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Oorlogsmonument: gedenkteken gesneuvelde Welshmen 
onderaan de brug van het Albertkanaal
Viersel

Locatie van de Amerikaanse luchtafweerbatterij ‘D’ van 
het 126th AAA Gun Battalion
Naast de snelwegbrug van Pulle

Locatie waar zoeklichten stonden van het 42nd Search-
light Regiment. Minstents twee V1’s stortte hier neer. 
Gebied tussen het Netekanaal en Viersel

Oorlogsgraven van het Gemenebest, graven van korporaal 
Thursby en Soldaat Bird
Kerkhof Viersel

Locatie waar op 27 oktober 1944 om 04.30 uur de 
Amerikanen hun eerste  twee V1’s uit de lucht schoten
Vierseldijk
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Kasteel van Hovorst werd na de bevrijding meermaals bezet door 
zowel Britse als Amerikaanse militairen
Hofstraat 4 Viersel

Aan de brug van Massenhoven werden op 5 september 1944 de eerste 
Britse verkenningstroepen met een pantserwagen waargenomen
Brug Massenhoven

Massenhoven bevrijd
Dorpspark

Gedenkteken voor Canadese luitenant Cowan die op 21 
september 1944 sneuvelde
Kerkhof Massenhoven

Locatie waar zoeklichten stonden van het 42nd Searchlight 
Regiment
Omgeving Bogaereweg

10

11

12

13

14

In het Hof van Liere installeerde zich vanaf 18 oktober 1944 
de 155de Anti Aircraft Operation Room. In de hal werd een 
communicatiecentrum ingericht.
Hofeinde 3, Zandhoven 

Hoofdkwartieren van het 86ste Heavy- Anti- Aircraft Regiment en 
het 73 ste Light- Anti-Aircraft Regiment
Centrum Zandhoven

Zandhoven bevrijd
Amelbergastraat, Zandhoven

Historische locatie Poolse Luchtafweerbatterij
Omgeving Heistraat - Haveraad, Zandhoven 

Het domein Hooidonck werd fel gehavend na twee inslagen van 
V1-bommen dit op 4 en 10 februari 1945
Langestraat 170, Zandhoven 
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Locatie waar zoeklichten stonden van het 42nd Searchlight 
Regiment
Langestraat - Kruisdreef, Pulderbos

Amerikaanse en Britse engineers verbeterde deze toegangsweg 
naar het hospitaal
Kruisdreef, Pulderbos

Een preventorium vol soldaten
Reebergenlaan, Pulderbos

Locatie van het 29ste Amerikaanse veldhospitaal van 21 
november 1944 tot 19 april 1945.
Reebergenlaan 4, Pulderbos

Vanaf 18 oktober 1944 de locatie van Batterij 273 (B-troop) van 
het 86 HAA regiment met 4 zware 3,7 inch kanonnen
Omgeving Kievitslaan - Witte Hoeve, Pulderbos
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21 Krabbels: locatie van een Brits kampement. Het verzet verstopte 
er piloten en een geheime radiopost
Omgeving Pulderdijk - Heirbaan, Pulle

Vanaf 18 oktober 1944 de locatie van Batterij 218 van het 73 LAA 
regiment met 40 mm Bofors
Omgeving Heirbaan - Pullaard, Pulle 

Oude parochiezaal Pulle, hoofdkwartier van Batterij 218, men 
gebruikte het als depot en eetplaats
Dorpsstraat 42, Pulle

Locatie waar zoeklichten stonden van het 42nd Searchlight 
Regiment
Omgeving Boudewijnlaan - Dorpsstraat, Pulle

Pulle bevrijd
Dorpsstraat, Pulle
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Nabij de kinderboerderij vond een V2-inslag plaats op 23 
november 1944. 3 huizen werden zwaar beschadigd en 2 
personen raakten gekwetst
Cauwenberglei 46, Pulle
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Een V2-inslag, maar geen schade enkel een krater in de beek 
genoemd ‘de raketput’
Molenbeek - waterzuivering, Pulle
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Kampement ‘Royal Electrical and Mechanical Engineers’. 
Zij zorgde o.a. voor het onderhoud van de voertuigen en kanonnen
Oude brouwerij, centrum Pulderbos
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Locatie van een batterij van het Amerikaanse 184th AAA Gun 
battalion. Zij kwamen vanuit Parijs op 9 november 1944
Omgeving Groenstraat, Pulderbos
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De bevrijding van Viersel
Herentalsebaan, Viersel301,2 KM

92

18



Thursby en Bird kregen 
een veldgraf aan de 
brug. Op 20 en 21 
november 1947 werden 
hun lichamen ontgraven 
en overgebracht naar 
het kerkhof van Viersel 
waar ze nog steeds hun 
eeuwige rust vinden.
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Tot op vandaag de dag lopen er nog 
steeds onderzoeken naar hoe onze 
gemeente WOII beleefd heeft. 
Bron foto’s en info: Liberation Route
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We nemen je mee doorheen de 
geschiedenis van de gemeente 

Zandhoven.

In de vroege avond van 9 september 1944 
ging een patrouille van het 4th Battalion 
Welch Regiment met korporaal David Thursby, 
soldaat Ronald Charles Bird en een -tot nog 
toe- onbekende soldaat vanuit Broechem op 
weg naar Viersel om daar te onderzoeken 
of men een geschikte locatie kon vinden 
om het Albertkanaal over te steken.  Aloïs 
Huybrechts, de zoon van de veldwachter, zag 
hen en begeleidde hen mee naar de brug. 
Aan de brug aangekomen moest hij van de 
tommy's weggaan omdat het te gevaarlijk kon 

zijn, ‘out out’ zeiden ze. De Duitsers die tussen 
Massenhoven en Vierseldijk zaten hadden een 
goed zicht op de overkant van het kanaal en 
hadden de Engelsen gezien. Een Duitse soldaat 
zwom het 50 meter brede kanaal over en was 
niet zichtbaar voor de Engelsen die ondertussen 
bovenop ‘de ramp’ lagen. De Duitse soldaat 
schuilde tegen de onderkant van de ramp 
(langs de kant van Massenhoven) en wierp op 
aanwijzen van de andere Duitse soldaten een 
granaat bovenop de ramp richting de Engelse 
patrouille. 

Korporaal Thursby en soldaat Bird waren op 
slag dood. De derde soldaat rolde langs de kant 
van de Kerkstraat (nu Watersportlaan) naar 
beneden. Hij was ernstig gekwetst, maar lag 
nog steeds in de vuurlijn van de Duitsers en kon 
hierdoor niet onmiddellijk ontzet worden. Hij riep 

Viersel is bevrijd, maar de oorlog is nog niet 
afgelopen. Vanaf oktober 1944 verblijven er 
geallieerde luchtafweereenheden in Viersel, 
onder andere op het kasteeldomein Hovorst en 
in de Brouwerij aan Vierseldijk. Ze bemannen 
het naburige afweergeschut dat deel uitmaakt 
van de geheime verdedigingsoperatie Antwerp 
X, de geallieerde poging om zoveel mogelijk V1-
bommen tegen te houden. 

Boven Vierseldijk halen de Amerikanen op 27 
oktober om 4.30 uur ‘s ochtends hun eerste V1-
bommen neer. Battery D, 126th Anti Aircraft Gun 
Battalion schiet raak en twee onbemande Duitse 
vliegtuigen exploderen in de lucht. 

‘I am a Tommy’. De familie Thys lag angstig 
af te wachten in de kelder en durfde zich 
niet tussen de schietende partijen te wagen. 
Uiteindelijk is deze soldaat na minstens één 
uur opgehaald door een pantserwagen en naar 
een veldhospitaal gebracht. Bepaalde verslagen 
vermelden dat deze soldaat overleden is aan 
zijn verwondingen en op Schoonselhof begraven 
is. Dit is echter nog niet definitief bevestigd. De 
Duitsers tekende het voorval met de Welch en 
het buitmaken van een ‘bren en stengun’ op in 
hun ochtendrapport van 10 september 1944.


