn de kazematten 

geschikt gemaakt voor vleermuizen.
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richting 
schootsveld

Afb. 6.24  Impressie: een kazemat midden in een bosgebied wordt overgenomen door de natuur.

Situatie 3:
Kazemat in het bos. Ook hier is de tankwal opgegaan in het relief 
van de bosbodem. Het schootsveld is dichtgegroeid. Het bos is een 
struinbos, er leven reeën. 

Afb. 6.23 Ruimtelijke ingrepen: geen.

schootsveld



De Peel-Raamstelling in stelling gebracht  |  51

richting 
schootsveld

Afb. 6.27 Een bijzonder, hooggelegen bos met hoogteverschillen in de Groote Peel.

Afb. 6.26    Schootsveld gezien vanuit kazemat.Afb. 6.25 Ruimtelijke ingreep: geen.

Situatie 4: De Groote Peel
In de Groote Peel liggen aan de randen van het veengebied in het 
bos een aantal kazematten. Ze kijken uit over agrarisch gebied, dat 
ooit een groot, onneembaar veenmoeras geweest is. Aan de recre-
ant is gedacht: wandelen, fietsen, vogels  en andere dieren spotten, 
lezen op een bankje, bijzondere planten vinden, het is hier allemaal 
mogelijk. Er is een informatiecentrum en, ook heel belangrijk, er is 
voldoende horeca aanwezig.
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6.3.2 Waterberging in de No Go Area
 
Evenals in de Warzone liggen ook in de No Go Area inundatiegebie-
den die geschikt zijn voor (piek)waterberging. Het zijn gebieden met 
een natuurfunctie, zoals delen van  de Deurnese- en Mariapeel, en 
een bosgebied ten noorden van de veengebieden.

6.28 No Go Area: inundatiegebieden getransformeerd tot (piek)waterberging.
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6.4 ReBorne  Area

6.4.1 Omgeving Nederweert en Weert

De Reborne Area loopt van Meijel via Nederweert en Weert naar de 
Belgische grens, waar de stelling ter hoogte van Budel-Dorplein 
eindigt. 
Het Peel- of Defensiekanaal gaat over in de Noordervaart, die op 
zijn beurt weer overgaat in de Zuid-Willemsvaart.
Dit deel van de stelling is niet zomaar meer zichtbaar. Er is geen 
tankwal en er zijn geen loopgraven te vinden. Veel kazematten zijn 
verdwenen. Maar wie goed zoekt, vindt, soms op verrassende 
plekken, zeker nog restanten van de stelling.

In deze paragraaf worden een aantal voorstellen 
gedaan om de stelling opnieuw beleefbaar te 
maken. In tegenstelling tot de Warzone, waar 
gestreefd is naar een waarheidsgetrouw histo-
risch beeld, is hier verwezen naar het verleden 
met nieuwe middelen.

Afb. 6.29 Ruimtelijke ingreep: markeringen op het fietspad. Afb. 6.30 Kazemat aan het kanaal onder aan het 

wegtalud, verscholen tussen het groen.

Afb. 6.31  Markeringen op het fietspad geven aan waar de kazematten liggen.

verwijzing naar de stelling

Situatie 1: Zuid-Willemsvaart zuid-noord
Onder aan het talud van het kanaal liggen kaze-
matten, verscholen in het riet en andere begroei-
ing. Vanaf de weg zijn ze niet zichtbaar. 
Op het fietspad worden markeringen aangebracht 
die aangeven waar de kazematten liggen.
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Afb  6.33 Impressie speelplek.

Afb  6.32  Ruimtelijke ingreep: speelplek met groene haagblokken in de vorm van kazematt en, verbonden door een loopgraaf.

Situatie 2: Nederweert stedelijk gebied
Een parkachtige groenstrook aan het Brugske in Nederweert is inge-
richt als speelplek . Haagblokken verwijzen naar de kazematt en. Ze 
zijn verbonden door loopgraven. Een lage haag vormt de afschei-
ding tussen de groenstrook en de weg langs het kanaal.
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Afb. 6.35  Impressie van de stedelijke oever van de Zuid-Willemsvaart .

Situatie 3: Weert stedelijk gebied
Langs de Zuid-Willemsvaart in het centrum van Weert (Suffolkweg, 
Noordkade) is een lange wandelpromenade aangelegd. Betonnen 
grondvlakken van de herkenbare S-kazemat  ofwel het Stekelvarken 
liggen op regelmatige afstand van elkaar, zij dienen als 
ontmoetingsplek. 

Afb. 6.34 Ruimtelijke ingreep: Aanleg van een wandelpromenade met betonnen kazematgrondvlakken.
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Afb. 6.37  Impressie picknickplaats.

6.4.2 Zuid-Willemsvaart west - oost

Langs de Zuid-Willemsvaart ten westen van Weert is nog 
maar een enkele kazemat te vinden. Op veel plaatsen vindt 
natuurontwikkeling plaats: bos, heide en vennen nodigen 
uit tot wandelen. Het recreatieve routenetwerk is nogal 
grofmazig in dit gebied en vraagt om uitbreiding.

Situatie  1:
De Peel-Raamstelling is opgenomen in dit netwerk. Een 
kazemat met  picnickterras is een welkom rustpunt. Een 
trap biedt toegang tot  de wandelpaden in het jonge bos 
onder aan het talud.

Afb. 6.36 Ruimtelijke ingreep: herbouw kazemat, toevoeging plateau en uitbreiding recreatief routenetwerk.
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Situatie 2:
Een uitkijktoren van gestapelde S-kazematt en biedt niet alleen een 
geweldig uitzicht op de heide, maar ook op de natuur van het 
schootsveld aan de overzijde van de Zuid-Willemsvaart.

Afb . 6.39  Impressie van de uitkijktoren.

Afb . 6.38  Ruimtelijke ingreep: uitkijktoren op het wegtalud aan de rand van het heidegebied.
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6.4.3 Waterberging ReBorne Area

Ook in deze zuidelijke zone liggen inundatiegebieden met een 
natuurfunctie die geschikt zijn voor (piek)waterberging. Ze liggen in 
een bosgebied ten zuiden van de Noordervaart bij Meijel en in het 
vochtige heidegebied bij Budel-Dorplein. 

Afb. 6.40  Waterbergingsgebieden in de ReBorne Area.

Afb. 6.41 Waterbergings/inundatiegebied bij Budel-Dorplein.
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Afb. 6.43 In de tuin is bij de kazemat zelfs een loopgraaf

                  gegraven. 

                  Functie kazemat: tuinschuur, knutsel- en

                  feestruimte.

Afb. 6.42  In een privétuin in Weert staat een grote kazemat. In augustus

                    2007 is deze  met  een kraan vanuit een naburige particuliere

                    tuin  naar de huidige tuin verhuisd.  Een eerder plan om de 

                    kazemat naar een plansoen te verplaatsen, stuitte op bezwa-

                    ren van omwonenden. 

                    Kijk op  https://www.youtube.com/watch?v=v7337GGJudI en zie hoe

                    de verplaatsing in zijn werk ging.

6.5 Verrassende ontmoetingen

Weert stedelijk gebied

Afb. 6.46 Nederweert: Onherkenbaar veranderd: kazemat in privétuin.

              Functie kazemat: opbergruimte/tuinschuur.

Afb. 6.47 Nederweert: groepskazemat, verborgen in een privétuin.

              Functie kazemat: vleermuizenverblijf.

Afb. 6.45  Nog een begroeide kazemat in een privétuin midden in Weert. 

                Functie kazemat: geen.

Afb. 6.44 Weert: Als je het niet weet, loop je er zo aan voorbij. 

               Functie: kazemat: geen.
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7  Verbindende elementen
Hoewel de zonering de Peel-Raamstelling in drie delen verdeelt, zorgt de herkenbaarheid van de basisverschijnings-
vorm voor  de  eenheid  van de stelling. Het is de belangrijkste verbindende factor. In iedere zone is deze basisvorm 
terug te vinden, steeds op een andere manier.  
In dit hoofdstuk  worden enkele elementen genoemd, die over de gehele lengte van de stelling te vinden zijn en die 
daardoor de beleving van eenheid aanvullen en versterken.

7.1 Basisverschijningsvorm

Om het geheugen nog even op te frissen: zoals in hoofdstuk 1 al is 
besproken, bestaat de Peel-Raamstelling uit verschillende onderde-
len (afb . 7.1). Al deze elementen zorgen voor verbinding en samen-
hang binnen de stelling. Samen vormen zij de basisverschijnings-
vorm van de stelling. 

Afb  7.1 Basisverschijningsvorm van de Peel-Raamstelling: de belangrijkste

               verbindende factor.

7.3 Digitale middelen

Een heel andere manier van verbinden is augmented reality (AR). AR 
verbindt de realiteit met de viruele wereld. Dit gebeurt via tags, 
waarbij een soort barcode gescand wordt (zoals een QR-code) om 
via internet bijbehorende informatie te krijgen, of via apps zoals bv. 
Layar, waarbij over het camerabeeld van een smartphone een laag 
wordt   gelegd met extra informatie over het beeld waar de camera 
op gericht is. Verhalen uit het heden en verleden, informatie, foto’s 
en fi lms worden gelinkt aan de plek waar men op dat moment is.

7.2 Recreatieve routes

Wandel- en fi etsroutes zijn op zichzelf al verbindende elementen. 
Verbindende routeaanduidingen zijn onderdeel hiervan.
Van Grave tot Budel-Dorplein is een wandelroute te volgen langs de 
Peel-Raamstelling, aangegeven door de routepaaltjes met beeld-
merk. De fi etsroute wijkt hier op verschillende plaatsen van af 
omdat het pad langs de stelling niet overal toegankelijk is voor fi et-
sers. Op de routepaaltjes wordt daarom ook de fi etsroute aangege-
ven. Waar mogelijk wordt de aansluiting met  knooppuntenroutes 
aangegeven.

Afb . 7.2 Voorbeeld routepaaltje.

Afb . 7.3 Digitale informatie, te verkrijgen via tags of apps.
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7.4 Het beeldmerk

Het hiernaast afgebeelde beeldmerk (afb  7.4) komt op verschillende 
plaatsen terug: op informatieborden, op routepaaltjes langs de 
gehele stelling, aan de uiteinden op de verblijfsplekken als kunst-
werk  (zie bijvoorbeeld afb . 6.35, waar het beeldmerk is uitgevoerd 
in cortenstaal), op vlaggen, folders etc. Ook in dit rapport is het als 
verbindend element toegepast.

Afb . 7. 4 Beeldmerk Peel-Raamstelling.
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Dit rapport is in eerste instantie tot stand gekomen  in 

opdracht  van de Dienst Landelijk Gebied te Roermond.

Eind 2014 heeft  het Peelnetwerk besloten de Peel-

Raamstelling bekendheid te geven onder een breed publiek. 

In samenwerking met dit netwerk is deze herziene versie van 

het rapport ontstaan.


