
 

Art. 47 vragen over vermiste vliegers 

Tilburg, 1 mei 2016  

Aan het College van Burgemeester en Wethouders,  

 

Geacht College,  

De NOS bericht vandaag over vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog waarvan de vermiste 

personen bekend zijn en voor zover bekend de vliegtuigwrakken nog niet zijn opgegraven. De 

Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 en de NOS hebben een lijst opgesteld met deze gegevens. In 

Tilburg en Udenhout zou het om 3 vliegtuigen gaan met vijf Duitse vliegers en 3 Amerikaanse 

vliegers.  

De NOS bericht als volgt (01-05-2016): 

In Nederland liggen mogelijk nog 501 restanten van vliegtuigen met de 

stoffelijke overschotten van 1085 vermiste bemanningsleden uit de Tweede 

Wereldoorlog in de bodem. Dat blijkt uit een analyse van de NOS in 

samenwerking met de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945. Met name in 

Zuid-Nederland worden nog veel vliegers vermist. Ook rondom Arnhem en 

Nijmegen liggen mogelijk nog veel vliegtuigwrakken in de grond. 

Het gaat om vliegers die sinds de vliegtuigcrash vermist zijn en waarvan de 

locatie van de crash na de oorlog niet is afgegraven. Meer dan de helft van 

alle vermiste bemanningsleden zijn neergestort in de Waddenzee, 

het IJsselmeer of de Westerschelde. Het is in het water veel moeilijker om 
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vliegtuigwrakken te lokaliseren en op te graven, waardoor de meeste 

neergestorte vliegtuigen daar nog liggen.  

Op de kaart staan de namen van 247 Duitse vliegers, 228 Amerikanen en 

600 bemanningsleden die vlogen namens de Britse RAF. 
 

De PvdA fractie is geschrokken van deze informatie en heeft de volgende vragen aan het college: 

1. Is het college op de hoogte van de gegevens over vliegtuigwrakken die zich in het 

grondgebied van Tilburg en Udenhout zouden bevinden? 

2. Wat gaat het college met deze informatie doen? 

3. Is het gemeentebestuur van Tilburg ooit benaderd geweest door nabestaanden van de 

gesneuvelde vliegers? 

4. Zo ja, waartoe heeft dit contact of hebben deze contacten geleid? 

5. Is het college bereid, mocht dat aan de orde zijn, om vliegtuigwrakken op te graven en de 

mogelijke stoffelijke overschotten aan de nabestaanden over te dragen? Graag met uitleg. 

Met vriendelijke groet,  

Bea Mieris 

 


