1 Joe Mann gedenksteen aan de Boslaan Zuid
Op het bordje bij de gedenksteen van Joe Mann (geboren op 8/8/192 - 19/9/1944 ) staat: “In de directe
omgeving van de plaats waar Joe Mann op 19/9/1944 sneuvelde, werd in 1984 deze gedenksteen onthuld. De
Amerikaanse parachutist Joe Mann was betrokken bij de verovering van de brug over het Wilhelminakanaal. Hij
redde het leven van zijn kameraden door de explosie van een granaat met zijn rug op te vangen. Voor deze
daad ontving hij postuum de hoogste Amerikaanse militaire onderscheiding “Medal of Honor “ De gedenksteen
is ontworpen door A. Jacobs en vervaardigd door IBC Best. Op 8 juni 1949 werd Joe Mann herbegraven in de
VS, Greenwood Memorial Terrace in Spokane in de staat Washington.
2 Wilhelminakanaal
Het kanaal loopt vanuit de Zuid-Willemsvaart bij Laarbeek naar de Amer bij Geertruidenberg en is 68 km lang.
De 1e serieuze plannen dateren al vanaf 1794. Het echte plan kwam pas in 1890. Nadat de technische en
financiële problemen waren opgelost, ging de 1e spade in 1913 de grond in. Vanaf 1918 werden de
graafmachines ingezet, nadat deze eerst dienst hadden gedaan in de 1e wereldoorlog om loopgraven te maken.
In april 1923 was het kanaal gereed.
3 Dommel
De bron van de Dommel ligt op 77 meter hoogte in Peer en komt na 35 km bij Borkel en Schaft ons land
binnen. In Den Bosch komt de Dommel samen met de Aa om als Dieze in de Maas verder te stromen op 2 m
hoogte. Het verval is dus 75 meter over een afstand van 120 km. In deze rivier zijn minstens 8 watermolens.
Er leven zo’n 35 soorten vis in deze rivier.
De afvoer van de Dommel is zeer onregelmatig en is afhankelijk van de hoeveelheid regen, die is gevallen in
het bekken van de Dommel. Op het moment dat de Dommel samenvloeit met de Aa is de gemiddelde afvoer 14
m³/s. In droge tijden kan dit slechts enkele kubieke meters per seconde bedragen, tot in extreem natte tijden
een afvoer van 100 m³/s. Door de intensivering van de landbouw en veehouderij en de daarbij gebruikte
kunstmest en de dierlijke mest werd de Dommel zeer voedselrijk. Daarbij werd de Dommel vervuild door de
industrie en het afvalwater van huishoudens. In 1963 kwam er in Eindhoven een waterzuiveringsinstallatie.
Om het overstromingsgevaar tegen te gaan zijn er retentievijvers aangelegd.
De laatste jaren is veel tijd en geld besteed aan het terugbrengen van de Dommel in zijn natuurlijke waterloop.
Sinds 2013 stroomt hij tussen Eindhoven en Boxtel door de originele loop.
4 Willem-Hikspoorsbrug
De Willem-Hikspoorsbrug over de Dommel is genoemd naar de tuinder, die de Duitsers uit Nuenen overtuigde
dat deze brug geen 8 ton kon dragen. Wat niet waar was! Hierdoor moesten de Duitse tanks op 19 september
1944 omrijden om een tegenaanval te beginnen tegen de Britten die oprukten naar Arnhem.
5 Klooster Soeterbeeck en landhuis genoemd “Kasteel van Soeterbeek”
Al in 1448 stichtte pastoor Henricus Sanders hier het klooster Soeterbeeck. Na de Vrede van Munster in1648
was de katholieke godsdienst in deze regio niet toegestaan en is het klooster in 1731 ontruimd. Direct na de
Dommelbrug staat het huidige landhuis, gebouwd in 1938 in opdracht van oud-burgemeester van Nuenen
(1921-1931), Jhr. mr. Jan Smits van Oyen sr.
6 Nuenense Broek
Het Nuenense Broek is een natuurgebied ten noordwesten van Nuenen van ca 125 ha. Vroeger was dit een
moerasgebied. De bodem bevatte namelijk Brabantse leem, die ondoordringbaar is voor water. Vincent van
Gogh (1883-1885) haalde hier zijn inspiraties. In het voorjaar is het hier misschien wel de mooiste periode. Het
bloeiende speenkruid, de bosanemonen en de pinksterbloemen staan hier in grote aantallen. Het is een nat
gebied door de overstromingen van de Dommel. Er staan veel snel groeiende populieren en de oeverbegroeiing
bestaat uit de hazelaar en de kers. Brabants Landschap werkt samen met Waterschap De Dommel om deze
kleinschalige rustgevende gebieden samen te voegen naar 125 ha.
7 Watermolen van Wolfswinkel
De Watermolen van Wolfswinkel met zijn geschiedenis vanaf 1300 t/m 1940/1947. Zie volledige tekst op het
informatiebord.
8 Joe Mann monument
Het Joe Mann monument herdenkt de bevrijding van Best door de geallieerde militairen. De reden dat het Joe
Mann heet, komt vanwege de actie van de Amerikaanse parachutist Joe Mann. Het monument werd onthuld op
17/9/1956 bij het natuurtheater/paviljoen. Het is ontworpen door A. Berntsen. Het materiaal bestaat uit 4
betonnen zuilen van 6,50 meter. Op 1/3 van de hoogte bevindt zich een reliëf van soldaten, die rouwen om een
soldaat op de grond. Tekst: Zijn buitengewone voorkomendheid en zijn schitterende gedrag waren een
eeuwigdurende inspiratie voor zijn kameraden voor wie hij zijn leven gaf. Symboliek: De Pelikaan is een
christelijk symbool voor totale zelfopoffering. Volgens de legende voedt de vogel zijn jongen met eigen bloed.
9 Lt. Col. Robert G. Cole gedenksteen
Op deze plaats werd Robert G. Cole door een Duitse sluipschutter doodgeschoten op 18 september 1944. Hij
had zich ook in Frankrijk al onderscheiden door zijn heldhaftige optreden. En hiervoor werd hij geëerd met de
hoogste onderscheidingen: de Medal of Honor, het Purple Heart van de French Croix with Palm. Hij ligt
begraven op de Amerikaanse Begraafplaats in Margraten.

