
 

 

Keuze verwerkingsopdrachten 
 

 Bekijk op Atlantikwall in de regio's de overzichtskaart van het Landfront Vlissingen.   

 
Opdracht: Maak met de helft van de klas van kosteloos materiaal een maquette van het Landfront 
Vlissingen. De andere helft van de klas maakt een maquette van de situatie die er 
volgens jullie geweest zou zijn zonder de Atlantikwall. Maak er een VVV informatiefolder bij waarin je 
dit landschap aanprijst!  

Bronnen:   

www.bunkerbehoud.com/landfront Vlissingen   

nl.tracesofwar.com/Landfront-Vlissingen  
 

  
Bunker maquettes van de tentoonstelling over Cees van der Burght in MuZEEum Vlissingen 

 
 In park Toorenvliedt heeft stadsdichter Looymans een gedicht gemaakt. Bekijk het gedicht 

op www.looymans.com/poezie toorenvliedt Wat denk je dat de dichter heeft willen vertellen?  

Opdracht: Schrijf een gedicht of een rap over bunkers. Bedenk eerst wat je in je gedicht wilt vertellen 
over de bunkers; mooi, lelijk, angstig, spannend, oorlog, schade aan de natuur, hergebruik, enz.  
 

 Bekijk de folder over het Toorenvliedt park, of de website van Groede Podium. Wat vind jij van deze 
bunkerparken?  

Opdracht: Schrijf een brief aan de burgemeester. Vertel hierin wat jouw idee is over het openstellen 
van de bunkers bij jou in de buurt.  

Bronnen:   

Folder Toorenvliedt park  

www.groedepodium.nl  
 

 Wat is de toekomst van de bunker?            

Opdracht: Schrijf een krantenartikel waarin aangekondigd wordt dat de bunker bij jou in de buurt gaat 
verdwijnen. Bedenk waarom de bunker moet verdwijnen. Maak een tekening van het nieuwe plan voor 
die plek. Interview buurtbewoners over deze plannen, wat vinden zij er van? Plaats bij je artikel een 
foto van de bunker waar het om gaat en de tekening van het nieuwe plan.  
Opdracht: Maak een fotocollage over hergebruik van een bestaande bunker. 
Bronnen:   

nl.tracesofwar.com/bunkersZeeland Filter op Zeeland en 'verdedigingswerk'. 
 

 Op www.zelfkrantmaken.nl kun je met je hele klas een bunkerkrant maken waar je de artikeltjes, 
tekeningen en foto's van alle bovenstaande opdrachten in plaatst!  
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