
Themaroute beleef de oorlog

De route kan eventueel vanaf elk willekeurig wandelknooppunt gestart worden.
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Route 1 34,7 km Wandelknooppunt

Startlocatie

Wandelnooppunt hotspots (zie binnenin deze folder)

Route 2 24,5 km

Route 3 15,5 km
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Knp. 77 De Nieuwenhof
“Domein” betekent “van de heer” en het voorvoegsel 
“kroon” maakt duidelijk, dat koning of vorst er de 
eigenaar van was. In 1822 maakt koning Willem I de 
staat op van zijn domeingoederen. Voor Mill is dat o.a.de 
hoeven De Nieuwenhof.

Hotspots themaroute Beleef de oorlog Knp. 75 Oorlogsmonument Mill
Hèt oorlogsmonument van Mill, een 2 meter hoog vrouwenfiguur, is 
ontworpen door Peter Roovers en is in 1949 onthuld. Op het voetstuk is 
een plaquette bevestigd met 50 namen van personen, burgers en militairen, 
die tijdens de Slag bij Mill zijn omgekomen. Later is er ook een plaquette 
bij geplaatst met namen van Nederlanders die in Nederlands-Indië zijn 
omgekomen. Het vrouwenfiguur beeld een achtergeblevene uit en draagt 
een bloemenguirlande. De tekst op de sokkel luidt: Ter nagedachtenis aan de 
hier gesneuvelden op 10 en 11 mei 1940.

Knp. 72 en 75 De Peelraamstelling
Het Defensiekanaal of Peelkanaal werd in 1939 in de 
Peel gegraven - vanaf Griendtsveen - als onderdeel van 
de Peel-Raamstelling. Het kanaal reikt tot de Raam, een 
riviertje boven Mill. Het deed dienst als afwateringskanaal 
en antitankgracht, waardoor het al snel de naam 
Defensiekanaal kreeg. Aan de westzijde werd een 
80 kilometer lange verdedigingslinie gebouwd met 
mijnenvelden, kazematten, prikkeldraadversperringen. 
Deze werd de Peel-Raamstelling genoemd.

Knp. 24 Millse hei en vliegveld Mill B89
De Millse hei of Nieuw Mill zoals die bekend is van voor 
de oorlog. Bij de grind- en zandopgraving ter plaatse 
worden nu nog fossielen gevonden van meer dan een 
miljoen jaar oud. 

In de oorlogsjaren 1944, 1945 is op de Millse hei 
door de Britten een vliegveld aangelegd. Foto van de 
startbaan met aan weerszijden plaats voor 100 jagers. 
Op een gegeven moment was deze toestand optimaal 
operationeel.

Tussen Knp. 73 en Knp. 72  
Monument Asperge-versperring
In de spoordijk van de spoorlijn Boxtel-Wesel resteren de 
uit twee delen bestaande, op ca. 50 meter ten oosten en 
ten westen van de plaats waar deze de Peel-Raamstelling 
kruist, overblijfselen van een ASPERGE-VERSPERRING, die 
aangelegd werd in 1939 en onderdeel uitmaakt van de 
stelling.  Door het stellen van de versperring ontspoorde 
op 10 mei 1940 ter plaatse een Duitse pantsertrein. 
De restanten van verwrongen asperges in de westelijke 
versperring herinneren nog aan deze ontsporing.

Knp. 69 Tongelaar
Tongelaar is een eeuwenoud landgoed. Op de plaats van 
het kasteel lag al in de negende eeuw, op een natuurlijke 
verhoging temidden van uitgestrekte moerassen en 
bossen, een vluchtburcht of ‘motte’. In zijn huidige vorm 
dateert het kasteel van de vijftiende eeuw. 
Het monument in kasteel ‘Tongelaar’ te Mill  is opgericht 
ter nagedachtenis aan vijf Nederlandse militairen van het 
3-I 6e Regiment Infanterie die op 10 mei 1940 in de strijd 
tegen de bezetter zijn omgekomen. Kasteel ‘Tongelaar’ 
was in de meidagen van 1940 in gebruik als kwartier van 
het 3-I-6e Regiment Infanterie dat was betrokken bij de 
strijd om Mill op 10 en 11 Mei 1940.

Knp.. 26 
Monument voor Nederlandse Militairen
 “Monument voor Nederlandse Militairen” van Cees 
Braat, ter nagedachtenis aan de kanonniers van de IIIde 
afdeling van het 20ste Regiment Artillerie, die in de slag 
om Mill op 10 mei 1940 een Duitse aanval afsloegen, 
op de hoek van de Dellenweg en de Zeelandsedijk in 
Langenboom. Tijdens het gevecht moesten de stukken 
8staal een kwart slag gedraaid worden omdat de Duitser 
van een andere kant afkwamen dan verwacht. Dit moest 
met handkracht gebeuren. Daardoor stonden de stukken 
niet meer in rij zodat maar enkele kanonnen gebruikt 
konden worden.

Knp. 49 Gedenksteen
Op 10 mei 1940 brandde, door oorlogshandelingen,  
een groot aantal boerderijen aan de Roijendijk en 
Langenboomseweg af. In het kader van de wederopbouw 
werd in 1941 gestart met een bouwprogramma dat 
voorzag in de bouw van een groot aantal (+/- 47) 
vrijwel identieke boerderijen en in het dorp 54 
woningen (Ir.Dr.Ringersstr.,Vloetsestr. en Domeinenstr.) 
Een gedenksteen in de gevel herinnert nog aan die 
dramatische dag in 1940.


