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Signaal Klifsberg 
Een speurtocht naar een vreemd label op een oude topografische 

kaart van het Meinweg gebied geeft een onverwacht, verrassend 

verhaal over een afgelegen plek midden in het bos. Een kruis op een 

granieten blok waaraan alle plaatsbepalingen in Nederland 

gekoppeld zijn.  

Wat betekent dat? 

Signaal Klifsberg, wat betekent dat ? Dat was mijn reactie toen ik dit 

punt zo gemarkeerd zag op een oude topografische kaart (1896) van 

dit deel van Nederland waarin het Nationale Park de Meinweg ligt. 

Zover ik wist was dat ergens op het tweede plateau van het Meinweggebied midden in een bos. Een 

check met de 1992 topografische kaart was de eerste aanwijzing. Op precies dezelfde locatie is er 

namelijk een driehoekje gelabeld met RD en dat staat voor RijksDriehoeks-meting.  

Afbeelding 1: Uitsnedes van de topografische kaart Nederland van 1896 en 1992. 

(https://www.topotijdreis.nl/, met toestemming van het kadaster) 

De coördinaten van locaties in Nederland worden gerefereerd aan zeer nauwkeurig opgemeten 

punten die de hoekpunten van een netwerk van driehoeken vormen over het hele land. Een van die 

punten is opgemeten op de Klifsberg, een van de hoge punten in dit gebied van de Meinweg.  

De eerste triangulatie van Nederland en de Klifsberg 

Maar het wordt nog interessanter. Na wat zoeken bleek dat het ook nog eens een heel speciaal punt 

is. Van 1866-1904 werd in Nederland het eerste referentie netwerk van driehoeken opgemeten. Niet 

verwonderlijk dat de meetkundige techniek die daarvoor gebruikt wordt ‘triangulatie’ heet. Als de 

lengte van een van de zijden van zo’n driehoek heel precies bekend is en als de drie hoeken 

nauwkeurig wederzijds opgemeten worden dan zijn de lengten van de andere zijden en daarmee de 

hoekpunten van de driehoek ook heel precies vast te leggen. De zijden van die driehoek kunnen dan 

weer de basis vormen voor het vastleggen van de punten van de omgevende driehoeken.  

https://www.topotijdreis.nl/
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Op die manier werd een primair netwerk 

over heel Nederland vastgelegd en dat 

werd weer de basis voor latere invulling van 

detail netwerk punten. Omdat indertijd in 

Nederland geen nauwkeurig opgemeten 

basislijn bestond werd er gekozen om het 

eerste netwerk te koppelen aan het al 

bestaande netwerk in Duitsland, het 

toenmalige Pruissen, met een basislijn in de 

buurt van Bonn. Die koppeling werd gedaan 

via twee punten in Limburg: de kerktoren 

van Ubachsberg in Zuid Limburg en het 

hoge punt op de Klifsberg op de Meinweg. 

De lijn tussen deze twee locaties is dus de 

oorspronkelijke basis van het Nederlandse 

locatie netwerk.  

 

Afbeelding 2: Het eerste primaire driehoeksnetwerk van Nederland. (Pouls 1989, met toestemming 

van de Universiteit van Amsterdam).  

Aan dat ‘signaal’ op de Klifsberg zijn dus alle plaatsbepalingen in Nederland gerelateerd. Later is ook 

lijn in Nederland precies opgemeten, maar toen deze vergeleken werd met het netwerk gedefinieerd 

door de lijn Klifsberg-Ubachsberg bleek dat de verschillen verwaarloosbaar klein waren (Pouls, 

1989).  

De afstand tussen Ubachsberg en de Klifsberg is ongeveer 37km in vogelvlucht. Voor de metingen 

was het essentieel dat de meetpunten in elkaars zicht lagen en voor die eerste lijn dat ze zichtbaar 

waren vanuit de bestaande Duitse locaties en de nieuwe omgevende locaties in Nederland. Vandaar 

de keuze voor hoge punten zoals de Klifsberg en hoog gelegen gebouwen zoals de hooggelegen 

kerktoren van Ubachsberg.  

De Klifsberg en de Meinweg 

Daarmee is dat ‘signaal’ op de Klifsberg een interessant punt om te gaan zoeken in het bos. Klifsberg 

is een naam die gerelateerd is aan Kleef/Klef, een steile helling. De zuidwest helling van de klifsberg 

vormt de rand van het tweede plateau van de Meinweg. De drie plateau’s van de Meinweg zijn 

tektonisch bepaald door het Peelrandbreuk systeem met daling van de Roergraben slenk die in 

noordwestelijke richting door dit deel van Limburg loopt. De zuidrand van de Klifsberg wordt 

gevormd door een diepe insnijding in het plateau. Daardoor is de Klifsberg van drie kanten heel ver 

te zien. Maar dat idee heb je niet als je daar nu rondloopt.  
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Afbeelding 3: Algemene Hoogtekaart (AHN2) van Nederland van het Meinweggebied; rood 

is hoog, blauw is laag. (https://www.ahn.nl/ahn-viewer, met toestemming van ahn.nl) 

 

Afbeelding 4: De Klifsberg gezien 

vanuit het zuidwesten. Open hei 

omgeven door bossen. (Foto Jan 

Schreurs) 

Er is wel open heide met wat vergezichten, 

met name bij de Honingberg, maar dat is 

heel beperkt door de bossen die dit deel 

van de Meinweg domineren. Dat was 

anders in het verleden. Op de ‘Franse’ kaart 

van Trachot en V. Müffling die in 1803-1820 

opgenomen is (kaartblad 47, Herkenbosch) is duidelijk te zien dat het merendeel van de Klifsberg 

open heide was met her en der ‘laagbos’. Het uitzicht moet fenomenaal geweest zijn op een mooie 

heldere dag. De Meinweg, of Meijn weg op de oude kaarten, was een gebied wat gemeenschappelijk 

gebruikt werd door omgevende gemeenten voor het hoeden van vee en voor het sprokkelen van 

hout, vandaar de naam Meijn weg, van gemeyne, gemeenschappelijk. Het gebied van de Klifsberg 

was onderdeel van de Heerdgang, de dagelijkse gang van herders met vee, van het dorp Vlodrop.  

https://www.ahn.nl/ahn-viewer
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Afbeedling 5: Tranchot 

kaart met Heerdweg van 

Vlodrop, de geel 

gemarkeerde paden, de 

‘Meijn weg’ in. Het 

Klifsberg gebied is met 

een rode cirkel 

aangegeven.  

 

 

 

 

 

Afbeelding 6: Uitzicht zuidwaarts richting 

Duitsland vanaf de Honingberg. (Foto Jan 

Schreurs) 

Wat is dat signaal dan? 

De beschrijving ‘Signaal’ suggereert dat er een of 

andere constructie toentertijd op deze plaats 

stond. De ‘commission géodésique néerlandaise’ 

(1903) documenteerde de opnamen van de het 

eerste Nederlandse basis netwerk. Daarbij werden 

speciale constructies, de ‘signalen’, gebruikt voor metingen op plaatsen waar er geen hogere 

bouwwerken waren. Deze signalen bestonden uit twee in elkaar geplaatste onafhankelijke frames. 

Het frame van de centrale ‘pilaar’ diende voor de plaatsing en stabiele ondersteuning van de 

meetinstrumenten, terwijl het omgevende frame werd gebruikt als platform voor de observaties. 

Het signaal op de Klifsberg was het hoogste met het instrumentarium op 14m boven de 

grondoppervlak (82.5m) (Heuvelink, 1889). In Ubachberg was geen hoge signaaltoren nodig. Daar 

werd gemeten bovenop het hoogste punt bij Mingersberg (217m) op de vrouwenheide, gemarkeerd 

door een hoge staak op het centrum van een stenen RD pilaar. Op deze hoogte zijn meerdere RD 

pilaren opgericht.  
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.Afbeelding 7: Het signaal op de Klifsberg (21-september 1891) en het meetpunt te 

Ubachsberg (17-mei-1892) (Foto’s Jan Stehouwer met toestemming van het kadaster).  

 

Voor de hoekmetingen werden ‘heliotroop’ instrumenten gebruikt die zoveel mogelijk op de stabiele 

pilaar geplaatst werden. Heliotropen zijn speciale kijkers met een stelsel van spiegels om zonlicht te 

concentreren en precies langs de kijker te richten op het meetpunt. Daarmee kon er vanuit 

observatiepunten op zeer grote afstand precies op elkaar gericht worden. Vaak moesten er 

meerdere spiegels geplaatst worden om het zonlicht te bundelen om zo het signaal te versterken. 

Signalen met spiegelsystemen werden ook militair gebruikt voor signalering over grote afstanden. 

De hoekmetingen zelf werden met een theodoliet gedaan waarvan de gradenverdeling 

microscopisch afgelezen kon worden. 
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Afbeelding 8: Wurdemanns heilotroop (US 

National Oceanic and Atmospheric 

Administration - NOAA's Historic C&GS 

(Coast and Geodetic Survey) Collection. 

Image ID: theb1151 

 

 

 

 

 

Afbeelding 9: Universele theodoliet van Julius Wanschaff uit Berlijn 

die voor de hoekmetingen gebruikt werd (Zaun,2009, met 

toestemming van de Leibniz-Sozietät der Wissenschafte zu Berlin ) 

De locatie op de Klifsberg ligt midden in het bos, een paar honderd meter van het dichtstbijzijnde 

pad en op en uur lopen afstand van de parkeerplaats bij de Meinweg / Ijzeren Rijn. Best wel 

afgelegen volgens Nederlandse begrippen. De ‘signaal’ RD locatie is zeer goed gemarkeerd met een 

solide blok van graniet met daarop een uitgekapt centraal kruis en op een van de zijkanten de letters 

RD.  

  

  

Afbeelding 10: RD meetpunt Klifsberg; gemarkeerd met een blok graniet in het bos (Foto’s Jan 

Schreurs) 
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Zandduinen 

Dit is duidelijk niet het hoogste punt in de directe omgeving, maar zal indertijd wel het beste 

zichtbaar geweest zijn vanuit Duitsland en Ubachsberg. Het punt ligt wel op een langgerekte, net wat 

hogere (1-3m) zandrug dan de rest van het plateau. Deze rug is heel goed te herkennen op de hoge 

resolutie hoogtekaart van Nederland ‘hillshade’ optie waarop het subtiele reliëf heel goed te zien is. 

 

Afbeelding 11: AHN3 hoogtekaart (hillshade) van het Klifsberg gebied (links) met het kader 

in geel op grotere schaal rechts. De cirkel geeft de positie aan van het RD punt. 

(https://www.ahn.nl/ahn-viewer, met toestemming van ahn.nl) 

Op nog grotere schaal is deze rug duidelijk herkenbaar als een langgerekt zandduin wat 

zich in noordoost richting uitstrekt tot over de grens in Duitsland.  

 
Afbeelding 12: Topgrafische kaart (hillshade), geoportal Nordrhein-Westfalen. De gele 

cirkel is de locatie van het RD punt op de Klifsberg op de noordelijke lineaire flank van een 

grootschalig paraboolduin waarvan de kop net over de grens in Duitsland ligt. 

https://www.geoportal.nrw/hoehenprofil open data van geoportal.nrw) 

Dergelijke zandduinen ontstaan in periodes van harde wind wanneer er geen begroeiing is 

om verstuivend zand vast te houden. Op de detail hoogtekaart van dit deel van Duitsland is 

https://www.ahn.nl/ahn-viewer
https://www.geoportal.nrw/hoehenprofil
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te zien dat het duin een flank is van een groter paraboolvormig duin met de kop net over 

de grens in Duitsland. De vorm en richting van dit duin duidt op een overheersende 

windrichting uit het noordoosten in de tijd dat het duin ontstond.   

Deze zandduinen zijn ontstaan direct na de laatste ijstijd, zo’n 10000 jaar geleden toen de wind vrij 

spel had op het kale landschap met zijn zanderige ondergrond. Parabool duinen ontstaan doordat de 

flanken van een duin zich sneller in der richting van de wind verplaatsen dan het hogere midden van 

het duin. Bij nog hardere wind ontstaan er lineaire duinen in dezelfde richting. Zo’n duin blijft 

onveranderd liggen als die windsnelheid permanent afneemt. Er vinden dan ook snel processen 

plaats waardoor het duin geconsolideerd raakt, zeker als er ook nog een begroeiing op komt, die dan 

juist vaak de duinen opzoekt (zuigt water op). De duinen op dit deel van de Meinweg zijn een 

tussenvorm van lineaire en grootschalige paraboolduinen die aan de Duitse kant goed te zien zijn.  

Op de Klifsberg zijn deze maar een paar meter hoger dan het omgevende plateau.  

 

Afbeelding 13: Langs de Heideweg, het pad 

langs de grens met Duitsland, is dit duin 

goed te herkennen als een paar meter hoge 

‘bobbel’ in het pad (Foto Jan Schreurs)..  

WWII Loopgraven en bomtrechters 

Vanwege hun hoge ligging waren de duinen ook 

belangrijk in de tweede wereldoorlog als strategische 

plekken van de Duitse Maas-Roer stelling die als 

uitbreiding van de Westwall verdedigingslinie van 

Duitsland in de tweede Wereldoorlog (1944) hier 

aangelegd is (Beckers, 2012). Op de hoogtekaart van Nederland zijn de loopgraven hier heel goed te 

herkennen. 

 

Afbeelding 14: AHN3 hoogtekaart Nederland (hillshade). Met RD locatie (gele cirkel) en 

rechts duidelijk zichtbare loopgraven vanaf de grens met Duitsland. Op het duin zelf is de 

loopgraaf verbonden met een uitgebouwd observatie/ schuttersgat. 

(https://www.ahn.nl/ahn-viewer, met toestemming van ahn.nl) 

https://www.ahn.nl/ahn-viewer
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Afbeelding 15: WWII Loopgraven door 

het zandduin. Klifsberg. (Foto Jan 

Schreurs) 

Net ten zuidwesten van het RD punt zijn 

een groot aantal gaten op de 

hoogtekaart zichtbaar. Deze zijn 

mansdiep met een doorsnede van 3 tot 4 

meter. Waarschijnlijk inslagkraters van 

vliegtuigbommen en daarmee ook een 

overblijfsel uit de tweede wereldoorlog. 

Waarom hier bommen gedropt zijn 

zonder strategisch doel? Misschien als 

oefengebied van de Luftwaffe  

(mondelinge communicatie 2018 

Beckers). 

 

Afbeelding 16: ?Bomkrater langs de 

Hoogbaan net ten zuidwesten van het RD 

punt. (Foto Jan Schreurs) 

 

Afbeelding 17: ?Bomkraters ten zuidwesten van RD Klifsberg (gele cirkel). 

(https://www.ahn.nl/ahn-viewer met toestemming van ahn.nl) 

De kraters lijken geen duidelijke richting te volgen. Als dit daadwerkelijk een oefengebied is dan 

kunnen er ook nog onontplofte bommen verborgen liggen. Het is ook een geliefde plek voor wilde 

varkens die in de gaten liggen te slapen. Oppassen dus! 

https://www.ahn.nl/ahn-viewer
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De Klifsberg, een mooie plek, niet alleen de moeite van een bezoek waard voor het natuurschoon, 

maar zeker ook vanwege een onopvallend en onbekend, maar wel interessant stukje geschiedenis 

wat nauw samenhangt met de topografie en de geologie van het gebied.   

Het meetpunt heeft het registratienummer RD 580101 en is een aantal malen opgemeten met de 

volgende coördinaten volgens het Nederlandse Rijksdriehoek referentie systeem. 

Nr 11 Jaar 1997 X-RD 208331.084 Y-RD 353000.779 

Nr 12 Jaar 1985 X-RD 208331.084 Y-RD 353000.779  

https://www.nsgi.nl/rdinfo  
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