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INLEIDING 

2022 is een schitterend jaar voor het Bastogne War Museum.  

Niet alleen verwelkomde het museum zijn miljoenste bezoeker, amper acht jaar nadat het de deuren 
opende ; op 8 juli huldigt het bovendien een nieuwe uitbreiding in en verdubbelt het bijna in oppervlakte.  

Dit nieuwe gedeelte illustreert de ontwikkeling van het mooie instrument. De herdenkingsplaats 
Bastenaken is erkend als referentiecentrum voor de Tweede Wereldoorlog, net zoals Ieper dat is voor 
de Eerste Wereldoorlog. Bastenaken ontwikkelde een strategie waarin de mens centraal staat.  

Sinds de opening van het museum in 2014 wordt de bezoeker begeleid door vier “personages”: een 
Duitse luitenant, een Amerikaanse parachutist, een lid van het verzet in Bastenaken en een jongen uit 
Noville die vertellen over “hun” Slag om de Ardennen.   

De nieuwe uitbreiding illustreert en versterkt deze dimensie, die de verhalen de uitstraling van 
levendige herinneringen geeft.  

Aan de hand van de verhalen van een Amerikaanse en een Duitse oorlogsveteraan breidt ze een vervolg 
aan de getuigenissen, van 1945 tot en met de val van de Berlijnse Muur.  

Een andere immersieve ervaring in het Bois Jacques dompelt de bezoekers onder in de oorlogsrealiteit.  

Een klas versterkt het pedagogische luik rond burgerschapsvorming, een van de krachtige 
engagementen van het Bastogne War Museum.  

Een documentatie- en archiefcentrum bevordert de overdracht.  

Bij zijn voortdurende inzet voor de plicht om ter herinneren, investeert de Stad eveneens in de Bastogne 
Barracks.  

Al deze investeringen, die breed gedragen worden door de één miljoen bezoekers die het Bastogne 
War Museum bezochten, en de inkomsten die eruit voortvloeien, hebben bovendien een positieve 
impact op de stad, zijn handel en het toerisme ! 
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NIEUWE INFRASTRUCTUREN EN BEZOEKERSERVARINGEN 

Met bijna 2500 m2 meer, verdubbelt het Bastogne War Museum zijn oppervlakte. 

Concreet verwelkomt het museum de volgende nieuwigheden: 

• twee nieuwe immersieve bezoekerservaringen (in de prijs van het museum inbegrepen) : 
- "Generations 45" (binnen) ; 
- "Bois Jacques – Bastogne" (buiten) ; 
• twee leslokalen ; 
• twee evenementenzaals ; 
• een documentatiecentrum ; 
• archiefruimtes waar het museum de originele voorwerpen bewaart die niet 

tentoongesteld kunnen worden ; 
• een nieuwe onthaalruimte ; 
• een horecakeuken ; 
• nieuwe bureaus en werkruimtes ; 
• nieuwe parkings ; 
• een conciërgewoning. 

Dankzij deze nieuwe uitrusting wordt het publiek nog beter verwelkomd, kan men de bezoekers 
nieuwe, originele ervaringen aanbieden en, last but not least, krijgt de ontwikkeling van de activiteiten 
op de site een boost.  

Er is nu heel wat potentieel om grootschalige (publieke en private) evenementen te organiseren, in 
het bijzonder programma’s op maat van bedrijven, om volwaardige klassen rond 
burgerschapsvorming voor jongeren in te richten en om het patrimonium dat verband houdt met de 
Slag om de Ardennen te bewaren. 

Met deze uitbreiding bevestigt de Stad Bastenaken nogmaals zijn positie als referentiecentrum voor 
de Tweede Wereldoorlog. 
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1. HET MUSEUMCENTRUM 

 
A. « GENERATIONS 45 » 

"Generations 45" is de nieuwe immersieve bezoekerservaring met audiogids. Ze laat bezoekers 
kennismaken met het naoorlogse traject van de Amerikaanse veteraan Sergio en dat van de Duitse 
veteraan Karl. Beiden hebben een bijzondere band met de plek, maar delen ook een originele 
lotsbestemming die goed past in de geschiedenis van het naoorlogse Europa. 

Deze twee verhalen uit de grote geschiedenis konden enkel in beeld gebracht worden dankzij de 
waardevolle bijdrage van de families van de twee veteranen die hun verhalen en familiearchieven ter 
beschikking stelden van de teams van Tempora.  

Het leven van de twee mannen dompelt u onder in de grote gebeurtenissen die bepalend waren 
voor Europa in de periode tussen 1945 en 1989, van de ruïnes van Bastenaken tot de Berlijnse Muur.  

Aan de hand van sfeervolle reconstructies (een evocatie van een straat in Bastenaken in 1945), een 
unieke voorstelling en originele voorwerpen, tonen we met “Generations 45” hoe het Europa van 
vandaag tot stand kwam in de schaduw van twee supermachten. 
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B. « BOIS JACQUES – BASTOGNE »  

Tijdens de Slag om Bastenaken was het Bois Jacques, 
net als de hele omgeving, het toneel van vreselijke 
gevechten tussen het Amerikaanse en het Duitse leger. 
De site kreeg bekendheid dankzij de televisieserie Band 
of Brothers (HBO, Spielberg, 2001) en groeide in de 
loop der jaren uit tot een waar bedevaartsoord. Men 
kan er ook vandaag nog de restanten bezichtigen van 
de kuilen die de strijders groeven om bescherming te 
zoeken.  

De Stad Bastenaken is zich bewust van het belang van 
dit patrimonium en wenst de locaties in stand te 
houden. Ze zette de nodige stappen om een deel van 
het bos te verwerven en zorgde ervoor dat de plaats in 
2017 werd geklasseerd als uitzonderlijk patrimonium 
van Wallonië.  

In het Bois Jacques vonden overigens aanpassingen en 
opwaarderingswerken plaats ter verbetering van het 
onthaal en het comfort van de toeristen (wifi, openbare 
verlichting), de herwaardering van de locatie (vlaggen, 
een zone voor bezinning), de parkeergelegenheid en de 
toegang en de beveiliging van de zone tegen 
sluikstorten en vandalisme (hekkens en camera).  

De nieuwe ervaring die werd ontwikkeld in het Bois 
Jacques, dompelt bezoekers met behulp van een 
mobiele augmented reality-app onder in het leven van de Amerikaanse parachutisten op dit 
slagveld. 

Tijdens een rondleiding van zes immersieve 360° video’s met geolocatie, ervaart de bezoeker het 
dagelijkse leven van de G.I.'s die zich verschansten in foxholes (schutterputten). Elk audiovisueel werk 
vertelt een scène uit het leven tijdens de strijd van de soldaten van een van de secties van de beroemde 
Easy Company. Daarbij werd elke plek gekoppeld aan een welbepaalde dag en een specifieke 
gebeurtenis. 

De re-enactements die dankzij de mobiele app te zien zijn, zijn ingesproken door de Franse auteur en 
regisseur "Nota Béné", wiens YouTube-kanaal meer dan 2 miljoen abonnees telt ! De app is beschikbaar 
in vier talen (FR-DE-NL-DE) en kan gratis gedownload worden in de Stores (Apple en Google). Dankzij 
een geolocatiesysteem kan de app enkel in het Bois Jacques geactiveerd worden. De mobiele app werd 
gefinancierd door het INTERREG-programma Va GRANDE REGION in het kader van het project “Land 
of Memory”. Ze is gemaakt door de firma SKYBOY in opdracht van IDELUX Projets publics. 
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C. DE REPLICA OP WARE GROOTTE VAN EEN AMERIKAANS VLIEGTUIG UIT DE TWEEDE 
WERELDOORLOG  

U sluit uw bezoek af met het bekijken van een replica op ware grootte van het Amerikaanse 
jachtvliegtuig P51 Mustang. Het werd bestuurd door Majoor Georg Earl Preddy, een held van de 
Amerikaanse luchtvaart die meer dan 26 overwinningen op zijn naam kon schrijven.  

Preddy werd gedood tijdens de Slag om de Ardennen toen hij zijn vliegtuig bestuurde tijdens de 
achtervolging van een vijandig vliegtuig. De ironie van het lot wil dat hij in de verwarring van de strijd 
door eigen vuur werd geraakt. Zo kwam de korte, maar indrukwekkende carrière van de 25-jarige piloot 
tot zijn einde. Deze tragische geschiedenis brengt de chaos van de oorlog in beeld en is een eerbetoon 
aan de hoge tol die duizenden piloten betaalden tijdens het conflict.  
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2. DE EDUCATIEVE HUB  

Het Bastogne War Museum is zich bewust van zijn 
cruciale rol voor de herinneringseducatie in de 
burgerschapsvorming van de allerjongsten. Sinds 
zijn oprichting organiseert het museum animaties op 
maat van het kleuter-, lager en secundair onderwijs.  

Schoolgroepen worden dus niet vergeten in deze 
nieuwe afdeling van het museum. Zo wordt er een 
klaslokaal geopend dat met de modernste middelen 
is uitgerust, en een animatiezaal die de naam 
“Oorlogstribunaal” kreeg.  

Deze ruimte is ingericht zoals in de tijd van toen; ze 
is bestemd voor jongeren die willen deelnemen aan 
de gelijknamige animatie. Na een museumbezoek 
met een animator neemt elke leerling een rol aan in 
het kader van een naoorlogs tribunaal (gebaseerd op 
de historische feiten van het bloedbad van Bande). In dit levensechte rollenspel worden de leerlingen 
aangezet om te debatteren in functie van hun positie: die van jurylid, militair, lid van de burgerlijke partij, 
journalist enz.  

Door deel te nemen aan het spel, krijgen ze inzicht in de complexe realiteit van de oorlogssituatie, 
een bijzondere tijd met een dunne scheidslijn tussen recht en wetteloosheid. 

HERINNERINGSEDUCATIE VOOR DE JONGE GENERATIES 

Het pedagogisch team van het Bastogne War Museum presenteert met trots zijn programma voor 
scholen en burgers, getiteld “Wapens, Oorlogen, Democratie en Burgerschap”. Deze globale, 
multidisciplinaire benadering houdt het midden tussen burgerschapsonderwijs, geschiedenis en 
experiment. Ze wil de toekomstige spelers van de politieke en culturele wereld openstellen voor 
een beter begrip van de wereld waarin ze leven.  

Het programma houdt veel meer in dan een bezoek aan een historische site rond de Tweede 
Wereldoorlog: de band met de actualiteit, interactiviteit en een voortdurende invraagstelling zijn de 
belangrijkste doelstellingen van deze aanpak. Het eerste doel is dus het ondersteunen van de 
onderwijsinstellingen bij het vormen van open, autonome burgers die in staat zijn een kritische 
houding aan te nemen en die openstaan voor filosofische vragen.  

De animatoren leerlingen van alle leeftijden om hen onder te dompelen in de geschiedenis - niet alleen 
die van de Tweede Wereldoorlog, maar ook en vooral die van de Slag om de Ardennen. Zij passen de 
inhoud van de animatie aan in functie van het publiek. Het volledige aanbod aan animaties voor scholen 
kan gedownload worden op de website : www.bastognewarmuseum.be 

http://www.bastognewarmuseum.be/
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3. DE EVENTRUIMTES  

In twee ruimtes die zowel overdag als ’s avonds voor privégebruik ingezet worden, kunnen 
ondernemingen en uiteenlopende structuren en verenigingen in een uniek kader hun evenementen 
organiseren : 

• de "Mustang Flight Zone" is het meest versierd, met een replica van een vintage vliegtuig, 
de Amerikaanse jager P51 Mustang die aan het plafond is opgehangen ;  

• het "Bastogne Convention Center", met een oppervlakte van 400 m², is de ideale plek 
voor grootschalige evenementen: een algemene vergadering, een congres, een 
teambuilding, een productpresentatie, een beurs ... Ze is heel goed uitgerust en beschikt 
over een reusachtig scherm van 20 m², klankinstallaties van hoge kwaliteit en andere 
voordelen die u kunt ontdekken. Bij reservatie van deze zaal is ook de “Mustang Flight 
Zone” inbegrepen. 

Naast deze twee ruimtes bevindt zich een keuken waar onze preferentiële cateraars hun lekkernijen 
kunnen bereiden.  

 

4. HET WETENSCHAPPELIJKE LUIK  

In de hoedanigheid van het referentiepunt over de Tweede Wereldoorlog dient het Bastogne War 
Museum over lokalen te beschikken waar voorwerpen en documenten in optimale omstandigheden 
bewaard. Objecten die zich op verschillende locaties bevonden, krijgen sinds enkele weken beetje bij 
beetje hun plaats in het nieuwe collectiedepot. Alle voorwerpen passeren eerst langs een 
ontsmettingsruimte, waar ze gereinigd worden. 

Binnenkort zal het Bastogne War Museum beschikken over een documentatiecentrum met duizenden 
uiteenlopende publicaties en documenten. Deze documentatie is grotendeels afkomstig van private 
donateurs. Sommigen van hen hebben hun hele leven gewijd aan de studie van de Slag om de 
Ardennen en de Tweede Wereldoorlog. 

Deze documenten kunnen op aanvraag geraadpleegd worden door onderzoekers, liefhebbers, 
journalisten en studenten. Binnenkort zal ook een online catalogus beschikbaar zijn. Zo kan iedereen 
zich informeren over de werken die aanwezig zijn in het documentatiecentrum.  
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STAKEHOLDERS  

DE EVENTRUIMTES 

• Opdrachtgever :  
- De Stad Bastenaken, samen met IDELUX Projets publics Sector “Ontwikkeling van 

toeristische voorzieningen in Bastenaken” 
• Indiener van het project              

- Société Internationale d’Architecture (Hoofdarchitect) 
- Pierre Berger (Studiebureau voor bijzondere technieken) 
- Jean-Claude Goffaux (Studiebureau voor stabiliteit) 
- Christophe Menzel (Landschapsarchitect) 
- Plain-Pied (specialist in toegankelijkheid) 

• Veiligheidscoördinatie 
- PS2 

• Onderneming 
- Gebouw                                          WUST S.A. 
- Meubilair                                           SPRL Ch. BERHIN-MAGUIN 
- Buiteninrichting           A. ROISEUX S.A. 
- Vliegtuigmaquette                             CONCEPT EXPO PROJECT 

HET BOIS JACQUES 

• Opdrachtgever :  
- De Stad Bastenaken, samen met IDELUX Projets publics Sector “Ontwikkeling van 

toeristische voorzieningen in Bastenaken” 
• Indiener van het project              

- Laurent Bandin (Bureau LB-Consult) 
- Betatec (speciale technieken) 

• Veiligheidscoördinatie 
- Genietec 

• Ondernemingen 
- Augmented reality mobiele applicatie SKYBOY 
- Laagspanningsaansluiting   ORES 
- Inrichting en beveiliging   DEUMER S.A. 
- Glasvezel     MATHIEU S.A. 

GENERATIONS 45 

Ontworpen, gerealiseerd en geproducet door Tempora N.V met de samenwerking van de Stad 
Bastenaken. 
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OVERHEIDSINVESTERINGEN  

DE EVENTRUIMTES (WERKEN & HONORARIA) 

Een investering van 8.71 miljoen € excl. btw, waarvan : 

• 6.64 miljoen € exl.btw subsidies uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO : 40% ; CGT : 50%) ; 

• 0.78 miljoen € excl. btw subsidies van het Commissariat Général au Tourisme (CGT) ; 
• 1.29 miljoen € excl. btw van de Stad Bastenaken. 

 

HET BOIS JACQUES (WERKEN & HONORARIA) 

Een investering van 782.000 € excl. btw, waarvan : 

• 534.000 € subsidies afkomstig van : 
- het programma Interreg Grande Région voor de verwerving van vastgoed en de 

ontwikkeling van de mobiele app ;  
- het Commissariat Général au Tourisme (CGT) voor de inrichtings- en beveili-

gingswerken ; 
• 248.000 € van de Stad Bastenaken. 

 

DE PARTNERS VAN DE STAD BASTENAKEN 

IDELUX PROJETS PUBLICS 

IDELUX Projets publics is de Intercommunale van de provincie Luxemburg die instaat voor duurzame 
ontwikkeling. De Intercommunale wil publieke partners begeleiden bij hun strategische reflecties en 
hun projecten op het terrein concretiseren door expertise op administratief, technisch, juridisch of 
financieel vlak aan te bieden … in uiteenlopende domeinen zoals toerisme, stedelijke en sportieve 
inrichtingen, publieke gebouwen, huisvesting, zachte mobiliteit, Smart-projecten, energie, het beheer 
van gronden…  

De Intercommunale stelt eveneens nieuwe projecten voor, naast productlijnen zoals de ontwikkeling 
van huisvesting voor senioren of de herbestemming van kerken.  

Meer info op www.idelux.be 

 

http://www.idelux.be/
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FEDER 

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een van de financiële hefbomen van het 
cohesiebeleid van de Europese Unie. Zijn investeringen focussen op diverse prioritaire domeinen, 
waaronder innovatie en onderzoek, stadsvernieuwing, digitale strategie, steun aan kleine en 
middelgrote ondernemingen (KMO’S) en de koolstofarme economie.  

Op het Waalse grondgebied wordt op het niveau van het EFRO momenteel het operationele 
programma Wallonie-2020 uitgevoerd. Via dat programma financieren Europa en Wallonië innovatieve 
projecten voor een totale waarde van 1,70 miljard euro. De investeringen zijn verdeeld over publieke 
projecten (1,159 miljard €) die geselecteerd zijn door middel van projectoproepen georganiseerd door 
de Regering, en rechtstreekse hulp die is toegekend aan ondernemingen die een aanvraag indienen en 
voldoen aan de vastgestelde voorwaarden (545 miljoen €). 

De publieke projecten bestrijken talrijke domeinen. Enkele voorbeelden zijn de bouw, de herkwalificatie 
en de vernieuwing van infrastructuren (stadswijken, industriële zones, publieke gebouwen), de 
sanering van industriële terreinen, onderzoek en innovatie (waaronder de aanschaf van geavanceerde 
infrastructuur), advies aan en begeleiding van KMO’s en de aanschaf van opleidingsfaciliteiten.  

De directe steun aan bedrijven geschiedt met name in de vorm van investeringssteun, onderzoekssteun 
en de toekenning van leningen en microkredieten.  

INTERREG 

Het INTERREG-programma V A Grande Région steunt grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten 
tussen lokale en regionale spelers uit de gebieden die samen de Grande Région vormen.  

Door middel van deze grensoverschrijdende samenwerking wil het INTERREG-programma V A Grande 
Région de territoriale, sociale en economische cohesie van het grondgebied van de Euregio versterken 
door de nadelige gevolgen van grenzen in te perken.  

De Grande Région is een samengesteld gebied dat vier lidstaten van de Europese Unie - Luxemburg, 
Frankrijk, Duitsland en België -, vijf regio’s en drie talen samenbrengt. Op een oppervlakte van 65 401 
km2 huisvest de Grande Région een bevolking van ongeveer 11,4 miljoen inwoners. 

Het INTERREG-programma V A Grande Région beschikt over ongeveer 140 miljoen euro die is 
toegewezen door het EFRO. Aangezien de projecten voor maximum 60% medegefinancierd kunnen 
worden door het EFRO, kunnen projecten met een totaal volume van ongeveer 233 miljoen euro 
gesteund worden in het kader van het INTERREG-programma V A Grande Région. 

VISIT WALLONIA 

De vzw Wallonie Belgique Tourisme (kortweg WBT) stelt al dertig jaar lang zijn expertise ten dienste 
van de promotie van het Waalse toerisme in België en het buitenland.  
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WBT telt een zestigtal personen en is verantwoordelijk voor de toeristische promotie van Wallonië in 
België en het buitenland.   

LAND OF MEMORY 

Land of Memory is een bestemming van het herdenkingstoerisme op het grondgebied van de Grande 
Région (het Europese grondgebied tussen Frankrijk, België, het Groothertogdom Luxemburg en 
Duitsland).  

De bestemming omvat meer dan 80 belangrijke historische locaties van de twee wereldoorlogen.  

Het bezoek aan Land of Memory is een intensieve en leerrijke ervaring waarin beproevingen, moed en 
vrede aan bod komen.  

ASBL « BASTOGNE MEMORIAL » 

De vzw “Bastogne Memorial” is verantwoordelijk voor het beheer van de collecties van het Bastogne 
War Museum en de Stad Bastenaken. Verder is deze vzw vooral actief in de ontwikkeling van de 
samenwerking van het Bastogne War Museum met de belangrijkste herdenkingssites van de Slag om 
de Ardennen en het versterken van de uitstraling van, en het bezoek aan de regio in het kader van het 
herdenkingstoerisme. 

TEMPORA 

Het agentschap Tempora ontwerpt, ontwikkelt en beheert tijdelijke, permanente en reizende 
tentoonstellingen. Ze werd aangesteld als exploitant van het Bastogne War Museum door middel van 
een concessie voor 2014-2024. 

 

Verschillende andere partners (private partners, verenigingen voor (herinnerings)toerisme) 
ondersteunen eveneens de Stad Bastenaken bij het dagelijkse werk voor het behoud en het 
ontwikkelen van de herinneringsplicht en het verdedigen van de waarden van de democratie. 

 
PERSCONTACTEN 
VOOR DE STAD BASTENAKEN 
BENOÎT LUTGEN – benoit.lutgen@bastogne.be – 0497 44 44 44 
 
VOOR HET BASTOGNE WAR MUSEUM 
MATHIEU BILLA – info@bastognewarmuseum.be – 061 21 02 20 
www.bastognewarmuseum.be  

mailto:benoit.lutgen@bastogne.be
mailto:info@bastognewarmuseum.be
http://www.bastognewarmuseum.be/

