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P.C. Hooftstraat 12 NIEUWSBRIEF 65 
6573 CE Beek-Berg en Dal Jaargang 17, nummer 1 
Email: secretaris@monumentenlandschap.nl Februari 2017 
Website: www.monumentenlandschap.nl  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Komende activiteiten 
 Woensdag 19 april 2017. Uitreiking erfgoedprijzen Monument en 

Landschap Berg en Dal 2017. 

 Zondag 25 juni 2017. Fiets- of wandeltocht samen met de Duffelt. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nieuwe ontwikkelingen rond uitkijktoren Sterrenberg. 
Van de voorzitter Toon de Jong 

 
 

We verwachten op korte termijn nieuwe ontwikkelingen rond de herbouw van 

de uitkijktoren op de Sterrenberg. Daarom hebben we hier de belangrijkste 

gebeurtenissen tot nu toe in een kort chronologisch overzicht bij elkaar gezet. 

Begin 2004 sloot onze stichting met de eigenaar van landgoed de Sterrenberg 

een overeenkomst over de restauratie van de uitkijktoren op de Sterrenberg. Ook 
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het opnieuw toegankelijk maken van deze toren en de openstelling van 

wandelpaden op de Sterrenberg werden in deze overeenkomst vastgelegd. In 

2006 sloot de toenmalige gemeente Ubbergen een bijna identiek contract af met 

de eigenaar. De uitkijktoren werd vervolgens gedemonteerd en in 2013 in 

Nijmegen opgeslagen op het terrein van een constructiebedrijf.  

De contractueel afgesproken herbouw van de toren heeft echter tot op heden 

niet plaatsgevonden. Allereerst omdat de Raad van State in 2014 de 

aangevraagde (her-)bouwvergunning terug verwees. Er ontbrak namelijk een 

belangrijk document (het archeologisch bodemonderzoek). De Raad van State 

besliste dat herbouw pas mogelijk is als de eigenaar van de Sterrenberg de 

bouwvergunning opnieuw heeft ingediend  inclusief het nog ontbrekende 

document. 

Nadat het constructiebedrijf waarbij de toren was opgeslagen failliet was 

gegaan, vernietigde een ijzerhandel de gedemonteerde toren per ongeluk, in de 

veronderstelling dat de toren onderdeel van de failliete boedel was. De 

vernietiging  vond plaats ondanks onze waarschuwingen aan zowel de curator 

als de eigenaar van de toren dat dit dreigde te gebeuren. 

 

Ondertussen eiste onze stichting verschillende malen van de eigenaar van de 

Sterrenberg om de contractueel aangegane verplichtingen na te komen en de 

vergunning voor de herbouw correct aan te vragen. Toen de eigenaar op deze 

eisen steeds niet inging, besloten we de eigenaar en zijn vastgoedbedrijf te 

dagvaarden.  

De geplande datum daarvoor was 1 december 2016. Vlak vóór die datum echter 

verzocht het college van B&W onze stichting om de mogelijkheid van een 

gezamenlijke een dagvaardingprocedure te onderzoeken. We besloten  daarop 

de start van de dagvaarding even uit te stellen  om afstemming van eventuele 

gezamenlijke procedures goed te kunnen onderzoeken. 

De gemeente en de Stichting  hebben uiteindelijk afgesproken dat gelijktijdig 

ieder met een aparte dagvaarding aan de slag gaat. De verwachting is dat de 

rechter deze tot één zaak  zal “voegen”.  

Mr Govert Janssen zal als advocaat van de Stichting tot Behoud van Monument 

en Landschap optreden. 

Vóór we de procedure werkelijk gaan opstarten, zullen we de eigenaar van de 

Toren een laatste keer opnieuw verzoeken  een aanvraag voor een 

bouwvergunning in te dienen inclusief alle benodigde stukken. 

 

We verwachten dat op redelijk korte termijn een eind zal komen aan deze 

slepende zaak en dat herbouw van de uitkijktoren op de Sterrenberg uiteindelijk 

een feit zal zijn. 
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Wederopbouwarchitectuur in de gemeente Berg en Dal deel XV 

In de vorige nieuwsbrief kwam boerderij ‘De Wiel’ (huidig adres Kerkdijk 50 

Wercheren) al kort aan bod. “De Wiel’ is een van de oudste veldnamen van de 

Ooijpolder. Het vooroorlogse boerderijcomplex (destijds aangeduid met adres 

‘Ooysche Dijk te Erlecom’ of ‘Persingen P14’) was sinds begin jaren 1920 

eigendom van Zeger Stappershoef, afkomstig uit Beusichem en grootvader van 

de huidige eigenaar. 

Zeger woonde eerst op boerderij ‘Oortjeshekken’ (Erlecomsedijk 2, nu 

eigendom van W. Reijnen), maar had deze door de crisis moeten verkopen (op 

29 januari 2017 is deze helaas afgebrand, PC) en was in Wercheren met zijn 

vrouw opnieuw begonnen. Daar sloeg het noodlot toe: in 1926, kort nadat een 

windhoos het dak eraf had geblazen, overleed Zeger. Zijn weduwe nam het 

boerenbedrijf over samen met de kinderen en een ongetrouwde broer. In 1938 

werd er een nieuwe loods gebouwd op het perceel. 
 

 
De familie Stappershoef voor de oorlog, met op de achtergrond de oude 

boerderij. Van links naar rechts: Gonda, Dora, oma (de weduwe 

Stappershoef), Piet, Ton en (de later verongelukte) Zeger; liggend: Wim en 

(de later eveneens verongelukte) Jos, met in hun midden het ‘huisschaap’ . 

Collectie Z. Stappershoef. 
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De boerderij werd in de winter van 1944, vermoedelijk door Amerikanen, met 

fosforgranaten in brand geschoten. De familie Stappershoef was in oktober naar 

verschillende plaatsen in bevrijd gebied geëvacueerd. Piet Stappershoef (1915-

1998) was lid van een Ooijse verzetsgroep en bevond zich op vrijdag 22 

september (tegen de voorschriften) in de Ooijpolder. Hij overleefde de 

beschietingen door in de kelder van zijn ouderlijk huis te schuilen. De kippen 

verbrandden levend. Naderhand wachtte hij in een sloot tot het donker was en 

werd hij door een Amerikaanse jeep  opgepikt. Omdat hij de polder door en 

door kende mocht hij vanaf dat moment meermaals mee op patrouille. Door 

Duitsers geplaatste ‘boobytraps’ werden met behulp van schapen opgespoord. 

Piet zou diverse keren worden opgepakt wegens verblijf in verboden gebied, 

maar na de oorlog kreeg hij in een persoonlijk gesprek met koningin Wilhelmina 

erkenning voor zijn hulp aan de geallieerden. Hij heeft er zelf nooit veel over 

willen vertellen. 

 
Bouwtekening (detail) voor de 

herbouw van de boerderij van de 

familie Stappershoef. De 

omcirkelde cijfers verwijzen naar 

een voorbeeldenblad met types 

ramen en deuren. Ontwerp: Willy 

van Boldrik i.s.m. Bureau 

Wederopbouw Boerderijen 

(architect Romke de Vries Den 

Haag). Bouwarchief Ubbergen 

(RAN). 

 

 

 
Terracotta reliëf van het BWB 

naast de voordeur van Kerkdijk 50. 

Foto P. Coenen 

 

Na terugkeer uit evacuatie woonde de familie enkele jaren in een eensteens 

noodwoning die de naam ‘De Schulp’ kreeg (ten onrechte werd in deel XIV 

vermeld dat een kippenhok als noodwoning werd gebruikt). Het eerste ontwerp 

voor de nieuwe boerderij werd door het Bureau Wederopbouw Boerderijen 

afgewezen op grond van een te hoog kubieke metertal. Uiteindelijk kwam er 
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een ontwerp voor een kop-hals-rompboerderij met verhoogde bovenverdieping, 

waardoor er meer woon- en staloppervlak overbleef. Het woongedeelte was 

door middel van een tussenbouw verbonden met de koeienstal. De vrijstaande 

paardenstal werd later verbonden met de rest van het gebouw. Vlak na de 

oplevering gaf het Bureau Wederopbouw Boerderijen rondleidingen op het erf. 

De totale kosten voor de herbouw bedroegen 110.000 gulden.  
 

 

 

Boerderij ‘De Wiel’, Kerkdijk 50. 

Links de originele voordeur met 

glas-in-loodbovenlicht en BWB-

reliëfsteen, rechts daarnaast de 

tussenbouw (met vernieuwde 

toegangsdeur). In de tussenbouw 

bevond zich de personeelsingang 

met twee aparte trappen: een voor 

het dienstmeisje en een voor de 

knechten. Foto P. Coenen. 

 

De huidige eigenaar, Zeger Stappershoef, is de zoon van Piet en werd in 1955 

in de nieuwe boerderij geboren. Hij houdt het gehele complex, dat nog steeds 

in gebruik is als boerenbedrijf en inmiddels een gemeentelijk monument, zoveel 

mogelijk in oorspronkelijke staat.  

 

 

Bronnen: Familie Stappershoef; 

Bouwarchief Ubbergen (RAN); 

Hans Fun, Littekens van Market 

Garden; Margot van Boldrik en 

Daaf Wijlhuizen, In water en vuur 

 

 

Rechts: boerderij ‘De Wiel’ in 

2016, nog steeds met ‘huisschaap’. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PC (Wordt vervolgd)   
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Landschapselementen: door Jan van Eck 

WACHTTOREN uit de Koude Oorlog in GROESBEEK 

 

 
 

Verscholen in het groen van het Nederrijkswald onder Groesbeek staat een 

verlaten uitzichttoren. Het betreft  een luchtwachttoren en vormt in de jaren `50 

en `60 van de 20e eeuw een uitkijkpost, gebruikt voor het afzoeken van het 

luchtruim van Nederland naar Russische vliegtuigen. Dit in het kader van 

Koude Oorlog. De luchtwachttorens worden bemand door luchtwachters van 

het Korps Luchtwachtdienst (KLD). Radar staat nog in de kinderschoenen. En 

zo wordt in 1950 het KLD opgericht, bestaande uit vrijwilligers, die de 

luchtwachttorens moeten gaan bemannen. Het Centrale Bouwbureau van de 

Genie wordt belast met het ontwerpen en bouwen van de speciale torens. Een 

toren van beton was vanuit financieel oogpunt goedkoop, weinig onderhoud en 

technisch zeer geschikt. En zo valt de keus op een systeem van geprefabriceerde 

betonnen raatbouwelementen. 
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De bouw start in de herfst van 1951 

en duurt tot eind jaren vijftig. De 

toegangsdeur van de toren is van 

hout. De toren in Groesbeek is 

gebouwd in ± 1954 en bestaat uit 

losse betonnen rechthoeken, de 

raten. Een inwendige trap leidt naar 

het openlucht-observatieplatform. 

Dit heeft een omtrek van 3 x 3 

meter met een 1,5 meter 

borstwering. Het observatie-

platform is rondom betegeld ter 

bescherming van de bemanning. 

Aan de zuidwestzijde van dit 

platform is een schuilnis. In het 

midden staat het luchtwacht 

instrument - zichtbaar op de foto - 

met een daarop gemonteerd statief

met vizier, een losse kijker en een aanwijsnaald. Met waarnemingen van drie 

torens/posten wordt via driehoeksmeting de positie van het waargenomen 

vliegtuig bepaald. Waarnemingen van de Groesbeekse KLD-ers moeten worden 

gemeld aan de commandopost van de sector Eindhoven. Technologische 

ontwikkelingen gaan echter zo snel dat het systeem eigenlijk al is verouderd, 

voordat het goed en wel operationeel is. De vliegtuigen vliegen steeds hoger en 

sneller en zijn met ‘oog en oor’ nauwelijks nog waarneembaar. Het hele netwerk 

heeft nooit in een oorlogssituatie gefunctioneerd. In juni 1968 wordt het KLD 

opgeheven. In 1988 draagt het ministerie van Binnenlandse Zaken de toren over 

aan de gemeente Groesbeek. Nadien heeft de toren nog gediend als zendmast. 

Thans rest een stille getuige in 

Groesbeek herinnerend aan de 

Koude Oorlog periode. Gedurende 

het operationele tijdperk wordt één 

Russisch vliegtuig waargenomen.  

(Foto: Fred Kort; Topografische 

kaart: Gemeente Berg & Dal; 

bewerkt door auteur).  
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ERFGOEDPRIJZEN MONUMENT EN LANDSCHAP 

BERG EN DAL 2017 
 

De voorbereidingen voor de tweejaarlijkse prijsuitreiking zijn in volle gang. Via 

onze website en in de plaatselijke kranten hebben we een oproep gedaan aan 

iedereen die een erfgoedproject of –object kent uit de periode 2015-2016 dat in 

aanmerking komt voor een nominatie. Er zijn al diverse voordrachten 

binnengekomen. Leidraad voor voordrachten is: 

Behouden van erfgoed voor de gemeente en haar inwoners door: 

- Zichtbaar en herkenbaar maken van historische elementen/plaatsen 

- In stand houden van het oorspronkelijke karakter/staat/stijl van het object 

- Herinnering levend houden eventueel met behulp van informatieborden 

of QR codes, routebeschrijving e.d.) 

- Zorgvuldig uitvoeren van restauraties (materiaalgebruik, oog voor detail) 

- Zorgvuldig onderhoud van monumenten en groene omgeving 

- Conserveren van authentieke historische  elementen 

 

Mocht u nog tips hebben dan horen wij dat graag z.s.m. via email: 

pjhmcoenen@gmail.com.   

 

De uiterste aanmelddatum is verlengd tot 20 februari 2017! 

In de volgende nieuwsbrief en via de website zullen alle genomineerde 

personen/projecten/objecten bekend worden gemaakt. 

De feestelijke prijsuitreiking zal plaatsvinden op woensdagavond 19 april 2017. 

De exacte locatie en tijd treft u binnenkort aan op onze website en ook in de 

volgende nieuwsbrief van maart. 
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