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HOE WERKT 
HET ONLINE 
PLATFORM?
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AAN DE SLAG
Hoe werkt het online platform? 
Klaar om Onder de Radar te duiken en relicten op te sporen?

PRAKTISCH

Om met het digitaal platform aan de slag te gaan, zijn een internetverbinding en één of meer-
dere tablets, laptops of pc’s noodzakelijk. Het platform is te bereiken via www.onderderadar.be. 
Wijs je leerlingen erop dat op deze algemene beginpagina allerhande informatie, videofrag-
menten en tips zijn ondergebracht, zodat ze niet voortdurend vragen aan jou hoeven te stellen. 
Helemaal rechts bovenaan staat een link naar de kaart. Moedig je leerlingen ook daar aan om 
even de twaalf beknopte stappen in de digitale rondleiding te nemen. Dit bespaart hen en jou 
in een latere fase heel wat (overbodige) vragen.

Het digitaal platform is intuïtief opgebouwd en het gebruik ervan vereist geen doorgedreven 
inhoudelijke kennis van WO II. Wel komen leerinhouden over WO II vaak pas in een zesde jaar 
aan bod. Idealiter hebben de leerlingen toch al enige voorkennis verworven, zodat ze de relic-
ten en verhalen of de diverse perspectieven (Geallieerd, Duits, Belgische overheid, …) eenvou-
diger kunnen contextualiseren. Aan de slag gaan met het project zou bijvoorbeeld het sluitstuk 
kunnen vormen van een lessenreeks over WO II. Wanneer dit omwille van de jaarplanning niet 
mogelijk is, kan voor het vak geschiedenis een beknopte situering in tijd, ruimte en socialiteit 
(maatschappelijk domein) via het referentiekader wenselijk zijn. Ook binnen ‘project algemene 
vakken’ (PAV) of ‘maatschappelijke vorming’ (MAVO) zijn eindtermen voorzien voor het tijd- en 
ruimtebewustzijn van de leerlingen.

http://www.onderderadar.be
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VERKENNEN, ZOEKEN EN TOEVOEGEN

Je kan het online platform www.onderderadar.be benaderen zoals je zelf wil, maar in dit les-
pakket werkten we twee lessuggesties uit. Die maken gebruik van alle mogelijkheden van het 
platform en worden in lesfiche 1 en 2 besproken. 

Wie het platform voor de eerste keer bekijkt, kan zich laten inspireren en verhalen ontdek-
ken die reeds door de Limburgers op het loket gepost zijn. Of de kaart verkennen, luchtfoto’s 
opzoeken en bekijken en de situatie van toen vergelijken met die van vandaag door de oude 
foto’s via een schuiver naast hedendaagse luchtfoto’s of het digitaal hoogtemodel te leggen. 

Je kan ook zelf aan de slag gaan en speuren naar unieke oorlogssporen of -relicten op luchtfo-
to’s (toen) en het hoogtemodel (bewaard vandaag). Die kan je dan ook op het platform aandui-
den. Of voeg verhalen en getuigenissen toe en koppel er historisch beeldmateriaal aan om het 
verhaal nog levendiger te maken.

Door relicten en getuigenissen toe te voegen maak je ze zichtbaar voor alle Limburgers en dat 
kan ook in de klas. Zo bouw je mee aan een platform voor geïnteresseerden, onderzoekers, 
heemkringen, scholen, musea, enz. Je biedt hen kansen om nieuwe onderzoeken te starten, 
leuke publieksprojecten te organiseren en het erfgoed beter te bewaren voor de toekomst. 
Ook met de klas kan je een bijdrage leveren.

HOE RELICTEN OPSPOREN?

De luchtfoto’s uit 1943-45 tonen veel sporen van de oorlog. Ze zijn niet altijd 
even duidelijk zichtbaar. Soms hebben de troepen ze goed gecamoufleerd; 
soms zijn ze gewoon onopvallend. Een groot deel van Limburg is bovendien 
bebost. Het bladerdek belemmert het zicht. Loopgraven en versterkingen in 
bossen zijn dus meestal niet te zien, behalve op sommige winterbeelden.

Het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen* toont de situatie vandaag. Slechts een 
klein deel van de originele sporen uit WO II bleef bewaard. Vaak zijn die dan nog moeilijk her-
kenbaar of zichtbaar. Het hedendaagse hoogtemodel heeft wel één groot voordeel. Het filtert 
het bladerdek weg. Hier zien we dus wél sporen in de bossen. Een loopgraaf die op de luchtfo-
to’s verborgen bleef, kan op het hoogtemodel dus plots zichtbaar worden.

Belangrijk om te weten: uit het hoogtemodel zijn alle gebouwen verwijderd. Om te vermijden 
dat ze het reliëf van het oppervlak zouden verstoren. Alle gebouwen? Ja! Spijtig genoeg dus 
ook de overgebleven bunkers. Die kun je alleen zien op de hedendaagse luchtfoto’s!

Filmpje 2 - Zoek mee naar sporen uit WO II (3’07”)
https://www.youtube.com/watch?v=nP0A5HkgYN0&t=4s

Toch nog vragen?  
Mail dan naar  

pcce@limburg.be  
of bel 011 23 75 75.

http://www.onderderadar.be
https://www.youtube.com/watch?v=nP0A5HkgYN0&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=nP0A5HkgYN0&t=4s
mailto:pcce%40limburg.be?subject=


4

HOE RELICTEN EN VERHALEN TOEVOEGEN EN INZENDEN?

Heb je op het digitaal platform ‘Onder de radar’ een WO II-relict gevonden op een luchtfoto, op 
de huidige kaart of het hoogtemodel? Dan kan je op de kaart rechts bovenaan klikken op de 
knop ‘relict toevoegen’. Je kan hier ook een verhaal, oude foto’s en filmpjes, ... delen.

Als je op verzenden gedrukt hebt, ontvangt het team van het Provinciaal 
Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE) jouw verhaal. Zij controleren de 
gegevens en geven ze vrij. Dat neemt enkele dagen in beslag. Je krijgt een 
bericht als jouw relict online staat. In het kader van dit lespakket is het  
belangrijk om zeker de school (en eventueel de klas) als inzender op te  
geven, zodat we bij controle weten dat het over het resultaat van een les-
activiteit gaat. Dat kunnen we dan ook zo communiceren bij de evaluatie 
van dit pakket.

Filmpje 3 - Een getuigenis of relict toevoegen (2’47”)
https://www.youtube.com/watch?v=XB37j_2NAp8

Toch nog vragen?  
Mail dan naar  

pcce@limburg.be  
of bel 011 23 75 75.

https://www.youtube.com/watch?v=XB37j_2NAp8
https://www.youtube.com/watch?v=XB37j_2NAp8
mailto:pcce%40limburg.be?subject=

