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meer informatie ouer bestctande en uerdtuenen luchtzuac,ht-

Van de eens talrijke luchtwachttorens zijn slechts
enkele overgebleven; de meeste zijn inmiddels
gesloopt. De achttien nog bestaande luchtwachttorens horen tot de overblijfselen van Nederlands

torens: S. aan, Lochem, Vennigrng I',latuurmonumenten,

recente militaire erfgoed.

Dit artikel is een

ingekorte en deels geactualiseerde aersie
aan een artikel dat in 2000 in lrct Historisch Geografisc,lt
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De opkomst van de militaire luchtvaart in de 20"
eelrw betekende een drastische wijziging in de
wijze waarop Nederland zich tegen vijanden
moest gaan verdedigen. Behalve over land, kon de

vijand nll ook vanuit de lucht worden verwacht.
Nieuwe verdedigingstechnieken werden noodzakelijk. Tijdens de Koude Oorlog werd een waarschuwingssysteem opgezet om vijandelijke vliegtuigen te kttnnen signaleren. Dit systeem bestond
uit een uetwerk van observatieposten over heel
Nederland, waarbij gebruik werd gemaakt van speciaal voor dit doel gebouwde luchtwachttorens.

den

Hollander het verschljnsel luchnvachttoren onder
de aandacht. Sindsdien zijn echter diverse torens
verdwenen. Onderstaand artikel geeft een overzicht van de achttien nog bestaande luchtwachttorens in Nederland (stand 2002), met een beschrijving van de afzonderlijke torens en aanbevelingen
voor behoud en bescherming. De achtergrondinformatie is in dit artikel beknopt gehouden, voor
meer informatie over de organisatie van het Korps
Luchtwachtdienst en de bouw van de luchtwacht-

torens wordt verwezen naar de publicatie van
Sakkers en Den Hollanderr.

De Koude Oorlog en het Korps Luchtruachtdienst
Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleek het grote

belang van vliegtuigen bU oorlogvoering.
Têchnische innovaties brachten een snelle ontwikkeling van de militaire luchtvaart op gang.

Hiermee groeide ook de noodzaak tot vliegtuigwaarneming vanaf de grond. Dit leidde tot de ontwikkeling van het radarsysteem, waarmee vliegtui-

gen dug en nacht door middel van radiogolven
konden worden waargenomen.
Na de Tweede Wereldoorlog ontstond een perio-

de waarin tussen de twee wereldmachten,

de

Verenigde Staten van Amerika met de NAVO en
de Sorjet-Unie met het Warschaupact, grote internationale spanningen ontstonden: de Koude
Oorlog. Dit leidde wereldwijd tot conflicten zoals
de Cuba-crisis en de Korea-oorlog. In West-Europa

werden voorbereidingen getroffen om zrch te

kunnen verdedigen tegen een mogelijke
Sorjetaanval. In Nederland leidde de dreiging
onder meer tot het inrichten van de lJssellinie en
tot het oprichten van het Korps Luchtwachtdienst
[KLDI in 1950. Het KLD was onderdeel van het
Commando Luchtverdediging [CLV]. Het CLV en
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I Sakkers, H. & J. den Hollander ( 19Bg).
Luchtwachttorens in Nederland; industrieel erfgoed
uit de Koude Oorlog. Stichting Natuttr- en
Recreatieinformatie, Middelburg.Voor € 5,00 te
bestellen bijJ. den Hollander, tel. 0118-562855.
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Luchtwachlkring met drie luchtwachtposten
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Luchtwachtcentrum

Sector Operations Gentre

Vndzling aan Nednland in luchtwachtsectmen (met ile hcatie tan ib luchtuachtcmtra), il,e luchnuachtkringen m dc luchtwachtpostm. Vniln zijn de tuee achteremuolgmil,e locaties uan het cmtrale Sector Opnations Cmtre aangegeuen. Elke luchtwachtpost heefi em uniek nummer (bijaoorbeeld, Blad.el: 8C1). Het enste cijfn is het nummer aan het luchhrachtcentrurn. De
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kring. Het laatste cijfn is het aolgnumrnn uan

Dm Hollnnder 1989.
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post in de kring. AJbeelding gatÀjzigd naar:

het KLD waren van 1950 tot 1952 gevestigd in

wachtcentrum, waarvan

Scheveningen, vanaf 1952 waren beide organisaties in vredestijd gevestigd in de Villa Wulperhorst
aan de Tiendweg in Zeist.
Het KLD had de taak 'om door middel aan uitkijk- en
Iuistuposten aijandelijke uliegtuigen waar te nemen en
aldus gegnens te usrstrekken, welke nodig zijn om aijandelijke luchtaanuallen te kunnen bestrijden en de eigen
troepen en de bnolking tijdig te kunnen waarschuwen
aoor naderend luchtgnaar'. Het ging om het signaleren en volgen van vijandelijke vliegtuigen die op
een hoogte van minder dan 1500 meter overvlogen. De toenmalige radartechniek was nog niet

waren. De posten

aan het luchnvachtcentrum in Hasselt (België).
De luchtwachtcentra verwerkten de gegevens van
de luchtr,vachtposten en rapporteerden aan de

centrale organisatie: Sector Operations Centre
van het CLV. Het Sector Operations Centre was
van 1950 tot 1958 gevestigd in Driebergen en
vanaf 1958 in Nieuw Milligen op de Veluwe.
De luchtwachtcentra voorzagen ook andere krijgs-

machtonderdelen van relevante informatie (zoals
mogelijke luchtlandingen). De luchtwachtcentra
in de IJsselregio gaven bijvoorbeeld informatie
door aan de commandoposten voor de lichte
luchtdoelartillerie van de IJssellinie te Welsum,
Arnhem en Nijmegen.
In 1964 is het KLD sterk ingekrompen omdat de
ontwikkeling van de straaljager het volgen van
vliegtuigen met het oog en het oor te traag maakte. In 1968 volgdè de definitieve opheffing van het
Korps. De luchnvachtposten zijn in de loop der
jaren door het Rijk afgestoten en overgedragen
aan lokale overheden of andere instellingerl, vaak

gevoelig genoeg om laagvliegende vliegtuigen te
signaleren. Het was daarom noodzakelijk laagvliegers op zicht en het gehoor op te sporen en te volgen. Het systeem dat hiervoor werd opgezet was
gebaseerd op ervaringen in Engeland, waar het
luchtmachtonderdeel Royal Observer Corps tljdens de Tweede Wereldoorlog goede resultaten
had behaald.
Opzet van het luchtwachtsysteem
Tussen 1950 en 1960 werd over heel Nederland
verspreid een net van 2T6luchtwachtposten opgezet. De afstand tussen deze posten bedroeg nooit

met de toezegging dat het Rijk de

tijd door de BB

Locatie
Walstraat 20

Oa

(Bescherming Bevolking)

als

observatiepost gebruikt om een mogelijke atoom-

bominslag te lokaliseren. Daartoe zrjn in 1968
naast de torens kleine betonnen atoomschuilkelders gebouwd. In 1980 werd ook deze taak beëindigd. Vele torens zijn in de loop der tiid gesloopt
en sommige zrJr. verkocht aan belangstellenden.

burgerbevolking. Drie of vier observatieposten
vormden samen een kring en hadden onderling
telefonisch contact. De posten gaven hun meldingen door aan een regionaal meldpunt, het lucht-

Deventer
Amersfoort
Breda
Alkmaar
Rotterdam
Leeuwarden
Groningen
Eindhoven
Hasselt (België)

eventuele

sloopkosten zou betalen. Enkele zrjn nog enige

meer dan 16 km, omdat 8 km de maximale
afstand was waarop met het gehoor vliegtuigen
konden worden gelokaliseerd. Het gehoor was
immers van groot belang bU weersomstandigheden met beperkt zicht en in de nacht. De observatieposten werden bemand door vrijwilligers uit de

Luchtwachtcentrum

er in Nederland acht

in Zuid-Limburg rapporteerden

C onstructie luchtrvachttorens
De luchnvachtposten werden waar mogelijk opgericht op bestaande hoge gebouwen, zoals waterto-

PuntenburgerlaanT0a
Raamstraat
Boezemsingel hoek Kanaalkade
250 m. zuid van de Kanaalweg aan de Ceintuurbaan
Groenewegje (nu bekend als 'pop-bunker' bij de ingang van de Prinsentuin)
Terrein vm. Rasenhaubtkazerne aan de Hereweg
Tuinstraat t/o Marechausseekazerne
?

nzicht a an luchtu achtcentra.
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rens, fabrieken, graansilo's en bunkers

in de dui-

nen. Op ongeveer 140 van de 276 locaties waren
geen bestaande hoge gebouwen beschikbaar voor
de luchtwachtpost. In deze gevallen werd een losstaande toren gebouwd : de luchtwachttoren. De
bouw begon eind 1951 en de 140 torens waren in
1955 gereed.

De luchtwachttorens zrjn in opdracht

van

Defensie ontworpen en geconstrueerd. Gekozen
werd voor een opvallende betonconstructie, de
raatbouw. Dit systeem van geprefabriceerde gewa-

pende betonelementen was door de N.V.
Raatbouw ontwikkeld en gepatenteerd. Het
bestaat uit betonnen panelen met vele vierkante
openingen (de raatbouwelementen), waarmee

Ru,a,tboututoren En s (Fleaoland). Aftuijkend uctn standaard-

type door een undere breedte en hoogte, een dicltte constructie

snel torens van verschillende hoogten konden

en het ontbreken aan een, uitkragend,e boue.nknnt. (foto:

worden gebouwd. Overigens traden er blijkbaar
op het laatste moment regelmatig wijzigingen op
in de uitvoering en de hoogte van de toren of de

S.

aan Lochem)

Architect M. Zwaagstra leverde het ontwerp van de

post. Verschillende in de archiefstukken vermelde
posten op bestaande gebouwen bleken in werkelijkheid toch als raatbouwtorens te zrjn uitgevoerd. Ook de hoogte van torens bleek in het veld
vaak groter te zijn dan in de archiefstukken is vermeld.

torens, de N.V. Schokbeton in Kampen de constructie. De N.V. Schokbeton produceerde ook de prefab
elementen. De voordelen van dit systeem waren de

grotere duurzaamheid en sterkte van beton ten
opzichte van andere materialen, het beperkte
gewicht van de toren door de toepassing van raatbouw, de snelle bouw van de torens door het gebruik

van prefabelementen, het gemak van de montage
ter plaatse en de mogelljkheid van eenvolrdige verwljdering en eventueel hergebmik. Dit tFpe prefabbolrw
is in de jaren vijftig meer gebruikt, onder andere in
de Noordoostpolder voor de bouw van schuren bij

de boerderijen en voor de inmiddels

gesloopte

Pontonnierskazerne in Keizersveer. Van de mogelijkheid tot demontage en hergebruik van de torens is
door Defensie zelf geen gebrurik gemaakt, maar dat
het mogelijk is wordt geïllustreerd door de toren in
Bedum. Een deel van deze toren is later in een
schuur van de naastgelegen boerderij verwerkt. In
Ens is in afwijking van het standaardonnverp een
gesloten raatbourvtoren aanwezig. Onduidelijk is of
het een latere verbouwing betreft of dat de toren wellicht van meet af aan zo is gebouwd.
De hoogte van de torens varieerde al naar gelang

de lokale omstandigheden dat vereisten: de laag-

Drie typen luchhuachttorens aan aerschillende hoogte, name-

ste torens waren 2,52 meter, de hoogste was 31,02
meter. Tussen deze uitersten was de constructie
van torens mogelijk in stappen van l,l4 meter.

lijk 5,94 m (bijuoorbeeld Rossum, Geldnland), 12,78 m
(bijuoorbeeld Oudemirdum, Friesland) en 19,62 m (bijuoorbeeld

Koeuaclt| Zeeuus-Waanderen,

de hoogste nog

Deze maat werd bepaald door de maat van drie
betonraten; elke raat is 0,38 meter groot. De
hoogte van de toren in centimeters werd tevens

bestaande toren met steunberen). Bron: Sakkers en Den

Hollandn 1989.
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gebruikt als typeaanduiding. De opgegeven hoogte is het niveau van de vloer van de observatiecabine boven het maaiveld. Dit is altijd een geheel
aantal raten (drievoud) plus een voetstuk van 0,24
meter (bUu. type 1050 is 27 raten hoog). De elementen werden door middel van gegalvaniseerde

bouten en moeren met elkaar verbonden.

De

hogere torens werden op de hoeken voorzien van
steunberen die ook zijn opgebouwd uit raatbouwelementen.
In de onderste zeven rijen raten van de torens werden betonnen tegels aangebracht om inklimmen te
voorkomen. Een houten deur gemaakt uit enkele
verticale panelen gaf toegang tot het trappenhuis. Blj
enkele torens (Winschoten, Hees, Bladel, Groesbeek,
Maashees) is naast de deur een tegel bewaard gebleven met daarin in rode verf de tekst: 'Verboden
Toegang Art. 461 Wetb. v. Strafr.'. De trappen en de
trapleuningen waren van hout. De trappen liepen in
een vierkant omhoog. Op de plaats waar de trappen
een hoek van 90 graden maakten was een raatbouwe-

lement als dwarsverbinding tussen de verticale wanden aangebracht, waarvan een deel was betegeld om
dienst te doen als overlooP.
Boven op de toren bevond zich de observatiecabine. De eigenlijke observatieruimte was een open

ruimte van 3 bU 3 meter met een ongeveer

1,5

meter hoge borstwering. In het centrum stond op
een statief het luchtwachtapparaat. Dit was een
ronde tafel met een gradenverdeling met daarop
gemonteerd een kijker en een aanwijsnaald. De
waarnemers waren met twee personen. Eén van de
luchtwachters observeerde de omgeving terwijl de
tweede man de informatie via een microfoon en
koptelefoon doorgaf aan het luchtwachtcentrum.
In sommige torens is telefoonleiding of de draaitafel van het luchtwachtapp araat bewaard gebleven (Koewacht, Winschoten, Hees). Het luchtwachtapparaat zelf

is echter, voor zover na te

gaan, nergens meer aanwezig. Aan de noordzijde
van de observatieruimte was de opgang vanuit het

trappenhuis, met een steile metalen trap. Aan de
zuidzijde was een overdekte schuilnis. Deze was
verdiept gebouwd ten opzichte van het observatieplatform en was uitgerust met twee bankjes en een
klaptafel. De nis en de opgang naar de cabine staken buiten de toren uit. Ter bescherming van de
waarnemers tegen explosieven waren de betonnen raten van de cabine inclusief de beide uitbouwen geheel betegeld.

Liggtg van de torens in het landschap
Om de hoogte en daarmee de kosten van de raat-

bouwtorens

te beperken werd waar

mogelijk

gebruik gemaakt van de aanwezige hoogten in het
terrein, zoals heuvels en hellingen (Oudemirdum,
Groesbeek, Posterholt), maar ook van dijken en
wallen (Nieuw Namen, Strijensas, Ens, Rossum).
De torens zijn meestal op niet al te grote afstand
(maximaal 8 km) van dorpen of bewoningskernen
geplaatst omdat de vrijwilligers de toren snel met
de fiets moesten kunnen bereiken.
Om de torens minder in het landschap en vanuit
de lucht te laten opvallen was camouflage noo dza-

kelijk. Vooral de hogere torens vielen behalve
door hun hoogte ook op door hun slagschaduw.
Om ze minder tegen de omgeving te laten afsteken werden de torens vaak langs of in een bosrand geplaatst (Oudemirdum, Bladel, Posterholt).
Uiteraard moest dan bij het bepalen van de hoogte van de toren 'rekening worden gehouden met

het benodigde vrije uitzicht. In oPen gebieden
werden bomen om de toren geplant, zodat de
toren in de bosschage werd opgenomen en min-

der opviel (Den Horn, Oud-Schoonebeek,
Maashees). Hierbij werden vooral snelgroeiende
soorten als populier en wilg gebruikt. Er werd
echter weinig rekening gehouden met de hoogte
die deze bomen op volwassen leeftijd konden
bereiken, zodat het uitzicht na verloop van tUd
kon worden belemmerd . Sommige torens moesten overigens bU de bouw al worden verhoogd.
Zeker nu, veertig jaar na dato , zrjn de bomen de
toren soms ruim ontstegen (Oudemirdum, OudSchoonebeek, Groesbeek, Maashees, Posterholt).

Andere camouflagemethoden bestonden uit het
schilderen van de toren, in een geelgroene kleur,
zoals te zien is bU de torens van Maashees en
Oploo, of het laten begroeien door klimop, zoals
in Bladel. Een deel van de torens is nabij bestaande gebouwen geplaatst, waardoor ze deel uit l!jken te maken van de bebouwing op het erf.
Onduidelijk is of dit ook als camouflage bedoeld
was of dat het toeval is. Voorbeelden hiervan zijn
de torens van Bedum en Oploo. Tenslotte zijn verschillende torens op militaire objecten geplaatst,
zoals de lage toren van Strijensas, die op een
betonnen verdedigingswerk uit L937 is gebouwd
en de toren van Rossum die op de wal van het fort
Sint Andries is opgericht.
Torens konden een nevenfunctie vervullen, bijvoor-

Lucltízuachttoren Strijensas (Zu,id-Holkutd.). Hoogte 4,80 nt. Hieruterden bestaande hoogten

in het lnndschap gcbtuikl,

nrnnelijk een dijk en een beton,npn uerdetligingyuerk u.it 1937. (foto: S. uan Lorhlnt)

Lurlthuctchttoren Den Hotn (Groningen). Hoogte 13,92
Tbr carnouflage

in

een uerder open landschrQ

m.

zijn otn d,e

Luthhurtdfttorert lJlndel (lVoord-lSrabrt,nl ). Hoogte I 1,61
De klinrcp tegen de loren rliende als crt,nutu.flage. (.[oto:

m.

S.

toren lrcog opg'oeiende bornert geplant. (oto: S. ucrn Lochent,)

urtn Lochem)

beeld als obserrratietoren voor het opsporen van bosbranden. In 1958 is bljvoorbeeld sprake van medegebmik van een luchtwachttoren door de Stichting
Bosbrandbestrijding in Deurne. De toren vall
Groesbeek is lange tijd gebruikt door de brandweer.

Behoud en bescherming
Nog slechts een klein restant van clit r,erdedigingsnetwerk trit de Kotrcle Oorlog is bewaarcl geble\/en. Een aantal hoge gebotrwen waarop luchtwachtposten wal elt ineericht bestaat nog steeds,

De kaart en lijst van nog bestaande luchtwachttorens op
deze bladzijde zijn geactualiseerd in 2014

dien een typerend industrieel monument van de
jaren vijftig. Gezien hun huidige nutteloosheid en

dering met geelgroene verf,), Maashees (inclusief
beschildering met geelgroene verf). Typ.rend
voor torens in open gebied waardoor het aanbrengen van camouflagebeplanting nodig was, zijn de

veelal matige bouwkundige staat valt te vrezen dat
binnen niet al te lange tijd er nog veel minder van

helaas in slechte staat verkerende torens van Den
Horn en Oud-Schoonebeek.

deze opmerkelijke bouwwerken bewaard zullen
zijn. Van groot belang is het besef van overheden
van de monumentale waarde van de luchtwachttorens. Enkele van deze torens zijn als monument
beschermd: Rossum (het fort waarop deze toren
staat is rijksmonument), Strijensas (het betonnen
verdedigingswerk waarop de toren staat is r{jksmonument), Oud-Schoonebeek en Linne (provinciale monumenten) en Bladel (gemeentelijk monument). Met uitzondering van Bladel zijn dit allemaal torens die in slechte tot zeer slechte staat

'Niets zal de waakzamen voorbtj gu*'
Zo luidde het motto van het KLD. De waakzame
luchtwachters hebben echter nooit vijandelijke
vliegtuigen voorbij zien komen. Het netwerk van

in de jaren vijÊ
tig, heeft nooit in een oorlogssituatie hoeven

observatieposten zoals aangelegd

functioneren. Door de snelle ontwikkelingen in
de technieken van oorlogsvoering en radardetec-

verkeren. Het Militair Luchtvaart Museum in

tie was dit observatiesysteeil, dat gebaseerd was
op de situatie in 1940, bovendien al snel verou-

Soesterberg heeft de mogelijkheid onderzocht de
toren van Koewacht te verplaatsen naar het muse-

derd en niet toereikend voor de snel veranderende situatie in de jaren vijftig en later. Desondanks
betreft het een kenmerkend staalqje van recent
militair erfgoed, e D de schaarse nog aanwezige

umterrein. De hoge kosten en de waarschijnlijkheid dat een deel van de raatelementen zorr sneuvelen bU demontage heeft het museum hiervan
doen afzien. Om het verschijnsel luchnvachttoren
voor de toekomst te behouden is het van belang

torens zijn het beschermen meer dan waard.

de nog in redelijke staat verkerende torens in situ
te beschermen. Gezien de groeiende belangstelling voor jonge en industriële monumenten zullen hopelijk in de toekomst meer luchtr,vachttorens op monumentenlijsten verschijnen.
Verschillende torens zljn in het kader van het
'Monumenten Inventarisatie Project voor jongere
bouwkunst en stedebouw' geïnventariseerd. Hun
jonge leeftijd is een belemmering om voor rijksbescherming in aanmerking te komen, hoewel over
een paar jaar alle torens de minimumleeftijd voor
rijksbescherming (50 jaar) hebben bereikt.

Sandra aan Lochem-aan der Wel en Henk uan Lochem
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Lochem-van der Wel, S. van en H. van Lochem (2000),
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Overigens hanteren diverse provinciale en
gemeentelijke monumentenverordeningen geen
leeftijdsgrens. Belangrijk bU monumentenbescherming is dat er ook middelen beschikbaar
komen om enkele torens te behouden en te herstellen. Torens die gezien hun staat en type het
meest voor bescherming in aanmerking komen
zijn: Koewacht (hoogste nog bestaande toren),
Nieuw-Namen (inclusief BB-schuilplaats), Aardenburg (inclusief BB-schuilplaats), Strijensas (laagste
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militair erfgoed uit de Koude Oorlog.
'Historisch Geografisch Tijdschrift' 18, pp. 73-86
Robbers, T. en R. Roelofs (1989) . Kijkrn, luisterrn, doorgeusn. TY4ocumentaire in programma'Impact' (Vara)
Sakkers, H. en J. den Hollander (1989) . Luchtwachttorens in Nednland; industrieel nfgoed uit de Koude Oorlog.
Stichting Natuur- en Recreatieinformatie, Middelburg
Luchtwachttorens,

nog bestaande toren, samenhang met het betonnen verdedigingswerk uit 7937 waar hij bovenop
staat), Oudemirdum, Winschoten, Hees (deel
interieur nog aanwezig), Bladel (inclusief klimopcamouflage), Groesbeek, Oploo (inclusief beschil-

ie

