
Aan de grens: tabak,  
douane, fraude en tradities

Stad Wervik 

Sint-Maartensplein 16

B-8940 Wervik 

Vincent Verbrugge 

Tel.: 00 32 56 30 01 01

E-mail: tabaksmuseum@wervik.be

Partners | Commune de Godewaersvelde (F), De Abeel vzw (VL).

Totaal budget | € 879.149 waarvan € 351.657 EFRO

Website | www.tabaksmuseum.be

Doelstelling
De drie projectpartners hebben via dit project een stuk gezamenlijke 

geschiedenis opnieuw tot leven gebracht, meer bepaald het stuk dat 

te maken heeft met (tabaks)smokkel en douane. Die zaken waren het 

gevolg van de aanwezigheid van de Frans-Belgische grens. Op de drie 

sites werden tentoonstellingen opgezet: het museum van het grensleven 

(Godewaersvelde), het Nationaal Tabaksmuseum (Wervik) en  

’t Kommiezenkot (Abeele).

Er werd informatie uitgewisseld en de duiding werd geactualiseerd. 

Door middel van gezamenlijke promotie probeerden de projectpart-

ners de bekendheid van de drie musea te verhogen en het aantal 

bezoekers van over de grens te vermeerderen. 

Partner | Commune de Godewaersvelde (F)

Totaal budget | € 150.000 waarvan € 60.000 EFRO

Doelstelling
Het betreft hier de tweede fase van het project ‘Aan de grens’. De 

drie projectpartners hebben via dit project een stuk gezamenlij-

ke geschiedenis opnieuw tot leven gebracht, meer bepaald het 

stuk dat te maken heeft met (tabaks)smokkel en douane. Die 

zaken waren het gevolg van de aanwezigheid van de Frans-Bel-

gische grens.  

De tweede fase zorgde voor een betere en gestructureerde 

profilering van de sites in het grensoverschrijdende cultuurtoe-

ristische landschap van de regio Nord-Pas de Calais en West-

Vlaanderen. Dat gebeurde door middel van professionalisering 

en promotie (gemeenschappelijke brochure, website, groeps- 

arrangementen).
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Een geactualiseerde vraag om kennisbezit en 
kennisoverdracht (in wisselwerking) in musea/
sites (rond ‘grens-culturele’ thema’s) te harmo-
niseren en om die kennis toegankelijk te maken 
voor diverse groepen (publiek/professionals) uit 
de betrokken regio’s.

De grens voorbij: op zoek 
naar een authentiek
grensgevoel
Fase 2 

Grensoverschrijdend netwerk rond traditionele 
grensverschijnselen: douane, tabak, fraude en 
tradities. Een structurerende bijdrage tot de 
ontsluiting van het netwerk.

Een grote wederzijdse 
deskundigheid

Vincent Verbrugge




