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Opgericht in december 1998, als opvolger 
van het Mededelingenblad Verdedigings-

werken. Van dat blad werden tussen 
september 1990 en december 1997 tien 
afleveringen uitgegeven. Ze zijn helaas niet 
digitaal beschikbaar. Wel is een aantal 
artikelen later, al dan niet in aangepaste 
vorm, opgenomen in de Koerier.  
 

Redactie Dik Winkelman 
dik.winkelman@casema.nl 

 
Website  
https://loopgraafkoerier.weebly.com/ 
voor de laatste Koerier, actuele informatie, 
korte berichten, kalender en verwijzingen 

naar interessante websites 
http://www.tiki-
toki.com/timeline/entry/384975/Het-
Oostfront-in-de-Tweede-Wereldoorlog/ 
Tijdslijn door Koen Winkelman 
 

Dank aan alle gastauteurs en aan technische 
steun van Eddy Borst, Dirk Docter (register),  
Marco Sikkel en Julie Winkelman (poppylogo 
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• Rob Devilee 
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GROESBEEK EN OMGEVING 
Een van de vaste uitstapjes ieder jaar (zelfs niet onderbroken door de 

Coronacrisis!) is een lang kampeerweekend met lezers Rob Devilee en Fons 

Overdijk. Dit jaar kamperen we in juni op camping Op den Stuwwal ten zuiden 

van Groesbeek. We bezoeken in de omgeving enkele militair-historische 

interessante plekken en Fons doet verslag. Zoals gebruikelijk aan een vaste 

groep schaatsliefhebbers waarmee Fons al vele malen op pad is geweest. Maar 

graag maken we ook voor deze Koerier gebruik van het verhaal van Fons! Op 

het voorblad van deze Koerier een foto van Fort Sint Andries, dat ongeveer 

tegen het eind van Fons’ verhaal aandacht krijgt. Hieronder een foto van het 

Nederlands ereveld op de Grebbeberg; een van de plekken die we bezoeken. In 

deze Koerier leest u welke interessante plekken we nog meer aandoen.  

 

Januari; de kop van dit blad is weer aangepast aan het nieuwe jaar:  

1998 – DE KOERIER – 2023 

De oplettende lezer zal zien dat de Koerier dit jaar 25 jaar bestaat! Een mijlpaal 

mogen we wel zeggen, met meer dan 200 afleveringen en dat zijn er gemiddeld 

acht per jaar. De redactie gaat vol goede moed en enthousiasme verder en we 

hopen ook dit jaar weer een aantal interessante afleveringen het daglicht te 

laten zien! 
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EEN BEZOEK AAN GROESBEEK 
De heenreis, vrijdag 10 juni 
Ik ben sinds 1 juni met vervroegd pensioen, 
dus het wordt de hoogste tijd om op vakantie 
te gaan. 
Met mijn vaste campinggasten Dik (deze keer 
zonder dochter Julie) en Rob vertrekken we 

om tien uur richting het oosten van het land. 
We doen rustig aan en rijden een flink deel 
van de route via binnendoorwegen.  
 
Grebbeberg 
We stoppen kort bij het ereveld op de 
Grebbeberg en lopen een rondje tussen de 

Nederlandse oorlogsgraven. We willen op de 
heenweg ook nog de Engelse 
oorlogsbegraafplaats Jonkerbos bij Nijmegen 
bezoeken, maar die begraafplaats ligt vlakbij 

het Goffertpark en daar is vanavond een 
concert van de Red Hot Chili Peppers en dus 

staat het autoverkeer die kant op behoorlijk 
vast. 
 

 

Een vroege foto van het Nederlandse  
ereveld op de Grebbeberg. 

Bron: beeldbank NIMH 

 

 

Geen bezoek aan Jonkerbos, maar wel  
een foto en wel uit augustus 2003 

Op den Stuwwal 
Met een grote boog om Nijmegen heen 
steken we bij Malden het Maas-Waalkanaal 
over en via de Jumbo in Groesbeek rijden we 

naar camping Op den Stuwwal.  
 

 
 

Die camping ligt boven op een heuvel (gezien 
de naam waarschijnlijk een stuwwal uit de 
laatste ijstijd) met rondom een schitterend 

uitzicht op de akkers en weilanden tussen 
Groesbeek en het Duitse Reichswald. Het is 
druk op de camping, maar de beheerder 
heeft voor ons een mooie plek vrijgehouden 

in een hoek van het tentenveld. 
 

 

Het is druk op de camping, maar vanaf het 
tentenveld toch een mooi uitzicht over het laatste 

stuk stuwwal in zuidelijke richting 

82e Luchtlandingsdivisie 
Dit is historische grond. Op 17 en 18 
september 1944 landden in de velden 
rondom de camping duizenden parachutisten 
en honderden zweefvliegtuigen van de 82e 
Amerikaanse luchtlandingsdivisie als 

onderdeel van de geallieerde operatie Market 
Garden. Zij hadden tot taak de Maasbrug bij 
Grave en de Waalbrug bij Nijmegen te 
veroveren en de weg van Grave tot Nijmegen 

te beveiligen tegen Duitse aanvallen, zodat 
het Britse 30e Legerkorps vanuit België in één 

keer door zou kunnen rijden naar Arnhem om 
daar de Rijn over te steken. Door 
verschillende oorzaken strandden de Engelse 
tanks uiteindelijk in de Betuwe en moesten 
de restanten van de ten noorden van de Rijn 
gelande Britse luchtlandingstroepen over de 
rivier geëvacueerd worden, waardoor de Slag 

om Arnhem als een geallieerde mislukking in 
de geschiedenisboeken terecht kwam.  
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Replica van het zweefvliegtuig Waco Hadrian nabij onze camping.  
Op deze foto uit oktober 2018 komt hij het beste tot zijn recht!

Op korte afstand van de camping staat een 
van staalbuis nagebouwd model op ware 
grootte van een Waco Hadrian zweefvliegtuig 

en langs de weg staat een monument ter 
herdenking van de luchtlandingen en het 
Canadese eerste leger dat dit front in de 
winter van 1944-1945 verdedigde. 
 

 
 
We bouwen de tenten op en dan wordt het 
tijd voor mij om de omgeving te verkennen 
(en te lopen om te lopen). Ik kijk eerst even 
hoe ver het lopen is naar de Lidl in 

Groesbeek, maar dat is bijna een half uur en 

dus te ver om 's morgens broodjes te gaan 
halen. Van Groesbeek loopt de weg via het 
dorpje Breedeweg naar de Duitse grens. Dat 

is maar een paar kilometer lopen en een 
grens zo dicht in de buurt is altijd een leuke 
bestemming. Ik wip even de grens over en 
via het grensplaatsje Grafwegen loop ik terug 
naar de camping, waar Dik inmiddels de 
barbecue heeft opgestookt. Het is nog steeds 
zwaarbewolkt, maar de temperatuur is goed 

en we kunnen de hele avond buiten zitten. 
 
Oorlogsgraven en stellingen, zaterdag 
11 juni 
Oorlogsgraven en Romeinen 
De zon is al vroeg op en wij dus ook en al 

voor achten zitten we aan het ontbijt. We 

bakken de gisteren gehaalde croissants en 
broodjes even op en daarna gaan we op pad. 
De eerste stop is bij de schitterend tegen een 
heuvel gelegen Britse oorlogsbegraafplaats 
bij Mook. De rozenstruiken, lavendel en 
andere bloemen steken mooi af tegen het 

witte Portlandsteen van de grafzerken. Bij 
Milsbeek bezoeken we een tweede 
begraafplaats en een gedeeltelijk 
nagebouwde Romeinse villa en steken dan bij 
Gennep de Maas over.  
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Boven het Cross of Sacrife met op de achtergrond 
de graven van Mook War Cemetery. 

Onder de gedeeltelijk nagebouwde Romeinse villa 

op de Sint Jansberg bij Plasmolen.  

 
 
Maaslinie en Peel-Raamstelling 

Op 10 mei 1940 wisten als Nederlandse 
militairen vermomde Duitsers met hulp van 
de NSB de spoorbrug bij Gennep ongehinderd 
in handen te krijgen, waardoor een trein met 
een bataljon Duitse militairen de Maas over 
kon steken en direct door kon stoten naar de 
Peel-Raamstelling, de belangrijkste 

Nederlandse verdedigingslinie in Noord-
Brabant.  
 

 

De brug in 2018. Nu alleen nog een verkeersbrug, 
was hier in 1940 alleen nog een spoorbrug. Na de 
oorlog een combinatie, is het spoordeel (rechts) in 
de jaren zeventig van de vorige eeuw verdwenen. 

Daarbij verrasten ze de Nederlandse 

verdedigers, die niet de tijd hadden om de 
spoorlijn met stalen binten, zogenaamde 
'asperges', te blokkeren. Na het passeren van 
de linie verlieten de Duitse troepen de trein 
om de Nederlandse stellingen van achteren 
aan te vallen. De Nederlandse verdedigers 
slaagden er wel in de asperges alsnog te 

plaatsen, waardoor de trein op de terugweg 
om versterkingen te halen alsnog ontspoorde. 
De spoorlijn van Boxtel naar Wesel in 
Duitsland bestaat allang niet meer, maar hier 
is een aantal jaren geleden een stukje van 
het spoor hersteld en zijn replica's van de 

asperges tussen de rails geplaatst. Naast het 
spoor zie je nog de restanten van de originele 
stalen binten uit de grond steken. 
 

 
 

Foto hierboven Defensiekrant 5 april 2019 

 
Een Kangaroo uit Canada 
In een parkje in Mill staat langs de weg een 
Kangaroo, een tot pantserwagen voor 
personenvervoer omgebouwde Canadese 

Ram tank en die gaat uiteraard ook even op 

de foto. In Mill doen we even een bakkie en 
rijden dan verder naar Grave. Bij de Julian 
Thompsonbrug, die op 17 september 1944 
ongeschonden door de Amerikaanse 
parachutisten werd veroverd, eten we een 
broodje en bekijken twee vooroorlogse 
Nederlandse kazematten, waarvan er een 

kunstig met zwart-witte blokken is 
gecamoufleerd, waardoor het lijkt of er veel 
meer geschutopeningen in het beton zitten 
dan in werkelijkheid het geval is. 
 
Reichswald 

Door het vroege vertrek hebben we nu 
eigenlijk alles al gezien wat voor vandaag op 
het programma stond, maar er is hier in de 

buurt genoeg te zien. We steken de Maas 
weer over en bij Milsbeek rijden we richting 
het Duitse Reichswald. Midden in het 
uitgestrekte bosgebied ligt een enorme Britse 

oorlogsbegraafplaats met ruim 7500 graven. 
Eind februari begon operatie Veritable, de 
Brits-Canadese aanval op Duitsland. De bijna 
ondoordringbare bossen van het Reichswald 
en de door de regen en inundaties vrijwel 
onbegaanbare strook tussen het bos en de  
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Boven de Kangaroo in Mill, en onder rivierkazemat Grave Zuid 
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Twee foto’s van Reichswald Forest War Cemetery 
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Rijn konden alleen door zware 

bombardementen en met grote verliezen aan 
manschappen en materieel veroverd worden 
en de bij deze operatie en de latere oversteek 
van de Rijn gesneuvelde Britse militairen 
liggen hier begraven. Omdat de Canadese 
regering niet wilde dat hun gesneuvelde 
militairen op vijandelijk gebied begraven 

werden, zijn de hier omgekomen Canadese 
soldaten in Groesbeek begraven. 
 
Na de Tweede Wereldoorlog zijn veel tijdens 
bombardementen op Duitsland omgekomen 
vliegtuigbemanningen op deze begraafplaats 

herbegraven. Behalve militairen uit het hele 
Britse Rijk liggen hier ook gesneuvelde Polen, 
Tsjechen en enkele Nederlanders begraven.  
 

We rijden een stukje terug naar het dorpje 
Kessel. Net buiten het dorp liggen verscholen 
in de bossen enkele grafheuvels. Omdat het 

hele gebied nogal heuvelachtig is, weten we 
niet zeker of we de grafheuvels wel zien, 
maar we zetten voor de zekerheid een paar 
bulten in het bos op de foto. 
 
Via een mooie binnendoorroute rijden we 
terug naar Groesbeek. Gisteravond las ik dat 

bij de kerk van Breedeweg nog enkele 
gesneuvelde en vermiste Amerikaanse 
parachutisten herdacht worden en daar 
maken we nog een laatste stop voordat we 
inkopen doen voor het avondeten en de 
zaterdagavondborrel en daarna zoeken we de 

camping weer op. Volgens de stappentellers 

onder ons hebben zij de dagelijkse dosis van 
10.000 stappen al weer gepasseerd, maar ik 
tel mijn stappen niet en wil er dus nog wel 
wat aan toevoegen. 
 

 

Herdenkingsplantsoen en -muur  
bij de kerk van Breedeweg 

Grenspalen 
Rob heeft een wat merkwaardige, maar erg 

aanstekelijke hobby, het fotograferen van 
stenen (grens)palen. Heel Nederland staat 
vol met palen die de lands-, provincie- en 
gemeentegrenzen aangeven, maar ook 

grenzen van jachtgebieden en andere 

eigendomsgrenzen. Ik hou er ook wel van om 
mijn grenzen op te zoeken en dan zit je hier 
goed, want de Duitse grens is vlakbij, zoals ik 
gisteren al heb gezien. Er zijn nog wat 
grenspalen om op te zoeken en dat is een 
mooi doel voor vanmiddag. Onderweg naar 
de grens kom ik langs een voor deze streek 

wel heel erg merkwaardig agrarisch bedrijf. 
Je verwacht hier koeien, varkens of kippen, 
maar op deze plek, zo'n beetje het verst van 
zee gelegen stukje Nederland, ligt een 
(duurzame) palingkwekerij. 
 

 

Foto: Fons Overdijk 

Langs grenspalen 594 en 591 loop ik naar de 
Sint Jansberg. De boeren in deze streek doen 
mee met het project 'bloeiende bermen' en 
langs de korenvelden is het één bonte 
bloemenpracht. Langs de velden loopt een 
smal wandelpad naar het vroegere landgoed 
Sint Jansberg. Het daar gelegen landhuis is in 

1944 verwoest en nooit meer opgebouwd, 

maar van de tuinen en bijgebouwen, zoals 
een ijskelder, is midden in de bossen nog het 
een en ander te vinden. Ik kruis het 
Pieterpad en loop via rustige binnenwegen 
terug naar de camping. Gisteren hadden we 

van de barbecue nog vier hamburgers over 
en met roerbakgroenten en noedels maakt 
Dik de meesterkok weer een overheerlijke 
maaltijd. 
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Na het avondeten doen we nog een korte 

wandeling voor de spijsvertering. We 
verstoren het romantische dinertje van een 
jong stel dat op een picknickbank bij de in 
2014 hier geplaatste replica van de Waco 
glider van de avondzon en van elkaar zit te 
genieten. Historie gaat voor romantiek en 
door ons hinderlijk bij het zweefvliegtuig op 

te houden jagen we het verliefde stelletje 
weg, zodat we in alle rust het historische 
bouwwerk kunnen fotograferen. 
 
Dwars door de landerijen en langs het bos 
waar generaal James Gavin, de commandant 

van de 82e luchtlandingsdivisie, een 
ongelukkige parachutelanding maakte waarbij 
hij twee rugwervels beschadigde, lopen we 
terug naar de camping en een heerlijk bakje 

koffie. 
 

 

Generaal James Maurice Gavin (1907 – 1990) 
(via Wikimedia Commons) 

Romeinen, Duitsers en Spanjaarden, 
zondag 12 juni 
Nijmegen 
Vandaag beginnen we met een bezoek aan 

Nijmegen. We parkeren de auto ten noorden 
van de Waal bij Lent. In het kader van het 

project 'Ruimte voor de rivier' heeft een deel 
van het dorp Lent plaats moeten maken voor 
een nieuwe zijtak van de rivier de Waal. Over 
de nieuwe zijtak en over de Waal zelf zijn de 
laatste jaren ook verschillende bijzondere 

nieuwe bruggen gebouwd. Het hele gebied 
moet nog verder ingericht worden als 
waterrecreatiegebied, maar het ziet er nu al 
schitterend uit. Via de oude Waalbrug lopen 
we naar Nijmegen. Deze brug is in september 
1944 na een zware strijd onbeschadigd door  

 

De Rijnbrug, gezien in noordelijke richting vanaf de 
Lindenberghaven. Hieronder dezelfde brug in 
september 1944. We zien oprukkende Engelse 
eenheden van het 30e Legerkorps. Zij rijden in 

noordelijke richting naar Arnhem. De kapotte bus 
rechts is een Duits exemplaar.  

(Bron: beeldbank Nederlands Instituut voor 
Militaire Historie) 

 
 
de Amerikaanse luchtlandingstroepen 
veroverd, nadat ze onder hevig Duits vuur in 

gammele canvasbootjes de Waal waren 
overgestoken. Na de verovering van de brug 
konden de Britse tanks van de Garde 
pantserdivisie de rivier oversteken, maar 
over het vervolg van de strijd verschillen de 
meningen. Volgens de Amerikaanse 
parachutisten stopten de tankbemanningen 

hun tanks na het oversteken van de brug om 
rustig een kopje thee te drinken, maar 
volgens de Engelsen wachten ze op 
voldoende infanterie om de kwetsbare tanks 
te begeleiden op hun tocht over de smalle en 
hooggelegen Betuwse dijken. Hoe het ook zij, 

verder dan Elst zijn de tanks niet gekomen. 

 
Na het oversteken van de Waal wandelen we 
een rondje door het park met de restanten 
van de middeleeuwse burcht het Valkhof. Op 
de Waalkade doen we een bakkie en steken 
dan de Waalbrug weer over. Aan de 

noordkant van de rivier staan enkele 
Nederlandse rivierkazematten uit 1936 en de 
restanten van de Duitse tankversperringen op 
de Waalbrug.  
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Ruïne op het Valkhof

Elst 
We rijden door naar Elst. De kerk van Elst is 

in 1944 door Duits artillerievuur verwoest en 

tijdens de restauratie werden onder de kerk 
de overblijfselen gevonden van een Romeinse 
tempel, die op zaterdag (en in juli en 
augustus ook op zondagmiddag) bezocht kan 
worden, maar vandaag helaas dus niet. In 
het grasveld rond de kerk zijn de muren van 
de tempel tot net boven het maaiveld 

opgemetseld, zodat we toch wel iets kunnen 
zien. 
 

 
 
 

Donsbrügger Heide 
Vanaf Elst rijden we richting het noorden en 

bij Westervoort steken we de Rijn en IJssel 

over en volgen de oever van de Rijn tot we 
bij Spijk de Duitse grens oversteken. Bij 
Emmerich nemen we de mooie hangbrug 
terug naar het zuiden en rijden binnendoor 
naar Donsbrüggen. Verscholen in de bossen 
van de Donsbrügger Heide ligt een mooi 
gelegen, maar niet zo goed onderhouden 

Duitse oorlogsbegraafplaats. Hier liggen de 
Duitse soldaten begraven die in februari 1945 
bij de slag om het Reichswald zijn gesneuveld 
en ook de Duitse burgers en buitenlandse 
dwangarbeiders die het slachtoffer werden 
van het geallieerde bombardement op Kleef 
van 7 oktober 1944 en de latere 

oorlogshandelingen. 
 

Via hele smalle landweggetjes rijden we terug 
naar Groesbeek voor het laatste onderdeel 
van de rondrit van vandaag, een bezoek aan 
de Canadese oorlogsbegraafplaats en het 

monument voor de vermiste militairen. De 
grote begraafplaats ligt er weer schitterend 
bij en met alle bloeiende bloemen rond de 
witte grafstenen ziet het er toch een stuk 
mooier uit dan de vaak wat sombere Duitse 
begraafplaatsen. 
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Boven twee foto’s van Donsbrüggen en onder twee 
van Groesbeek Canadian War Cemetery 

 
 

 
 

We slaan nog even boodschappen in voor het 

avondeten en keren dan terug naar de 
inmiddels aardig leeggestroomde camping. 
Op het tentenveld staat, behalve onze eigen 
tenten, nog maar één tent. Het is nog steeds 
heerlijk wandelweer, al waait het wel weer 
aardig en hangt er wat sluierbewolking. 
 

Ik kan voor het eten nog mooi een rondje 
wandelen. Dwars door de akkers loop ik 
richting Mook en kom al gauw bij de 
Mookerheide. Voor mij als Leidenaar is dat 
een bestemming die ik deze reis zeker niet 
mag missen, want op 14 april 1574 vond hier 

een veldslag plaats tussen het Spaanse en 
het Staatse leger. Het Staatse leger onder 
aanvoering van Lodewijk en Hendrik van 
Nassau wilde vanuit Duitsland oprukken naar 

de Betuwe, waar Willem van Oranje op dat 
moment verbleef. De Spanjaarden 
onderbraken op 21 maart hun beleg van de 

stad Leiden om de Staatse troepen te 
verhinderen Holland binnen te trekken. 
Tijdens de slag op de Mookerheide werd het 
leger van de Nassaus verpletterend 
verslagen, waarbij beide broers van Willem 
van Oranje sneuvelden. 
 

 

Foto: Fons Overdijk 

Ondertussen vierde Leiden feest, omdat het 
beleg was opgeheven. Na de slag op de 
Mookerheide keerde het Spaanse leger echter 
terug naar Leiden om de stad opnieuw te 
belegeren. De stad was nu veel slechter 
voorbereid dan bij het eerste beleg en had 

verzuimd om de voedselvoorraden aan te 
vullen. In de stad brak hongersnood uit en 
heerste de pest, waardoor ongeveer een 
derde van de bevolking omkwam. Door bij 

Rotterdam de dijken door te steken en grote 
delen van Zuid-Holland onder water te 
zetten, kon een vloot onder aanvoering van 

admiraal Lumey het Spaanse leger verjagen. 
In de nacht van 2 op 3 oktober 1574 
vluchtten de Spanjaarden, waarbij ze in de 
schans Lammen een pan met hutspot 
achterlieten en de volgende dag werd de 
hongerende bevolking door de geuzen met 
haring en wittebrood van de hongerdood 

gered. Zonder slag op de Mookerheide was er 
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dus op 3 oktober geen Leidens Ontzet 

geweest! 
 
Het is ondertussen al weer etenstijd en Dik 
bakt voor ons gyros en krieltjes met een 
garnering van gemengde salade als besluit 
van weer een geslaagde dag. 
 

 

Na weer een inspannende en avontuurlijke dag 
schrijft Fons zijn reisverslag 

De terugreis, maandag 13 juni 

Heumen en Fort Sint Andries 
Gisteravond zaten we nog wat na te zoeken 
over de slag op de Mookerheide en ontdekten 
we dat in het dorpje Heumen op de 
buitenmuur van de Nederlands hervormde 
kerk in 1939 een plaquette is aangebracht ter 

herinnering aan de veldslag.  
 

 
 
De gedenksteen is geschonken door het 1e 
Bataljon van het 26e Regiment Infanterie-
Grenstroepen, dat in april 1939 in Heumen 

werd gelegerd in het kader van de 

mobilisatie. Zo zijn in één gedenksteen twee 

oorlogen met elkaar verbonden. 
 
Fort Sint Andries 
Bij Heumen zoeken we de dijk van de Maas 
op en slingeren door het Land van Maas en 
Waal langs heerlijke oude dorpjes als 
Batenburg en Appeltern tot de sluis bij Sint 

Andries in de buurt van Zaltbommel. Ouderen 
kennen Sint Andries vast nog wel van de 
waterstanden die in vroeger jaren iedere 
morgen om half tien op Hilversum 1 werden 
voorgelezen. Bij de sluis ligt de ruïne van een 
fort uit 1816, dat in de winter van 1944-1945 

door de terugtrekkende Duitsers werd 
opgeblazen. In 1936 werd naast het fort een 
betonnen kazemat gebouwd en in 1955 
verrees op het fort een luchtwachttoren. 

 

 

Boven enkele gewelven van het oorspronkelijke 
fort, en onder de achteringang van de betonnen 

rivierkazemat. Beide foto’s juni 2014. 

 
 
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog nam 
de dreiging van een Russische aanval toe. 
Om Russische luchtaanvallen tijdig te kunnen 
ontdekken verrees over heel Nederland een 
netwerk van 276 luchtwachttorens. De 

toenmalige radarinstallaties konden 
laagvliegende vliegtuigen namelijk niet 

ontdekken. Waar mogelijk werd gebruik 
gemaakt van bestaande torens waar bovenop 
een platform werd gebouwd waar vandaan de 
militairen van het Korps Luchtwachttroepen 

met verrekijkers de lucht afspeurden naar 
Russische bommenwerpers. Waar geen 
bruikbare torens stonden werden speciale 
torens gebouwd van in de fabriek gegoten 
betonnen elementen, die met stalen bouten 
aan elkaar werden vastgemaakt.  
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Op deze ‘binnenfoto’ van de luchtwachttoren zijn de raatbouwelementen goed te zien. 

Vanaf de jaren 1960 raakten de torens in 
onbruik en de meeste zijn inmiddels gesloopt. 
Andere zijn zo bouwvallig, dat ze niet meer 
beklommen mogen worden, maar deze toren 
is door Staatsbosbeheer gerestaureerd en 

vanaf de toren heb je een schitterend uitzicht 
over de sluis van Sint Andries en de rivier de 
Waal. 
 

 

Avondwandeling vanaf de camping; nog één keer 
de fraai omgeving van Groesbeek in beeld.  

 
 

Het zit er weer op! 
We zoeken even de snelweg op om de grote 
rivieren over te steken en stoppen voor de 
lunch bij de Mac. Daarna pakken we nog een 
schitterend stukje Lekdijk mee, maar 

stranden tussen de wegomleggingen en klem 
gereden vrachtwagens bij Lopik. We draaien 
om en via Montfoort en Linschoten zoeken we 
de A12 op. Dan is het nog maar een klein 
stukje naar Leiden en zit dit mooie 
weekendje kamperen er al weer op. 

Fons Overdijk 

 

 
 

 
 


