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Bunkerdag verplaatst naar 23 mei 2021
Bunkerdag in België vindt volgend jaar plaats op 23 mei 2021. Dit jaar kon de Europese
bunkerdag waaraan zeven Atlantikwall-landen deelnamen, niet doorgaan door de COVID19-maatregelen. De stuurgroep van Atlantikwall Europe, de initiatiefnemer van de Europese
bunkerdag, besloot het evenement integraal te verplaatsen naar eind mei – begin juni
2021. De stuurgroep wordt geleid door Provinciedomein Raversyde, die eveneens de trekker
is van de Belgische Bunkerdag.
Europese Bunkerdag
De Europese Bunkerdag was dit jaar aan zijn derde editie toe. Op die dag openen de
Altantikwall-landen Frankrijk, Nederland, de Kanaaleilanden, Duitsland, Denemarken,
Noorwegen en uiteraard België zoveel mogelijk bunkers voor het publiek en dit in
combinatie met culturele en educatieve activiteiten. Die activiteiten benadrukken het belang
van de Atlantikwall als Europees erfgoed en als plaats van herinnering duidelijk aan het
grote publiek.
Samenwerkingsproject
Atlantikwall Europe is een samenwerkingsproject van het Europees Programma Creative
Europe, het Europese subsidieprogramma voor de culturele sector (2014-2020). Ze wordt
ondersteund door Creative Europe, het Europese subsidieprogramma voor de culturele
sector (2014-2020). Het project loopt van 1 juli 2018 tot 30 juni 2020, en wordt nu
verlengd tot eind juni 2021. Doel van het project is om een duurzaam netwerk te vormen
van Atlantikwallsites, -musea en andere geïnteresseerde partijen in de zeven Atlantikwalllanden. Daar maakt provinciedomein Raversyde uiteraard onderdeel van uit.
Verdedidingslinie
De Atlantikwall is een Duitse verdedigingslinie langs de West-Europese kust die loopt van de
grens met Spanje tot de Noordkaap. De linie werd tussen 1942 en 1945 aangelegd door de
Duitse bezetter om een geallieerde invasie tegen te gaan. De Atlantikwall heeft een lengte
van 6.200 kilometer en bestond uit duizenden zware bunkers, tienduizenden lichte bunkers
en gemetselde bouwwerken, mijnenvelden, inundatievelden, tankmuren, tankgrachten en
versperringen. Het is het grootste bouwwerk van de twintigste eeuw. Raversyde is met de
Batterij Saltzwedel-neu, en zijn recent gerestaureerde voorloper uit de Eerste Wereldoorlog
Batterij Aachen, een van de best bewaarde sites van de hele linie.
[www.raversyde.be]
Meer info voor pers (niet voor publicatie):
voor interviews, quotes, beleidsvragen:
gedeputeerde voor milieu, natuur en landschap, Jurgen Vanlerberghe
jurgen.vanlerberghe@west-vlaanderen.be of 050 40 32 59 of 0475 61 13 88

Dienst Communicatie

voor andere vragen:
dienst communicatie, Sandro Delaere
sandro.delaere@west-vlaanderen.be of 050 40 35 16

Dit bericht wordt verspreid door de dienst communicatie van het provinciebestuur West-Vlaanderen.
Alle persberichten van de Provincie West-Vlaanderen vindt u op [ www.west-vlaanderen.be/pers ].

