
 

 

Samen schouders onder Luchtwachttoren 7O1 

 

De Luchtwachttoren bij Warfhuizen staat er weer piekfijn bij. Gerestaureerd en wel. Het 

militair erfgoed uit de Koude Oorlog is met vereende krachten gered. ‘Dit is een 

gezamenlijk succesverhaal: met de streek, met private fondsen, met crowdfunders’, 

benadrukt Marco Glastra, directeur van Het Groninger Landschap 

 

De Luchtwachttoren is geliefd. Iedereen was er, 13 oktober 2017 tijdens de feestelijke opening. 

Dorpsbewoners, vroegere eigenaren, subsidiegevers, overheden, vrijwilligers, crowdfunders, zelfs 

oud-luchtwachters in uniform. Een vliegtuigje scheerde over, toen de commandant van vliegbasis 

Leeuwarden de openingshandeling verrichtte. Het weekend erna was iedereen welkom. De grote 

opkomst is veelzeggend, stelt Glastra. “De restauratie was nadrukkelijk een gezamenlijk proces. 

Mét elkaar hebben we de toren van de ondergang gered.” Wat hem opviel, waren alle positieve 

reacties. “We kregen heel veel waardering.” 

 

Partijen verbinden 

Glastra kijkt met veel plezier terug op het proces. Het verhaal van de restauratie gaat zestig jaar 

terug, toen student Pek van Andel het object voor een habbekrats kocht. Hij wilde de 

Luchtwachttoren redden van de sloop en er gaan wonen. Dat laatste is nooit gelukt. Later werd een 

lokale stichting opgericht met maar één doel: behoud van de luchtwachttoren. Nadat deze stichting 

bij Het Groninger Landschap aanklopte, kwam het herstel in een stroomversnelling. Glastra: 

“Luchtwachttoren 7O1 vertelt het verhaal van de Koude Oorlog. Wij bekommeren ons om militair 

erfgoed. Sporen van die geschiedenis moeten bewaard blijven. Bijna alle luchtwachttorens in 

Nederland zijn verdwenen. Deze stond er vervallen bij. Aangetast door betonrot, zonder trappen, 

vloeren en instrumenten om vijandelijke vliegtuigen te spotten.” 

 

“Mét elkaar hebben we de toren van de ondergang gered.” 

 

Crowdfunding 

Samen met de lokale stichting lukte het om de fondsenwerving rond te krijgen. Pek van Andel 

droeg de toren over aan Het Groninger Landschap en de renovatie werd voortvarend aangepakt. 

Het resultaat mag er zijn. “Het object staat er weer pico bello bij. Het is ons gelukt om alle partijen 

te verbinden. De toren kan weer zestig jaar mee.” Bijzonder vond Glastra de crowdfunding. “We 

kregen ontzettend veel donaties van particulieren en bedrijven, samen goed voor maar liefst 

tienduizend euro, waarmee we de oorspronkelijke instrumenten van de luchtwachters konden 

herstellen. De donaties laten zien hoe sterk de toren leeft in de streek.”  

 



 

 

Zichtbare resultaten 

De aanpak van de luchtwachttoren krijgt navolging. “Dit is hoe wij, samen met bewoners en 

andere betrokkenen, zichtbare resultaten willen boeken. Ook de inrichting van twee polders in 

Termunterzijl, de Groote en Kleine Polder, is nadrukkelijk een gezamenlijk proces. Wij beginnen 

met te luisteren naar wat de dorpsbewoners willen.” 

Glastra nodigt iedereen uit om Luchtwachttoren 7O1 te bekijken. “Dit voorjaar gaan we open voor 

publiek. Nieuwe luchtwachters – een groep van eigen vrijwilligers en mensen uit de streek – helpen 

bij de openstelling. Naast een fascinerend verhaal over oorlog en vrede krijg je bovenop een 

geweldig uitzicht over het Hoogeland.”  

 

 

De onderhandelingen Luchtwachttoren 7O1 in Warfhuizen  



 

 

 

Luchtwachttoren 7O1 – Warfhuizen  

 

 

Opening Luchtwachttoren 7O1 – oktober 2017 


