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De bunkers
voor één dag open
11 juni 2017 - meer info: www.raversyde.be
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INLEIDING

Op 11 juni is het Vaderdag: de uitgelezen 
tijd om alle vaders in de bloemetjes te 
zetten! Maar waarom dit niet combineren 
met een bezoekje aan de Bunkerdag? 
Met deze organisatie treden we in de 
voetsporen van onze Noorderburen, 
die dit jaar voor de vijfde keer op rij 
een dergelijke themadag organiseren. 
Elk jaar worden er daar meer en meer 
bezoekers gefascineerd door de betonnen 
constructies uit de Tweede Wereldoorlog! 
We zijn ervan overtuigd dat dit ook bij ons 
het geval zal zijn.
Het is dan ook een boeiend verhaal: 
hoe komen die honderden bunkers hier 
terecht? Wie bouwde ze en waarom? Zijn 
er aan onze kust ook bunkers en militaire 
constructies  terug te vinden uit andere 
periodes? Je komt het allemaal te weten. 
Vandaag kun je in de gemeenten De Haan, 
Blankenberge, Oostende, Koksijde, De 
Panne, Damme en  Middelkerke terecht in 
bunkers die je anders nooit kan bezoeken. 

Een unieke kans om kennis te maken met 
dit indrukwekkende erfgoed, dat vaak in 
waardevol natuurgebied terug te vinden is.
Met dit initiatief willen we vanuit 
Raversyde Atlantikwall ook andere, soms 
vergeten pareltjes in de kijker zetten. Alle 
info over deze Bunkerdag vind je dan ook 
op www.raversyde.be.
We willen tot slot iedereen bedanken 
die deze activiteit helpt ondersteunen. 
Zonder de gemeenten, verenigingen en 
vrijwilligers was dit niet mogelijk geweest.
Tot op de Bunkerdag!

Guido Decorte

Gedeputeerde
Provinciebestuur West-Vlaanderen

BUNKERDAG NEDERLAND
 
Op zaterdag 10 juni is het ook Bunkerdag, 
maar dan in Nederland. Tussen 10.00 en 
17.00 uur gaan langs de hele Nederlandse 
kust bunkers van de Atlantikwall voor 
één dag open voor publiek. De betonnen 
kolossen zijn nog langs de gehele 
Nederlandse kust te vinden, maar zijn 
beperkt toegankelijk. 
Soms verzonken in het zand of 
overgenomen door de natuur, vertellen 
zij nog altijd het verhaal van de Duitse 
bezetting. De oorlog, de angst voor een 
aanval vanuit zee, het dagelijks leven van 
de Duitse soldaat en de evacuaties van de 
kustbewoners. De Bunkerdag brengt deze 
verhalen opnieuw tot leven. 

Meer informatie, tickets en het programma 
vind je op www.bunkerdag.nl
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DAMME

Wandel mee door de Duitse loopgraven op 
de Damse Stadswallen

Vermoedelijk in 1944 legt de Duitse 
bezetter op de Damse Stadswallen een 
loopgrachtenstelsel met kleine betonnen 
schuilhokjes aan, gecombineerd met een 
aantal mitrailleurstellingen. 
Onder leiding van een natuurgids bezoekt 
men het Natuurreservaat De Damse 
Stadswallen en wordt er speciaal stil 
gestaan bij dit merkwaardig relict van de 
Atlantikwall.

Wanneer
11 juni 2017 om 10.30u

Inschrijven
is noodzakelijk en kan via 050 28 86 10
of via toerisme@damme.be

Maximum 25 deelnemers

Duur
wandeling van 2 uur 

Toegankelijkheid
De activiteit is geschikt voor kinderen.
Niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Locatie
Huyse de Grote Sterre
Jacob van Maerlantstraat 3
8340 Damme

Info
www.damme.be

BLANKENBERGE

Bezoek de  gerestaureerde oorlogsbunker – 
Bunker Zuid met gids

Waar zich tijdens WO I vanaf 1917 een 
Duits militair vliegveld bevond, getuigen 
vandaag alleen nog de personeels- en de 
commandobunker van de aanwezigheid 
van dit vliegveld.

Eén van de bunkers, Bunker Zuid, werd 
gerestaureerd en toegankelijk gemaakt 
voor publiek door de vereniging Kring 
Officieren Blankenberge.

Breng zeker een bezoekje aan deze unieke 
plek met vele verhalen en getuigenissen 
aan de hand van luchtfoto’s, plannen, 
documenten, artefacten,… . Kom alles te 
weten over de aanleg, het ontstaan, de 
bemanning, het belang en de functie van 
deze erfgoedsite. De KOB voorziet gidsen 
die de bezoeker ter plaatse de nodige uitleg 
geven over het vroegere vliegveld.
 

Wanneer
11 juni 2017, doorlopend van 10u tot 18u. 
Inschrijven hoeft niet.
 
Toegankelijkheid
De activiteit is geschikt voor kinderen maar 
is niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Locatie
Brugse Steenweg z/n - 8370 Blankenberge 
- vanuit Brugge net voor het binnenrijden 
van Blankenberge, nabij het rondpunt ‘De 
Blankenbergeoises’

Stad Blankenberge i.s.m. Kring Officieren 
Blankenberge

Info
www.blankenberge.be
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DE PANNE/ADINKERKE

Veldbatterij Adinkerke (Stp.049)
Cabourweg z/n, (ter hoogte van Hoeve De 
Woestijn), 8660 Adinkerke bemand door 
Duitse soldaten.

De Veldbatterij Adinkerke is een goed 
bewaard gedeelte van de Atlantikwall. 
De Stützpunkt Adinkerke (Stp.049) is een 
veldbatterij van de achterlinie. De site 
is typerend voor de overgangsfase van 
een open bedding naar verbunkering. 
De veldbatterij bestaat in het totaal uit 
zes bakstenen open beddingen, vier 
geschutsbunkers en een commandobunker, 
en is vandaag als monument beschermd. 

Activiteiten

• Wandeltocht van 1 km  met start om 10u, 
14u en 15.30u

• Voor kinderen tussen 6 en 12 jaar zijn 
er vertelsessies met verhalen over de 
Tweede Wereldoorlog om 10.30u, 11.30u, 
13.30u, 14.30u, 15.30u en 16.30u.

• Doorlopend infostand van het Agentschap 
Natuur en Bos

• Doorlopend kleine fototentoonstelling 
over de strandverdediging tijdens de 
Tweede Wereldoorlog naar aanleiding van 
de sensibiliseringsactie “13 gevaren van 
de zee” van het Vlaams Instituut voor de 
Zee (Seafety First).

Wanneer
Site vrij toegankelijk van 10 tot 17u

Inschrijven
hoeft niet

Toegankelijkheid
Er zijn activiteiten speciaal ook voor 
kinderen. Niet toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers

Info
www.depanne.be

Gemeentebestuur De Panne 
i.s.m. Intercommunale 
Waterwinningsmaatschappij van Veurne-
Ambacht (IWVA), het Agentschap Natuur en 
Bos (ANB) en de werkgroep Museum Cabour 
WO II & 2/4 Lansiers.

DE HAAN

Begeleide wandeling van 3 km met bezoek 
aan exclusief opengestelde bunkers

De Haan was tijdens de Tweede 
Wereldoorlog een belangrijke schakel in het 
Atlantikwallproject. In de bossen tussen 
Wenduine en De Haan werd een  Luftwaffe 
radarpost opgericht als onderdeel van 
de eerste lijnsluchtverdedigingsgordel, 
ook gekend als de “ Kammhüberlinie”. 
De post kreeg de benaming Gneisenau. 
In het Zeepreventorium werd een 
scholingscentrum ingericht voor 
radaroperatoren van de Kriegsmarine onder 
de naam Stutzpunkt Graf Spee. De Haan 
zelf kreeg de benaming Stutzpunkt Blücher.

Met een gids bezoeken we in de 
villawijk ‘de Concessie’ twee bunkers: 
een commandobunker en een 
manschappenbunker met fresco’s van 
Alpenlandschappen. Aansluitend gaan we 
naar het duinreservaat De Kijkuit, waar 
we nog twee Flakbunkers aantreffen die 
dienden voor de luchtafweer voor het 
radarstation in het Zeepreventorium.

Wanneer
11 juni 2017 om 10.30u en om 14u

Inschrijven
is aangewezen en kan tot 10 juni via
059 24 21 34 of via toerisme@dehaan.be

Toegankelijkheid
De activiteit is geschikt voor kinderen. 
Honden zijn niet toegelaten en stevige 
stapschoenen zijn een aanrader.
Niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Locatie
Gemeentehuis  De Haan
Leopoldlaan 24
8420 De Haan

Gemeente De Haan met bijzondere dank 
aan de families Deryckere en Carlier en 
Natuurpunt De Haan

Info
www.dehaan.be
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MIDDELKERKE/LEFFINGE

Ontdek Steunpunt Hannover
Fleriskotstraat t.h.v. nr. 85, 8432 Leffinge

De batterij diende de kustbatterijen van 
Raversijde te dekken en werd ook van 
daaruit geleid. Op het veld staan twee grote 
geschutskazematten van het type 611 met 
bemanningsverblijf, munitiemagazijnen 
en geschutskamer. In het veld staan nog 
verscheidene kleine gebouwtjes, die 
dienden als munitieopslag, en een wc-
bunker. Er zijn ook drie open beddingen, 
elk met een andere vorm en een veld met 
‘rommelasperges’, betonnen paaltjes die 
een landing met zweefvliegtuigen moesten 
verhinderen. Aan de straatkant vinden we 
een bakstenen gebouw voor keuken of 
eetzaaldoeleinden. De site werd beschermd 
in 1998. 

Wanneer
Site vrij toegankelijk van 10u tot 18u

Inschrijven
hoeft niet

Toegankelijkheid
De activiteit is geschikt voor 
kinderen maar niet toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers.

Info
www.middelkerke.be

KOKSIJDE

Wandel met een gids doorheen de site van 
het Weerstandsnest Waldersee naar de 
flankeringskazemat 

De interessante site van het 
weerstandsnest Waldersee ligt in het 
natuurgebied ‘De Zeebermduinen’ te 
Oostduinkerke. Een gids toont je de weg via 
een steil en schilderachtig pad doorheen 
de duinen tot bij de grootste bunker van 
het complex : een flankeringskazemat met 
een geschutsbunker voor veldgeschut.
 
Een gids geeft je bij de bunker meer 
informatie over het weerstandsnest, de 
bouw en de functie.

Wanneer
Wandelingen om 10u, 11u, 14u, 15u, 16u 
en 17u         

Inschrijven
op 058 53 34 40 of
via cultuur@koksijde.be vóór 8 juni 2017

Trefpunt
Infobord bij de ingang van de 
Zeebermduinen (aan de kant van het 
Koningin Elisabeth Instituut)  

Toegankelijkheid
De activiteit is geschikt voor kinderen.
Niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Info
www.koksijde.be

Koksijde i.s.m. Agentschap Natuur en Bos
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OOSTENDE - RAVERSYDE

• Begeleide wandeling van 3km met bezoek 
aan exclusief opengestelde bunkers

• Stiltewandeling: de gevaren op het strand 
tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog

• Demonstratie van (verre)kijkers uit de 
Tweede Wereldoorlog en mini-tentoonstel-
ling over de mijnen op het strand en in de 
polder tijdens de Tweede Wereldoorlog

In Raversyde kun je een bijna volledig 
bewaarde batterij uit de Tweede We-
reldoorlog bezoeken: Saltzwedel neu.                                                                                                               
Vandaag kun je deelnemen aan een exclu-
sieve wandeling langs bunkers waar je als 
bezoeker normaal niet komt: een telefoon-
bunker, een eerste hulppost, en verschil-
lende ruïnes in het park en in de duinen die 
o.a. toebehoorden aan de verdedigingsgor-
del rondom de luchthaven. Het museum 
zelf is vandaag gratis te bezoeken.

Of je kan kiezen om een Stiltewandeling 
te maken: een gids neemt je mee op 
een rustige tocht waarbij gesproken en 
gediscussieerd wordt over de rol van het 
strand tijdens de Wereldoorlogen en nu. 
Wat waren de gevaren toen? Welke gevaren 
zijn er nu nog? Hoe gaan we hiermee om? 
Hoe kijken we terug naar het verleden? 
Deze activiteit vindt plaats in het kader van 
de Wereldoceaandag waarbij we focussen 
op de 13 gevaren van het strand en de zee: 
Seafety first!

In dat kader kun je ook een blik werpen 
op de mijnen die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog gebruikt werden op het 
strand en in de polder. Een ex-ontmijner 
van de Belgische marine geeft je tekst 
en uitleg. Op de Atlantikwall zelf kun je 

vandaag exclusief met historische kijkers 
uit de Tweede Wereldoorlog naar de zee en 
de horizon turen!

Wanneer
De begeleide wandelingen 
starten om 10.30u, 13.30u en 16u.                                                                                                                                           
De Stiltewandeling start om 11u en 14u

Inschrijven
Inschrijven voor de begeleide wandeling 
langs de bunkers of voor de Stiltewande-
ling is verplicht en dit vóór 11 juni 2017 
op 059 70 22 85 of via info@raversyde.be. 
Voor de andere activiteiten hoef je niet in 
te schrijven.

Toegankelijkheid
De activiteit is geschikt voor kinderen 
maar niet toegankelijk voor rolstoel-
gebruikers. Honden zijn niet toegelaten. 

Organisatie en info
Raversyde - www.raversyde.be

OOSTENDE

BATTERIJ HUNDIUS 

Begeleide wandeling in het unieke bunker-
complex vlakbij Fort Napoleon

Op de Oosteroever, op een boogscheut 
van het centrum van Oostende, 
bevindt zich één van de best bewaarde 
bunkercomplexen van de Belgische kust: 
Batterij Hundius. 

Het waardevol natuurgebied is normaal 
gezien niet toegankelijk voor het publiek, 
maar wordt vandaag exclusief opengesteld. 
De batterij werd genoemd naar een 
duikbootcommandant uit de Eerste 
Wereldoorlog: Paul Hundius. Het complex 
werd op basis van een plan uit 1942 
uitgebouwd door Russische en Oekraïense 
krijgsgevangen. 

Het is een schoolvoorbeeld van een Marine 
kustbatterij: een bijna perfect symmetrisch 
uitgebouwde batterij met in het midden 
een centrale vuurleidingpost. Daarrond 
vind je vier geschutskazematten terug, een 
munitiebunker, en manschappenbunkers. 
Net zoals in het meer toegankelijke 
Raversyde zijn hier bakstenen loopgraven 
bewaard gebleven. 

Na de oorlog werd het bunkercomplex 
door de Belgische zeemacht gebruikt als 
maritieme commandopost. 

Wanneer
De begeleide wandelingen starten om 
10.30u, 13.30u en 16u

Inschrijven
vóór 11 juni 2017
op  059 70 22 85 of via info@raversyde.be.  

Toegankelijkheid
De activiteit is geschikt voor kinderen, 
maar  niet toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers.
Honden zijn niet toegelaten. 

Locatie
Vuurtorenweg z/n
8400 Oostende
(ter hoogte van het gebouw 
marinekadetten)

Organisatie
Raversyde in samenwerking met
vzw Herita & Natuurpunt
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