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Badhuis Laag-Soeren, met schuilkelders en zwembad 

Locatie met een beladen verleden 
 

Laag-Soeren is het enige dorp in de gemeente Rheden 

zonder bevrijdingsmonument maar heeft wel een locatie 

met een beladen verleden en wel het Badhuis. 

De eerste jaren van de oorlog bleef het kuuroord als zoda-

nig in gebruik. In juli 1942 werd de badinrichting gevor-

derd en in gebruik genomen als SS-Erholungsheim, voor 

soldaten die aan het Oostfront gewond waren geraakt. 

In het herstellingsoord werden onder meer Nederlandse en 

Belgische vrijwilligers van de Waffen-SS verpleegd. In 

maart 1943 werd het herstellingsoord omgevormd tot SS-

Lazarett Abteilung, maar de functie bleef min of meer ge-

lijk. Er stonden rode kruizen op een wit vlak op het dak. 

De laatste dagen van de Slag om Arnhem en de maanden 

daarna deed het dienst als Hauptverbandplatz van de 9.SS-

Panzer Division 'Hohenstaufen'. De soldaten die in de ver-

bandplaats aan hun verwondingen overleden werden voor 

het gebouw op een noodbegraafplaats ter aarde besteld. 
 

Aan de overkant van het complex werd een openlucht-

zwembad met pomp en saunahuisje gebouwd. Het zwem-

water werd vanuit de sprengen aangevoerd, via de nu nog 

aanwezige zichtbare aftakking van de Soerense beek tus-

sen de wasserij van Sluikhuis en de waterval, naar het 

pomphuisje. Eind twintigste eeuw is het verwaarloosde 

zwembad gesloopt en de sauna is nu een vakantiehuisje. 
 

Aan de westzijde achter het badhuis werden twee bun-

kers/schuilkelders gebouwd. De bunkers/ schuilkelders 

zijn nu afgesloten maar nog goed te herkennen in het land-

schap. Alleen de vleermuizen hebben toegang door het 

traliehek. 

 

Bevrijding 

Na de bevrijding in april 1945 betrok de 95 Company 

Pioneer Corps het gebouw. De Britse soldaten van deze 

eenheid werkten in een groot brandstofdepot wat tussen 

Dieren en Laag-Soeren was ondergebracht. 

De bevrijding werd na de oorlog ook in Laag-Soeren re-

gelmatig herdacht en gevierd. Het werd georganiseerd 

door de Oranjecommissie. Eerst elk jaar, later alleen de 

kroonjaren. Samen met muziekvereniging Sempre Cres-

cendo, de school en de inwoners werden allerlei activitei-

ten georganiseerd. Zo werd in 1955 door leden van de 

voetbalvereniging S.C.S. in estafetteloop het bevrijdings-

vuur in Wageningen opgehaald en naar Laag-Soeren ge-

bracht. In 1970 werd het vuur door de gemeente Rheden 

gehaald en vanuit De Steeg verspreid. Ook dat jaar haalde 

de voetballers het vuur op en overhandigde het voor het 

dorpshuis aan de Oranje/ Bevrijdingscommissie. 

 
Bronnen: Aris Blankenspoor, Laag-Soeren Dorp met een rijke ge-
schiedenis, 2013. 
https://mijngelderland.nl/inhoud/verhalen/het-badhuis-in-laag-soeren 
tekst:Hans Timmerman 
http://www.laag-soeren.nl/het-dorp/landgoed-geschiedenis.html 
 

Links: 
De bunkers 
en rechts het 
zwembad 
met sauna- 
huisje bij het-
Badhuis van 
Laag Soeren 
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De 22 graven voor het huis op het grasveld waren voornamelijk van 
Duitse soldaten en een enkele Engelse soldaat. Na de oorlog zijn ze 
geruimd. 

 
 
 

 

Restant onderduikers hol, Laag-Soeren 

Het verwaarloosde zwembad vlak voor de afbraak 


