
De wandeling begint bij de 

Feurtherpoort richting Oude 

Rijksweg Noord. Daar waar 

mogelijk zijn de foto’s zo geplaatst 

dat, zij het menigmaal met enige 

moeite, de wandelaar in staat is een 

vergelijking te maken met de 

situatie 1945  anno nu, 75 jaar 

later. 

 

Raadhuisplein  

- Een monument met de namen van 

de oorlogsslachtoffers van 

Susteren. 

- Herdenkingssteen bij door majoor 

Evans geplante boom.  

- Lezenaar met foto voormalig 

gemeentehuis in 1945. 

 

Louerstraat 14  

Woning waar 17 januari 1945 het 

hoofdkwartier van de Queens RR 

onder leiding van  Majoor Evans was. 

Herdenkingsteen. 

 

Hoek Feurthstraat / Stationsstraat 

Tekening gevecht 17 januari 1945 in 

Engelse krant 

 

Hoek R.v.Gelderstr. / Stationsstraat  

Lezenaar met pand Stationsstraat 1 en 

op de achtergrond café Claessen en 

groentewinkel.(Feurthstraat). 

 

Basisschool In’t Park (R..v. Gelder) 

Kunstwerk van Miep Mostard Spelen 

in Vrijheid refererend aan een 

uitspraak van majoor Evans.  

 

 

Parkje hoek Marialaan//school  

Drie lezenaars met thema ‘Ook 

kinderen stierven’.  

 

Schoolpad  

Bij het monumentje ‘de Wissel’ ligt  

ter zijde een gedenksteen aan een 

Joodse familie Voss, die in 1942 is 

weggevoerd. 

 

Kerk Mariaveld  

Twee lezenaars met foto’s van de 

klokkenroof en Mariakerk lente 1945. 

 

Spoorstraat bij Onderkampstraat.  

Vier lezenaars met thema: Opslag 

munitie en ander oorlogstuig (o.a. 

Rijkskamp a/d Baakhoverweg). 

 

NS-station Susteren 

Plaquette met namen gesneuvelde 

NS-medewerkers. 

 

Spoorstraat richting Stationsstraat 

Twee lezenaars met NS-station lente 

1945 en  foto ploeg Allertz. Allertz 

sneuvelde bij het bombardement van 

1 september 1944. 

 

Stationsstraat 27. 

Voormalig woning en praktijk 

huisarts Mostart, die tot enkele dagen 

voor de bevrijding in Susteren bleef. 

 

Molenlaan/Willibrordstraat 

(perk met paard). 

Vier lezenaars:  

- Beschadigde foto de Sjtadsmeule 

- Drie lezenaars met luchtfoto’s 26 

december 1944 

Salvatorplein (kerkplein) 

- Vijf foto’s begin aanval uit zuiden 

op 17 januari 1945 ter hoogte van 

de Vloedgraaf  (aan de Rijksweg 

Zuid). 

- Viertal foto’s kerk en omgeving 

voormalige jongensschool. 

- Op het kerkhof graf van Engelse 

piloot Arkle. 

- Amelbergakerk: donkere stenen 

geven de inslagen van granaten aan. 

 

Wijnstraat.  

- Vanuit Jodenstraat richting rotonde 

drie foto’s’(bomenrij): o.a.Villa de 

Wal, brug over de Rode Beek op 17 

januari 1945. 

- Rotonde richting  Salvatorstraat 

(andere kant terug) met foto’s 

Wijnstraat (op de bomenrij). 

- Perkje met gedicht  Vrijheid  van 

Piet Zits over het uitblijven van de 

bevrijding met 2 omgevingsfoto’s. 

 

Salvatorstraat. 

Bomenrij met drie foto’s van 

Salvatorstraat  anno januari 1945. 

 

Marktstraat.  

Bomenrijen met ca. 20 foto’s  van  

Susteren en actiefoto’s. Nadruk op 

gebouwen aan de Marktstraat, maar 

ook uit de directe omgeving zoals 

Winkelstraat, Feurthstraat en 

Rijksweg Noord 

Bij pand Marktstraat 36 ligt een 

gedenksteen aan een Joodse familie 

Mimetz, die er tot 1942 gewoond 

heeft en daarna is weggevoerd.  

 

Willibrordusplein 
Dit plein, centraal gelegen, kan als 

begin- en eindpunt worden gebruikt. 

Hier zijn een aantal informatieve 

teksten en afbeeldingen aangebracht. 

 

Tien borden met een keuze uit 

belangrijkste gebeurtenissen in de 

periode september 1944 t/m de 

bevrijding op 17 januari 1945. 

 

1. Bombardement rangeerterrein 

september 1944; 

2. 18/19 september 1944 

Amerikaanse tanks; 

3. 7 november: Evacuatie; 

4. 15 januari: Bevrijding 

Baakhoven; 

5. 16 januari: Bevrijding Dieteren; 

6. 17 januari: Bevrijding Susteren; 

7. 18 januari: Bevrijding Heide; 

8. Noodkerkhof militairen Dieteren; 

9. Munitieopslag Rijkskamp aan de 

Baakhoverweg; 

10. Wederopbouw, een nieuw begin. 

 

Zes lezenaars met aandacht voor: 

- Gesneuvelde Britse soldaten; 

- Fragmenten uit dagboeken; 

- Gemeentelijke gegevens juli 1945. 

 

Zes doeken met afbeeldingen van een 

maquette van het stadje Susteren met 

haar versterkingen. Met de 

wederopbouw verdwenen de laatste 

restanten van het eeuwenoude 

Suestra, zoals de stadsgracht en wal..



 

Vereniging van Natuurvrienden Susteren 
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