
Openingstijden 
April t/m oktober
Zaterdag en zondag | 13 – 17 uur 

Buiten deze tijden op afspraak

Entree 
Gratis tot 18 jaar 
Volwassenen € 1,–

Adres
Mars en Wijthdijk (nabij nummer 1)
5361 CS  Grave
Telefoon 
(0486) 47 59 48 (Graafs Museum)
06 34 47 38 48 
E-mail
gkm@graafsmuseum.nl
Website
www.graafsmuseum.nl

Rondleidingen
Op afspraak verzorgt het museum 
graag een rondleiding voor groepen 
vanaf ongeveer 15 personen. 
Hiervoor wordt een extra bedrag van 
€ 20,– per rondleider in rekening 
gebracht.

Kinderen
Het museum is ook erg interessant 
voor kinderen: in schoolverband, 
met verenigingen of natuurlijk met 
familie en vrienden. Het museum 
is veilig, educatief en bevat geen 
afschrikwekkende beelden.

Vrijwilligers 
U bent van harte welkom om 
als vrijwilliger voor het Graafs 
KazemattenMuseum aan de slag 
te gaan, bijvoorbeeld als suppoost 
of in de studiecommissie. Stuur 
een mail of bel het Graafs Museum 
voor meer informatie.

Informatie

Waar het landschap  
een verhaal vertelt
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Introductie Expositie

Graafs KazemattenMuseum
Het Graafs KazemattenMuseum is 
officieel geopend op 17 september 
2011, exact 67 jaar nadat Amerikaanse 
parachutisten de nabij gelegen Maas-
brug innamen. In dit museum wordt 
de Tweede Wereldoorlog in Grave 
en omgeving in beeld gebracht. Het 
museum is gehuisvest in de twee 
kazematten die aan de Graafse zijde 
de Maasbrug in de Tweede Wereld-
oorlog moesten verdedigen: Kazemat 
Noord, gelegen tussen de Maas en het 
riviertje de Raam, en Kazemat Zuid, 
gelegen aan de provinciale weg. 

De kazematten zijn gebouwd in  
1936 door het toenmalige Ministerie 
van Oorlog. 

Reden om de kazematten te bouwen 
vormde de dreiging van oorlog vanuit 
het oosten in de tweede helft van  
de jaren dertig van de vorige eeuw. 
Om bruggen over de IJssel, Waal en 
Maas afdoende te beveiligen werden 
bij deze bruggen zogenaamde rivier-
kazematten gebouwd en zij werden 
bemand door leden van de Politie-
troepen. 

Het Graafs KazemattenMuseum is 
een initiatief van Stichting Graeft 
Voort. Het onderzoeken en onder de 
aandacht brengen van het militaire 
verleden van Grave wordt actief 
door deze Stichting opgepakt. In het 
verleden werden deze activiteiten 
uitgevoerd door de Militaire Traditie-
kamer Grave, die inmiddels is op-
gegaan in de Stichting Graeft Voort. 
Het museum vormt een fraaie aan-
vulling op de vele oorlogsmusea in  
de omgeving, zoals het Bevrijdings-
museum in Groesbeek en het Liberty 
Park in Overloon. 

Het Graafs KazemattenMuseum wordt 
gerund door vrijwilligers. Met groot 
enthousiasme voor de historie van 
Grave en omgeving verwelkomen zij  
u graag in de kazematten.

Kazemat Noord en Kazemat Zuid
In Kazemat Noord worden de 
mobilisatie, de meidagen van 1940  
en de bezetting van Grave in beeld 
gebracht. Op de bovenverdieping 
vindt de bezoeker de situatie terug 
zoals deze op 10 mei 1940, bij de inval 
van de Duitsers, in Grave was. In 
de kamers op de benedenverdieping 
wordt een beeld gegeven van de 
mobilisatie en de bezetting. 

In Kazemat Zuid staat de bevrijding 
van Grave op 17 september 1944 
centraal. Op die dag landen 
honderden parachutisten van het  
504e regiment van de 82e Airborne 
Divisie in deze regio, om vervolgens 
Grave en haar omgeving te bevrijden. 

Op die dag landde pelotons-
commandant Luitenant John S. 
Thompson van de Easy Company  
van het 504e regiment met 16 van  
zijn mannen vlak bij de Graafse brug. 
Uiteindelijk slaagde het peloton erin 
de zuidkant van de brug in te nemen. 
Later die dag werd ook de noordkant 
van de brug ingenomen.

17 september herdenking bevrijding
De jaarlijkse herdenking van de 
bevrijding van Grave vindt plaats  
op 17 september om 19 uur bij het 
bevrijdingsmonument naast de 
Graafse brug, die in 2004 is om-
gedoopt tot John S. Thompsonbrug. 
Iedereen is welkom bij deze herden-
king, waarna aansluitend het Graafs 
KazemattenMuseum te bezoeken is.

Landschap van monumenten
Het museum is gelegen in een om-
geving die sinds de oorlog nauwe lijks 
veranderd is, waarbij u als bezoeker 
door hetzelfde landschap loopt als de 
bevrijders van toen. De twee rivier-
kazematten, het gemaal Van Sasse en 
het riviertje de Raam, de Graafse brug 
en de stuw: allemaal elementen die de 
Amerikanen in 1944 ook aantroffen. 

Deze locatie maakt deel uit van de 
zogenaamde ‘Liberation Route’: de 
route van Normandië tot Berlijn die 
de geallieerden volgden tijdens de 
bevrijding van Europa. 

Op deze route zijn in Nederland 
zogenaamde ‘luisterkeien’ neer-
gelegd: ook in Grave ligt een veldkei 
met daarop een informatiebord. 

Door het raadplegen van een telefoon-
nummer of internet via een Smart-
phone (QR-code) kan extra informatie 
over de locatie worden opgevraagd.

Graafs Museum
Tot de Stichting Graeft Voort behoort, 
naast het Graafs Kazematten- 
Museum, ook het Graafs Museum.  
Dit museum is gevestigd in de  
17e eeuwse Hampoort, de laatste over-
gebleven stadspoort van de vesting-
stad Grave en behorend tot de  
Top 100 der Nederlandse unesco 
monumenten. De rijke geschiedenis 
van Grave en omstreken wordt 
getoond in de vaste expositie  
‘Vensters op het Graafs erfgoed’. 
Daarnaast wordt in de moderne 
aanbouw driemaal per jaar een  
wissel tentoonstelling georganiseerd. 

Het Graafs Museum is geopend op 
woensdag t/m zondag 13 – 17 uur.



Openingstijden 
April t/m oktober
Zaterdag en zondag | 13 – 17 uur 

Buiten deze tijden op afspraak

Entree 
Gratis tot 18 jaar 
Volwassenen € 1,–

Adres
Mars en Wijthdijk (nabij nummer 1)
5361 CS  Grave
Telefoon 
(0486) 47 59 48 (Graafs Museum)
06 34 47 38 48 
E-mail
gkm@graafsmuseum.nl
Website
www.graafsmuseum.nl

Rondleidingen
Op afspraak verzorgt het museum 
graag een rondleiding voor groepen 
vanaf ongeveer 15 personen. 
Hiervoor wordt een extra bedrag van 
€ 20,– per rondleider in rekening 
gebracht.

Kinderen
Het museum is ook erg interessant 
voor kinderen: in schoolverband, 
met verenigingen of natuurlijk met 
familie en vrienden. Het museum 
is veilig, educatief en bevat geen 
afschrikwekkende beelden.

Vrijwilligers 
U bent van harte welkom om 
als vrijwilliger voor het Graafs 
KazemattenMuseum aan de slag 
te gaan, bijvoorbeeld als suppoost 
of in de studiecommissie. Stuur 
een mail of bel het Graafs Museum 
voor meer informatie.

Informatie

Waar het landschap  
een verhaal vertelt

©
 0

2-
20

15
 | 

O
n

tw
er

p:
 W

ei
js

te
rs

 &
 K

oo
ij

 v
or

m
ge

ve
rs



Introductie Expositie

Graafs KazemattenMuseum
Het Graafs KazemattenMuseum is 
officieel geopend op 17 september 
2011, exact 67 jaar nadat Amerikaanse 
parachutisten de nabij gelegen Maas-
brug innamen. In dit museum wordt 
de Tweede Wereldoorlog in Grave 
en omgeving in beeld gebracht. Het 
museum is gehuisvest in de twee 
kazematten die aan de Graafse zijde 
de Maasbrug in de Tweede Wereld-
oorlog moesten verdedigen: Kazemat 
Noord, gelegen tussen de Maas en het 
riviertje de Raam, en Kazemat Zuid, 
gelegen aan de provinciale weg. 

De kazematten zijn gebouwd in  
1936 door het toenmalige Ministerie 
van Oorlog. 

Reden om de kazematten te bouwen 
vormde de dreiging van oorlog vanuit 
het oosten in de tweede helft van  
de jaren dertig van de vorige eeuw. 
Om bruggen over de IJssel, Waal en 
Maas afdoende te beveiligen werden 
bij deze bruggen zogenaamde rivier-
kazematten gebouwd en zij werden 
bemand door leden van de Politie-
troepen. 

Het Graafs KazemattenMuseum is 
een initiatief van Stichting Graeft 
Voort. Het onderzoeken en onder de 
aandacht brengen van het militaire 
verleden van Grave wordt actief 
door deze Stichting opgepakt. In het 
verleden werden deze activiteiten 
uitgevoerd door de Militaire Traditie-
kamer Grave, die inmiddels is op-
gegaan in de Stichting Graeft Voort. 
Het museum vormt een fraaie aan-
vulling op de vele oorlogsmusea in  
de omgeving, zoals het Bevrijdings-
museum in Groesbeek en het Liberty 
Park in Overloon. 

Het Graafs KazemattenMuseum wordt 
gerund door vrijwilligers. Met groot 
enthousiasme voor de historie van 
Grave en omgeving verwelkomen zij  
u graag in de kazematten.

Kazemat Noord en Kazemat Zuid
In Kazemat Noord worden de 
mobilisatie, de meidagen van 1940  
en de bezetting van Grave in beeld 
gebracht. Op de bovenverdieping 
vindt de bezoeker de situatie terug 
zoals deze op 10 mei 1940, bij de inval 
van de Duitsers, in Grave was. In 
de kamers op de benedenverdieping 
wordt een beeld gegeven van de 
mobilisatie en de bezetting. 

In Kazemat Zuid staat de bevrijding 
van Grave op 17 september 1944 
centraal. Op die dag landen 
honderden parachutisten van het  
504e regiment van de 82e Airborne 
Divisie in deze regio, om vervolgens 
Grave en haar omgeving te bevrijden. 

Op die dag landde pelotons-
commandant Luitenant John S. 
Thompson van de Easy Company  
van het 504e regiment met 16 van  
zijn mannen vlak bij de Graafse brug. 
Uiteindelijk slaagde het peloton erin 
de zuidkant van de brug in te nemen. 
Later die dag werd ook de noordkant 
van de brug ingenomen.

17 september herdenking bevrijding
De jaarlijkse herdenking van de 
bevrijding van Grave vindt plaats  
op 17 september om 19 uur bij het 
bevrijdingsmonument naast de 
Graafse brug, die in 2004 is om-
gedoopt tot John S. Thompsonbrug. 
Iedereen is welkom bij deze herden-
king, waarna aansluitend het Graafs 
KazemattenMuseum te bezoeken is.

Landschap van monumenten
Het museum is gelegen in een om-
geving die sinds de oorlog nauwe lijks 
veranderd is, waarbij u als bezoeker 
door hetzelfde landschap loopt als de 
bevrijders van toen. De twee rivier-
kazematten, het gemaal Van Sasse en 
het riviertje de Raam, de Graafse brug 
en de stuw: allemaal elementen die de 
Amerikanen in 1944 ook aantroffen. 

Deze locatie maakt deel uit van de 
zogenaamde ‘Liberation Route’: de 
route van Normandië tot Berlijn die 
de geallieerden volgden tijdens de 
bevrijding van Europa. 

Op deze route zijn in Nederland 
zogenaamde ‘luisterkeien’ neer-
gelegd: ook in Grave ligt een veldkei 
met daarop een informatiebord. 

Door het raadplegen van een telefoon-
nummer of internet via een Smart-
phone (QR-code) kan extra informatie 
over de locatie worden opgevraagd.

Graafs Museum
Tot de Stichting Graeft Voort behoort, 
naast het Graafs Kazematten- 
Museum, ook het Graafs Museum.  
Dit museum is gevestigd in de  
17e eeuwse Hampoort, de laatste over-
gebleven stadspoort van de vesting-
stad Grave en behorend tot de  
Top 100 der Nederlandse unesco 
monumenten. De rijke geschiedenis 
van Grave en omstreken wordt 
getoond in de vaste expositie  
‘Vensters op het Graafs erfgoed’. 
Daarnaast wordt in de moderne 
aanbouw driemaal per jaar een  
wissel tentoonstelling georganiseerd. 

Het Graafs Museum is geopend op 
woensdag t/m zondag 13 – 17 uur.



Introductie Expositie

Graafs KazemattenMuseum
Het Graafs KazemattenMuseum is 
officieel geopend op 17 september 
2011, exact 67 jaar nadat Amerikaanse 
parachutisten de nabij gelegen Maas-
brug innamen. In dit museum wordt 
de Tweede Wereldoorlog in Grave 
en omgeving in beeld gebracht. Het 
museum is gehuisvest in de twee 
kazematten die aan de Graafse zijde 
de Maasbrug in de Tweede Wereld-
oorlog moesten verdedigen: Kazemat 
Noord, gelegen tussen de Maas en het 
riviertje de Raam, en Kazemat Zuid, 
gelegen aan de provinciale weg. 

De kazematten zijn gebouwd in  
1936 door het toenmalige Ministerie 
van Oorlog. 

Reden om de kazematten te bouwen 
vormde de dreiging van oorlog vanuit 
het oosten in de tweede helft van  
de jaren dertig van de vorige eeuw. 
Om bruggen over de IJssel, Waal en 
Maas afdoende te beveiligen werden 
bij deze bruggen zogenaamde rivier-
kazematten gebouwd en zij werden 
bemand door leden van de Politie-
troepen. 

Het Graafs KazemattenMuseum is 
een initiatief van Stichting Graeft 
Voort. Het onderzoeken en onder de 
aandacht brengen van het militaire 
verleden van Grave wordt actief 
door deze Stichting opgepakt. In het 
verleden werden deze activiteiten 
uitgevoerd door de Militaire Traditie-
kamer Grave, die inmiddels is op-
gegaan in de Stichting Graeft Voort. 
Het museum vormt een fraaie aan-
vulling op de vele oorlogsmusea in  
de omgeving, zoals het Bevrijdings-
museum in Groesbeek en het Liberty 
Park in Overloon. 

Het Graafs KazemattenMuseum wordt 
gerund door vrijwilligers. Met groot 
enthousiasme voor de historie van 
Grave en omgeving verwelkomen zij  
u graag in de kazematten.

Kazemat Noord en Kazemat Zuid
In Kazemat Noord worden de 
mobilisatie, de meidagen van 1940  
en de bezetting van Grave in beeld 
gebracht. Op de bovenverdieping 
vindt de bezoeker de situatie terug 
zoals deze op 10 mei 1940, bij de inval 
van de Duitsers, in Grave was. In 
de kamers op de benedenverdieping 
wordt een beeld gegeven van de 
mobilisatie en de bezetting. 

In Kazemat Zuid staat de bevrijding 
van Grave op 17 september 1944 
centraal. Op die dag landen 
honderden parachutisten van het  
504e regiment van de 82e Airborne 
Divisie in deze regio, om vervolgens 
Grave en haar omgeving te bevrijden. 

Op die dag landde pelotons-
commandant Luitenant John S. 
Thompson van de Easy Company  
van het 504e regiment met 16 van  
zijn mannen vlak bij de Graafse brug. 
Uiteindelijk slaagde het peloton erin 
de zuidkant van de brug in te nemen. 
Later die dag werd ook de noordkant 
van de brug ingenomen.

17 september herdenking bevrijding
De jaarlijkse herdenking van de 
bevrijding van Grave vindt plaats  
op 17 september om 19 uur bij het 
bevrijdingsmonument naast de 
Graafse brug, die in 2004 is om-
gedoopt tot John S. Thompsonbrug. 
Iedereen is welkom bij deze herden-
king, waarna aansluitend het Graafs 
KazemattenMuseum te bezoeken is.

Landschap van monumenten
Het museum is gelegen in een om-
geving die sinds de oorlog nauwe lijks 
veranderd is, waarbij u als bezoeker 
door hetzelfde landschap loopt als de 
bevrijders van toen. De twee rivier-
kazematten, het gemaal Van Sasse en 
het riviertje de Raam, de Graafse brug 
en de stuw: allemaal elementen die de 
Amerikanen in 1944 ook aantroffen. 

Deze locatie maakt deel uit van de 
zogenaamde ‘Liberation Route’: de 
route van Normandië tot Berlijn die 
de geallieerden volgden tijdens de 
bevrijding van Europa. 

Op deze route zijn in Nederland 
zogenaamde ‘luisterkeien’ neer-
gelegd: ook in Grave ligt een veldkei 
met daarop een informatiebord. 

Door het raadplegen van een telefoon-
nummer of internet via een Smart-
phone (QR-code) kan extra informatie 
over de locatie worden opgevraagd.

Graafs Museum
Tot de Stichting Graeft Voort behoort, 
naast het Graafs Kazematten- 
Museum, ook het Graafs Museum.  
Dit museum is gevestigd in de  
17e eeuwse Hampoort, de laatste over-
gebleven stadspoort van de vesting-
stad Grave en behorend tot de  
Top 100 der Nederlandse unesco 
monumenten. De rijke geschiedenis 
van Grave en omstreken wordt 
getoond in de vaste expositie  
‘Vensters op het Graafs erfgoed’. 
Daarnaast wordt in de moderne 
aanbouw driemaal per jaar een  
wissel tentoonstelling georganiseerd. 

Het Graafs Museum is geopend op 
woensdag t/m zondag 13 – 17 uur.



Openingstijden 
April t/m oktober
Zaterdag en zondag | 13 – 17 uur 

Buiten deze tijden op afspraak

Entree 
Gratis tot 18 jaar 
Volwassenen € 1,–

Adres
Mars en Wijthdijk (nabij nummer 1)
5361 CS  Grave
Telefoon 
(0486) 47 59 48 (Graafs Museum)
06 34 47 38 48 
E-mail
gkm@graafsmuseum.nl
Website
www.graafsmuseum.nl

Rondleidingen
Op afspraak verzorgt het museum 
graag een rondleiding voor groepen 
vanaf ongeveer 15 personen. 
Hiervoor wordt een extra bedrag van 
€ 20,– per rondleider in rekening 
gebracht.

Kinderen
Het museum is ook erg interessant 
voor kinderen: in schoolverband, 
met verenigingen of natuurlijk met 
familie en vrienden. Het museum 
is veilig, educatief en bevat geen 
afschrikwekkende beelden.

Vrijwilligers 
U bent van harte welkom om 
als vrijwilliger voor het Graafs 
KazemattenMuseum aan de slag 
te gaan, bijvoorbeeld als suppoost 
of in de studiecommissie. Stuur 
een mail of bel het Graafs Museum 
voor meer informatie.

Informatie

Waar het landschap  
een verhaal vertelt

©
 0

2-
20

15
 | 

O
n

tw
er

p:
 W

ei
js

te
rs

 &
 K

oo
ij

 v
or

m
ge

ve
rs


