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draaiboek ‘de dodendraad leeft’

inleiding

Dit draaiboek is bedoeld om uitbreidingsprojecten van de dodendraad leeft 
simpel op te pakken en gebruik te maken van de ervaringen in Wuustwezel. 
Ieder deelproject zal weer zijn eigen aanpak vergen, maar in grote lijnen 
kunnen we wel voortbouwen op de expertise die opgebouwd is tijdens de 
eerste 11,5 kilometer witte krokussen van dit landkunstwerk op de grens 
van Zundert en Wuustwezel
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projectomschrijving

De dodendraad leeft is een erfgoedproject en een landkunstwerk. Ons 
streven is om langs de hele Nederlands-Belgische grens, witte krokussen te 
planten op het voormalige traject van de Dodendraad. Een krokuslint van 
350 kilometer lang.
De Dodendraad was een elektrische grensversperring uit de eerste 
wereldoorlog. Op de draad stond een spanning van 2000 volt. Bij deze 
versperring zijn zo’n 1000 slachtoffers gevallen.

doelstelling

• herinnering dodendraad levend houden
• het sluiten van Europese grenzen voor vluchtelingen in een   
 historisch perspectief zetten
• een krokuslint planten in de betrokken gemeentes
• betrokkenheid creëren van de grensstreek bewoners 
• samenwerking bevorderen Nederland en België 
• lokale verhalen verzamelen over de Dodendraad
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projectresultaat

Met het project worden de volgende resultaten behaald: 
• landschapskunstwerk van witte krokussen 
• samenwerking op bestuurlijk niveau, maar ook tussen scholen en  
 verenigingen uit beide landen/gemeenten
• bereik: 500 deelnemers en 1000 bezoekers (per jaar)
•	 Geocache	routes,	wandelroutes	en	fietsroutes	langs	de	Dodendraad	
 en de krokussen

Storytelling en verbeelding van immaterieel erfgoed worden ingezet om de 
identiteit van de regio en zijn bewoners te versterken.
De aanwezigheid van het landkunstwerk stimuleert toeristen om het gebied 
te bezoeken. Het sluit aan bij- en verbindt de reconstructies van stukken 
Dodendraad die gemeentes en heemkundekringen de afgelopen jaren 
gerealiseerd hebben.

betekenis voor de cultuursector

We proberen een nieuwe doelgroep te bereiken: de geocachegemeenschap. 
Deze spelersgroep bestaat uit zo’n 45.000 actieve deelnemers in Nederland 
en België.  Door een geocacher van ‘naam’ te betrekken bij het project 
wordt het bereik vergroot.
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fasering van het project

Fase 1 2015
• pilot project in Wuustwezel/Zundert

Fase 2 voorjaar 2016
•	 follow	up	bezoek	aan	landkunstwerk,	wandelingen	en	fietstochten		
 langs traject Zundert -  Wuustwezel
• landart-workshop in grensgebied voor geocachers en andere   
 geïnteresseerden
• andere gemeenten interesseren voor deelname in 2017

Fase 3 najaar 2016
• indienen projecten bij andere gemeenten

Fase 4 voorjaar 2017
• start met draagvlak creëren bij bevolking andere gemeenten
• traject dodendraad bepalen

Fase 5 najaar 2017
• planten krokussen andere gemeente

Fase 6 voorjaar 2018
• follow up bezoek aan nieuwe gedeelten landkunstwerk, wandelingen  
	 en	fietstochten	langs	de	krokussen	en	het	dodendraadtraject
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financiering

Voor	de	financiering	zijn	verschillende	mogelijkheden:

• subsidie of opdracht van gemeenten
• subsidie provincie
• subsidie kunstfondsen en erfgoedfondsen
• crowdfunding
• sponsors
• verkoop bolletjes
• inkomsten uit evenementen, wandelingen, workshops, etc
• giften 

De gemeenten zijn de meest direct betrokken partijen bij het project. 
Het is dan wel van belang dat gemeentebesturen het kunnen opnemen 
in hun begroting. De begroting van 2017 wordt in het najaar van 2016 
gemaakt. Belangrijk dus om het voor die tijd in te dienen. Na die tijd hebben 
gemeenten niet meer zo veel geld vrij te besteden. We streven ernaar dat 
beide gemeentebesturen aan iedere kant van de grens een substantieel deel 
bijdragen.

De provincie zal met name gemeente-overstijgende projecten ondersteunen. 
Het is mogelijk om dat per provincie te doen, zowel in Nederland als in 
België. Verhalis kan dat in Nederland aanvragen,  voor België is een Belgische 
partner VZW noodzakelijk, bijvoorbeeld een museum, een KWB, etc.

Kunstfondsen en erfgoedfondsen zijn er zowel in Nederland als in België. 
Voor Belgische fondsen is ook een Belgische VZW als aanvragende partner 
noodzakelijk.

Crowdfunding levert erg veel publiciteit en draagvlak op. Financieel levert 
het vaak niet veel op en het kost erg veel tijd. In Wuustwezel hebben we 
gebruik gemaakt van ‘voordekunst.nl’. Dat heeft €4100,- opgeleverd (incl. de 
bijdrage van de bkkc). Veel mensen kozen als tegenprestatie een doosje met 
bolletjes. We hadden 87 donateurs.

Voor het project in Wuustwezel hebben we alleen sponsoring in natura 
gekregen:	iemand	die	met	een	drone	filmopnames	maakte	en	veel	hulp	bij	
de evenementen van de gemeente Wuustwezel (huur toiletten, partytenten, 
bermen maaien, marketing, organisatie van de scholen etc).

Er zijn een klein aantal doosjes met bolletjes verkocht via VVV Zundert. 
Kinderen van de scholen en deelnemers van de plantdag kregen een gratis 
doosje met bolletjes.

Voor	de	wandelingen,	fietstochten	en	workshops	hebben	we	geen	
vergoeding gevraagd. Het was belangrijk om zoveel mogelijk mensen deel 
te laten nemen.

Op de plantdag stond bij de uitgiftekraam van de bolletjes een doos waarin 
mensen een donatie konden storten. Het totaal aan giften bedroeg zo’n 
€200,-
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planning maken

Het is belangrijk om meteen al een 
goede planning te maken, er moet 
namelijk veel gebeuren voordat je 
kunt gaan planten met grote groepen 
mensen. De beste tijd om krokussen 
te planten is eind september, begin 
oktober. Eind september is er het 
meeste kans op mooi weer. In 
oktober wordt het al kouder en is 
er meer kans op regen. Plan het ook 
niet te dicht tegen de zomervakantie 
aan, want dat is lastig om van alles te 
regelen met de scholen. 

De scholen in België hebben altijd 
van 1 juli tot 1 september vakantie, 
in Zuid-Nederland is dat ieder jaar 
anders: 
2018: 7 juli – 19 augustus
2019: 6 juli – 18 augustus
Het is belangrijk dat de scholen 
ruim voor de zomervakantie al op 
de hoogte zijn en hun medewerking 
hebben toegezegd.

planning per gemeente

Najaar 2017: gesprekken met 
schepenen en burgemeesters 
gemeenten
Maart 2018 of eerder: 
stakeholdersoverleg met 
heemkundigen, verenigingen, 
wethouders, toerisme, werkgroep 
Groote Oorlog, ambtenaren van 
beide gemeenten
April 2018: geocacher aantrekken 
traject dodendraad bepalen
toestemming vragen landeigenaren
Mei 2018: bijeenkomst schoolleiders 
tijdens regulier overleg
Juni 2018:	grafisch	ontwerp	doosjes	
voor bollen
Augustus 2018: doosjes drukken, 
vouwen en vullen
September: bijeenkomst leerkrachten 
doosjes vouwen en vullen, bermen 
maaien
September/oktober 2018: planten, 
plaatselijke geocaches operationeel
Maart/april 2019: fiets-	en	wandeltocht
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draagvlak creëren

De dodendraad leeft is een communityproject, het is de bedoeling dat 
zoveel mogelijk mensen meedoen. Meedoen met planten, met geocachen,
en	met	fietsen	en	wandelen	als	de	krokussen	bloeien.

In eerste instantie is het belangrijk om draagvlak te creëren binnen het 
gemeentebestuur. De wethouder of schepen van cultuur of erfgoed is 
hiervoor de aangewezen persoon. Het is ook mogelijk om direct contact 
te leggen met de burgemeester, die heeft meestal het ‘herdenken’ in zijn 
portefeuille.

Met de ambtenaren wordt vervolgens een bijeenkomst georganiseerd voor 
de ‘stakeholders’: heemkundigen, dienst toerisme, verenigingen, werkgroep 
‘groote oorlog’, wijkraden, etc. Deze mensen kunnen meehelpen met 
organiseren en mensen optrommelen om te komen planten.
Het is goed om basisscholen te betrekken bij het project. De oudste 
leerlingen vinden het vaak interessant om dingen over de oorlog te leren. 
In België zit de eerste wereldoorlog standaard in de leerstof. Ze vinden 
het ook erg leuk om tzt mee te gaan planten. Er kunnen mooie contacten 
ontstaan tussen Belgische- en Nederlandse scholen.

Betrek de pers er al in een vroeg stadium bij. Iedere nieuwe ontwikkeling 
kan aanleiding zijn voor een stukje in de krant: start van de crowdfunding, 
eind van de crowdfunding, aankondiging van de plantdag, aankondiging van 
de	fietstocht	in	het	voorjaar,	groot	artikel	over	de	dodendraad,	etc.
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Crowdfunding is ook een goede manier om draagvlak te creëren. 
www.voordekunst.nl is hiervoor een goed platform.

Zorg voor goede foto’s, liefst met mensen er op (eventueel verkrijgbaar bij 
Verhalis)

Maak gebruik van de facebookpagina 
https://www.facebook.com/dodendraad

En van nieuwsbrieven. Verhalis heeft ook een perslijst beschikbaar. 

Gemeenten hebben vaak hun eigen website en blaadje met gemeentenieuws 
die je kunt gebruiken. 

Denk ook aan internetfora over WO1 zoals 
http://www.eerstewereldoorlog.nu en over je eigen streek. 
www.visitbrabant.nl en www.uitinvlaanderen.be

Maak een folder die je kunt verspreiden in de straten waar je gaat planten. 

Geef lezingen, sta met een stand op de jaarmarkt.
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werkgroepen maken

Formeer een aantal werkgroepen met de plaatselijke bevolking en 
ambtenaren, bijvoorbeeld:

• Geocaching
• heemkunde
• crowdfunding
• onderwijs
• toerisme

werkgroep Geocaching
Het werkt uitstekend om de geocachegemeenschap bij het project te 
betrekken. Zoek een goed cachemaker uit de buurt, die graag mee wil 
werken. Maak een multicache langs een deel van het traject waar je bolletjes 
wil	planten	en	eventueel	een	fietscache	langs	het	hele	traject,	om	na	afloop	
het krokuslint te bewonderen. 
Geocachers houden van puzzelen, en al puzzelend kunnen ze onderweg een 
hoop kennis vergaren over de lokale geschiedenis van de Dodendraad.
Let er op dat de cache die je maakt aan bepaalde voorwaarden moet 
voldoen.  Zo mag de cache eigenlijk geen ander doel dienen, geen andere 
agenda hebben, dan het plezier van het zoeken. Ook commercie is uit den 
boze, iedereen werkt vrijwillig mee.

Maak gebruik van de verschillende geocache-internetfora om je cache onder 
de aandacht te brengen, ook de voorbereidingen er van.
https://www.geocaching.com
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werkgroep heemkunde
In je werkgroep Heemkunde kun je mensen verzamelen van de plaatselijke 
heemkundekring (van beide kanten van de grens), maar ook regionale 
experts van de dodendraad. Misschien is er ook een ambtenaar die erfgoed 
in haar portefeuille heeft. Een belangrijke taak voor deze werkgroep is 
het vaststellen van het voormalige traject van de dodendraad. Betrek ook 
gidsen	van	de	VVV	er	bij,	zij	kunnen	tijdens	de	plantdag	of	tijdens	de	fiets-	en	
wandeltochten mensen van alles vertellen over de geschiedenis. 

werkgroep crowdfunding 
Crowdfunding is leuk om te doen, levert een extra centje op, maar kost veel tijd.
Maak	een	goede	wervingsfilm,	die	vooral	jouw	enthousiasme	laat	zien.	Kies	
voor een looptijd van vier tot zes weken. Wij hebben na een intensieve 
campagne €4000,- opgehaald.
Als beloning/tegenprestaties hadden we doosjes met bolletjes, fake tattoos 
van prikkeldraad, bezoek aan museum in Ieper, gesigneerde boeken, etc. We 
maakten	iedere	week	meerdere	korte	filmpjes	en	postten	ook	alles	op	de	
facebookpagina. Diverse kranten besteedden aandacht aan de crowdfunding.

werkgroep onderwijs
Zorg dat er in deze werkgroep uit iedere gemeente een ambtenaar zit en 
een schooldirecteur. Maak met hen een planning voor de plantdag voor de 
scholen. Denk ook aan het speciaal onderwijs.

werkgroep toerisme
Met deze werkgroep kun je evenementen organiseren als de krokussen 
bloeien in het voorjaar.
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traject bepalen

Verhalis heeft een reproductie van de oude Duitse kaart waar het hele 
traject van de Dodendraad op staat. Deze kaart is echter niet heel 
nauwkeurig. Het is daarom goed om contact op te nemen met plaatselijke 
heemkundigen, of, als zij het niet weten, met Prof. Vanneste. Hij is de expert 
in België van de Dodendraad. 

Heb je eenmaal het traject van de dodendraad bepaald, dan kun je het 
traject van de krokussen bepalen. Het mooiste is als het krokuslint niet 
onderbroken wordt. 
In Wuustwezel hebben we een groot deel van de krokussen in de berm 
van	de	weg	geplant.	Dan	is	het	krokuslint	mooi	zichtbaar	voor	fietsers	en	
wandelaars. Een deel van het lint gaat door de weilanden en akkers en soms 
door tuinen van mensen.
Het traject van de dodendraad en van de krokussen kun je overzetten op 
een stafkaart. Deze kun je downloaden op www.opentopo.nl.
In photoshop kun je het traject op de kaart tekenen. 

toestemming om te planten

Om de krokussen te planten, heb je toestemming nodig van de 
grondeigenaren. De openbare weg zal meestal eigendom zijn van de 
Belgische gemeente. Het bos is veelal eigendom van Agentschap Natuur en 
Bos, de akkers en weilanden van individuele boeren.
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plantactiviteiten organiseren

Het is belangrijk om zoveel mogelijk mensen bij het planten te betrekken, 
op die manier wordt het echt een kunstwerk van de gemeenschap.
Om de bolletjes te planten moet er het volgende gebeuren:

Doosje ontwerpen en laten drukken
www.budgetdoosjes.nl
Kies een contrastrijke foto met duidelijke vormen, als je op eco-karton 
drukt. Ook opletten dat ze onder de foto eerst een witte laag drukken, 
anders wordt de foto heel dof.
Het is een bijzonder doosje dat je ook graag bewaart. Een hebbeding dat 
ook goed werkte als tegenprestatie bij de crowdfunding. In één doosje 
passen 21 bolletjes. 20 om te planten (10 meter) en één om mee naar huis 
te nemen om daar te planten. Dan kun je thuis zien wanneer het krokuslint 
in bloei staat, en kun je komen kijken.

Bolletjes bestellen. 
Crocus Jeanne d’Arc, maat 7/8, €0,065 p/st
Besteld bij JUB Holland, 
Robbert Uittenbogaard, 06-51553625
24.000 krokussen zijn ongeveer 10 bananendozen met bolletjes

Doosjes vouwen en vullen
De doosjes zijn gevouwen en met bolletjes gevuld door de sociale 
werkplaats en door leerlingen van het speciaal onderwijs.
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Bollen planten
De bolletjes worden om de 50 cm geplant, in een gat van 5 cm diep. Als de 
bollen dieper zitten, kost het ze meer energie en tijd om boven de grond uit te 
komen. Dek de bolletjes ook weer af met zand. Plant de bollen zo veel mogelijk 
op het zelfde moment, dan bloeien ze in het voorjaar ook tegelijkertijd

De grond langs de smalle landweggetjes is vaak heel hard aangereden 
door elkaar passerende landbouwvoertuigen. Daar komen de kinderen 
niet in met een schepje of bollensteker. Met een spa gaat het redelijk goed. 
In Wuustwezel hadden we het geluk dat we een uitvinder in het team 
hadden die zelf allerlei machines in elkaar kon knutselen. Hij bouwde een 
gatensteekmachine die precies om de 50 cm een gat in de grond boorde en 
een hoopje zand er naast achter liet. Dit heeft ook als voordeel dat ze in 
een mooie rechte lijn komen te staan.

Plantgroepen
In Wuustwezel hadden we globaal drie grote groepen die gingen planten: 
De geocachers, de scholieren en de grensstreekbewoners en fans van het 
project. Verder hadden we een kleiner clubje vrijwilligers van de KWB die 
zorgden voor de plantgaten en die meehielpen met het planten in de akkers.
In totaal wilden we 11,5 km beplanten, 24.000 krokussen.

Geocachers
De groep geocachers kreeg een traject van 2 km om te beplanten. 
Geocacher Corke, uit Wuustwezel, maakte een mooie multicache met 
allemaal ingenieuze opdrachten, technische foefjes en veel historische 
informatie.
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Scholieren
Uit Wuustwezel deden tien basisscholen mee, uit Zundert één. Het 
lage aantal Zundertse scholen komt waarschijnlijk omdat we daar geen 
presentatie aan alle scholen konden geven en omdat de eerste wereldoorlog 
minder leeft in Nederland dan in België. In België is WO1, ofwel de Grote 
Oorlog, opgenomen in de verplichte lesstof. De werkgroep Heemkunde 
maakte een lesbrief voor de scholen over de dodendraad en een link naar 
de hedendaagse vluchtelingenproblematiek.

Grensstreekbewoners
Voor de crowdfunders en mensen uit de grensstreek organiseerden we ook 
een speciale plantdag, op de zondag na de plantdag voor scholieren.
Deze	dag	werd	officieel	geopend	door	de	burgemeesters	van	Wuustwezel	
en Zundert. Er was veel belangstelling van de pers: Het NOS-journaal uit 
Nederland,	de	regionale	tv	ATV	en	flink	wat	journalisten	en	fotografen	van	
de plaatselijke media. 

Van alle bezoekers werden de emailadressen genoteerd om ze later op de 
hoogte te kunnen houden van de ontwikkelingen.

Harde kern vrijwilligers
Met een select groepje vrijwilligers, o.a. van de KWB, gemeentebestuur en 
Verhalis, hebben we de bolletjes geplant in de akkers en weilanden, dit om 
het betreden van deze percelen goed te kunnen controleren.



3130

follow-up activiteiten organiseren

• Fiets- en wandeltocht
• Workshop Landart en geocaching
• 2e	geocache,	fietscache 

Het landkunstwerk is pas te zien in het voorjaar, gedurende ongeveer 
drie weken. Wanneer precies, is moeilijk te voorspellen. In ieder geval 
bloeien krokussen het eerste jaar later dan de jaren daarna. Krokussen zijn 
meerjarige planten, dus het krokuslint zal nog enige jaren zichtbaar zijn. 

Fiets- en wandeltocht
Samen met de VVV’s van de beide gemeentes en de KWB organiseerden 
we	een	wandel-	en	fietstocht.	Een	wandeling	van	5	km	en	een	fietstocht	
van 10, 20 of 30 kilometer. Let op voor voldoende parkeergelegenheid en 
horecamogelijkheden.

Workshop landart en geocaching
Tijdens de bloei van het krokuslint organiseerden we een workshop landart 
en geocaching, om op deze manier een nieuwe doelgroep met actieve 
kunstbeoefening te betrekken.

2e geocache, fietscache
Voor de geocachers die meegeholpen hebben met het planten van de 
krokussen	maakte	onze	geocacher	Corke	nog	een	nieuwe	fietscache.	Deze	
multicache leidt de deelnemers via opgegeven coördinaten en puzzels langs 
het bloeiende krokuslint.
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Bereik in de media
3 items op landelijke TV (NOS journaal, Nieuwsuur, tijd voor Max)
1 item landelijke radio (NCRV Plein 5)
4 items op regionale TV (omroep Brabant en ATV Antwerpen)
10 artikelen in landelijke kranten (Telegraaf, Elsevier, Nu.nl, Museumtijdschift, 
Historiek, Landkunstkrant)
15 artikelen in regionale kranten (BNdeStem, Gazet van Antwerpen, Het 
Laatste Nieuws)
25 artikelen in lokale media (Zundertse bode, Drobradio, het W-tje, 
Noordernieuws)

Internet
Gemeente Wuustwezel, Gemeente Zundert, VVV Essen, Visit Brabant, 
UitinVlaanderen, VVV Zundert, facebookpagina van de burgemeester van 
Wuustwezel, twitter van gemeentes en van Verhalis.

1 facebookpagina https://www.facebook.com/dodendraad, 360 volgers 
We plaatsten gedurende een jaar gemiddeld 1 bericht per dag, vaak video’s 
of berichten met foto’s. Bereik maximaal 3000 per bericht. Verschillende 
video’s meer dan 1000 weergaven. 
4 facebook evenementen

Diverse media
Posters op de scholen en gemeentelijke instellingen, evenementsborden van 
de gemeente.
Expositie over het project in museum ‘het oude slot’ in Veldhoven 
gedurende 10 weken
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evaluatie

Het grootste deel van de evaluatie zit verwerkt in dit draaiboek.

Projectresultaat:
• landkunstwerk van 24.000 witte krokussen gerealiseerd, 11,5 km 
• geocache met gesproken verhalen uit de streek gerealiseerd
• 2	x	wandeling	en	2	x	fietstocht	langs	krokussen	gerealiseerd
• extra	fietscache	gerealiseerd	langs	bloeiende	krokussen
• workshop ‘landart en geocaching’ gerealiseerd, 10 deelnemers
• 550 mensen werkten mee aan het landkunstwerk door bolletjes te  
 planten
• door	ons	georganiseerde	wandelingen	en	fietstochten	langs	het
• landkunstwerk op 6 en 28 maart
• 400	wandelaars,	100	fietsers,	
• 400 geocachers 

Samenwerking België-Nederland:
• 8 bijeenkomsten met gemengde werkgroep
• 1 bijeenkomst met Belgische en Nederlandse scholen
• 2 burgemeesters planten gezamenlijk krokussen
• VVV Zundert en Toerisme Wuustwezel organiseren samen wandel-  
	 en	fietstochten
• Nederlandse en Belgische school ontmoeten elkaar bij
• krokusplanten en trakteren op koekjes 
• heemkundigen NL en BE wisselen kennis uit en werken samen als  
 gidsen 
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Colofon
© 2017

De Dodendraad Leeft 
is een project van 

Stichting Verhalis
Jeroen Neus en 
Carine van Vugt

foto’s
Verena Martens
Wezel op de foto
Verhalis

informatie
www.verhalis.nl
info@verhalis.nl
facebook.com/dodendraad en wordt ondersteund door
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Het krokuslint tussen Wuustwezel en Zundert 
is tot stand gekomen in samenwerking met

en door crowdfunding via
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www.verhalis.nl
info@verhalis.nl
+31(0)768200195


