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1 Inleiding 

1.1 Kader 

Binnen plangebied Drielanden wordt het ‘Crescent Park’ ontwikkeld (figuur 1). Tijdens civieltechnische 

werkzaamheden voor de aanleg van dit park zijn in februari 2019 betonnen fundamenten aangetroffen , 

waarvan vermoed werd dat deze behoorden tot ‘Stellung Hase’. Dit mede op basis van het historisch 

vooronderzoek voor de conventionele explosieven uitgevoerd door IDDS.
1
 Op 26 en 27 februari 2019 

heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. een archeologische inspectie uitgevoerd naar deze 

betonnen fundamenten. Na afronding van de eerste inspectie is in maart 2019 zo’n 250 meter ten 

noordwesten van deze fundamenten een tweede cluster betonnen fundamenten aangetroffen. Naar 

aanleiding hiervan is ervoor gekozen om een PvE op te stellen voor veldonderzoek naar deze 

fundamenten. Dit veldonderzoek is uitgevoerd op 21, 22 mei en 5 september 2019. Het voornaamste 

doel van het onderzoek was het veiligstellen van de wetenschappelijke informatie (behoud ex situ). 

 

Figuur 1. De ligging van het plangebied (rood omlijnd). Inzet: ligging in Nederland (ster). 

                                                           

1
 Wiggen & Enenkel 2019 
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De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat BRL4000, conform artikel 5.4 van de Erfgoedwet. 

Onderzoeksdocumentatie zal worden overgedragen aan het depot van de provincie Gelderland. 

Voorafgaand aan het onderzoek, maar na de eerste inspectie is, conform de KNA een Programma van 

Eisen (PvE) opgesteld (Tuinstra, 2019). Dit PvE diende als uitgangspunt voor het onderzoek.   

1.2 Administratieve gegevens 

Plangebied Drielanden (Crescent Park) 

Opdrachtgever Gemeente Harderwijk 

Contactpersoon opdrachtgever H. (Erik) Hamelink 

Bevoegde overheid Gemeente Harderwijk 

Contactpersoon bevoegde overheid M. (Maarten) Wispelwey (regioarcheoloog) 

Plaats Harderwijk 

Gemeente Harderwijk 

Provincie Gelderland 

Coördinaten 168868/482448 

Toponiem Drielanden 

Periode veldwerk 26/27 februari en 21/22 mei 2019 

Projectleider J.W.D. Tuinstra 

Projectmedewerkers K.L.W. Bosma (veldwerk en uitwerking) en  M. Scholte Lubberink 

(uitwerking) 

Onderzoeksmeldingsnummer 4676385100 

Bewaarplaats documentatie RAAP Oost 

Tabel 1. Administratieve gegevens. 

1.3 Voorgaand onderzoek 

Soort onderzoek Uitvoerder Uitvoeringsperiode  Rapportage 

Bureau- en 

booronderzoek 

RAAP Archeologisch 

Adviesbureau B.V. 

juli 1999 Scholte Lubberink 1999, RAAP-

rapport 459 

Historisch 

vooronderzoek 

IDDS januari 2019 Wiggen & Enenkel 2019: IDDS-

kenmerk: 18120830 

Tabel 2. Overzicht van voorgaande voor het plangebied relevante onderzoeken. 

Hieronder worden de resultaten van het vooronderzoek kort samengevat. 

Tijdens het bureau- en booronderzoek binnen plangebied Drielanden in juli 1999 zijn geen 

aanwijzingen aangetroffen voor de aanwezigheid van archeologische resten in de ondergrond. Tijdens 

een veldkartering zijn enkele aardewerkscherven aangetroffen die dateren in de tweede helft  van de 

late middeleeuwen (1250-1500) of in de 16
e
 eeuw. Tijdens het onderzoek is vastgesteld dat het in het 

gebied uitsluitend bodems aanwezig zijn, die onder zeer vochtige tot natte omstandigheden zijn 

gevormd. Het gebied was in het verleden waarschijnli jk altijd te nat en daardoor onaantrekkelijk voor 

bewoning. In 1999 is geen onderzoek gedaan naar eventuele resten uit de Tweede Wereldoorlog.  
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Korte samenvatting historisch onderzoek IDDS: 

In de vroege ochtend van 10 mei 1940 vielen Duitse grondstrijdkrachten Nederland binnen, terwijl 

Duitse parachutisteneenheden in West-Nederland landden. Bij Kornwerderzand en bij de Grebbelinie 

werden de Duitse grondstrijdkrachten gestopt en Nederlandse eenheden vochten tegen de Duitse 

parachutisteneenheden in het westen van Nederland. Na het bombardement op Rotterdam door Duitse 

luchtmachteenheden besloot het Nederlandse opperbevel te capituleren.  

Niet lang na de inval werd ten zuidwesten van Harderwijk Stellung Hase ingericht. Dit was een terrein, 

waarop enkele luisterapparaten stonden opgesteld waaronder de Würzburg-radar en de Freya-radar. 

Stellung Hase maakte onderdeel uit van het Duitse luchtverdedigingssysteem en spoorde geallieerde 

vliegtuigen op voordat ze Duitsland binnen konden vliegen. Zodra een vliegtuig werd waargenomen, 

stegen Duitse jachtvliegtuigen op om tot de aanval over te gaan.  

1.4 Doelstellingen en onderzoeksvragen 

Doel van de opgraving variant archeologische begeleiding is het veiligstellen van informatie over de 

vindplaats en behoudenswaardige resten ex situ te bewaren. In het Programma van Eisen (Tuinstra, 

2019) zijn de specifieke onderzoeksvragen geformuleerd, die leidend waren bij het uitvoeren en 

uitwerken van het onderzoek. De onderzoeksvragen zijn hieronder weergegeven. 

1. Zijn de funderingsresten van de radiotoren nog aanwezig in de bodem? Zo ja: waar bestaan deze uit 

en hoe diep zijn de funderingen ingegraven?  

2. Zijn de betonnen poeren of muren ter plekke gestort of van te voren gestort en nadien ingegraven? 

Mochten de betonnen resten ter plekke gestort zijn; zijn deze gestort met of zonder bekisting?  

3. Kan op basis van de funderingsresten iets gezegd worden over de grootte en/of hoogte van de 

radiotoren of het type toren?  

4. Zijn er op basis van de funderingsresten duidelijke overeenkomsten aan te wijzen met de eerder 

geïnspecteerde resten van de oostelijke radiotoren?  

5. Zijn er op basis van de funderingsresten verschillen aan te wijzen met de eerder geïnspecteerde 

resten van de oostelijke radiotoren?  

De beantwoording van de onderzoeksvragen komt aan bod in de synthese (hoofdstuk 4). 
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2 Methoden 

2.1 Werkputten 

Tijdens de opgraving variant archeologische begeleiding is de tweede vindplaats (WP2) binnen het 

plangebied vlakdekkend onderzocht. De resultaten van de eerste inspectie (WP1) zijn ook 

meegenomen in dit rapport. In tabel 3 zijn de afmetingen van de verschillende werkputten aangegeven. 

Een overzicht van de ligging van de werkputten is afgebeeld in figuur 2. 

De werkputten zijn aangelegd op basis van de locatie van de aangetroffen betonresten en een luchtfoto 

uit 1944.  De werkputten worden aangeduid met de afkorting WP (bijv. WP1). 

Werkput Aantal 

vlakken 

Oppervlakte 

WP1 1 272m
2 

 

WP2 1 290m
2
 

Totaal  562 m
2
 

Tabel 3. Overzicht van werkputten en vlakken. 

 

Figuur 2. Overzicht van de werkputten. 
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2.2 Documentatie en registratie 

In alle werkputten is één vlak aangelegd in de top van de natuurlijke C-horizont. 

De sporen zijn digitaal ingemeten met een RTK-GPS met een maximale afwijking van 3 x 3 x 3 cm. Ook 

de hoogte van de aangelegde vlakken ten opzichte van NAP is bepaald met een GPS. De  ruwe GPS-

bestanden zijn dagelijks uitgelezen, gecontroleerd en gecorrigeerd.  

Spoor- en vondstgegevens zijn in het veld ingevoerd in de Odile database.  

In het algemeen geldt dat sporen zijn gedocumenteerd conform de specificaties OS04 en OS05 van de 

BRL4000. 

2.3  Behandeling van sporen 

Het vlak is waar nodig tijdens de aanleg handmatig opgeschaafd. Van sporen met een diepte van meer 

dan 10 cm is een coupetekening (schaal 1:20) en veelal een foto gemaakt; van minder diepe sporen is 

alleen de diepte en vorm in doorsnede vastgelegd in de database. De sporen zijn in een doorlopende 

reeks genummerd en worden in dit rapport aangeduid met een nummer, voorafgegaan door een S (bijv. 

S2). 

Tijdens de aanleg van het vlak is gebruik gemaakt van een graafmachine van de uitvoerder Hoornstra. 

Het vlak is aangelegd op aanwijzing van een Sr. KNA Archeoloog met ervaring met Tweede 

Wereldoorlog-archeologie. Tijdens het onderzoek zijn geen vondsten gedaan.  

2.4 Behandeling van profielen 

Mede door de datering van de te verwachten sporen en structuren (Tweede Wereldoorlog) en het feit 

dat de bodemopbouw uitvoerig is onderzocht en gerapporteerd in 1999
2
 zijn conform het PvE geen 

profielen of profielkolommen gedocumenteerd.  

2.5 Bemonstering 

Tijdens het onderzoek zijn geen sporen aangetroffen die zich leenden voor monstername. 

2.6 Uitwerking 

De documentatie van het onderzoek is na afloop van het veldwerk gecontroleerd. Na het veldwerk zijn 

de digitale tekeningen uitgewerkt en is uitvoerig historisch onderzoek gedaan naar de aangetroffen 

fundamenten. Gezien het ontbreken van vondsten was het opstellen van een evaluatie - en 

selectierapport niet nodig.  

2.7 Afwijkingen en/of aanpassingen van de onderzoeksstrategie 

Tijdens het veldonderzoek is niet afgeweken van de onderzoeksstrategie zoals die in  het PvE is 

omschreven. 

                                                           

2
 Scholte Lubberink 1999 
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3 Structuren en sporen 

Jasper Tuinstra & Kelly Bosma 

3.1 Inleiding 

Tijdens het onderzoek zijn 49 archeologische sporen of resten gedocumenteerd (zie bijlage 1). Deze 

sporen kunnen ingedeeld worden in twee structuren (fundamenten van radiotorens uit de Tweede 

Wereldoorlog). De conservering van de sporen/resten is zeer goed. Een samenvattend overzicht van de 

aantallen aangetroffen sporen is weergegeven in tabel 4.  

spoorcategorie aantal 

funderingsresten 44 

greppels 5 

totaal 49 

Tabel 4. Aantal sporen per spoorcategorie. 

 

Figuur 3. Allesporenkaart.structuur 1 
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Figuur 4. Allesporenkaart structuur 2 

3.2 Structuren 

Tijdens de uitwerking konden de sporen ingedeeld worden in twee structuren (zie tabel 5). Deze 

worden in het onderstaande beschreven. 

Het verschil in NAP-hoogte tussen het toenmalige maaiveld van de twee structuren is opvallend. Het 

toenmalige maaiveld rondom structuur 1 ligt rond de 1,19 m +NAP, terwijl dit voor structuur 2 rond de 

0,39 m +NAP ligt. Dit betekent dat structuur 1 gebouwd is op een hoger (en daarmee droger) gelegen 

deel van het plangebied dan structuur 2.  

Structuur Werkput Sporen Aard 

1 1 29 fundamenten en greppels 

2 2 20 fundamenten, betonnen wanden en greppels 

Tabel 5. Structuren. 
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3.2.1 Structuur 1 

Structuur 1 is aangetroffen in WP1 en betreft een vierkant betonnen fundament bestaande uit poeren 

en muurfunderingen van circa 15 bij 15 m. Het fundament bestaat uit twee delen: zeven buitenste 

poeren (S4, S12, S22, S26, S6, S24, S28)
3
 waarbij een vierde noordelijke poer ontbreekt en een u-

vormig muurwerk in het centrum van de structuur (het restant van de fundering van een klein gebouw).  

Zes poeren zijn tijdens de sloopwerkzaamheden door midden gebroken waarna de bovenste helft van 

de poeren in een gat naast de onderkant van de poer zijn gekanteld (zie figuur 5). De onderkanten van 

de poeren liggen nog in situ. Deze poeren zijn gebroken op de overgang van de in een bekisting 

gegoten bovenkant en zonder bekisting gegoten onderkant (zie ook figuur 10 en figuur 12). De 

onderkant is in een kuil op het natuurlijke zand gegoten.  Binnen structuur 2 zijn complete poeren van 

hetzelfde type aangetroffen (zie figuur 10). Waarschijnlijk waren de poeren te zwaar om te verwijderen 

en is tijdens de sloopwerkzaamheden besloten de poeren onder maaiveld te beg raven.  

 

Figuur 5. Een van de zuidelijke poeren (rechts, S28) met de tijdens de sloop afgebroken bovenkant van de poer 

(links). De bovenkant van de poer ligt op de kop in de bodem met daaromheen een duidelijke insteek.  

  

                                                           

3
 Met een onderlinge afstand van circa 6,5 m (hart tot hart)  
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In het midden van de structuur is een u-vormige muurfundering aangetroffen met een opening in het 

noorden (S14, S16, S19). Zo’n 2,5 m richting het noorden is een vierde muurfundering ex-situ 

aangetroffen dat waarschijnlijk onderdeel was van deze constructie (S8). De muurfunderingen bestaan 

uit zeer grof zand met grind. Waarschijnlijk is dit de onderkant van de fundering en zijn hier  bovenop 

bakstenen muren gemetseld. Rondom structuur 1 zijn verschillende baksteenfragmenten aangetroffen 

die waarschijnlijk onderdeel waren van deze muren. De muurfundering had een resterende diepte van 

circa 20 cm (incl. 4 cm insteek, zie figuur 6). Langs de muurfunderingen zijn twee liggende vierkante 

betonnen balken (S13 en S17) aangetroffen (circa 30x30 cm) die waarschijnlijk onderdeel waren van 

het opgaande werk van de structuur. Beide balken zijn in drie stukken gebroken. Gezien hun locatie 

hebben ze hoogstwaarschijnlijk onderdeel uitgemaakt van het kleine gebouw in het midden van de 

structuur.  

 

Figuur 6. Een coupe van één van de muurfundamenten (S16, rechts) met links daarvan een deel van een betonnen 

balk (S17) 
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In het midden van de u-vormige muurfundamenten is een 10 cm dikke platte betonplaat van 75 x 75 cm 

aangetroffen (S15). Opvallend was dat deze precies in het midden van de muurfundamenten is 

aangetroffen. Mogelijk heeft dit te maken met het ondersteunen of funderen van een vloer van het 

kleine gebouw.  

 

Figuur 7. Een dronefoto van structuur 1 met de spoornummers en GPS-metingen. (Foto: Gemeente Harderwijk) 
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3.2.2 Structuur 2 

Structuur 2 is aangetroffen in WP2 en bestaat uit vier onderdelen (zie figuur 8): zes buitenste poeren 

(S30, S33, S41, S45. S47 en S48), drie muurfundamenten (S31, S40 en S44), vijf betonnen wanden 

(S35, S36, S38 en S42) en het restant van een mogelijk trapfundament (S32). In geen van de betonnen 

fundamenten is betonijzer aangetroffen. 

De vijf betonnen wanden bestaan uit een deel dat gegoten is zonder en een deel dat gegoten is met 

bekisting (figuur 8). Dit betekent dat er voor aanvang van het bouwen sleuven zijn gegraven waarin 

beton is gestort zonder bekisting. Boven de grond heeft men bekisting rondom de sleuven geplaatst om 

het beton op z’n plek te houden. Het bovenste deel (met bekisting) heeft een hoogte van 50 cm en is 

waarschijnlijk onderdeel geweest van het inzichtdeel van de wand. De resterende hoogte van de wand 

was 140 cm. Dat betekent dat 90 cm van de muur onder de grond stond. De binnenmaten van het 

gebouw zijn circa 5 x 5 m (25 m
2
). Dat bij structuur 2 de betonnen wanden zijn achtergelaten na de 

sloopwerkzaamheden heeft mogelijk te maken met de lagere ligging ten opzichte van structuur 1. 

Mogelijk werd het hoger gelegen gedeelte van het plangebied (rondom structuur 1) intensiever gebruikt 

na de sloop dan het lager gelegen gedeelte rondom structuur 2.  

 

Figuur 8. Een overzichtsfoto van structuur 2 (foto gemaakt richting het noorden  met links de A28) 
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De zes poeren staan in een vierkant van circa 15 bij 15 m en hebben een onderlinge afstand van circa 

6,5 m. Het betreft hetzelfde type poer als gebruikt is bij structuur 1 (zie figuur 5, figuur 10 en figuur 12). 

Twee van de poeren (S41 en S45) zijn intact en tijdens de sloopwerkzaamheden omgeduwd. De poeren 

liggen zo goed als op hun originele plek. De meest oostelijke poer (S34) is in twee stukken gebroken 

(vergelijkbaar met de poeren van structuur 1) en afgedekt met een vierkant betonblok. Dit betonblok 

was boven maaiveld zichtbaar en heeft een afmeting van 1 x 1 x 1 m (mogelijk is het betonblok daar 

geplaatst als ‘marker’ door de boer zodat zijn landbouwmachines niet vastlopen op funderingen) . 

Waarschijnlijk is dit betonblok onderdeel van de meest noordoostelijke poer (waar nu nog de insteek 

S49 zichtbaar is). De middelste noordelijke poer (S30) is tijdens het graven van de bermgreppel van de 

A28 verstoord. Hiervan waren enkel de insteek en enkele betonresten nog zichtbaar.  De meest 

noordwestelijke poer is volledig verwijderd tijdens het graven van de sloot van de A28. Op de meest 

oostelijke en westelijke poeren zijn resten van groene camouflageverf aangetroffen (zie figuur 9). 

Daarnaast is in S41 een ijzeren bevestigingsstrip aangetroffen waarvan van circa 30 cm uit de 

betonnen poer steekt.  

 

Figuur 9. Poer S41 met op de bovenkant van de poer resten van groene camouflageverf (groene pijl) en in het 

midden het restant van een ijzeren bevestigingsstrip (rode pijl) 
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Rondom de liggende betonwanden zijn drie zeer zandige muurfunderingen aangetroffen (S31, S40, 

S44, figuur 11). Deze zijn zeer vergelijkbaar met de muurfunderingen van structuur 1 (zie figuur 6 en 

figuur 11). Deze muurfundamenten hebben een resterende diepte van 40 cm en bestaan uit zeer 

grindig en grof zand. De muurfundamenten hebben een lengte variërend tussen 4 en 7 m.  

Aan de oostkant van structuur 2 bevinden zich twee rechthoekige betonnen funderingsdelen (S32) die 

op basis van vorm en locatie mogelijk onderdeel zijn geweest van de fundering van een trap. Dit is 

echter niet met zekerheid te zeggen.  

 

Figuur 10. De meest zuidelijke poer van structuur 2 (S45) (foto gemaakt richting het westen)  
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Figuur 11. Eén van de muurfundamenten (S31) rondom de betonnen wanden (foto gemaakt richting het zuidoosten)  

 

Figuur 12. Tekening van de doorsnede van poer S45. Alle aangetroffen poeren binnen zowel structuur 1 als 

structuur 2 hadden exact dezelfde afmetingen. 
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3.3 Sporen 

Aangezien de betonnen fundamenten al uitvoerig besproken zijn in §3.2 zal deze paragraaf alleen gaan 

over de greppels en het uitbraakspoor die zijn aangetroffen. Deze sporen staan allemaal in relatie tot 

de aangetroffen bouwwerken.  

Werkput 1 

Binnen werkput 1 zijn naast de verschillende funderingsresten drie greppels aangetroffen (S5, S20 en 

S10/S27). Deze greppels zijn waarschijnlijk gebruikt voor kabels en/of le idingen behorend bij de toren 

(hiervan zijn geen restanten aangetroffen). Daarnaast is een uitbraakspoor aangetroffen (S9) waar 

waarschijnlijk eerst een muurfundament heeft gelegen.  

Werkput 2 

In werkput 2 is één greppel aangetroffen (figuur 13, S46). Ook deze greppel is hoogstwaarschijnlijk 

gebruikt voor een kabel en/of leiding.  

 

Figuur 13. Vlakfoto van greppel S46 in werkput 2.   
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3.4 Interpretatie 

Jasper Tuinstra en Mart Scholte-Lubberink 

 

Om de twee aangetroffen structuren te kunnen interpreteren is het eerst van belang om inzicht te 

krijgen in de werking van de apparatuur binnen ‘Stellung Hase’  (zie figuur 16). 

3.4.1 Stellung Hase en zijn radarprocedure 

In de vroege ochtend van 10 mei 1940 vielen Duitse eenheden Nederland binnen. Niet lang na de inval 

werd door de Duitsers ten zuidwesten van Harderwijk Stellung Hase ingericht. Dit was een terrein, 

waarop enkele luisterapparaten stonden opgesteld waaronder de Würzburg-radar en de Freya-radar 

(figuur 16). Stellung Hase maakte onderdeel uit van het Duitse luchtverdedigingssysteem en spoorde 

geallieerde vliegtuigen op voordat ze Duitsland binnen konden vliegen. Zodra een vliegtuig werd 

waargenomen, stegen Duitse jachtvliegtuigen op om tot de aanval over te gaan.  De radarstellingen 

waren vooral bedoeld voor aanvallen in de nacht. Overdag vertrouwde men op observaties door zicht of 

gehoor, of op grote radarinstallaties aan de kust (bedoeld als vroegtijdige waarschuwing). 

Stellung Hase was daarmee één van de vooruitgeschoven radarstellingen van Nachtjagdraum 4, waarin 

de jagers van vliegveld Twente  opereerden. Twente viel (net als alle andere tag - en nachtjagd) 

vervolgens weer onder Diogenes (de Luftwaffe centrale in Deelen van waaruit alles overzien en 

aangestuurd kon worden). 

Onder Raum 4 vielen naast ‘Stellung Hase’ de volgende radarstellingen: 

 Marder (bij Hoogeveen) 

 Rheinsalm (D) 

 Drossel nord (D) 

 Stellung 4A (D) 

 Stellung 4B (de radars bij Ootmarsum, de Verwaltung
4
 op vliegveld Twente) 

 Stellung 4C (ook wel Kröte genoemd, bij Goor) 

 Stellung 4D (bij Toldijk) 

De oorspronkelijke radarprocedure omvatte het zogenaamde ‘Seeburg -Lichtenstein-Verfahren’ (1942-

1943). Deze radaropstelling bestond op z’n mins t uit twee Würzburg Riese-radars en één Freya-radar 

(zie figuur 15 en bijlage 2).
5
  Op dit moment zijn zo’n 550 m ten noorden van het plangebied de 

fundamenten van de Freya en de sokkel  van één Würzburg nog zichtbaar (voor voorbeelden van beide 

radars, zie bijlage 2).  Beide zijn aangewezen als gemeentelijk monument (zie bijlage 2). Deze 

fundamenten komen niet overeen met de in onderhavig onderzoek aangetroffen funderingsresten. De 

Freya pikt de vliegtuigen van een lange afstand op. Eén Würzburg zoekt het vijandige toestel (Rot) en 

de andere zoekt het eigen toestel (Blauw). Deze signalen worden geprojecteerd op de Seeburg Tisch  

(een glazen tafel met coördinaten waarop lichtpuntjes geprojecteerd werden)  en naar elkaar toe geleid.  

                                                           

4
 Het gebouw waarin de informatie van de radars verwerkt en geïnterpreteerd werd.  

5
 Trenkle 1979, 181 
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Vervolgens komt het dan alsnog aan op de piloot om het laatste stuk zelf te navigeren. Het zwakke 

punt van deze methode was echter dat er tegelijkertijd slechts 1 jager naar 1 vijand geleid  kon worden. 

Hierdoor konden meerdere vijandelijke toestellen ontsnappen.  

Binnen ‘Stellung Hase’ werd vanaf 1943 gebruik gemaakt van de procedure genaamd ‘Himmelbett 

Verfahren’ (1943-1945).
6
 Dit was in feite een uitbreiding van het eerder genoemde ‘Seeburg-

Lichtenstein-Verfahren’. Hierbij werden twee Hans E-Mess Geräte en twee Y-peilers toegevoegd aan 

de radaropstelling.
7
 Deze zogenaamde Y-peilers zijn oorspronkelijk ontwikkeld voor de dagjacht, maar 

later ingezet voor de nachtjacht. De toevoeging van deze peilstations maakte het mogelijk twee 

vliegtuigen aan te sturen in plaats van één. Bij deze nieuwe procedure pikt de Freya de vliegtuigen op 

de lange afstand op. Vervolgens zoekt de Würzburg het signaal ook op, en blijft het volgen. In plaats 

van dat de tweede Würzburg de eigen jager opzoekt, legt de Y-peiler contact met het vliegtuig. 

Vervolgens worden de signalen nog steeds op de Seeburg-tisch naar elkaar geleid. Wanneer de piloot 

met zijn eigen boordradar het vijandelijke vliegtuig gevonden heeft , werd hij niet langer begeleid en kon 

de Y-Peiler het volgende vliegtuig begeleiden.
8

 

Figuur 14. Een Y-Peiler  (links) en een Hans E-Mess Gerät, (rechts). Deze  

combinatie heet een Y-Bodenstellen FuSAn 733 (www.strijdbewijs.nl) 

                                                           

6
 Trenkle 1979, 182 

7
 Een peiler is niet hetzelfde als een radar. Een radar stuurt een signaal uit, en wacht op de echo om berekeningen uit te voer en 

over de locatie van een toestel (actieve opsporing). Een peiler is alleen een ontvanger van signalen(passieve opsporing). Dit 
houdt in dat het eigen vliegtuig apparatuur aan boord moest hebben om signalen te versturen naar de Y -peilers. 
8
 Trenkle 1979, 182 
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Om de jagers te begeleiden werd gebruik gemaakt van een Hans E-Mess Gerät voor radio afstand 

bepaling en werd de positie bepaald door de Y- Peiler (een combinatie die bekend stond als de Y-

Bodenstellen FuSAn 733).
9
 Twee Y-peilers moesten minstens 250 meter uit elkaar staan om storing te 

voorkomen.
10

  

De radiozender op de grond zond gelijktijdig twee signalen met verschillende frequenties naar de radio -

ontvanger van hun eigen vliegtuig welke vervolgens binnen het vliegtuig werd doorgeven aan een 

zender op het dak. Met deze zender werden de signalen vervolgens teruggezonden. In de Peilerhütte 

op de top van de toren draaide de operateur de peilantenne totdat hij via zijn koptelefoon een maximale 

ontvangst van het signaal kon vaststellen. De richting waarin de an tenne stond, bracht hij vervolgens 

over op een kaart en werd doorgegeven aan de Seeburg-Tisch. Daarnaast werd niet alleen de richting 

vastgesteld maar ook de tijd tussen het uitzenden en ontvangen van de signalen genoteerd. Op deze 

manier kon de afstand tussen de jager en het meetpunt bepaald worden.  

 

Figuur 15. Voorbeelden van alle Duitse radartypes (www.lonesentry.com)  

 

                                                           

9
 Trenkle 1986, 17 

10
 Trenkle 1979, 180.  



 

 

 

 

Figuur 16. Overzichtskaart van Stellung Hase op basis van de luchtfoto’s met binnen het plangebied de twee vondstlocaties (1 en 2). (RAAP, interpretatie Mart Scholte-Lubberink)  



 

 

 

 

3.4.2 Interpretatie luchtfoto’s 

Op vier verschillende luchtfoto’s daterend tussen september 1943 en augustus 1945 zijn twee 

opvallende structuren zichtbaar op de locatie van structuur 1 en 2 (zie figuur 17). In deze paragraaf 

worden beide structuren op basis van de luchtfoto’s beschreven.   

 

Figuur 17. Luchtfoto van het plangebied (blauw omlijnd) van15 maart 1945 met daarop twee torens (rood omlijnd)  
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Structuur 1 

Op de luchtfoto’s van structuur 1 is een vierkante toren zichtbaar met een langwerpige schaduw 

(blauwe pijl). Op basis van de schaduw lijkt de hoogte van de toren te liggen tussen 12 en 15 m. Vooral 

op de luchtfoto van 9 oktober 1944 is goed te zien dat de schaduw van de toren trapeziu mvormig is (zie 

figuur 18). Dit betekent dat de toren steeds smaller wordt richting te bovenkant. Daarnaast zijn op alle 

luchtfoto’s rondom de toren duidelijk  poeren zichtbaar (gele pijl). Dit zijn dezelfde poeren die tijdens het 

veldwerk zijn aangetroffen. Tussen de poeren zijn de lijnen van het geraamte van de toren zichtbaar 

(groene pijl). Helemaal in het midden van de toren is een vierkant plateau zichtbaar met daarop een 

constructie (rode pijl). Deze constructie is het beste zichtbaar op de luchtfoto van 9 september 1943 

(zie figuur 18, linksboven). Hier wijst de schaduw richting het noordwesten en is aan het uiteinde van 

de schaduw een vierkant blok zichtbaar (blauwe pijl). Op alle luchtfoto’s zijn paden zichtbaar richting 

het noorden en noordwesten (zie figuur 16) en vier mitrailleurstellingen met een loopgraaf en vier 

mangaten ten zuidwesten van de toren.  

 

Figuur 18. Luchtfoto’s van structuur 1 (WP1) tussen september 1943 en augustus 1945.  

Blauwe pijl: Trapeziumvormige schaduw met blok aan uiteinde. Gele pijl: poeren aan de voet van de toren. Groene 

pijl: geraamte van de toren. Rode pij l: Vierkant plateau bovenop toren.  
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Structuur 2 

Voor de constructie op de locatie van structuur 2 geldt hetzelfde als voor structuur 1. Ook hier gaat het 

om een vierkante toren met een hoogte tussen 12 en 15 m en ook hier zijn rondom de toren 

verschillende poeren zichtbaar die tijdens het veldwerk zijn aangetroffen (figuur 19, gele pijl). De 

schaduw van de toren is opnieuw trapeziumvormig. Hieruit valt te concluderen dat structuur 1 en 

structuur 2 hoogstwaarschijnlijk soortgelijke torens waren. Rondom de toren zijn verschillende paden, 

mitrailleurstellingen en mangaten zichtbaar (zie figuur 16 en figuur 19).  

 

Figuur 19. Luchtfoto’s van structuur 2 (WP2) tussen september 1943 en augustus 1945.  

Blauwe pijl: Trapeziumvormige schaduw met blok aan uiteinde. Gele pijl: poeren aan de voet van de toren. Groene 

pijl: geraamte van de toren. Rode pijl: Vierkant plateau bovenop toren.  
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3.4.3 Interpretatie van de structuren 

Het is zeer aannemelijk dat de aangetroffen funderingsresten onderdeel zijn van de funderingen van Y -

peilers (figuur 20 en figuur 22). Ook gezien hun locatie; ze staan op meer dan 250 meter van elkaar 

buiten de aanvankelijke radarstelling (los van alle gebouwen, meer naar het zuidwesten) alsof ze later 

zijn toegevoegd. Eerst liep de prikkeldraadafzetting net boven het plangebied, op een later moment is 

een nieuw stuk land toegeëigend en is de prikkeldraadafzetting opgeschoven (zie figuur 16). Verder 

komen de fundamenten van andere Duitse radartypes (zoals een Freya of Würzburg) niet overeen met 

de twee aangetroffen structuren. Het later toevoegen van radiotorens valt te rijmen met de overgang 

van de radarprocedures ‘Seeburg-Lichtenstein-Verfahren’ naar ‘Himmelbett Verfahren’ (zie §3.4.1).  

 

Figuur 20. Een buitenaanzicht van een Y-Peilertoren (links) en de binnenkant van een radiohut onder een Y-

peilertoren (rechts), locatie onbekend. (Trenkle 1979, 183) 
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Over het grondplan van een Y-peilertoren is weinig bekend. In de literatuur wordt enkel gesproken over 

de werking van de torens en de apparatuur. Ook zijn er geen historische bronnen bekend van 

grondplannen van Y-torens. Wel wordt duidelijk dat veel WO2-amateurhistorici onderzoek hebben 

gedaan naar de fundamenten van y-peilers in Denemarken of Polen.
11

 Hierbij wordt gesproken van 

twee versies: een lichte en een zware toren. De lichte toren wordt gefundeerd met vier poeren en de 

zware met acht poeren. De afstand tussen de verschillende poeren geeft een idee over de hoogte van 

de toren. Hoe groter de afstand tussen de hoekpoeren hoe hoger de toren. De afstand tussen de 

hoekpoeren van structuur 1 en 2 is 12 meter (hart tot hart). Daarnaast is er veel variatie in de plaatsing 

van de zogenaamde messhütte. Bij sommige y-peilertorens staat deze hut tussen de poten op de grond 

en bij sommige y-peilertorens zit de hut direct onder het antenneplateau ( figuur 22, nr. 3, 7 en 9).   

 

Hoogstwaarschijnlijk zijn de sporen binnen structuur 1 en 2 de funderingsresten van een ‘zware’ y-

peilertoren met acht funderingspoeren met in het midden de fundering van een messhütte (zie figuur 

22, nr. 7). De drie muurfundamenten rondom het huisje lijken een extra toevoeging. Mogelijk waren 

deze muren (zogenaamde splittermauer) bedoeld voor extra bescherming van het huisje tegen 

vijandelijk vuur (bijvoorbeeld het boordwapen van een vliegtuig). In het historisch onderzoek uitgevoerd 

door IDDS wordt melding gemaakt van een met behulp van boordwapens uitgevoerde beschieting van 

Stellung Hase door geallieerde jachtvliegtuigen.
12

  

Een verklaring voor het gebruik van 8 poeren voor het funderen van een Y-peilertoren kan gezocht 

worden bij een Flak-toren. Flak staat voor Flugabwehrkanone, en was bedoeld als luchtafweergeschut. 

Flak-torens zijn gefundeerd met 8 poeren (figuur 21). Mogelijk is de manier van funderen van structuur 

1 en 2 afgekeken bij de fundering van een Flak-toren. Het is ook mogelijk dat beide torens zijn 

hergebruikt als Y-peilertoren nadat ze eerst in gebruik waren als Flak-toren (maar hier zijn geen 

aanwijzingen voor). Het gebruik als Flak-toren zou dan voor september 1943 moeten zijn geweest 

aangezien op de luchtfoto’s geen aanwijzingen zijn voor een Flaks bovenop de torens.  

                                                           

11
 www.geschichtspuren.de 

12
 Wiggen en Enenkel 2019, 23 
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Figuur 21. Voorbeeld van de bouwtekening van een Flak-toren. Linksonderin is het grondplan met 8 poeren 

zichtbaar (Bundesarchiv)  



 

 

Figuur 22. Een overzicht van verschillende soorten Y-peilertorens. (www.geschichtspuren.de en Trenkle 1979, 20) 



 

 

 

4 Synthese en conclusie 

4.1 Resultaten 

1. Zijn de funderingsresten van de radiotoren nog aanwezig in de bodem? Zo ja: waar bestaan deze uit 

en hoe diep zijn de funderingen ingegraven?  

Van beide radiotorens zijn grote delen van de funderingen nog aanwezig in de bodem. Van structuur 1 

zijn zeven van de acht poeren bewaard gebleven met daarbinnen de fundering van een zogenaamde 

messhütte. Voor structuur 2 geldt in feite hetzelfde met het verschil dat hier vijf poeren bewaard zijn 

gebleven (de drie noordelijke poeren zijn verwijderd bij het graven van de sloot van de A28) . Van 

structuur 2 zijn naast de fundamenten ook de betonnen wanden bewaard gebleven. De poeren zijn 75 

cm –Mv ingegraven en de muurfundamenten hadden een diepte van circa 40 cm –Mv.  

2. Zijn de betonnen poeren of muren ter plekke gestort of van te voren gestort en nadien ingegraven? 

Mochten de betonnen resten ter plekke gestort zijn; zijn deze gestort met of zonder bekisting?  

Voor de aanleg van de poeren van beide torens is een gat van 75 cm diep gegraven die vervolgens 

volgestort is met beton. Hier bovenop is met behulp van bekisting een 60 cm hoge trapeziumvormige 

bovenkant gestort. Het feit dat de poeren ter plekke gestort zijn is te zien aan de insteek. Nergens is de 

insteek van de poer breder dan de poer zelf.  

3. Kan op basis van de funderingsresten iets gezegd worden over de grootte en/of hoogte van de 

radiotoren of het type toren?  

Op basis van de afstand tussen de verschillende poeren en de luchtfoto’s daterend tussen 1943 en 

1945 kan voorzichtig iets gezegd worden over de hoogte van de torens , mede door een vergelijking met 

andere y-peilertorens. Waarschijnlijk hadden de y-peilertorens binnen ‘Stellung Hase’ een hoogte 

tussen 12 en 15 m.  

4. Zijn er op basis van de funderingsresten duidelijke overeenkomsten aan te wijzen met de eerder 

geïnspecteerde resten van de oostelijke radiotoren?  

De torens hebben een zeer overeenkomstige opbouw. Beide torens bestonden uit 8 betonnen poeren in 

een vierkant met een messhütte tussen de poeren. Daarnaast zijn bij beide torens kleine greppels voor 

bekabeling aangetroffen en hebben de torens dezelfde oriëntatie.  De vorm en afmetingen van de 

verschillende poeren is bij beide toren exact hetzelfde.  

5. Zijn er op basis van de funderingsresten verschillen aan te wijzen met de eerder geïnspecteerde 

resten van de oostelijke radiotoren?  

Binnen structuur 2 zijn in tegenstelling tot structuur 1 betonnen wanden aangetroffen. Mogelijk zijn 

deze wanden bij structuur 1 verwijderd tijdens de sloop van de toren. Binnen structuur 1 zijn wel 

betonnen balken aangetroffen die waarschijnlijk onderdeel waren van het opgaande werk. Deze balken 

zijn binnen structuur 2 niet aangetroffen. Het zou kunnen dat beide structuren dus een verschillende 

bouwwijze van het opgaande werk hadden (structuur 1: betonnen balken en structuur 2: betonnen 

wanden).  
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4.2 Aanbevelingen 

Tijdens het schrijven van deze rapportage (juli 2019) is al uitvoerig overleg gevoerd tussen de  

gemeente Harderwijk, Hoornstra, RAAP en enkele bedrijven die gespecialiseerd zijn in 

betonconservering. Dit met als doel één of beide torenfundamenten te conserveren en voor het publiek 

in zicht te laten liggen als onderdeel van ‘Crescent Park’. Toch is het van belang ook in deze 

rapportage te melden dat het in zicht brengen van restanten uit de Tweede Wereldoorlog van groot 

belang is en kan rekenen op steun van veel geïnteresseerden.  Zeker in verband met de viering van 75 

jaar vrijheid in 2020.
13

 Het verdient aanbeveling om de haalbaarheid van het conserveren van beide 

torenfundamenten te onderzoek. Binnen ‘Stellung Hase’zijn eerder restanten aangewezen als 

gemeentelijk monument. Met het zichtbaar maken van de nu vrij gelegde fundamenten voor het publiek 

wordt recht gedaan aan het verhaal van de Stellung. Goede informatievoorziening bij de twee torens is 

van belang om het verhaal duidelijk voor het voetlicht te brengen (in de vorm van een informatiebord). 

Verder kan publieksbereik in de vorm van een open dag, krantenartikelen of een brief naar 

omwonenden veel positieve publiciteit opleveren voor de aanleg van ‘Crescent Park’.  

 

Figuur 23. Het beschrijven van de verschillende onderdelen van structuur 2 door een medewerkster van RAAP. 

 

                                                           

13
 www.tweedewereldoorlog.nl/75-jaar-vrijheid 
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toren. Groene pijl: geraamte van de toren. Rode pijl: Vierkant plateau bovenop toren.  24 

Figuur 19. Luchtfoto’s van structuur 2 (WP2) tussen september 1943 en augustus 1945. Blauwe pijl: 

Trapeziumvormige schaduw met blok aan uiteinde. Gele pijl: poeren aan de voet van de 

toren. Groene pijl: geraamte van de toren. Rode pijl: Vierkant plateau bovenop toren.  25 

Figuur 20. Een buitenaanzicht van een Y-Peilertoren (links) en de binnenkant van een radiohut onder 

een Y-peilertoren (rechts), locatie onbekend. (Trenkle 1979, 183)  26 

Figuur 21. Voorbeeld van de bouwtekening van een Flak-toren. Linksonderin is het grondplan met 8 

poeren zichtbaar (Bundesarchiv) 28 
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Figuur 22. Een overzicht van verschillende soorten Y-peilertorens. (www.geschichtspuren.de en 

Trenkle 1979, 20) 29 

Figuur 23. Het beschrijven van de verschillende onderdelen van structuur 2 door een medewerkster van 

RAAP. 31 
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1 1 1 rechth FUN Betonnen omgevallen funderingsonderdeel. Hard beton. Deels met bekisting gestort. 

2 1 1 rechth FUN Bovenkant van funderingspoer hoort bij S4. Eraf geduwt tijdens sloop. Los onderdeel. Met 

bekisting gestort 

3 1 1 rechth FUN Zeer slecht geconserveerde muur van zandig beton. Lijkt op vaste plek te liggen. Zonder bekisting 

gestort beton. Gestort op bouwvoor 

4 1 1 rechth FUN Betonnen poer. Zeer hard. Vaste plek. Zonder bekisting gestort  

5 1 1 lin GW Greppel: mogelijk van kabels 

6 1 1 rechth FUN Betonnen poer gestort zonder bekisting. Poer staat op originele plek  

7 1 1 rechth FUN Betonnen poer gestort met bekisting. Bovenkant van s6  

8 1 1 rechth FUN Betonnen muurweek bestaande uit zeer slecht beton. Gestort zonder bekisting op het zand. Lijkt te 

gaan om een soort onder fundering voor stevigheid. Zeker niet in zicht. Mogelijk verplaatst. 

9 1 1 rechth KL Mogelijk de voormalige locatie van s8. Uitgegraven 

10 1 1 lin GW  Greppel voor kabels of aarding 

11 1 1 lin FUN Betonnen muur bestaande uit zeer zandig beton. Opnieuw een soort onder fundering om stevigheid 

te creeren. Gestort zonder bekisting op het zand. Vaste plek  

12 1 1 lin FUN Betonnen poer met opvallend veel losse bakstenen uitstekend aan de bovenkant. Kalkzandsteen. 

Vaste plek 

13 1 1 lin FUN Betonnen paal bestaande uit 3 gebroken delen 

14 1 1 lin FUN Betonnen muurwerk gestort zonder bekisting zeer grof zand met grind. In situ  

15 1 1 lin FUN Vloer ondersteunende betonplaat 

16 1 1 lin FUN Betonnen muurwerk gestort zonder bekisting zeer grof zand met grind. In situ  

17 1 1 lin FUN Betonnen paal bestaande uit 3 gebroken delen 

18 1 1 lin FUN Betonnen poer gegoten zonder bekisting op het zand. Opvallend dicht tegen s19. Mogelijk 

ondersteuning voor de trap? 

19 1 1 lin FUN Betonnen muurwerk gestort zonder bekisting zeer grof zand met grind. In situ  

20 1 1 lin GW Greppel voor bekabeling 

21 1 1 lin FUN Betonnen poer ligt los. Bovenkant van s22 gevallen. Met bekisting gestort.  

22 1 1 lin FUN Betonnen poer in situ. Zeer hard beton. Gestort zonder bekisting  

23 1 1 lin FUN Onderdeel van S24. Mogelijk eraf geduwt om fundament onder maaiveld niveau te krijgen. In 

bekisting gegoten. Ex situ 

24 1 1 lin FUN Betonnen poer los in zand gestort. In situ 

25 1 1 lin FUN Onderdeel van poer s26. Mogelijk eraf geduwt om fundament onder maaiveld niveau te krijgen. In 

bekisting gegoten. Ex situ 

26 1 1 lin FUN Betonnen poer los in zand gestort. In situ 

27 1 1 lin GW Greppeltje mogelijk voor bekabeling of aarde.  

28 1 1 lin FUN Vaste betonnen poer gegoten los in het zand. Zonder bekisintg. In situ  

29 1 1 lin FUN Ex situ. Onderdeel van s29. Waarschijnlijk eraf geduwt onder maaiveld.  

30 2 1 vier FUN Lijkt het restant van de meest noordwestelijke poer van de toren. Het betreft een zeer slecht 

geconserveerd stuk beton. Deze poer is waarschijnlijk verstoord met het gr aven van de sloot langs 

de A28 

31 2 1 lin FUN Zeer zandige fundering van een muur, zeer vergelijkbaar met de buitenmuren van de toren in wp1. 

Rondom de muur zijn veel restanten van rode bakstenen gevonden. Vermoedelijk van de 

bakstenen muur die bovenop de fundering gemetseld is. Deze muren kunnen gedi ent hebben als 

extra afscheiding of bescherming van de radiohut binnen de poeren.  

32 2 1 rechth FUN Restanten van een mogelijke trap of entree voor de radio hut. Bestaande uit een betonnen balk 

bovenop een zandig fundament 

33 2 1 vier FUN Een compleet vierkant betonblok (exsitu) dat bovenop de meest noordelijke poer van de toren is 

geplaatst, uitstekend boven maaiveld. Hierdoor in de onderliggende gekantelde poer (s34) in twee 

stukken gebroken. Een precieze functie van het betonblok is niet duidelijk. Mogelijk was het 

onderdeel van de trapconstructie van de radiohut. Waarschijnlijk is het betonblok boven de poer 

geplaatst om te voorkomen dat deze geraakt werd door de ploeg.  

34 2 1 vier FUN De meest noordelijke poer van de radiotoren. De poer is in twee stukken gebroken op de overgang 

van beton met en beton zonder bekisting. De poer heeft een betonnen fundament dat zonder 

bekisting is gegoten in het zand. Daarbovenop is een tapstoelopende bekisting geplaatst waar 

vervolgens ook beton in gegoten is. Boven op dit trapeziumvormige deel werd een voet van de 

toren verankerd. Op het trapezium vormige deel zijn restanten van groene verf zichtbaar.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

35 2 1 vier MR Een betonnen wand die is omgevallen in noordwestelijke richting. De muur bestaat uit een deel dat 

gegoten is zonder en een deel dat gegoten is met bekisting. Het bovenste deel (met bekisting) 

heeft een hoogte van 50cm en is waarschijnlijk onderdeel geweest  van het inzichtdeel van de 

muur. De totale hoogte van de muur was 140cm. Dat betekent dat 90cm van de muur onder de 

grond stond. Mogelijk bevond de vloer zich dus 90cm boven maaiveld. De lengte van de muur is 

..... Dit betreft dus een noordwestelijke wand. De wand bevat drie aanzetten voor haakse 

betonmuren. Twee van de muren betreffen zijwanden, de derde een tussenmuur die twee kamers 

vormt met een breedte van 240 cm. Muur heeft een dikte van 12cm. 

     

     

36 2 1 vier MR Dit betreft de meest noordelijk wand van de radiohut. Deze wand zat vast aan s35 en s42. Ook hier 

hetzelfde verhaal als bij s35 

37 2 1 vier FUN Dit betreft de funderingssleuf van S38 en bevat nog enkele restanten van beton. Muur s38 bevond 

zich voor de sloop dus boven s37.  

38 2 1 vier MR Dit betreft de binnenmuur van de radiohut. Deze muur is hetzelfde als de vier andere muren.  

39 2 1 vier MR Dit is de zuidwestelijke muur van de radiohut. Hetzelfde als de vier andere muren  

40 2 1 vier FUN Deze muur is vergelijkbaar met s31.Ook dit btreft een zeer zandige fundering van een bakstenen 

muur. Waarschijnlijk aks verdediging of afscheiding.  

41 2 1 vier FUN Deze poer is de meest zuidwestelijke poer en is onderdeel van de toren fundering. ook deze poer 

bestaat uit een betonnen fundament die zonder bekisting gegoten is met daarbovenop een 

trapezium betonnen poer met een breedte van 70cm*70cm. Ook hier is groene verf zichtbaar. in 

het midden van de poer is een ijzeren bevestigingsstrip zichtbaar van 33cm. 

          De poer loopt uit tot een breedte van 97cm en heeft een hoogte van 60cm  

          De fundering heeft een vierkante vorm van 120x120cm 

42 2 1 vier MR Deze zuidoostelijke wand is tijdens de sloop in tweeen gebroken maar voor de rest volledig 

hetzelfde als de overige muren. 

43 2 1 vier ST Dit betonblok lijkt niet meer insitu te liggen en is schuin ingegraven en is 80cm in het vierkant. 

Functie vooralsnog onduidelijk. Mogelijk restant van de entree  

44 2 1 lin FUN Deze zandige fundering betreft ook een buitenmuurtje ter bescherming of afscheiding. Ook deze 

fundering is in slechte staat. De fundering is gestort op het natuurlijke zand zonder bekisting. Er 

was geen insteek meer te zien.  

45 2 1 vier FUN Dit betreft de meest zuidoostelijke poer van de radiotoren. deze poer diende als fundament van de 

toren. Ook hier is een vierkant gat gegraven dat vervolgens volgestort is met beton zonder 

bekisting. daar bovenop (vanaf maaiveld) is een trapeziumvormige poer gep laatst met behulp van 

bekisting. deze begint met een breedte van 98cm en loopt taps toe naar een breedte van 70cm en 

heeft een hoogte van 60cm. 

46 2 1 lin Gw Greppeltje voor een kabel 

47 2 1 vier FUN De poer is doormidden gebroken op de overgang van bekisten naar geen bekisting. Vergelijkbaar 

met WP1. Precies hetzelfde poertype.  

48 2 1 vier FUN Ook deze poer is precies hetzelfde als de andere poeren in WP1 en WP2. Ook deze is net als S47 

door midden gebroken op de bekistingovergang 

49 2 1 recht KL Dit is slechts nog de insteek van de poer. Hoogstwaarschijnlijk is deze bij de aanleg van de sloot 

langs de A28 verwijderd en bovenop S34 geplaatst. Dat betekent dat S33 en S49 bij elkaar horen.  



 

 

Bijlage 2. Freya Fahrstuhl en een Wurzburg Riese (Müller 1992) 

Freya Fahrstuhl (Müller 1992, 37): 

 

  



 

 

Würzburg Riese (Müller 1992, 18): 

 


