Onderzoek vliegtuig Molenstraat
Inleiding
Op verzoek van Stichting Aircraft Recovery Group 1940-1945 is er een onderzoek
gestart naar de exacte locatie van een neergestort vliegtuig in oorlogstijd door
vereniging Oud Stedebroec. Het zou gaan om een Messerschmitt 109 die door twee
Engelse jagers beschoten zou zijn en uiteindelijk zijn neergestort. Deze Messerschmitt
staat officieel geregistreerd als verloren gegaan boven het IJsselmeer.
Ooggetuige
Als eerste is ooggetuige Dhr. Desaunois benaderd om de locatie vast te stellen. Dhr.
Desaunois wist nog veel details te vertellen. Het was 22 september 1943 om 13:15, later
twijfelt hij wel aan het jaartal. Hij hoorde harde knallen en keek naar boven en zag dat
er een vliegtuig tollend naar beneden kwam. Hij schatte dat er op 100 meter hoogte een
man aan een parachute hard naar beneden kwam. Op dat zelfde moment nam het
vliegtuig een verticale positie aan en boorde zich in een sloot net achter Molenstraat
46, in die periode woonde daar mogelijk de familie Duin. De piloot kwam 200 meter
verder in een rietschoot achter een spoorlijn en had weliswaar gewond de crash
overleefd, Dhr. Desaunois dacht dat de piloot beide benen gebroken had.
Een tweede getuige dat het gecrashte vliegtuig heeft zien liggen is Dhr. Reus, deze
woont nu op Molenstraat 46(locatie). Deze man wijst ook dezelfde locatie aan zoals Dhr.
Desaunois aan geeft.
Vliegtuig
Het vliegtuig had zich diep in de sloot geboord, alleen het staartstuk stak boven het
water uit. De walkant was ook behoorlijk beschadigd, het gat in de walkant was
tientallen jaren zichtbaar. Duitsers hadden zich over het vliegtuig ontfermd en zover
mogelijk verwijdert. Dhr. Desaunois heeft met zijn vader enige tijd later nog een keer
gepeild hoe diep het gat in de sloot was, hij sprak hierbij over een diepte van zes meter
en meende dat dit het motorblok betrof. Bij baggerwerkzaamheden in 2006 kwamen nog
diverse stukken ijzer uit de sloot, hierbij is ook een nieuwe schoeiing geplaatst.
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Westfriesland Noord-Holland

Grootebroek

Google overzicht

Locatie vliegtuig

De situatie ter plaatse is complex, het wrak ligt tegen een schiereiland aan in de sloot.
Deze sloot is relatief smal te noemen en wordt ook deels overhangen door een
traditioneel schuitenafdak. Het bruggetje naar het als volkstuin ingerichte land is
verwijderbaar.
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