
WOII-vliegtuigvondsten in de Belgische Noordzee 

Tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de onderzeese 

hoogspanningskabelverbinding tussen het Verenigd Koninkrijk en het Europese vasteland 

(de zogenaamde “Nemo Link”) kwamen er op en in de zeebodem allerlei vondsten aan het 

licht die getuigen van vijf, eerder onbekende vliegtuig crash sites uit WOII. De nauwe 

samenwerking tussen industrie, de diensten van de Gouverneur van West-Vlaanderen (als 

“Ontvanger van het Cultureel Erfgoed Onderwater”) en het Vlaams Instituut voor de Zee 

maakte deze archeologische ontsluiting mogelijk en leidde onder meer tot een lichte 

aanpassing van het kabeltracé.  

 

De ontdekking 

De vondsten zijn het rechtstreeks gevolg van vooronderzoek bij de aanleg van de eerste elektrische 

interconnectie tussen het Verenigd Koninkrijk en België. De onderzeese kabel is 140 km lang en loopt 

van Richbourough in Kent (UK) tot in Brugge (site Herdersbrug). Nemo Link is een 50/50 joint venture 

tussen de netbeheerders Elia (BE) en National Grid (UK). De interconnector zal gebruikmaken van 

HVDC-technologie (hoogspanningsgelijkstroom) en heeft een capaciteit van 1000 MW. De 

interconnector wordt volledig operationeel in het eerste kwartaal van 2019.  

Bij het bepalen van het ideale kabeltracé tussen Richborough (UK) en Zeebrugge (B), door Engelse, 

Franse en Belgische wateren, hield men rekening met de afstand, bodemgesteldheid, aanwezige 

zandbanken, scheepvaartroutes, pijpleidingen, kabels en wrakken. Langs dit kabeltracé werd 

geofysisch onderzoek uitgevoerd met multibeam echosounder voor het bepalen van de bathymetrie 

(reliëf van de zeebodem), side scan sonar voor het opsporen van mogelijke obstructies (zoals wrakken 

en objecten) die boven de bodem uitsteken en magnetometer onderzoek om ijzerhoudende objecten 

op te sporen. Vervolgens dienden alle tijdens deze onderzoeken aangetroffen onregelmatigheden 

gecontroleerd te worden om te zien wat de aard van de anomalie is en of deze een gevaar vormt voor 

de aanleg van de kabel. Tijdens de controles van de magnetometer anomalieën (ijzerhoudende 

objecten) wordt er altijd rekening gehouden met UXO’s (Unexploded Ordnance) of niet ontplofte 

explosieven. Dit kan dan gaan om oude zeemijnen, torpedo’s, vliegtuigbommen, obussen van scheeps- 

en of landgeschut… die voornamelijk tijdens WOI en WOII hier terecht gekomen zijn. Deze “UXO” 

onderzoeken gebeuren meestal met ROV’s (Remotely Operated Vehicles), onderwater-robots die op 

afstand (meestal vanaf een boot) kunnen worden bestuurd en die voorzien zijn van allerhande 

meetapparatuur, zandzuigers, grijpers maar ook van onderwatercamera’s. Deze UXO-controles 

brachten tientallen explosieven en enkele verloren gegane ankers en kettingen aan het licht. 

Belangrijker echter waren vondsten die wezen op de aanwezigheid van verschillende vliegtuig crash 

sites uit WOII. Nemo Link meldde alle tijdens het UXO-onderzoek aangetroffen vondsten systematisch 

en zoals wettelijk vereist bij de Gouverneur van West-Vlaanderen (Ontvanger van het Cultureel 

Erfgoed Onderwater). Hierop startten de diensten van de Gouverneur, Nemo Link en het Vlaams 

Instituut voor de Zee (VLIZ) onderzoek om de ouderdom, herkomst, identiteit en de mogelijke 

erfgoedwaarde, alsook verder te nemen stappen te bepalen.  

 

 



De ontdekking van een Amerikaanse B-17G Flying Fortress bommenwerper 

Bij de controle van een zeer grote magnetometrische anomalie toonden de ROV filmbeelden diverse 

objecten en structuren, waaronder een stuk van een aluminium vliegtuigvleugel en een zwaar 

onderdeel met een schoepenrad. Toen het duidelijk was dat men hier hoogstwaarschijnlijk te maken 

had met een vliegtuig crash site, legde Nemo Link de werkzaamheden onmiddellijk stil en contacteerde 

het de Gouverneur. In gezamenlijk overleg tussen de diensten van de Gouverneur, Nemo Link en het 

Vlaams Instituut voor de Zee werd besloten om het onderdeel met schoepenrad te bergen omdat dit 

mogelijks meer informatie kon geven over het type vliegtuig en de nationaliteit van het vliegtuig. Bij 

de daaropvolgende bergingswerkzaamheden kwam niet alleen het onderdeel met schoepenrad boven 

maar ook een verwrongen stuk plaatwerk dat diverse specifieke onderdeelnummers droeg. Bij nader 

onderzoek bleek het te gaan om een turbo supercharger. De nummers op het plaatwerk konden terug 

gevonden worden in de onderdelenlijst van een B-17G Flying Fortress bommenwerper. Het ging hier 

dus met zekerheid om een Amerikaanse 4-motorige zware bommenwerper uit de Tweede 

Wereldoorlog met een crew van 9-10 personen en een bommenlast van 2-3,5 ton. Dit toestel kwam 

massaal in actie bij de geallieerde bombardementen op de Duitse industrie en grote steden vanop 

Britse basissen.  

Staatsschepen en vliegtuigen (lees: “Schepen en luchtvaartuigen van een staat: oorlogsschepen en 

andere schepen of luchtvaartuigen”), en alle onderdelen hiervan, blijven na het vergaan eigendom van 

de oorspronkelijke staat. Daarom en vermits de wraksites mogelijks nog stoffelijke resten van 

onderdanen bevatten, werd contact opgenomen met de daarvoor bevoegde diensten in de Verenigde 

Staten van Amerika. Uit een gezamenlijk onderzoek bleek dat er een viertal potentiële kandidaten 

waren. Bij elk ervan sneuvelden of geraakten één of meerdere bemanningsleden vermist. Het gaat hier 

dus hoogstwaarschijnlijk om een oorlogsgraf.  

 

Kabeltracé intussen aangepast, meer onderzoek volgt 

De aanwezigheid van deze crash site leidde tot een lichte wijziging in het kabeltracé. De argumenten 

om het oorspronkelijk geplande tracé dwars door het centrum van de wraksite te wijzigen, waren 

overtuigend. Er was sprake van een WOII crash site van een Amerikaanse B-17G bommenwerper welke 

hoogstwaarschijnlijk een oorlogsgraf is. En de ROV videobeelden en resultaten van het 

magnetometrisch onderzoek gaven aan dat er op deze plaats meer ligt dan een losse vondst. Voor het 

vrijgeven van deze alternatieve route dienden er nog enkele kleine/losse magnetometer anomalieën 

gecontroleerd te worden. Ook deze leverden nog enkele vliegtuigonderdelen op. Die bevestigden dat 

het om het type B-17G Flying Fortress ging, maar konden helaas geen uitsluitsel geven over de exacte 

identiteit van vliegtuig en crew. Dit vereist verder onderzoek. Op dit moment is er overleg met de 

bevoegde diensten in Amerika om een gezamenlijk vervolgonderzoek op te starten. Dat heeft tot doel 

de exacte identiteit van het vliegtuig en zijn crew te achterhalen en een beter beeld te vormen van de 

wrak site. Hebben we te maken met een debris-veld en/of een wrak-site waarbinnen zich nog grote 

structurele delen in verband bevinden? Tevens kan zo beter ingeschat worden of er nog stoffelijke 

resten aanwezig zijn en/of het haalbaar is deze te bergen en te repatriëren. 

 

 

 



Losse vondsten afkomstig van WOII-vliegtuigen  

Verder werden er nog een aantal “losse vondsten” gedaan. Dit wil zeggen dat deze niet meer in 

samenhang waren met de rest van het toestel. Dit is heel vaak het geval bij vliegtuig crash sites. De 

toestellen werden vaak op grote hoogte in stukken geschoten, explodeerden of vielen uiteen bij het 

neerstorten in zee. Hierdoor komen de verschillende onderdelen veelal zeer ver uit elkaar te liggen in 

een zogenaamd ‘debris-veld’. Tot op heden werden er in de nabije omgeving van deze vondsten geen 

bijkomende vliegtuigdonderdelen gevonden. Mogelijks zijn ze sterk verzand en steken ze in de bodem 

waardoor ze minder zichtbaar en detecteerbaar zijn. Toch vormen vondsten als deze een duidelijk 

bewijs dat er hier vliegtuigen vergaan zijn tijdens WOII. 

De exacte identiteit van een vliegtuig en zijn crew achterhalen a.d.h.v. losse vondsten is vaak heel 

moeilijk of onmogelijk zonder specifieke nummers of andere aanwijzingen. In zulke gevallen kan men 

enkel afgaan op archiefmateriaal dat enigszins aangeeft dat er op die plaats of in de buurt een 

welbepaald vliegtuig is neergehaald/neergestort, maar dan nog is 100% zekerheid niet mogelijk omdat 

er vaak maar een ruwe plaatsbepaling werd gegeven (bv. “25 miles NW of Zeebruges” of “Off the coast 

of Ostend”…). Anderzijds is er tijdens WOII heel wat archiefmateriaal verloren gegaan. Hierdoor kan 

het voorkomen dat men zelfs bij de positieve identificatie van een vliegtuig (a.d.h.v. nummers op de 

resten) geen archiefmateriaal meer vindt met info over de crew, de laatste missie… 

 

Loop van een Duits machinegeweer MG 131 (Maschinengewehr 131) uit WOII 

De MG 131 (Maschinengewehr 131) is een Duits machinegeweer in kaliber 13mm, ontwikkeld door 

Luis Stange en Rheinmetall in opdracht van de Luftwaffe. Het werd tijdens de Tweede Wereldoorlog 

(1940-'45) geproduceerd door het Duitse bedrijf Rheinmetall. Deze mitrailleur was bestemd voor vaste 

of flexibele opstelling in vliegtuigen en werd gebruikt door de Luftwaffe in diverse jachtvliegtuigen en 

bommenwerpers.  

 

Radiaalmotor van een Amerikaans WOII-vliegtuig, type Wright R-1820 Cyclone, 9 cilinder 

De Wright R-1820 Cyclone 9 is een Amerikaanse radiaalmotor, ontwikkeld door Curtiss-Wright. Ze 

werd veelvuldig gebruikt in Amerikaanse WOII transportvliegtuigen, bommenwerpers en enkele 

jachtvliegtuigen. Het gevonden exemplaar is hoogstwaarschijnlijk afkomstig van een B-17 

bommenwerper, een toestel dat massaal in actie kwam om vanuit geallieerde basissen in Engeland de 

Duitse industrie en grote steden te bombarderen. 

 

Aluminium plaatwerk (Petrol Tank Auxiliary) van een Brits Supermarine Spitfire jachtvliegtuig 

uit WOII 

De Supermarine Spitfire is een Brits jachtvliegtuig, in 1938 in productie genomen door Supermarine 

Division, Vickers Armstrong Ltd. Het toestel werd gedurende de gehele Tweede Wereldoorlog ingezet 

door de geallieerden, voornamelijk door de RAF. Er zijn in totaal 20.340 stuks gebouwd. 

 

 



Rechtervleugel van een Duitse Messerschmitt  Me 410 Hornisse 

De Messerschmitt  Me 410 Hornisse was een zware door de Duitse Luftwaffe tijdens WOII ingezette 

jager/jachtbommenwerper. 

 

Vliegtuig crash sites op zee / oorlogsgraven  (Geldt uiteraard ook voor scheepswrakken!) 

Het hier voorgestelde onderzoek geeft alleen al bewijs van vijf verschillende vliegtuig crash sites van 

Tweede Wereldoorlog vliegtuigen van verschillende nationaliteit (Amerikaans, Brits en Duits) waarvan 

sommige met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een oorlogsgraf vormen van één of 

meerdere bemanningsleden. Het is dankzij het systematisch melden van deze vondsten (ook al zijn 

sommige losse vondsten) dat we eraan herinnerd worden dat hier tijdens WOII heel wat vliegtuigen 

met bemanning vermist werden en dat de dichtheid aan vliegtuigwrakken in het Kanaal en de Belgische 

Noordzee groot is (ook afgaande op verliesmeldingen in archieven). Bij behandeling van dergelijke 

dossiers gaat het meestal minder om de erfgoedwaarde van de sites zelf of komt deze pas op de 

tweede plaats. Het gaat in de eerste plaats om het menselijke aspect en zoals het spreekwoord zegt 

“Vermist is erger dan dood”. Eerdere onderzoeken laten zien dat het terugvinden van vermiste 

soldaten, zelfs na lang vervlogen tijden, een sterke emotionele impact kan hebben op nabestaanden. 

Deze hebben de vermiste familieleden nooit in levende lijve ontmoet. Ze kennen hen enkel uit van 

generatie op generatie overgeleverde verhalen “over grootvader/nonkel die nooit uit de oorlog is terug 

gekeerd, met alle gevolgen voor de nabestaanden”. Zij hebben de hoogste prijs betaald in conflicten 

waar ze zelf niet voor gekozen hebben en verdienen respect en eerbetoon. 
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