
1

HERDENKINGSTOERISME TE 
VERKENNEN IN FRANKRIJK, 
BELGIË, DUITSLAND 
EN LUXEMBURG

PERSMAP
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Chattancourt loopgraven
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Land of Memory  
is een nieuwe toeristische bestemming 

dat de geschiedenis van de XXe eeuw onderzoekt  
tussen Frankrijk, België, Duitsland en Luxemburg. 

De bezoeker zal meer dan 80 herdenkings-sites ontdekken  
in verband met de wereldconflicten van de vorige eeuw. 

Tijdens de boeiende en meeslepende bezoeken worden de  
uitdagingen van vrede en Europese samenwerking duidelijk  
aan de hand van de getuigenissen van deze verschrikkelijke 

gebeurtenissen.
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EEN EUROPESE 
HERDENKINGPLAATS:  
EEN ONVERGETELIJK BEZOEK

De herdenking  
om te leren en groeien 
Voor de jongere generaties van Europa, zijn de 
twee wereldoorlogen nu ver weg en soms zelfs 
vergeten. 

Een gedetailleerde en geïnformeerde kennis 
van de omstandigheden die aanleiding gaven 
tot de wereld-conflicten van de XXe eeuw is 
echter essentieel om de wereld van vandaag 
te begrijpen en de samenwerkingsrelaties die 
de Europese landen en burgers vandaag bin-
den, te begrijpen. 

Voor gezinnen, jongeren, leraren en geschie-
denis liefhebbers, is Land of Memory een 
intense bestemming waar je het verleden 
rechtstreeks kunt verkennen 
op de plaatsen waar de gebeurtenissen 
plaatsvonden.

A fresh perspective 
and new activities
Land of Memory is een uitzonderlijk 
herdenkings-gebied van het geheugen. 
De grensoverschrijdende ligging maakt 
de samenwerking van het toerisme mogelijk 
tussen elk land en elke regio van het grondge-
bied, met een veelheid van standpunten en 
getuigenissen. 

Zo biedt de toeristische bestemming meer dan 
80 te bezoeken locaties, met ontmoetingen, 
verkenningen en nieuwe activiteiten, en dit 
in 4 verschillende landen. 

Bovendien, dankzij de nabijheid van bescher-
mde natuurgebieden, zoals het Ardense 
massief, de Moezelvallei, de bossen van de 
Argonne of de oevers van de Maas, kunt u 
een verblijf beleven dat net zo leerzaam is als 
verkwikkend en divers.

Huy fortBaugnez 44 Historical Museum

Baugnez 44 Historical Museum
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ABOUT 
THE LAND OF MEMORY

Land of Memory  
is zowel bereikbaar met de auto,  

als met de sneltrein vanuit Parijs, Brussel 
tot Luik, Les Trois-Domaines (Maas-TGV),  

of Luxemburg stad.

De geschiedenis wordt onthuld tijdens de  
bezoeken, dankzij het aanbod van ongewone 
activiteiten die uniek zijn in de wereld
 
De herdenkingsplaatsen bieden intense ervaringen om bezoekers 
onder te dompelen in het dagelijkse leven van de  hoofdrolspelers  
van die tijd: soldaten, verzetsstrijders burgers, enz., om de historische 
evocaties nog opvallender te maken.

Het bezoek van Land of Memory wordt gecombineerd 
met een rijk en gevarieerd toeristisch aanbod.
Ter plaatsen, profiteert de bezoeker van kwaliteitsaccommodatie (charmehotels, 
kastelen, erfgoed ongewone accommodaties, enz.), van talrijke vrijetijds-acti-
viteiten of zelfs culinaire ontdekkingen van lokale producten.  
Zo kan je momenten van ontspanning plannen tussen de bezoeken door  
de historische plaatsen. 

Liège-Guillemins station

Chattancourt loopvragen Kasteel van Clervaux
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Een bezoek aan Land of Memory is een echt avontuur, er zijn zoveel 
activiteiten en ontdekkingen te doen. In de loop van de bezoeken, 
begrijpt het publiek de militaire en civiele gebeurtenissen en stelt 
het zich vragen over het gemeenschappelijke verleden dat de Europese 
bewoners van de Grotere Regio* heeft gekenmerkt.

KAARTEN AND CIJFERS

Wie zijn de partners 
Land of Memory in de Grote Regio?
In België: de provincies Luik en Belgisch Luxemburg
Groothertogdom Luxemburg : Éislek
In Duitsland: Saarland

Dit grensoverschrijdend gebied, strategisch tijdens de we-
reldconflicten, is getuige geweest van belangrijke historische 
momenten, het is een zeldzame plaats van emoties en leren.

begraafplaatsen

Forten

Gedenktekens

Monumenten

Musea en tentoonstellingen

Wandelroutes

Loopgraven

Steden

12
16
27
12
41
9
5
2

87 herdenkingsplaatsen 
om te bezoeken

Bois de la Paix à Bizory (Bastogne)

*

8
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ICONISCHE 
HISTORISCHE 
PLAATSEN 

De bestemming Land of Memory  
belicht de typische plaatsen  
van het gebied van de regio,  

het zijn plaatsen die definitief hun 
stempel hebben gedrukt op de Eu-

ropese en internationale geschiedenis, 
zoals Bastogne, Verdun en de vers-

terkte Forten rond Luik. 

Het gebied is uitgestrek en,  
het is perfect mogelijk om meerdere 

dagen door te brengen op de bestem-
ming en een herdenkings en educatieve 

excursie af te wisselen met typische 
plaatsen, ontdekkingen en natuurwan-

delingen and nature walks.

De emblematische plaats van Verdun 
heeft een bepaalde inspanning gedaan 
om het bezoek van de slagvelden inte-
ractief te maken, speciaal voor het jonge 
publiek. 
 
De geluids- en lichtshow 
“Des Flammes à la Lumière” keert terug op 
de geschiedenis van de Slag van Verdun 
met een indrukwekkende enscenering.
Met meer dan 250 acteurs op het toneel 
en meerdere speciale effecten, maakt de 
show indruk op een publiek van alle leefti-
jden en dat op vrijdag- en zaterdagavond 
van juni tot eind juli.

Voor de jongste bezoekers, bieden 
sommige sites «speciaal voor kinderen» 
bezoekboekjes aan.

Zo wordt het bezoek aan het slagveld van 
Verdun voor kinderen gedaan samen met 
Vadrouille la Grenouille (boekje verkrijg-
baar bij het Office du Tourisme van Ver-
dun) doorheen  een 13km lang 
gevechtsparcours in het slagveld.

LES SITES HISTORIQUES EMBLÉMATIQUES

«Des Flammes à la Lumière» - Verdun

VOOR DE 
JONGSTEN

Fleury before Douaumont

https://www.landofmemory.eu/nl/sites-historiques/nurses-bastogne-memorial/
https://www.landofmemory.eu/nl/sites-historiques/ville-verdun/
https://www.landofmemory.eu/nl/sujets-thematiques/position-fortifiee-liege/
https://www.landofmemory.eu/nl/sujets-thematiques/position-fortifiee-liege/
https://www.landofmemory.eu/nlsujets-thematiques/position-fortifiee-liege/
https://www.landofmemory.eu/nl/itineraires/itineraire-poilus/
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Ossuarium van Douaumont

1. Beleef de strijd van Verdun  
 
Verdun is een unieke plaats in de wereld, dit slagveld 
illustreert de gruwel van de oorlog net zoveel als de 
solidariteit tussen soldaten. Meer dan 60 miljoen 
granaten werden afgevuurd tijdens deze 300 dagen 
en 300 nachten van gevecht. Meer dan honderd jaar 
later draagt de plaats nog steeds de littekens van 
deze stortvloed en van het geweld van dit gevecht. 
 
Hoewel het bos en de natuur hun plaats hebben 
terug-gevonden rond het slagveld, kan men nog 
steeds de loopgraven zien, de vestingwerken en 
de verwoeste grond. In het hart van Verdun, laat 
de ondergrondse citadel, een echte stad onder de 
stad, ons de organisatie achter de strijd ontdekken. 
We voelen de ervaring van de soldaten, het bezoek 
is een echte onderdompeling in de geschiedenis. 
 
De site van Verdun is zo rijk aan informatie dat het 
beter is om minstens twee dagen te plannen ter 
plaatse. Het Memorial Verdun is de eerste halte  
op de rondleiding, volledig gerenoveerd in 2016 
voor een meer intensere ervaring. De volgende 
halte is de Ossuarium van Douaumont een 
herdenkingsplaats voor de niet-geïdentificeerde 
soldaten die sneuvelden op het slagveld van Verdun. 
Tenslotte, de 9 verwoesten dorpen in de Maas  zijn 
eveneens indrukwekkend om te bezoeken, omdat 
ze letterlijk van de kaart werden geveegd tijdens de 
aanvallen van de slag om Verdun in 1916. Sindsdien 
heeft de toestand van de grond en de aanwezigheid 
van granaten elke wederopbouw verhinderd. 

2. De slag bij Verdun bekeken 
van Duitse zijde  
 
Om een 360° inzicht te krijgen van het 14-18 conflict, 
is het interessant om naar de kant van de Duitse 
linies te gaan! Een discreet en kronkelend pad geeft 
toegang tot Kamp Marguerre, een voormalig Duits 
kamp.  
 
In teamverband ga je op pad om de plannen van het 
Duitse leger, die midden in het bos verborgen zitten, 
te verijdelen. Dit parcours is een mengeling van een 
ontsnappingsspel en een openluchtschattenjacht 
en maakt deel uit van het Explor Game® Portes de 
Verdun.

Kamp Maguerre - Spincourt

Memorial Verdun

ICONISCHE
HISTORISCHE PLAATSEN

TER PLAATSE 
TE BELEVEN

https://www.landofmemory.eu/nl/sites-historiques/memorial-verdun/
https://www.landofmemory.eu/nl/sites-historiques/ossuaire-douaumont/
https://www.landofmemory.eu/nl/sites-historiques/villages-detruits/
https://www.landofmemory.eu/nl/sites-historiques/villages-detruits/
https://www.landofmemory.eu/nl/sites-historiques/camp-marguerre/
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Historisch Museum 44 december

3. De Slag om de Ardennen 
herbeleven 
 
De stad Bastogne stond in het middelpunt van de 
gevechten in de winter van 1944, en werd zo on-
geveer het symbool van het geallieerde verzet. 
Sterker dankzij haar verleden heeft Bastogne een 
herdenkingstoerisme ontwikkeld dat de jongere 
generaties sensibiliseert voor de democratische 
waarden. 
 
The Bastogne War Museum, worden bezoekers 
ondergedompeld in de Tweede Wereldoorlog met 
multisensoriële voorstellingen, honderden originele 
voorwerpen en een parcours dat het verhaal vertelt 
van vier personages uit het hart van de Slag om de 
Ardenne. Het pakket «Eén dag» combineert het au-
diogeleide bezoek van het museum en de toegang 
tot 4 bewegwijzerde historische wandelingen.  
 
Op enkele kilometers afstand onthult  het museum 
van la Roche-en-Ardenne een minder bekende 
episode uit de Slag om de Ardennen, de vernietiging 
van de stad door geallieerde vliegtuigen en de bevri-
jding door de Britten (Welsh en Schots). In hetzelfde 
gebied, concentreert het  Manhay Geschiedenis 
Museum 44 zich op de gevechten tussen elite-een-
heden van beide kanten, Amerikaans en Duits. 
 
Om het onderwerp verder uit te diepen, biedt het  
Historish Museum December 44 in La Gleize een 
chronologisch en thematisch parcours aan dat het 
verhaal vertelt van de Slag om de Ardennen en het 
einde van de Tweede Oorlog. 
 
Tenslotte toont, het Herdenkingsmuseum  
in Thimister-Clermont de persoonlijke verhalen van 
mannen en vrouwen die op de een of andere manier 
vochten tijdens de Tweede Wereldoorlog, en meer 
bijzonder tijdens de gruwelijke winter van 1944-45. 
Wat de ervaring echt uniek maakt: de verhalen wor-
den verteld door een echte getuige van de oorlog

Herdenkingsmuseum

Bastogne War Museum

ICONISCHE
HISTORISCHE PLAATSEN

https://www.landofmemory.eu/nl/sites-historiques/bastogne-war-museum/
https://www.landofmemory.eu/nl/sujets-thematiques/bataille-des-ardennes-land-of-memory/
https://www.landofmemory.eu/nl/sujets-thematiques/bataille-des-ardennes-land-of-memory/
https://www.landofmemory.eu/nl/sites-historiques/musee-bataille-ardennes-roche-en-ardenne/
https://www.landofmemory.eu/nl/sites-historiques/musee-bataille-ardennes-roche-en-ardenne/
https://www.landofmemory.eu/nl/sites-historiques/manhay-history-44-museum/
https://www.landofmemory.eu/nl/sites-historiques/manhay-history-44-museum/
https://www.landofmemory.eu/nl/sites-historiques/december-44-historical-museum/
https://www.landofmemory.eu/nl/sites-historiques/remember-museum-39-45/
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The Family of Man 

Ontdek de geschiedenis van  
het Groothertogdom Luxemburg 
tijdens de nazi-periode 
 
Het Pad van de Voorijgangers volgt de route van 
de verzetsstrijders en dienstontduikers tegen 
het nazi-regime in het Groothertogdom Luxem-
burg. Tweepaden vertrekken vanaf het station van 
Troisvierges, één van hen volgt de grensoverschri-
jdende routes die door de smokkelaars gebruikt 
werden, terwijl de andere zich richt op het verzet en 
ons naar het Auschwitz monument brengt bij het 
klooster van Cinqfontaines Convent. 
 
De applicatie «Bezoek Éislek» verrijkt deze ervaring 
met video en audio getuigenissen, langs de weg. 
 
Een ander pad om te volgen is de  Sentier du Sou-
venir(herdenkingsweg) in de bossen van Schu-
mannseck, een strategisch kruispunt in de Slag om 
de Ardennen. Ongeveer 60 levensgrote silhouetten, 
genomen van foto’s uit die tijd, dompelen de wan-
delaar onder in de atmosfeer en emotie van deze 
tragische gebeurtenissen. 
 
De toepassingen «Bezoek Éislek» en «Nächst Sta-
tioun» voegen spannende aanvullingen toe aan  
de ontdekking van deze herdenkingsplaats.  
 
Ne deze twee rondleidingen, en om nog meer de 
feiten te beleven biedt  het Museum voor Militaire 
Geschiedenis, een onpartijdige en treffende sce-
nografie aan om de waargebeurde verhalen van de 
veteranen te illustreren. 
 
Tot slot, voor de liefhebbers van fotografie, beschikt 
het Château de Clervaux over «The Family of Man», 
een UNESCO Memory of the World fototentoonstel-
ling.  Oorspronkelijk ontstaan in de context van 
de Koude Oorlog, bevordert deze prachtige 
tentoonstelling vrede en begrip tussen naties.

ICONISCHE
HISTORISCHE PLAATSEN

https://www.landofmemory.eu/nl/sites-historiques/sentier-des-passeurs/
https://www.landofmemory.eu/nl/sites-historiques/abbaye-couvent-cinqfontaines/
https://www.landofmemory.eu/nl/sites-historiques/sentier-souvenir-schumannseck/
https://www.landofmemory.eu/nl/sites-historiques/sentier-souvenir-schumannseck/
https://www.landofmemory.eu/nl/sujets-thematiques/combats-schumannseck-land-of-memory/
https://www.landofmemory.eu/nl/sujets-thematiques/combats-schumannseck-land-of-memory/
https://www.landofmemory.eu/nl/sites-historiques/musee-national-histoire-militaire/
https://www.landofmemory.eu/nl/sites-historiques/exposition-family-man/
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Museum voor Militaire Geschiedenis in DiekirchMuseum voor Militaire Geschiedenis in Diekirch

https://www.landofmemory.eu/nl/sites-historiques/musee-national-histoire-militaire/
https://www.landofmemory.eu/nl/sites-historiques/musee-national-histoire-militaire/
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ONGEWONE EN 
MEESLEPENDE  
ERVARINGEN

De bestemming wenst alle doelgroepen  
en vooral jongeren aan te trekken,  

of het nu in een educatieve  
of toeristische context is.

Daartoe biedt elke route meeslepende  
en levendige ervaringen om aan  

te voelenhoe het dagelijks leven was in 
de tijd van het conflict.

Ondergrondse Citadelle van Verdun

Een meeslepende website   traceert de levens van ver-
schillende mensen die betrokken waren bij de conflicten 
van de 20e eeuw. De voorgestelde historische feiten en 
de beleefde gebeurtenissen helpen het jonge publiek 
bewust te worden van de oorzaken en gevolgen van de 
Geschiedenis. Deze ervaring is bedoeld om de jon-
gere generaties bewust te maken van de waarden van 
vrede en Europese samenwerking. Ontworpen als een 
interactief stripboek is het een uitstekend educatief 
hulpmiddel voor tieners. 

Voor middelbare scholieren is een bezoek aan het Land 
of Memory een belangrijk onderdeel van hun studie. 
De geschiedenis van totalitaire regimes en de vorming 
van de Europese Gemeenschap in de nasleep van twee 
wereldoorlogen worden diepgaand behandeld tijdens 
de middelbare school. 

Deze onderwerpen zijn essentieel in de geopolitieke 
geschiedenis en Land of Memory stelt studenten voor 
om deze onderwerpen op een levendige manier uit te 
diepen.

VOOR DE 
JONGSTEN

Ondergrondse Citadelle van Verdun

http://experience.landofmemory.eu/nl/
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GEWOONEN EN 
MEESLEPENDE ERVARINGEN

TER PLAATSE 
TE BELEVEN

1. Explore the Ondergrondse Citadelle 
van Verdun* in augmented reality. 
 
Verdun heeft onlangs een nieuwe bezoekerserva-
ring ingehuldigd in de ondergrondse galerijen van de 
Citadel. Uitgerust met een augmented reality bril, 
duikt de bezoeker in de herinnering van de Citadel 
en ontdekt de ervaringen van de soldaten van 14-18, 
dankzij projecties en andere speciale effecten. 
 
In de voetsporen van soldaat Jean Rivière en zijn 
kameraden, deelt het publiek de intense momenten 
beleefd in Citadelle Souterraine en ontdekt zij de 
gebeurtenissen die van deze plek een symbool  
van moed hebben gemaakt van de soldaten van 
de Grote Oorlog.

Chattancourt loopvragen

*Dit bezoek is niet geschikt voor kinderen onder de 8 jaar of voor mensen die aan claustrofobie lijden.  
De constante temperatuur van deze plaats is ongeveer 8°C, zelfs in de zomer.

2. De leefomstandigheden van de 
soldaten in de loopgraven ervaren 
 
Een andere indrukwekkende ervaring is het bezoek 
van de  Chattancourt loopgraven (Frankrijk).  
 Vrijwilligers ontvangen aan de ingang de bezoekers 
in klederdracht van toen. 
 
De loopgraaf is volledig gereconstrueerd, zodat 
iedereen de extreme leefomstandigheden kan erva-
ren van de soldaten in de Grote Oorlog.  
  
De route wordt uitgelegd en voorgesteld door 
gepassioneerde gidsen die altijd bereid zijn om 
verhalen te vertellen over soldaten. De shop ver-
koopt ambachten uit loopgraven, gemaakt door de 
soldaten zelf, tijdens hun lange wachturen, om de 
verveling te doden, de angst en de vermoeidheid 
voor het vertrek naar de aanval.

Chattancourt loopvragen

Ondergrondse Citadelle van Verdun

https://www.landofmemory.eu/nl/sites-historiques/citadelle-souterraine/
https://www.landofmemory.eu/nl/sites-historiques/citadelle-souterraine/
https://www.landofmemory.eu/nl/sites-historiques/tranchee-chattancourt/
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3. Een nacht doorbrengen  
als een soldaat op wacht  
voor de vijand 
 
Het Fort van Lantin, een van de 16 Forten rond Luik 
(België), biedt groepsbezoekers de mogelijkheid om 
een nacht in een voormalige garnizoenszaal door te 
brengen voor een meer levensechte ervaring.  
 
Een ongewone accommodatie voor de meest avon-
tuurlijken die hieraan ongetwijfeld onvergetelijke 
herinneringen zullen bewaren.

4. Het meemaken  
van een bomaanslag zoals in 39-45 
 
In het 101st Airborne Museum (België), kan de be-
zoeker genieten van een scenografie rijk aan details 
en antieke voorwerpen. 
 
De ongewone ervaring van dit museum? De recons-
tructie van een kelder waar burgers werden ge-
bracht aan het einde van het bezoek. We duiken in 
het hart van bomaanslagen van de Tweede Werel-
doorlog dankzij een soundtrack die zowel angstaan-
jagend als realistisch is.

Fort van Lantin

101st Airborne Museum in Bastogne

101st Airborne Museum in Bastogne

GEWOONEN EN 
MEESLEPENDE ERVARINGEN

https://www.landofmemory.eu/nl/sites-historiques/fort-lantin/
https://www.landofmemory.eu/nl/sites-historiques/101st-airborne-museum-bastogne/
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Wat is er meer inspirerend dan in de de 
voetsporen te treden van onze helden 

uit onze favoriete films en boeken?

 
Veel plaatsen in het Land of Memory 

gebied zijn het toneel geweest  
van gebeurtenissen die  

in fictie zijn opgetekend.
 

Waarom geschiedenis niet op  
een andere manier ontdekken?

ROMANESKE 
INSPIRATIE 
BRONNEN Fort Eben-Emael

Fort Eben Emael 

Het stripverhaal  Robbedoes en Kwabbernoot  
door Emile Bravo die in de Robbedoes aflevering  
voorkomt, «Hoop ondanks alles», een spannend verhaal 
in het Land of Memory gebied. 

Inderdaad, terwijl Robbedoes een hotelbediende is in 
Brussel en deel neemt aan het Verzet, gaat Kwabber-
noot naar het Belgische leger en sluit zich aan bij het 
garnizoen van het Fort Eben-Emael (België).

Om te doen zoals Fantasio doet in zijn avontuur, kunnen 
kinderen de ondergrondse bijzonder lange galerijen 
bezoeken of een thematische rondleiding maken door 
het fort over het leven van de soldaten, aan het begin 
van de tweede wereldoorlog.

VOOR DE 
JONGSTEN

https://www.landofmemory.eu/en/oeuvres/the-spirou-and-fantasio-comics-in-wartime/
https://www.landofmemory.eu/nl/sites-historiques/fort-eben-emael/
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1. Ontdek de getuigenis van schrijvers 
die deelname aan het gevecht  
 
De beste manier om de intense emoties te voelen 
die de soldaten van de Eerste Wereldoorlog hebben 
meegemaakt, is door de meesterwerken te lezen 
van de strijdende schrijvers, zoals « Ceux de 14 »  
 
Het boek « Paroles de Poilus » uitgegeven door 
Jean-Pierre Guéno, is een selectie van honderd brie-
ven en getuigenissen van soldaten die ons kennis 
laten maken met hun dagelijkse leven tijdens de 
Grote Oorlog.  
 
Om hulde te brengen aan deze schrijvers of om 
jezelf onder te dompelen in hun herinneringen, kan 
je bezinnen bij de Nécropole Nationale van Saint-
Rémy-la-Calonne en langs de Crête des Éparges 
(Frankrijk) wandelen.

TER PLAATSE 
TE BELEVEN

Crête des Éparges

ROMANESKE
INSPIRATIEBRONNEN

Ossuarium van Douaumont

2. Het tragisch verhaal van het 
«fusillés pour l’exemple» beleven 
 
Wij staan machteloos tegenover het flagrante onre-
cht waarvan de «neergeschotenen» het slachtoffer 
zijn door het kijken naar Stanley Kubrick’s  « Paths of 
Glory »,  Deze anti-militaristische film, uitgebracht 
in 1957, was geïnspireerd op waar gebeurde feiten, 
met name de zaak van de Fleury gefusilleerden of de 
zaak van de korporaals van Souain. 
 
In beide gevallen, werden Franse soldaten geëxe-
cuteerd omdat ze weigerden deel te nemen aan 
nutteloze aanvallen tussen 1916 en 1918. Dit on-
derwerp werd veel besproken in de XXe eeuw. 
 
Om meer te weten te komen, ga je naar het dorp 
Fleury-devant-Douaumont voor de gedenksteen 
en naar het  Ossuairium van Douaumont, waar je de 
laatste brief kan lezen van één van de gefusilleerden 
aan zijn vrouw.

https://www.landofmemory.eu/nl/oeuvres/ceux-de-14/
https://www.landofmemory.eu/nl/oeuvres/paroles-de-poilus/
https://www.landofmemory.eu/nl/oeuvres/les-sentiers-de-la-gloire/
https://www.landofmemory.eu/nl/oeuvres/les-sentiers-de-la-gloire/
https://www.landofmemory.eu/nl/sites-historiques/ossuaire-douaumont/
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3. De heldendaden van Generaal 
Patton herinneren 
 
Het veelbekroonde meesterwerk «Patton: Lust for 
Glory», geregisseerd door Franklin J. Schaffner en 
geschreven door Francis Ford Coppola in 1970, gaat 
over de gebeurtenissen die de beroemde generaal 
in Bastogne meemaakte.  
 
Sinds zijn eerste ontmoeting met Duitse troepen in 
Tunesië tot de Slag om de Ardennen, faalde Patton’s 
militaire genialiteit nooit wanneer het nodig was. 
 
Bastogne en zijn vele musea, evenals de Luxem-
bourg American Cemetery and Memorial brengen 
hulde aan de soldaten van de 101st Airborne Divisie 
die Patton uit een Duitse val redde tijdens de winter 
van 44-45.

General Patton Memorial Museum in EttelbruckGeneral Patton Memorial Museum in Ettelbruck

ROMANESKE
INSPIRATIEBRONNEN
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LANDOFMEMORY.EU

Bois de la Paix - Bizory-Bastogne

VOORBEREIDING 
VAN UW VERBLIJF 

OP DE TOERISTISCHE SITE

De website landofmemory.eu helpt de reiziger 
bij het organiseren van zijn verblijf door ver-

schillende manieren te belichten om deze ver-
kenning te benaderen. 

 
Er worden vier benaderingen voorgesteld om 
een reis van een dag, een weekend of zelfs een 

week te organiseren

1.  Dompel je onder in de geschiedenis 
dankzij de toonaangevende sites  
 
De bezoeker ontdekt Verdun, Luik,  
Bastogne of zelfs het Groothertogdom 
Luxemburg, de belangrijkste plaatsen  
die getuigen van de gebeurtenissen 
die in de regio plaatsvonden tijdens  
de 1e of de 2e wereldoorlog.  
> See zie de herdenkingsplaatsen 

2. Ontdek het leven en de heldendaden 
van de soldaten en de burgers tijdens de 
conflicten 
 
Deze benadering is bijzonder interessant 
voor jongeren, die zich met de getuigen van 
toen zullen kunnen identificeren. 
> Bekijk de getuigenissen  

3. De bestemming aansnijden 
via plots van romans of films 
 
Door de stappen van een fictief personage 
te volgen, wordt de geschiedenis van deze 
conflicten benaderd op een veel boeiender 
manier. 
> Bekijk werken

4. Kies een toeristische route  
volgens een historisch thema 
 
Er worden verschillende routes voorgesteld, 
afhankelijk van de duur van het verblijf en de 
belangstelling van de bezoeker (geschiede-
nis, sensaties, natuur...). 
> Bekijk de reisroutes

https://www.landofmemory.eu/nl
https://www.landofmemory.eu/nl/sites-historiques/en/
https://www.landofmemory.eu/nl/s-inspirer-des-heros/
https://www.landofmemory.eu/nl/voyager-dans-le-temps/
https://www.landofmemory.eu/nl/itineraires-touristiques/
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Citadelle van Verdun

HET PROJECT
LAND OF MEMORY

HET PROJECT 
LAND OF MEMORY

EEN GROOT PROJECT  
VAN EUROPESE SAMENWERKING

Land of Memory is het resultaat van een 
Europees samenwerkingsproject INTER-
REG V Grande Région, waarbij Franse,  
Belgische, Luxemburgse en Duitse toeris-
tische partners betrokken werden.

Renovatie of nieuwbouw van 
toeristische herdenkingssites 
 
Dit Europese programma steunt de renovatie en de 
aanleg van nieuwe herdenkingsplaatsen zoals het Bois 
Jacques, het Herdenkingspad op het Schumannseck 
Memorial Trail (bij Wiltz), de Citadel van Verdun, Forten 
van Vaux and Douaumont, Het Kamp Marguerre, het 
Museum van Latour en het Herdenkingscentrum van 
Rossignol.

Stel je groepsreizen samen 
weg van de platgelopen paden 
 
De groepsreizen zijn hoofdzakelijk gericht op scholen en 
culturele verenigingen. Dankzij de netwerkvorming van 
actoren kunnen wij een verblijf op maat aanbieden voor 
een intense beleving. 
 
Informatie en rondleidingen op  
groepen-landofmemory.eu

https://www.landofmemory.eu/nl/sites-historiques/bois-jacques/
https://www.landofmemory.eu/nl/sites-historiques/bois-jacques/
https://www.landofmemory.eu/nl/sites-historiques/sentier-souvenir-schumannseck/
https://www.landofmemory.eu/"Voici des lunettes fabriquées avec du marc de café et avec de l'huile de ricin. Vous connaissez?On vous explique tout sur notre page Seed Lunettes Durables."/sites-historiques/citadelle-souterraine/
https://www.landofmemory.eu/nl/sites-historiques/citadelle-souterraine/
https://www.landofmemory.eu/nl/sites-historiques/fort-vaux/
https://www.landofmemory.eu/nl/sites-historiques/fort-douaumont/
https://www.landofmemory.eu/nl/sites-historiques/camp-marguerre/
https://www.landofmemory.eu/nl/sites-historiques/musee-baillet-latour/
https://www.landofmemory.eu/nl/sites-historiques/centre-interpretation-grande-guerre-rossignol/
https://www.landofmemory.eu/nl/sites-historiques/centre-interpretation-grande-guerre-rossignol/
https://www.groepen-landofmemory.eu/?origine=switchLangue
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Our Common Heritage - exposition Land of Memory Website - Land of Memory

Before the War - Land of Memory Game

Om de ontdekking 
te vergemakkelijken  
van Land of Memory

Een website om uw bezoek van Land of Memory  
te organiseren > Zie website

1. Touristische website 

Voor de jongsten, de ontdekking van de geschiede-
nis dankzij een website met verhalen in de vorm van 
een interactief stripboek.   > Zie website

2. Educatieve en meeslepende website

Dit is een originele en unieke tentoonstelling die de 
geschiedenis schetst van de grensoverschrijdende ge-
bieden van Land of Memory, vanaf de Belle Epoque tot 
de oprichting van Europa. Een verhaal gepresenteerd 
door middel van een spectaculaire en meeslepende 
beleving in een container, en 5 gigantische fotoalbums 
die het verhaal vertellen van het leven van burgers 
doorheen 5 periodes van de 20ste eeuw. 
 
Een website presenteert de volgende data en plaatsen 
van de tentoonstelling. Het publiek kan eigen foto’s 
uit die periode delen om ze, indien geselecteerd, in de 
tentoonstelling te zien. > Bekijk de  agenda

3. De tentoonstelling Our Common Heritage

Het gezelschapsspel «Before the war» 
De spelers zijn elk verantwoordelijk voor een Europees land 
en moeten keuzes maken en allianties sluiten,  
die resulteren in vrede of oorlog. 
 
Het doel is om te leren over de geschiedenis van de XXe 
eeuw terwijl ze het gebied van Land of Memory ontdek-
ken.

Dit spel is momenteel beschikbaar voor scholen  
en verenigingen op verzoek 
(contact:  info@landofmemory.eu). 
 
Het zal binnenkort te koop zijn.

HET PROJECT
LAND OF MEMORY

HET PROJECT
LAND OF MEMORY

https://www.landofmemory.eu/nl
https://www.experience.landofmemory.eu/nl/
https://www.expo.landofmemory.eu/index.php/nl/home-page/


3938

BEZOEK EISLEK 
https://www.visit-eislek.lu/

OFFICIËLE WEBSITE VAN HET TOERISME IN LUXEMBURG BELGIË 
https://www.luxembourg-belge.be/

 

IDELUX OVERHEIDSPROJECTEN 
www.idelux.be

FEDERATIE VOOR TOERISME VAN DE PROVINCIE LUIK 
www.liegetourisme.be

MEUSE ATTRACTIVITÉ 
https://www.lameuse.fr/

TOURISME GRAND VERDUN
https://www.tourisme-verdun.com/ 

PERS CONTACT
Headerpop
Emma ROSPERT
Tel : +32 (0) 470 69 91 04 
Email : emma@headerpop.be 

PERSINHOUD

Mardasson

PARTNERS VAN HET  
LAND OF MEMORY PROJECT 

PERS CONTACTS 
AND FOTOS

ADRESSEN LIJST

FOTOLINKS

WEBSITE

NIEUWS 2022

https://www.visit-eislek.lu/
https://www.luxembourg-belge.be/
http://www.idelux.be
http://www.liegetourisme.be
https://www.lameuse.fr/
https://www.landofmemory.eu/nl/sites-historiques/bois-jacques/
https://www.tourisme-verdun.com/
https://www.landofmemory.eu/nl/sites-historiques/fort-douaumont/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QHudbzfnLY7MrMtGwPsTtnkQf5_cZzjtVgzdGmxcxs8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q6b7TR8E7_aXJJ0QrtYX_fi4RrP0ZHac?usp=sharing
https://www.landofmemory.eu/nl
https://www.landofmemory.eu/nl
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EEN REIS NAAR DE HERDENKINGS 
PLAATSEN UIT ONZE GESCHIEDENIS


