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1. Inleiding 
 
In Zeeland kom je in het landschap nog veel bunkers tegen. Waarom zijn die bunkers 
daar gebouwd, wat is de geschiedenis daar achter en waarom liggen ze nu nog steeds in 
het Zeeuwse landschap? 
 
Dit educatieproject bestaat uit de Zeeuwse versie van de documentairefilm ‘De 
Atlantikwall, De Verborgen Grens’ en een daarbij behorend educatieproject. De film en het 
project zijn bestemd voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Zeeland.  
 
 

 
In Geschiedenisdidactiek, handboek voor de vakdocent (Arie Wilschut, Dick van 
Straaten en Marcel van Riessen) wordt gesteld, dat de gemiddelde leerling het beeld 
van een geschiedenisonderwerp vermoedelijk meer zal ontlenen aan een speelfilm, dan 
aan een hoofdstuk in zijn schoolboek.  
 

 
De film 
De Atlantikwall, de Verborgen Grens is een film over de door de bezetter opgeworpen 
kustverdediging in Nederland. De film bevat niet eerder getoond filmmateriaal en foto’s uit 
privécollecties en archieven. De kijker krijgt zo een authentiek beeld van het leven in de 
Nederlandse kuststreek tussen 1940 en 1945. 
Voor de aanleg van de Atlantikwall werden in Nederland honderdduizenden mensen 
geëvacueerd en duizenden huizen afgebroken. De film toont wat de linie betekende voor 
het leven van de mensen in de kuststreek tijdens de Duitse bezetting en de periode 
daarna. Tegelijkertijd toont de film de Atlantikwall vanuit het perspectief van Duitse 
militairen en Duitse propaganda. Dat zorgt voor confronterende, maar indrukwekkende 
inkijkjes. 
De Atlantikwall is een 6200 kilometer lange verdedigingslinie, gebouwd door nazi-
Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog.  Hiermee wilden ze een geallieerde invasie 
vanuit zee voorkomen. De linie liep langs de kust van Noorwegen tot de grens met Spanje 
en bestond uit bunkers, batterijen met luchtafweergeschut, radarinstallaties, versperringen 
en (natuurlijke) hindernissen. 
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

De productie van de film kwam tot stand op initiatief van het Erfgoedhuis Zuid-Holland met 
steun van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en in samenwerking met de Provincie 
Zeeland en de overige kustprovincies. Het educatieproject is in opdracht van de Provincie 
Zeeland tot stand gekomen met medewerking van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland.  
 
Trailer van de film: Atlantikwall De Verborgen Grens 
 
Educatieproject 
Aan dit project hebben meegewerkt; de Stichting Bunkerbehoud, De gemeentearchieven 
van Tholen, Schouwen-Duiveland, Vlissingen, Goes, het Zeeuws Archief en het 
Bevrijdingsmuseum Zeeland. 
 
In de geschiedenismethodes komt de Tweede Wereldoorlog aan bod. De Atlantikwall blijft 
daarin echter onderbelicht. Door het thema van de Tweede Wereldoorlog vanuit de 
restanten van de Atlantikwall in de eigen omgeving van de leerlingen te bekijken, kan het 
lesstof vervangend worden ingezet. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BGETZcomySM
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De lesopdrachten van dit educatieproject laat leerlingen ‘nadenken over’, ‘praten over’, 
‘ervaren’, en ‘zich een mening vormen over’ de Atlantikwall en de resten hiervan in het 
Zeeuwse landschap.  
 
Het hele project is digitaal en is te vinden op Zeeuwse Ankers 
 
Het project bestaat uit 5 lessen; een algemene introductie les met de film en daarna 
onderzoekende en voorbereidende lessen voor een bezoek aan een bunker(museum).  
Voor de laatste les worden een aantal verwerkingssuggesties gegeven. De klas kan 
hiervoor verdeeld worden in sub groepjes, die allemaal een onderwerp uitwerken. Alle 
resultaten kunnen daarna in een digitale krant geüpload worden.  
 
Lessen overzicht 
De leerkracht kan het hele lesproject volgen, of een keuze hieruit maken;  
 

Zeeuwse Ankers pagina Inhoud van de les 
 

Les 1 
Atlantikwall Zeeland - startpagina 

Startpagina project 

 Film ‘De Verborgen Grens’, Atlantikwall 
Zeeland (20 min). 

 Pdf: Vragen bij de film voor de leerlingen 

 Pdf: Docentenhandleiding 
 

Les 2 
Atlantikwall Zeeland – in de regio's 
 

 Prezi-presentatie over de eigen regio > 
klik op de eigen regio 

 Link: ‘Klik op de kaart’ > interactieve 
google maps kaarten van de eigen regio 

 Pdf: Achtergrondinformatie over de eigen 
regio 

 

Les 3 
Atlantikwall Zeeland - bunkertypes 
Atlantikwall Zeeland – bunkerbouw 
en camouflage 
Atlantikwall Zeeland -  na de oorlog 
 

 Prezi-presentaties over: 
     - Bunkertypes 
     - Bunkerbouw en -camouflage 
     - De situatie na de oorlog  

 Pdf’s Achtergrondinformatie bij alle 
bovenstaande onderwerpen 

 Pdf: leerlingen opdrachtenblad bunkers 
met formats bunkertypes 

 

Les 4 Bezoek aan een bunker. Een bunker bezoeken 
zal een indrukwekkende ervaring zijn voor de 
kinderen.  
 

Les 5 
Atlantikwall Zeeland -  na de oorlog 
 

Pdf: Verwerkingsopdrachten 

 
 
 

 

http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/1834/atlantikwall-zeeland-1
http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/1834/atlantikwall-zeeland-1
http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/1831/atlantikwall-zeeland-in-de-regio-s
http://www.zeeuwseankers.nl/bunkertypes
http://www.zeeuwseankers.nl/bunkertypes
http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/1836/atlantikwall-zeeland-bunkerbouw
http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/1836/atlantikwall-zeeland-bunkerbouw
http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/1837/atlantikwall-zeeland-na-de-oorlog
http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/1837/atlantikwall-zeeland-na-de-oorlog
http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/1837/atlantikwall-zeeland-na-de-oorlog
http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/1837/atlantikwall-zeeland-na-de-oorlog
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2. Educatie 

Erfgoededucatie: doelen en competenties 

Onderwijs in cultureel erfgoed kan een verbindend thema zijn tussen verschillende 
kerndoelen. Aan de hand van een onderwerp over cultureel erfgoed kan een 
vakoverstijgende opdracht gegeven worden, waardoor ook de kerndoelen van andere 
vakken aan de orde komen. Leerlingen werken binnen zo'n vakoverstijgende opdracht 
aan identiteitsvorming en het vergroten van historisch besef en historisch redeneren, het 
vergroten van de verbondenheid met de eigen omgeving en het vergroten van een 
cultureel bewustzijn en burgerschap. Deze doelen kunnen bereikt worden door 
vaardigheden in te zetten als waarnemen, herkennen, verklaren, verbeelden, analyseren 
en waarderen.  
 
Binnen dit project worden de SLO kerndoelen erfgoededucatie en de competenties 
cultuureducatie toegepast: 

 Kerndoelen erfgoededucatie; Oriëntatie op jezelf en de wereld (tijd): 51, 52, 53, en 
Kunstzinnige oriëntatie: 56. Zie www.tule.slo.nl 

 Erfgoededucatie maakt deel uit van cultuureducatie. In Zeeland worden de 
competenties die binnen cultuureducatie worden ontwikkeld in de Cultuur Loper 
aangegeven: 

o onderzoekend vermogen 
o creërend vermogen 
o reflecterend vermogen 

Historisch denken 

Lessen over cultureel erfgoed zetten aan tot historisch denken en redeneren. Hiervoor is 
het belangrijk de leerlingen zelf aan de slag te laten gaan met het stellen van vragen, het 
gebruik van historische bronnen, het vormen van een context en het geven van een 
mening. Bij historisch besef gaat het om de (complexe) relatie tussen interpretatie van het 
verleden, perceptie van de hedendaagse werkelijkheid en toekomstverwachtingen. 

Omgevingsonderwijs Atlantikwall 

De restanten van de Atlantikwall maken voor veel Zeeuwse leerlingen deel uit van hun 
directe omgeving. Bij omgevingsonderwijs staat de eigen leefomgeving centraal als 
uitgangspunt en object van studie. De omgeving kan bekeken worden vanuit de 
historische invalshoek en ook vanuit de geografische en biologische invalshoeken. 
Historisch omgevingsonderwijs heeft als doel dat leerlingen verbinding leggen tussen het 
verleden en hun leefomgeving. 

 
3. Aanpak Atlantikwall educatieproject 
 
Doelstelling project 
Omdat de Zeeuwse jeugd regelmatig in aanraking komt met bunkers in het landschap, 
hebben ze daar waarschijnlijk ook een mening over. Waar is die mening op gebaseerd? 
Dit educatieproject wil hen die mening laten verwoorden, hen kennis bijbrengen over de 
Atlantikwall; het geheel van de linie en de details. Vervolgens door middel van een bezoek 
aan een bunker en het landschap daar omheen de leerlingen laten ‘ervaren’. In de 
verwerkingsles laten de leerlingen zien wat ze geleerd en ervaren hebben. Ze geven hun 
eigen mening over de Atlantikwall. 
 

http://tule.slo.nl/
http://www.decultuurloperzeeland.nl/cache/leeshieroverdedriecompetentiescultuureducatie_1333/leeshieroverdedriecompetentiescultuureducatie.pdf
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Filosoferen op de basisschool 

Er zijn vragen geformuleerd volgens het model ‘filosoferen met leerlingen’. De leerlingen 
worden hiermee uitgedaagd om hun creativiteit te gebruiken, een mening te vormen en 
deze te uiten. 
Filosoferen heeft tot doel om kinderen op vragen hun eigen antwoorden te laten vormen 
en met de hele klas na te denken over de verschillende standpunten die ingenomen 
worden. Filosoferen zal het kritisch en creatief denken stimuleren, het behoort tot de 21st 
century skills. 

Bron: Wijleren.nl/Filosoferen met kinderen 
 

 

Houding van de leerkracht 

De leerkracht neemt bij het filosoferen met kinderen een andere rol aan; van 
kennisoverdracht naar vragenstellen. De leerkracht zal het proces moeten structureren. 
De gesprekken gaan voornamelijk tussen de leerlingen. 
 

Lesdoelen. Aan het einde van dit project weten en kunnen de leerlingen: 
Kennis 
Leerlingen weten waar de Atlantikwall gebouwd werd, hoe lang hij was en wat het doel er 
van was. 
Leerlingen weten wat een bunker is, waarvan bunkers gemaakt zijn en dat er 
verschillende type bunkers zijn. 
Leerlingen kunnen andere onderdelen van de Atlantikwall noemen. 
Leerlingen weten dat er sporen van de Atlantikwall in Zeeland, in hun eigen omgeving te 
zien zijn. 
Leerlingen weten dat de Atlantikwall bestempeld is als cultureel erfgoed. 
Vaardigheden 
Leerlingen kunnen de historische feiten van de Tweede Wereldoorlog koppelen aan de 
restanten van de Atlantikwall in hun eigen omgeving.   
Leerlingen kunnen zich een beeld vormen van de veranderingen in het landschap door de 
bouw van de Atlantikwall. 
Leerlingen kunnen zich een beeld vormen van het dagelijks leven van soldaten in de 
bunkers en van de Zeeuwse bevolking rondom de bunkers. 
Leerlingen kunnen overeenkomsten en verschillen aangeven tussen aspecten van oorlog 
vroeger en nu.  
Attituden 
Leerlingen vormen zich door kennis over, ervaring met en filosoferen over de Atlantikwall 
een eigen mening over de Atlantikwall. 
 

 

 
 
 
 

http://wij-leren.nl/filosoferen-met-kinderen.php


6 
 

4. Aan de slag! 

Les 1  

Inleiding WO II en bekijken film 'De Atlantikwall, De Verborgen Grens' over de 
Atlantikwall in Zeeland 

 

Filosoof Bas Haring; ‘Hij weet niet wat hij nog niet weet en weet nauwelijks wat hij nog 
meer moet weten...’ 

 
Voorkennis van de leerlingen 
Het lesmateriaal is bestemd voor de groepen 7 en 8 van de basisschool. De leerlingen 
hebben in groep 6 les gehad over de Tweede Wereldoorlog. Ze weten dat Nederland 
tussen 1940 en 1945 door Duitsland bezet was, het leven tijdens de oorlog (zoals het 
verzet, onderduiken, de Hongerwinter, Jodenvervolging), de bevrijding, herdenking 4 en 5 
mei, oorlogsmonumenten. 
 
 

Inleiding op het thema  
Filosoferen met leerlingen over WO II en de Atlantikwall. 
 

Bij deze inleiding over de Atlantikwall kunnen, voorafgaand aan de informatie die de 
leerlingen krijgen door het bekijken van de film én het digitale lesprogramma, allereerst 
vragen gesteld worden, zoals:  

o Waarom voeren mensen oorlog?  
o Waarom wil iemand (Hitler) macht hebben?  
o Wat weet je over de Atlantikwall? 
o Wat weet je over bunkers? 

Leerlingen kunnen zelf ook vragen bedenken. 
 
Hiermee wordt tevens de voorkennis van de leerlingen over de Tweede Wereldoorlog 
geactiveerd. 
 
Werkvorm 
De leerlingen schrijven in een volledige zin op een kaartje wat zij denken te weten over 
de Atlantikwall en wat zij denken te weten over bunkers. Ze beginnen de zin met: ‘Ik 
………’ 
Kinderen krijgen hierdoor de gelegenheid zich te verdiepen in het thema. Ze kunnen 
hun eigen gedachten verwoorden, zonder dat er door de leerkracht een suggestie is 
gedaan. 
Een selectie van de zinnen wordt klassikaal behandeld, óf de kaartjes worden 
ingenomen en opnieuw, aan andere leerlingen, uitgedeeld. Ze worden voorgelezen en 
in drie categorieën op stapeltjes gelegd: Feit, mening, geloof. 
 
Op het einde van deze lessenserie wordt teruggekeken naar deze kaartjes. 
 

 
 

Film ‘De Atlantikwall, De Verborgen Grens’  
Lengte film: 20 minuten 
Trailer van de film: Atlantikwall De Verborgen Grens 
 
Ga naar Zeeuwse Ankers – startpagina en bekijk de film. 
De leerlingen kunnen door middel van het maken van het vragenblad na afloop van de 
film hun kennis toetsen en/of na de film in een kringgesprek hierover napraten. 

https://www.youtube.com/watch?v=BGETZcomySM
http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/1834/atlantikwall-zeeland-1
http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/video/11336
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Film 'De Atlantikwall, De Verborgen Grens' 
Moeilijke woorden in de film: 
 
Batterijen met afweergeschut – een aantal kanonnen die opgesteld staan, meestal in 
een rij, om vliegtuigen te beschieten 
Geallieerden – de landen die samen tegen Duitsland, Italië en Japan (en hun 
bondgenoten) vochten, voornamelijk de Verenigde Staten van Amerika, Groot-Brittannië 
(Engeland) en de Sovjet Unie 
Houten bekisting – een houten constructie, waarin bijvoorbeeld beton gegoten werd 
Ingekwartierd - een soldaat die een tijdelijk verblijf krijgt in iemand anders' woning 
Manschappen - soldaten 
Materieel – gereedschappen en machines 
Neutraliteit - onpartijdigheid 
Proclamatie van onze Majesteit de Koningin – officiële bekendmaking van de Koningin 
aan het Nederlandse volk 
Propaganda - vaak misleidende informatie die gebruikt wordt om aanhangers of steun te 
winnen. Vaak gebruikt om ideële en politieke doelen te verwezenlijken 
Sperrgebiet – verboden gebied voor de gewone burgers  
Symbolische waarde – niet in verhouding staan tot de werkelijke waarde 
Vrij schootsveld – in dat gebied waar geschoten werd, mochten geen belemmerende 
zaken, zoals bebouwing of bossages aangebracht worden 
Wederopbouw - iets opnieuw opbouwen nadat het verwoest is.  
 

 

 

Vragenblad leerlingen bij de film 'De Atlantikwall, De Verborgen 
Grens' 
Let tijdens het kijken naar de film op: 
 
1. (2.00) Begin Tweede Wereldoorlog, het Duitse leger valt Nederland 
binnen. Vul de datums in: 
.. mei 1940 Bombardement op Rotterdam. 
.. mei 1940 het Nederlandse leger gaf zich over, maar in Zeeland 
werd nog dagen doorgevochten. 
.. mei 1940 Beschietingen op Middelburg. 
Antwoord: 14 mei werd Rotterdam gebombardeerd. 15 mei gaf het 
Nederlandse leger zich over, maar in Zeeland werd nog dagen 
doorgevochten. 17 mei werd Middelburg beschoten en door brand 
verwoest.  
2. (5.30 min) Waar liep de Atlantikwall en hoe lang was hij? 
 Antwoord: De Atlantikwall zou uiteindelijk wel 6200 km lang moeten 
worden (maar bleef steken op 2685 km lengte). Hij liep van de grens met 
Spanje naar het noorden van Noorwegen. 

 
 
 
 
 
 
 

 3. Wanneer en waarom werd hij aangelegd? En waarom daar? 
Antwoord: De Atlantikwall werd door nazi-Duitsland tijdens de Tweede 
Wereldoorlog tussen 1942 en 1945 in de bezette gebieden aangelegd ter voorkoming van 
een geallieerde invasie. Hierdoor was er ter verdediging van aanvallen vanuit zee minder 
mankracht nodig. Hitler voerde zowel in het oosten (Sovjet Unie) als in het westen strijd. 
4. (8.15 min) Waarom werden er veel bunkers bij Vlissingen, en verder langs de 
Westerschelde aangelegd? 
Antwoord: Verdediging van de toegang tot de Westerschelde, de route naar Antwerpen. 
5. (9.00 min) De bouw van bunkers; Wat is ‘Regelbau’ en hoe lang duurde de bouw 
van een bunker? 
Antwoord: ‘Regelbau’ is een format voor het bouwen van bunkers. Drie weken. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
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6. (10.15 min) Behalve bunkers werden er allerlei versperringen opgeworpen. Noem 
er drie.  
Antwoord: Rommelasperges, drakentandversperringen, tankmuren, tankgrachten en het 
land werd onder water gezet (inundatie). 
7. (11.30 min) Waaruit bestond de kustverdediging? Noem twee 
verdedigingswerken. 
Antwoord: bunkers, batterijen met afweergeschut, radarinstallaties. 
8. (12.00 min) Wat wordt bedoeld met de ‘symbolische waarde’ van de Atlantikwall?  
Antwoord: De Atlantikwall had volgens Hitler een grote symbolische- en dus 
propagandawaarde. De realisering bleek een te grote bouwkundige opgave en dat leidde 
tot aanpassing van de plannen. Er werden dunwandige betonnen en bakstenen bunkers 
geplaatst als alternatief. De propaganda over de Atlantikwall was er op gericht dat mensen 
het idee kregen dat het een onneembare verdedigingslijn was, die over de hele westkust 
liep, van het noorden van Noorwegen tot Spanje. 
9. (14.15 min) Werd de Atlantikwall overmeesterd? 
Antwoord: Op 6 juni 1944, Dday, landden tienduizenden geallieerde soldaten op de Franse 
kust (Normanië). De bevrijding van Europa kan beginnen. 
10. (14.35 min) Hoe werd de Atlantikwall door de Duitsers gebruikt bij de Slag om de 
Schelde? 
Antwoord: als verdediging 
11. (15.00 min) Hoe werden de Duitsers van Walcheren verdreven? 
Antwoord: De geallieerden bombardeerden de dijken (Westkapelle). Inundatie, het onder 
water zetten van land. 
12. (18.00 Min) Wat gebeurde er na de oorlog met de bunkers? 
Antwoord: Sommige bunkers werden afgebroken, maar ook werden bunkers gebruikt voor 
huisvesting, stalling. De bunkers bleven staan in het landschap als cultureel erfgoed. 
 

 

Nagesprek/kringgesprek 
 
De montage van de film: Hoe heeft de filmmaker de belevenissen van (opa) Rein in 
de film overgebracht? 
Antwoord: Rein (opa) is steeds op de voorgrond in het beeld geplaatst, zodat het lijkt alsof 
hij er toen bij was. 
Vroeger en nu: Er staan nu nog steeds restanten van de Atlantikwall in het 
landschap. Wie heeft daar wel eens iets van gezien? 
Antwoord: eigen antwoord. 
De Atlantikwall is nu erfgoed van de Tweede Wereldoorlog. Ook kastelen en forten 
waren verdedigingswerken en behoren tot ons erfgoed. Vind je dat de restanten van 
de Atlantikwall, net als kastelen en forten, bewaard moeten blijven? 
Antwoord: eigen antwoord. 
 
Oorlog vroeger, oorlog nu 
In het kringgesprek discussiëren de leerlingen over wat ze in de film hebben gezien, bijv. 
het gedwongen moeten verhuizen van vriendjes en vriendinnetjes om plaats te maken 
voor de aanleg van de Atlantikwall en het moeten vluchten ten gevolge van bommen en 
inundatie, het door de Duitsers verplichten dat Nederlandse mannen meewerkten aan 
Atlantikwall, het landschap dat werd volgebouwd met bunkers, drakentanden, etc. Wat 
kunnen we daarvan leren over de situatie in oorlogsgebieden van vandaag; onderdrukking, 
werkloosheid, gedwongen migratie, vernieling van landschap/gebouwen? 
 
Vragen? 
Hebben de leerlingen vragen die ze aan een deskundige willen stellen? In de derde les 
kan een bunker bezocht worden en kunnen de vragen aan de rondleider gesteld worden. 
Schrijf alle vragen, die de leerlingen in deze en de volgende les bedenken, op een papier. 
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Les 2 – de Atlantikwall restanten in de eigen omgeving 

 
Terugblik op les 1. De leerlingen hebben in les 1 de film bekeken. Wat hebben ze 
geleerd?  
De leerlingen kennen de term Atlantikwall. Ze weten waar de Atlantikwall liep en waarom 
hij daar werd aangelegd. Ze weten wat de aanleg betekende voor het landschap van 
Zeeland en voor de mensen. Ze weten dat de restanten ervan in hun eigen omgeving te 
zien zijn. 

De Atlantikwall in Zeeland en in de eigen omgeving. 

Het doel van deze les is om de leerlingen de Atlantikwall situatie in Zeeland te laten zien 
en ook die in hun eigen omgeving. In de Prezi presentatiess zijn archiefbronnen 
opgenomen en ook foto's van de huidige situatie. 

 
> Open de pagina  
http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/1831/atlantikwall-zeeland-in-de-regio-s 
 
> Bekijk de Atlantikwall kaart van Zeeland met de gehele linie 
De leerkracht vraagt: Waar liep de Atlantikwall? Waar in Zeeland? Waar in de eigen 
omgeving? 
 
> Bekijk de interactieve kaart van het Landfront Koudekerke. Klik op de 
verschillende onderdelen.   
De leerkracht vraagt: wat is een landfront? Waarom werd daar een verdedigingslinie 
aangelegd? Uit welke onderdelen bestond de verdedigingslinie? Wat waren de effecten 
voor het landschap? Wat kun je hiervan nu nog terugvinden? 
Antwoord: Het Landfront Vlissingen is een goed bewaard stuk van de Atlantikwall 
verdedigingslinie. De linie werd aangelegd om aanvallen vanuit de rug te kunnen afslaan. 
Het bestond uit een anti tankgracht met daarachter bunkers; bunkers met mitrailleurs, 
bunkers met antitankgeschut om bruggen te bewaken, communicatiebunkers. Verder 
werden er andere anti tank versperringen opgeworpen, zoals drakentandversperring en 
antitankmuur. 
 
> Bekijk de Prezi presentatie van de eigen regio. Voor de leerkracht is 
achtergrondinformatie beschikbaar.  
De leerkracht bespreekt de huidige situatie in de eigen regio. Wat voor soort bunkers 
zijn/waren er in de eigen omgeving? Waarom werden de bunkers daar geplaatst? Wat zijn 
de ervaringen van de leerlingen met de bunkers in hun omgeving?  
 

 

  

http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/1831/atlantikwall-zeeland-in-de-regio-s
http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/1831/atlantikwall-zeeland-in-de-regio-s
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Les 3 – Bunkers onderzoeksopdracht 

Terugblik op les 2. De leerlingen weten waar de Atlantikwall in Zeeland aangelegd werd. 
Ze hebben behalve de Atlantikwall als kustverdediging ook kennis genomen van het 
landfront. Ze weten uit welke onderdelen het landfront bestond. Ze kunnen enkele 
bunkers in hun eigen omgeving noemen. 

Prezi presentaties van de Bunkertypes en Bunkerbouw en camouflage.  

In deze les doen de leerlingen onderzoek naar het bouwen van bunkers en het gebruik 
van formats hiervoor. Deze les kan als voorbereidende les voor een bezoek aan een 
bunker worden gebruikt. 

 
 Ga naar Zeeuwse Ankers/Atlantikwall bunkertypes 
 Bekijk de Prezi presentatie bunkertypes en andere verdediging. Voor de 

leerkracht is achtergrondinformatie beschikbaar.  
De leerkracht vraagt: Noem een paar bunkertypes, waar werden ze voor gebruikt? Wat voor 
andere verdedigingsonderdelen werden er gebruikt? Welke types zijn er in jouw eigen 
omgeving nog terug te vinden?  
Antwoord: De bunkers hebben allemaal een type nummer. Er waren bunkers met anti 
tankgeschut om tanks mee te beschieten. Ook waren er bunkers voor de communicatie 
tussen andere bunkers, etc. Andere verdediging gebeurde door het aanleggen van muren, 
grachten, Rommelasperges en drakentanden. 
 

 Ga naar Zeeuwse Ankers/Atlantikwall bunkerbouw 
 Bekijk de Prezi Bunkerbouw en camouflage. Voor de leerkracht is 

achtergrondinformatie beschikbaar.  
De leerkracht vraagt: De Atlantikwall werd in recordtijd aangelegd, hoe was dat mogelijk? 
Welk materiaal werd gebruikt. Waarom werd de dikte van de muren wel eens aangepast? 
Waarom camoufleerden de Duitsers de bunkers? Hoe deden ze dat? 
Antwoord: De Duitsers hadden zogenaamde formats, types bunkers die overal konden 
worden toegepast, zgn ‘Regelbau’. De bunkers werden gecamoufleerd, zodat ze bijv. 
woonhuizen leken. Daardoor zou de bunker niet gebombardeerd worden. Camouflage in de 
bossen/op het strand was anders dan in de stad. De dikte van de muren werd wel 
aangepast om sneller bunkers te kunnen bouwen (Propaganda werking). 
 

 

 Print uit: Leerlingen Opdrachtenbladen bunkers 
De leerlingen maken de vragen op het opdrachtenblad. Het tweede blad bevat formats van 
bunkers om te bestuderen. 
 
Bronnen: 
Prezi presentaties over bunkertypes en bunkerbouw. 
www.oorlogzeeland.nl > bunkers op Walcheren > plattegronden van bunkers 
www.bunkerbehoud.com/type bunkers  
nl.tracesofwar.com/lijst met bunkers 
filmfragment 'Bouw', vanaf minuut 9 - 12.45.  

 

 

  

http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/1835/atlantikwall-zeeland-type-bunkers
https://prezi.com/tfm652lsabxq/1-atlantikwall-zeeland-bunkertypes/
http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/1836/atlantikwall-zeeland-bunkerbouw
https://prezi.com/lgabkcibhajt/2-atlantikwall-zeeland-bunkerbouw-en-camouflage/
http://www.oorlogzeeland.nl/
http://www.bunkerbehoud.com/walch/zeeland-main.php
http://nl.tracesofwar.com/country.asp?countryid=1&action=search
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Leerlingen Opdrachtblad bunkers 

 
1. Welke soorten bunkers ken je? Noem er drie.  
Antwoord: communicatiebunker, Tobroek, geschutsbunker, bunkers voor toilet, ziekenhuis, 
munitie, etc. 
2. Noem nog drie andere soorten verdedigingswerken. 
Antwoord: drakentandversperring, antitankgracht, antitankmuur, Rommelasperges 
3. Kies één bunker in je eigen omgeving uit om de vragen over te beantwoorden. 
Antwoord: eigen antwoorden. 
4. Waarvan is de bunker gemaakt? 
Antwoord: eigen antwoord, bijvoorbeeld gewapend beton, bakstenen, hout. 
5. Waar werd de bunker voor gebruikt? 
Antwoord: eigen antwoord, bijvoorbeeld communicatie, om de vijand te beschieten met 
mitrailleurs, om een tank te beschieten 
6. Zijn er gebouwen gesloopt voor de bouw van de bunker, of is het landschap 
veranderd?   
Antwoord: in Zeeland zijn niet heel veel gebouwen gesloopt. Wel is het landschap 
veranderd door de bouw van de bunkers. 
7. Wat waren de dagelijkse werkzaamheden van de soldaten in de bunker? 
Antwoord: behalve op de vijand schieten, was er ook veel wachten. De soldaten deden 
spelletjes of sporten. 
8. Er werkten Duitse militairen én Nederlanders aan de bouw van de Atlantikwall. Dat 
bracht 'brood op de plank' zei opa Rein in de film. Denk je dat hij het fijn vond dat hij 
mee moest werken aan de bouw van de bunkers?  
Antwoord: eigen antwoord. Werk was welkom. De salarissen die de Duitsers betaalden 
waren boven de Nederlandse salarissen. 

 

Bestudeer de plattegronden van de verschillende types bunkers.  
9. Kies een bunkerplattegrond uit.  
Antwoord: eigen antwoord. 
10. Hoe dik denk je dat de buitenmuren zijn? 
Antwoord: De buitenmuren konden wel van 2 tot 3.5 meter dik gewapend beton zijn. 
11. Welke nummers zie je op iedere plattegrond? 
Antwoord: Nummer 1 en nummer 2  Waarvoor zijn die ruimtes? 

1. Gassluis met deur die hermetisch afgesloten kon worden bij gasaanvallen. 
2. Nabijverdediging. Deze ruimte was naast de voordeur. De ingang kon vanuit een 

opening beschermd worden. 
13. Heb je de camouflage van bunkers bekeken? Hoe werden bunkers gecamoufleerd 
In de stad? In het bos of langs het strand?  
Antwoord: Camouflage past zich aan aan de omgeving. In de stad werden bunkers als 
woonhuizen gecamoufleerd en aan de kust met netten. 
14. Bedenk zelf nog een vraag die je kunt stellen bij een bezoek aan een bunker. 
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Les 4 - Bezoek aan een bunker (-museum)  

 
Terugblik op les 3. De leerlingen weten waar de Atlantikwall liep, waar de 
verdedigingslinie uit bestond en wat daar nog van te zien is in het landschap in de eigen 
omgeving. 
Ze weten dat er formats waren voor de snelle aanleg van verschillende type bunkers. Ze 
hebben deze formats bestudeerd ter voorbereiding op les 4, het bezoek aan een bunker. 
De leerlingen nemen de vragen die in de vorige lessen naar boven zijn gekomen mee en 
stellen die aan de rondleiders. 
 
Bunker of bunkermuseum 
Een bunker(museum) is een kennis- en educatiecentrum met betrekking tot de 
Atlantikwall. Het beoogt de bezoekers dit deel van de geschiedenis te verduidelijken. In de 
bunker kan de bezoeker de situatie zien en ervaren (voelen, ruiken). Hiermee krijgen de 
bezoekers informatie uit de eerste hand. 
 
Contactgegevens (musea-)bunkers, zie achterin deze handleiding. 

 
Wat gaan de leerlingen leren/ervaren? 
Aan de hand van de plattegronden/formats van bunkers hebben de leerlingen zich 
verdiept in de bunkerbouw. Ze kunnen zelf in het echt ontdekken hoe de bunkerruimtes 
overeenkomen met de formats. Ze kunnen zich een voorstelling maken van de ruimtes en 
krijgen een idee hoe het was om in een bunker te moeten werken/leven. 
 
Wat willen de leerlingen nog meer weten? 
De rondleiders van de bunkers waar u een bezoek aan wilt brengen zijn op de hoogte van 
dit project en weten dat de leerlingen met vragen komen. Deze vragen worden in overleg 
met de rondleiders gesteld. Zie hieronder voor voorbeeldvragen. 
 

Voorbereiden bezoek aan een bunker(museum) 
 
Tijdens de vorige lessen hebben de leerlingen vragen opgeschreven, die ze aan 
de rondleiders in de bunkers willen stellen. Hieronder staan voorbeeldvragen: 
 
Wat voor type bunker is het? Van welk materiaal is het gemaakt? Hoe is het gemaakt? 
Hoe snel is het gemaakt? Wie heeft het gemaakt? Waarom is het gemaakt? Kun je nog 
terugzien hoe en waarvan de bunker gemaakt is? Hoe zag het landschap eruit voordat 
de bunker gebouwd werd? 
Waarom staat het op die plek? Hoe is het gebruikt? Door wie is het gebruikt? Zijn er 
gebruikssporen? Hoe was het dagelijks leven in de bunker?  
Hoe wordt het nu gebruikt? Zijn bunkers ook cultureel erfgoed? Moeten ze bewaard 
blijven, of moeten ze afgebroken worden en wat zou je dan met dat vrijkomende stukje 
grond kunnen doen? Kun je mensen laten wonen in een bunker en waarom vind je dat? 
 
 

 
 
Mocht het niet mogelijk zijn om een bunker(museum) te bezoeken, dan kunnen de 
volgende filmpjes een indruk geven: 
 
-  www.schooltv.nl/bunkers Zoutelande (2.45 min) 
- www.bunkerbehoud.com/film (Klik eerst boven de foto) 
- www.bunkerfotos.nl Foto’s bunkers van buiten en van binnen 
--www.oorlogzeeland.nl/filmpjes bunkers 

http://www.schooltv.nl/video/bunkers-gebouwd-door-de-duitsers-in-de-tweede-wereldoorlog/
http://www.bunkerbehoud.com/bezoek/film.php
http://www.bunkerfotos.nl/locaties2.htm
http://www.oorlogzeeland.nl/index.php/zeeland-atlantikwall/zeeland-atlantikwall-walcheren


13 
 

Les 5 – Bunkers na de oorlog en verwerkingsles, ‘Geef je mening’ 

 
Terugblik op les 4. Korte terugblik op de bunkerexcursie.  
Wat heb je geleerd en ervaren? 
Zijn alle vragen tijdens de rondleiding beantwoord? Korte nabespreking. 
 
Deze laatste les wordt de situatie na de oorlog behandeld en wordt teruggekeken op alle 
voorgaande lesactiviteiten. De leerlingen geven hun mening over het Atlantikwall concept. 
De leerlingen kunnen door middel van het maken van een keuze verwerkingsopdracht 
hun ideeën uitwerken in een werkstuk. Alle werkstukken samen kunnen in een digitale 
krant geüpload worden. Een mooi document om te bewaren! 
 

De situatie na de oorlog. 
 

 Ga naar Zeeuwse Ankers/Atlantikwall na de oorlog 
 Bekijk de Prezi Bunkers na de oorlog. Voor de leerkracht is 

achtergrondinformatie beschikbaar. 
De leerkracht vraagt: Hoe zag de situatie er na de oorlog uit voor de mensen en het 
landschap? Wat gebeurde er na de oorlog met de bunkers? 
Op de bunker bij het windorgel in Vlissingen werd in 1985 de tekst ‘Zimmer frei’ (kamer 
vrij) geschilderd http://vlissingendronk.nl/wiki/Vanuus#Zimmer_Frei  
Antwoord: Het landschap van Walcheren was door inundatie onder water gezet en 
moest drooggemalen worden. Het zoute water bracht veel schade, ook aan bomen en 
huizen. Zeeland kent zogenaamde ‘waterhuizen’, huizen waarin het achtergebleven 
zout in de muren blijvend de muren aantast. Bunkers werden opgeblazen, maar ook 
gebruikt als noodwoningen en zelfs als vakantiewoningen. Nu zijn er in bunkers musea 
gevestigd. Ook worden bunkers geschikt gemaakt voor de huisvesting van vleermuizen.  
 

 

 
 

 
Filosoof Bas Haring: ‘Een oordeel over iets waarover je weinig weet heeft weinig 
waarde’. 
  

 

 
Verwerkingsles 'Geef je eigen mening' 
  
Wist je wat je nog niet wist? 
Deze les wordt teruggekeken naar de antwoorden op de vragen van de eerste les over 
de Atlantikwall. Er worden van de verschillende stapeltjes kaartjes voorgelezen en 
gevraagd of de leerlingen er nu anders tegenover staan? Een kaartje dat eerst op de 
stapel ‘feit’ lag, kan misschien nu op de stapel ‘eigen mening’ gelegd worden? 
 
Vanuit een houding van verwondering en nieuwsgierigheid proberen we tijdens 
het filosoferen ons voor te stellen of de dingen ook anders hadden kunnen zijn: 
zo kan de vraag gesteld worden;  

o ‘Zou het voor de oorlog anders zijn gelopen als de Atlantikwall niet gebouwd 
was?’  

o En kijkend naar de hedendaagse manier van oorlog voeren (de atoombom 
bijvoorbeeld); ‘Als er morgen een oorlog uit zou breken, zou een Atlantikwall dan 
weer gebouwd worden?’ ‘Zouden er weer bunkers gebouwd worden?’ 

 

 

http://www.zeeuwseankers.nl/data/Verwerkings_opdrachtenblad.pdf
%09http:/www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/1837/atlantikwall-zeeland-na-de-oorlog
https://prezi.com/a2hsgbirboqg/3-atlantikwall-zeeland-na-de-oorlog/
http://vlissingendronk.nl/wiki/Vanuus#Zimmer_Frei
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5. Websites, literatuur, filmpjes, fietsroutes 

 
Websites Atlantikwall Zeeland 
www.bunkerbehoud.com/Atlantikwall 
Zeeuwse Ankers Atlantikwall Walcheren 
Zeeuwse Ankers De bunkers van de Atlantikwall Vlissingen  
www.atlantikwallplatform.eu/Atlantikwall op de kaart 
bunkersite.com/locations (Engelstalig) 
nl.tracesofwar.com/bunkersZeeland 
www.bunkerinfo.nl/zeeland 
www.bunkerinfo.nl/landfront-vlissingen bunker types 
www.oorlogzeeland.nl 
www.bunkerfotos.com/prov-zeeland 
 
Websites Atlantikwall algemeen 
Historiek.net/Atlantikwall 
www.atlantikwallplatform.eu 
nl.tracesofwar.com 
 www.atlantikwall-museum.nl 

 
Tweede Wereldoorlog Zeeland 
www.regiocanons.nl 
www.oorlogzeeland.nl 
www.deslagomdeschelde.nl Dagboek van de Slag om de Schelde 
 
Bunkers bezoekinformatie 
Zeeuws-Vlaanderen: Groede Podium, bunkerpark info@groedepodium.nl 
Schouwen-Duiveland: Burgh-Haamstede www.natuurmonumenten.nl/walvisbunker          

Contactpersoon boswachter Ted Deltakust@natuurmonumenten.nl 
Beveland: Borssele ‘Berg van Troje’, Jaap Francke voorzitter stichting vrienden van Troje. 

franc17@hetnet.nl  
Walcheren: Stichting Bunkerbehoud, www.bunkerbehoud.com 
 
Musea Bunkers/Tweede Wereldoorlog 
Zoutelande, Vlissingen, Middelburg www.bunkerbehoud.com 
Westkapelle www.polderhuiswestkapelle.nl 
Vlissingen, 2017 tentoonstelling 'De bezetting verbeeld' van Cees van der Burght in 
MuZEEum Vlissingen. De Tweede Wereldoorlog in Vlissingen en omgeving verbeeld, met 
o.a. tekeningen en schaalmodellen van bunkers www.muzeeum.nl/De bezetting verbeeld 
Arnemuiden wingstovictory.nl 
Nieuwdorp www.bevrijdingsmuseumzeeland.nl 
Kapelle www.oorlogsmuseumvitality.nl 
Axel www.oorlogsmuseumgdynia.nl 
Oostburg museumswitchback.nl 
Groede Podium, Groede www.groedepodium.com 
 
Archieven 
www.zeeuwsarchief.nl 
Gemeentearchief Goes 
Gemeentearchief Schouwen-Duiveland 
Gemeentearchief Vlissingen 
www.archieftholen.nl 
  

http://www.bunkerbehoud.com/walch/zeeland-main.php
http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/896/atlantikwall
http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/453/de-bunkers-van-de-atlantikwall-vlissingen
http://www.atlantikwallplatform.eu/nl/home/landen/plaatsen/?niveau_id=5
http://bunkersite.com/locations/holland/zeeland/yerseke.php
http://nl.tracesofwar.com/search.asp?action=searchview&countryid=1&provinceid=10
http://www.bunkerinfo.nl/p/zeeland.html
http://www.bunkerinfo.nl/2010/10/landfront-vlissingen.html
http://www.oorlogzeeland.nl/
http://www.bunkerfotos.com/prov-zeeland
http://historiek.net/de-muren-die-het-duizendjarige-rijk-moesten-beschermen/42889/
http://www.atlantikwallplatform.eu/
http://nl.tracesofwar.com/searchpage.asp
http://www.atlantikwall-museum.nl/de-atlantikwall.html
http://www.regiocanons.nl/zeeland/vensters-op-zeeuws-erfgoed/tweede-wereldoorlog
http://www.oorlogzeeland.nl/
http://www.deslagomdeschelde.nl/
mailto:info@groedepodium.nl
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebied/slot-haamstede/monumenten/walvisbunker
mailto:Deltakust@natuurmonumenten.nl
mailto:franc17@hetnet.nl
http://www.bunkerbehoud.com/bezoek/bezoek.php
http://www.bunkerbehoud.com/bezoek/bezoek.php
http://www.polderhuiswestkapelle.nl/nl/musea-expositie/dijk-en-oorlogsmuseum
http://www.muzeeum.nl/muzeeum/debezettingverbeeld
http://wingstovictory.nl/Wings_to_Victory
http://www.bevrijdingsmuseumzeeland.nl/
http://www.oorlogsmuseumvitality.nl/
http://www.oorlogsmuseumgdynia.nl/
http://museumswitchback.nl/
http://www.groedepodium.com/
http://www.zeeuwsarchief.nl/zeeuwse-verhalen/tweede-wereldoorlog-zeeland/
http://www.goes.nl/gemeentearchief/tweede-wereldoorlog_42145/
https://www.schouwen-duiveland.nl/Inwoner/Gemeentearchief
https://www.gemeentearchiefvlissingen.nl/gemeentearchief.html
http://www.archieftholen.nl/
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Literatuur 
Geert-Jan Mellink: De Atlantikwall in Nederland en België. Bevat beschrijvingen met GPS-
coördinaten van 80 Atlantikwall-locaties langs de Nederlandse en Belgische kust – 
Uitgeverij Mellink. Concepten en Projecten, ‘s-Gravenhage, 2016. 
Hans Houterman en Hans Sakkers: De strijd om Dishoek november 1944, slotfase in de 
strijd om de Westerschelde. - Uitgeverij Aspekt B.V.,  januari 2015 (2e druk). 
Hans Sakkers en Karel Noorlander: Koudekerke in de Tweede Wereldoorlog, het leven 
op een eiland in oorlogslandschap. – Uitgevrij de Drvkkery Schrijverspodium, 2013. 
Fifi Visser en Gijs Haak: Fietsen langs sporen van de oorlog in Zeeland. – Uitgeverij Den 
Boer/De Ruiter, 2011. 
Ben Muller, Stutzpunkt Groede van artillerieopstelling in de Atlantikwall tot Groede 
Podium, 1942-2010, uitgegeven in eigen beheer, Middelburg 2010. 
 
Fietsen langs sporen van de oorlog, routes met gps 
www.nederlandfietsland.nl/fietsroute Sporen van de oorlog 
www.fietsenwandelweb.nl/Fietsroute Sporen van de oorlog 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Literatuur en websites erfgoededucatie 
www.lkca.nl/Wat is erfgoededucatie 
Wijzer met erfgoededucatie, handleiding bij de leerdoelen voor het primair onderwijs. – 
Erfgoed Brabant, Zeeman & de Regt, ’s-Hertogenbosch 2014.  
www.erfgoedbrabant.nl/Wijzer met erfgoededucatie 
Arie Wilschut, Dick van Straaten en Marcel van Riessen: Geschiedenisdidactiek, 
Handboek voor de vakdocent. – Uitgeverij Coutinho, 2016. 
 
Erfgoededucatie, kerndoelen, vaardigheden, competenties  
www.tule.slo.nl  

 Oriëntatie op jezelf en de wereld (tijd): 51, 52, 53,  

 Kunstzinnige oriëntatie: 56  
 Cultuur Loper competenties Cultuureducatie met Kwaliteit 
 
Filosoferen met kinderen 
www.wereldwijs-filosoferen.nl 
Wijleren.nl/Filosoferen met kinderen 
 
 
  

https://www.bol.com/nl/c/algemeen/geert-jan-mellink/14426280/index.html
https://www.bol.com/nl/c/algemeen/hans-houterman/9295863/index.html
https://www.bol.com/nl/c/algemeen/hans-sakkers/2447208/index.html
https://www.bol.com/nl/b/algemeen/uitgeverij-aspekt-b-v/4191034/index.html?lastId=24000
https://www.bol.com/nl/c/algemeen/hans-sakkers/2447208/index.html
https://www.bol.com/nl/c/algemeen/karel-noorlander/7772154/index.html
https://www.bol.com/nl/b/algemeen/de-drvkkery-schrijverspodium/4304350/index.html?lastId=1903
http://www.nederlandfietsland.nl/knooppuntroutes/fietsroute-sporen-van-de-oorlog
http://www.fietsenwandelweb.nl/route/view/291380/Fietsroute-Sporen-van-de-Oorlog.nl
http://www.lkca.nl/erfgoededucatie/wat-is-erfgoededucatie
http://www.erfgoedbrabant.nl/onderwijs/wijzer-met-erfgoededucatie/
http://tule.slo.nl/
http://www.decultuurloperzeeland.nl/cache/leeshieroverdedriecompetentiescultuureducatie_1333/leeshieroverdedriecompetentiescultuureducatie.pdf
http://wereldwijs-filosoferen.nl/
http://wij-leren.nl/filosoferen-met-kinderen.php
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6. Colofon 
 

Het project Atlantikwall Zeeland is ontwikkeld door Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland 
in samenwerking met Bureau Villakulla te Aardenburg. 
 
In samenwerking met:  
Zeeuws Archief  

Gemeentearchief Goes  

Gemeentearchief Schouwen-Duiveland  

Gemeentearchief Tholen  

Gemeentearchief Vlissingen  

ZB, Planbureau en Bibliotheek van Zeeland  

 
Met dank aan: 
Stichting Bunkerbehoud; Cor Heijkoop, Hans Sakkers, Lenco van der Weel 
Tobias van Gent, University Teacher at Roosevelt Academy 
André Bouwens, historicus 
Pabostudenten Marit van der Zanden en Angelique Jongepier 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dit project is financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Zeeland 
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