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Shhht! Kunnen jullie een beetje stil zijn! Ik sta hier ontzettend gevaarlijk

werk te doen. Het zit namelijk zo: De Duitse bezetter heeft langs de hele

kust van West-Europa bunkers gebouwd. We noemen dat de Atlantikwall. In

die bunkers zitten Duitse soldaten die de horizon afspeuren naar boten en

vliegtuigen van de geallieerden, hun vijand. De bunkers zijn tot de nok toe

gevuld met kanonnen, mitrailleurs en ander gevaarlijk wapentuig, dus het zal

voor de geallieerden levensgevaarlijk zijn om hier aan land te komen. Daarom

hebben ze ons gevraagd de Atlantikwall goed in kaart te brengen, zodat ze

kunnen bepalen waar ze hun invasie het beste kunnen inzetten. Ik ben alvast

begonnen en heb alle informatie die ik gevonden heb verzameld in dit geheime

document. Maak hier slim gebruik van! En wees voorzichtig!

- Spion Edo

Bouw een Bunker (oktober 2020)

Jullie opdracht

De geallieerden willen weten hoe de bunkers er van binnen én van buiten uitzien.
Ze moeten namelĳk weten hoe goed de kust verdedigd wordt zodat ze kunnen
bepalen waar ze de invasie het beste kunnen inzetten. Ga dus op zoek naar
informatie over de bunkers en bouw er eentje na. Onderzoek ook goed wat voor
obstakels er op het strand en in de zee liggen. Maar laat je niet pakken!

Bĳ deze Minecraft challenge hoort ook een filmpje. Klik hier om het te bekĳken.

Film: Atlantikwall de
verborgen grens

Schoolplaat: De Atlantikwall
(Erfgoedhuis Zuid-Holland)

De Atlantikwall

Spion Edo

Over de Atlantikwall

De Atlantikwall, de verdedigingmuur die Duitsland tĳdens de Tweede Wereldoorlog
aanlegden langs de kust van de Atlantische oceaan, was zo’n 5200 kilometer lang
en liep van het noordelĳkste puntje van Noorwegen tot aan de grens tussen Frankrĳk
en Spanje. In Nederland bouwden de Duitsers wel 2000 zware bunkers en nog eens
20.000 kleinere. In het gehele gebied van de Atlantikwall stonden
meer dan 6000 zware bunkers. Niet genoeg, zo bleek later.

Er werd gemiddeld drie weken gebouwd aan een bunker.
Dat lĳkt heel kort, maar de Duitsers hadden een catalogus met
bunkerontwerpen. Ze konden zo snel bepalen welke bunker
ze op een bepaalde plek wilden bouwen en hoeveel en welke
materialen ze nodig hadden. De bouwers groeven eerst een
gat in het duinzand, bouwden vervolgens de vorm van
de bunker van hout en ĳzerdraad en goten deze
tenslotte vol met beton. Als het beton gedroogd
was, werden er stalen deuren geplaatst en was
de bunker klaar voor gebruik. Zand er over.

https://youtu.be/iInAnQquJn4
https://youtu.be/ikGT9P93GFg
https://youtu.be/ikGT9P93GFg
https://www.erfgoedhuis-zh.nl/media/1382/atlantikwall-schoolplaat-erfgoedhuis-zuid-holland.pdf
https://www.erfgoedhuis-zh.nl/media/1382/atlantikwall-schoolplaat-erfgoedhuis-zuid-holland.pdf
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Om die bunkers te kunnen bouwen zĳn hele dorpen platgewalst en meer dan 300.000
bewoners van de kustplaatsen moesten gedwongen verhuizen naar andere delen van
het land. Verschrikkelĳk toch!

Er werden verschillende soorten bunkers gebouwd: een bunker voor de commandant,
een bunker om de omgeving in de gaten te houden, bunkers met kanonnen en
mitrailleurs, bunkers waar je kon slapen en eten en een bunker voor de radar. Het
strand en de zee lagen vol met mĳnen, prikkeldraad en puntige ĳzeren obstakels. Alles
om de vĳand zo lang mogelĳk tegen te houden.

En dan nu aan de slag!

Teken voordat je gaat bouwen de plattegrond van je bunker op ruitjespapier. Denk
eraan dat je de bunker niet te groot maakt en onthoud dat één blokje in Minecraft
ongeveer 1 x 1 x 1 meter is. Denk bĳ het bouwen bĳvoorbeeld aan betonnen muren,
kĳk- en schietgaten, tunnels, ruimtes om te slapen en te eten en obstakels op het
strand. En wist je dat de muren van een bunker wel 2 tot 3 meter dik waren!?

Klaar? Insturen maar!

Ben je klaar? Well done! De geallieerde troepen hebben
dankzĳ jou een duidelĳk beeld van hoe onze kustlĳn
verdedigd wordt. Maak nu een aantal screenshots van je
bunker (of een filmpje) en mail deze uiterlĳk 19 oktober
naar biebbouwers@probiblio.nl (onder vermelding van
‘Biebbouwers oktober 2020’). Onder de inzendingen
verloten we een leuke prĳs. Vergeet niet je naam, leeftĳd
en woonplaats te vermelden. Iedereen mag meedoen
maar alleen deelnemers uit de provincies Noord- en Zuid-
Holland maken kans op de prĳs.

Maquette van een bunker (Bunkermuseum Noordwĳk)

Leen: Toen het oorlog was

Bunkermusea Nederland:
• Noordwĳk
• Hoek van Holland
• Ĳmuiden
• Scheveningen

Kĳk: Interview met schrĳvers
van Toen het oorlog was

Luister: Op Houten Banden

https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.422918296.html/toen-het-oorlog-was/
https://atlantikwall.nl
https://www.atlantikwall-museum.nl
http://bunkermuseum.nl
https://www.atlantikwallmuseum.nl/
https://kinderboekenjournaal.nl/2020/06/het-kinderboekenjournaal-op-visite-bij-de-schrijvers-van-toen-het-oorlog-was/ 
https://kinderboekenjournaal.nl/2020/06/het-kinderboekenjournaal-op-visite-bij-de-schrijvers-van-toen-het-oorlog-was/ 
https://kinderpodcasts.nl/project/op-houten-banden/ 

