
EVENEMENTENKALENDER RAVERSYDE 

Openingsweekend Batterij Aachen – 16 en 17 maart 
Op 16 maart wordt Batterij Aachen, een uniek bunkercomplex uit WOI, feestelijk geopend. Het is de 

enige nog volledig bewaarde Duitse kustbatterij uit de Eerste wereldoorlog. De batterij bestond uit 

vier geschutstellingen met kanonnen, observatiebunkers, munitiebunkers, een bomvrije schuilplaats 

en houten manschappenverblijven.  

De voorbije jaren werd Batterij Aachen grondig gerestaureerd, er werd een nieuw 

rolstoeltoegankelijk pad aangelegd met de steun van Toerisme Vlaanderen en het geheel kreeg een 

nieuwe museale inrichting.  

Met beeld, animaties en een 3D-reconstructie kom je meer te weten over de oorlog op zee, het leven 

in de kustbatterij en de kustverdediging. Op een interactieve manier duik je in WOI en kijk je door de 

ogen van de Duitse soldaat. Je wandelt er in een glooiend duinenlandschap met zicht op zee. 

Benieuwd? Kom, kijk en beleef Batterij Aachen! 

 

Op het Openingsweekend geven gidsen een extra woordje uitleg op Batterij Aachen. Verder worden 

ook de huisjes ‘bewoond’ van het verdwenen vissersdorp Walraversijde in ANNO 1465. De huisjes 

komen tot leven en je stapt letterlijk binnen in de middeleeuwen. 

 

Praktische info: 
Zaterdag 16 en zondag 17 maart 

10.30U-18U  

ANNO 1465 en Atlantikwall (WOI en WOII) 

Gratis 

 

Verken Batterij Aachen met gids – Elke eerste zondag van de maand 
Een rondleiding met gids is een unieke ervaring. Je ontdekt allerhande weetjes en dingen die je 

anders misschien over het hoofd zou zien. Duik in de kustverdediging en het leven in de kustbatterij.  

 

Praktische info: 
Elke eerste zondag van de maand, om 14 uur  

7 april – 5 mei – 2 juni – 7 juli – 4 augustus – 1 september – 6 oktober – 3 november 

Vertrek: inkomhal Atlantikwall (balie) 

Deze rondleiding is inbegrepen in je toegangsticket. 

 

Wakker Walraversijde ‘Het Banket’ – 20 en 21 april 
Living History Group ‘Tartes et Bastons’ bewoont de huizen van het verdwenen vissersdorp 

Walraversijde in klederdracht uit de vijftiende eeuw.  

 

Ze bereiden een uitgebreid middeleeuws banket. Benieuwd naar wat er toen op het menu stond? 

Spring gerust even binnen en ontdek alle keukengeheimen uit die tijd. De bewoners geven je graag 

een woordje uitleg. 

 

Praktische info: 
Zaterdag 20 en zondag 21 april 

10.30U-17U  



ANNO 1465  

 

Erfgoeddag ‘Hoe maakt u het?’ – 27 en 28 april 
Erfgoeddag is dé jaarlijkse feestdag voor roerend en immaterieel cultureel erfgoed. Je maakt er op 

een verrassende manier kennis met cultureel erfgoed in al zijn vormen. Dit jaar focust Erfgoeddag op 

ambachten.  

 

Raversyde zet met plezier de ambachten extra in de verf. Op zaterdag en zondag duik je in de 

middeleeuwen in de huisjes van ANNO 1465. Living History groep ‘Gruuthuse Huishouden’ bewoont 

de huisjes in klederdracht van de vijftiende eeuw. Ze geven demonstraties van verschillende 

ambachten zoals hout- en textielbewerking. Speciaal voor kinderen zijn er een workshops voorzien. 

 

Op zondag  28 april zijn er doorlopend workshops in Batterij Aachen, het vernieuwde WOI-

bunkercomplex. In de Eerste Wereldoorlog bewerkten soldaten in de loopgraven (‘the trenches’) 

objecten zoals obussen en kogelhulzen. Vaak deden ze dit om de tijd te doden of om een herinnering 

vast te houden. Dit wordt Trench Art (loopgravenkunst) genoemd. Deze term werd uitgebreid tot 

werken die in latere oorlogen werden vervaardigd. De werken werden vaak vervaardigd in 

afvalmateriaal.  

In Batterij Aachen zijn er doorlopend workshops. Je maakt er houtsnedes, schetsboeken en je gaat 

aan de slag met recuperatiemateriaal.  

Praktische info: 
Demonstraties en workshops rond middeleeuwse ambachten in ANNO 1465 

Zaterdag 17 en zondag 28 april, doorlopend van 10U-18U, je hoeft niet vooraf in te schrijven 

ANN0 1465, Nieuwpoortsesteenweg 636 

Gratis 

 

Workshops Trench Art in Batterij Aachen 

Zondag 28 april, doorlopend van 10U-18U, je hoeft niet vooraf in te schrijven 

ATLANTIKWALL – Batterij Aachen (WOI) 

Gratis 

 

Workshop ‘Plastic Soep. Wat een troep!’ Week van de Zee – 12 mei 
Tijdens de Week van de Zee, georganiseerd door de provincie West-Vlaanderen, wordt van 4 tot 12 

mei het afvalprobleem in zee belicht. We staan er vaak niet bij stil, maar veel plastic komt uiteindelijk 

in zee terecht. Het vergaat nooit meer en wordt één grote plasticsoep. Vissen, schildpadden en 

zeehonden hebben hier last van. 

Als natuurpark willen wij dit graag mee onder de aandacht brengen. Speciaal voor kinderen is er een 

workshop waar je een uniek plasticvrij geschenk kunt maken. Zet je mama in de bloemen en maak 

zelf je geschenk zonder plastiek. Je tovert bloempotten en glazen bokalen om tot een bijzonder 

geschenkje. Daarna zaai je kruiden in je eigen creatie.  

Praktische info: 
Zondag 12 mei, doorlopend van 10.30-17U, inschrijven via: www.west-vlaanderen.be/zomeraanzee 

ANNO 1465, Nieuwpoortsesteenweg 636 

Gratis 

 



Europese Bunkerdag – 9 juni 
Bunkers zijn unieke getuigen. Ze vertellen ons meer over de oorlog, de kustverdediging en het 

dagelijks leven van de Duitse soldaat. Europese Bunkerdag brengt deze verhalen tot leven. Het is de 

bedoeling om zoveel mogelijk bunkers in alle landen met Atlantikwall-restanten open te stellen. Dit 

alles kadert in het Europees Creative Europe Project ‘Atlantikwall Europe’. 

 

In Nederland is Bunkerdag een groot succes en zijn ze al aan de zevende editie toe. Ook België doet 

sinds 2017 mee aan Bunkerdag. Elk jaar raken meer en meer bezoekers gefascineerd door de 

betonnen constructies uit de Tweede Wereldoorlog. 

Het is dé unieke gelegenheid om bunkers te bezoeken die normaal gesloten zijn voor het publiek. 

Met dit initiatief willen we vanuit Raversyde Atlantikwall ook andere, soms vergeten pareltjes, in de 

kijker zetten. 

Praktische info 

Meer info over de deelnemende locaties volgt. 

Gratis, van 10U – 18U 

 

 

’44 - ’19. Van Bevrijding tot Verzameling’ – 9 juni tot 11 november 
In september 2019 is het 75 jaar geleden dat België bevrijd werd door de Duitse bezetter. Na de 

landing in Normandië (6 juni 1944) en de bevrijding van Parijs (19-25 augustus 1944), werd ook 

België bevrijd in september 1944. De oorlog liet heel wat sporen na. Maar wat gebeurde er met de 

objecten uit de Tweede Wereldoorlog?  

In RAVERSYDE ATLANTIKWALL (bovenverdiep bezoekerscentrum) ontdek je de collectie van André 
Hast, met meer dan 3000 voorwerpen uit WOII. 

Al van kindsbeen af aan verzamelde André Hast uit Sint-Andries (Brugge) alles wat te maken had met 

de Tweede Wereldoorlog. Hij bouwde een echt privé-museum uit en een verzameling met meer dan 

3000 voorwerpen. Na zijn overlijden in 2009 werd deze verzameling geschonken aan 

Provinciedomein Raversyde. Er werd geopteerd om de collectie als één geheel te bewaren, zoals ook 

het geval was in zijn privémuseum.  

In RAVERSYDE NATUURPARK ontdek je dan weer de persoon achter de verzamelaar. Je vindt er 
fotoportretten van WOII-verzamelaars van vandaag. Een breed scala aan persoonlijkheden met de 
meest diverse verzamelingen komen aan bod. 

Anderzijds vind je er historische foto’s over achtergelaten objecten uit WOII. Deze foto’s van verlaten 
objecten stralen vervreemding en tristesse uit.  

Praktische info 

9 juni – 11 november, 10.30U – 18U 

RAVERSYDE ATLANTIKWALL, bovenverdieping bezoekerscentrum 

RAVERSYDE NATUURPARK, Modules met foto’s op verschillende locaties in het park  

 



Nocturne 1465 – 6 juli 
De verdwenen vissersnederzetting Walraversijde is één van de belangrijkste archeologische sites in 

Vlaanderen.  

In ANNO 1465 zullen het archeologisch museum en de huisjes van het middeleeuwse vissersdorp 
gratis te bezoeken zijn van 18u tot 22u. Stap letterlijk binnen in de middeleeuwen en ontdek hoe ze 
toen leefden. De huisjes worden opnieuw ‘bewoond’ door een Living History group in klederdracht 
uit de vijftiende eeuw.  

Speciaal voor families is er een zoektocht. Ga op ontdekkingstocht en ontdek meer over het leven in 
de middeleeuwen. 

Praktische info: 
6 juli, 18U.-22U. 
RAVERSYDE ANNO 1465, gratis 
Organisatie: Raversyde i.s.m. Stad Oostende (Dienst Cultuur) 
 

Middeleeuws Weekend  
Laat je onderdompelen in de wereld van ridders, schildknapen en jonkvrouwen. Rondom de huizen 

van het middeleeuwse vissersdorp Walraverijde slaan een 100-tal re-enactors hun tentenkamp op. 

De middeleeuwen worden opnieuw tot leven gebracht met levensechte riddertoernooien, 
boogschutterswedstrijden, oude ambachten, middeleeuwse verhalen en een middeleeuwse 
poppenkast.  

Deze activiteit is volledig family proof. Nieuw dit jaar zijn de workshops voor kinderen in het 
bezoekerscentrum van ANNO 1465. Kinderen gaan er zelf aan de slag en laten zich inspireren door 
het thema van de middeleeuwen. Kom de sfeer opsnuiven en duik in de middeleeuwen! 

Praktische info: 
27 en 28 juli, 10.30-17U. 
RAVERSYDE ANNO 1465 
Organisatie: Raversyde, i.s.m. Tartes et Bastons 
 

Nocturne Atlantikwall  
Breng een exclusief avondbezoek aan de Atlantikwall, waar 60 bunkers uit WOI en WOII bewaard zijn 

gebleven. Onderweg verrassen muzikanten, kunstenaars, dansers en dichters je met hun eigen kijk 

op de Atlantikwall. Een concert of optreden op een geschutstelling of bunker is uniek en ademt een 

geheel eigen sfeer. 

En cours de route staan gidsen van gidsenkring De Lange Nelle voor je klaar voor een woordje uitleg 
over deze historische site. De nocturne van Atlantikwall is een unieke cocktail van cultuur, erfgoed, 
en natuur.  

 

Praktische info: 
24 augustus, 18U-22U, gratis 
RAVERSYDE ATLANTIKWALL 
Organisatie: Raversyde, Raversyde i.s.m. gidsenkring De Lange Nelle, VLIZ & Silken Tofu  



 

Open Monumentendag  
Op Open Monumentendag staan er opnieuw boeiende workshops en rondleidingen op de agenda.  
Het Europees Thema voor 2019 is ‘Arts & Entertainment’.  

Re-enactors van Tartes et Bastons bewonen de middeleeuwse huizen van Walraversijde in ANNO 
1465. Je stapt letterlijk binnen in de middeleeuwen en je beleeft het leven van toen. Er zijn 
verschillende demonstraties en workshops rond ‘Kunst en entertainment’. 

Ook de Atlantikwall, de Duitse verdedigingslinie met meer dan zestig bunkers, gangen en 
geschutstellingen kun je gratis bezoeken. Ontdek de vernieuwde Batterij Aachen, een uniek WOI-
bunkercomplex. Op een interactieve manier duik je in de geschiedenis van WOI, de kustverdediging 
en de oorlog op zee. Het gedeelte uit de Tweede Wereldoorlog, Saltzwedel Neu, blijft een vaste 
waarde. Veel bunkers werden opnieuw gerestaureerd en ingericht met authentiek materiaal.  

Praktische info: 
8 september 2019, 10-18U, gratis 
RAVERSYDE ATLANTIKWALL 
ANNO 1465 
Meer info over het programma volgt! Check www.raversyde.be 
Organisatie: Raversyde, Raversyde i.s.m. Herita 
 

Nacht van de Duisternis  
Verken op zaterdag 12 oktober het heelal met telescopen, verwonder je over vleermuizen en uilen, 

vlieg mee met de nachtvlinders en nog veel meer. Verken het Natuurpark, de Atlantikwall en de 

middeleeuwse huisjes van ANNO 1465. ‘De Nachtwacht van Raversyde’ geeft creatieve tips om 

lichthinder te vermijden.  

 

Na de wandeling kan je nog even nagenieten aan de middeleeuwse bar bij de vissershuizen van 

Walraversijde. Proef van de heerlijke middeleeuwse hapjes en drankjes. 

 
Praktische info: 
12 oktober 2019, 19-22U, gratis 
Start: Ingang van ANNO 1465, Nieuwpoortsesteenweg 636, Oostende 
 
Vergeet niet om een zaklamp mee te bregen (te felle lampen en lasers zijn niet toegelaten) 
Organisatie: Raversyde, VOC Oostende, vzw Tartes et Bastons & Astro Event Group 
 

Wapenstilstand ‘Smakelijk Raversyde’ – 11 november 

Op Wapenstilstand herdenken we het einde van de Eerste Wereldoorlog. Raversyde wil dit op een 

smaakvolle manier in de kijker zetten. 

Zet je smaakpapillen op scherp en ontdek wat er op het menu stond in batterij Aachen, het unieke 

WOI-bunkercomplex. Topchefs bereiden hapjes en drankjes op basis van ingrediënten uit de Eerste 

Wereldoorlog.  

In ANNO 1465 ‘proef’ je letterlijk van de middleeuwen: mét vertellingen, hapjes en recepten. Je duikt 

in de keukengeheimen uit die tijd. Dit wordt ongetwijfeld een dag voor fijnproevers. 



 

Praktische info: 
11 november 2019, 10.30-18U 
RAVERSYDE ATLANTIKWALL en ANNO 1465, Nieuwpoortsesteenweg 636, Oostende 
 


