Toerisme

De Groote Oorlog
vechten voor vrede
Beschrijving van het project
De regio’s Bergen en Cambrésis bereiden zich voor op de herdenkingsperiode 14-18. Op basis van het thema
van de Groote Oorlog bereiden de partners een coherent toeristisch aanbod voor, dat ook economische
vruchten moet afwerpen.
Om de talrijke bezoekers te kunnen onthalen, wordt aan beide kanten van de grens zwaar geïnvesteerd.
Daarbij willen de partners vooral een leesbaar scenario en zetten ze de nieuwste technologieën in om zo
interactief mogelijk te werken, zodat ook een jong publiek zich aangesproken voelt. Essentieel is ook de
veeltalige dimensie van de projecten, omdat er bezoekers van over de hele wereld verwacht worden. De
promotie van de plaatsen gebeurt via een gemeenschappelijke brochure en ticketverkoop.
De partners willen scholen en jongeren bewust maken van deze donkere bladzijde uit de geschiedenis en het
publiek uitnodigen om na te denken over vrede, de rechten van minderheden en internationale betrekkingen.

Acties
Documenten en archieven worden geselecteerd, geïnventariseerd en genummerd zodat ze kunnen gebruikt
worden in publicaties, tijdens evenementen, op websites, enz. Daarbij willen de partners gegevens of situaties
complementair benaderen.
De partners ontwikkelen twee gemeenschappelijke parcours. Het eerste parcours beschrijft de tocht van
een Brits expeditiekorps dat strijd leverde in Bergen en zich terugplooide richting le Cateau, om te eindigen
in Ieper. Het tweede parcours volgt het engagement van pacifistische personen voor en tijdens de Groote
Oorlog. Dit heel originele parcours is bedoeld om een menselijke dimensie te geven aan de geschiedenis
en de geografische context van het gebied in een ander licht te plaatsen. Dit parcours vult de bestaande
producten van elk van de partners aan.
Het serious game is een supermodern educatief en interactief spel voor scholen en gezinnen. Het spel is
een handig promotie-instrument voor de verschillende locaties, want het bevat educatieve en historische
informatie over de locaties. Naast het serious game worden ook pacifismeklassen opgezet. De bedoeling
van deze klassen is om voornamelijk scholieren uit het vijfde en zesde middelbaar met een verschillende
etnische, culturele of godsdienstige achtergrond, te laten circuleren tussen verschillende aan de geschiedenis en/of de vrede ontleende plaatsen. Zo wordt een historische, culturele en territoriale dynamiek gecreëerd en ontmoeten de jongeren elkaar rond historische figuren die pacifistische waarden verdedigden.
De kwaliteitsvolle bewegwijzering garandeert een professioneel en geschikt toeristisch onthaal. Daarvoor
vertrouwen de partners op de nieuwste technologieën. Zo is elk paneel uitgerust met een gps-chip die de
toerist informeert omtrent het bestaan van een circuit rond het thema van de Groote Oorlog.
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Financiële gegevens
Totaal budget: 529.319 EUR
Aandeel EFRO: 266.909,50 EUR
Looptijd: 1 juli 2012 – 31 december 2014

De resultaten van het project kunnen geraadpleegd worden op de volgende webpagina
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/prj/210.html
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