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9. 
Nieuwkoop 
7 sept. 1942  

     

FOCKE WULF 
Wrk. Nr. 5436 

Berging juni 1995 
 

 

 
Start   : 7 september 1942  
Neergestort  : 7 september 1942 om ca. 11.45 uur  
Vliegtuig  : Focke Wulf  
Type   : 190 A-3, éénpersoons jager 
Registratie  : Wrk.nr. 5436  
Luchtvaartafdeling : IV Gruppe / 10 Jagdgeschwader I   
Code   : Weisse 8 (Witte 8) 
Basis   : Schiphol  
Neergestort            : Nieuwkoop, Nieuwkoopse Plassen, Z-H 
Oorzaak  : Neergeschoten door een Engelse Spitfire 
 
 
Piloot                     :         Onder-officier Ludwig Platzer, geboren 17 augustus 1919 in 
Wenen, Oostenrijk. Platzer werd tijdens een luchtgevecht door Engelse Spitfires 
neergeschoten. Getuigen zagen het vliegtuig draaiend om zijn as in een halve 
looping met jankende motor naar beneden komen. Niemand heeft een parachute 
gezien. Platzer is niet gevonden. 
 
De crashlocatie is ongeveer 500 meter verwijderd van de boerderij Van Leeuwen, 
gezien vanaf het Zuideinde in Nieuwkoop. De Focke Wulf 190 is in de rietzudden 
neergekomen en geheel verdwenen. Het lichaam van Ludwig Platzer is niet 
geborgen en bevindt zich nog altijd in het wrak. De plaats is een gemarkeerd veldgraf 
met een wit houten kruis en als Militair Particulier graf geregistreerd.  
 
Doel: Onder-officier Platzer was in zijn FW 190 opgestegen vanaf Schiphol om een 
formatie van 29 Amerikaanse B-17’s (Vliegende Forten) te onderscheppen. De B-
17’s vlogen onder escorte van vijf squadrons Engelse spitfires (ca. 50 vliegtuigen) 
naar Rotterdam via de route Zandvoort over het IJsselmeer naar Utrecht om de 
haven, komend van het Oosten te bombarderen.  
 
 
Op verzoek is door CRASH een locatie-onderzoek ingesteld om opnieuw de juiste 
crashplaats vast te stellen. Het kruis, de markering van het graf, is door de jaren 
heen diverse malen vernieuwd en hierdoor mogelijk verplaatst. CRASH heeft tijdens 
haar onderzoek de locatie van de Focke Wulf gevonden. Enkele fragmenten van het 
wrak werden in de rietzudden aangetroffen. Het is bevestigd dat deze delen 
afkomstig zijn van een Duitse Focke Wulf 190 A-3, jachtvliegtuig. 


