
Eens….. Molenheide – Honderd jaar vliegveld Gilze-Rijen 
Heemkringtentoonstelling op zondag 4 juli aanstaande weer open 
 
Hebt u de huidige tentoonstelling van Heemkring Molenheide al bezocht? Aanstaande zondag 4 juli 
is Eens ….Molenheide – Honderd jaar vliegbasis Gilze-Rijen weer te bezichtigen.  
 
Met voorwerpen, uniformen, krantenartikelen, verhalen, héél veel foto’s en video’s schetst de Gilze 
en Rijense heemkring een beeld van de (voor)geschiedenis van het honderdjarige vliegveld, dat altijd 
veel impact op het reilen en zeilen in de gemeente heeft gehad.  
Een rijkgevulde expositie dus, waarvoor de heemkring versterking van vrijwilligers van De 
Traditiekamer van de vliegbasis kreeg. Hieronder vindt u wat voorproefjes.  
 
HOBAGHALLE AAN DE MOLENSCHOTSEDIJK 
Wie van de ouderen onder ons kent niet die betonresten langs de Molenschotsedijk, bijna in 
Molenschot. Tegenwoordig heet het daar Broekstraat. De meesten mensen noemden het een 
bunker. In juni 1991 zijn deze oorlogsresten voor een groot deel geruimd.  
Deze betonresten waren niet van een bunker 
maar van een hele grote hangar, 71 meter lang 
en 36 meter breed. Links en rechts zaten er nog 
uitbouwen aan van 9 meter, waar de grote 
hangardeuren in schoven als die open moesten. 
In deze hangaar deed de Duitse luftwaffe 
onderhoud en reparatiewerk aan vliegtuigen, 
meest bommenwerpers van het type Do 217 en 
Ju 88. Lange tijd was het niet helemaal duidelijk 
hoe de naam van deze hangar was, sommige 
mensen noemden hem Oberhalle. Recentelijk is 
vastgesteld, dat het een Hobaghalle was.  
 
OUDE MUNITIE 
Vóór 1991 gingen veel kinderen uit de omgeving daar spelen. Vanaf de Molenschotsedijk kon je er zo 
bijkomen. Die restanten waren kelder- en funderingresten. Het was er niet helemaal ongevaarlijk, 
want er werd veel oude munitie gevonden door kinderen. 
Nu (na de ruiming) is nog een groot stuk van de fundering aanwezig, maar het terrein is niet meer 
toegankelijk voor publiek. De afrastering van het vliegveld is na de ruiming een stuk opgeschoven in 
de richting van de weg. 
 
SPELEN MET ECHTE VLIEGTUIGEN 
Domeinen bood in 1966 afgedankte Harvards te koop aan. De vliegtuigen hadden er 2500 vlieguren 
opzitten, dat is minstens 750.000 km. 
De Harvards waren destijds tweedehands gekocht in Amerika en werden gebruikt bij de R.L.S. 
(Rijksluchtvaartschool) 
Vier van die verkochte Harvards stonden eind jaren zestig een paar jaar lang tegen de bosrand op 
een weiland (toen van Beenakkers) langs de Molenakkerweg. Dit is vlakbij het huidige viaduct over 
de A58 bij Verhoven. De koper/eigenaar had zelf nog geen plaats voor zijn gekochte toestellen en 
stalde de Harvards daar tijdelijk.  
Het was een mooi gezicht vier van die vliegtuigen op een rij, en veel kinderen uit de omgeving 
kwamen in en rond deze vliegtuigen spelen. Ook werden onderdelen uit de Harvards gesloopt als 
souvenir.  

 
 
 



GEVONDEN PLAAT VAN HARVARD B 122 
In het voorjaar van 2004 vond Peter van Opstal uit Gilze nog een stuk beplating (31 x 34,5 cm) van 
zo’n Harvard langs de bosrand, op de plaats waar ze toen stonden. Op de achterkant van die plaat 
staat het nummer B 122. Het is een bewijs dat de Harvard B 122 daar heeft gestaan. Deze plaat is nog 
in redelijke staat en is te zien in de tentoonstelling Honderd jaar vliegveld van Heemkring 
Molenheide.   

 
Harvard B 122 nog vliegend 

 
Harvards langs de bosrand 

 
Bezichtigen 
Belangstellenden kunnen voor deze tentoonstelling aanstaande zondag 4 juli van 14.00 uur tot 17.00 
uur terecht in Heemerf ’t Oude Raadhuis, Nieuwstraat 22 in Gilze. De tentoonstelling is tot en met 
december 2010 iedere eerste zondag van de maand (met uitzondering van augustus) te bezichtigen. 
De toegang is gratis. Bezoekers met rolstoel of rollater kunnen via de zij-ingang naar binnen. Groepen 
kunnen voor een bezoek buiten de openingstijden een afspraak maken (e-mailadres: 
secr@heemkringmolenheide.nl). Voor meer informatie over de Gilze en Rijense Heemkring 
Molenheide kunt u terecht op de nieuwe website www.heemkringmolenheide.nl 
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