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Activiteit:  lezing ‘Onderzoek naar sporen van WOII op 

de St. Jansberg e.o.’ 

Wanneer: donderdag 21 november a.s., aanvang 20.00 uur 

Locatie: Zaal De Pub, St. Janstraat 48, Ottersum 

 

 

         Gennep, 3 november 2019 

 

Aan de leden van de Historische Kring Maas en Niers  

en andere belangstellenden,  

 

In het kader van ’75 jaar na de bevrijding’ houdt de heer Willem Kuppens een lezing over de nog 

zichtbare sporen in het landschap van de WOI en WOII. In grote lijnen wordt het gebied 

Milsbeek, Plasmolen, Mook onder de loep genomen.  

                                     

Sprekend landschap 

Onderzoek naar sporen van WOII op de St. Jansberg e.o. 
 

In zijn presentatie zal de heer Kuppens primair ingaan op het door de Werkgroep WO2 

uitgevoerde onderzoek in het gebied van de St.Jansberg, de Kiekberg, het Zevendal, het 

Startsedal en de Oostberg/Mookerheide. Dat onderzoek is voor 95% afgerond en er valt 

inmiddels veel over te vertellen (het militaire verhaal, doelstelling en werkwijze van het 

onderzoek, voorlopige resultaten e.d.).  

Tijdens de lezing/presentatie zal hij ook aandacht besteden aan het inmiddels afgeronde 

onderzoek op de Wylerberg/Duivelsberg en het Landgoed Nederrijk en de resultaten daarvan. 

Alhoewel op Duits grondgebied geen onderzoek heeft plaats gevonden, zal hij ook enige 

aandacht besteden aan de nog aanwezige WOI en WOII-sporen in het Reichswald (ten noorden 

van de Diepen, Milsbeek). 

 

Na zijn loopbaan binnen de Koninklijke Luchtmacht en de politie is de heer Kuppens in dienst 

gekomen van het Bureau Archeologie van de gemeente Nijmegen. Aldaar is hij 13 jaar werkzaam 



geweest als achtereenvolgens veldmedewerker, veldtechnicus en projectleider. Al ruim 45 jaar is 

hij lid van de AWN* en AVL/LGOG.  

Als lid van de Werkgroep WO2 is hij min of meer verantwoordelijk voor de archeologische 

component van de onderzoeken. 

 

*AWN - Vereniging van vrijwilligers in de archeologie, afdeling 16 Nijmegen e.o. 

 

Een van de werkgroepen binnen de AWN-afdeling Nijmegen is de Werkgroep WO2.  

De werkgroep heeft als doel het in kaart brengen van het militaire landschap ten zuidoosten van 

Nijmegen, zoals dit is gevormd in de periode september 1944 (Operatie Market Garden) - 

februari 1945 (begin Operatie Veritable). Zie specifiek over de Werkgroep WO2 de website 

https://www.awnregionijmegen.nl/archeologie-wo-ii/. 

 

U bent van harte uitgenodigd voor deze lezing. Voor niet LGOG-leden bedraagt de entree € 3,00 

per persoon.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Bestuur van de Historische Kring Maas en Niers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 27 juni 2020 (datum onder voorbehoud) organiseert de Kring Maas en Niers een excursie  

naar de St. Jansberg e.o.  

 

 
 

 

 

https://www.awnregionijmegen.nl/archeologie-wo-ii/

