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De provincie Limburg lanceert, i.s.m. Universiteit Gent, het nieuwe 

participatieve project “Onder de Radar”. “Dat ook onze provincie heel wat 

meegemaakt heeft in WO II hoeft geen betoog. Maar we zijn ons minder bewust 

van de sporen die de oorlog heeft achtergelaten: fysieke littekens in het 

landschap, maar ook verhalen in de hoofden van wie erbij was. Samen vormen 

ze een deel van onze geschiedenis die we in gedachten en in ere moeten 

houden. Dankzij een onderzoek van de Universiteit Gent en de input van alle 

Limburgers kunnen we via onderderadar.be de puzzel van WO II verder 

aanvullen”, aldus Igor Philtjens, gedeputeerde van Toerisme en Erfgoed.  

In 2019 ontdekte de Vakgroep Archeologie van de UGent een unieke reeks Duitse luchtfoto’s uit WO 

II in het Amerikaans Nationaal Archief (NARA). Ze waren 75 jaar geleden door de geallieerden 

onderschept tijdens een geheime missie op het einde van de oorlog. Het team ging aan de slag om 

de luchtfoto’s zorgvuldig te digitaliseren en te onderzoeken, aangevuld met Amerikaanse luchtfoto’s. 

De 810 foto’s dekken het volledige Limburgse grondgebied en geven een prachtig beeld van het 

Limburg van toen.  

Gedeputeerde Igor Philtjens: “Het nieuwe participatieve project “Onder de Radar” neemt het 

overzichtsbeeld van het toenmalige Limburg als uitgangspunt. Het nieuwe project is een uitnodiging  

aan alle Limburgers, maar zeker ook aan alle andere geïnteresseerden en specialisten, om het beeld 

te vervolledigen. De provincie Limburg brengt de komende maanden uit elk van de 42 Limburgse 

gemeenten een WO II-getuigenis.  Unieke verhalen rond loopgraven, bunkers, vliegvelden, 

schuiloorden, kampementen, enz. Pakkende verhalen vlak bij onze voordeur. Anderzijds zal het 

platform ook een bron van inspiratie en virtueel werkveld worden voor historici, archeologen, de 

erfgoedsector, educatieve projecten, …”  

Het platform en de reeks verhalen worden gelanceerd op 9 oktober a.s., tijdens de derde editie van 

de Archeologiedagen (9-11 oktober), een initiatief van alle provincies met ook heel wat activiteiten in 

Limburg. Het platform blijft minstens 3 jaar online.  

Duik mee onder de radar 

De provincie Limburg zet niet voor het eerst een participatief project op touw. “Dat is niet onlogisch, 

een groot stuk van ons erfgoed berust in de hoofden van de Limburgers. Erfgoed wordt vaak gezien 

als iets tastbaar, maar dat is het zeker niet altijd. We moeten daarom blijven bijleren uit de kennis 

van voorgaande generaties. Niet alleen om ons bestaand erfgoed beter te leren kennen, maar ook en 

bovenal om geen onontdekt erfgoed verloren te laten gaan”, aldus gedeputeerde Philtjens.  

Het provinciebestuur roept hiervoor de hulp in van alle Limburgers: duik mee onder de radar en 

speur naar bunkers, loopgraven, vliegvelden, noodbruggen, schuiloorden, … Allemaal overblijfselen 

http://www.limburg.be/


in het Limburg van vandaag. Verken jouw omgeving en bij uitstek de hele provincie, en leg samen de 

laatste geheimen van WO II bloot. 

Deel je kennis 

Ken je zelf een relict of een overblijfsel, uit WO II? Heb je een origineel verhaal over dit relict? Prik 
het dan vanaf 9 oktober op de kaart of op één van de vele luchtfoto’s. Voeg vervolgens je eigen 
verhaal, foto’s en filmpjes toe op het platform. Deel je informatie met alle Limburgers. Of struin door 
de vondsten van anderen en herontdek wat al die tijd onder de radar bleef.  

Op 9 oktober kun je vanaf 8 u. beginnen grasduinen op de kaart, het Limburg uit WO II verkennen en 
op zoek gaan naar sporen die de laatste geheimen van WO II blootleggen. Tot 31 juli 2021 kun je 
jouw verhaal insturen, maar ook daarna kun je het platform blijven bezoeken.   

Surf naar www.onderderadar.be  

Meer informatie 

In de bijlage vind je meer informatie omtrent het participatieve traject “Onder de radar”. 

Via de volgende linken kan u beeldmateriaal opvragen 

- interview Alken - https://we.tl/t-LNrauqAZNa 

- trailer Onder de radar - https://youtu.be/ZHa4QmirmeQ  

- presentatie persconferentie - https://we.tl/t-lx9oyWxEt0  

- beeldmateriaal - https://we.tl/t-d2XgtDEsGd  

Contact  

Kabinet gedeputeerde Igor Philtjens – Bieke Strauven – 011 23 70 58  - bieke.strauven@limburg.be  

Provincie Limburg – directie Ondernemen – Anja Neskens - 011 23 75 82 – anja.neskens@limburg.be 

Ga naar het nieuwsoverzicht op limburg.be 

Ga naar het kalenderoverzicht op limburg.be 
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Bijlage 

Waar komen de foto’s vandaan? April 1945: Operatie Dick Tracey onderschept archief van meer 

dan 800 000 Duitse luchtfoto’s 

Luchtfotografie speelde een enorm belangrijke rol in de Tweede Wereldoorlog: miljoenen foto’s 

werden genomen door alle partijen. In april 1945 probeerden de terugtrekkende Duitsers hun 

archieven veilig te stellen door ze te verstoppen. Tijdens de geheime operatie ‘Dick Tracey’ slaagden 

de geallieerden er in om 800 000 luchtfoto’s van Europa en de Sovjetunie te onderscheppen bij een 

Beierse boer, verborgen onder het hooi. Van de 594 beelden van België zijn er 96 boven Limburg 

getrokken. Hun uitstekende kwaliteit en de notities van de Duitsers op de foto’s geven veel 

informatie prijs die velen nog niet kennen. Maar ook de geallieerden organiseerden meerdere 

vluchten, zoals operatie Casey Jones, om onder meer Limburg in beeld te brengen. 

75 jaar later: een puzzel van luchtfoto’s, 42 unieke verhalen, maar vooral de bijdragen van alle 

Limburgers zullen van “Onder de Radar” een succes maken  

Onder de Radar is een participatief project. Dat betekent dat iedereen kan bijdragen om van het 

platform een succes te maken. We roepen alle Limburgers en andere liefhebbers op om mee te 

zoeken naar sporen en verhalen te verzamelen. Bovendien geven we zelf al een aanzet met 42 

unieke verhalen. 

42 unieke Limburgse WO II-getuigenissen  

Van oktober 2020 tot juli 2021 brengen we wekelijks een boeiend verhaal, één uit elke Limburgse 

gemeente. Diverse Limburgers zullen de revue passeren met een unieke getuigenis uit WO II. Op  

www.onderderadar.be en de Facebookpagina van Provincie Limburg lees je wanneer het verhaal van 

jouw gemeente bekend gemaakt wordt. Op die dag komt het verhaal uit jouw gemeente online en 

kun je bij de bibliotheek ook jouw postkaart ontdekken. Verzamelaars kunnen zo Limburg rondreizen 

om in elke gemeente een postkaart op te halen.  

Een platform voor Limburgers, voor onderzoek naar onze geschiedenis en ons erfgoed, voor 

educatie 

Het digitale platform blijft minimaal 3 jaar online voor onderzoekers, erfgoedliefhebbers, 

gemeenten, eigenaren, maar ook voor alle Limburgers.  

Behalve boeiende verhalen verzamelen én samen de puzzel van het Limburg van toen leggen en 

aanvullen, dient dit project nog heel wat andere doelen ook.  

Het zal onderzoekers stimuleren om meer onderzoek te verrichten naar onroerend erfgoedrelicten 

uit WO II. Het is een informatiebron voor wie publieksprojecten wil realiseren rond of bij WO II-

erfgoed. Het helpt ons om onroerend erfgoed nog beter dan voorheen te bewaren en te beheren. 

En, tot slot, kan het platform een breder publiek sensibiliseren rond metaaldetectie.  

Met dank aan talrijke partners die hun netwerk, expertise en kennis inzetten  

De partners in dit project zijn: de Universiteit Gent, IOED Kempen en Maasland, IOED de Merode, 

IOED Lage Kempen, IOED Bosland, IOED Haspengouw West, IOED Oost-Haspengouw en Voeren, 

Erfgoed Haspengouw, Erfgoedcel Mijn-Erfgoed, Historisch Centrum Luchtmachtbasis Brustem, 

Agentschap Onroerend Erfgoed, Monumentenwacht Vlaanderen, Monumentenwacht Limburg en 

Medea. 

http://www.onderderadar.be/

