
Op het commando ’allemaal dekking!’ schuilen we in de Duitse oorlogsbunker, uit het 
zicht van de camera voor de 360-gradentour 

 
Roos en Susanne Meeuwissen van 360 Superview zetten de camera klaar voor opname. 
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WIJK AAN ZEE 

De buitenopnames moeten straks nog maar een keer over. De miezerregen maakt de 
twee bolvormige ogen aan weerszijden van de 360-gradencamera al te vochtig. Naar 
binnen dus: de Kürverbunker in voor opnamen. 

De zussen Suus en Roos Meeuwissen van 360 Superview zijn deze week begonnen met het 
virtueel toegankelijk maken van de bunkers van Wijk aan Zee. Rondje Wijk aan Zee had 
sinds vorig jaar al een app gelanceerd nu het vanwege de coronamaatregelen zo lastig is om 
bezoekers te ontvangen. Met deze opnamen kun je straks op je laptop op telefoon ook echt 
binnen kijken. 

De 3d-bunkerwandeling is ondertussen al de zoveelste virtuele ontsluiting die 360 Superview 
sinds een klein jaar maakt. Het idee voor dit soort producties ontstond eigenlijk vanzelf toen 
bij EMB Audio Visuals, het bedrijf van Suus en haar echtgenote Eric Beekman, vorig jaar 
vanwege corona alles stil dreigde te vallen. Inmiddels is 360 Superview een eigen tak binnen 
EMBAV. Museum Kennemerland, het Nova College, Bierbrouwerij Noord-Holland, herberg 
Be My Guest en tal van anderen gingen al voor; aan 3d-tours van Duin en Kruidberg en 
Kaasfort Amsterdam wordt momenteel gewerkt. En aan die van de bunkers van Rondje Wijk 
aan Zee dus. 



„Het is vooral het licht dat hier een uitdaging is”, zegt Roos. „Of eigenlijk het gebrek eraan.” 
Suus: „Het is zoeken naar de balans: maken we de beelden te licht dan doen we de 
werkelijkheid te zeer geweld aan, maken we ze te donker dan zie je bijna niks. De kracht van 
een 360-graden tour is natuurlijk dat je zo dicht mogelijk bij de echte beleving komt te zitten.” 

Atlantikwall 

Voor de meest authentieke beleving zou je eigenlijk ruim 75 jaar terug in de tijd moeten, toen 
Duitse soldaten hier waren gelegerd, eigenlijk in afwachting van wat nooit kwam – of althans 
niet hier. De bunkers zijn onderdeel van de gigantische, ruim vijfduizend kilometer lange 
Atlantikwall die de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog langs de kust aanlegden om zich 
tegen een geallieerde invasie te verdedigen. Een vitrinekasten met vondsten herinnert aan die 
tijd. Tussen de typische Tweede Wereldoorlog-memorabilia spreken vooral de leeg geknepen 
tube tandpasta, de tandenborstel en de kleine parfumflesjes tot de verbeelding. Die soldaten 
moeten zich hier stierlijk hebben verveeld. 

 
 

 
Overleg met gids Dario Lo Cascio. 
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De 3d-tour door deze en de twee andere bunkers die Rondje Wijk aan Zee in beheer heeft, 
wordt interactief. Wat dat betreft is er nu absoluut geen gevaar voor verveling. Een aantal 
zaken in de bunkers word aanklikbaar. Gids Dario Lo Cascio wijst naar de informatieborden 
met interviews van ooggetuigen: ,,Wat je daar ziet, zijn eigenlijk uitgeschreven interviews van 
filmpjes die we hebben gemaakt. Die filmpjes kunnen we hier ter plekke niet laten zien, maar 
straks wel in die digitale tour.” 



Roos: „Wat misschien wel het allergaafst is, is dat we hier ook met een virtueel personage 
gaan werken. Bezoekers zullen straks ontvangen worden door iemand die ze in beeld zien - 
een Duitse officier, denken we nu. Met de techniek van nu kun je zoveel.” 

Schuilen 

De apparatuur wordt ondertussen steeds kleiner. De camera waarmee de zussen de beelden 
maken, is kleiner dan menige mobiele telefoon. Twee 180-gradenlenzen aan beide zijden 
zorgen voor een complete blik rondom. Suus: „Maar eigenlijk is het maken van de beelden 
nog het eenvoudigs. Het gaat om het vertellen van het verhaal. Dat maakt het boeiend.” 

Verhalen genoeg in en om de bunkers van de Atlantikwall. Straks zullen ze weer een stukje 
meer tot leven zijn gekomen. 

Toch is het maken van zo’n 360 graden foto ook best nog even spannen, zeker als je in een 
bunker zit. Met een ’even allemaal dekking!’ wordt het kleine gezelschap aanwezigen 
gemaand vooral uit beeld te verdwijnen. En zo schuilen we in een bunker, uit het zicht van de 
camera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een paar jaar geleden opnieuw ingericht naar een idee van hoe het geweest kon zijn. 
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Subsidies 

De 3-tour van de bunkers van Rondje Wijk aan Zee kan gemaakt worden dankzij subsidies en 
giften van het Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Triarcus, de TIP en de gemeente 
Beverwijk. De tour zal naar verwachting van 1 mei te zien zijn op de website van het Rondje. 
 


