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LESFICHE 1
Thematische toepassing 
De structuur van deze lesfiche gaat uit van twee lessen van 50 minuten. Het is ook mogelijk dat 
leerlingen een deel van de opdracht thuis onderzoeken. Omdat het niet altijd een voudig is om 
zelf relicten te vinden, biedt deze lesfiche twee uitgewerkte en duidelijke thematische voor-
beelden aan die voor een groot deel van de provincie relevant zijn: krijgsge vangenkampen en 
bewaarde loopgraven.

LESFASE 1

INTRO (5’-10’)

– Toon Filmpje 1 - Trailer ODR (1’54”) klassikaal aan je leerlingen. 
https://www.youtube.com/watch?v=sYieaxBTxCw

– Ga met je leerlingen in gesprek. Zijn ze geprikkeld? Ben je zelf benieuwd?  
Hebben de leerlingen al een bepaalde voorkennis?

LESFASE 2

KERN (80’ VERSPREID OVER TWEE LESUREN)

– Neem met je leerlingen de leerlingenfiche klassikaal door (hoe sporen herkennen op de 
luchtfoto’s en het hoogtemodel).

– Je kan eventueel de leerlingen ook op eigen tempo Filmpje 2 - Zoek mee naar sporen uit 
WO II (3’07”) laten bekijken. 
https://www.youtube.com/watch?v=nP0A5HkgYN0&t=4s

– Je kan zelf aan de slag of werken met één van de twee uitgewerkte thema’s die hieronder 
verder beschreven worden: 

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

 
– De titels van de thematische voorbeelden kunnen dienen als historische onderzoeksvraag. 

De toegevoegde context en voorbeelden op de kaart kan je met hen klassikaal overlopen.

– Zet je leerlingen vervolgens (begeleid) zelfstandig aan het werk met deze thematische  
voorbeelden. Dit kan zowel individueel als in groep.

– Om gestructureerd aan de slag te gaan, kan je leerlingen laten werken met een logboek. In 
een logboek registreren de leerlingen hun onderzoeksproces. Dit hoeft vaak niet meer te zijn 
dan een tabel met daarin de data, naam (van het groepslid) en de uitgevoerde activiteit. Zo 
wordt overlap vermeden en kan je als leerkracht achteraf eenvoudig het proces evalueren.

– Ga voldoende rond in de klas om de leerlingen te begeleiden.

https://www.youtube.com/watch?v=sYieaxBTxCw
https://www.youtube.com/watch?v=nP0A5HkgYN0&t=4s
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THEMA 1

Waren er tijdens WO II krijgsgevangen
kampen in Limburg?
Krijgsgevangenkampen zijn onlosmakelijk verbonden aan een oorlog, maar zo’n kamp klinkt 
toch wel ver van ons bed. Bij elk conflict worden soldaten ontwapend en gevangen gezet en 
er zijn zelfs strikte regels die werden overeengekomen (conventies) over hoe die gevangenen 

correct behandeld moesten worden. Na de oorlog werden ze 
terug naar huis gestuurd. En ja, ook in Limburg zijn er in WO II  
zo’n kampen geweest. Opvallend veel zelfs en dat heeft te 
maken met het rijke mijnverleden van de provincie. Toen de 
Duitsers België bezet hadden, wilden ze de kolenproductie 
op peil houden. Ze hadden die grondstoffen hard nodig. De 
Belgische mannelijke bevolking was echter sterk verminderd: 
velen waren als soldaat vertrokken en dienden nog in het 
leger, of waren naar het buitenland gevlucht. Ook werden er 
veel Belgische werkkrachten opgetrommeld om in Duitsland 
te gaan werken. Daarom installeerde de Duitse bezetter grote 
kampen, één bij elke Limburgse mijn en brachten ze krijgs-
gevangen soldaten uit de toenmalige Sovjet-Unie over naar 
België. Die werden verplicht om in de mijnen te werken en zo 
kregen de kampen namen als het ‘Russisch Kamp’ of ‘Baltisch  
Kamp’. Na de oorlog bleven de kampen in gebruik: een tijd-
lang werden er Duitse krijgsgevangenen in ondergebracht, 

die op hun beurt in de mijnen werkten. Later dienden de barakken op sommige plaatsen als 
eerste verblijfplaats voor mijnwerkers die uit het buitenland werden aangetrokken, als tijdelijk 
onderkomen toen de bekende cités met arbeiderswoningen nog niet waren gebouwd. 

– Waar bevinden zich de mijnen in Limburg? Kennen de leerlingen voorbeelden? Wisten ze 
van het bestaan van de kampen af? 

– Hoe herken je krijgsgevangenkampen? Kampen zijn grote, regelmatig aangelegde struc-
turen. Ze liggen dicht bij de mijngebouwen en terrils en bestaan uit verschillende rijen van 
lange gebouwen, of barakken, waar de gevangenen verbleven. 

– Op luchtfoto’s kan je de kampen behoorlijk snel herkennen, door hun typische vorm.  
 
Voorbeeld: Ga naar https://kaart.onderderadar.be en open 
foto 645 door links bovenaan ‘Toon WO II-luchtfoto’s’ aan 
te klikken en in het eerste zoekveld ‘645’ te tikken en de 
foto aan te klikken. De Amerikaanse luchtfoto 645 wordt 
getoond. Zoek daarna op adres, rechtsboven in beeld,  
en zoek ‘Terrillaan 14, 3550 Heusden-Zolder’. Zoom in op 
die locatie. Zie je het kamp op die plek? Zie je de mijn-
gebouwen en terrils in de omgeving? Iemand heeft hier al 
informatie toegevoegd, lees gerust het verhaal door op  
het symbool te klikken en het relict te openen.

 

Amerikaanse luchtfoto van een typisch krijgsgevan-
genkamp aangelegd door de Duitse bezetter bij de 
Limburgse mijnen. Dit is het kamp aan de mijn van 
Zwartberg.

https://kaart.onderderadar.be
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TIP
Bekijk de getuigenis van Marc Stevens 
over het krijgsgevangenkamp van 
Lanklaar.
https://vimeo.com/566135375

Marc Stevens vertelt: “De Russische 
krijgsgevangen waren zo ondervoed 
dat ze zelfs hun matrassen, die met 
stro gevuld waren, openscheurden op 
zoek naar een achtergebleven korrel-
tje graan. Omdat er een enorm tekort 
aan kompels was, voerde de Duitse 
bezetter Russische krijgsgevangenen 
naar Dilsen-Stokkem om ze in de mijn 
van Eisden te laten werken. ‘s Avonds 
hadden die de gewoonte om in hun ba-
rak melancholische liederen te zingen. 
Veel mensen uit het dorp verzamelden 
in de omgeving van het kamp om naar 
de aandoenlijke gezangen te luisteren. 
Nog jaren later kon mijn grootvader 
de woorden zingen. Het had een diepe 
indruk gemaakt.”

TIP
Bekijk de getuigenis van Theo Houben 
over Russen in de bossen van Zolder 
(Heusden-Zolder)
https://vimeo.com/547872040

Theo Houben doet het verhaal: “Op het 
mijnterrein in Zolder werden barak-
kenkampen gebouwd voor Russische 
krijgsgevangenen. Zij werden gedwon-
gen in de mijn te werken. Dit kamp 
herbergde op 20 oktober 1942 252 
krijgsgevangenen. Velen onder hen 
konden ontsnappen en zich verbergen 
in schuilplaatsen in de bossen van Do-
mein Vogelsanck. De Russen verdeel-
den zich in twee verzetsbewegingen: 
de enen waren tsaristisch gezind; de 
anderen waren communistisch gezind. 
Dat leidde tot spanningen en zelfs tot 
een moordaanslag op een Russische 
inlichtingenofficier.”

– Na het voorbeeld kan je leerlingen aansporen om op zoek te gaan naar gelijkaardige kam-
pen bij de andere mijnen in Limburg. De kampen kunnen aangeduid worden op het geoloket 
als spoor uit de oorlog (zie lesfase 3).

– Kennen de leerlingen verhalen of getuigenissen over een 
specifiek kamp? Ze kunnen eens te luister gaan bij familie-
leden of oudere mensen uit hun omgeving. Misschien ken-
nen ze een vroegere mijnwerker, of kennen ze mensen met 
een Russisch klinkende familienaam? Een aantal van de 
gevangenen is na de oorlog in België blijven wonen, omdat 
ze uit het kamp konden vluchten en ergens konden onder-
duiken, of omdat ze na de oorlog liever niet terugkeerden 
naar hun eigen land. Die verhalen kunnen ook toegevoegd 
worden in de klas (zie lesfase 3).

Bovenaanzicht op de barakken van het ‘Baltisch 
Kamp’, het Duits krijgsgevangenkamp bij de mijn van 
Beringen.

https://vimeo.com/566135375
https://vimeo.com/547872040 
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THEMA 2

Zijn er bewaarde loopgraven uit WO II in  
Limburg?

Loopgraven zijn een typische manier om een bepaalde plek 
te verdedigen. Soldaten kunnen zichzelf erin beschermen bij 
een aanval. WO I was een echte loopgravenoorlog (denk aan 
de streek rond Ieper en de Dodengang in Diksmuide), maar 
ook in WO II werden overal loopgraven aangelegd. Toen het 
Belgische leger zich in 1939-1940 op een mogelijke Duitse 
inval voorbereidde, werden bepaalde plekken uitgekozen om 
verdedigd te worden. Het Albertkanaal was hier zeer belang-
rijk. Er werden langs het kanaal bunkers gebouwd en de Bel-
gische soldaten groeven kilometers loopgraven in de velden 
en bossen op de naar het binnenland gerichte oever van het 
kanaal. Het Albertkanaal is zeker niet de enige plek waar dat 
gebeurde. Tijdens de oorlog maakten ook de Duitsers nog 

loopgraven. Zo werden om de 50 meter ongeveer langs alle hoofdwegen honderden kleine 
stukjes loopgraaf aangelegd. Ze noemen dat schuttersputten. Die kan je ook op sommige 
luchtfoto’s herkennen, al is het wat meer zoeken. 

– Hoe herken je loopgraven?  
Op de luchtfoto’s kan je de langere loopgraven hier en daar goed herkennen (zie uitleg in de 
leerlingenfiche). Let wel: veel loopgraven lagen toen in het bos en die zie je door de bomen 
natuurlijk niet goed liggen op de luchtfoto’s van toen!  
 
Voorbeeld: Ga naar https://kaart.onderderadar.be en open foto 025 door links bovenaan 
‘Toon WO II-luchtfoto’s’ aan te klikken en in het eerste zoekveld ‘025’ te tikken. De Duitse 
luchtfoto 25 wordt getoond. Zoek daarna op adres, rechtsboven in beeld, en zoek ‘Haven-
laan 28, 3590 Diepenbeek’. Zie je de loopgraven op die plek? Ze zijn aangeduid als rode 
lijntjes, want het zijn Belgische loopgraven en dus vijandelijk (voor de Duitsers).

Eén van de vele bewaarde loopgraven uit WO II in 
Limburg, in Ham.

https://kaart.onderderadar.be
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– Veel van deze loopgraven zijn tot vandaag bewaard gebleven in de bossen van Limburg. Zo 
ook langs het Albertkanaal. Je kan ze gewoon tegenkomen tijdens een boswandeling. Ken 
je zelf plekken waar loopgraven te zien zijn? Kennen de leerlingen locaties waar loopgraven 
overgebleven zijn?

– Een prachtige manier om bewaarde loopgraven op te sporen, is het Digitaal Hoogtemo-
del Vlaanderen (zie uitleg in de leerlingenfiche). Door bij de keuzevakjes links in beeld het 
‘hoogtemodel - hillshade’ of ‘hoogtemodel sky-view factor’ als achtergrond te kiezen, zie je 
alle subtiele hoogteverschillen in het oppervlak. Zo ook de loopgraven!  
 
Voorbeeld:  
Ga naar relict https://kaart.onderderadar.be/?relic=11e29fb6-94b3-4f15-83ce-1bb808d1e45f 
en open één van de hoogtemodellen als achtergrondlaag (vakjes links). Herken je de be-
waard gebleven loopgraven? Het zijn de donkere, kronkelende lijnen. Je kan ze op deze 
plek zelfs makkelijk zien als je in het bos aan het wandelen bent; sommige zijn meer dan een 
meter diep, met wallen erlangs die een meter hoog zijn: dat zijn de borstweringen van de 
loopgraaf, die de soldaten tegen beschietingen beschermden.

– Speur gerust de omgeving af, of ga op zoek naar je eigen buurt. Herken je nog verdachte 
structuren op het hoogtemodel die een loopgraaf zouden kunnen zijn? Je kan een luchtfoto 
van tijdens de oorlog openen om eens te controleren of je vermoedens correct zijn.  
Let wel: op de oude luchtfoto’s zijn de loopgraven niet altijd goed te zien, zeker niet waar  
er bossen zijn. 

– Als je de Duitse beelden opent, zijn veel loopgraven al aangeduid als rode of blauwe kron-
kellijntjes. Waarom rood? Waarom blauw? Eigen stellingen werden door de Duitsers blauw 
ingekleurd; stellingen van de vijand (de Belgen en geallieerden dus) werden rood gekleurd. 

– Als je mogelijke loopgraven ontdekt die nog niet zijn aangeduid op het loket, kan je die 
samen met de klas op het loket ingeven (zie lesfase 3); je krijgt dan zeker bevestiging of je 
vermoedens juist waren. Indien wel, blijft je aanduiding op het loket staan ter informatie voor 
iedereen.

https://kaart.onderderadar.be/?relic=11e29fb6-94b3-4f15-83ce-1bb808d1e45f
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TIP
Bekijk de getuigenis van Jos Lemmens 
en Gerard Mertens over De loopgraven 
van Lummen.
https://vimeo.com/544955140

Jos Lemmens en Gerard Mertens 
vertellen: “Voor de start van WO II had 
het Belgische leger langs het Albertka-
naal een verdedigingslinie aangelegd. 
De resten van loopgraven in Lummen 
zijn daarvan een onderdeel. Op 10 mei 
1940 brak de oorlog uit. In Lummen 
heeft het Belgische leger zich hevig 
verweerd tegen de Duitse overmacht. 
Helaas mocht hun verzet niet baten. 
37 Belgische soldaten sneuvelden. 
Diegenen die overleefden, trokken zich 
deels terug of werden krijgsgevangen 
gemaakt. De terugtrekkende soldaten 
lieten veel materiaal achter, waaronder 
wapens. Dat werd opgeruimd door de 
lokale bevolking.”

LESFASE 3

UITSTAP (10’)

– De output van de les bestaat eruit om zelf een getuigenis of relict toe te voegen aan het digi-
taal platform.

– Filmpje 3 - Een getuigenis of relict toevoegen (2’47”) geeft ondersteuning hoe je dit tot een 
goed einde kan brengen. Voeg zeker ook de naam van de school (en eventueel klas) toe, 
zodat we bij controle weten dat het over een toevoeging gaat in het kader van dit educatieve 
pakket.  
https://www.youtube.com/watch?v=XB37j_2NAp8

https://vimeo.com/544955140
https://www.youtube.com/watch?v=XB37j_2NAp8

