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55PRESENTATIE VAN HET  
HERDENKINGSCENTRUM
Een herinneringscentrum gewijd aan de Tweede Wereldoorlog en de Slag om 
de Ardennen opende haar deuren op 22 maart 2014 op een boogscheut van 
het befaamde Mardasson Memorial. Het biedt de bezoeker een meeslepende, 
multisensoriële ervaring dankzij decors, getuigenissen, multimedia-installa-
ties en films die het verhaal van vier personages weergeeft in de beroering 
van de oorlog.  
 
Merkwaardige voorwerpen roepen het verhaal op van iedereen en de 
geschiedenis van ons allen.  
 
Met zijn meer dan 900.000 bezoekers sinds de opening in 2014, bevestigt het 
Bastogne War Museum zijn positie als voornaamste culturele en toeristische 
bezoekersplaats in Wallonië en België en zelfs op Europees niveau. Een 
waar belevingscentrum met een ruime cafetaria, een groot zonnig terras, 
een mooie museumshop met een breed aanbod alsook talrijke activiteiten en 
evenementen (colloquia, geleide bezoeken aan de slagvelden, spektakels, 
tijdelijke tentoonstellingen...). 
 
Het Bastogne War Museum is tevens lid van de European Liberation Route, 
een uitbreidende internationale herdenkingsroute die mijlpalen uit de 
moderne Europese geschiedenis met elkaar verbindt (liberationroute.nl). 
 
Deze gebruiksvriendelijke groepsbrochure zal groepen helpen in de voorbe-
reiding en reservatie van hun daguitstap naar Bastogne en omstreken. 
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TYPE HALVE DAG IN HET  
BASTOGNE WAR MUSEUM  
 
— 9u30  
Aankomst in het Bastogne War Museum 
(gratis parking) 
 
— 9u30 - 10u   
Koffieonthaal/thee à volonté met koffiekoek 
aan €5,50 pp (facultatief) 
 
— 10u - 12u  
Bezoek aan het Bastogne War Museum  
met audiogids aan €12 pp  
(groepen vanaf min. 20 pers.) 
 
— 12u - 12u30  
Vrij bezoek aan het Mardasson Memorial en de 
door Fernand Léger versierde crypte,  
beroemde Franse schilder uit de XXe eeuw  
 
— 12u30 - 14u15  
Middagmaal in het Bastogne War Museum op 
aanvraag (facultatief)

AANBOD VOOR 
GROEPEN VOLWASSENEN
Gemeenschappelijk programma

 
Koffieonthaal aan €5,50  

koffie/thee (à volonté) + koffiekoek 

 
Ontbijt aan €7,00  

Koffie/thee (à volonté) + sinaasappelsap + 1 croissant en 1 chocoladekoek 
 

Gelieve uw keuze te limiteren tot 1 gang tenzij uitzonderingen (allergie, 
vegetarisme,...)

Menu aan €16  
(menu 2 gangen)

Voorgerecht + hoofdgerecht of hoofdgerecht + nagerecht

 Menu aan €20  
(menu 3 gangen) 

Voorgerecht + hoofdgerecht + nagerecht  

 
Menu aan €28  

(menu 3 gangen) 
Voorgerecht + hoofdgerecht + nagerecht

DRANKFORFAIT: €7,50
Een drankformule aan €7,50: 2 glazen wijn of 2 pilsen van het vat 

of 2 softs + 1 koffie/thee + kraantjeswater
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GESCHIEDENIS & HERDENKING 
In de voetsporen van McAuliffe en Patton in Bastogne 

— THEMA 1

Met familie, vrienden of in een groep, maak uw bezoek aan het museum 
compleet met een rondleiding in open lucht aan het slagveld en de monumen-
ten van Bastogne. Onze lokale gidsen begeleiden u in de voetsporen van de 
soldaten die meer dan 75 jaar geleden in de Ardennen vochten. Ontdek onder 
andere het Bois Jacques, het dorp Foy, de Duitse militaire begraafplaats 
van Recogne, het Mardasson Memorial, het McAuliffe- en Pattonplein, enz. 
Bezoek beschikbaar in verschillende talen (FR-EN-NL-DE-ES). Alleen op 
reservatie (minimaal 2 uur bezoek). 
 
Op deze begraafplaats, aangelegd net na het Ardennenoffensief, rusten 6.807 
gesneuvelde Duitse soldaten en officiers. Onder elk stenen kruisje liggen de 
stoffelijke overschotten van zes Duitse militairen. De namen van de geïdenti-
ficeerde slachtoffers werden in de grafsteen gegraveerd. Van de 1.300 onbe-
kende soldaten die in Recogne werden begraven, dragen de meeste kruisen 
de vermelding ‘Ein deutscher Soldat’. 
 
Het 'Bois de la Paix' werd aangelegd in het kader van de herdenking van de 
50e verjaardag van de Slag om de Ardennen. Op een terrein van 3 ha werden 
zo’n 4.000 bomen aangepland, allemaal inheemse soorten die op de hoog-
vlakte van Bastogne voorkomen. De bomen werden in een patroon uitgezet 
dat van bovenaf gezien het logo van UNICEF vormt: de moeder met kind als 
symbool van de universele tederheid. Het bos is opgedragen aan de Belgische 
burgers en geallieerde militairen die gestreden hebben voor de vrijheid van 
ons land.  
 
Het geallieerde hoofdkwartier werd in de kazerne van Bastogne gevestigd in 
1944. Je kan de NUTS-kelder bezoeken waar Generaal McAuliffe in antwoord 
op de Duitse eis tot capitulatie de gedenkwaardige woorden “NUTS” als 
antwoord gaf. Je kan ook het ‘Vehicle Restoration Center’ bezichtigen waar 
heel wat legervoertuigen een tweede leven krijgen. 
 

Een museum over de Slag in Bastogne december 1944-januari 1945 en op 
vier niveaus ingedeeld in een prestigieus historisch gebouw uit 1936. Deze 
voormalige mess voor officieren herbergt een opmerkelijke collectie uit de 
Tweede Wereldoorlog. 

AANBOD VOOR VOLWASSENEN
Aanvullende bezoeken rond 4 thema's  
(zelf te reserveren)

Bezoek aan de slagvelden: 
Fox holes, Fortin Bogess,…  
(met gids mits reservatie) 
Informatie voor de gids:  
+32 (0)61/55 00 61 
info@bastognememorial.be 
Zie pagina 19

Duits militair kerkhof  
in Recogne 
Vrij bezoek

Bos van de vrede 
Vrij bezoek

Geleid bezoek aan de  
Bastogne Barracks 
(enkel op reservatie)  
+32(0)61/24 21 24 
bb.mra@skynet.be 
www.bastogne-barracks.be

Bezoek aan het  
101st Airborne Museum 
+32 (0)61/50 12 00  
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Verken onze brouwerij door een introductiefilm gevolgd door een rondleiding 
met Nederlandstalige gids in het atelier des lutins. Degustatie in Auberge des 
lutins na afloop van het bezoek. 

Bezoek aan de chocolaterie met introductiefilm en demonstratie. Ontdek de 
oorsprong van de chocolade en de diverse artisanale technieken om pralines 
te maken. Kom live het fabricageproces beleven met de meester-chocolatier 
en geniet van meerdere degustaties.

Onthaal en introductiefilm. Ontdek de geschiedenis van de vleeswaren van 
Marcassou en het fabricageproces van de Ardeense ham en worst. Na afloop 
krijg je degustaties aangeboden. 

Geleid bezoek aan de brasserie 
d’Achouffe   
Groepen van 6 tem 25 pers. 
+32(0)61/23 04 44  
visitebrasserie@achouffe.be 
Duur: 1u30 (met degustatie)

Bezoek aan een ambachtelijke 
chocoladefabrikant in Samrée   
Groepen van 15 tot 65 pers. 
+32(0)84/46 71 20 
www.cyrilchocolat.be 
Duur: 1u (met degustatie)

Bezoek aan het 
bezoekerscentrum “Salaison 
Marcassou” in  Champlon  
+32(0)84/45 00 00 
centre@marcassou.be 
www.marcassou.be 
Duur: 1u (met degustatie)

PS : Overal zelf rechtstreeks te reserveren

AANBOD VOOR VOLWASSENEN

GESCHIEDENIS & STREEKPRODUCTEN 
Fijnproeversroute in de omgeving van Bastogne  
(met eigen autocar)

— THEMA 2
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Het Museum en Piconrue, in het centrum van Bastogne, biedt een 1.500 m² 
parcours aan met drie tentoonstellingen rond de Ardennen van gisteren en 
vandaag, zijn tradities en zijn populaire legendes.
Duik in de Ardeense samenleving van de 19e en 20e eeuw en ontdek bovendien 
zes fantastische personages uit de Ardennen in het Huis der Legendes.

De ruïnes van het middeleeuwse kasteel, gebouwd tussen de 11e, 12e en 13e 
eeuw, met hun sombere, indrukwekkende massa, benadrukt bovendien door 
een ruwe opeenstapeling van leistenen, overheersen de groene vallei die 
genesteld ligt in een lus, gevormd door de Ourthe en de steile hellingen van 
Deisterberg.
Op deze plek bevond zich achtereenvolgens een neolithische verblijfplaats, 
een Romeins oppidum en een woning van de Frankische koningen. De burcht, 
die omgeven is door de natuur en hoog uittorent boven de stad en de Ourthe, 
bezorgde La Roche de naam van "de parel van de Ardennen".

Opmerkelijke romaanse kerk uit 1050, kerk Saint-Etienne van Waha genoemd. 
Een van de oudste romaanse kerken in België en erkend als beschermd 
erfgoed met unieke glasramen van de Belgische artiest Jean-Michel Folon. Is 
een ommetoer waard. 

De crypte werd uitgegraven aan de voet van het Mardasson Memorial 
met binnenin drie nissen die door Fernand Léger werden gedecoreerd met 
fresco’s in mozaïek. In elke kapel bevindt zich een marmeren altaar dat 
verwijst naar een andere cultus: rechts de katholieke godsdienst, in het 
midden het protestantisme en links de joodse cultus.

Het openluchtmuseum van het Waalse landleven Fourneau Saint-Michel is 
een domein met een opmerkelijk geheel van traditionele gebouwen in het hart 
van het Ardense bos. Het is gewijd aan de architectuur en de Ardense  
levenstijl van vroeger. Woningen, boerderijen, een school, een kapel...  
allemaal op traditionele wijze heropgebouwd in een prachtig groen park.
Zo krijgt u een beeld van hoe het Ardense landelijke leven er vroeger aan toe 
ging.

AANBOD VOOR VOLWASSENEN

Museum en Piconrue 
+32(0)61/55 00 55 
piconrue@gmail.com 
www.piconrue.be

Ruïnes van het feodaal kasteel 
van La Roche-en-Ardenne 
+32 (0)84/41 13 42 
info@chateaudelaroche.be 
www.chateaudelaroche.be

De kerk van Waha  
(dorpje Waha bij Marche-en-Famenne) 
(vrij bezoek) 

Crypte van Fernand Léger 
(onder het Mardasson) 
(vrij bezoek)

GESCHIEDENIS & ERFGOED 
Museum en Piconrue, middeleeuws kasteel in La Roche-
en-Ardenne, Kerk van Waha, crypte van Fernand Léger

— THEMA 3

Fourneau Saint-Michel in Saint-
Hubert 
+32 (0)84/21 08 90 
fourneausaintmichel@province.luxembourg.be 

www.fourneausaintmichel.be
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De route van de uitzichtspunten, een circuit van 50 km, laat je kennismaken 
met het natuurlijke patrimonium van de gemeente Nassogne. Meerdere infor-
matieborden (FR/NL) beschrijven de landschappen of vertellen de legende die 
eraan verbonden is. Langs het parcours zijn er meerdere rustplaatsen. 

Gebouwd voor voorziening van drinkbaar water voor de regio, dient tevens 
als hydraulische- en waterzuiveringscentrale. Gelegen midden in de bossen 
met een lengte van 116 m en een hoogte van 16 m. Prachtig panoramisch 
uitzicht over het dorp van Maboge en over de oevers van de Ourthe. Vanaf de 
site van 'de crestelles' in Bérismenil. Een monument in de vorm van een helix 
herinnert aan de crash van een Amerikaans bommenwerpen op 13 april 1944. 
Gratis toegang en ruime parking.

Hou je van fietsen? Ontdek dan ons fietsparcours dat je langs de sporen van 
twee wereldoorlogen in en rond Bastogne brengt. We nemen je op sleeptouw 
in het fascinerende verleden van deze streek aan de hand van drie verschil-
lende routes doorheen het prachtige hinterland van Bastogne. De eerste 
route is ongeveer 5 km lang en dus ideaal voor gelegenheidsfietsers. De 
tweede fietsroute maakt een lus van ongeveer 10 km, maar is zeker doenbaar. 
De derde route van 20 km leidt je langs rustige, verkeersarme weggetjes 
doorheen een schilderachtig panorama. 
 
Voor meer info: www.bastogne-tourisme.be

AANBOD VOOR VOLWASSENEN

De route van de uitzichtspunten  
+32(0)84/34 53 27 
info@famenneardenne.be 
Gids op reservatie

Stuwdam en meer van Nisramont

Fietsparcours

GESCHIEDENIS & NATUUR
Streekverkenning met de autocar en/of met de fiets
De bossen van de Ardennen zijn met hun majestueuze groene kader een 
uitgelezen bestemming als je op zoek bent naar bos en natuur. Unieke 
heuvellandschappen, plateaus, talrijke beekjes… Geniet van een gediversi-
fieerde streekverkenning vanuit de bus.

— THEMA 4
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Privébezoek aan het Bastogne War Museum na sluitingstijd (vanaf 18u15) 
al dan niet gevolgd door een maaltijd. 

Beleef een buitengewoon evenement. We bieden een maaltijd aan in een van de zalen 
van het museum ter gelegenheid van ‘Dinner in the Museum’!
 

Ontbijt voor zakenlui voor de openingsuren voor het groot publiek. 

Teambuilding rond het thema Oorlogsrechtbank:  
Wet en democratie in een situatie van wetteloosheid.

Bezoek aan de slagvelden met gids. 

11
Het Bastogne War Museum biedt aangepaste formules aan type teambuilding. We kunnen uw formules op maat  
aanbieden in functie van het aantal deelnemers en het weerhouden type event zoals:

Informatie en reservatie: info@bastognewarmuseum.be
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PATTON’S CANTEEN



13

Deel een onvergetelijk moment met collega's, klanten of vrienden in de 
'Patton's Canteen'.*
Van 3 december 2020 tot en met 3 januari 2021 biedt het Bastogne War 
Museum een unieke catering aan in een buitengewone sfeer als herinnering 
aan de beroemde Generaal Patton. Je wordt ondergedompeld in de jaren '40 
met jazz als achtergrondmuziek. Proef er ons speciale '75e verjaardag'-menu 
gecreëerd door Benoît Bourivain, meester-kok van België. 

3 gangenmenu aan: €29

Informatie en reservatie:
info@bastognewarmuseum.be
 
* Maximale capaciteit : 60 personen.

PATTON'S CANTEEN 
Ontdek de culinaire ervaring van 
de Generaal
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Partners sinds lange jaren rond verschillende projecten in verband met de 
hedendaagse geschiedenis. 
In 2016 besloten het Caen Memorial en Tempora hun partnerschap te  
structureren en te versterken in de vorm van cross - shareholdings. 
Samen verwelkomen de twee instellingen meer dan een miljoen bezoekers 
per jaar in hun permanente of tijdelijke tentoonstellingen. 
Elk van deze twee instellingen heeft een groot aantal tijdelijke tentoonstellin-
gen en culturele evenementen geproduceerd en ontworpen om de sequenties 
van de hedendaagse geschiedenis te duiden. Dit gebeurde in de overtuiging 
dat onwetendheid angst met zich meebrengt die het samenleven bemoeilijkt 
en het perspectief van een onzekere toekomst bewerkstelligt.

Tempora 

Tempora is de Belgische specialist in de ontwikkeling, het design, de realisa-
tie, de promotie en het beheer van tentoonstellingen en culturele projecten. 
Tempora werd opgericht in 1998 en heeft heel wat realisaties op haar actief 
staan, waaronder een paar van de belangrijkste culturele evenementen van 
de laatste jaren. Ze behoort tot de leaders in haar domein op Europees vlak. 
Tempora is een geïntegreerd en multidisciplinair team met een kern van vaste 
medewerkers die elk een toegevoegde waarde betekenen met hun ervaring 
en specifieke kennis: architecten, historici, museologen, scenografen, weten-
schappers, grafische vormgevers, multimedia ontwikkelaars, 3D-specialisten 
en monteurs,... 
Tempora beheert en promoot het Bastogne War Museum. 

Caen Memorial 

Het Caen Memorial brengt de evenementen en vreselijke geschiedenis uit 
de 20e eeuw naar voren in haar parcours. De tijdslijn loopt vanaf de aanlei-
ding van de Tweede Wereldoorlog tot het einde van de Koude Oorlog. Naast 
het bezoek aan het Memorial zal je twee uitzonderlijke sites gelinkt aan 
onze gemeenschappelijke geschiedenis ontdekken: de film "De 100 dagen in 
Normandië" in de 360° panoramabioscoop van Arromanches en het Memorial 
van de burgers tijdens de oorlog in Falaise. 
 

PARTNERS 
Partnership tussen Tempora 
en Caen Memorial

15
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SPECIAAL VOOR GROEPEN VOLWASSENEN
Een daguitstap om het Caen Memorial en de voornaamste sites van de landing te verken-
nen. 
Een door onze historici opgeleide gids vergezelt uw groep voor een circuit van 5 uur met 
het Caen Memorial als vertrek- en eindplaats. 

JE PROGRAMMA 
Voormiddag: Bezoek aan het Caen Memorial  
Lunch in het restaurant van het Memorial, 'Les Pommiers' 
Namiddag: rondrit van 5 uur met een gids langs de vier invasiestranden

WELKE BEZOEKEN? 
 › Pointe du Hoc: symbool van de heldhaftigheid van de 225 Rangers van kolonel Rudder 

die op de ochtend van 6 juni 1944 deze klif hebben beklommen.
 › Omaha Beach: een van de stranden met de bloedigste gevechten, waar de Amerikanen 

op 6 juni geland zijn.
 › De Amerikaanse militaire begraafplaats van 70 hectare in Colleville-sur-Mer. Hier liggen 

9.387 Amerikaanse soldaten begraven, die tijdens D-Day en de Slag om Normandië zijn 
gesneuveld.

 › Vertoning van de film 'De 100 dagen in Normandië' in de 360° panoramabioscoop van 
Arromanches.

Tarief (incl.btw) per persoon tot einde 2020
Vast pakket: bezoek aan het Caen Memorial + lunch + rondleiding met gids langs de stran-
den: €51,50
Toeslag voor rondleiding met gids in het Memorial: €4

Info: +33(0)2 31 06 06 45 – www.memorial-caen.fr - resa@memorial-caen.fr

NIEUW IN 2020: 'L'Europe notre histoire', een unieke visuele en auditieve beleving om 
onze gemeenschappelijke Europese geschiedenis te begrijpen. 19 minuten in 360°, een 
dynamische, indrukwekkende en innovatieve film. (Inbegrepen in het toegangsticket)
 
TE ONTDEKKEN 2020: de tentoonstelling van het fonds Patrick Chauvel. Meer dan 50 jaar 
conflicten: een onschatbaar fotoverslag van de grote reporter Patrick Chauvel. 

TENTOONSTELLING IN 2020: 'La libération de la peinture, 1945 - 1962', van 15 mei tot 1 
november 2020 presenteren de Fondation Gandur pour l'Art en het Caen Memorial een 
ambitieuze tentoonstelling gewijd aan de abstracte schilderkunst in Frankrijk  
tussen 1945 en 1962. Tentoonstellingstarief aanvullend op het toegangsticket.

CAEN MEMORIAL
Ontdek in Normandië  
de stranden van de Landing  
met het Caen Memorial!
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19BEZOEK AAN DE 
SLAGVELDEN 

GIDSBEURT VAN EEN HALVE DAG: 200€* 
Ontdek de voornaamste gevechts- en herdenkingsplaatsen :

Mardasson Memorial
Bois Jacques en Foxholes van de Easy Company
Dorpje van Foy
Duitse militaire begraafplaats in Recogne
Place McAuliffe en Sherman tank

*Groepsprijs (van 20  tot 60 personen), transport niet inbegrepen.

GIDSBEURT VAN EEN HELE DAG: 400€* 
In de voetsporen van de 101st Airborne divisie van McAuliffe en het 3e leger 
van Patton

Mardasson Memorial
Bos van de Vrede
Bois Jacques en Foxholes van de Easy Company
Dorpje van Foy
(Lunchpauze)
Encols des fusillés in Noville
Duitse militaire begraafplaats in Recogne
Barrière Hinck en veldhospitaal van de 101st Airborne divisie
Bunker Boggess en het 3e leger van Patton 
Place McAuliffe en Sherman tank

*Groepsprijs (van 20  tot 60 personen), transport niet inbegrepen.

Mogelijkheid tot een gidsbeurt langs het noordfront van de Slag om de 
Ardennen op aanvraag.

INFORMATIE EN RESERVATIE :

Bastogne Memorial vzw
Colline du Mardasson 7
B-6600 Bastogne

T : +32 (0)61 55 00 61
E : info@bastognememorial.be
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INFO EN RESERVATIE

Bastogne War Museum
Colline du Mardasson, 5

B-6600 Bastogne
+32 (0)61/21 02 20

info@bastognewarmuseum.be

www.bastognewarmuseum.be

FOLLOW US ON FACEBOOK & INSTAGRAM
@BASTOGNEWARMUSEUM
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