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In Adegem ga je mee op rond-
rit met een toeristische trein of 
neem je deel aan een fietstocht. 
Je stopt aan de Bunkers aan de 
Jonkvrouwdreef in Kleit. Deze 
bunkers moesten het vliegveld 
verdedigen. Ook de bunkers aan 
de Ringbaan met een mitrailleur-
bunker, manschappenbunker en 
een munitieopslagplaats komen 
aan bod. 

Ga mee op rondrit met een toe-
ristische trein (‘Het Treintje’) en 
spot verschillende bunkers in de 
buurt. Gids Lieve Noë geeft je uit-
leg over de bunkers, munitieop-
slagplaatsen en de hoofdkwar-
tieren van de Duitsers. 

Hou je van fietsen? Schrijf je in 
voor de fietstocht langs boven-
staande bunkers. Battlefieldtour-
gids Iris De Povere neemt je mee 
op fietstocht langs bovenstaan-
de bunkers.

ADEGEM
BUNKERS TER VERDEDIGING VAN HET TOENMALIGE VLIEGVELD (WO II) | FIETSTOCHT 
OF RONDRIT MET TOERISTISCHE TREIN | VERTREK: CANADA POLAND WAR II MUSEUM

TOEGANKELIJKHEID 
De toeristische trein is rolstoeltoegankelijk, 
maar de fietstocht voor volwassenen is niet 
geschikt voor rolstoelgebruikers. 

LOCATIE
Startpunt Treinrondrit en fietstocht 
(verzamelpunt): ingang Canada Poland War II 
Museum
Staalijzer z/n, 9991 Adegem
GPS: 51 189 831, 3500108

WANNEER
De treinrondrit start om 14:00 (duur: 75 min.). 
De fietstocht start om 15:00 (duur: 90 min.).

INSCHRIJVEN
Graag inschrijven voor 4 juni, de plaatsen zijn 
beperkt!

INFO
Info@canadamuseum.be, 050/ 71 06 66, 
www.canadamuseum.be, www.hettreintje.be
Klik hier als u tekst wilt invoeren.

ORGANISATIE
VZW Canada Poland War II Museum en Het 
Treintje (toeristisch treintje)

EUROPESE BUNKERDAG  2
BUNKERDAG BELGIË  3
ADEGEM  4
BLANKENBERGE   6
BREDENE  10
DE HAAN  14
DE PANNE  16
DESSEL  18
HAACHT  22
IEPER  24
KEMMEL  26
KNOKKE   28
KOKSIJDE  30
KRUIBEKE  34
MIDDELKERKE  36
NIEUWPOORT  38
OOSTENDE  40
OUDENBURG  50
ZEDELGEM  52
ZONNEBEKE  54
 

BUNKERDAG BELGIË
Elk jaar raken meer en meer bezoekers ge-
fascineerd door de betonnen constructies 
uit de Tweede Wereldoorlog. Hoe kwamen 
die honderden bunkers tot stand?  Wie 
bouwde ze en waarom? 
Met dit initiatief wil Raversyde Atlantikwall 
vergeten pareltjes in de kijker zetten. Het is 
een unieke kans om kennis te maken met 
dit indrukwekkende erfgoed, vaak gelegen 
in waardevol natuurgebied. Naast bunkers 
uit WO II, komen ook bunkers uit WO I en 
de Koude Oorlog aan bod. 

Bunkerdag wil een breed publiek bereiken. 
Oorlog en conflict blijven jammer genoeg 
brandend actueel. Ook jongeren willen we 
aanspreken, zodat ze met ons mee denken 
over oorlog en vrede, actuele confrontatie 
en grenzen. Bunkers dragen veel beteke-
nis. Ze getuigen van een gruwelijke oorlog, 
maar hebben ook een eigen esthetiek. De 
restanten spreken tot de verbeelding en 
dienen vaak als speelplek, met levendige 
herinneringen aan menig jeugdige jaren.

Tijdens Bunkerdag geniet je van een uit-
gebreid aanbod. In Raversyde Atlantikwall 
staat theater en street art op het program-
ma. Let op het vliegje (Uit met Vlieg - logo) 
voor bijzondere familie- en kindvriendelij-
ke activiteiten. 

In totaal worden 20 locaties opengesteld. 
Het lijstje groeit elk jaar aan en daar zijn 
we trots op. Je  kan op bunkeravontuur 
in de gemeenten Adegem, Blankenberge, 

Bredene, De Haan, De Panne, Haacht, 
Ieper, Kemmel, Knokke, Koksijde, Kruibeke, 
Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, 
Oudenburg, Zedelgem en Zonnebeke. 

Omwille van COVID-19 kon de editie van 
2020 niet plaatsvinden, dus zetten we in 
2021 in op buitenactiviteiten.  
Vooraf inschrijven is zeker aangewezen. 

Afhankelijk van de coronamaatregelen 
kunnen de activiteiten en de uren afwij-
ken. Bekijk de meest recente info op 
www.raversyde.be

We willen graag iedereen die bijdraagt aan 
Bunkerdag hartelijk danken. Zonder de 
steun van de Europese partners, steden, 
gemeenten, verenigingen en vrijwilligers 
zou dit initiatief niet kunnen doorgroeien.

Tot op Bunkerdag!

Jurgen Vanlerberghe
Gedeputeerde voor Milieu, natuur 
en landschap
Provinciebestuur West-Vlaanderen

INHOUD

EUROPESE BUNKERDAG
Tijdens de Tweede Wereldoorlog besloot 
bezettend Duitsland een verdedigingslinie te 
bouwen langs de Europese kust, van de grens 
met Noorwegen tot de grens van Spanje. De 
Atlantikwall was geboren. Deze linie bestond 
uit versterkte steunpunten, gevormd door 
o.a. bunkers, kustbatterijen, radarinstallaties, 
tankgrachten, loopgraven, mijnenvelden en 
versperringen. Een deel van deze bunkers zijn 
nog aanwezig in het landschap.

Ze liggen soms verzonken in het zand of 
overwoekerd door de natuur, maar ze vertellen 
onveranderlijk het verhaal van de Duitse 
bezetting, de oorlog, de angst voor een aanval 
vanuit zee, het dagelijks leven van de Duitse 
soldaat en de kustbewoners. Bunkerdag brengt 
deze verhalen tot leven. 

In Nederland is Bunkerdag een vaste waarde. 
Sinds 2017 sprong België op de kar. 

Zo ontstond het idee om een Europese 
Bunkerdag te organiseren. Hoe boeiend zou 
het zijn, als je op Bunkerdag alle bunkers van 
de Atlantikwall kan bezoeken. In heel Europa.

Onder de vlag van het Creative Europe project, 
Atlantikwall Europe, steken de verschillende 
Europese partners hun hoofden bijeen. Alle 
landen met Atlantikwall-restanten denken mee 
over een Europese Bunkerdag. 

Wil je meer lezen over Atlantikwall Europe, de 
Europese Bunkerdag of ben je benieuwd naar 
alle partners, ga dan naar  
www.atlantikwalleurope.eu
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ADEGEM
BUNKERS TER VERDEDIGING VAN HET TOENMALIGE VLIEGVELD (WO II) 
Rondrit met toeristische trein | Vertrek: Canada Poland War II Museum

WANNEER
De treinrondrit start om 10:00  
(duur: ca. 90 min.) 

INSCHRIJVEN NOODZAKELIJK
Mail naar info@canadamuseum.be of  
bel 050 71 06 66 (voor 20 mei).

LOCATIE
Vertrekplaats treinrondrit: ingang Canada 
Poland War II Museum
Staalijzer z/n - 9991 Adegem
GPS: 51.1913°, 3.4618°

DEELS ROLSTOELTOEGANKELIJK
De toeristische trein is rolstoeltoegankelijk 
en geschikt voor kinderen.

INFO
www.canadamuseum.be
Info@canadamuseum.be
050 71 06 66

ORGANISATIE
VZW Canada Poland War II Museum en 
Het Treintje

In Adegem ga je mee op rondrit 
met een toeristische trein ‘Het 
Treintje’. Je stopt aan de bun-
kers aan de Jonkvrouwdreef in 
Kleit. Deze bunkers verdedigden 
het vliegveld. Je passeert de 
bunkers aan de Ringbaan met 
een mitrailleur- en manschap-
penbunker en een munitieop-
slagplaats. 

Gids Lieve Noë geeft je uitleg 
over de bunkers, de munitieop-
slagplaatsen en de hoofdkwar-
tieren van de Duitsers. 

Deze activiteit is onder voorbe-
houd van de geldende corona-
maatregelen.

Map data © OpenStreetMap contributors, Map
layer by EsriF 0 300 m



6 7

WANNEER
Doorlopend: 10:00 - 18:00.
Familie-activiteiten: 10:30 -17:00

INSCHRIJVEN NOODZAKELIJK
Mail naar belle.epoque@blankenberge.be of 
bel naar 050 636 640.
Vanaf 19 mei 2021 kan je voor de familie- 
activiteiten inschrijven via:  
www.blankenberge.be/jeugd.
Klik op inschrijven jeugdactiviteiten onder 
E-loket.

LOCATIE
Brugse Steenweg (z/n) – 8370 Blankenberge
Vanuit Brugge, net voor binnenrijden van 
Blankenberge (linkerkant), nabij de rotonde 
met de beelden, ‘De Blankenbergeoises’.
GPS: 51.29278, 3.154985 

NIET ROLSTOELTOEGANKELIJK

INFO
www.belleepoquecentrum.be
belle.epoque@blankenberge.be
050 636 640

ORGANISATIE
Stad Blankenberge i.s.m. Kring Officieren 
Blankenberge en het Verbond der reservisten 
der Deutschen Bundeswehr e.V. Kreisgruppe 
Bergisch Gladbach en Johan Ryheul.der 
Deutschen Bundeswehr e.V. Kreisgruppe 
Bergisch Gladbach en Johan Ryheul.

Breng je een bezoek aan deze 
unieke plek? In 1917 bevond zich 
hier een Duits militair vliegveld. 
De personeels- en commando-
bunker zijn stille getuigen van 
dit stukje geschiedenis. 

Je bezoekt beide bunkers met 
een gids. Een interessante kans 
om meer te weten over het ont-
staan, de aanleg, het personeel 
en het belang van deze site. Je 
ontdekt meer over het vroegere 
vliegveld. 

Ook families zijn welkom. Je kan 
deelnemen aan 2 activiteiten 
voor kinderen van 6 tot 12 jaar. 
Kan jij de boodschap ontcijferen 
in codetaal of een armbandje 
maken met morse-tekens?

Deze activiteit is onder voorbe-
houd van de geldende corona-
maatregelen.

BLANKENBERGE
BUNKERS VOORMALIG VLIEGVELD (WO I) 
Gids en familie-activiteiten  

Map data © OpenStreetMap contributors, Map
layer by EsriF 0 300 m
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WANNEER 
Doorlopend: 10:00-18:00

INSCHRIJVEN NOODZAKELIJK
Mail naar belle.epoque@blankenberge.be
of bel naar 050 636 640

NIET ROLSTOELTOEGANKELIJK

LOCATIE
Wenduinse Steenweg 15 – 8370 Blankenberge
De bunker bevindt zich ter hoogte van 
Bistro Zee-Zee en de toegang tot het 
Westerstaketsel. Vanop de Wenduinse  
steenweg ga je te voet de helling of trap op.  
GPS: 51,3120° - 3,1118°

INFO
www.belleepoquecentrum.be
belle.epoque@blankenberge.be
050 636 640

ORGANISATIE
Stad Blankenberge i.s.m. de stadsgidsen

Deze geschutsbunker in regel-
bau 680 ligt nabij de bistro Zee-
Zee. Het is een restant van het 
Steunpunt (Stp) Blankenberghe 
Mole, dat deel uitmaakte van 
een groot steunpunt dat de ha-
ven verdedigde. 

De bunker was uitgerust met 
een antitankkanon, dat de 
havengeul en het strand in 
oostelijke richting flankeer-
de. De geschutsbunker is goed 
bewaard. Het bunkertype is 
uniek in België en aan de hele 
Noordzeekust. 

Een stadsgids geeft je graag 
uitleg.

Deze activiteit is onder voorbe-
houd van de geldende corona-
maatregelen.

BLANKENBERGE 
STEUNPUNT BLANKENBERGHE MOLE (WO II)  
Gids

Map data © OpenStreetMap contributors, Map
layer by EsriF 0 200 m
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WANNEER 
Van 10:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 18:00.

INSCHRIJVEN NOODZAKELIJK
Inschrijven kan via ter.cuere@telenet.be. 
Geef het gewenste tijdstip door  
(niet mogelijk tussen 12:00 en 13:00).

NIET ROLSTOELTOEGANKELIJK

LOCATIE
Toegangsweg via de duinen langs de 
Koninklijke baan ter hoogte van de tramhal-
te ‘Bredene Aan Zee’. Neem de eerste afslag 
links en ongeveer 100m verder een trap naar 
rechts, doorheen het zand.
GPS: 51,2497° - 2,9604°

INFO
www.heemkring-ter-cuere.be
ter.cuere@telenet.be 

ORGANISATIE
Heemkring vzw Ter Cuere i.s.m. toe-
risme Bredene, Agentschap Maritieme 
Dienstverlening en kust en Atlantikwall 
Raversyde (Provincie West-Vlaanderen).

Deze observatie- en vuurlei-
dingsbunker is het enige wat 
nog rest van de spoorwegbatte-
rij E690 (steunpunt Bruchmüller 
of Goltz). Dit bunkercomplex 
bestond uit een veertigtal con-
structies. Het was uitgerust met 
3 zware kanonnen. De obser-
vatie- en vuurleidingsbunker 
bestaat uit een observatieruim-
te en een rekenkamer. Er is ook 
een radiokamer en een beman-
ningsverblijf.

De bunkers van batterij 
E690, Batterij  ‘Stützpunkt 
Bruchmüller en Stp Goltz’, wer-
den eind 1941 gebouwd ter be-
scherming van de torpedoboot-
basis in Oostende. De waarne-
mers in de bunker stuurden de 3 
kanonnen aan. De spoorwegka-
nonnen waren via een spoorweg 
verbonden met het station van 
Oostende. 

Tussen 1942 en 1943 werden er 
een 30-tal bunkers (regelbau 500 
- 600) toegevoegd: manschap-
penbunkers, keukenbunker, 
machinebunker,... Er werden 
ook minder stevige VF-bunkers 
(Veldmässige Ausbau) gebouwd. 
Deze bunkers hadden een muur-
dikte van minder dan 2 meter. 
Er waren ook Wellblech bunkers 
met een rond dak in golfplaten. 
Ze kregen een luchtafweerge-
schut (Flak) en een zoeklicht. 

Twee gidsen geven doorlopend 
uitleg. Je komt meer te weten 
over de observatie- en vuur-
leidingsbunker en de andere 
verborgen bunkers. Ook WO I 
komt aan bod. Wist je dat er 
een observatiebunker op deze 
plek lag? Deze observatiebunker 
(Katsbach) gaf inlichtingen door 
aan batterij Deutschland. 

Deze activiteit is onder voorbe-
houd van de geldende corona-
maatregelen.

BREDENE 
VUURLEIDINGSPOST STEUNPUNT BRUCHMÜLLER OF GOLTZ (WO II) 
Gidsen geven doorlopend uitleg

Map data © OpenStreetMap contributors, Map
layer by EsriF 0 300 m
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WANNEER 
Doorlopend van 10:00 tot 16:00  
(duur: 1,5 uur)

INSCHRIJVEN NIET NODIG

ROLSTOELOEGANKELIJK
De fietstocht is haalbaar met een 
rolstoelfiets.

LOCATIE
Startpunt: Meeting- en eventcentrum (MEC) 
Staf Versluys.
Kapelstraat 76
8450 Bredene
GPS: 51.2497°, 2.9604°

INFO
www.uitinbredene.be
059/56 19 70
toerisme@bredene.be

ORGANISATIE
Toerisme Bredene i.s.m. hoofdgids Jef Stroobant.

Fiets met een fietskaart langs 
verschillende constructie uit WO 
II en WO I. De kaart geeft je meer 
informatie aan de hand van fo-
to’s en teksten. De 36 nummers 
verwijzen naar de locaties van 
de bunkers. 

‘Vrede na WO II’ werd ontwik-
keld door Toerisme Bredene, in 
samenwerking met hoofdgids 
Joseph Stroobant. Het parcours 
van net geen 30 km. neemt je 
mee langs verschillende restan-
ten uit WO II, maar ook uit WO 
I. Zowel bunkers, als oorlogs-
graven.

De fietsroute kan je gratis ver-
krijgen aan de onthaalbalie 
van het Meeting- en eventcen-
trum (MEC) Staf Versluys of 
aan Steunpunt Bruchmüller 
of Goltz (WO II). Er liggen ook 
een aantal fietskaarten klaar 
aan Steunpunt Bruchmüller 
of Goltz (zie hierboven).  Na 
Bunkerdag kan je de fietskaart 
nog steeds verkrijgen aan MEC 
Staf Versluys.  

BREDENE 
BUNKERS EN RELICTEN UIT WO I EN WO II 
Fietstocht: Vrede na WO II

Map data © OpenStreetMap contributors, Map
layer by EsriF 0 200 m
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WANNEER 
Start begeleide wandeling: 10:30 en 14:00.

INSCHRIJVEN NOODZAKELIJK 
Mail naar toerisme@dehaan.be of bel naar 
059 24 21 34.

NIET ROLSTOELTOEGANKELIJK

LOCATIE
Vertrekpunt wandeling: Infokantoor, 
Tramlijn-Oost (z/n), 8420 De Haan  
(Aan tramhalte).  
GPS:51.276843323756424, 
3.031757559683037 

INFO
toerisme@dehaan.be
059 24 21 34

ORGANISATIE
Gemeente De Haan, dienst Toerisme en  
erfgoed i.s.m. Natuurpunt De Haan.

De 2 VF-bunkers, Verstärkt feld-
mässige bunkers, maakten deel 
uit van het Steunpunt Westlich. 
De bunkers zijn betonnen con-
structies met een muurdikte 
van minder dan 2 meter. In te-
genstelling tot Standige Ausbau 
(ST-bunkers), werden ze niet uit-
gevoerd met een stalen pantser 
of gasdeuren.

De bunkers werden gebruikt 
voor luchtafweer en maakten 
deel uit van een belangrijk ra-
darcentrum. De benedenverdie-
ping deed dienst als munitieop-
slagplaats en het luchtafweerge-
schut stond op het dak. 
Vanaf 1942 werden er Duitse ra-
darketens gebouwd aan de kust. 
Ze waren een eerstelijnswaar-
schuwing tegen de geallieerde 
vluchten. Vanuit Engeland wa-
ren er bombardementsvluchten 
naar Noord-Duitsland. 

De Haan was een belangrijke 
schakel in dit netwerk met onder 
andere de radarpost Bremse. 
In het Zeepreventorium richtte 
de Kriegsmarine ook een scho-
lingscentrum in voor radarope-
ratoren. 

Samen met een gids ga je naar 
het duinenreservaat De Kijkuit. 
Daar vind je 2 Flakbunkers 
(luchtafweerbunkers) die het 
nabijgelegen radarstation be-
schermden.

Deze activiteit is onder voorbe-
houd van de geldende corona-
maatregelen.

DE HAAN
STEUNPUNT WESTLICH (WO II) 
Begeleide wandeling

Map data © OpenStreetMap contributors, Map
layer by EsriF 0 190 m
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WANNEER 
Doorlopend van 10:00 tot 18:00.

INSCHRIJVEN NIET NODIG 
Check www.depanne.be/bunkerdag op 23 mei. 
Via deze link neem je deel aan de virtuele 
rondleiding en de kinderactiviteit. 

ONLINE ACTIVITEITEN

ROLSTOELTOEGANKELIJK

LOCATIE
Dit is een online-activiteit en kan je de dag zelf 
vinden op www.depanne.be/bunkerdag
Locatie veldbatterij: Cabourweg z/n, 8660 
Adinkerke (De Panne). 
Opgelet, de site is niet toegankelijk 
op bunkerdag!

INFO
www.depanne.be/bunkerdag
cultuur@depanne.be
058 42 97 53

ORGANISATIE
Gemeente De Panne, dienst cultuur i.s.m. de 
Intercommunale Waterwinningsmaatschappij 
van Veurne-Ambacht (IWVA) en het 
Agentschap Natuur en Bos (ANB).

Stützpunkt Adinkerke (Stp.049) 
is een veldbatterij in de ach-
terlinie. De batterij is goed be-
waard  en maakt deel uit van de 
Atlantikwall. Deze site typeert 
de overgangsfase van het ge-
bruik van open geschutsbeddin-
gen naar het verbunkeren. De 
veldbatterij bestaat uit zes open 
geschutsbeddingen uit baksteen, 
vier geschutsbunkers en een 
commandobunker.  
Het Steunpunt Adinkerke is van-
daag een beschermd monument.

Tijdens bunkerdag kan je de site 
enkel online bezoeken via een 
virtuele rondleiding met gids. 
Voor families is er een spannende 
virtuele kinderactiviteit.  
Opgelet, dit zijn online activitei-
ten. De link naar beide online  
activiteiten vind je terug op: 
www.depanne.be/bunkerdag. 

DE PANNE
VELDBATTERIJ ADINKERKE (WO II) 
Virtuele rondleiding in de batterij en kinderactiviteit (online-activiteiten)
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WANNEER
Doorlopend van 10:00 tot 18:00.
De uitstippelde wandeling kan je nog op een 
andere datum doen en dit vanaf vanaf 24 
mei. Check de openingsuren op  
www.dessel.be/sergeantgilbert

INSCHRIJVEN NIET NODIG 

ROLSTOELTOEGANKELIJK

LOCATIE
Vertrek en eindpunt wandeling: Sas4-toren, 
Nieuwedijk 72Z, 2480 Dessel.
GPS: 51.2347°, 5.1635°

INFO
www.dessel.be/sergeantgilbert
Download vooraf de brochure op boven-
staande website. Je kan de brochure ook 
verkrijgen in de bezoekersruimte van de 
Sas4-Toren.

ORGANISATIE
Gemeente Dessel, Molse Gidsenkring, 
K.erf en Battleforthelocks.

Wist je dat Dessel en de 
Kempische kanalen een belang-
rijke rol speelden in de Duitse 
inval op 10 mei 1940? 
Leon Populair was Kapitein-
Commandant van het 3de 
eskadron van de 18de 
Infanteriedivisie. Zijn eskadron 
was in negen groepen ver-
deeld en bemande de bunkers. 
Populair voerde het commando 
vanuit bunker E13bis.

De Belgische militairen hielden 
er van 10 tot en met 13 mei 1940 
stand. Ze kregen ondersteuning 
van een Franse tankeenheid. Er 
vielen slechts enkele Belgische 
gewonden, terwijl Duitsland 
tientallen soldaten verloor. 

De uitgestippelde wandeling 
‘Op pad met Sergeant Gilbert’ 
neemt je mee in het verhaal van 
Gilbert, een Belgische sergeant 
die deelnam aan de strijd bij de 
Desselse bunkers en kanalen. 
Aan de hand van een kindvrien-
delijke brochure leer je meer 
over bunkers, loopgraven en het 
dagelijks leven als soldaat in 
oorlogstijd. Je gaat zelf op stap 
met je gezin.

DESSEL
SITE ROND DE OBSERVATIEBUNKER E13BIS (WO II) 
Bunkerwandeling met brochure ‘Op pad met sergeant Gilbert’ (voor families)

Map data © OpenStreetMap contributors, Map
layer by EsriF 0 160 m

Start aanSas4-Toren, Dessel

Op pad met Sergeant 
Gilbert

Een wandeling langs 
bunkers en loopgraven

Voor gezinnen

en scholen

Tip: download 

gratis de 
ErfgoedApp

Vraag naar je militair zakboekje en vertrekop avontuur

In de bezoekersruimte van de 
Sas4-toren staat een vitrinekast 
met authentieke objecten die de 
rode draad vormen doorheen de 
wandeling. Meer info over deze 
voorwerpen kan je raadplegen 
via de gratis Erfgoedapp. De 
bunker zelf is niet toegankelijk 
voor individuele bezoekers.

Deze activiteit is onder voorbe-
houd van de geldende corona-
maatregelen.
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WANNEER
Van 14:00 tot 16:00 (duur: 2 uur)

INSCHRIJVEN NOODZAKELIJK
Schrijf je in via de volgende link: 
molsegidsenkring.be/bunkerwandeling 
-for-kids-individueel

ROLSTOELTOEGANKELIJK

LOCATIE
Vertrek en eindpunt wandeling: Sas4-toren, 
Nieuwedijk 72Z, 2480 Dessel.
GPS:  51.2526°, 2.9748°

INFO
www.dessel.be/sergeantgilbert
3smajewski@gmail.com 
0495/44.52.62

ORGANISATIE
Molse Gidsenkring.

Deze oeverbunker uit het 
Interbellum maakte deel uit van 
de Grensstelling aan het kanaal 
Dessel-Schoten. De bunker is 
groter dan een standaard oever-
bunker en was voorzien van een 
periscoop. Ook de omgeving is 
meer dan de moeite waard. Je 
vindt er een panoramische toren 
met zicht op de kanalen en bun-
kers, een reconstructie van een 
originele loopgraaf en restanten 
van communicatieschachten. 

Leer met je kinderen het verhaal 
van Sergeant Gilbert en de bun-
kers kennen. Ga op pad met een 
gids en neem een kijkje bij de 
bunker. 

Deze activiteit is onder voorbe-
houd van de geldende corona-
maatregelen.

DESSEL 
SITE ROND DE OBSERVATIEBUNKER E13BIS (WO II) 
Bunkerwandeling met gids (voor families)  
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WANNEER 
Doorlopend van 10:00 tot 18:00.

INSCHRIJVEN NIET NODIG

DEELS ROLSTOELTOEGANKELIJK
Onthaalsite Dijk van de Dijle (Antitankgracht) 
is rolstoeltoegankelijk van de Oude Hansbrug 
tot de antitankgracht. De bunker en wande-
ling zijn niet rolstoeltoegankelijk.

LOCATIE
Dijk van de Dijle, Onthaalsite Antitankgracht, 
Roostweg z/n, 3150 Haacht.
Met de auto: verlaat de Keerbergsesteenweg 
naar de Roostweg. Rij op het einde van de 
Roostweg de parking op (grasveld). Ga te 
voet verder, je kan de bunker al zien. 
 
Met de fiets: ter hoogte van de Hansbrug 
verlaat je de Keerbergsesteenweg naar de 
Dijledijk (richting Werchter). Via de onthaalsi-
te ATG kom je aan de bunker.
GPS: 50,9848° - 4,6440°

INFO
toerisme@haacht.be
016/ 26 94 18

ORGANISATIE
Gemeente Haacht i.s.m. vzw Ho8

De gevechtsbunker H4 deed 
dienst als bewaking van de sluis, 
tussen de Dijle en de antitank-
gracht. Deze betonnen muur uit 
1939 is meer dan 3 kilometer 
lang en 3 meter hoog. 

De antitankgracht maak-
te deel uit van de KW-lijn: 
de hoofdweerstandsstelling 
Koningshooikt - Waver (met ver-
lenging naar Namen). In de jaren 
1930 was dit de ruggengraat van 
het Belgische verdedigingssys-
teem. Er is nog steeds een info-
bord met de originele beschilde-
ring van de bunker. 

Je vindt er een volledig geres-
taureerd cointet-element, een 
antitankhindernis. Wist je dat 
hierover een boek werd geschre-
ven? Je kan kennismaken met 
de auteur van dit boek. Sta je 
even stil bij het herdenkings-
bord voor de soldaten die sneu-
velden tijdens het bombarde-
ment van de Oude Hansbrug in 
1940?

Een gids in uniform leidt je 
rond in de bunker en de anti-
tankgracht. Tijdens de gegid-
ste wandeling kan je restan-
ten zien van loopgraven en 
schuttersputten. Wie wil kan 
ook de bewegwijzerde fietsrou-
te ‘Bunkers Binnenste Buiten’ 
volgen. Of combineer erfgoed en 
natuur met de bewegwijzerde 
Antitankgrachtwandeling. Een 
aanrader voor families!

Deze activiteit is onder voorbe-
houd van de geldende corona-
maatregelen.

HAACHT 
ANTITANKGRACHT EN SLUISBUNKER H4 (WO II) 
Rondleiding met gids, re-enactment, bewegwijzerde fietstocht en antitankgrachtwandeling

Map data © OpenStreetMap contributors, Map
layer by EsriF 0 160 m
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WANNEER
Doorlopend van 10:00 tot 18:00.

INSCHRIJVEN NOODZAKELIJK
www.toerisme-ieper.be/bunkerdag  

ROLSTOELTOEGANKELIJK.

LOCATIE
Diksmuidseweg z/n  
(bunker nabij Essex Farm Cemetery)
8900 Ieper

Diksmuidseweg van Ieper naar Diksmuide, 
net voorbij de brug aan de N38 (Noorderring).
GPS: 50.8719°, 2.8730°

INFO
toerisme@ieper.be

ORGANISATIE
Toerisme Ieper

In Flanders Fields werd het 
meest beroemde gedicht uit de 
Eerste Wereldoorlog geschreven. 
Het is onlosmakelijk verbonden 
met de gruwel in de Westhoek 
omstreeks 1914-‘18.  

John McCrae schreef zijn wereld-
beroemde gedicht in de bunker 
nabij Essex Farm. Arts McCrae 
liet hier een schuilplaats uitgra-
ven om de eerste gasslachtof-
fers in 1915 te verzorgen. Enkele 
dagen later ontstond zo het 
Essex Farm Cemetery. McCrae 
stierf in 1918 en ligt begraven in 
Wimereux (Frankrijk).

Bezoek de bunker van John 
McCrae en luister naar de verha-
len van de gids over het leven en 
werk van deze beroemde dich-
ter/arts.

Deze activiteit is onder voorbe-
houd van de geldende corona-
maatregelen.

IEPER 
JOHN MCCRAE BUNKER (WO I) 
Rondleiding over het leven en werk van dichter John McCrae

Map data © OpenStreetMap contributors, Map
layer by EsriF 0 140 m
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WANNEER
Doorlopend: 10:30 - 17:00

INSCHRIJVEN NOODZAKELIJK
toerisme@heuvelland.be
057/45 04 55

NIET ROLSTOELTOEGANKELIJK 

LOCATIE
Lettingstraat 64, 8950 Dranouter
Kemmel Dorp (Dries), richting Kemmelberg 
(Bergstraat), 800 meter op je linkerkant.
GPS: 50.7762°, 2.8168°

INFO
www.toerismeheuvelland.be/nl/ 
commandobunker-kemmel
toerisme@heuvelland.be
057/ 45 04 55

ORGANISATIE
Toerisme Heuvelland i.s.m.  
vzw VVV Heuvelland.

In de jaren vijftig, in volle Koude 
Oorlog, bouwde België onder de 
Kemmelberg een geheime communi-
catiebunker voor de West-Europese 
luchtverdiging. De bouw van de bun-
ker duurde ongeveer twee jaar. 

Nog voor de bunker ook maar één 
dag functioneerde werd ze onbruik-
baar door de evolutie in de radar-
technologie en de integratie van de 
Belgische lucht-verdediging in de 
NAVO. In de jaren zestig werd de bun-
ker heringericht als hoofdkwartier in 
geval van oorlog of oefening.
Je kan de bunker bezoeken mits 
inschrijving. Een gids geeft je buiten 
een beknopt woordje uitleg.

Deze activiteit is onder voorbehoud 
van de geldende coronamaatregelen.

Check:  
www.toerismeheuvelland.be/nl/eu-
ropese-bunkerdag- 
commandobunker-kemmel-4  
voor de meest recente info.

KEMMEL
COMMANDOBUNKER: ROTAR RADAR BUNKER (KOUDE OORLOG) 
Bezoek aan de bunker en beknopte uitleg buiten 

Map data © OpenStreetMap contributors, Map
layer by EsriF 0 160 m
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WANNEER 
Start rondleiding:  9:00, 10:30, 14:00 en 15:30 
(duur: 80 min.).

INSCHRIJVEN NOODZAKELIJK
Mail naar lucvanrillaer@telenet.be

NIET ROLSTOELTOEGANKELIJK 
Neem uw laarzen mee bij nat weer.

LOCATIE
Sint-Donaaspolder, Mostaertdijk 4, 8300 
Knokke-Heist.

Vanaf de Rotonde in Westkapelle: rij naar het 
noordoosten op de Dudzelestraat (N376). 
Neem op de rotonde de eerste afslag. Vervolg 
je weg naar de Hoekestraat, sla linksaf 
naar de Roden-Ossenstraat. Sla na 1,8 km. 
Rechtsaf naar de Mostaerddijk.

De bunkers op het fort liggen in een weide, 
die vanaf de openbare weg via een klaphek-
kentje toegankelijk is.

GPS: 51,3041° - 3,3609°

INFO
050 62 35 69, lucvanrillaer@telenet.be

ORGANISATIE
Natuurpunt Knokke-Heist i.s.m. Atlantikwall 
Raversyde

Het Fort Sint-Donaas werd in het 
begin van de 17de eeuw aange-
legd tijdens de godsdienstoor-
logen. Samen met andere forten 
moest het de kanalen rich-
ting Brugge verdedigen. Ruim 
honderd jaar later, tijdens de 
Spaanse Successieoorlog, kwam 
het fort in handen van Menno 
Van Coehoorn, die het verbouw-
de om het ‘Nederlandse’ grond-
gebied te verdedigen.

Deze strategische plek werd in 
de Eerste Wereldoorlog opnieuw 
gebruikt in de grensverdedi-
ging van de Duitse troepen. De 
bunkers van Steunpunt Dora 
maakten toen deel uit van De 
Hollandstellung. Dit was een 
Duits netwerk van kustbunkers 
langs de grens met Nederland, 
tussen Knokke en Vrasene. 
Reden voor de aanleg van deze 
linie was de vrees van de Duitse 
legerleiding dat de geallieerden 
zouden aanvallen vanuit het 
neutrale Nederland.  

De bunkers waren onderling 
verbonden met een, voor die 
tijd erg innovatieve, elektri-
sche draadversperring. Het 
Marinekorps Flandern bouwde 
de bunkers.

Een gids van Natuurpunt vertelt 
je meer over de bunkers, maar je 
ontdekt ook een verborgen na-
tuurparel. In de bunkers, uit een 
woelig verleden, leven nu heel 
wat planten- en diersoorten. De 
gids vertelt hoe erfgoed en na-
tuur beschermd worden.

Deze activiteit is onder voorbe-
houd van de geldende corona-
maatregelen.

KNOKKE
SINT-DONAASPOLDER | STÜTZPUNKT DORA (WO I)  
Rondleiding met gids

Map data © OpenStreetMap contributors, Map
layer by EsriF 0 300 m
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WANNEER 
Doorlopend uitleg door een gids:  
10:00 – 17:30 (Duur bezoek: 45 minuten)

INSCHRIJVEN NOODZAKELIJK
Schrijf je voor 21 mei in op:  
www.koksijde.be/bunkerdag

NIET ROLSTOELTOEGANKELIJK 

LOCATIE
Verzamelpunt: t.h.v. Surfclub Windekind, 
Zuidenwindhelling 1, 8670 Oostduinkerke 
(Groenendijk).

GPS: 51.1402°, 2.6933°

INFO
Cultuur@koksijde.be
058 53 34 40

ORGANISATIE
Lokaal Bestuur Koksijde, dienst Cultuur & 
Erfgoed, i.s.m. Surfclub Windekind.

Waldersee is een goed be-
waard Weerstandsnest op de 
Atlantikwall. Sinds 2021 is het  
beschermd als monument. Er 
is een geschutstellingen, mi-
trailleur- en observatieposten, 
stellingen voor antitankgeschut, 
bunkers en accommodatie voor 
manschappen. Je vindt er een 
geschutsbunker (R612), een 
manschappenbunker (R502, 
VR2a), een mitrailleurbunker 
(VF3) en een Tobruk.

Sommige structuren zijn zeld-
zaam en komen nergens anders 
voor langs de Belgische kust. De 
geschutkazemat (type R612) is 
het meest iconische element. Ze 
bevatte veldgeschut gericht op 
zee. Loopgraven zorgen ervoor 
dat een deel van de verdedi-
gingswerken met elkaar in ver-
binding stonden. 

Kom kennis maken met 
Waldersee. Een gids geeft door-
lopend uitleg bij de bouw en 
de functie van de verschillende 
onderdelen.

Deze activiteit is onder voorbe-
houd van de geldende corona-
maatregelen.

KOKSIJDE
WEERSTANDSNEST WALDERSEE 
Een gids geeft een woordje uitleg (WO II)

Map data © OpenStreetMap contributors, Map
layer by EsriF 0 200 m
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WANNEER 
Workshop om 14:00 en om 15:30 (duur: 1 uur)

INSCHRIJVEN IS NODIG
Schrijf je kind (8-12 jaar) voor 21 mei op:  
www.koksijde.be/bunkerdag

NIET ROLSTOELTOEGANKELIJK (KORTE 
MAAR STEILE KLIM NAAR DE BUNKER)

LOCATIE
Locatie bunker en villa: Allemeeschlaan 9,
8670 Sint-Idesbald.
Verzamelpunt: t.h.v. Koksijde Yachting Club
vzw, Dumontlaan 8, 8670 Sint-Idesbald 
GPS: 51.1402°, 2.6933°

INFO
Lokaal Bestuur Koksijde – Dienst Cultuur 
en Erfgoed, Zeelaan 3030, 8670 Koksijde.
Cultuur@koksijde.be
058 53 34 40

ORGANISATIE
Lokaal Bestuur Koksijde, dienst Cultuur & 
Erfgoed, i.s.m. Koksijde Yachting Club vzw, 
Literatuur Vlaanderen.

Maakte je ooit al eens met je 
vrienden een kamp in een ver-
laten bunker? Anneriek kent zes 
vrienden die dit deden. Ze be-
leefden ongelofelijk spannende 
momenten.

Ben je nieuwsgierig naar hun 
avonturen? Kom dan naar de 
workshop met jeugdschrijfster 
Anneriek van Heugten buiten bij 
Villa Semiramis. Deze villa werd 
gebouwd op een bunker.

Een gids neemt je eerst mee op 
verkenning rond de geschuts-
bunker. Daarna vertelt Anneriek 
je het verhaal achter het boek 
De verboden bunker. Misschien 
ga je wel naar huis met een 
exemplaar van De verboden 
bunker!

Deze workshop, met rondlei-
ding, is speciaal voor kinderen 
tussen 8 en 12 jaar.

Deze activiteit is onder voorbe-
houd van de geldende corona-
maatregelen.

KOKSIJDE
WEERSTANDSNEST WRANGEL, GESCHUTSBUNKER (WO ||)  
Workshop De Verboden Bunker met jeugdschrijfster Anneriek van Heugten | 8 – 12 jaar

Map data © OpenStreetMap contributors, Map
layer by EsriF 0 160 m
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WANNEER 
10:00-18:00

INSCHRIJVEN NOODZAKELIJK
Mail naar raf.deroo@fortengordels.be

NIET ROLSTOELTOEGANKELIJK

LOCATIE
Heirstraat N485, 9150 Kruibeke
Neem met de auto de E17-afrit 15a Haasdonk 
(richting Kruibeke). Auto parkeren bij de brug 
over de E17 Haagdam. Langs Heirbaan naar 
het zuiden lopen tot aanduiding rechts: rich-
ting Schans Landmolen.
GPS: 51.1571°, 4.2403°

INFO
raf.deroo@fortengordels.be 

ORGANISATIE
Vrienden van de Schans Landmolen, met 
medewerking van de eigenaar van Schans 
Landmolen, vzw Fortengordels,  Simon 
Stevin Stichting VVC, de Gemeente Kruibeke 
en WWTours.

De bunkers rond Schans 
Landmolen werden door de 
Duitse bezetter aangelegd als 
onderdeel van de Duitse bunker-
linie ‘Westabschnitt’. Ze werd in 
1916-1917 gebouwd om een in-
vasie vanuit het westen en vanuit 
Nederland tegen te houden. De 
bezetter zette meer dan 900 man-
schappen en lokale burgers in. De 
burgers werden verplicht tewerk 
gesteld.

Ze maakte deel uit van ‘Stellung 
Antwerpen’. Deze linie is onge-
veer twaalf kilometer lang en 
situeert zich tussen de Schelde, 
ter hoogte van Fort Steendorp 
(Temse), tot de polders van 
Beveren. De linie telt 11 verschil-
lende bunkertypes. De bunkers 
zijn een voorbeeld van herge-
bruik van militaire structuren uit 
WO I. Tijdens WO II werden de 
bunkers namelijk gebruikt door 
de burgerbevolking. De bevolking 
schuilde er in 1944 tegen de bom-
menregen, bij de luchtaanvallen 
op Antwerpen. 

Schans Landmolen is één van de 
11 betonnen verdedigingswer-
ken (schansen) uit de buiten-
ste fortengordel van de vesting 
Antwerpen. Deze vesting moest 
Antwerpen versterken tegen 
zowel een Franse als een Duitse 
inval.

Breng een bezoekje aan de bun-
kers van Stellung Antwerpen 
en bezoek ook de Schans 
Landmolen.

Deze activiteit is onder voorbe-
houd van de geldende corona-
maatregelen.

KRUIBEKE
SCHANS LANDMOLEN EN BUNKERS STELLUNG ANTWERPEN (WO I EN WO II) 
Bezoek de bunker en de schans

Map data © OpenStreetMap contributors, Map
layer by EsriF 0 300 m
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WANNEER 
Rondleiding om 13:00, 13:45, 14:30, 15:15 en 
16:00  (Duur: 30 min.).

INSCHRIJVEN IS NOODZAKELIJK
Mail vóór 20 mei naar cultuur@middelkerke.be.

NIET ROLSTOELTOEGANKELIJK 

LOCATIE
Bamburgstraat z/n, 8434 Westende
Vanuit Nieuwpoort: sla voor de kerk rechtsaf 
in de Bamburgstraat.
Vanuit Westende: sla voorbij de kerk linksaf 
in de Bamburgstraat.
Volg de Bamburgstraat tot aan het kruispunt 
met de Schuddebeurzeweg.
GPS: 51.1530°, 2.8501°

INFO
www.middelkerke.be/schuddebeurze
cultuur@middelkerke.be

ORGANISATIE
Gemeente Middelkerke, in samenwerking 
met de Vlaamse Land Maatschappij (VLM) en 
Natuurpunt.

Vanaf 1942 bouwde de Duitse be-
zetter veldbatterij Bamburg. Het 
doel was Nieuwpoort verdedigen. 
De veldbatterij maakte deel uit 
van de Atlantikwall, een aaneen-
schakeling van bunkers, versper-
ringen en natuurlijke hindernissen 
langs de Atlantische Oceaan en 
de Noordzee. De Atlantikwall was 
zo’n 5000 kilometer lang en liep 
van het Noorden van Noorwegen 
tot aan de grens met Spanje. 

Bamburg is de enige, nog volledig 
uitgebouwde veldbatterij tussen 
Boulogne en de Scheldedelta, 
van de Atlantikwall. Je vindt er 
loopgraven, mitrailleurposten en 
verschillende bunkertypes waar-
onder Tobruks (bunkers bemand 
door 2 personen).

Je ontdekt deze unieke veldbat-
terij samen met een ervaren gids. 
De site ligt pal in het prachtige 
Schuddebeurzereservaat. Geniet 
van het zicht, op het nieuwe uit-
zichtpunt boven de commando-
bunker. 

Deze activiteit is onder voorbe-
houd van de geldende corona-
maatregelen.

MIDDELKERKE 
VELDBATTERIJ BAMBURG (WO II) 
Rondleiding met bezoek aan het uitkijkpunt

Map data © OpenStreetMap contributors, Map
layer by EsriF 0 220 m
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WANNEER 
Meer info over de uren:  
www.nieuwpoort.be/bunkerdag

INSCHRIJVEN NOODZAKELIJK
Reserveren via:  
www.nieuwpoort.be/bunkerdag

NIET ROLSTOELTOEGANKELIJK

LOCATIE
N380/Sluizen, 8620 Nieuwpoort.
De bunker ligt onder het Koning Albert I 
monument aan de kant van de sluizen. 
Achterkant bezoekerscentrum Westfront, bij 
de ingang van de schietclub.
GPS: 51,1365° - 2,7562°

INFO
cultuur@nieuwpoort.be
058 79 50 00

ORGANISATIE
Stad Nieuwpoort

Deze bunker uit de Tweede 
Wereldoorlog werd in 2014 toevallig 
ontdekt tijdens grondwerken onder 
het Koning Albert I monument. De 
grondwerken gingen gepaard met 
de bouw van het bezoekerscentrum 
Westfront, dat bezoekers wil introdu-
ceren in de turbulente geschiedenis 
van de Groote oorlog. Het ligt bij het 
sluizencomplex De Ganzepoot, van 
waaruit de IJzervlakte onder water 
werd gezet. 

Tijdens WO II werd het 
Sluizencomplex omgeven en 
verdedigd door verschillende 
Widerstandsneste en Stützpunkte. 
De bunkers staan bekend als Tilly 1, 
2 en 33. De bunker kon onmiddellijk 
herkend worden als een Regelbau 
6568-bunker, een personeelsbunker 
voor 15 man. Dit bunkertype werd 
gebouwd vanaf 1943. Op een zijmuur 
is Ost-W 019-252 geschilderd. De 
bunker maakt deel uit van Steunpunt 
Oostende West (252 is het bunker-
nummer). Naast de ingang is ‘St’ te le-
zen, wat staat voor Ständige Ausbau. 
Deze bunker in gewapend beton is 
bestand tegen directe voltreffers en 
voorzien van gasdichte deuren. De 
muren en het dak zijn 2 m. dik. 

Deze bunker is nog nooit opengesteld 
voor publiek. Je bezoekt de bunker 
onder begeleiding van een gids. De 
gids vertelt je meer over de functie 
van de bunker en het dagelijks leven 
van de soldaten. 

Deze activiteit is onder voorbehoud 
van de geldende coronamaatregelen.

Check: www.nieuwpoort.be/bunkerdag

NIEUWPOORT
TILLY 2 WEERSTANDSNEST (WO II) 
Rondleiding met gids

Map data © OpenStreetMap contributors, Map
layer by EsriF 0 100 m
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WANNEER
Rondleiding buiten om 10:00, 11:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00 en 17:00 (duur: 1 uur).

INSCHRIJVEN NOODZAKELIJK
Rondleiding buiten: mail naar  
info@raversyde.be.

NIET ROLSTOELTOEGANKELIJK

LOCATIE
Vuurtorenweg Z/n, 8400 Oostende
Tussen Fort Napoleon en de Oostendse 
vuurtoren. Parking: kaai Vuurtorendok en 
Maritiem Plein. Parkeren op de Vuurtorenweg 
is niet mogelijk.

Vertrekplaats rondleiding buiten: ingang 
vuurleidingsbunker.
GPS: 51.2384°, 2.9314°

INFO
info@raversyde.be  
(rondleiding batterij Hundius buiten)

ORGANISATIE
Koninklijk Marine kadettenkorps België vzw. 
Afdeling Oostende i.s.m. MBK Bunkertour, 
Atlantikwall Belgium – A.W.B. en Atlantikwall 
Raversyde.

Op de Oosteroever, op een 
boogscheut van het centrum van 
Oostende, bevindt zich één van 
de best bewaarde bunkercom-
plexen van de Belgische kust: 
batterij Hundius (type 157).

Alle kanonnen van batterij 
Hundius werden aangestuurd 
vanuit deze vuurleidingsbunker 
(M17 leitstand für mittlere und 
schwere batterien). De bunker 
is na WO II in gebruik genomen 
door de Belgische marine als 
transmissiecentrum. Ze bleef in 
gebruik tot 1978. 

Buiten kan je mee voor een 
rondleiding in en rond de batte-
rij (bunkercomplex). Je ontdekt 
onder andere een mitrailleur-
snest, een geschutsbunker, een 
munitiebunker en een open ge-
schutsbedding. 

Onder voorbehoud van de gel-
dende coronamaatregelen.
 
Check www.raversyde.be 

OOSTENDE
BATTERIJ HUNDIUS | VUURLEIDINGSBUNKER (WO II)   
Rondleidingen met gids

Map data © OpenStreetMap contributors, Map
layer by EsriF 0 160 m



42 43

In Raversyde duik je in twee 
wereldoorlogen. Bezoek het 
recent vernieuwde Batterij 
Aachen, met bunkers uit WO I. 
Of ga op verkenning in Batterij 
Saltzwedel Neu, een bunker-
complex uit WO II. Wie meer 
wil weten over het leven in 
het middeleeuws vissersdorp 
Walraversijde kan ook een be-
zoekje brengen aan ANNO 1465. 
Er zijn activiteiten voor jong en 
oud. 

Het belooft een boeiende mix te 
worden van erfgoed en cultuur!

OOSTENDE
ATLANTIKWALL RAVERSYDE (WO I & WO II) 
Workshop, demonstratie en improvisatietheater

WANNEER
Doorlopend van 10:30 – 17:00

INSCHRIJVEN NOODZAKELIJK
Reserveer je gratis ticket op:  
tickets.raversyde.be
Wie een ticket reserveert, kan genieten van 
de demonstratie, workshop en het theater.

DEELS ROLSTOELTOEGANKELIJK
Batterij Aachen (WO I) is toegankelijk voor rol-
stoelgebruikers mits begeleiding (helling van 
11%). Batterij Saltzwedel-neu heeft trappen.

LOCATIE
Parking: Nieuwpoortstesteenweg 636, 
8400 Oostende. Volg de wegwijzers naar de 
Atlantikwall (5 min. stappen).
Locatie bunkers Atlantikwall: Duinenstraat 
z/n, 8400 Oostende.
Kusttram: stop 32, halte domein Raversijde
GPS parking Nieuwpoortstesteenweg: 
51.1987°, 2.8489°

INFO
info@raversyde.be
059/ 70 22 85

ORGANISATIE
Atlantikwall Raversyde en de provincie  
West-Vlaanderen i.s.m. The Binocular History 
Society, An’s Crea Atelier en Les Moretales.

Maak je eigen bunker in betonklei! 
(4+) | An’s Crea Atelier | Tent na-
bij het huis van Prins Karel |  
14:00 - 17:00 (duur: 15 min.)
Bij de bouw van de bunkers van 
de Atlantikwall was het belang-
rijk dat ze snel véél bunkers kon-
den bouwen. Daarom is jouw 
missie vandaag om een beton-
nen bunker te bouwen in 15 mi-
nuten! 

Demonstratie historische verrekij-
kers | Binocular History Society | 
Atlantikwall: Batterij Saltzwedel-
neu (WO II) | 10:00 - 17:00
Een expert van de Binocular 
History Society geeft een demon-
stratie van historische verrekij-
kers. Hij vertelt je alles over deze 
bijzondere toestellen. 

Theater Gezellig Bunkeren| Les 
Moretales | Atlantikwall: Batterij 
Aachen (WO I) | 10:00 - 17:00
Les Moretales brengt licht ver-
warrend beeldend theater dat 
op geheel eigen wijze de aan-
dacht zal trekken. Dus… aan ta-
fel! Bied je je vijanden veldsla 
aan? Hoe presenteer je granaat-
sappelscherven? Maakt bloed-
worst dorstig? Misschien kom je 
het te weten…

Onder voorbehoud van de gel-
dende coronamaatregelen.

Check www.raversyde.be voor de 
meest recente info.
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ARTlantic Wall
ARTlantic Wall is een Europees 
netwerk van kunstenaars, stads-
planners en musea. Hun doel is 
om  Atlantikwall bunkers (tijdelijk 
of permanent) te transformeren tot 
een levendig Europees landschap. 
Ze willen discussie uitlokken en het 
bewustzijn over WO II vergroten. 
Het collectief realiseerde projecten 
in Noorwegen en België. Tijdens 
de Nocturne van Atlantikwall 
Raversyde in 2019 werd de 
Westelijke observatiebunker van 
batterij Aachen tijdelijk ‘ingetaped’ 
met dazzle-camouflage. 

ARTlantic Wall |  
Performance Blood & Water |  
Provinciedomein: batterij 
Antwerpen (WO I) 
Op Bunkerdag gaan ze aan de 
slag op batterij Antwerpen, op 
de toenmalige camping in het 
natuurpark van Raversyde. De 
performance maakt deel uit van 
de reeks Blood & Water. 
Een sproeisysteem spuit rood wa-
ter bovenop Batterij Antwerpen. 
Het rood staat voor het node-
loze bloed vergieten tijdens de 
oorlog. Het doet denken aan een 
oliebron of aan een schotwonde, 
maar het verwijst ook naar de 
ademhaling van een walvis. Het 
rode water wordt telkens wegge-
spoeld door zuiver water, waarna 
het proces zich herhaalt.

OOSTENDE
Batterij Antwerpen (WO I) in het provinciedomein en Atlantikwall Raversyde (WO II) 
Expo en performance ARTlantic Wall 

Vlekart & ARTlantic Wall | 
Bombing for love | Atlantikwall 
Raversyde: bunker WO II
Vlekart, of Arne Vilhelm 
Tellefsen, is een veelzijdige 
artiest en straatkunstenaar. 
Hij werd in 1967 in het Noorse 
Kristiansand geboren. Vlekart 
maakt schilderijen, beeldhouw-
werken, grafisch werk, tekenin-
gen, filmscripts en fotografisch 
werk.

Het Noorse Kristiansand wordt 
ook gekenmerkt door bunkers 
uit de Tweede Wereldoorlog. 
In 2020 kreeg Vlekart internati-
onale aandacht toen hij 1.000 
liter roodgekleurd water vanuit 
een helikopter over een bunker 
uitstortte, tijdens de eerste edi-
tie van de ARTlantic Wall-reeks 
Blood & Water.

Voor Raversyde creëerde Vlekart 
een installatie Bombing for Love 
(Bombarderen uit Liefde). Het is 
gebaseerd op zijn stencilkunst-
werk, waarbij een sproeivlieg-
tuig regenboogkleuren over vel-
den uitstort. In deze installatie 
verwijst Bombing for Love ook 
naar Blood & Water. Dit kunst-
werk kan als een anti-oorlogs-
monument worden gezien, maar 
ook als een aanklacht tegen de 
schadelijke gevolgen van de 
massaproductie voor het milieu.

WANNEER
Expo ARTlantic Wall in Atlantikwall Raversyde: 
van 10:30 - 17:00.
Deze expo kan je ook na Bunkerdag bezoeken 
en dit tot en met 11 november 2021.

Performance Blood & Water aan  
Batterij Antwerpen van 10:30 - 17:00.

INSCHRIJVEN NOODZAKELIJK
Reserveren is noodzakelijk voor de expo 
(Atlantikwall Raversyde).
Reserveer je plaatsje via tickets.raversyde.be.

Reserveren is niet nodig voor de performance 
Blood & Water (Batterij Antwerpen).

DEELS ROLSTOELTOEGANKELIJK

LOCATIE
Locatie bunkers Atlantikwall:  
Duinenstraat z/n, 8400 Oostende.

Locatie Batterij Antwerpen: Provinciedomein, 
nabij Sint-Rafaëlkerk, Duinenstraat 87.
GPS:  51.2060°, 2.8575°

INFO
www.raversyde.be
info@raversyde.be, 059/ 70 22 85

ORGANISATIE
Atlantikwall Raversyde en ARTlantic Wall.
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ARTlantic Wall | 
Fototentoonstelling bun-
kergraffiti | Atlantikwall 
Raversyde
De meeste bunkers van de vroe-
gere Atlantikwall liggen er verla-
ten bij. Sommige mensen voelen 
zich aangetrokken tot deze ver-
laten structuren. Zo groeien ze 
uit tot een creatief knooppunt. 

Op vele bunkers treffen we graf-
fiti aan. Hoewel deze creatieve 
ingreep de brutale grijze archi-
tectuur omvormt tot een kleur-
rijk en levendig doek, is bunker-
graffiti een omstreden thema. 

Terwijl het de oorspronkelijke 
bedoeling is van een bunker om 
verborgen te blijven, zorgt graffiti 
er net voor dat het gezien wordt.

Maar wat betekent ‘er leuk uit-
zien’? En welke boodschap? Past 
dit bij oorlogsbunkers? Gaat het 
erom brutaal erfgoed op te smuk-
ken? Wat kan je toelaten op deze 
bouwwerken? Of zijn ze deel van 
ons beschermd erfgoed? Een her-
innering aan dodelijke tijden? 

Is het de moeite waard om deze 
kunstvorm te documenteren? Het 
is alvast duidelijk dat bunkergraf-
fiti ons aan het denken zet.
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Breng een bezoekje aan het 
Natuurpark en geniet van een 
wandeling langs de fotomodu-
les van de expo “Atlantikwall 
in Vogelvlucht”. Historische 
luchtfoto’s van tijdens en net 
na WO II bieden een unieke kijk 
op archeologie van de Tweede 
Wereldoorlog. Ze beslaan de hele 
kuststrook en vertellen in verba-
zende details over de geschiede-
nis van de streek.

Op de expo maak je kennis met 
het archeologische onderzoek 
naar de Tweede Wereldoorlog, 
een recente tak binnen de ar-
cheologie. Naast vindplaatsen 
aan de kust, komen er ook enkele 
archeologische sites en vondsten 
uit het hinterland aan bod.
Speciaal voor families is er een 
speurtocht. Zoek Vlieg op de 
foto’s en ontdek de piepkleine 
details. 
 
Kom je verwonderen over bun-
kers, strandhindernissen, bom-
kraters… maar ook zandkastelen! 
Wat herken jij op de haarscherpe 
luchtfoto’s?

Rondleiding buitenexpo 
Atlantikwall in vogelvlucht.  
i.s.m. Ugent Provinciedomein  
Start: ingang bezoekerscentrum 
ANNO 1465 
Curatoren Birger Stichelbaut en 
Wouter Gheyle (Universiteit Gent) 
leiden je rond in het Natuurpark. 
Ze vertellen meer over luchtfoto-
grafie in WO II en hedendaagse op-
gravingen. Luchtfoto’s bieden een 
unieke kijk op de evolutie van het 
landschap, daarom worden ze ook 
vaak gebruikt voor archeologische 
opgravingen. Welke sporen herken 
je vandaag nog?  

OOSTENDE
Provinciedomein Raversyde | Start: ingang ANNO 1465 
Rondleiding Atlantikwall in Vogelvlucht. Archeologie van de Tweede Wereldoorlog 

WANNEER
Rondleiding om 14:00 (duur: 1,5 uur).
De buitenexpo in het provinciedomein kan 
je nog bezoeken tot en met 31 mei 2021. Het 
provinciedomein is altijd open.

INSCHRIJVEN NOODZAKELIJK
Je hoeft niet in te schrijven voor de tentoon-
stelling, maar reserveren voor de rondleiding 
is noodzakelijk via info@raversyde.be. 

DEELS ROLSTOELTOEGANKELIJK

LOCATIE
Start rondleiding: inkomgebouw ANNO 1465, 
Nieuwpoortstesteenweg 636, 8400 Oostende. 
GPS parking Nieuwpoortstesteenweg: 
51.2006°, 2.8474°

INFO
www.raversyde.be
info@raversyde.be
059/ 70 22 85

ORGANISATIE
Atlantikwall Raversyde en Universiteit Gent.
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WANNEER
Zandvoordsestraat: rondleiding om 11:30, 
14:30 en 15:30 (duur: 30 min.). 
Goedeboterstraat: rondleiding om 10:30, 
13:30 en 14:30 (duur: 30 min.).

De meest recente info vind je op:  
www.ram-oudenburg.be of  
www.oudenburg.be/erfgoedkring.

INSCHRIJVEN NOODZAKELIJK
Mail voor 17 mei naar cultuur@oudenburg.
be. 

NIET ROLSTOELTOEGANKELIJK
Breng laarzen of wandelschoenen mee.

LOCATIE 1 
Zandvoordsestraat 29, 8460 Oudenburg.
Centrum Oudenburg, langs de baan richting 
Zandvoorde. Op 500 m wandelafstand van 
het stadhuis met parking.
GPS: 51,1856° - 2,9990°

LOCATIE 2
Goedeboterstraat 86, 8460 Oudenburg
Centrum van Oudenburg, langs de 
Westkerkestraat, sla je rechtsaf in de 
Goedeboterstraat. Na ongeveer 1 km. zie je 
de bunker aan je rechterzijde.
GPS: 51,1821° - 2,9936°

INFO
www.ram-oudenburg.be of  
www.oudenburg.be/erfgoedkring.
Cultuur@oudenburg.be
059/56 84 00

ORGANISATIE
Stad Oudenburg i.s.m. Erfgoedkring 8460 en 
IOED Polderrand.

Oudenburg doet voor het eerst mee met 
Bunkerdag! Trek je laarzen aan en kom 
unieke monumenten uit de Goote Oorlog 
ontdekken. 

In de westelijke rand van Oudenburg 
ontdek je twee bunkers uit WO I. Nergens 
liggen zoveel goed bewaarde bunkers 
van dezelfde verdedigingsgordel zo dicht 
bij elkaar. Ze werden gebouwd door een 
Duits pionierskorps in 1917-1918 en wer-
den gebruikt voor de aanleg van een klein 
netwerk van spoorlijnen, dat aansloot op 
het militair tramnetwerk van Brugge naar 
Gistel.

De bunkers langs de Zandvoordsestraat 
en de Goedeboterstraat kan je eenmalig 
van dichtbij bezoeken. Gidsen vertellen je 
meer over de bouw, functie en het leven in 
de bunkers. Voor de individuele bezoekers 
zijn er infopanelen voorzien. Schrijf je snel 
in voor deze bijzondere ervaring! 

De activiteiten zijn onder voorbehoud 
van de geldende coronamaatregelen.

Check 
www.ram-oudenburg.be of 
www.oudenburg.be/erfgoedkring voor de 
meest recente info.

OUDENBURG
FLANDERN II STELLUNG (WO I) | ZANDVOORDSESTRAAT & GOUDEBOTERSTRAAT 
Rondleiding met gids en infoborden

Map data © OpenStreetMap contributors, Map
layer by EsriF 0 160 m

Map data © OpenStreetMap contributors, Map
layer by EsriF 0 160 m
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WANNEER
Rondleiding om: 10:00 en 14:00  
(Duur: 2,5 uur)

INSCHRIJVEN NOODZAKELIJK
Via: www.zedelgem.be/bunkerdag 

NIET ROLSTOELTOEGANKELIJK
Breng aangepaste (regen-)kledij, wandel-
schoen of laarzen mee (drassig bij nat weer). 
Geen honden toegelaten.

LOCATIE
Vloethemveld, 8210 Zedelgem
Afspraak met de gids aan de nieuwe par-
king POV/Vloethemveld. Komende van 
Zedelgem dorp richting Aartrijke, op de 
Diksmuidseheirweg, voorbij de oude kazer-
ne of POV (Provinciaal Opleidingscentrum 
Veiligheidsdiensten) op uw linkerzijde.

GPS: 51.1425°, 3.1180°

INFO
tickets@zedelgem.be, 050/ 28 83 30
www.natuurenbos.be/vloethemveld

ORGANISATIE
Gemeente Zedelgem, Jabbeke, Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM), Agentschap Natuur 
en Bos en Vloethemveld vzw.

Eind 1944 besloot het Britse le-
ger om een krijgsgevangenkamp 
in te richten in het voormalige 
munitiedepot van Vloethemveld 
in Zedelgem. Er verbleven tot 
120 000 gevangenen. Het kamp 
verbergt een boeiend stukje lo-
kale geschiedenis.

Laat de gids je op sleeptouw ne-
men. Het is een unieke kans om 
dit ‘verborgen’ gebied te bezoe-
ken! Schrijf je snel in, want de 
plaatsen zijn beperkt.

Deze activiteit is onder voorbe-
houd van de geldende corona-
maatregelen. 

Check 
www.natuurenbos.be/vloethemveld 
voor de meest recente info.

ZEDELGEM
VLOETHEMVELD | MUNITIEDEPOT EN KRIJGSGEVANGENKAMP (WO II) 
Rondleiding

Map data © OpenStreetMap contributors, Map
layer by EsriF 0 200 m
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WANNEER
13:00 – 17:00 (duur: 30 min.)

INSCHRIJVEN NOODZAKELIJK
Rondleidingen volzet.

NIET ROLSTOELTOEGANKELIJK

LOCATIE
Menenstraat 42, Geluveld (Zonnebeke).
GPS:  50.84256036806309, 2.965728299460605

INFO
info@passchendaele.be
051/ 77 04 41
passchendaele.be/events

ORGANISATIE
Memorial Museum Passchendaele 1917 en  
Genootschap Passchendaele Society 1917.

Breng een bezoekje aan ‘Cryer 
Farm’ in Geluveld. Deze onder-
grondse bunker bevat een unie-
ke medische post met pomp-
kamer, operatiekamer en een 
wachtruimte voor 50 soldaten. 
De oorlogsgruwel is nog steeds 
voelbaar. Een gids leidt je rond 
in openlucht. 

In de zomer van 1917 vormt het 
Duitse leger deze militaire post 
om tot een moeilijk in te nemen 
bolwerk. De geallieerden slagen 
er niet om deze bunker in te ne-
men. Dankzij goede voorberei-
dingen slaagt Lieutenant Cryer 
en het ‘7th Battalion (London) 
Regiment’ op 15 september 1917 
er in om dit bolwerk in te ne-
men. Een dag later sneuvelt de 
alom geprezen Cryer tijdens een 
mislukte Duitse tegenaanval. 
In zijn herinnering wordt deze 
militaire post sindsdien ‘Cryer’ 
genoemd. 

Deze activiteit is onder voorbe-
houd van de geldende corona-
maatregelen. 

ZONNEBEKE
CRYER FARM (WO I) 
Rondleidingen met gids

Ontdek in het provinciedomein 
een selectie van foto’s van de 
Atlantikwall Europe fotowed-
strijd Bunkerzoom. Bunkerzoom 
is een Europese fotowedstrijd 
rond het hedendaagse bunke-
rerfgoed van de Atlantikwall. 

Wie kent ze niet? De bunkers in 
het landschap, verborgen onder 
het zand of overwoekerd door de 
natuur. Ze refereren naar oorlog 
en zijn belangrijk historisch erf-
goed. Ze doen denken aan mo-
derne architectuur of aan ‘prach-
tige’ ruïnes. Soms zijn ze drager 
van graffiti of het onderwerp 
van urbexfotografie. Er wordt in 
gespeeld en kunstenaars gaan 
ermee aan de slag. 

Families vinden aan de fotomo-
dule (aan de ingang van ANNO 
1465 en de Atlantikwall) een 

zoekboekje met 10 foto’s. Elke 
foto is een stukje van één van 
de foto’s van de tentoonstelling. 
Zoek welk stukje bij welke foto 
past. Vind je ze alle 10 terug? Kan 
je de opdrachtjes oplossen?
Heb je ze gevonden? Neem dan 
een selfie bij je favoriete bunker-
foto en deel ze op sociale media 
met de vermelding van #bunker-
zoom, #atlantikwalleurope, #eu-
ropeforeculture en @raversyde-
atlantikwall.

De Atlantikwall projecten wor-
den mede gesubsidieerd door 
het Creative Europe programma 
van de Europese Unie. 

Deze tentoonstelling kan je gra-
tis en zonder reservatie  
bezoeken.
 
Info: www.raversyde.be

UITTIP | EXPO BUNKERZOOM | VANAF 
25.06.21 | PROVINCIEDOMEIN RAVERSYDE
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