
Tijdens de Tweede Wereldoorlog 

gingen ruim 5.500 vliegtuigen boven 

Nederland verloren. Van een deel liggen 

de wrakstukken nog in Nederlandse 

bodem, met kans op stoffelijke resten van 

geallieerde en Duitse bemanningsleden. 

De Stichting Erfgoed Luchtoorlog 

Nederland legt zoveel mogelijk verhalen 

vast over deze bemanningsleden, hun 

missie en de crashlocatie. Ook maken we 

informatie over de luchtoorlog boven 

Nederland makkelijker vindbaar en geven 

we inzicht in dit bijzondere onderdeel 

van de oorlog.

Stichting Erfgoed Luchtoorlog Nederland

Luchtoorlog 
‘40-’45 in beeld



“De bergingen 

zijn één van de 

laatste kansen om 

informatie over de 

luchtoorlog ‘40-’45 

uit eerste hand te 

verzamelen.”



Nationaal programma berging vliegtuigwrakken  
Bij 30 tot 50 wrakken van de in Nederland gecrashte vliegtuigen 
tijdens WO2, is de kans groot om stoffelijke resten te vinden. Met 
het Nationaal programma berging vliegtuigwrakken ondersteunt de 
Rijksoverheid tot 2030 gemeenten om deze ‘kansrijke bergingen’ uit te 
voeren, met geld en advies. 

Verhalen uit eerste hand 
Deze bergingen bieden één van de laatste gelegenheden om met 
ooggetuigen en nabestaanden te praten. En om zo informatie over 
de luchtoorlog ‘40-’45 uit de eerste hand te verzamelen. Een kans 
van onschatbare waarde die niet onbenut mag blijven.

Stichting Erfgoed Luchtoorlog Nederland
De Stichting Erfgoed Luchtoorlog Nederland (SELN) is in 2019 
opgericht om de indringende verhalen achter deze crashes op 
te tekenen, om een film over het bergingsproces te produceren, 
om lesbrieven te realiseren en om informatie over de luchtoorlog 
in Nederland verder te ontsluiten voor een breed publiek. Van 
basisschoolleerlingen en onderzoekers tot nabestaanden en 
iedereen met een interesse voor de luchtoorlog ’40-‘45. 

Stimuleren, verbinden, samenwerken
Met het project ‘De erfenis van de luchtoorlog ’40-’45 boven 
Nederland’ wordt bestaande en nieuwe informatie over de 
luchtoorlog beter beschikbaar, makkelijker vindbaar èn completer 
gemaakt. De SELN stimuleert, verbindt en werkt samen. Zij 
ontvangt financiële middelen van fondsen, gemeenten, provincies, 
sponsoren en giften. De stichting beoogt niet het maken van winst.



De erfenis van de luchtoorlog 
’40-’45 boven Nederland
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Onmisbare verhalen 
vastleggen

Door middel van op film opgenomen 

interviews met nabestaanden leggen 

we de indringende verhalen vast over 

de omgekomen geallieerde en Duitse 

bemanningsleden. En we leggen de 

verhalen vast van de burgers die het 

zagen gebeuren en van de omwonenden 

van de crashlocaties. We laten zien hoe 

piloten en bemanningsleden hielpen bij 

de bevrijding van ons land. Maar óók wat 

er gebeurde nadat de toestellen -zowel 

geallieerde als Duitse- waren neergestort.

Informatie 
toegankelijk maken 

Er is heel veel informatie over de 

luchtoorlog boven Nederland te 

vinden, net als over de plekken waar 

de vliegtuigen zijn neergestort en over 

de bergingen van die vliegtuigwrakken.  

In samenwerking met het Netwerk 

Oorlogsbronnen (NOB) maakt de 

stichting al die bronnen makkelijker 

vindbaar. Zodat een breed publiek heel 

gericht de juiste informatie kan vinden 

waar hij of zij naar op zoek is.
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Lesbrieven 
ontwikkelen 

De stichting ontwikkelt lesbrieven voor 

leerlingen uit de bovenbouw van het 

basisonderwijs en de onderbouw van het 

voortgezet onderwijs. Door dieper in te 

gaan op gebeurtenissen in hun eigen om-

geving, vergroten deze lesbrieven de be-

trokkenheid van leerlingen bij de Tweede 

Wereldoorlog. Bijvoorbeeld door verhalen 

te vertellen, samen bijzondere plekken te 

bezoeken en ruimte te geven aan eigen 

bevindingen, inzichten en gevoelens. Actu-

ele thema’s zoals vrijheid, mensenrechten 

en onze rechtsstaat komen hierbij aan bod 

in een historisch perspectief. De lesbrieven 

laten hiermee zien dat belangrijke vraag-

stukken van ‘toen’ ook spelen in het ‘nu’.
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Informatieve fi lm 
produceren 

Het bergen van een vliegtuigwrak is 

een gigantisch en ingewikkeld proces. 

Hoe komt zo’n berging tot stand? 

Wie voeren dat uit? En hoe gaat 

het identificeren van de gevonden 

menselijke resten? De film maakt het 

bergingsproces inzichtelijk voor een 

breed publiek, zowel kinderen als 

volwassenen. 



Partners 
De Stichting Erfgoed Luchtoorlog Nederland werkt samen met het 
Netwerk Oorlogsbronnen (NOB), het Nederlands Instituut voor Militaire 
Historie (NIMH), het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en 
Amateurkunst (LKCA), leden van de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 
(SGLO), historische verenigingen, provinciale archieven, erfgoededucatie 
ondersteuningsinstellingen en musea.

Contact
Meer weten over de Stichting Erfgoed Luchtoorlog Nederland? 
Kijk op www.erfgoedluchtoorlog.nl. Of neem contact met ons 

op via info@erfgoedluchtoorlog .nl

Projectleiding
Johan de Noord

Tel: +31 (0)6-11 86 87 80 
Mail: johan@erfgoedluchtoorlog.nl

Gisèla Mallant
Tel: +31 (0)6- 55 11 52 14

Mail: gisela@erfgoedluchtoorlog.nl
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Van der Mondestraat 94
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Dit project is mede tot stand gebracht met financiële 
bijdrage van het V-Fonds.


