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LEERLINGENFICHE
Sporen uit de oorlog 
Limburg heeft heel wat verschillende WO II-relicten. Loopgraven, geschutsopstellingen,  
prikkeldraadzones, bunkers, tijdelijke commandoposten, noodbruggen, vliegvelden, radar sites, 
kampementen, begraafplaatsen, bombardementen, neergestorte vliegtuigen, ...  
Maar hoe spoor je ze op in de luchtfoto’s van Onder de Radar? Hier geven we wat meer uitleg, 
zodat je aan de slag kan gaan.

Ga naar het online platform via www.onderderadar.be.

DE DUITSE LUCHTFOTO’S MET CODENAAM ‘DICK TRACY’

April 1945. De geallieerden voeren een uiterst geheime operatie uit. Doel: een belangrijk deel 
van het Duitse archief buitmaken. De missie slaagt. Op een hooizolder in Beieren vinden ze 
duizenden documenten. De vondst krijgt de codenaam ‘Dick Tracy’. Er zitten ook 594 unieke 
luchtfoto’s van België bij; 96 daarvan tonen Limburg.

Foto’s van Limburg uit de operatie  
‘Dick Tracy’.

Duitse luchtfoto ‘Vliegveld van Brustem’ 
- 12 december 1944.

De Duitsers gaan heel uitgekiend te werk. Ze leggen strategische locaties vast zoals de Maas-
streek, het Albertkanaal, de mijnsites, steden, … Ook het vliegveld van Sint-Truiden (Brustem) 
fotograferen ze in 1944 verschillende keren ná de inname door de geallieerden. Opmerkelijk 
zijn de annotaties (= aantekeningen en markeringen) die de luchtfotospecialisten maakten en 
die overal op de Duitse luchtfoto’s te zien zijn. Op pagina 12 en 13 tonen we hoe je die aanteke-
ningen kan herkennen.

http://www.onderderadar.be
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DE AMERIKAANSE LUCHTFOTO’S VAN OPERATIE ‘CASEY JONES’

De geallieerden maken ook opnames tijdens en na de oorlog. Op grote hoogte voor het over-
zicht, op lage hoogte voor de details. Meestal in overlappende luchtfotoreeksen. Een opmer-
kelijke operatie hierbij is ‘Casey Jones’. Na de oorlog ontmantelen de Amerikanen de zware 
B17-bombardementsvliegtuigen. Ze voorzien ze van ander geschut: camera’s! Zo brengen ze 
heel Europa systematisch in kaart. De reden? Tijdens de oorlog ondervinden de Amerikanen 
dat ze te weinig gedetailleerd kaartmateriaal bezitten om efficiënte beslissingen te nemen. In 
Limburg was het de 305ste bomgroep die aan de slag ging. Dat gebeurt vanuit het vliegveld 
van Brustem bij Sint-Truiden dus: ‘St.-Trond Airbase’. Van juli tot december 1945 brengen ze 
West-Europa in beeld, waaronder ook onze provincie.

De ligging van de operatie ‘Casey Jones’  
boven Limburg.

Een Amerikaanse luchtfotograaf bij zijn  
verkenningsvliegtuig. In de neus zitten  

meerdere camera’s gemonteerd.
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LASERS VANUIT DE LUCHT: HET DIGITAAL HOOGTEMODEL VLAANDEREN

Een digitaal hoogtemodel is een digitale kaart die de hoogteligging zeer gedetailleerd weer-
geeft: het toont een landschap in 3D. Het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen (DHMV) werd 
recent gemaakt via laserscans vanuit een vliegtuig en is tot op enkele centimeters nauwkeurig. 
Het werd gemaakt om te gebruiken in ruimtelijke planning, voor het plannen van grote infra-
structuurwerken zoals autowegen of spoorlijnen en bijvoorbeeld ook om te weten welke regio’s 
gevoelig zijn voor overstromingen. 
Het digitaal hoogtemodel is een fantastisch hulpmiddel voor archeologen. Net als op de oude 
luchtfoto’s kan je op het Hoogtemodel Vlaanderen verborgen archeologische sites uit WO II 
ontdekken, subtiel bewaard aan het oppervlak. De luchtfoto’s tonen hoe het was tijdens de 
oorlog, het digitaal hoogtemodel toont het landschap vandaag.

Opgelet: de stralen dringen niet in de grond door, maar scannen het oppervlak en registre-
ren de kleinste hoogteverschillen. Ook resten van loopgraven, bijvoorbeeld. De stralen gaan 
wel deels door bomen en struiken, zodat archeologen ook in bossen het oppervlak kunnen 
scannen. En dat is wel heel interessant, want daar liggen de best bewaarde sporen uit de 
oorlog verborgen. Op de kaart van de website Onder de Radar kan je twee verschillende lagen 
aanklikken (keuzevakjes links van de kaart). 
Hieronder zie je hoe bijvoorbeeld bomkraters uit WO II er op de luchtfoto’s uitzien en hoe de 
bewaarde bomkraters er vandaag uitzien op die twee verschillende lagen van het hoogtemodel. 

Tientallen bomkraters in de velden rond het station van Hasselt, zichtbaar op een luchtfoto uit 1944 (linkerbeeld). 
Ze zijn tot vandaag bewaard gebleven en zijn als tientallen ronde kuilen zichtbaar op het Digitaal Hoogtemodel 
(midden en rechts).

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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HOE HERKEN JE SPOREN UIT DE OORLOG OP LUCHTFOTO EN HOOGTEMODEL?

De luchtfoto’s uit 1944-45 tonen veel sporen van de oorlog. Ze zijn niet altijd even duidelijk zicht-
baar. 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 1944-45 bleef bewaard. Vaak zijn die dan nog moeilijk herkenbaar of zicht-
baar. 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 luchtfoto’s verborgen 
bleef, kan op het hoogtemodel dus plots zichtbaar worden.

Op de volgende pagina’s zie je enkele voorbeelden van WO II-relicten op de luchtfoto’s en 
het hoogtemodel.

HOE HERKEN JE EEN LOOPGRAAF?

Luchtfoto 1944-1945

Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen

Loopgraaf (kronkelend)  
HAM

Loopgraaf en berm  
(borst- en rugwering bewaard)

Het centrale deel is al wat 
 ‘uitgewist’ door grondwerken.

HILLSHADE SKY-VIEW-FACTOR 
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HOE HERKEN JE EEN BOMINSLAG?

Luchtfoto 1944-1945

Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen

Bominslagen  
KURINGEN (Pasen 1944)

Kuilen in weiden en bossen In het natuurgebied de Tommelen  
zijn de bomkraters kleine vijvertjes.

HILLSHADE SKY-VIEW-FACTOR 
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HOE HERKEN JE EEN MILITAIR KAMP?

Luchtfoto 1944-1945

Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen

Militair kamp of commandopost 
LANAKEN

Fundamenten van gebouwen  
(rechthoeken) en loopgraaf rond  

het kamp

In het bos zijn allerlei kuilen,  
greppels en betonfragmenten te zien.

HILLSHADE SKY-VIEW-FACTOR 
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HOE HERKEN JE EEN BEGRAAFPLAATS

Luchtfoto 1944-1945

Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen

Duitse begraafplaats  
SINT-TRUIDEN

Enkel de contouren.  
Het Duitse militaire grafveld is weg.

In het bos staat een eenzame steen  
met Duits opschrift.

HILLSHADE SKY-VIEW-FACTOR 
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HOE HERKEN JE EEN BUNKER?

Luchtfoto 1944-1945

Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen

Bunker  
HASSELT – Albertkanaal

De bunkers staan er nog, maar op het 
hoogtemodel zijn alle gebouwen (en 

bomen) weggehaald, ook de bunkers!

Op de luchtfoto van vandaag kun je  
ze wel ontwaren, als je heel goed kijkt 

(bovenaan): links tussen de huizen,  
midden en rechts in het struikgewas.

HILLSHADE SKY-VIEW-FACTOR 
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HOE HERKEN JE EEN RADARSITE?

Luchtfoto 1944-1945

Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen

Radarsite  
NIEUWERKERKEN

Zeer weinig resten. Bij radarsites blijven 
sokkels, bunkers en soms vaag een loop-

graaf (bv. radar in Meeuwen) bewaard.

De sokkel van de radar

HILLSHADE SKY-VIEW-FACTOR 
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HOE HERKEN JE EEN NOODBRUG?

Luchtfoto 1944-1945

Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen

Noodbrug  
LANAKEN

De bruggen werden in 1940 vernietigd  
en snel vervangen door noodbruggen. 
Hierdoor zijn er vandaag geen sporen  

meer zichtbaar.

Na de oorlog werden de bruggen  
hersteld, meestal op de originele plaats, 

maar soms ook op de plek van de 
noodbrug.

HILLSHADE SKY-VIEW-FACTOR 
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WAT BETEKENEN DE ANNOTATIES OP DE DUITSE LUCHTFOTO’S? 

Om het makkelijker te maken voor de militairen om de luchtfoto's te bekijken, en om zeker 
geen belangrijke informatie te missen, maakten de Duitse luchtfotospecialisten duidelijke aan-
tekeningen in twee kleuren. Ze zetten er ook symbolen bij, die telkens wijzen op een bepaald 
soort militaire aanwezigheid: een geschutsopstelling, een bunker, enz... De posities van de 
geallieerden, de vijand dus, werden ingekleurd in het rood, terwijl ze hun eigen stellingen in 
blauw aangeduid hebben. Dat maakt het voor ons vandaag alvast wat makkelijker om te her-
kennen.

Machinegeweer, 2 stuks

Loopgraven 2Bunkers, doorstreept, dus mogelijk 
na controle fout gebleken

Geschutopstelling zonder  
verdere uitleg

Kazerne militaire basis

Verwoeste brug

Vliegtuigen

Verwoeste brug met daarlangs 
een noodbrug

Tanks met sporen in de velden

Tentenkamp

Loodsen, gebouwen met mogelijk 
militaire waarde

Bunker 1

Bunker 2

Bunkers, 2 stuks

Antitankgracht en bunkersSchuttersput

Loopgraven 1

Geallieerde 
posities
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Schuilplaatsen of opslag (met ingang) 
om verrijdbaar materiaal te plaatsen

Luchtafweer, licht, 20 mm, 3 stuksSchuttersputten 1 (eenmans-
loopgraaf of schuilplaats)

Schuttersputten 2

Schuttersputten 3, reeks

Vliegveld

V1-inslag zonder verdere  
aanduiding

V1-inslag of bomkrater met cirkel 
met lijntje naar de inslag

V1-inslag aangeduid Luchtafweer, zwaar, 88 mm, 4 stuks

Luchtafweer, licht, 20 mm, 4 stuks

Luchtafweer, zwaar, 88 mm, zone

Artillerie, licht, 75 mm

Prikkeldraad

Duitse  
posities


