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Luchtwachttoren 2R1 - Renswoude 

Een raatbouwtoren van 10,40 m. bij Renswoude op de Groeperkade 

ten westen van de Barneveldsestraat. Anno 2007 nog te herkennen als 

restant van de kade met een open plek tussen de bomen. 

Het werk is herkenbaar in het terrein. 

Het Centrale Bouwbureau der Genie werd belast met het ontwerpen 

en bouwen van deze speciale torens. Een toren van beton was vanuit 

een financieel oogpunt, goedkoop met lage kosten van onderhoud, als 

technisch het meest geschikt. De keuze viel op een systeem van 

geprefabriceerde betonnen raatbouwelementen, dat ontwikkeld was 

door de NV Raatbouw, in 1950 opgericht door de architect Marten 

Zwaagstra, en de NV Schokbeton. 

(bunkerinfo.nl/luchtwachttorens) 

 

 

Op 14 december 1951 werd aan de Eerst Aanwezend Ingenieur der Genie te Amersfoort 

vergunning verleend voor de bouw van een Luchtwachttoren op de hoek Barneveldsestraat en 

Wittenoordseweg te Renswoude, type 2R1, hoog 10,40 meter, op perceel kadastraal bekend 

onder nr.1087, sectie C, Groeperkade.  

Voor de  bouwkosten werd een bedrag opgegeven van  fl. 10.000,- 

 

Barneveldsestraat 26-33A, Renswoude, hoek Wittenoordseweg, coörd. 52.082891,  5.538913 
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Lokatie 2021             1960, zicht vanuit het zuiden (HVOR) 

 

     
Luchtwachttoren bij Zeldenrust, Barneveldsestraat 26, gezien vanuit het zuidwesten (HVOR). 
 

 

 
Oranje: zichtlijn  van de foto vanuit het zuidwesten; rood vanuit het zuiden richting nr.33A. 
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LFN 7 mei 1979, HUA, cat. nr. 50478-x3447. Toren misschien nog aanwezig. De Liniedijk is over een groot 

gedeelte afgegraven (groene lijn). Thans, 2021, weer in de oude toestand terug gebracht. 

 

 
Foto HB, provincie Utrecht 2001. Linksboven het nog zwaar begroeide Werk aan de Daatselaar. 
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Locatie 2 R1, luchtopname 2006 (Topotijdreis) 

 

De foto’s hierboven zijn ontleend aan het schitterende boek van Egbert Wolleswinkel, De 

Boerderijen van Renswoude, uitgave HVOR (Historische Vereniging Oud Renswoude), 2019 

ISBN 978-90-9031371-9 
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Topotijdreis 

In 1962 verschijnt de Toren voor het eerst op de topografische kaarten. De dreigingen van de 

Koude Oorlog  zijn inmiddels blijkbaar verminderd, of verdwenen. In 1984 wordt voor het 

laatst van de toren – nu omgedoopt tot Uitzichttoren - melding gemaakt. De toren zal in de 

tussentijd  inmiddels allang wel gesloopt zijn. Met de kennis van vandaag: een gemiste kans. 

 

 
1962, voor het eerst op de kaart 

 

 

1984, en voor het laatst 

Op de lokatie van de toren is nog steeds een lichte verhoging in het landschap te zien. Zie 

foto’s hieronder. Naar verluid zouden de resten van de fundering nog aanwezig zijn. Het zou 

de moeite waard zijn om daar onderzoek naar te doen. En wat zou er tegen zijn,  om die 

fundering dan  zichtbaar maken, zoals ook elders in Nederland usance is als zichtbaar erfgoed  

uit de Koude Oorlog? Blz.16. 
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2020 

 

2021, de lokatie aan de Barneveldsestraat  is nog te herkennen aan een verhoging; rechts de Wittenoordseweg 
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Beknopte geschiedenis Luchtwachttorens 

 

 
 

 

 
Oproep voor het Korps Luchtwachtdienst, 1952.  (Stichting Grebbelinie) 
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 Na ’45 kwam de koude dreiging uit het oosten snel op, en was men op z’n hoede voor plotse 

aanvallen vanuit de lucht. In Duitsland had men inmiddels al een keten van radarposten 

geïnstalleerd, die aansnellende vliegtuigen uit het oosten al van verre zouden kunnen 

signaleren. Enig nadeel was, dat de radar nog geen laag vliegende objecten kon opvangen.  

In Nederland herinnerde men zich, dat in de slag om Engeland in 1940 door een keten van 

waarnemingsposten langs de kust tijdig voor de komst van vijandelijke vliegtuigen kon 

worden gewaarschuwd. En wellicht dat de inmiddels ‘alweer’ bevriende Duitsers wat minder 

alert zouden zijn ten opzichte van laagvliegende straaljagers met een grote Rode Ster op de 

flanken richting onbeduidend Kikkerlandje.  

Derhalve werd op 1 mei 1950 het Korps Luchtwachtdienst opgericht, een dienst waarvoor 

landelijk zo’n 5.200 mensen nodig zouden zijn. Het aanwerven van vrijwilligers bleek een 

probleem; de bevolking liep ondanks grote reclamecampagnes niet echt warm. Bovendien 

kwamen alleen mannen in aanmerking. Vrouwen werden geacht niet in weer en wind dit zeer 

bijzondere werk te kunnen doen; zij mochten echter wel binnen aan de plottafel zitten. 

In 1951 werd ook een werkbezoek gebracht aan de betreffende toenmalige Engelse afdeling, 

het Royal Observer Corps, om wat nieuwe ervaring uit de  veertiger jaren op te doen.  

 

Dit resulteerde in het oprichten van een landelijk netwerk van waarnemingsposten, enerzijds 

op bestaande gebouwen, anderzijds door nieuwe toren te bouwen. De waarneming vond 

evenals in 1940 in Engeland plaats met de verrekijker, de doormelding via de telefoon.  

                                                 
Een vijftal typen, de nr. 8-252, 8-594, 8-1506, 8-2418 en 8-3102, de twee rechtse typen met steunberen. 

            

De torens op zich zijn bijzonder interessant. Ze werden vervaardigd van prefab-beton-

elementen, een soort raatwerken, en met stalen bouten onderling bevestigd.  Voor prefab-

elementen werd ook gekozen, met de gedachte om ze later na afbraak eventueel in de woning-

bouw te kunnen hergebruiken (het was nog steeds de tijd van de wederopbouw; men liep wat 

achter tengevolge van de allesverslindende kosten van een koloniale oorlog in het oosten, tot 

drie miljoen gulden per dag!). Een nobele gedachte, maar met de typische Nederlandse 

zuinigheid had men er goed aan gedaan, om tegelijk ook de kwaliteit bestendiger te maken. 

De hoogte varieerde van 2 meter (nr. 8-252, links op de afbeelding hierboven, tot 25 meter, 
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nr. 8-3102, rechts.  De doorsnede bedroeg 3,10 x 3,90 meter. De waarnemingsruimte boven 

was wat ruimer en mat 3,10 x 5,24 meter. Aan 

de zuidzijde bevond zich een overdekte schuilnis 

(de uitstulping links op de tekeningen) met een 

bank en een klaptafel om de waarnemingen te 

noteren. In tijd van oorlog konden rond de 

borstwering zandzakken worden aangebracht. 

Torens boven de 19 meter werden bovendien 

voorzien van steunberen. 

De kosten per toren bedroegen in 1951 f. 5.200,- 

tot f. 15.000, waar de kosten voor de fundering 

nog bij kwamen, f. 1.500,- tot f. 4.000,-, totaal 

begroot f. 1.400.000.  Tot medio 1955 zouden er 

over geheel Nederland totaal zo’n 140 stuks gebouwd worden. 

Het bouwprojekt ving op 6 maart 1951 aan, maar stuitte al direct op de gebruikelijke, typisch 

Nederlandse weerstand: de regeltjes, in casu dus het bouwvergunningentrajekt inclusief 

ellenlange bezwaarprocedures, enz.enz. Diverse gemeenten maakten bezwaar tegen de in hun 

ogen foeilelijke constructies. Dezelfde problematiek die men rond die tijd ook ondervond bij 

het uitwerken van de IJssellinie. Maar met de ‘Belemmeringswet Landsverdediging’ in de 

hand gelastte de Minister van Oorlog op 22 juli 1951 om, vergunning of geen vergunning, 

onverwijld te beginnen met bouwen.  

De torens staken schril af in het vlakke landschap, een ideale schietschijf; bovendien wierpen 

ze van boven gezien een enorme slagschaduw. Men 

besloot daarop de torens te camoufleren met klimop, en de 

beton dof grijs-bruin te verven; dit kostte nog eens f. 

70.000,- extra. 

Of het systeem ooit adekwaat zou hebben kunnen 

functioneren? Er was wel het een en ander veranderd sinds 

1940. Het straalvliegtuig was al lang en breed uitgevonden, 

evenals trouwens verbeterde radar. Tegen de tijd dat de 

melding van een naderend vijandelijk vliegtuig de 

commandopost bereikt zou hebben, de voormalige Duitse bunker Cesar in Driebergen, zou 

het vliegtuig z’n opdracht al lang en breed hebben volbracht. Boze tongen beweren dat er ooit 

en  Russische Mig gesignaleerd zou zijn (door de toren van Linne) - na het tweede kratje bier. 

Maar dat zal ongetwijfeld wel vuige laster zijn geweest. 

 

 
Fort St.Andries, type 8-954. Vanaf de toren heeft men een adembenemend  uitzicht over de Waal, 2021. 
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Goedenavond Herman,  

We weten best het een en ander van de luchtwachttoren, ook al omdat Jan de Vries iemand 

gekend heeft (inmiddels overleden) die in de toren gediend heeft. Hij woonde in een boerderij 

niet ver van de toren. Naar diezelfde boerderij aan de Barneveldseweg verhuisde een vriendje 

van mijn dochter (inmiddels 20, toen 10) Ik ben er met verjaardagen wel eens geweest om 

haar op te halen. De nieuwe bewoners vertelden me dat er nog her en der stukjes raatbouw 

waren te vinden in hekjes e.d. en de gierput van hen was ook afgesloten met een stuk (wand 

of zo) van de toren.  

 

De inmiddels overleden voormalige bewoner deelde de brochure met de Stichting Grebbelinie 

waar hij destijds op geschreven had. Kijk maar in de bijlage, is dat mooi of niet (blz.7 en de 

twee foto’s hieronder)? Die zouden we in de toekomst willen gebruiken voor een artikel in 

Grebbelinie in Beeld.  

Bert, 19-4-21 
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Twee foto’s met de oude luchtwachtoren op de achtergrond. Door Jan de Vries aan de Stichting Grebbelinie 

overhandigd, en in Grebbelinie in beeld (GiB), nr.32, oktober 2021 gepubliceerd. Met vriendelijke toestemming 

van de Stichting Grebbelinie hier opgenomen. De schuur links in beeld staat er nog steeds. 

 



12 
 

In 1964 werd het Korps Luchtwachtdienst opgeheven; enige  torens werden overgedragen aan 

de BB, de Bescherming Bevolking. Bij een aantal werd vervolgens nog een kleine 4-persoons 

schuilplaats – verblijfsruimte van ca 2 x 4 meter, met daarnaast klimschacht en filterruimte - 

gebouwd, beveiligd tegen radio-aktieve neerslag. Wat men zich hiervan voor moest stellen, en 

voor hoelang  is onduidelijk. 

 

 
 

 
 

In 1980 werd hun taak bij de BB in 1980 afgestoten. Daarna werden de torens overgedragen 

aan wie ze maar hebben wou, kortom aan het verval. 

De kwaliteit van de beton was matig, de dekking van de wapening te gering. Al snel trad 

betonrot op, zodat de torens alleen met veel geld te onderhouden waren. De meeste zijn dan 

ook in de loop der jaren – helaas - gesloopt, of  van pure ellende in elkaar gezakt. 



13 
 

Een paar torens zijn gelukkig nog bewaard gebleven als monument, onder andere een hele 

fraaie te Aldemirdum, een nr. 8-1050; een zonder binnenwerk te Warfhuizen, voorts een te 

Eede en een te Koewacht.  

Het besef begon tenslotte toch door te dringen, dat we toch te maken hebben met een 

bijzonder stuk prachtig cultureel erfgoed.  Want laten we eerlijk zijn, bijzonder, én fraai zijn 

ze wel, ook al dachten de gemeenten er in 1951 anders over. Er is niets nieuws onder de zon. 

 

 

Ilmavalvontatehtävä 

Niet alleen Engeland bewaakte zijn luchtruim in de veertiger jaren met mankracht. Er waren 

meer landen waar men in de jaren erna beducht was op aanvallen vanuit de lucht. Op internet 

is een foto te vinden van een vergelijkbare Finse luchtbewakingspost uit de oorlogsjaren 

onder de fraaie titel ‘Lottia ilmavalvontatehtavissä’.  Gezien de brute overval op Finland van  

30 november 1939 zal de blik voornamelijk oostwaarts gericht zijn geweest. 

 

     
Lottia Ilmavalvontatehtävissä 

 

Het onderschrift op het origineel ‘Lottia Ilmavalvontatehtävissä’ spreekt voor zich. Deze tekst 

onder de foto lijkt onuitspreekbaar, maar dat valt bij enige nadere analyse wel mee; ‘ilma’ is 

lucht’, ‘valvonta’ is ‘bewaking’ en ‘tehtävä’ betekent niets anders dan ‘taak’ (‘-issa’ is een 

naamvalsverbuiging, de ‘inessivus’ voor de classici onder u), dus gewoon ‘Lotta’s bij hun 

luchtbewakingstaak’. Een Fin zal over ons woord ‘Luchtbewakingstorendienstuitkijkpost’ 

ongetwijfeld eenzelfde tongbrekende idee hebben, moet u maar denken.  

Anders dan de Nederlandse torens, heeft men in Finland de uitkijkposten eenvoudig van hout 

vervaardigd. Het grote voordeel daarvan is dat er geen betonrot kan optreden (en hout is daar 

in overvloed). 

 

In tegenstelling tot de mening over die ‘zielige’ 

vrouwen in onze zwaar verkokerde en verzuilde 

Nederlandse samenleving van de vijftiger (?) 

jaren, vond men de luchtbewaking in Finland 

een typisch vrouwelijke bezigheid. Ter info, het 

klimaat is in Finland wat extremer dan hier, maar 

misschien dat daar toen échte kerels waren, die 

een concretere mening over de vrouwen hadden. 
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Intermezzo, Lotta Svärd 
(Voor de geïnteresseerde) 

 

   De ‘Lotta Svärd’ was een in 1920 opgerichte vrouwelijke vrijwillige 

hulpdienst. In 1944 aangegroeid tot maar liefst 242.000 vrouwen. De 

naam is ontleend aan een gedicht van Johan Ludvig Runeberg in het boek 

‘Verhalen van Ensign Stål’. De betreffende dames werden aangeduid met 

‘Lotta’s’. 

Hun  embleem  dateert  overigens  van  ver  vóór de tijd  (1918),  dat een  

   bepaalde partij in Duitsland  dit teken begon te misbruiken. 

 

De organisatie bestaat nog steeds onder de naam ‘Lotta Svärd Säätiö’, de Lotta Svärd 

Stichting.  

 

Muisto Lotta Svärd Kauhava 1944 

 
Lotta Svard herinneringsmes.  

 

 

 
In het heft (kahva) de tekst ‘Muisto Lotta-Svärd Kauava 28-9-44, ‘Herinnering aan Lotta-Svärd, Kauava 28-9-

44’.  Kauhava is een plaats in het noordwesten van Finland. Een daar vervaardigd mes duidt men aan met de 

benaming ‘kauhavalainen’, oftewel ‘made in Kauhava’. 
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In het lemmet in sierletters de naam van de hersteller ‘Iisakki Järvenpää’ (1859-1929) te Kauhava. Na diens 

dood is zijn bedrijf voortgezet onder de naam Iisakki Järvenpää  Oy Kauvaha Puukkotehda. Het bedrijf bestaat 

nog steeds. Een ‘puuko’ is een prachtig vervaardigd Fins dolkmes (‘tehda’ vervaardigen). 

 

   
De inscriptie heeft wat geleden in de loop der jaren          Een moderne versie van Iisakki Järvenpää 

 

 

Terug naar Nederland 

 
 Luchtwachttoren Fort St.Andries, 2021. Schitterend uitzicht over de Waal naar het westen. 
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In het midden de invaart naar het voormalige Maas-Waal kanaal uit de zeventiger jaren. Zichtnaar het  noorden. 

 

Herinneringen aan toen  … 

    
… aan de luchtwachttoren te Ens                                       en zo kan het ook,  Spaarndam op de liniewal  

 

 

 
In Renswoude is zowaar een rest aan de sloper ontsnapt. Stuk raatwerk, foto Bert Rietberg, 2006. 
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En zowaar, nog een uniek gemeentelijk monument. Stuk raatwerk, foto Bert Rietberg, 2008. Goed dat een 

gemeente zich bekommert om de historische sporen van een roemruchte periode uit haar geschiedenis. 

 

 

Maar niet alles aan raattorens zijn luchtwachttorens. Varend op het Ramsdiep treft het oog ineens aan stuurboord  

deze toren op de oever. 

 

 
Sandra van Lochem komt binnenkort (2021) met een geschiedenis van de Luchtwachttoren in Nederland. Zie de 

site https://www.luchtwachttorens.nl/ 

 

 

 

 

https://www.luchtwachttorens.nl/
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Bronnen:  

Tekeningen, foto’s  en informatie:  

Hans Sakkers en Johan den Hollander. ‘Luchtwachttorens in Nederland’. Industrieel erfgoed uit de Koude 

Oorlog. 

Kees Volkers. Geheim landschap, 200 jaar militairen op de Heuvelrug. 

Tekeningen atoombunker blz.9  eigen archief. 

Foto’s: Hans Sakkers en Johan den Hollander, voorts internet onder ’ Luchtwachttorens’, en eigen archief. 

Foto’s blz. 2 en 3 zijn ontleend aan het schitterende boek van Egbert Wolleswinkel, De Boerderijen van 

Renswoude, uitgave HVOR (Historische Vereniging Oud Renswoude), 2017. 

Foto’s Fort St.Andries en Muisto Lotta Svärd: eigen archief. 

Foto’s herinneringen:  Dik Winkelman en Bert Rietberg 

 

Internet 

https://www.luchtwachttorens.nl/   Boek: Luchtwachttorens in Nederland. Verschijnt in najaar 2021. 

https://www.meteotoren.nl/  luchtwachttorens in Nederland 

Een Polygoon film uit de zestiger jaren voor werving van vrijwilligers: 

NIHM_20110803_kijken_luisteren_doorgeven.wmv.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lotta_Svärd-organisationen 

https://www.luchtwachttorens.nl/
https://www.meteotoren.nl/%20%20lucht
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lotta_Svärd-organisationen

