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Inleiding 

Na  de landing in Normandië op 6 juni 1944 tot de capitulatie van Duitsland op 8 mei 1945 

heeft alleen al het Amerikaanse leger meer dan 280 vliegvelden aangelegd of opnieuw 

opgetuigd op het Europese continent. Deze z.g. Advanced Landing Grounds (ALG) dienen ter 

huisvesting van de tactische luchtstrijdkrachten, die direct steun verlenen aan het 

optrekkende landleger. Hierbij moet gedacht worden aan jagers, verkenningsvliegtuigen en 

medium zware bommenwerpers. 

De Amerikaanse 9e Airforce met haar IX Engineering Command is verantwoordelijk voor de 

aanleg van deze vliegvelden. 

Zo’n vliegveld wordt binnen een straal van 150km van het front aangelegd en moet - gezien 

de beweeglijkheid van het front – snel worden gerealiseerd en in gebruik worden genomen. 

Onder normale weersomstandigheden, met de benodigde materialen voorhanden en met 

niet te veel obstakels, wordt de landingsbaan binnen 1-2 weken gerealiseerd. De aanleg van 

het vliegveld bij Beek zal langer duren, wegens de noodzaak tot het rooien van 200ha 

boomgaard en de winterse vorst en dooiperikelen.  

Het moge duidelijk zijn, dat de faciliteiten een tijdelijk karakter dragen. Het constructieplan 

van landingsbaan en parkeerplatforms en in te zetten materialen zijn daarbij redelijk 

gestandaardiseerd en hangen af van aantal en soort toestellen, dat er gebruikt van moet 

gaan maken. 

Om veiligheidsreden krijgen de vliegvelden alle een code mee, i.p.v. de naam van de locatie. 

De Amerikanen gebruiken de codes A, Y of R, gevolgd door een volgnummer van 1 tot 

maximaal 99. Zo krijgt het vliegveld bij Beek de code Y-44 mee en het vliegveld bij Venlo Y-55 

(De 99 nummers voor A zijn dan al opgebruikt). Pas na de overgave van Japan in september 

1945 krijgen de vliegvelden bij de Amerikaanse luchtmacht hun locatienaam. 

Het eerste tijdelijk vliegveld is A-1 bij St.Pierre du Mont in Normandië, dat operationeel is 

een week na D-Day. Het laatste - door de Amerikanen aangelegd - veld is R-98 bij Bad 

Kissingen, Beieren op 27 augustus 1945. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Samenvatting  Airfield Yankee - 44 
 

➢ Airfield Yankee-44 (afgekort Y-44) is de codenaam voor het militaire vliegveld, dat ten 
zuiden van Beek(L) door het Amerikaanse leger wordt aangelegd. 

➢ Het vliegveld wordt binnen 2 maanden (van  februari - maart  1945) operationeel 
gemaakt. Hiertoe moet bijna 200 ha boomgaard  in de hoek Beek-Geulle-Ulestraten in 
rap tempo worden onteigend en gerooid. 

➢ Y-44 wordt door de Amerikanen gebruikt van medio maart – medio mei 1945. De opmars 
in Duitsland verloopt zo voorspoedig, dat het vliegveld maar enkele maanden nodig is en 
in feite alleen voor verkenningen wordt gebruikt. 

➢ Het vliegveld dient m.n. als uitvalsbasis voor verkennings- en bombardementsvluchten 

t.b.v. de geallieerde opmars  over de Rijn (operatie “Plunder”). 
➢ Op het hoogtepunt zijn er 3.000 militairen gelegerd met meer dan 90 toestellen. 
➢ Het vliegveld herbergt in de loop van de tijd verschillende soorten squadrons  en een 

heel scala aan typen vliegtuigen, die echter alle maar hooguit enkele weken blijven.  
➢ Eind mei 1945 wordt het vliegveld officieus aan de Nederlandse autoriteiten 

overgedragen. Per 1 augustus wordt het officieel een burgerluchthaven. 
➢ Beek is het enige vliegveld in Nederland, dat in de oorlog is aangelegd en operationeel is 

gebleven tot de dag van vandaag. 
 

 

2. Strategische achtergronden m.b.t. aanleg militair vliegveld Y-44 
 

2.1  Ondersteuning van de Rijnlandcampagne  

Na de mislukte luchtlanding bij Arnhem in 1944 staan de geallieerden voor de moeilijke taak 
de Ardennen en Eifel op de Duitse legers te veroveren. Het Ardennenoffensief betekent 
aanvankelijk een verdere terugslag voor de geallieerde legers, maar put ook de Duitse kracht 
uit. Gedurende bittere gevechten tegen het Duitse Westelijke Leger wordt tijdens de 
Rijnlandcampagne, in de periode januari-maart 1945, het Duitse leger op de westelijke 
Rijnoever teruggedrongen. Op 10 maart is de westelijke Rijnoever vrijwel geheel gezuiverd 
van Duitse troepen. 6000 geallieerden - voornamelijk Britten - hebben hierbij het leven 
verloren. De Duitse terugtocht over de Rijn verloopt ordelijk en wordt afgesloten met het 
opblazen van de Rijnbrug bij Wesel. 

De aanleg van vliegveld Y-44 is mede bedoeld als vooruitgeschoven post ter ondersteuning 
van de Rijnlandcampagne. De opmars verloopt echter veel sneller dan gedacht. Het vliegveld 
komt pas gereed na de afsluiting van deze campagne. 

 

2.2 Militaire situatie tijdens de aanleg van Y-44 

Onderstaande kaartjes laten de snelle opmars zien van de geallieerden in de periode 8 
februari - 8 maart 1945, waarbij het hele gebied ten westen van de Rijn in handen valt  van 
de geallieerden. In deze periode is men nog volop bezig met de aanleg van Y-44.  

 

 

 



 
Opmars der geallieerden t.o.v. locatie Beek,        ten tijde van de aanleg van Y-44 

 

2.2  Ondersteuning van operatie “Plunder” 
 

De staf van generaal Bernard Montgomery stelt in deze periode een nieuw plan op om de 

Rijn over te steken: Operatie “Plunder”. De operatie omvat o.a. een luchtlanding van drie 
divisies op de rechter-Rijnoever om de oversteek te dekken. In totaal maakt Montgomery 29 
divisies voor de aanval vrij, 400.000 man. Daarna zullen nog eens 600.000 man volgen. 

Operatie “Plunder” wordt vergemakkelijkt, doordat op 7 maart Amerikaanse troepen - 
onder generaal Omar Bradley - de Rijnbrug bij Remagen in handen krijgen en een 
bruggenhoofd op de rechter-Rijnoever kunnen opbouwen.  

Operatie Plunder start op 23 maart 1945 met als doel de Rijn over te steken bij Rees en 
Wesel, om vervolgens het belangrijke Ruhrgebied in handen te krijgen en op te rukken naar 
Berlijn.  

(Bron: Wikipedia) 

 

Het vliegveld Y-44 wordt op 22 maart in gebruik genomen, precies op tijd om operatie 

“Plunder”te kunnen ondersteunen. Het geallieerde opperbevel gaat er dan nog van uit, dat 
het oversteken van de Rijn en de vorming van een bruggenhoofd veel moeite en een lange 
periode in beslag zal nemen. Men verwacht forse tegenstand van de Duitsers op eigen 
bodem. 

De vorming van het bruggenhoofd verloopt echter ook nu veel eerder dan verwacht. De 
operatie verloopt zo voorspoedig, dat op 1 april de geallieerden al een groot bruggenhoofd 
aan de andere kant van de Rijn kunnen vestigen. De opmars wordt daarna voortvarend 
doorgezet. 

Allerlei ondersteunende eenheden, zoals de luchtverkenningseenheden, schuiven daarmee 
ook op, naarmate de geallieerde troepen doortrekken richting Ruhrgebied 

Het vliegveld Y-44 zal in deze periode dan ook geleidelijk “leeglopen”.  

 

 



3. De aanleg van Y-44 

(Bron en foto’s: dhr Palmen, Heemkundevereniging Beek, website IX Engineers-History) 
 

Als in september 1944 het Amerikaanse 7de legerkorps Zuid-Limburg bevrijdt, beginnen zij 
met het in gebruik nemen van veldjes voor hun kleine verkennings- en observatievliegtuigjes 
o.a. bij het Geusseltpark in Maastricht en op de St.Pietersberg. Echter, de 9th Allied Tactical 
Airforce (9th ATAF) - het Geallieerde luchtcommando in het gebied - wilt graag een 
vooruitgeschoven basis om de opmars in het Rijnland goed te kunnen ondersteunen. Hun 

bases in Noord-Frankrijk en Zuid-België zijn hiervoor ontoereikend en te ver weg gelegen. 
Omdat het hoofdkwartier van het 28th Tactical Air Command van de 9th ATAF v.a. oktober 
1944 in Maastricht gelegerd is, besluiten de geallieerden een steunvliegveld bij Maastricht 
aan te leggen. Op 27 januari 1945 vraagt de Amerikaanse Town Major van Beek - de 
geallieerde officier verantwoordelijk voor de interactie tussen de militaire en burgerlijke 
macht - toestemming aan de burgemeesters van de omliggende dorpen om het terrein 
tussen Beek, Geulle en Ulestraten te ontginnen voor de aanleg van een vooruitgeschoven 
tijdelijke luchtmachtbasis. 

Na een snelle onteigeningsprocedure, beginnen Amerikaanse genisten van het 846th 
Engineering Aviation Batallion van het IX Engineering 
Command met het rooien van de 188 hectare 
boomgaarden en met het aanvoeren van duizenden 
tonnen puin, afkomstig van Geleen , dat op 5 oktober 
1942 per abuis is gebombardeerd. Bij de start van de 
graafwerkzaamheden heeft men veel last van de 
bevroren grond en later van de drassigheid door de 
invallende dooi. Op het puin worden stalen platen 
gelegd en geklonken om zo (aanvankelijk) een 1200 m 
lange en 36 m brede landingsbaan en een taxibaan te 
construeren. Tevens worden 89 verharde 
parkeerplatforms, een (boogtent) hangar van 40 x 60 

m en een ondergronds brandstofdepot aangelegd. Het brandstofdepot worden gevoed 
vanuit de pijpleiding PLUTO (Pipe Lines Under The Ocean) die vanuit Antwerpen tot 
Maastricht wordt doorgetrokken; het verste punt dat PLUTO ooit is gekomen.  

     
Amerikaanse militairen slaan hun tenten op        Alfred Benedik (links) met Amerikaanse militairen 

bij het nog aan te leggen vliegveld Y-44.               tijdens de aanleg van Y-44. Alfred was ondergedoken 

                                                                                      tijdens de oorlog en fungeert nu als tolk 



              
  Aanleg landingsbaan door IX Engineering     De gebruikte ijzeren platen voor de landingsbaan 

 Command 29/1-23/3 1945                                Een origineel ligt in het Eyewitness Museum, Beek              

 
Wapens testen in de sneuuw: goed voor het thuisfront                                                                               

 

4. De operationele inzet van Y-44 
 

4.1  Een komen en gaan (bron: Jos Timmermans) 
 

De bouwt van het vliegveld is binnen twee maanden na de aanvraag geklaard. 

Vanaf 23 maart 1945 is het veld operationeel als een van de tientallen vooruitgeschoven 
velden van de 9th Allied Tactical Airforce. Als eerste landt een squadron lichte 
verkenningstoestellen van het 125th Liaison Squadron, dat sinds september 1944 bij het 
huidige Geusseltpark in Maastricht is gestationeerd. Vanaf 22 maart opereert het 31st 
Tactical Reconnaissance Squadron (31st TRS) van de 9th US Army Airforce vanaf het veld, dat 
inmiddels is omgedoopt tot Airfield Y-44, oftewel Yankee-44. Dit verkenningssquadron vliegt 
met de F-6 verkenningsuitvoering van de P-51 Mustang jager. Zij waren voorheen op de basis 
in Jarny (Noord-Frankrijk) gestationeerd. Hun operatiegebied is nu de oostkant van de Rijn. 

Op 19 april vertrekken zij weer naar het Yankee-80 vliegveld nabij Wiesbaden in het dan al 
bezette oostelijk deel van de Rijn. 
Later opereren ook andere eenheden vanaf het veld, zoals het 39th Photo Reconnaissance 
Squadron en het 155th Photo Reconnaissance Squadron (Night). Ook vliegen gedurende 
enkele weken vier squadrons B-26 Marauder lichte bommenwerpers vanaf Yankee 44. Deze 



zijn afkomstig van de 387th Bombardment Group. Deze Group blijft tot en met 24 mei 1945 
op het veld en vertrekt daarna weer naar Rosiers-en-Sauterre in Frankrijk. 
 

4.2. Logboek operationele inzet 1e fase: verkenningstoestellen (bron: P.Grimm,) 
 

Medio maart: Als eerste landen er lichte L-5 verkenningstoestellen van het 125th Liaison 
Squadron, voorheen gestationeerd in het Geusseltpark en op St Pietersberg in Maastricht 
 
19 maart: Een “vliegend fort” B-17G (de “Bouncing Baby”), wordt na een vergeefse missie op 
de motorenfabriek in Zwickau (Saksen) aan haar rechtervleugel geraakt door een Duitse jager 
en maakt vervolgens een geslaagde noodlanding op - het nog in aanbouw zijnde - vliegveld 
Y-44. Na de landing kan de 9 koppige bemanning ongedeerd uitstappen, maar het toestel 
vliegt vlak daarna in brand en blijft een tijd naast de baan liggen. De bemanning bezoekt die 
avond Brussel.  
 

Uit een getuigenverslag: “I called Millard Ward,one of the crew members, he told me that they flew 
for quite a while after being hit by the German Jet  fighters. He was the first to notice flames coming 
from the right wing.   They found the emergency field at Y-44 near Beek, The Netherlands that was 
being constructed using  steel landing matts. He said the pilot sat the plane down without any trouble 
but it soon started to blaze. He felt if firefighting equipment would have been handy they could have 
saved the plane. He said they visited Brussels that nigh”. 
(Bron: Google “B-17G serial number 43-38205”) 
 

          
Links: Originele foto van het restant van de uitgebrande B-17G op vliegveld Y-44, genomen op 1 mei 

1945 (bron bovenstaande website). Rechts: een B-17 “Flying Fortress” boven Duitsland. 
 

23 maart: De eerste elementen van het verkennings-squadron North American P-6 Mustangs 
komen op het vliegveld aan. Zij komen rechtstreeks van de basis Key Fields in Mississippi 
USA. Het personeel wordt aanvankelijk in Geleen ondergebracht, aangezien het vliegveld nog 
in opbouw is. Dit squadron wordt op 19 april alweer overgeplaatst naar Wiesbaden. 
 

http://www.wisdomwingsandwar.com/war_related/wwii/Jims_page/Jims_collection/images/43-38205-01.jpg


 
L-5 verkenningstoestel (P.Grimm)            F-6 Mustang fotoverkenner taxiet naar de startbaan 
 

28 maart: Formele oprichting van de 9th Tactical Reconnaissance Group met het 
hoofdkwartier eerst in de kapel van het bejaardenhuis te Beek en later in de Martinusschool 
aldaar. Commandant: lieutenant colonel R.W. Philbrick 
 

2-9 april: Een squadron van 22 Lockheed F-5 verkenningsvliegtuigen strijkt op het vliegveld 
neer, afkomstig van Noord-Frankrijk. Dit squadron verdwijnt weer op 20 april. Door de vele 
vluchten heeft men nauwelijks tijd om contact te hebben met de plaatselijke bevolking. 
 

 

Werken in de camaraneus van een Lockheed F-5 (US Airforce) 
 

4 april: Aankomst squadron van Douglas F-3 Havoc en A-26 Invaders  uit België t.b.v. 
specialistische nachtelijke verkenningsvluchten. Dit squadron zou tot 10 juli blijven.  

        
F-3 Havoc fotoverkenner  (US Airforce)                               Douglas A-26 Invader (US Airforce) 
 

6-10 april: Er worden minstens 33 verkenningsvluchten vanaf het vliegveld gemaakt. Voor 
zover bekend, zijn dit de enige tot dan toe. De efficiency is niet groot, omdat de komst van 
voldoende grondpersoneel nog op zich laat wachten. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjUh6bc5pXLAhVkDJoKHVoQD-cQjRwIBw&url=http://forum.mestreechonline.nl/forum/mestreech-maastricht/geschiedenis-maastricht/tweede-wereldoorlog-en-bevrijding/3644-tijdelijke-vliegveldjes-in-de-tweede-wereldoorlog&psig=AFQjCNFoqxeKPndomqijn7cx-Ft2fxgwaA&ust=1456588857262374


 

    
Foto van Y-44 op 2000 m,gemaakt               Bewaking van Y-44 m.b.v. Sherman tank. Het gaas dient  
door een F-6 Mustang op 10 april                 om camouflage te kunnen aanbrengen (Palmen) 
1945 (US Airforce) 
 

8 april: Een F-3 Havoc crasht tijdens de landing op Y-44  
 

15 april: Een F-3 Havoc wordt boven Duitsland door flak getroffen en maakt een buiklanding 
bij Moorveld. De bemanning brengt het er levend af. Het toestel blijft daar nog een half jaar 
liggen, tot grote vreugde van de jeugd en tot wanhoop van de landeigenaar. 
 

     
Links: In deze tent worden de piloten gebriefd          Gecrashte F-3 Havoc op terrein Y-44.(Palmen) 
voor vertrek. Rechts: Amerikaanse piloot voor 
zijn barak op het terrein van Y-44 (Palmen) 

 

4.2  Logboek operationele inzet 2e fase: medium zware bommenwerpers  
 (bron: P.Grimm) 

 

22-25 april: Wegens de geplande komst van medium bommenwerpers, wordt de baan 
verlengd van 1200 tot 1.670 meter door de Maastrichtse aannemer Leonard Tummers. Hij 
levert voor de klus 12 man, een stoomwals en een vrachtauto. 
 

29 april-4 mei: Aankomst van eenheden van de 387th Bombardment  Group (Medium) uit 
Noord Frankrijk o.l.v. colonel G.C.Brown. Dit is de laatste grote luchtmachteenheid, die naar 
Nederland wordt gedirigeerd. Er worden in totaal 72 Marauders op de luchthaven 
gestationeerd. Het benodigde onderhoudsmaterieel wordt gelost op station Beek-Elsloo. Met 
het materieel komen 2.100 militairen mee. Hiermee komt de totale bezetting van Y-44 op ca 
3.000 man. Gezien de beperkte onderkomens, worden overal tentenkampen opgezet bij 



Ulestraten, Moorveld en Geverik. Officieren en onderofficieren worden zoveel mogelijk bij 
particulieren of hotels in de buurt ondergebracht. 
 

  
B-26 Marauder met grondpersoneel op Y-44        Deze B-26 Marauders zijn net vertrokken vanaf Y44                                                                                                         
(Palmen)                                                                       voor een verkenningsvlucht in Duitsland (Palmen) 
                                                            

             
Een B-26 Marauder met onderhoudsmonteur op          De typische “Tiger Tale” van deze Bomber 
Y-44 (Heemkundevereniging Beek)                                   Group (internet) 
 

7 mei: Het Duitse leger geeft zich over aan de westelijke geallieerden en een dag later aan de 
Russen. 8-mei wordt uitgeroepen tot V-E Day (Victory in Europe). 

De Beekse bommenwerpers komen alleen nog voor verkenning en oefenvluchten in actie. 
 
8 mei: Een B-26 Marauder - die op Y-44 is gestationeerd - crasht bij Mesch tijdens een 
oefenvlucht. De 6 bemanningsleden komen daarbij om het leven. Twee van hen zijn 
begraven op het kerkhof van Margraten. Extra triest omdat het V-E day is. 
In het maandverslag over mei 1945 van een 387th Bombardment Group squadron wordt 
hiervan melding gemaakt (zie onder. Bron en foto: Richard Kunne). 
Volgens het verliesregister 1939-1945 van Defensie is dit het laatste vliegtuig, dat in 
Nederland neerstort. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc_YqttZPLAhXpFJoKHUZsDJ4QjRwIBg&url=http://www.heemkundebeek.nl/index.php/beek/maa-airport&psig=AFQjCNEvyvaR7LCAEir1ZYQOOEyVuWBqUw&ust=1456506587072328


   
 

Op deze dag staat voor Y-44 een bombardementsvlucht gepland op Berchtesgaden,Hitler’s 
vakantieverblijf in Beieren. Door de Duitse overgave - een dag eerder - wordt deze missie op 
het laatste moment geschrapt. 
 
24 mei: Uit het maandverslag van 387th Bombardment Group: De zoon van Baron(?) en 
Baronnes Van Meeuwen Hendrik, Eduard, Maria wordt gedoopt in Ulestraten op de leeftijd 

van 3.5 maand. Een squadron van de 387th Bombardment Group is benoemd tot “corporate 

godfather”. Lt.Colonel Robert W. Keller is bij de doop aanwezig namens het squadron.  
 
27 mei: Op het vliegveld landen vliegtuigen met 70 Nederlandse gerepatrieerde politieke 
krijgsgevangenen, die te zwak zijn voor ander transport. Zij gaan vanuit Beek naar de 
ziekenhuizen in Maastricht en Sittard. 
 
28 mei: Het laatste vliegtuig van 387th Bombardement Group met veel tenten aan boord 
verlaat Y-44 voor haar nieuwe bestemming in Rosieres in Frankrijk. Met spijt in het hart, 
want het personeel heeft zich welkom gevoeld bij de lokale bevolking, zoals expliciet in het 
maandverslag wordt vermeld (zie boven). De Amerikanen zijn vooral onder de indruk van de 
vriendelijkheid en behulpzaamheid van de Limburgse bevolking. Zodanig zelfs, dat in het 
verslag wordt vermeld, dat dit het prettigste verblijf is geweest, sinds de Group uit Amerika is 
overgekomen. 
 

10 juli: Al het militaire personeel heeft het vliegveld in fasen verlaten. 
 
 

5. Het einde van Y-44 (Bron: Palmen en Coenen) 
 

Officieus wordt het vliegveld eind mei 1945 al overgedragen aan de Nederlandse 
autoriteiten, al houden de Amerikanen er wel een optie op. Een klein contingent 
Nederlandse militairen wordt er gelegerd als oppassers, samen met een kleine 
meteorologische ploeg. Na de Duitse capitulatie, verzoeken de burgemeester van Beek en de 
Commissaris van de Koningin (de gebroeders van Sonsbeeck) aan het Ministerie van 
Waterstaat om van het - inmiddels verlaten - vliegveld een officieel burgerluchtvaartterrein 
te maken. Het terrein is immers al ontgonnen. Op het verzoek wordt positief gereageerd 
door de regering, eerst vanuit Londen en later vanuit Den Haag. Per 1 augustus 1945 wordt 
het besluit effectief en wordt Yankee-44 een burgerluchthaven. 



In 1949 worden de oorspronkelijke stalen matten van Y-44 verwijderd en vervangen door 

een definitieve landingsbaan. Er komt een secundair baan bij voor de sportvliegerij. 

    

 
 

 

6. Overblijfselen 
 

Van het oorspronkelijke vliegveld Y-44 is niets meer overgebleven.  Na diverse verbouwingen 

van het vliegveld zijn alle sporen verdwenen. Er ligt in het Eyewitness museum in Beek nog 

een origineel exemplaar van een stalen plaat, die gebruikt is voor de aanleg van de 

landingsbaan van Y-44. Veel klein materiaal (hekwerk) is hier en daar nog in de buurt te zien 

als afrastering van weilanden. De meest herkenbare herinnering betreft een oorspronkelijk 

observatieplatform en een P-51 Mustang als windvaan in het buurtschap 

Schietecoven/Ulestraten. (zie onderstaande foto’s R.Göttgens, Beek) 
 

  

 

De aanleg van de nieuwe landingsbaan, 

augustus 1949. Op de foto rechtsboven is 

te zien, hoe de oude stalen matten worden 

verwijderd. 

Let op het gebruikte materieel: het betreft 

een onderstel van een Amerikaanse 

Sherman tank ! (Foto’s: Palmen) 


