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INHOUD LESPAKKET

1. Introductie

2. Kansen voor het onderwijs en eindtermen

3. Hoe werkt het online platform?
– Praktisch
– Verkennen, zoeken en toevoegen
– Hoe relicten opsporen?
– Hoe relicten en verhalen toevoegen en inzenden?

4. Leerlingenfiche: hoe WO II-sporen herkennen?
– De Duitse foto’s met codenaam ‘Dick Tracy’
– De Amerikaanse luchtfoto’s van operatie ‘Casey Jones’
– Lasers vanuit de lucht: het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen
– Hoe herken je sporen uit de oorlog op luchtfoto’s en hoogtemodel?
– Wat betekenen de markeringen op de Amerikaanse en de Duitse luchtfoto’s?

5. Lesfiche 1: Thematische toepassing
– Lesfase 1: intro (5’-10’)
– Lesfase 2: kern (80’ verspreid over twee lesuren)

THEMA 1: Waren er tijdens WO II krijgsgevangenkampen in Limburg?
THEMA 2: Zijn er bewaarde loopgraven uit WO II in Limburg?

– Lesfase 3: uitstap (10’)

6. Lesfiche 2: Sporen van oorlog in je eigen omgeving
– Lesfase 1: intro (5’-10’)
– Lesfase 2: kern (80’ verspreid over twee lesuren)
– Lesfase 3: uitstap (10’)
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INTRODUCTIE
Onder de radar 
Op zoek gaan naar sporen uit WO II in Limburg? Benieuwd naar verhalen uit de oorlog? Het 
Limburg van 75 jaar geleden op luchtfoto’s onderzoeken? Ga in de klas aan de slag met het 
educatieve pakket van ‘Onder de Radar’!

In 2019 ontdekten archeologen van de Universiteit Gent in het Amerikaans Nationaal Archief 
(NARA) unieke WO II-luchtfoto’s van de provincie. Op de foto’s is het Limburg van 1943-1945 
volledig te zien. Het is een prachtige bron die nu voor iedereen te ontdekken is op het participa-
tieve platform Onder de Radar. 
Wie een overblijfsel uit WO II herkent, een verhaal uit de oorlog wil delen, of een interessante 
locatie wil aanduiden, kan dat doen op www.onderderadar.be. Of je kan alle getuigenissen 
verkennen die al door anderen gedeeld zijn: dat zijn er ondertussen bijna 1 500!

OVER DIT LESPAKKET

Gelanceerd naar aanleiding van de jaarlijkse Archeologiedagen, kunnen de leerlingen van het 
vijfde en zesde middelbaar de komende jaren dankzij dit lespakket zelf aan de slag gaan met 
restanten van WO II in hun buurt.

In het pakket vind je als leerkracht alle informatie die je nodig hebt om aan de slag te gaan. 
Eerst bekijken we wat Onder de Radar precies is (dit deel 1) en bespreken we de kansen voor 
het onderwijs (deel 2). Die zijn ruimer dan je op het eerste gezicht zou denken, omdat Onder 
de Radar aspecten als geschiedenis, landschap, erfgoedbeleving, verhalen, geografie, maat-
schappij, enz. met elkaar combineert. Het voorgestelde pakket kan dus verschillende insteken 
hebben en relevant zijn voor meer dan één vak. Zo kunnen leerkrachten vakoverschrijdend aan 
de slag.

Daarna bekijken we hoe het platform precies werkt (deel 3) en geven we een handleiding mee 
voor leerlingen en leerkrachten hoe je sporen uit de oorlog kan herkennen op de oude luchtfo-
to’s of op het nieuwe digitaal hoogtemodel (deel 4, leerlingenfiche). Die kan aan de leerlingen 
meegegeven worden als leidraad tijdens het verkennen van Onder de Radar en het uitvoeren 
van de opdracht.

Om in de klas met het platform aan de slag te gaan, werkten we twee lessuggesties uit, twee 
verschillende sporen (lesfiche 1 en 2). Die gaan uit van telkens twee lessen van 50’. Het is ook 
mogelijk om een deel van de opdracht thuis verder te laten onderzoeken en de leerkracht kan 
kiezen tussen één van de twee lessuggesties of een combinatie van beide. Het eerste is een 
algemeen spoor met een overkoepelende toepassing, waarin leerlingen (begeleid) zelfstandig 
een aangeboden thema kunnen uitspitten. Ten tweede is er ook een toegepast spoor afge-
stemd op de eigen omgeving van de school, waar (eventueel) de nadruk meer kan liggen op 
hoe leerlingen zich verhouden tot het lokale verleden. In deel 2 wordt dit wat verder toegelicht 
en aan de (vakoverschrijdende) eindtermen gekoppeld. Een aantal specifieke begrippen uit de 
archeologie die in Onder de Radar worden gebruikt, zijn aangeduid met een * en verklaard in 
een begrippenlijst achteraan deel 1.
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OVER ONDER DE RADAR

WO II liet heel wat sporen na in Limburg. Soms zichtbaar, vaak verborgen. Duik mee Onder de 
Radar en speur naar bunkers, loopgraven, vliegvelden, … relicten in het Limburg van vandaag 
én van vroeger.

ONDERZOEK VAN OUDE LUCHTFOTO’S: SPOREN UIT WO II

Archeologen van de Universiteit Gent gebruiken in hun onderzoek luchtfoto’s uit WO II om 
sporen uit die oorlog in het landschap vandaag te kunnen herkennen. Op één van die archief-
onderzoeken in NARA, het Amerikaans Nationaal Archief bij Washington DC, kwamen een hele 
reeks foto’s van Limburg tevoorschijn. Het ging om maar liefst 810 W0 II-luchtfoto’s genomen 
door Duitsers en Amerikanen tussen 1943 en 1945. Een deel van de foto’s diende strategische 
militaire doelen. De andere moesten het Europa van vlak na de oorlog beter in kaart brengen. 
Het provinciebestuur gaf de opdracht de foto’s te digitaliseren en te georefereren*.
Deze foto’s geven een uniek beeld van het Limburg van toen, tijdens en vlak na WO II. Ze 
tonen duidelijk de grote veranderingen die het historisch landschap op veel plaatsen heeft 
meegemaakt, tot de dag van vandaag. Je kan in het online platform makkelijk inzoomen naar 
jouw favoriete plekken in Limburg en ontdekken of er in de omgeving bunkers, loopgraven, … 
uit WO II te bespeuren zijn.

Filmpje 1 - Trailer Onder de Radar (1’54”)
https://www.youtube.com/watch?v=sYieaxBTxCw

De luchtfoto’s kunnen gekoppeld worden aan twee interessante operaties:  
operatie ‘Dick Tracy’ en operatie ‘Casey Jones’ (zie de leerlingenfiche voor meer uitleg).
http://www.pcce.be/erfgoedonderderadar-operatiedicktracy 
http://www.pcce.be/erfgoedonderderadar-operatiecaseyjones

https://www.youtube.com/watch?v=sYieaxBTxCw
http://www.pcce.be/erfgoedonderderadar-operatiedicktracy
http://www.pcce.be/erfgoedonderderadar-operatiecaseyjones
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SPEUREN NAAR OORLOGSSPOREN IN HET LANDSCHAP VANDAAG: LASERSCANS

Niet alleen de luchtfoto’s geven geheimen prijs uit WO II. Ook op het Digitaal Hoogtemodel 
Vlaanderen* kan je verborgen archeologische sites uit WO II ontdekken, subtiel bewaard aan 
het oppervlak. Archeologen gebruiken het hoogtemodel meer en meer en ontdekken dagelijks 
nieuwe sites. 

Tussen 2013 en 2015 investeerde de Vlaamse overheid in een zeer gedetailleerde laserscan 
van Vlaanderen, gemaakt vanuit een vliegtuig. Deze zogenaamde LIDAR* opname meet zeer 
accuraat de hoogte van het landschap: gemiddeld zestien keer per vierkante meter. Met die 
hoogtemetingen werd een virtueel hoogtemodel van heel Vlaanderen gemaakt: het Digitaal 
Hoogtemodel Vlaanderen* (DHMVII). Zo’n model is extreem nuttig, onder andere voor de bere-
kening van overstromingsgebieden en de planning van infrastructuurwerken. Het model maakt 
de kleinste hoogteverschillen in het oppervlak zichtbaar. Zelfs onder bossen en struiken. Ideaal 
om ongekende archeologische resten op te sporen.
Het hoogtemodel kan dus ook dienen om relicten en sporen uit WO II, zoals bunkers, loopgra-
ven, schuiloorden, vliegvelden, … op te sporen.

Het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen is een driedimensionaal model van het landschap

Laserscans vanuit een vliegtuig vormen 
de basis voor het Digitaal Hoogtemodel 
Vlaanderen. Hier zien we bewaarde 
Duitse loopgraven (zwarte lijntjes) uit 
WO I in Maasmechelen.
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BEGRIPPENLIJST

Annotaties: notities en aanduidingen die op de luchtfoto’s zijn gemaakt door luchtfotospecia-
listen van de verschillende legers. Ze gebruikten de foto’s om de vijand te bespioneren en om 
tactische beslissingen te nemen en acties te plannen. De aanduidingen helpen niet-kenners om 
de foto’s te kunnen bekijken. 

Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen: een digitaal hoogtemodel geeft het reliëf van een land-
schap weer, in specifieke programma’s voor geografische analyse. Het is dus een 3D-model 
van Vlaanderen. De recentste versie van dit model is zeer gedetailleerd en toont het reliëf tot 
op zo’n 10 cm nauwkeurig en dat voor zestien punten per vierkante meter, voor heel Vlaande-
ren. Het is gemaakt via de LIDAR techniek (zie hieronder) en wordt vooral gebruikt voor ruimte-
lijke ordening, overstromingsanalyses, enz. Maar ook voor het zoeken van archeologische sites 
is het nuttig, omdat die soms ook aan het oppervlak sporen nalaten in het reliëf: denk maar aan 
loopgraven, grafheuvels of middeleeuwse mottes.

Georefereren: het proces om aan een bepaald document of bron een geografische referen-
tie toe te wijzen, waardoor die bron exact op een digitale kaart geplaatst kan worden. Oude 
luchtfoto’s tonen het landschap van toen, maar kunnen niet zomaar op een hedendaagse kaart 
gelegd worden, door de vervormingen in de foto (veroorzaakt door de schuine hoek waaruit de 
foto genomen wordt en ook door de vervormingen van de lens zelf). We kunnen de luchtfoto 
wel digitaal corrigeren en op de kaart doen passen door in specifieke software punten aan te 
duiden die we zowel op de oude luchtfoto als op de kaart vandaag kunnen herkennen. Hier-
door weten we exact waar de foto genomen is en hoe hij op de kaart past. Zo is de luchtfoto 
eigenlijk zelf een correcte kaart geworden en kunnen we (bijvoorbeeld met een GPS-toestel) 
exact locaties van op de luchtfoto terugvinden in het landschap vandaag.

IOED: een intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst. 

LIDAR: deze afkorting staat voor het Engelse Laser Imaging Detection and Ranging. Dit is een 
techniek waarbij met uitgezonden laserstralen een object gemeten kan worden; de laserstra-
len meten eigenlijk de afstand tussen duizenden punten. Het is dus een 3D-scan met laser. Als 
het vanuit een vliegtuig gebeurt, kan het hele landschap op die manier in 3D gescand worden. 
Recent werd zo’n gedetailleerde laserscan van Vlaanderen gemaakt en dat werd het digitaal 
hoogtemodel (zie boven). 

PCCE: Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed van de provincie Limburg.

Onroerenderfgoedrelict: een relict is een spoor uit het verleden. Onroerend erfgoed is erfgoed 
dat niet mobiel is, gebonden aan een landschap. Zo is een archeologische site een voorbeeld 
van onroerend erfgoed, terwijl de gevonden voorwerpen die in een museum komen te liggen 
als roerend erfgoed worden gezien. Een onroerenderfgoedrelict zoals hier bedoeld, is dus een 
spoor uit het verleden dat in het landschap bewaard gebleven is, zoals een overgebleven stuk 
loopgraaf uit WO II.


