
Provinciehuis West-Vlaanderen, dienst Cultuur,

Koning Leopold III-laan 41

B-8200 Brugge

Sophie Muyllaert 

Tel.: 00 32 50 40 35 77

E-mail: sophie.muyllaert@west-vlaanderen.be

Partners | Syndicat Mixte de la Côte d’Opale (F), stad Ostende (VL), 

stad Menin (VL), stad Nieuwpoort (VL), stad Ypres (VL), VVV Lo-Reninge, 

Office de Tourisme de Bergues (F), Office de Tourisme de Cassel (F), stad 

Gravelines (F), stad Furne (VL)

Totaal budget | € 920 906,80 waarvan € 312 684,50 EFRO

Website | www.fortifications.org

Doelstelling
Het Netwerk van Versterkte Steden is een samenwerking tussen 

negentien steden die door de geschiedenis met elkaar verbonden 

zijn en die hetzelfde doel nastreven: hun versterkt erfgoed bewa-

ren en openstellen voor het publiek. Dankzij dit project konden di-

verse versterkte plaatsen beter toegankelijk worden gemaakt voor 

het grote publiek en in het bijzonder voor personen met een be- 

perkte mobiliteit. Het thema ‘versterkt erfgoed’ werd ook gepromoot 

in het onderwijs: er werden schooluitwisselingen georganiseerd en 

lessen gegeven over de taal, geschiedenis en aardrijkskunde van 

de partners. Daarnaast heeft het project ICT-middelen ingezet om 

de bezoeken aan de versterkte steden aantrekkelijker te maken. Zo 

werd bijvoorbeeld gezocht naar het meest geschikte audiosysteem 

voor openluchtrondleidingen. Tot slot werden in en om elke stad 

een aantal wandelroutes gerealiseerd en werd een wandelgids ge-

publiceerd. 
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Totaal budget | € 967 685,90 waarvan € 273 281,43 EFRO

Website | www.fortifications.org

Doelstelling
Tijdens deze tweede fase hebben de partners de toegankelijkheid 

van een aantal plaatsen verder verbeterd. Ze hebben zes wandel-

tochten ontwikkeld voor het grote publiek. Westkans, een bureau 

voor toegankelijkheidsadvies, heeft geholpen om die wandelingen 

ook toegankelijk te maken voor personen met een handicap. De 

wandelpaden brengen de bezoekers langs versterkte kastelen, 

burchten en verdedigingstorens, die het bewogen verleden van 

deze grenssteden weer tot leven brengen. Elk parcours wordt be- 

schreven in een fraaie brochure met extra informatie voor rolstoelge- 

bruikers, gezinnen die met de kinderwagen op stap zijn of mensen 

die niet zo goed ter been zijn. Op enkele plaatsen werden speciale 

voorzieningen getroffen voor blinden en slechtzienden. Ook werd 

tijdens de tweede fase van het project de educatieve werking voor 

scholen versterkt. Een educatieve website werd ontwikkeld en di-

verse klasactiviteiten worden aangeboden, bijvoorbeeld bezoeken 

aan het erfgoed in Oostende, Gravelines (Grevelingen) en Dover.
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