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Met steun van

14 Rue Charles Corbeau, 27000 Évreux 
decouverte@normandie-tourisme.fr

Destination 
D-DAY

In 1944 reisden soldaten vanuit alle delen 
van de wereld naar Normandië om het 
nationaalsocialisme te verslaan en de bezette 
gebieden te bevrijden. De strijd begon op 6 
juni. Daarna volgde een lange, zware zomer.

Normandië zal voor altijd door deze geschiedenis 
getekend blijven. Elk jaar worden de Amerikaanse, 
Britse, Canadese, Belgische, Deense, Nederlandse, 
Noorse, Poolse, Australische en Franse veteranen 
geëerd, net als hun wapenbroeders, al die helden 
die hier in de zomer van 1944 zijn gesneuveld 
en nu rusten op de begraafplaatsen die overal 
in de streek te vinden zijn. Wat velen niet weten 
is dat ook de Normandiërs zelf een hoge prijs 
betaalden voor deze verschrikkelijke strijd. 

Met deze uitgave heeft u een praktische gids in 
handen die u helpt uw reis voor te bereiden en die 
u uitnodigt de belangrijkste herdenkingsplaatsen, 
begraafplaatsen, bezienswaardigheden en musea 
van D-Day te ontdekken óf te herontdekken. 
Tot op de dag van vandaag staan deze plekken 
symbool voor onze meest fundamentele 
waarden: Verzoening, Vrede en Vrijheid.

We wensen u een mooi verblijf toe en een 
indringende, bijzondere ervaring met uw 
familie, uw kinderen en kleinkinderen. 

Welkom in Normandië!
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Dieppe

Slag om 
Dieppe op 19 
augustus 1942

De geallieerden gingen 
D-Day voorbereiden  
na de ramp bij Dieppe

De Slag om Dieppe op 19 
augustus 1942 leidde 
onder de troepen tot grote 
verliezen, maar leverde 
de inlichtingendiensten 

van de geallieerden veel informatie 
op. De codenaam van de Slag om 
Dieppe is Jubilee. Het was de 
eerste echte krachtmeting voor 
de geallieerden en dan met name 
voor de Canadezen, bedoeld om 
de Duitse verdedigingslinie aan 
de Franse kust te testen. Het loopt 
uit op een vreselijk bloedbad, 
de nazipropaganda gebruikt de 
mislukte operatie als bewijs dat de 
Atlantikwall onverwoestbaar is. 

Het idee van een invasie aan de 
Franse kust was al oud. ‘We komen 
terug,’ zei Winston Churchill in juni 
1940, toen de troepen halsoverkop 
vluchtten vanuit Duinkerke en 
zich terugtrokken in Engeland. 
Omdat de Duitse vijand vóór alles 
moest worden verslagen, schakelde 
de industrie volledig over op het 
produceren van oorlogsmaterieel: 
zoals boten, geschut en vliegtuigen. 
Veel materieel werd overzees 
geproduceerd, de opslag gebeurde in 
verschillende kampen in het zuiden 
van Engeland. 

Bijna elke dag namen de 
geallieerden vanuit vliegtuigen 
of duikboten foto’s van de 
Normandische kust. Ook werd 
veel informatie doorgegeven 
door verzetsstrijders (denk 
aan inlichtingen over de 
Duitse verdediging of de 
troepenbewegingen). Ze riskeerden 
daarmee hun leven. 

Ondertussen bouwden de 
Amerikanen en Britten aan één stuk 
door landingsvaartuigen en blokken 
voor kunstmatig aan te leggen 
havens… De luchtmacht begon vanaf 
de lente van 1944 systematisch 
de infrastructuur (auto- en 
spoorwegen) te bombarderen van 
Noord-West-Frankrijk. 

De cruciale datum voor de Invasie 
lag ergens begin juni, op 5, eventueel 
6 of 7. De omstandigheden zouden 
juist dan perfect zijn voor een aanval 
in de vroege ochtend: opkomend 
half getij na een nacht met volle 
maan voor de parachutisten. 
De codenaam voor deze grote 
landingsoperatie was ook al 
gevonden: operatie Overlord.
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BÉNERVILLE-SUR-MER

 >Batteries du 
Mont Canisy 

De 110 meter hoge Mont Canisy 
steekt uit boven de baai van de 
Seine en de haven van Le Havre. 
Op deze strategische positie be-
vond zich eerst een artillerie-een-
heid van de Franse Marine. Daarna 
zat er een Duitse batterij-eenheid 
met zes Franse kanonnen van 155 
mm in goed beschutte kazematten. 
Op 6 juni 1944 kregen twee Britse 
oorlogsschepen, de Warspite en de 
Ramillies, samen met de geallieerde 
luchtmacht de opdracht om het 
afweergeschut aan de Côte fleurie 
onklaar te maken, ook dat van Mont 
Canisy. De Duitsers verlieten de 
plek, zonder strijd, in de nacht van 
21 op 22 augustus 1944.

Op informatieborden wordt uitgelegd hoe de 
militaire werken functioneerden. Een team 
van vrijwilligers organiseert rondleidingen 
door een groot ondergronds gangenstelsel 
(250 meter lang, 15 meter onder de grond). 
Reserveer vooraf!

Gratis te bezoeken

CONTACTS   
Office de tourisme 
32 bis avenue Michel d’Ornano 
14910 BLONVILLE-SUR-MER 
+33 (0)2 31 87 91 14 
amcinfos@wanadoo.fr

www.mont-canisy.org

N°03 - C3

ARDOUVAL

 >Le Val Ygot
In het bos van Eaway in Val Ygot 
is in 1943 een lanceerplaats aange-
legd voor de V1: op een terrein van 
drie hectare liggen 13 gebouwen 
(schuilplaatsen, werkplaatsen en 
een lanceerplatform). Deze his-
torische plek is het hele jaar door 
open en gratis te bezoeken. 

Voor bezoekers zijn informatieborden 
neergezet. Op verzoek zijn ook 
rondleidingen mogelijk met gids.

Gratis te bezoeken

CONTACTS   
Association ASSVYA 
Mme Françoise DAUZOU 
+33 (0)6 84 29 67 05 
valygot@gmail.com

facebook.com/Assvya

N°02 - E2

AUMALE-BLANGY

 >V1-Lanceerbasis
De historische wandelroute V1 
voert langs 19 V1-lanceerinstalla-
ties in het dal van de Bresle en van 
de Yères. Deze vliegende bommen 
waren door het Duitse leger ge-
maakt. Het doel: Londen bereiken 
en verwoesten. 

Op borden staat - bij elke lanceerplaats - 
de belangrijkste informatie voor bezoekers.
Op de locaties van Campneuseville 
(Hameau de Beaulieu) en Guerville (Poteau 
Montauban) kunt u een replica op ware 
grootte zien van een katapultinstallatie en 
een vliegende bom (V1). Om de belevenis 
nog intenser te maken, is voor wandelaars 
gratis een app beschikbaar (met o.a. foto’s, 
filmpjes en interviews): LEGENDR in de App 
Store en Google Play. Op aanvraag zijn er 
ook rondleidingen met gids.

Gratis te bezoeken

CONTACTS   
Office de Tourisme communautaire  
Aumale / Blangy 
20 Rue de Barbentane 
76340 BLANGY-SUR-BRESLE 
+33(0)2 35 17 61 09 
tourisme@cciabb.fr 
www.v1histoireetpatrimoine.fr

www.tourisme-aumale-blangy.fr

N°01 - E2

De geallieerden gingen 
D-Day voorbereiden  
na de ramp bij Dieppe
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FORGES-LES-EAUX

 >Normandy 
Resistance 
Museum 

Op 40 km van Rouen, 50 km van 
Beauvais en 80 km van Amiens, ligt 
het Musée de la Résistance et de la 
Déportation (Verzets- en Deporta-
tiemuseum) van Forges-les-Eaux. 
Er wordt (over twee verdiepingen) 
teruggeblikt op de donkere jaren van 
de Tweede Wereloorlog aan de hand 
van vele documenten, uniformen en 
allerlei voorwerpen: de Franse staat 
tijdens de oorlog, de geallieerden, de 
militaire operaties; Duitsland en het 
nazisme, de collaboratie; de deporta-
ties en het verzet, en het appel van De 
Gaulle op 18 juni bij de Bevrijding.

Het museum is bij uitstek geschikt voor scho-
lieren: het is educatief van opzet.

Tegen betaling

CONTACTS   
Normandy Resistance Museum 
Rue du Maréchal Leclerc 
76440 FORGES-LES-EAUX 
+33 (0)2 35 90 64 07 
(pour le téléphone nous contacter entre 14h et 18h) 
museedelaresistance@free.fr 

  museeforgesleseaux

www.normandyresistancemuseum.com

N°06 - E2

FÉCAMP

 >Blockhaus du 
Cap Fagnet 

De bunkers van Cap-Fagnet zijn in 
1942 op bevel van het Duitse leger 
gebouwd. Ze maken deel uit van 
de beroemde Atlantikwall. Een 
rondleiding door deze betonnen 
bouwwerken geeft u meer inzicht 
in het strategische belang van de 
bunkers. Ook is er aandacht voor 
de manier waarop de constructie 
is gebouwd en wat dat economisch 
betekende.

Het tweede deel van het bezoek geeft, 
via een smal wandelpad door het bos, 
toegang tot een plek die is uitgehakt in 
de rotsen. Verondersteld wordt dat dit 
een Duits militair hospitaal was. Neem 
wandelschoenen en warme kleren mee.

Tegen betaling

CONTACTS   
Blockhaus du Cap Fagnet 
Maison du patrimoine 
10 rue des Forts 
76400 FÉCAMP 
+33 (0)2 35 10 60 96 
patrimoine@ville-fecamp.fr

www.ville-fecamp.fr

N°05 - D2
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DIEPPE

 >Mémorial du 
19 août 1942

In de vroege ochtend van 19 augus-
tus 1942, trekt een geallieerde vloot 
op naar Dieppe voor de operatie 
Jubilee, een slag van grote beteke-
nis. Het leger bestaat uit 6000 man, 
voornamelijk Canadezen van wie 
meer dan een kwart zal sneuvelen. 
Sinds 2002 herdenken de vere-
niging Jubilee en de stad Dieppe 
deze mannen bij het Mémorial 
du 19 Août 1942. Tijdens een be-
zoek van anderhalf uur bekijkt u 
een film van 40 minuten (uit het 
Franse nationale archief INA) en 
een collectie documenten, foto’s, 
uniformen en wapens. Om het be-
zoek compleet te maken, kunt u bij 
de winkel van het Mémorial een 
stripboek kopen over de slag.

Het Mémorial is te vinden op de plek 
van het oude gemeentelijke theater van 
Dieppe, gebouwd in 1826 in opdracht van 
de stad Dieppe. 

Tegen betaling

CONTACTS   
Mémorial du 19 Août 1942 
Place Camille Saint-Saëns - 76200 DIEPPE 
Daniel Jaspart : +33 (0)2 35 83 70 65 
dafra.jas@orange.fr 
Groepscontact : +33 (0)6 95 61 10 52

www.dieppe-operationjubilee-19aout1942.fr

N°04 - E2
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HONFLEUR

 >Het Blockhaus 
de la Gare 

Vlakbij het Bassin Carnot bevindt 
zich een van de laatste overblijf-
selen van Honfleur uit de Tweede 
Wereldoorlog. Sinds 2014 is dit, 
dankzij de gemeente Honfleur 
en de Association Honfleur 1939-
1945, een plek geworden waar 
herinneringen worden gekoesterd 
en gedeeld. In een bunker van 350 
m2 vindt u meer dan 50 militaire 
tenues, documenten en foto’s uit 
die tijd. Ook ziet u een film van 45 
minuten met getuigenissen over 
de Bevrijding, een hommage aan 
drie politieagenten van de FFI die 
in deze bunker zijn aangehouden 
en op 24 augustus 1944 werden 
gefusilleerd.

Tegen betaling

CONTACTS   
Blockhaus de la Gare 
Bassin Carnot 
14600 HONFLEUR 
+33 (0)7 83 25 76 12 
honfleur1939-1945@orange.fr

N°07 - D3

LE TRÉPORT

 >Kahl Burg 
Kahl Bürg ligt 60 meter boven 
zee, een meter of twintig onder 
de grond en is 270 m lang. Het ligt 
tussen de krijtrotsen van de Côte 
d’Albâtre en op enkele kilome-
ters van de plek waar in Dieppe 
de invasie plaatsvond. Bezoekers 
kunnen - naast ongeveer dertig 
vertrekken - drie uitkijkposten be-
zoeken, een strijdpost waar nog al-
tijd een kanon van 75 mm staat en 
een commandopost van het Duitse 
leger (245 en 348 ID).

Het bouwwerk herinnert aan het lijden 
van de krijgsgevangenen, voornamelijk 
Oekraïense vrouwen die het gebouwd 
hebben. De architectuur (de gangen met 
gewelven en bakstenen) is uniek voor de 
Atlantikwall.

Gratis te bezoeken

CONTACTS   
Le Kahl Burg 
Rue du 08 mai 1945 
76470 LE TREPORT 
Contact via het toeristenbureau van Tréport : 
+33 (0)2 35 86 05 69

www.kahl-burg.fr

N°08 - E1

MANNEVILLE-SUR-RISLE

 >Musée de  
la Résistance  
et de la  
Déportation 

Het departementale Musée de la 
Résistance et de la Déportation 
(Verzets- en Deportatiemuseum) 
is geopend in 1979 en geeft een 
overzicht van documenten en 
voorwerpen die gerelateerd zijn 
aan de Franse oorlogsgeschiedenis 
in het departement Eure. Het mu-
seum werpt met name een boeiend 
licht op de actiefste verzetsgroep 
van Haut-Normandie, het Maquis 
Surcouf. Het museum is onderge-
bracht in een 17de-eeuwse kapel die 
op de Monumentenlijst staat.  

Gratis te bezoeken

CONTACTS   
Musée de la Résistance et de la Déportation 
Mairie de MANNEVILLE-SUR-RISLE 
+33 (0)2 32 56 94 86 
museemanneville@gmail.com

N°09 - D3
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CHAMPIGNY-LA-FUTELAYE

 >Duitse 
militaire begraafplaats

Op deze Duitse militaire be-
graafplaats zijn de graven te 
vinden van Duitse soldaten die 
gesneuveld zijn in de departe-
menten Eure, Orne, Seine-Ma-
ritime en Eure-et-Loir, plus het 
vroegere departement Seine-
et-Oise. Er rusten 19836  Duitse 
soldaten op een oppervlak van 
17 vierkante grasvelden van 
verschillende grootte. De be-
graafplaats is op 12 september 
1964 geïnaugureerd. 

N°12 - E4N°12 - E4

PALUEL

 >Mémoire 
d’Albâtre 

Een historisch zwaar beladen gebied… 
Door de strategische ligging vormde 
dit deel van de kust een belangrijk 
onderdeel van de Atlantikwall. Dankzij 
het uitgebreide bunkernetwerk kon de 
bezetter de kust bij Veulettes sur Mer en 
de riviermonding verdedigen en zorgen 
voor een goede luchtverdediging. Langs 
het herdenkingspad liggen verschillende 
bunkers. Deze zijn goed zichtbaar dankzij 
de loopgraven die gedeeltelijk opnieuw 
zijn aangelegd. Drie bunkers zijn 
ingericht als informatieruimte, daarbij 
komen de volgende thema’s aan bod:  
«de geschiedenis van de Duitse militaire 
basis Paluel», «de Atlantikwall en het 
leven van de lokale bevolking tijdens de 
bezetting», «De herdenkingsruimte».
Er zijn bordjes met uitleg vertaald in het 
Engels en Duits

Vanaf de klif van Pont Rouge heeft u een 
geweldig uitzicht op de monding van de 
Durdent, het strand van Veulettes sur Mer en de 
krijtrotsen van Catellier. U kunt van hieruit een 
unieke historische route lopen: door gebied dat 
rijk is aan mooie natuur én aan constructies uit 
de Tweede Wereldoorlog.

Gratis te bezoeken

CONTACTS  
Office de tourisme  
+33(0)2 35 97 00 63

www.cote-albatre-tourisme.fr

N°10 - D2

ST-JOUIN-BRUNEVAL

 >Mémorial  
de Bruneval 

In de nacht van 27 op 28 februari 1942 
werd met succes de operatie Biting 
(Beet) uitgevoerd, ook wel de Bruneval 
Raid genoemd: het lukte een Brits com-
mando om de belangrijkste onderdelen 
te pakken te krijgen van een Duitse radar 
(de geallieerden hadden die technologie 
toen nog niet ontwikkeld), maar ze lieten 
de Duitsers geloven dat alles vernietigd 
was. Het Mémorial de Bruneval is te 
vinden op de plek waar de Duitse verde-
digingswerken de toegang tot het strand 
afsloten. Het monument is onthuld 
door Kenneth Holden, een van de laatst 
overgebleven oorlogsveteranen van 
de Raid. Het idee voor het monument 
kwam van de Vereniging Bruneval 42, 
de architect Bruno Saas ontwierp het en 
de gemeente Saint-Jouin-Bruneval heeft 
het gerealiseerd.

Gratis te bezoeken

CONTACTS   
Mémorial de Bruneval 
Chemin André Haraux 
76280 SAINT-JOUIN-BRUNEVAL 
Mairie de Saint-Jouin-Bruneval 
+33(0)2 35 13 10 10 
contact@bruneval42.com

www.bruneval42.com

N°11 - D2
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HAUTOT-SUR-MER

 >Dieppe  
Canadian War Cemetery  
Begraafplaats van de Gemenebest 

Deze begraafplaats wordt onde-
rhouden door de Commonwealth 
War Graves Commission. Hier lig-
gen de geallieerde strijders begra-
ven die gesneuveld zijn op Frans 
territorium, op de stranden van 
Dieppe, tijdens de Tweede Werel-
doorlog. Ongeveer dertig Britse 
soldaten zijn in 1940 begraven. 
Na de Raid van 19 augustus 1942, 
begroeven de Duitsers hier de 
Engelse en Canadese soldaten. In 
1949 is de begraafplaats definitief 
aangelegd. De plek telt 957 graven 
van soldaten (Canadezen, Britten, 
Nieuw-Zeelanders, Australiërs, 
Polen en een Indiër). De grafste-
nen zijn in lange, rechte rijen op-
gesteld, symmetrisch met de ach-
terkant van de graven tegen elkaar. 

N°13 - E2
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Sainte-Mère-Église

Utah  
Beach  
Sainte-Mère-Église, Carentan-les-Marais

Carentan

We kunnen in de 
operatie op 6 juni 
1944 drie fases 
onderscheiden: 
de invasie vanuit 

de lucht (bij de stranden van Utah 
in het westen en Sword in het 
oosten), de bombardementen vanuit 
de lucht en vanaf de schepen op de 
Atlantikwall en de invasie vanaf zee 
op de vijf stranden (Utah, Omaha, 
Gold, Juno en Sword) en de Pointe 
du Hoc.

In de eerste uren van 6 juni hebben 
de eerste luchttroepen dus al voet 
gezet op Normandische bodem: 
Britten in het oosten, Amerikanen in 
het westen.

De Amerikaanse parachutisten van 
de 82ste en 101ste Airborne Division 
moesten Saint-Mère-Eglise innemen 

en het bruggenhoofd veiligstellen 
bij Utah Beach. Om 4 uur ‘s 
ochtends werd Sainte-Mère-Eglise 
aangevallen. 

Bij het eerste ochtendgloren 
verschenen overal op zee schepen, 
van de monding van de Seine tot aan 
de Cotentin. Duizenden boten, die 
mensen, voertuigen en materieel 
vervoeren, zetten koers richting de 
kust. Tegelijkertijd bombardeerden 
de geallieerde vliegtuigen de 
forten aan de kust van de Manche 
en openden oorlogsschepen het 
vuur. Het strand van Utah werd 
snel ingenomen, zonder al teveel 
verliezen. Het kon zeer snel worden 
schoongeveegd en er werd snel een 
bres geslagen in de Duitse defensie 
zodat de troepen en het zware 
materieel konden oprukken.

De Amerikaanse parachutisten van de 
82ste en 101ste Airborne Division moesten 
Saint-Mère-Eglise innemen en het 
bruggenhoofd veiligstellen bij Utah 
Beach.
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Utah Beach 
Musée du  

Débarquement 

N°14 - B3
SAINTE-MARIE-DU-MONT

Het Musée du Débarquement (D-Day Museum) ligt 
op de plek waar de Amerikaanse troepen op 6 juni 
1944 zijn geland. In 10 fasen wordt het verhaal ver-
teld van de gebeurtenissen op D-Day. Vanaf de voor-
bereidingen tot aan de afloop en de overwinning. 
Het parcours is volledig chronologisch van opzet, u 
duikt in de geschiedenis van de invasie en ontdekt 
een rijke collectie voorwerpen, voertuigen en ma-
terieel. Het topstuk van het museum is de originele 
Amerikaanse bommenwerper B-26 Marauder: deze 
staat tentoongesteld in een hangar die daar spe-
ciaal voor is ontworpen. De film Het Strand van de 
Overwinning laat u opnieuw het heldenverhaal be-
leven van de soldaten die in deze beslissende slag ge-
vochten hebben, de grootste amfibie-operatie in de 
hele militaire geschiedenis. Dankzij de ontroerende 
getuigenissen van de veteranen, krijgt u een duidelijk 
beeld van het offer dat ze brachten om de vrijheid 
van Europa te heroveren. 

Tegen betaling

CONTACTS   
Musée du Débarquement Utah Beach 
50480 SAINTE-MARIE-DU-MONT 
+33 (0)2 33 71 53 35 
musee@utah-beach.com
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www.utah-beach.com
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Alle actuele informatie op www.normandy-dday.com

Airborne 
Museum 
de vrijheid uit de hemel 

N°15 - B3
SAINTE-MÈRE-ÉGLISE

Het museum bestaat uit vier modern ingerichte gebouwen 
en is heel spectaculair en interactief van opzet. U volgt van 
heel dichtbij de Amerikaanse parachutisten op D-Day.

Zo gaat u aan boord van een echt Waco zweefvliegtuig, 
een uniek exemplaar want nergens in Frankrijk is deze 
zwever nog in zo’n goede staat te zien. Ook stapt u in een 
C-47 vliegtuig, net zoals de Amerikaanse parachutisten van 
de 82e et 101e Airborne Divisies dat deden tijdens de Slag 
om Normandië. De vele objecten in het museum komen 
tot leven in superrealistische simulaties en reconstructies. 
Het lijkt net alsof u - in volle vlucht - uit een C-47 springt 
en landt in het centrum van het dorp Sainte-Mère-Eglise. 
U ziet van heel dichtbij hoe er gevochten is in de onder 
water gelopen moerassen tijdens de slag om de Fière, maar 
ook hoe het was om te verdwalen in het Normandische 
bocagelandschap tijdens de Slag tussen de Hagen…

De museumfilm Les chemins de la Liberté (De Wegen van 
de Vrijheid) laat - in de grote bioscoopzaal - zien wat het 
lot was van de mannen die Normandië en Europa kwamen 
bevrijden.  

Nieuw in 2022: een nieuwe rondleiding 
waarbij alles draait om het legendarische 
C-47 vliegtuig! 
Het thema van deze rondleiding is de C-47, een 
echte ‘oorlogsveteraan’ die een belangrijke 
rol speelde tijdens de Invasie van Normandië. 
U stapt in de wereld van de Amerikaanse 
parachutisten: vanaf het begin van hun training 
totdat ze op weg gingen naar Normandië. In de 
briefingszaal hangen grote, open parachutes 
en krijgt u - met behulp van een levensecht 
hologram - de strategie te horen. Op een groot 
scherm draait een film over Operation Overlord. 
Aan de hand van echte beelden uit die tijd hoort 
wordt op een indringende manier duidelijk 
wat de mannen die D-Day hebben uitgevoerd 
moesten doorstaan. Kortom, een bezoek om 
niet te vergeten… interessant, verrassend en 
ontroerend. De HistoPad tablet is uw gids tijdens 
het hele bezoek. Een overrompelende reis terug 
in de tijd, dat garanderen we u. 

Tegen betaling

CONTACTS   
Airborne Museum 
14 rue Eisenhower  
50480 SAINTE-MÈRE-EGLISE 
+33 (0)2 33 41 41 35 
infos@airborne-museum.org
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www.airborne-museum.org
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Alle actuele informatie op www.normandy-dday.com

D-DAY  
Experience 

N°16 - B3
SAINT-CÔME-DU-MONT

Vanaf juni 2019: 
Voor een nog uitgebreidere ervaring 
kunt u ook nog een plekje zoeken in 
onze bioscoop, zet 3D-brillen op en 
ervaar D-Day op een unieke manier 
tijdens de film D-Day Normandie 1944. 
Op een zeer innovatieve manier krijgt u 
op een IMAX-scherm een documentaire 
te zien van 36 minuten. Goed voor een 
indrukwekkende totaalervaring, uniek 
in Normandië. De film is vertaald in het 
Engels, Duits, Spaans en Nederlands. 

Tegen betaling

CONTACTS   
D-DAY EXPERIENCE 
2, Village de l’Amont 
50  500 Saint-Côme-du-Mont,  
CARENTAN-LES-MARAIS 
+33 (0)2 33 23 61 95 
contact@dday-experience.com  
Online winkel : www.paratrooper.fr

www.dday-experience.com
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Voor de Geallieerden was de verovering van Carentan 
strategisch heel belangrijk. Het doel: de troepen die geland 
waren op Utah en Omaha Beach samenvoegen. De missie 
wordt toevertrouwd aan de parachutisten van de 101e 
Airborne Divisie. Ze moeten de strijd aanbinden met hun 
Duitse tegenhangers, de gevreesde Fallschirmjäger. 

D-Day Experience ligt in Saint-Côme-du-Mont (de plek 
die eerst veroverd moest worden, om Carentan te kunnen 
innemen). Het is het enige museum waar de gebeurtenissen 
vanuit twee perspectieven te zien zijn. 

Nadat u bent ingelicht over de voorbereidingen voor de 
dropping in Normandië, woont u de briefing bij van kolonel 
Wolverton. U neemt daarna plaats in een echte C-47. Tijdens 
een vluchtsimulatie ervaart u hoe de tocht over het Kanaal in 
de nacht van D-Day moet zijn verlopen. Het museum maakt 
gebruikt van de modernste technieken waardoor u helemaal 
wordt ondergedompeld in de tijd van toen. U volgt op de voet 
hoe de gevechten zich van 6 tot 12 juni 1944 ontwikkelen. Op 
die datum is Carentan definitief bevrijd. 

Daarna ontdekt u het beroemde huis aan de historische 
Dead man’s corner. Het huis werd van 6 tot 8 juni bezet door 
Duitse parachutisten. Hun commandopost en ziekenboeg 
zijn zorgvuldig nagebouwd. 

Sinds juni 2019: de film D-Day Normandië 1944 helpt u 
om beter te begrijpen wat er in de strijd op het spel stond. 
Zo kunt u de gevechten in de grotere context plaatsen van 
de Invasie en de Slag om Normandië. De film is in 3 D op 
een IMAX-scherm, goed voor een unieke ervaring in beeld 
en geluid. Twee musea, een vluchtsimulator, de 3 D-film 
D-Day Experience: al uw zintuigen worden aangesproken. 
Geschiedenis hoeft u niet te leren, maar moet u ervaren. 
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Alle actuele informatie op www.normandy-dday.com

Normandy 
Victory Museum 

N°17 - B3
CATZ/CARENTAN

In het Normandy Victory Museum komt u alles 
te weten over de Slag tussen de Hagen in 1944. In 
het museum zijn de oorlogsscènes zeer realistisch 
nagebouwd, alsof u er zelf bij bent. U kunt 
voorwerpen aanraken, op een pantservoertuig 
klimmen en u kunt zelf ervaren hoe het hier tijdens 
de oorlog was dankzij simulaties en met virtual 
reality.

In het Normandy Victory Museum is ook volop 
aandacht voor de vrouwen tijdens de oorlog en 
voor de trainingen van de soldaten. Er is een bar-
restaurant.

Bijzonderheden: Simulaties met tanks, 
gevechtsvliegtuig, parachutesprong en 
helikopter. Rit in een pantservoertuig. 
Bar-restaurant in de sfeer van de jaren 
1940, voor iedereen toegankelijk. Film- en 
vergaderzalen.

Tegen betaling

CONTACTS   
Normandy Victory Museum  
P.A. La Fourchette Avenue du Cotentin,  
BP 411 Carentan les marais, 50 500 CATZ 
+33 (0)2 33 71 74 94

www.normandy-victory-museum.com
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Alle actuele informatie op www.normandy-dday.com

AZEVILLE

 >Batterie 
d’Azeville 

De kustbatterij van Azeville bestaat 
uit een indrukwekkend ondergronds 
complex van 300 meter en uit een 
nog compleet verdedigingssysteem. 
Op 6 juni 1944 was het een van de 
voornaamste prioriteiten van de geal-
lieerden om deze batterij in te nemen. 
Maar vanaf het begin van de Invasie 
werd er flink teruggevochten. Vanuit 
hier werd de sector Utah Beach bi-
jna 3,5 dag onder vuur genomen. De 
geallieerde troepen liepen daardoor 
aanzienlijk wat vertraging op, maar 
ze wisten de batterij uiteindelijk te 
omsingelen.  Op 9 juni lukte het - na 
zeer intensieve gevechten waarbij de 
strijd continu op en neer ging - om de 
batterij in te nemen. 

U kunt de batterij helemaal op eigen ge-
legenheid bezoeken. Er is een rondleiding 
met een audiogids in verschillende tale en u 
komt allerlei beelden en informatiepanelen 
tegen (zo is er een expositie over het gar-
nizoensleven en de relatie van de soldaten 
met de lokale bevolking).

Tegen betaling te bezoeken. 
Reserveren is aan te raden.

CONTACTS   
Batterie d’Azeville, La rue, 50310 AZEVILLE 
+33 (0)2 33 40 63 05 / musee.azeville@manche.fr 

 Patrimoine et musées de la Manche

patrimoine.manche.fr

N°18 - B3

CARENTAN

 >Amerikaanse 
landingsboot 
L.C.V.P  
(Higgins Boat)

Hoewel er meer dan 20.000 van 
gebouwd zijn, zijn er bijna geen 
Amerikaanse landingsboten van 
het type LCVP (Landing Craft, 
Vehicle, Personnel) meer over. De 
boten zijn gebruikt door duizen-
den soldaten tijdens de invasie 
van Normandië voor de grootste 
landingsoperatie ooit. De LCVP 
(PA30-4) is de enige landings-
boot in Europa die op zee is in-
gezet! De PA3-4 doet niet alleen 
mee aan verschillende nautische 
evenementen en herdenkingsma-
nifestaties, maar wordt ook regel-
matig gevraagd voor speciale eve-
nementen en tv-opnames. 

CONTACTS   
+33(0)6 86 88 49 51 
eliardh@challengelcvp.com

www.challengelcvp.com

N°19 - B3

CARENTAN

 >Historisch 
Circuit 1944 
Carentan

Tijdens deze route van 40 km kunt u 
13 plekken bezoeken die een belang- 
rijke rol speelden tijdens de gevechten 
voor de bevrijding van Carentan. 
In Band of Brothers is te zien wat zich 
hier afspeelde. Gedurende een aantal 
dagen stonden op deze plek Ame-
rikaanse parachutisten van de 101ste 
Airborne Divisie tegenover Duitse pa-
rachutisten. Dat gebeurde na de lan-
ding op Utah Beach en nadat 15.000 
parachutisten gedropt waren boven 
de moerassen van Carentan.

U kunt het circuit het hele jaar door rijden, in 
uw eigen tempo en met uw eigen vorm van 
vervoer: er staan informatieborden met teksten 
in twee talen. Download vooraf - gratis - de app 
Kit’M op uw smartphone. 

Gratis te bezoeken. Betaalde tablet.

CONTACTS   
Office de Tourisme de la Baie du Cotentin 
Bureau de Carentan 
24, place de la République 
50500 CARENTAN / +33 (0)2 33 71 23 50 
ot.carentan@ccdbc.fr

www.ot-baieducotentin.fr

N°20 - B3
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Alle actuele informatie op www.normandy-dday.com

ÉCAUSSEVILLE

 >Hangar  
à Dirigeables

Deze plek heeft drie oorlogen meege-
maakt: 1914-1918, 1939-1940 en de Koude 
Oorlog. De hangar is in 1916 aangelegd 
voor  het opsporen van Duitse onderzee-
boten en mijnen. De hangar is gemaakt 
van beton: 150 meter lang, 40 meter 
breed, 31 meter hoog en het is inmiddels  
de grootste ter wereld.  Van 1936 tot 1939 
nam de marine intrek in het gebouw. 
Tussen 1940 en 1944 installeerden de 
Duitsers zich hier. De hangar is op 9 juni 
na een felle strijd bevrijd door de 8ste In-
fantry US. Tot 1945 is het voor het Ameri-
kaanse leger een logistieke basis geweest 
voor het onderhoud van voertuigen. 
Tussen 1967 en 1969 (tijdens de Koude 
Oorlog) is het een basis voor het maken 
van ballonnen voor kernproeven.  

Nieuwe tijdelijke exposities 
Nieuwe vitrines / Nieuwe videoschermen in 
het museum.

Tegen betaling

CONTACTS   
Association des Amis  
du Hangar à Dirigeables d’Ecausseville 
+33 (0)2 33 08 56 02  
contact@aerobase.fr

www.aerobase.fr

N°21 - B2

ÎLE TATIHOU

 >Het Fort van 
Tatihou

Binnen de muren van het fort van Vau-
ban op het eiland Tatihou, hebben de 
Duitsers in de Tweede Wereldoorlog 
30 verdedigingswerken gebouwd. Het 
gaat om kazematten, emplacementen 
voor kanonnen, tobruks (een type bun-
kers), mitrailleurposten en loopgraven. 
Samen geven ze goed weer hoe de At-
lantikwall in elkaar zat. Het bijzondere 
van Tahitou is dat het hier gaat om een 
heel complex van militaire forten uit de 
17de tot de 20ste eeuw. Sommige van de 
laatste vestingwerken zijn direct aan 
de oudste delen vastgekoppeld. Zo ziet 
u dat de verschillende soorten verde-
digingswerken duurzaam waren ge-
bouwd en ook heel lang nuttig bleven.

Elke zomer verblijft een groep kunstenaars 
in het fort van Tatihou. De hele omgeving 
wordt zo een creatieve ruimte: bezoekers 
krijgen een andere kijk op de geschiedenis 
van deze verdedigingswerken. 

Tegen betaling

CONTACTS   
Billetterie Tatihou 
quai Vauban, 50550 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE 
+33(0)2 14 29 03 30

tatihou.manche.fr

N°22 - B2

Buy your 1€ Pass and  
get over 70€ worth  

of reductions  
for museums, activities, natural attractions  
and on regional and craft products around 

Sainte Mère Église, Utah Beach, and Carentan.

On sale from our partners and from the Tourist 
Offices of Carentan and Sainte Mère Eglise

More information at   
www.ot-baieducotentin.fr

Reconstruction  
of a café – grocery  

store from the 1940s
Sylvie & Jean-Marie Caillard invite you to 

their reconstruction of a 1940s café-grocery 
store. Their doors are open from 11am to 

11pm on the first Saturday of each month. 
The opportunity to discover this place with 

its collection of furnishings and objects 
from the 40s.

Monsieur et Madame CAILLARD 
11 rue Jean Truffaut 

Carentan 
50500 CARENTAN-LES-MARAIS 

Tél. 06 34 03 46 45
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Alle actuele informatie op www.normandy-dday.com

SAINT-MARCOUF-DE-L’ISLE

 >Marcouf 44 
De grote kazemat van Crisbecq

N°23 - B3

QUINÉVILLE

 >World War II 
Museum 

In een expositieruimte van 100 
vierkante meter reist u terug naar de 
Tweede Wereldoorlog. Op een realis-
tische manier maakt u kennis met het 
leven en de sfeer uit die tijd. Wandel 
door een straatje uit de jaren 1940 dat 
volledig is nagebouwd met de winkels 
en woonhuizen van toen. U ziet talloze 
voertuigen en allerlei authentiek mate-
rieel, er is een bunker met uitzicht op de 
antitankmuur die nog op het strand van 
Quinéville te zien is.

Ontdek ook voor het eerst de Tweede 
Wereldoorlog op een schaalgrootte van 
1:6 met talloze figuren en voertuigen. Een 
bezoek dat u echt niet mag missen, op 
maar 10 minuten van Sainte-Mère-Église.

Tegen betaling

CONTACTS   
World War II Museum 
18, Avenue de la plage, QUINÉVILLE 
+33 (0)2 33 95 95 95 
memorial.quineville@wanadoo.fr

N°24 - B2

De grote kazemat van Crisbecq 
is opgeblazen in 1944, daarna is 
er 77 jaar niks mee gedaan. Pas 
sinds 2021 is de kazemat weer te 
bezoeken. Althans, het laatste deel 
dat nog overeind is en waar u ook 
echt in kunt.  De omvang van de 
bunker is zeer indrukwekkend, 
sterker nog, dit was in Norman-
dië een van de grootste bunkers 
van de Atlantikwall. De muren en 
het dak zijn maar liefst 3,5 meter 
dik. De bunker was bedoeld voor 
een 210 mm kanon met een be-
reik van 33 kilometer. Nu staat de 
Duitse batterij van Crisbecq sym-
bool voor de hevige gevechten 
die hier geleverd zijn door de 4e 
Amerikaanse Infanteriedivisie. De 

plek is gewijd aan de herinnering 
aan de Amerikaanse soldaten die 
tussen 7 en 12 juni 1944 in Cris-
becq zijn gesneuveld.

Aanrader: rondleiding met als thema de 
geschiedenis van de verovering van de batterij 
van Crisbecq door de 4e Infanteriedivisie (in het 
Frans en/of Engels).

Gratis te bezoeken

CONTACTS   
Marcouf 44 - La grande casemate de Crisbecq  
Route de Crisbecq, 50310 ST-MARCOUF-DE-L’ISLE 
+33 (0)6 82 01 49 08

www.marcouf44.com 
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Alle actuele informatie op www.normandy-dday.com

SAINTE-MÈRE-ÉGLISE

 >Openlucht-
museum

U rijdt met uw eigen auto, in uw 
eigen tempo een route langs 11 
plekken die iets met de Invasie te 
maken hebben. Het parcours is 50 
km lang, in de omgeving van Sainte-
Mère-Eglise en Sainte-Marie-du-
Mont. Via de app Kit’M kunt u aan-
vullende informatie bekijken in de 
vorm van archiefbeelden, video’s 
en getuigenissen. 

Deze app is gratis te downloaden op uw 
smartphone.  
U kunt het museum bezoeken aan de hand 
van een bezoekersgids die te koop is bij 
de receptie.

Gratis te bezoeken. Betaalde tablet.

CONTACTS   
Office de Tourisme de la Baie du Cotentin 
Bureau de Sainte-Mère-Église  
6, rue Eisenhower,  
50480 SAINTE-MERE-EGLISE 
+33 (0)2 33 21 00 33 
tourisme@ccbdc.fr

N°25 - B3

ORGLANDES

 >Duitse  
militaire begraafplaats

Deze begraafplaats ligt ten noor-
den van het dorp Orglandes: 
er staan 10 152 grafstenen. De 
Volksbund, de dienst die Duitse 
militaire graven onderhoudt, be-
gon in 1958 met de aanleg van de 
gebouwen en het terrein. De be-
graafplaats werd op 20 september 
1961 officieel geopend. 

N°26 - B3 Op een van de grafstenen staan 
de namen van 22 soldaten die 
op 25 oktober 1945 gesneuveld 
zijn. Deze Duitse explosieven- 
opruimers kwamen om toen een 
lading dynamiet ontplofte bij As-
nières-en-Bessin, in de buurt van 
Bayeux. Het was niet mogelijk hun 
stoffelijke resten te identificeren, 
daarom zijn ze begraven in blok 
27, rij 13, graf 420/421. 
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De Pointe du Hoc

Op het andere 
Amerikaanse strand 
was de situatie lastig. 
De stranden van 
Omaha vormden 

een ware valstrik voor de troepen 
van de 1e en 29e divisie. De eerste 
aanvalsgolf was met veel geweld 
afgeslagen, de tweede lading 
troepen ontdekte dat het strand 
vol lag met gewonden, doden en 
vernietigd materieel. Uiteindelijk 
lukte het de soldaten om – op hun 
tandvlees – de steile helling boven 
het strand te beklimmen en over het 
prikkeldraad heen te komen. Tegen 
twaalf uur ’s middags begonnen ze 
de Duitsers in de flank aan te vallen 
en ging de strijd zich keren in het 
voordeel van de geallieerden. De 
bestorming van Omaha kende erg 
veel moeilijke momenten en was 

bijna rampzalig geëindigd. Ten 
koste van grote verliezen hebben 
de Amerikanen uiteindelijk de 
strijd gewonnen en de dorpen aan 
de kust veroverd. Ondertussen 
moest, iets westelijker, het 2e Ranger 
Bataljon de 30 meter hoge krijtrots 
beklimmen van de Pointe du Hoc, 
de Duitse kustbatterij bestormen en 
de kanonnen onschadelijk maken. 
Binnen enkele minuten bereikten 
de beste klimmers het hoogste punt 
van de krijtrotsen. Boven troffen ze 
een waar slagveld aan veroorzaakt 
door de beschietingen en 
bombardementen van de geallieerde 
schepen op zee. De 155 mm artillerie 
was iets daarvoor meegenomen door 
de zich terugtrekkende Duitsers. 
Tegen 12 uur was de Pointe du Hoc 
in handen van de Amerikanen.

Het 2e Ranger Bataljon moest een 
krijtrots beklimmen van 30 meter, de 
Duitse kustbatterij bestormen en de 
kanonnen onschadelijk maken.Omaha  

Beach 
De Pointe du Hoc
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Overlord Museum 
Omaha Beach 

N°27 - B3
COLLEVILLE-SUR-MER

Het Overlord Museum Omaha Beach ligt midden 
tussen de Invasiestranden van Normandië (1944), op 
500 meter van de beroemde Amerikaanse Militaire 
Begraafplaats van Omaha Beach. Een bezoek is een 
heel bijzondere ervaring. In een unieke historische 
context - die nergens mee te vergelijken is - worden 
de gebeurtenissen van 1944 belicht. Hier begon de 
bevrijding van Europa. De opzet van het museum 
is aantrekkelijk en meeslepend, met name ook 
voor jongere generaties.  U krijgt inzicht in de hele 
geschiedenis, vanaf de eerste voorbereidingen van 
de Invasie tot aan de bevrijding van Parijs.  

Na veertig jaar gepassioneerd onderzoek 
is het gelukt om deze unieke collectie 
tot stand te brengen: 10.000 stukken 
waaronder 40 voertuigen, tanks en 
geschut. Een ongekend rijke en gevarieerde 
expositie in Europa.
Nieuw in 2020/2021: nieuwe decors om de 
uitbreiding van 2019 compleet te maken.

Tegen betaling

CONTACTS   
Overlord Museum Omaha Beach 
Lotissement Omaha Center 
14 710 COLLEVILLE-SUR-MER 
+33 (0)2 31 22 00 55 
contact@overlordmuseum.com

www.overlordmuseum.com
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De Pointe  
du Hoc 

N°28 - B3
CRICQUEVILLE-EN-BESSIN

De Pointe du Hoc was voor de Duitsers van groot 
strategisch belang, aan de Normandische kust. De 
bestorming was toevertrouwd aan het 2e Ranger Ba-
taljon. Onder leiding van kolonel J. E. Rudder slaag-
den de soldaten erin om het onmogelijke te doen: 
ze waren binnen enkele minuten boven, hoewel de 
wand erg glibberig was, de touwen extra zwaar wa-
ren door het zeewater en de Duitse troepen continu 
op ze vuurden. In een maanlandschap vol kraters 
werd de felle strijd nog veel bloediger en dodelijker 
dan de beklimming zelf. Boven wachtte de Rangers 
een grote verrassing: ze ontdekten dat de kanonnen 
vervangen waren door grote houten balken! 

Vandaag de dag kunt u hier de overblijfselen zien 
van de Duitse artilleriebatterij en de diepe wonden 
die de hevige strijd op 6 en 7 juni 1944 heeft achter-
gelaten. Er zijn 135 Rangers gesneuveld.

De Pointe du Hoc is een van de zeldzame 
plekken waar u kunt zien met hoeveel 
geweld de Invasie in Normandië verlopen 
is. De plek is zwaar gehavend door de 
strijd. Het is hier nog altijd makkelijk 
voor te stellen onder welke extreme 
omstandigheden de Rangers de krijtrots 
zijn opgeklauterd terwijl de Duitse soldaten 
ze goed beschut, van bovenaf beschoten.

Gratis te bezoeken

CONTACTS   
   AMBC - Pointe du Hoc 
14450 CRICQUEVILLE-EN-BESSIN 
0033 (0)2 31 51 62 00 
normandy@abmc.gov

www.abmc.gov
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COLLEVILLE-SUR-MER

 >Big Red One 
Assault  
Museum 

De 1e Amerikaanse infanteriedivi- 
sie van de US Army heeft als bij- 
naam The Big Red One (de grote, 
rode 1): het insigne van deze divisie 
bestaat uit een enorme 1. Na operatie 
Torch in Noord-Afrika, versloegen ze 
het Afrika Korps van Rommel. Daar-
na namen ze deel aan de invasie van 
Sicilië. De divisie dook weer op in 
Omaha Beach op 6 juni 1944, waar ze 
zeer zware verliezen opliepen. Aan 
het eind van de oorlog, in 1945, is The 
Big Red One meer dan 21 000 mensen 
kwijtgeraakt (inclusief gewonden 
en krijgsgevangenen), dat wil zeg- 
gen bijna de helft van het totale aantal 
manschappen.

Tegen betaling

CONTACTS  
Big Red One Assault Museum 
Le Bray, 14710 COLLEVILLE-SUR-MER 
+33 (0)2 31 21 53 81 
bigredoneassaultmuseum@gmail.com

www.bigredonemuseum.com

N°29 - B3

COLOMBIÈRES

 >Kasteel van 
Colombières 

Een indringende kennismaking 
met de psychologische oor-
logsvoering van de Amerikaanse 
propagandadiensten in 1944 van- 
uit het kasteel van Colombières. U 
komt de geschiedenis te weten van 
de Ritchie Boys. Deze jonge Duitse 
vluchtelingen, voornamelijk joods, 
zijn nazi-Duitsland ontvlucht en 
gingen daarna werken voor de 
Amerikaanse inlichtingendienst. 
De eigenaar van het kasteel heeft 
een unieke verzameling docu-
menten, kranten en prpopagan-
dateksten over tal van nauwelijks 
bekende historische feiten. Hij 
vertelt u over de zo belangrijke rol 
van de Ritchie Boys in de strategie 
van de geallieerden.

Tegen betaling. Vooraf reserveren

CONTACTS  
Château de Colombières, 
14710 COLOMBIERES 
M ou Mme Charles de Maupeou 
+33 (0)2 31 22 51 65 
colombieresaccueil@aliceadsl.fr

chateau-colombieres.fr

N°30 - B3

GÉFOSSE-FONTENAY

 >Bezoek 
aan het 
Blockhaus  
de Géfosse- 
Fontenay 

Elke zondagochtend op 10 uur 
kunt u mee met een rondleiding 
van gids Luc Le Gleuher door de 
bunker van Géfosse-Fontenay. 
Bezoekers kunnen zo de hele 
geschiedenis ontdekken van dit 
perfect bewaard gebleven on-
derdeel van de Atlantikwall. Wat 
u voor het bezoek betaalt laat de 
gids aan de bezoekers zelf over.

Nieuw vanaf 2022 en in de week van de 
herdenkingen: elke ochtend vertrek voor een 
bezoek aan de bunker om 9.45 uur vanaf het 
museum Station 70.

Vooraf reserveren

CONTACTS   
Voor meer informatie 
+33 (0)6 74 72 25 15 -  Vertrek elke  
zondagochtend vanaf het Station 70 museum 
in Osmanville (vlak bij Géfosse)

N°31 - B3
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SAINT-LAURENT-SUR-MER

 >Musée  
Mémorial 
d’Omaha 
Beach

Museum en herdenkingsplaats 
op Omaha Beach. Het museum is 
1200 m2 groot en heeft een belang- 
rijke collectie uniformen, persoonlijke 
voorwerpen, wapens en voertuigen, 
een invasieboot, een Cointet barrière 
(antitankhindernis), een 155 mm Long 
Tom kanon, een tank… U duikt in de 
geschiedenis van de Invasie aan de 
hand van vele scenes en een rijk aan-
bod van foto’s. Een film van 25 minuten 
- waarin Amerikaanse veteranen hun 
verhaal vertellen - legt heel duidelijk 
uit wat er gebeurde bij de landing op 
Omaha Beach en de Pointe du Hoc. 
Het museum is geschikt voor kinderen. 

In de museumhal is een nieuwe winkel geo-
pend waar u van harte welkom bent.

Tegen betaling

CONTACTS   
Musée Mémorial d’Omaha Beach 
Avenue de la Libération 
14710 SAINT-LAURENT-SUR-MER 
+33 (0)2 31 21 97 44 
contact@musee-memorial-omaha.com

www.musee-memorial-omaha.com

N°34 - B3

SAINT-LAURENT-SUR-MER

 >Maison de la 
Libération

De leden van de vereniging Les Fleurs 
de la Résistance (De Bloemen van 
het Verzet) willen de geschiedenis 
graag doorgeven: daarom ontvangen 
ze u in het eerste huis dat door de 
Amerikanen bevrijd is. Dat gebeurde 
in de ochtend van 6 juni 1944 in 
Saint-Laurent-sur-Mer. Nu wordt 
D-Day hier herdacht. De plek is een 
hommage aan de verzetsstrijders 
in de Tweede Wereldoorlog, aan de 
onbekende, zeer geheime operatie 
Plan Sussex/Proust missie Ascain 
die plaatsvond in de nacht van 5 op 
6 juni bij Omaha Beach. Ook is de plek 
opgedragen aan enkele parachutisten 
van de 101e Airborne Divisie die per 
ongeluk in Omaha terechtkwamen. 
Er staat een monument voor de 
geallieerden en de burgers  uit die tijd.

Tegen betaling

CONTACTS   
Maison de la Libération  
27 rue du val  
14710 SAINT-LAURENT-SUR-MER 
Omaha Beach 
+33 (0)6 87 40 35 63  
sebastien.olard@wanadoo.fr

www.maisondelaliberation.fr

N°33 - B3
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GRANDCAMP-MAISY

 >Batterie  
de Maisy 

Deze kustbatterij is aangelegd 
vanaf 1942: de plek maakte deel 
uit van een militaire zone van 44 
hectare. Er is 60 jaar lang niet naar 
deze Duitse batterij omgekeken 
maar in 2006 is de plek her- 
ontdekt. De stranden Utah en 
Omaha werden van hieruit fel  
bestookt. Op 9 juni 1944, tijdens 
de beslissende bestorming door 
Bataljon van de 5e en 2e Rangers 
werden de Amerikanen 5 lange 
uren onder vuur genomen.

U heeft toegang tot 2,5 km loopgraven, 
tunnels en andere ondergrondse 
constructies, zoals 6 emplacementen voor 
artillerieplatforms van 155 mm kanonnen. 

Tegen betaling

CONTACTS   
Batterie de Maisy 
Route des Perruques 
14450 GRANDCAMP-MAISY 
info@maisybattery.com

N°32 - B3
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SAINT-LAURENT-SUR-MER

 >Het musee civil avant  
pendant et après guerre

N°35 - B3

VIERVILLE-SUR-MER

 >Musée D-Day 
Omaha 

Duizenden originele voorwerpen 
in een museum van meer dan 3000 
vierkante meter midden in Omaha 
Beach, ondergebracht in een Ameri-
kaans gebouw uit oorlogstijd. Het mu-
seum ligt tussen de Amerikaanse be-
graafplaats (4 km) en de Pointe du Hoc 
(7 km). Op 200 meter van het strand. 
De collectie is uniek. Het Musée 
D-Day Omaha is een levensproject, het 
is in 50 jaar tot stand gekomen dankzij 
de inzet en passie van een vader uit de 
streek. De oprichter is nu overleden. 
Zijn twee zoons hebben besloten deze 
herdenkingsplek in stand te houden.

Tegen betaling

CONTACTS   
Musée D-DAY Omaha  
Route de Grandcamp, 14710 VIERVILLE-SUR-MER 
+33 (0)2 31 21 71 80 
d.dayomaha@orange.fr 
contact@museeddayomaha.fr

www.dday-omaha.fr

N°36 - B3
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après guerre (het Burgermuseum 
tijdens en na de oorlog) vindt u 
een uitgebreide expositie over het 
dagelijks leven in en na de oorlog. 
U ontdekt voorwerpen die elke dag 
werden gebruikt, bijvoorbeeld uit de 
keuken, de woonkamer, de badkamer 
en de garderobe. 

Daarbij is speciale aandacht voor allerlei 
voorwerpen die tijdens de bezetting werden 
gebruikt.  

Tegen betaling

CONTACTS   
Musée civil avant pendant et après guerre 
8 rue Durant 
14710 SAINT-LAURENT-SUR-MER 
06 31 44 72 51 ou 06 95 11 29 24 
christophemagali@outlook.fr

www.cmlesvignets.com 
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Duitse militaire  
begraafplaats  
van La Cambe 

N°37 - B3

Op een oppervlakte van in totaal 10,5 hectare rusten 
bijna 21.300 Duitse soldaten. Het is een van de zes 
Duitse militaire begraafplaatsen voor soldaten die 
sneuvelden tijdens de Slag om Normandië in de 
Tweede Wereldoorlog. In een permanente expositie 
in het Frans, Engels en Duits komen allerlei 
onderwerpen aan bod, zoals de mens in oorlogstijd, 
de Duitse graven, de burgerbevolking, de betekenis 
van het herdenken en de plicht om te herinneren. 
Aan de hand van concrete verhalen over soldaten en 
families wordt belicht hoe complex en tragisch een 
oorlog is. 

1120 bol-esdoorns, Acer Globosum, zijn geplant 
in de tuin van de Vrede als symbool van vrede en 
verzoening.

LA CAMBE

Gratis te bezoeken

CONTACTS  
Cimetière militaire allemand 
14230 LA CAMBE 
+33 (0)2 31 22 70 76 
marie-annick.wieder@volksbund.de

www.volksbund.de

26



Alle actuele informatie op www.normandy-dday.com

Normandy  
American  

Cemetery en  
Visitor Center 

N°38 - B3

Het Normandy American Cemetery is geopend in 
1956 en ligt iets boven Omaha Beach in Colleville-
sur-Mer. Hier worden de Amerikaanse soldaten 
geëerd die stierven tijdens de Slag om Normandië, 
het is een van de 25 begraafplaatsen van de 
Verenigde Staten op buitenlands grondgebied. 
De onberispelijk strakke rijen met grafstenen 
herinneren aan 9 387 gesneuvelde soldaten. In de 
Jardin des Disparus (Tuin van de Overledenen) zijn 
de namen van 1 557 soldaten in steen gegraveerd, 
verder is er een kapel, een herdenkingsmonument, 
een Visitor Center (geopend op 6 juni 2007). Een 
uniek en ontroerend eerbetoon aan de kracht van 
onze bevrijders. In het Visitor Center wordt Operatie 
Overlord in een historische context geplaatst en 
wordt een licht geworpen op de capaciteiten, moed 
en opofferingsgezindheid van de strijders in de 
Tweede Wereldoorlog.

Dit is een plaats waar we herdenken. We vragen 
bezoekers zich stil en respectvol te gedragen.

COLLEVILLE-SUR-MER

Gratis te bezoeken

CONTACTS   
AMBC - Normandy American Cemetery 
14710 COLLEVILLE-SUR-MER 
+33 (0)2 31 51 62 00 
normandy@abmc.gov 
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www.abmc.gov
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Arromanches

Gold  
Beach  
Arromanches-les-Bains

In 100 dagen werden 220 000  
soldaten, 530 000 ton proviand 
en 39 000 voertuigen aan land 
gebracht bij Port Winston

De 50e Britse Divisie 
landde op Gold Beach en 
is daarna snel opgerukt 
naar de stadsgrenzen 
van Bayeux. Op 7 juni 

in de ochtend werd deze stad 
ingenomen. De divisie moest ook de 
gemeente Arromanches uit voorzorg 
ontruimen in verband met de 
geplande aanleg van de kunstmatige 
haven (Mulberry) én een verbinding 
leggen met de Canadese troepen 
geland op Juno. Op 6 juni in de 
avond is die missie volbracht. 

Het principe van de Mulberries, de 
kunstmatige havens, was dat er heel 
snel voertuigen en voorraden konden 
worden uitgeladen op grote pontons. 
Dat was nodig totdat de zeehavens 
van het vasteland van Europa 
veroverd waren. De kunstmatige 
aanlegplaatsen werden beschermd 
door een ring van betonnen caissons. 
In 100 dagen werden 220 000 
soldaten, 530 000 ton proviand en 
39 000 voertuigen aan land gebracht 
bij Port Wilson. Heel belangrijk, 
want de geallieerde troepen moesten 
de beschikking hebben over alle 
mogelijke strijdmiddelen om een 
Duitse tegenaanval te kunnen 
weerstaan.
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Cirkelvormige 
bioscoop 

Arromanches 360 

N°39 - C3
ARROMANCHES-LES-BAINS

Nieuwe film !  
De 100 dagen van de Slag om Normandië

De beelden zijn op negen schermen te zien en 
komen uit Britse, Canadese, Duitse, Amerikaanse en 
Franse archieven.

Aan beide kanten van de oceaan waren allerlei 
voorbereidingen getroffen voor een plotselinge aanval. 
Hoewel de weersverwachtingen slecht waren, werd op 6 
juni 1944 de eerste zo lang verwachte stap gezet op weg 
naar de bevrijding van het vasteland van Europa. De Slag 
om Normandië heeft precies 100 dagen geduurd vanaf de 
landingen op de 5 stranden van de Manche en de Calvados 
tot aan het tragische bombardement op Le Havre op 12 
september. In 20 minuten krijgt u een indringend overzicht 
van al die historische gebeurtenissen!

Om het bezoek nog indrukwekkender 
en informatiever te maken, is onze 
ontvangstruimte helemaal opnieuw 
ingericht: er zijn kaarten te zien van 
de Slag om Normandië, compleet 
met tijdlijnen en de vorderingen van 
de opmars. Ook zijn er enkele Britse 
militaire voorwerpen tentoongesteld 
afkomstig uit de collectie van het 
Mémorial de Caen.

Tegen betaling

CONTACTS   
Arromanches 360 
Chemin du calvaire 
14117 ARROMANCHES-LES-BAINS 
+33 (0)2 31 06 06 45  
resa@arromanches360.com 
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www.arromanches360.fr
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Musée du  
Débarquement 

N°40 - C3
ARROMANCHES

Op 8 juni 1944, twee dagen na de bevrijding van 
Arromanches, werden twee Phoenix caissons tot 
zinken gebracht om zo een dam te vormen en de 
golven te breken. Binnen een week kon het lossen 
beginnen. In 100 dagen werden 220 000 soldaten, 
530 000 ton proviand en 39 000 voertuigen aange-
voerd via Port Winston. 

Het Invasiemuseum is gebouwd op de plek waar 
de kunstmatige haven van de Britten vroeger lag: 
u kunt vlak voor de kust nog enkele overblijfselen 
zien. Het museum vertelt hoe ongelofelijk knap het 
was om deze haven te bouwen en te exploiteren. Het 
was de sleutel tot de overwinning van de geallieer-
den in Normandië. U komt precies te weten hoe de 
haven functioneerde. Daarnaast is er een collectie 
te zien van ongeveer 2 000 voorwerpen. Alles bij 
elkaar een bijzonder eerbetoon aan de soldaten (uit 
alle delen van de wereld) die aan de Invasie hebben 
deelgenomen. 

In een 30 meter lange ruimte staan 
maquettes, er is een projectie van beelden 
en u ziet een archieffilm. Zo ontdekt u 
hoe omvangrijk de logistieke operatie 
van de geallieerden was. Een strategische 
prestatie van formaat! De overblijfselen 
van Port Winston zijn - als stille getuigen - 
zichtbaar vanaf het museum.
 • Brochures met achtergrondinformatie 
zijn gratis beschikbaar in 18 talen. 
• Projectie van beelden in 6 talen. 
• Archieffilm in 9 talen.
 • 3D-film met commentaar. 

Tegen betaling

CONTACTS   
Musée du Débarquement 
Place du 6 Juin 
14117 ARROMANCHES-LES-BAINS 
+33 (0)2 31 22 34 31 
info@musee-arromanches.fr
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www.musee-arromanches.fr
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Batterie  
allemande de  

Longues-sur-Mer 

N°41 - C3
LONGUES-SUR-MER

Vanaf de Duitse kustbatterij van Longues-sur-Mer 
heeft u een uitzonderlijk uitzicht over de Inva-
siestranden. Dit is de enige kustbatterij die op de 
Franse monumentenlijst staat. U vindt er onder an-
dere een schietcommandopost en vier kazematten 
van gewapend beton met elk een artilleriekanon 
van 150 mm voor de lange afstand. De batterij ligt 
precies tussen Gold Beach en Omaha Beach, boven- 
op een klif aan het Kanaal: hij was strategisch zeer 
belangrijk bij de Invasie van de geallieerden op 6 
juni 1944. De batterij werd daarom vanuit de lucht 
en daarna vanaf zee hevig onder vuur genomen. 
Zo werd voorkomen dat het geschut tijdens D-Day 
overdag op volle kracht kon worden ingezet. Op 7 
juni namen Britse troepen de batterij in.

De batterij van Longues-sur-Mer is nog 
altijd uitgerust met de originele kanonnen, 
de enige aan de kust. Het bouwwerk is 
zeer goede bewaard gebleven en speciaal 
ingericht voor bezoekers: echt een plek die 
u niet mag missen. 

Gratis te bezoeken

CONTACTS   
Office de tourisme de Bayeux Intercom 
Bureau de Longues-sur-Mer 
Site de la Batterie 
14400 BAYEUX 
+33 (0)2 31 21 46 87 
longues@bayeux-tourism.com 
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www.bayeux-bessin-tourisme.com
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Het mémorial  
britannique van 

Ver-sur-Mer 

N°42 - C3
VER-SUR-MER

Het Mémorial britannique (Britse herdenkings-
monument) van Ver-sur-Mer ligt hoog boven Gold 
Beach en zijn kunstmatige haven. Het monument is 
ingewijd op 6 juni 2021 en brengt een eerbetoon aan 
de 22.442 soldaten onder Brits commando die een 
cruciale rol speelden bij de Invasie op 6 juni 1944 en 
tijdens de Slag om Normandië. Hier in Ver-sur-Mer 
lag het bruggenhoofd van de Britse aanval. Veel sol-
daten kwamen er op D-Day aan land. Op dit 18 hec-
tare grote, in het groen aangelegde terrein wordt ook 
eer betoond aan de Normandische burgers die bij de 
luchtbombardementen het leven hebben verloren.

Tijdens een bijzondere rondleiding laat 
onze gids laat u alle geheimen ontdekken 
van het herdenkingsmonument in 
Ver-sur-Mer. U maakt een reis terug in de 
tijd, naar het hart van de Britse invasie. 
Hoe is deze plek ingedeeld en waarom 
juist zo? Wat is de symboliek erachter? 
En waarom ligt dit monument juist hier? 
Daarbij komt u ook meer te weten over 
enkele helden die hier herdacht worden.  

Gratis te bezoeken

CONTACTS   
Mémorial Britannique de Ver-sur-Mer 
3 Avenue Paul Poret, 14114 VER-SUR-MER 

 British Normandy Memorial 
 
Contactgegevens en rondleidingen:  :  
VVV-kantoor Gold Beach :  
contact@goldbeach-tourisme.fr 
• Creully kantoor: 02 31 80 67 08 
• Ver-sur-Mer kantoor: 02 31 22 58 58 
• Asnelles kantoor: 02 31 21 94 02 

 Gold Beach Tourisme
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www.britishnormandymemorial.org 
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COMMES - PORT-EN-BESSIN

 >Musée  
des épaves 
sous-marines 
(Scheepswrakkenmuseum) 

Jacques Lemonchois speurde bij 
de Invasiestranden 35 jaar lang 
onophoudelijk de zeebodem af 
op zoek naar de overblijfselen van 
grote oorlogsschepen die op en na 
6 juni 1944 zijn gezonken. In het 
museum zijn voorwerpen te zien 
die in perfecte staat naar boven 
zijn gevist. Ook is allerlei oorlogs-
tuig tentoongesteld (zoals tanks, 
torpedo’s, mijnen, kanonnen en 
mechanische onderdelen) maar 
ook talloze foto’s en een 52  mm 
film.

Tegen betaling

CONTACTS  
 Musée des épaves sous-marines  
du Débarquement 
Route de Bayeux - RD 6 
14520 COMMES - PORT EN BESSIN 
+33 (0)2 31 21 17 06 
museedesepaves@orange.fr

N°43 - B3

RYES - BAZENVILLE

 >Ryes War Cemetery  
Begraafplaats van de Gemenebest 

De militaire begraafplaats Ryes 
- Bazenville ligt langs de D87 ten 
oosten van Bayeux. Er liggen meer 
652 soldaten uit de Gemenebest 
begraven. De eerste slachtoffers 
vonden hier al een rustplaats twee 
dagen na de Invasie van de geal-
lieerden in Arromanches.

N°45 - C3

CONTACTS  
Commonwealth War Graves Commission  
Western Europe Area 
5-7 Rue Angèle Richard CS 10109  
62217 BEAURAINS France  
+33 (0) 3 21 21 77 00  
contact.wea@cwgc.org

www.cwgc.org

De Commonwealth War Graves Commission 
(CWGC) herdenkt en eert bijna 1,7 
miljoen mannen en vrouwen van de 
Gemenebest die hun leven gaven in de 
twee wereldoorlogen. Op meer dan 23.000 
plekken in meer dan 150 landen overal ter 
wereld onderhoudt de organisatie graven 
en monumenten.
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VER-SUR-MER

 >Musées  
America & 
Gold Beach 

In America is aandacht voor de 
eerste luchtpostverbinding tussen 
de Verenigde Staten en Frank- 
rijk (op 1 juli 1927 stortte het eerste 
vliegtuig hier neer) en voor de 20ste-
eeuwse luchtvaartpioniers die het 
luchtruim boven de Noord-Atlantische 
Oceaan wisten te veroveren. Het twee-
de onderdeel, Gold Beach, is gewijd 
aan de geschiedenis rond de Invasie in 
de sector KING op 6 juni 1944. Vanaf 
de voorbereidingen tot aan de suc-
cesvolle aanval van de 69ste Brigade 
(50e Infanteriedivisie) op 6 juni 1944. 
Een eerbetoon aan de soldaten, de ma-
riniers en de vliegeniers die bij deze 
operatie betrokken waren.

In de expositieruimte America worden 
filmjournaals vertoond uit 1927 over de 
prestaties van de vier piloten.

Tegen betaling

CONTACTS   
Musées America & Gold Beach 
2 place Amiral Byrd, 14114 VER-SUR-MER 
+33 (0)2 31 22 58 58 
america.goldbeach@sfr.fr

www.goldbeachmusee.fr

N°44 - C3

APPLICATION 
Arromanches 
1944 in enhanced 
reality 

Van de kunstmatige  
haven van 
Arromanches  
tot Juno Beach 
 

Gratis beschikbaar op
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Juno  
Beach 
Courseulles-sur-Mer

Courseulles-sur-Mer
Douvres

Van de vijf landingszones 
was dit de sector waar de 
geallieerden op D-Day, bij het 
vallen van de avond het verst 
waren opgerukt. 

De 3e Canadese Divisie 
van Graye landde 
in Saint-Aubin. De 
Canadezen moesten 
de kustverdediging 

veroveren in de sector 
Courseulles-Bernières en daarna 
oprukken naar het achterland 
om aan te sluiten bij de Britse 
troepen van Gold en Sword. Na 
zware verliezen op het strand 
(50% van de slachtoffers viel in 
het eerste uur van de aanval), 
had de 3e divisie zijn sector aan 
de kust bevrijd en werd het 

radarstation van Douvres-la-
Délivrande omsingeld. De dorpen 
in het achterland werden meteen 
veroverd: Reviers, Saint-Croix, 
Bény. 

Van de vijf landingszones is dit 
de sector waar de geallieerden 
op D-Day bij het vallen van de 
avond het verst opgerukt waren. 
De Canadezen moesten echter 
nog een hele maand vechten om 
de RN13, Carpiquet en Caen in te 
nemen. 
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Centre  
Juno Beach 

N°46 - C3
COURSEULLES-SUR-MER

Op het strand waar de Canadezen in juni 1944 - met 
aan hun zij de andere geallieerde strijdkrachten - 
zijn geland ligt nu het Centre Juno Beach. In het 
centrum is aandacht voor de rol van Canada tijdens 
de Tweede Wereldoorlog, met name in Normandië. 
Na een introductiefilm wordt de hele geschiedenis 
in vijf vaste expositieruimtes uit de doeken gedaan 
aan de hand van teksten, foto’s, getuigenissen in 
beeld en geluid, multimediapresentaties, kaarten, 
voorwerpen en een film van twaalf minuten genaamd 
In hun voetsporen. U volgt de Canadezen op de voet 
op D-Day en tijdens de Slag om Normandië. Het 
Centre Juno Beach geeft ook een beeld van Canada 
zoals het nu is.

Naast de permanente expositie, is er in het 
Centre Juno Beach (het enige Canadese 
museum over de Invasiestranden) ook het 
parcours Explore Juno. Ideaal voor gezinnen 
en schoolklassen. Het is ook mogelijk 
om u rond te laten leiden door een jonge 
Canadese gids. U ziet dan het Juno Park en de 
verdedigingswerken van de Atlantikwall, zoals 
de bunkers tegenover het museum. 
Het Centre Juno Beach heeft duurzaamheid 
hoog op de agenda staan. Wat op dat gebied 
wordt gedaan is te lezen op de website van 
het centrum. 

Tegen betaling

CONTACTS   
Centre Juno Beach 
Voie des Français Libres – BP 104 
14470 COURSEULLES-SUR-MER 
+33 (0)2 31 37 32 17  
contact@junobeach.org  

 
BÉNY-SUR-MER - REVIERS 

De Canadese militaire begraafplaats 
van Bény-sur-Mer ligt vlak bij het 
dorp Reviers, op 18 kilometer ten 

oosten van Bayeux, aan de D35. Er 
liggen meer dan 2 000 man begra-
ven. Velen van hen maakten deel uit 

van de 3e Canadese Divisie, die een 
grote bijdrage heeft geleverd aan de 
Invasie en aan de opmars naar Caen. 

 >Bény-sur-mer Canadian War Cemetery  
Begraafplaats van de GemenebestN°47 - C3
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www.junobeach.org
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Pegasus Bridge

Sword  
Beach 
Pegasus Bridge

Op 5 juni, iets voor 23 
uur werden er Britse 
Horsa zweefvliegtuigen 
gelanceerd naar de 
brug van Bénouville. 

Binnen enkele minuten bereikten 
de manschappen van Major Howard 
hun doel. De brug van Bénouville 
veranderde in Pegasus Bridge. Ook 
de brug van Ranville, iets oostelijker 
werd ingenomen. Tegelijkertijd 
sprongen de parachutisten van de 6e 
Airborne divisie uit het vliegtuig om 
de batterij van Merville te veroveren. 

De invasie vanuit zee vond plaats 
ter hoogte van Hermanville en 
Colleville. De commando’s (onder 
wie 177 Franse Groene Baretten 
van het n°4 Commando) hadden 
de opdracht om van achteren 
Ouistreham aan te vallen. Daarna 
rukten ze op naar de bruggen 
van Ranville en Bénouville om de 
parachutisten een handje te helpen. 

Op 6 juni, ‘s middags gaf Hitler het 
bevel een groot aantal divisies te 
laten oprukken richting Normandië. 
Maar het was al te laat, het pleit was 
beslist. 

Op 6 juni, om middernacht waren 
meer dan 150 000 geallieerde 
soldaten, 23 000 parachutisten en 
20 000 voertuigen in Normandië. 
12 000 man zijn gedood, gewond of 
krijgsgevangen gemaakt.

De mannen van Major 
Howard bereikten hun doel. 
De brug van Bénouville werd 
Pegasus Bridge
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Mémorial 
Pegasus 

N°48 - C3
RANVILLE

Het Mémorial Pegasus ligt ten oosten van de In-
vasiestranden en geeft inzicht in de verschillende 
missies die de Britse 6e Luchtlandingsdivisie moest 
volbrengen in de nacht van 5 op 6 juni 1944. Deze 
soldaten zetten als eersten voet op Normandische 
bodem voor de Operation Overlord. Een van hun 
orders was om de brug van Bénouville in te nemen, 
beter bekend als Pegasus Bridge. Tijdens een bezoek 
aan het Mémorial Pegasus wordt de vroege ochtend 
van 6 juni weer tot leven gebracht: professionele 
gidsen vertellen het verhaal.

De museumstukken konden grotendeels 
verzameld worden dankzij schenkingen 
van Britse oorlogsveteranen.  
Tijdelijke expositie van juni tot december.

Tegen betaling

CONTACTS   
Mémorial Pegasus 
Avenue du Major Howard 
14860 RANVILLE 
+33 (0)2 31 78 19 44 
info@memorial-pegasus.org

www.memorial-pegasus.org
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Musée de  
la Batterie  
de Merville 

N°49 - C3
MERVILLE-FRANCEVILLE

De kustbatterij van Merville vormde een geducht on-
derdeel van de Atlantikwall. Het verdedigingswerk 
bevindt zich ten oosten van Sword Beach, tussen 
de dorpen Ouistreham en Cabourg. Op D-Day was 
deze batterij een van de belangrijkste strategische 
doelen: de plek werd verschillende keren door de 
geallieerde luchtmacht gebombardeerd, maar zon-
der resultaat.

Het 9de bataljon van Britse parachutisten, aange-
voerd door luitenant-kolonel Otway, kreeg toen de 
opdracht om de batterij in de nacht van 5 op 6 juni 
onschadelijk te maken. 

Op deze historische plek (die is uitgeroepen tot mo-
nument) kunt u een parcours volgen met allerlei 
informatie over de geschiedenis. Daarbij bezoekt u 
verschillende bunkers: u wordt op een meeslepende 
manier ondergedompeld in de tijd van toen.

In de grootste bunker staat u een unieke 
ervaring te wachten. Met beelden, geluiden, 
licht en geur belandt u enkele minuten 
in de hel van de bombardementen en 
gevechten. U ervaart wat er voor nodig was 
om de batterij van Merville op 6 juni 1944 te 
neutraliseren. Voortaan krijgen bezoekers 
bij aankomst in het museum een audiotour 
aangeboden van intSeractif.

Tegen betaling

CONTACTS   
Musée de la Batterie de Merville 
Place du 9e Bataillon 
14810 MERVILLE-FRANCEVILLE 
+33 (0)2 31 91 47 53 
musee@batterie-merville.com 
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www.batterie-merville.com
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DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE

 >Station 
Radar 44 

Ontdek hoe de Duitse soldaten 
leefden in de bunkers tijdens de 
bezetting van Normandië. Een uniek 
museum bij de Invasiestranden. Het 
Musée du Radar is ondergebracht in 
de oude radarpost van de Duitsers. 
Twee gerestaureerde bunkers uit 
die tijd laten u kennismaken met de 
Atlantikwall, de geschiedenis van de 
radar en het dagelijks leven van de 
Duitse soldaten.

Tegen betaling

CONTACTS   
Station Radar 44 
Musée Franco-Allemand du Radar 
RD 83 -  Route de Bény 
14440 DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE 
+33(0)7 57 48 77 32 
resa@musee-radar.fr

www.musee-radar.fr

N°51 - C3
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COLLEVILLE-MONTGOMERY

 >Site Hillman 
Deze plek was tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in Duitse handen: 
hier huisde de commandopost 
van de kustverdediging van het 
736e Grenadiers Regiment van 
de Duitse 716e Infanteriedivisie.
Achttien bunkers verspreid over 
24 hectare: tien bunkers zijn toe-
gankelijk voor publiek. Deze plek 
is het hele daar door te bezoeken 
maar de belangrijkste bouwwer-
ken zijn alleen in de zomer open.

Een gift van bezoekers

CONTACTS   
Site Hillman 
Mairie de Colleville-Montgomery 
14880 COLLEVILLE-MONTGOMERY 
+33 (0)2 31 97 12 61 
suffolk@amis-du-suffolk-rgt.com 

www.amis-du-suffolk-rgt.com

N°50 - C3

OUISTREHAM

 >Musée N°4 
Commando

Een uitzonderlijk en ontroerend mu-
seum gesticht door Britse en Franse 
oorlogsveteranen en hun families. 
Het vertelt het verhaal van Franse 
strijders die zich dankzij de vasthou-
dendheid van commandant Philippe 
Kieffer, weer konden aansluiten bij de 
Britse commando’s. Zij aan zij namen 
ze deel aan verschillende missies. Er 
is met name aandacht voor hun trai-
ning in Camp Achnacarry in Schot-
land en hun deelname aan de Inva-
sie in Colleville sur Orne tijdens het 
bevrijden van Ouistreham en de Slag 
om Normandië. Alle tentoongestelde 
voorwerpen zijn authentiek. De uni-
formen en uitrustingen zijn voor het 
grootste deel geschonken door fami-
lies van oorlogsveteranen.

Tijdens het bezoek is een videofilm te bekijken 
van 28 minuten samengesteld op basis van 
documenten en filmfragmenten uit die tijd. Er zijn 
onder andere beelden te zien van het commando 
in Camp Achnacarry en tijdens de Invasie. 
Video waarin de maquette over de Invasie 
wordt gepresenteerd en een videofilm 
van 10 minuten waarin Léon Gautier 
commentaar geeft op de maquette die 
het verhaal vertelt van de inname van de 
militaire bolwerken van Ouistreham.

Tegen betaling

CONTACTS   
Musée N° 4 Commando 
Place Alfred Thomas  (tegenover het casino) 
14150 OUISTREHAM RIVA-BELLA 
+33 (0)2 31 96 63 10  
contact@musee-4commando.fr

www.musee-4commando.fr

N°52 - C3
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OUISTREHAM

 >Musée du Mur de l’Atlantique 
Le Bunker (Atlantikwall Museum Le Bunker) 

N°53 - C3

APPLICATION 
Soldat Léon 
Ouistreham 
1944 
 
Stap in het leven van 
Soldaat Léon: via uw 
tablet of smartphone gaat 
u terug naar 6 juni 1944. 
Léon Gautier, een van de 
177 Fransen geleid door 
Commandant Kieffer, 
kwam die ochtend aan in 
Normandië. Hij begeleidt 
u tijdens een missie: de 
verovering van het casino 
van Ouistreham. Alsof u er 
zelf bij was…  
 
Gratis beschikbaar op

C96 M76 J40 N39

C67 M45 J97 N40
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Het Musée du Mur de l’Atlantique 
is ondergebracht in het voormalige 
Duitse hoofdkwartier van waaruit 
het commando werd gevoerd over 
de batterijen langs de monding van 
de Orne. U ontdekt alle ruimtes, op 
alle vijf de niveaus, van de Grand 
Bunker: ze zijn tot in het kleinste 
detail teruggebracht in hun oors-
pronkelijke staat: de machinekamer, 
de ruimte voor de beluchting, flank-
kazematten, slaapzaal, apotheek, 
ziekenzaal, wapenkamer, munitie-
depot, radiokamer, telefooncen-
trale, observatiepost met een zoeker 
waarmee je de hele baai van Seine 
kunt observeren.

In een expositie is ook aandacht voor de 
bouw van de Atlantikwall, het grootste 
bouwproject van de 20ste eeuw waar drie 
jaar lang meer dan twee miljoen mensen 
aan werkten. Met veel foto’s en nog 
niet gepubliceerde documenten over de 
Atlantikwall. De sfeer in dit museum is 
uniek: u bent meteen terug in de moeilijke 
tijden van de oorlog.

Tegen betaling

CONTACTS   
Musée du Mur de L’Atlantique Le Bunker 
Avenue du 6 juin 
14150 OUISTREHAM RIVA-BELLA 
+33 (0)2 31 97 28 69 
museegrandbunker@sfr.fr

museegrandbunker.com
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HERMANVILLE-SUR-MER

 >Hermanville  
War Cemetery  
Begraafplaats van de Gemenebest 

De militaire begraafplaats van 
Hermanville-sur-Mer telt meer 
dan 1 002 graven en bevindt zich 
ten noorden van Caen, aan de 
D60. Het nabijgelegen dorp Her-
manville-sur-Mer ligt pal naast 
Sword Beach en werd op 6 juni 
ingenomen door de mannen van 
het 1st Battalion South Lancashire 
Regiment. Later die dag lukte het 
de Shropshire Light Infantry, on-
dersteund door de pantsertroepen 
van Staffordshire Yeomanry om 
Biéville-Beuville te bereiken en 
te veroveren, vier kilometer ten 
zuiden van Hermanville-sur-Mer. 
Veel soldaten die hier liggen, 
sneuvelden op die dag of tijdens 
de opmars naar Caen.

N°55 - C3

DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE

 >La Délivrande  
War Cemetery  
Begraafplaats van de Gemenebest 

De militaire begraafplaats van 
Douvres-La Délivrande ligt ten 
noorden van Caen aan de D7. Het 
is de laatste rustplaats van onge-
veer 1 125 oorlogsslachtoffers. De 
meeste hier begraven doden vie-
len op D-Day en bij de invasie van 
Sword Beach, met name in de sec-
toren Oboe en Peter. Sommigen 
sneuvelden pas later, tijdens de 
gevechten tussen de kust en Caen 
en de kust.

N°54 - C3

RANVILLE

 >Ranville  
War Cemetery  
Begraafplaats van de Gemenebest 

De naam Ranville is voor altijd 
verbonden aan de 6th Airborne 
Division, die in de eerste uren van 
D-Day de brug over het Kanaal van 
Caen innam. Bijna 2 257 soldaten 
uit de Gemenebest zijn begraven 
op de militaire begraafplaats van 
Ranville en op het kerkhof van 
de ernaast gelegen kerk. Beide 
plekken zijn het makkelijkst be-
reikbaar vanaf Caen via de D513, 
linksaf naar Hérouvillette. De be-
graafplaats ligt een kilometer van 
de afslag Ranville, aan de rue des 
Airbornes. De beroemde Pegasus 
Bridge (en het museum) liggen 
aan de westkant van het dorp.

N°56 - C3
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Bayeux

Generaal de Gaulle zei 
op 6 juni ‘s middags: 
‘De ultieme strijd is 
begonnen. We strijden 
natuurlijk om Frankrijk, 

maar ook mét heel Frankrijk! Waar 
of wie de zonen van Frankrijk 
ook zijn. Ze hebben allemaal de 
eenvoudige en heilige plicht om de 
vijand te verslaan met alle middelen 
waar ze over beschikken.’

... ‘Met onze moedige geallieerde 
bondgenoten en onze wapenbroeders 
op alle fronten, gaan jullie de 
Duitse oorlogsmachine tot stilstand 
brengen, de onderdrukte Europese 
volkeren bevrijden van de tirannie 
en iedereen, overal ter wereld 
veiligheid garanderen...’ Generaal 
Eisenhower, 6 juni 1944. 

De Britten drongen op 7 juni ‘s 
morgens, zonder enige tegenstand, 
Bayeux binnen. Maurice 
Schumann was er ook bij, de 
woordvoerder van de Franse 
Vrije Strijdkrachten (een van de 
presentatoren van de BBC, hij 
kwam op 6 juin aan in Asnelles). 
Zonder strijd te hoeven leveren 
werd het Duitse garnizoen van de 
kustbatterij van Longues-sur- Mer 
krijgsgevangen gemaakt. 

Op 14 juni 1944, bevond de Gaulle 
zich aan boord van de torpedo La 
Combattante. Hij kwam aan op het 
strand tussen Courseulles en Graye 
en ging direct door naar Bayeux 
om zich te mengen onder de lokale 
bevolking. De menigte juichte hem 
toe.

De Britten drongen op  
maandagochtend 7 juni 
zonder tegenstand Bayeux 
binnen Bayeux  

De stad die het eerst werd 
bevrijd op het Franse vasteland 
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N°57 - C3
BAYEUX

BAYEUX

 >Musée  
Mémorial de 
la Bataille de 
Normandie 
(Museum over de Slag  
om Normandië) 

Het Musée Mémorial ligt 
vlak bij de Britse militaire be-
graafplaats van Bayeux. Dit is 
in deze streek het enige mu-
seum dat uitsluitend gewijd is 
aan de Slag om Normandië. U 
krijgt er een overzicht van de 
verschillende fasen in de strijd 
en van de slagen die plaatsvon-
den op Normandische bodem 
na de Invasie van 7 juni tot 29 
augustus 1944.

Tegen betaling

CONTACTS  
Musée Mémorial de la Bataille de Normandie 
Boulevard Fabian Ware, 14400 BAYEUX 
+33 (0)2 31 51 46 90 
bataillenormandie@mairie-bayeux.fr

www.bayeuxmuseum.com

N°58 - C3
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Bayeux War  
Cemetery  

& Memorial 

Het herdenkingsmonument (Mémorial) van Bayeux 
ligt aan de Boulevard Fabian Ware (vernoemd naar de 
oprichter van de CWGC). Op het Mémorial staan de 
namen van meer dan 1.800 militairen die gesneuveld 
zijn tijdens de Slag om Normandië en die geen be-
graafplaats hebben. Het monument is ontworpen 
door P.D. Hepworth en onthuld door de Hertog van 
Gloucester op 5 juni 1955.

Precies er tegenover ligt het Bayeux War Cemetery, 
in Frankrijk de grootste begraafplaats van de Com-
monwealth War Graves Commission uit de Tweede 
Wereldoorlog. Op deze plek liggen meer dan 4100 
graven van gevallenen uit de Gemenebest, onder wie 
338 onbekende soldaten. Er zijn ook 505 oorlogss-
lachtoffers van andere nationaliteiten, voornamelijk 
Duitsers. De lichamen van de begraven soldaten zijn 
hier vanuit de hele omgeving naartoe gebracht, ook 
vanuit nabijgelegen ziekenhuizen. 

OPENINGSTIJDEN  
De begraafplaatsen van de Commission 
zijn het hele jaar door vrij toegankelijk 
voor publiek. Neem voor informatie over 
herdenkingen en voor specifieke verzoeken 
contact met ons op enquiries@cwgc.org.

CONTACT  
Commonwealth War Graves Commission  
Western Europe Area 
5-7 Rue Angèle Richard CS 10109  
62217 Beaurains France  
+33 (0) 3 21 21 77 00  
contact.wea@cwgc.org

Begraafplaats & herdenkingsplek van  
de Commonwealth War Graves Commission
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Cherbourg

Cherbourg- 
en-Cotentin 
De haven, een strategisch 
doelwit 

De Generaals Eisenhower 
en Montgomery 
besloten in februari 
1944 dat de Invasie over 
een lengte van 80 km 

zou plaatsvinden (in plaats van 40): 
van Colleville tot Varreville inclusief 
de Cotentin om zo de haven van 
Cherbourg zo snel mogelijk te 
kunnen innemen. 

Cherbourg was strategisch zeer 
belangrijk voor het slagen van 
Overlord. De haven moest heel 
snel schepen uit de Verenigde 
Staten kunnen ontvangen met alle 
manschappen, munitie en goederen 
die nodig waren om Europa te 
veroveren. 

De Amerikanen moesten Cherbourg 
veroveren onder bevel van Generaal 

Bradley. Op 21 juni omsingelden ze 
de stad. Op de 25ste waren ze in de 
straten. Op de 26ste werd het Fort 
du Roule ingenomen. Bradley zei 
tegen de juichende bewoners van 
Cherbourg: ‘Het is voor mij een groot 
genoegen om tegen de Fransen te 
kunnen zeggen: hierbij geef ik u de 
eerste grote stad terug.’ 

De haven werd op het laatst 
vernield door de Duitsers en zag 
er verschrikkelijk uit, één grote 
ruïne. Maar de soldaten lieten de 
moed niet zakken en gingen aan de 
slag om alles zo te herstellen dat de 
haven weer gebruikt kon worden. 
Half juli ontving de haven van 
Cherbourg de eerste Liberty Ships 
uit de Verenigde Staten.

Cherbourg was strategisch 
zeer belangrijk voor het sla-
gen van Overlord. 
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CHERBOURG-EN-COTENTIN

 >Musée de  
la Libération 
(Bevrijdingsmuseum) 

Het Bevrijdingsmuseum ligt in een 
fort uit het Tweede Keizerrijk op de 
top van de Roule. Door zijn strate-
gische positie, hoog boven de rede 
van Cherbourg, kreeg het een sleu-
telrol in de verdediging van de stad, 
vandaar de uitdrukking ‘wie Roule 
heeft, heeft Cherbourg’. Toen de 
Duitsers het fort in bezit namen, 
zijn er ondergrondse ruimtes en 
gangen uitgegraven. Op 26 juni 
1944, werd het fort heroverd door 
de Amerikanen. Cherbourg was de 
eerste Franse havenstad die bevrijd 
werd. Het was een aantal maanden 
de belangrijkste haven ter wereld. 

Tegen betaling

CONTACTS  
Musée de la Libération 
Fort du Roule – Montée des Résistants 
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN 
+33 (0)2 33 20 14 12 
musees@ville-cherbourg.fr

www.ville-cherbourg.fr

N°60 - B2

CHERBOURG-EN-COTENTIN

 >La Cité de la Mer
N°59 - A2

Cherbourg-en-Cotentin, Musée de la Libération © D.Sohier 
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20 dagen voor Cherbourg.
De Cité de la Mer ligt op een sym-
bolische plek in het vroegere Gare 
Maritime Transatlantique: deze 
terminal speelde een grote rol bij 
de bevrijding van Cherbourg. Op 
een groot scherm in het Audito-
rium draait in de Cité de la Mer 
een unieke film van 20 minuten 
over de legendarische strijd.  U 
ziet waarom het strand van Utah 
Beach aan de invasieplannen van 
6 juni 1944 is toegevoegd. En u 
beleeft de eerste twintig dagen 
van de Slag om Normandië in de 

Cotentin. Daarbij ontdekt u hoe 
Cherbourg voor de geallieerden 
de grootste logistieke havenstad 
ter wereld werd.

Tegen betaling

CONTACTS   
La Cité de la Mer 
Gare Transatlantique 
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN 
+33 (0)2 33 20 26 69 
info@citedelamer.com

citedelamer.com
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Saint-Lô

De verovering van Saint-
Lô werd toevertrouwd 
aan de Amerikanen. Het 
bleek echter ontzettend 
moeilijk de stad in te 

nemen. Na de bombardementen van 
6 en 7 juni was het ‘de hoofdstad van 
de ruïnes’ geworden. Saint-Lô was 
immers een knooppunt van wegen 
en sporen. Pas op 18 juli lukte het de 
stad te bevrijden, na een maand van 
stagnatie en zeer bloedige gevechten. 

De slag om Saint-Lô vormt een 
van de bloedigste episoden uit de 
‘bataille des haies’ (de gevechten 
tussen de hagen), vlak voor operatie 
Cobra. In de Cotentin dreigde die 
slag tussen de hagen uit te lopen op 
een loopgravenoorlog. De operatie 
Cobra was de codenaam voor het 

Amerikaanse offensief van eind 
juli 1944 om de weg naar Bretagne 
vrij te maken en door de Duitse 
verdedigingslinies heen te breken. 

‘s Avonds op 30 juli namen de 
Amerikaanse troepen Avranches 
in. Patton kon met de Amerikaanse 
panterdivisies en met het Franse 
2e DB van Leclerc – dat net was 
aangekomen op Utah Beach – 
beginnen aan zijn grote doorbraak 
richting zuiden. Maar de Duitse 
troepen gaven zich niet over en 
lanceerden een tegenaanval in 
de omgeving van Mortain om de 
Amerikaanse linies te doorbreken. 
Vanaf het begin was dit echter 
gedoemd te mislukken: met name 
omdat er bijna geen luchtsteun was. 

Saint-Lô werd bevrijd op 18 
juli: na de bombardementen 
van 6 en 7 juni en na een maand 
van stagnatie en zeer bloedige 
gevechten.Van Saint-Lô  

hoofdstad van de ruïnes, 
naar Avranches
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FOLLIGNY

 >Py Park  
de Folligny 

Py Park ligt vlak bij het station 
van Folligny. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog was deze plek het 
doelwit van een groot aantal do-
delijke en verwoestende bombar-
dementen. Na het bombardement 
van 17 juni 1940 was het station 
herbouwd, versterkt en bezet door 
het Duitse leger om controle te 
krijgen over het goederentrans-
port. Vandaag de dag liggen er nog 
altijd enkele betonnen overblijfse-
len en twee ondergrondse ruimtes 
met daarin informatieborden over 
de oorlog in Folligny en omgeving. 

Gratis te bezoeken

CONTACTS   
Office de Tourisme Granville Terre et Mer 
+33 (0)2 33 91 30 03 
information@otgtm.fr

www.tourisme-granville-terre-mer.com
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MORTAIN-BOCAGE

 >La chapelle 
Saint-Michel

Deze kapel ligt op een hoge rots van 
323 meter: vandaar kunt u de ha-
vens van Maine en Bretagne zien, 
op heldere dagen is zelfs de Mont 
Saint-Michel zichtbaar. De plek 
heeft een tragische rol gespeeld in 
de strijd van augustus 1944. Veel 
soldaten zijn er gesneuveld voor 
onze vrijheid. Vandaag de dag is er 
een herdenkingsplek met een mo-
nument en een afbeelding van het 
wapen van generaal Eisenhower 
(daarvan zijn er slechts drie in 
Frankrijk).

Gratis te bezoeken

CONTACTS   
La Petite Chapelle Saint-Michel 
50140 MORTAIN-BOCAGE 
+33 (0)2 33 59 19 74 
tourisme.mortainbocage@msm-normandie.fr

www.ot-montsaintmichel.com

N°63 - B5

MARIGNY

 >Mémorial 
Cobra  
Marigny 

Het Mémorial doet in drie zalen 
uit de doeken hoe de operatie 
Cobra verliep, codenaam voor 
het Amerikaanse offensief in de 
Cotentin van eind juli 1944 om de 
route naar Bretagne vrij te krijgen. 
Er is een ruimte gewijd aan de 
donkere jaren van de oorlog (1939-
1940) en ook de ‘poilus’ worden 
geëerd, de strijders in de Eerste 
Wereldoorlog. Alles bij elkaar zijn 
in het Mémorial meer dan 950 fo-
to’s en documenten, en 130 histo-
rische voorwerpen te zien.

Gratis te bezoeken

CONTACTS   
Mémorial Cobra Marigny 
2 rue des Alleux 
50570 MARIGNY 
+33 (0)2 33 56 13 82 
+33 (0)2 33 56 88 67 
lemerre.eugene@orange.fr  

N°62 - B3
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PONTAUBAULT

 >Espace 
François 
Mutschler 

In de Espace François Mutschler 
vindt u een collectie voorwerpen 
uit de Tweede Wereldoorlog, maar 
ook ansichtkaarten uit het be-
gin van de 20ste eeuw en foto’s uit 
1944. Daarnaast is er een maquette 
van de brug van Pontaubault.

Gratis te bezoeken

CONTACTS   
Espace François Mutschler 
Mairie, 17 rue Patton 
50 220 PONTAUBAULT 
+33 (0)2 33 60 47 58 
pontaubault.mairie@wanadoo.fr

www.pontaubault.fr

N°64 - B5

SAINT-LÔ

 >Chapelle de 
la Madeleine 
Mémorial US 

Het voormalige onderkomen voor 
melaatsen Saint-Lô is gerestaureerd 
en biedt nu onderdak aan een Mé-
morial voor de 29e en 35e divisies 
van het Amerikaanse leger die de 
stad bevrijd hebben.

Gratis te bezoeken

CONTACTS   
Chapelle de La Madeleine - Mémorial US 
Direction Bayeux 
Square des Victimes du 11 Septembre 2001 
50 000 SAINT-LÔ 
+33 (0)2 14 29 00 17 
tourisme@saint-lo-agglo.fr

www.ot-saintloagglo.fr

N°65 - B3

SAINT-LÔ

 >Musée d’art 
et d’histoire 
de Saint-Lô 

Het Musée d’art et d’histoire 
(Museum van Mooie Kunsten en 
Geschiedenis) ligt in het centrum. 
De collectie is bijzonder rijk en 
gevarieerd. U krijgt er een breed 
beeld van de schilderkunst vanaf 
de 17de eeuw tot nu. Een nieuwe 
zaal is gewijd aan de kleurrijke 
geschiedenis van Saint-Lô: op 300 
m2 krijgt u een overzicht vanaf 
het neolithicum tot aan de wede-
ropbouw na de oorlog. De stad is 
tijdens de Tweede Wereldoorlog 
voor 91% verwoest door hevige 
bombardementen. Tussen 1944 
en 1964 is alles weer helemaal 
opnieuw opgebouwd: daarvoor 
heeft de stad  het label Patrimoine 
de la Reconstruction en Norman-
die gekregen, dat is een label voor 
cultureel erfgoed in Normandië 
uit de tijd van de wederopbouw.

De collectie kunstwerken wordt op een 
nieuwe manier gepresenteerd: aan de hand 
van thema’s en tijdvakken, met veel meer 
werken. Dat maakt het bezoek aantrekke- 
lijker en speelser. In het historische parcours 
is onder andere een nagemaakt appartement 
te zien uit de jaren 1950 en een verzameling 
(bouw)materialen die nodig waren voor de 
wederopbouw.

Tegen betaling

CONTACTS   
Musée d’art et d’histoire de Saint-Lô 
La Source, Place du Champ de Mars 
50000 SAINT-LÔ  
+ 33(0)2 33 72 52 55 
musee@saint-lo.fr

saint-lo.fr
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SAINT-JAMES

 >ABMC -  
Amerikaanse  
militaire  
begraafplaats 

‘De Verenigde Staten zijn trots 
op de daden van hun zonen en 
nederig ten aanzien van de door 
hen gebrachte offers. Dit monu-
ment is opgetrokken om hen te 
herdenken.’ De begraafplaats en 
de kapel met de Salle Mémorial 
(herdenkingszaal) en de Mur des 
Disparus (Muur van de Overlede-
nen) herinneren aan de 4 410 sol-
daten die hier rusten.

N°69 - B5MARIGNY/LA CHAP. EN JUGER

 >Duitse militaire  
begraafplaats 

Deze begraafplaats is geopend op 
20 september 1961 en telt 11  169 
graven van Duitse soldaten die 
in de strijd het leven lieten. Er 
zijn vier blokken met graven met 
daaromheen een klein talud. De 
kruisen staan verspreid. Vanaf 
1957 zijn de resten van soldaten 
die begraven lagen op allerlei 
kleine kerkhoven overgebracht 
naar Marigny. 

N°68 - B3

HUISNES-SUR-MER

 >Duitse militaire  
begraafplaats 

Op de begraafplaats van Mont-
de-Huisnes staat het enige Duitse 
mausoleum van Normandië en 
zelfs van Frankrijk. Hier rusten 11 
956 soldaten die in de Tweede We-
reldoorlog zijn gesneuveld, maar 
er liggen ook burgers en 64 kinde-
ren en pasgeborenen. Het mauso-
leum is een cirkelvormig gebouw 
van twee verdiepingen met een 
diameter van 47 meter. Midden in 
de binnenruimte staat een groot 
kruis. Het mausoleum is officieel 
geopend op 14 september 1963. 
Vanaf daar heeft u een prachtig 
uitzicht op de Mont Saint-Michel.

N°67 - B5
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Caen

Vroeg in de ochtend van 
6 juni begonnen de 
bombardementen op de 
Normandische steden. 
In Caen lag het hele 

stadscentrum in puin. De geallieerden 
hadden de opdracht de steden te 
vernietigen om zo communicatie 
onmogelijk te maken en ervoor te 
zorgen dat Duitsers zo laat mogelijk 
versterking zouden krijgen. 

In de ochtend van 7 juni werden 
ongeveer tien steden in Normandië  
van de kaart geveegd… zoals Caen, 
Lisieux, Coutances, Saint-Lô, Vire... 

De piloten van de RAF zetten hun 
zinnen op Caen en het vliegveld 
Carpiquet. 

In de loop van juni werd de stad inzet 
van een hevig strategisch gevecht en 
dat was tragisch voor de bevolking: 
velen gingen op de vlucht voor de 
bombardementen. Pas op 9 juli ‘s 
morgens, dus een maand na de Invasie 
werd Caen bevrijd door de Canadezen 
(die oprukten vanuit Saint-Germein-
la- Blanche-Herbe). De Engelsen 
trokken de stad aan de oostkant 
binnen, dwars door het puin.

Maar de Duitsers hielden nog stand 
op de rechteroever. Op 19 juli werden 
de laatste wijken, zoals Vaucelles, 
bevrijd.

Caen 
Zes weken strijd

De stad werd inzet van 
een hevig strategisch 
gevecht, wat tragisch 
was voor bevolking: velen 
gingen op vlucht voor de 
bombardementen.
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Le Mémorial 
de Caen 

N°70 - C3
CAEN

Een historische ontdekkingstocht !

Vanaf de eerste aanleiding voor het ontstaan van de 
Tweede Wereldoorlog tot aan het einde van de Koude 
Oorlog. Tijdens een rondleiding door het museum 
komt u alles te weten over het verschrikkelijke verhaal 
van de 20ste eeuw.  

Caen betaalde als stad een hoge prijs voor de 
Bevrijding. Alle reden dus om juist hier op passende 
wijze stil te staan bij al het leed. 

Tijdens de schoolvakanties zijn er speciale 
rondleidingen voor gezinnen. Een bijzondere manier 
om de verhalen over de Tweede Wereldoorlog met uw 
kinderen en kleinkinderen te delen!

Zeker zien: onze indringende film L’Europe, notre 
histoire (Europa, onze geschiedenis) een unieke 
ervaring in beeld en geluid die helpt om onze 
gezamenlijke Europese geschiedenis beter te 
begrijpen. 17 minuten in een 360 graden zaal: een film 
vol dynamiek, zowel indrukwekkend als ontroerend. 
Om met uw familie of vrienden te bekijken.

Het Mémorial nodigt u uit om een nieuwe 
expositieruimte te komen ontdekken: de 
collectie Patrick Chauvel. Oorlogsjournalist 
en -fotograaf Patrick Chauvel heeft 
gedurende meer dan 50 jaar verslag 
gedaan van conflicten in Israël, Vietnam, 
Cambodja, Iran, Tsjetsjenië en  Syrië…
De oorlogsverslaggever heeft al deze 
fronten op een unieke manier in beeld 
gebracht. Van onschatbare waarde. 
 
Koop uw tickets online op 
www.memorial-caen.fr 

Tegen betaling

CONTACTS   
Le Mémorial de Caen 
Esplanade Général Eisenhower 
CS 55026 - 14050 CAEN Cedex 4 
+33 (0)2 31 06 06 45 
resa@memorial-caen.fr 

www.memorial-caen.fr 
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BRETTEVILLE-SUR-ODON

 >D-Day Wings 
Museum 

Het D-Day Wings Museum is het 
enige museum in Normandië dat 
volledig gewijd is aan de luchtmacht 
tijdens de landing van de troepen op 
6 juni 1944 en tijdens de Slag om Nor-
mandië in de zomer van 1944. Daarbij 
is in brede zin aandacht voor vliegtui-
gen en de luchtmacht in de Tweede 
Wereldoorlog. Zo kunt u onder an-
dere de enige Amerikaanse versper-
ringsballon zien die nog kan vliegen! 
Verder kunt u aan boord gaan van 
een Spitfire, een Typhoon jachtbom-
menwerper of een kijkje nemen bij 
het luchtafweergeschut. U krijgt 
verhalen te horen over allerlei lucht-
gevechten aan de hand van wrakken 
van vliegtuigen of voorwerpen uit de 
luchtvaart. Het bezoek vindt plaats 
op een plek die historisch gezien een 
dubbelrol heeft gehad: vanuit de voor-
malige hangars van de Carpiquet vlie-
gbasis was de Luftwaffe zeer actief 
tijdens de Slag om Engeland in 1940-
1941. Maar dit is ook de plek van ope-
ratie Windsor waarbij de Canadezen 
vochten tegen de 12e SS-Panzer-Divi-
sion Hitlerjugend in juli 1944. 

Tegen betaling

CONTACTS  
D-Day Wings Museum 
 485 rue Jules Védrines 
14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON 
contact@ddaywingsmuseum.com 

 ddaywingsmuseum

www.ddaywingsmuseum.com

N°71 - C3

CAEN

 >I-Route door 
Caen   

Caen, zomer 44: burgers  
betrokken bij de strijd

Van 6 juni tot 19 juli 1944 sloegen de 
bewoners van Caen de handen ineen 
om de bombardementen tijdens de Slag 
om Normandië te kunnen overleven. 
Tijdens deze route komt u te weten 
hoe ze voldoende proviand regelden 
en hoe de hulp en de medische zorg 
georganiseerd waren… Door de 12 
etappes te volgen van deze online route 
door de stad, krijgt u een indringende 
kijk in het dagelijks leven - toen - van de 
duizenden bewoners van Caen. Neem 
uw smartphone mee en download gratis 
de route via de app IStoryPath. Bij elk 
punt van het parcours krijgt u te zien 
en te horen hoe de bewoners de oorlog 
hebben overleefd. 

Gratis te bezoeken

CONTACTS 
 Office de tourisme de Caen-la-mer 
Place Saint Pierre – 14000 CAEN 
+33 (0)2 31 27 14 14 
info@caenlamer-tourisme.fr

www.caenlamer-tourisme.fr
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CREULLY-SUR-SEULLES

 >BBC  
Radiomuseum 

Het BBC Radiomuseum is te vinden 
op de bovenste verdiepingen 
van het Château de Creully. Het 
museum vertelt de geschiedenis van 
de radio-omroep, de uitzendingen 
van de BBC vanuit de Tour Carré 
en over de bevrijding van Creully. 
U kunt hier een unieke collectie 
radioapparatuur bewonderen van 
1920 tot nu. Ook is er een tijdelijke 
expositie over de Gendarmerie 
Nationale (Nationale Politie) tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. Vanaf 
het terras heeft u een geweldig 
uitzicht op het kasteel van Creullet, 
het hoofdkwartier van generaal 
Montgomery in juni 1944.

Tegen betaling

CONTACTS  
Musée de la Radio BBC 
Château de Creully, 30 Place Edmond Paillaud, 
14480 CREULLY-SUR-SEULLES 
+33(0)2 31 80 10 61  
ambbc.creully@gmail.com 
mairie@creully-sur-seulles.fr

www.museedelaradiobbc-creully.com

N°73 - C3

52



Alle actuele informatie op www.normandy-dday.com

ST-MARTIN-DES-BESACES

 >Musée de la  
Percée du  
Bocage 
(Museum over het 
doorsteken van de bocage) 

Op negen kilometer van de weg naar 
de Gorges de la Vire krijgt u een ron-
dleiding van 45 minuten (in het Frans 
of Engels) met een klank- en licht-
spel. In 8 zalen en via een uitgebreide 
diashow krijgt u het verbazingwek-
kende verhaal te horen van de strij-
ders in de Bocage (het landschap dat 
zo karakteristiek is voor Normandië). 
Tot slot komt u weten wie de oorlog 
hebben overleefd en wie niet…

Het is mogelijk om de monumenten 
van Cote 309 en de Pont du Taureau te 
bezoeken in een Jeep Willys: alleen bij 
reservering vooraf en als er voldoende 
plaatsen beschikbaar zijn. Wie in het bezit 
is van een radiolicentie kan gebruikmaken 
van een amateurradiozendstation.

Tegen betaling

CONTACTS  
Musée de la Percée du Bocage 
5, rue du 19 Mars 1962 
Saint-Martin-des-Besaces 
14350 SOULEUVRE-EN-BOCAGE 
+33(0)2 31 67 52 78 
contact@laperceedubocage.fr

www.laperceedubocage.fr

N°74 - B4
TILLY-SUR-SEULLES

 >Musée de la Bataille  
de Tilly-sur-Seulles 

N°75 - C3
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Dit museum is te vinden in een 
12de-eeuwse kapel. U krijgt er een 
beeld van de gevechten in Tilly-
sur-Seulles en de omringende 
gemeenten tijdens de eerste drie 
weken na de Invasie. De divisies 
van het Britse 30e legerkorps ston-
den tegenover twee elite-eenhe-
den van het 1er SS Panzerkorps. 
De confrontaties waren zeldzaam 
gewelddadig: gebeurtenissen die 
het dorp Tilly-sur-Seulles zwaar 
geraakt hebben. Het dorp is in 
bijna een maand 23 keer ingeno-
men en weer verloren.

Tijdens het bezoek ontdekt u - aan de hand 
van getuigenissen, foto’s en voorwerpen 
- hoe groot het leed geweest is dat de 
burgerbevolking moest ondergaan tijdens 
de Bevrijding van Normandië. 
Elke jaar is er een andere tijdelijke 
expositie.

Tegen betaling

CONTACTS  
Musée de la Bataille de Tilly-sur-Seulles 
Chapelle Notre-Dame-du-Val,  
rue du 18 juin 1944 
14250 TILLY-SUR-SEULLES 
+33 (0)6 07 59 46 02 
association@tilly1944.com

www.tilly1944.com
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BROUAY

 >Brouay War  
Cemetery  
Begraafplaats van de Gemenebest

Op de militaire begraafplaats van 
Brouay – aan de N13, halverwege 
Bayeux en Caen – rusten bijna 377 
militairen uit de Gemenebest. De 
meesten zijn gesneuveld bij de felle 
gevechten in de regio tijdens de 
maanden juni en juli 1944, toen de 
Geallieerde strijdkrachten probeer-
den om Caen vanuit het zuiden te 
omsingelen.

N°77 - C3

CHOUAIN-JÉRUSALEM

 >Jerusalem  
War Cemetery  
Begraafplaats van de Gemenebest 

Op 9 kilometer ten zuiden van 
Bayeux aan de D6, bevindt zich een 
van ‘s werelds kleinste militaire be-
graafplaatsen van de Gemenebest: de 
begraafplaats van Chouain-Jérusa-
lem. Het merendeel van de 48 graven 
dateert van 10 juli 1944 toen in dit ge-
bied stevige gevechten woedden, net 
na de bevrijding van Bayeux.

N°79 - C3

BANNEVILLE-LA-CAMPAGNE

 >Banneville- 
la-Campagne  
War Cemetery  
Begraafplaats van de Gemenebest 

De militaire begraafplaats van 
Banneville-la-Campagne ligt onge-
veer tien kilometer ten oosten van 
Caen aan de D675. Er zijn 2 170 
militairen begraven uit de Geme-
nebest. De meesten tussen de twee-
de week van juli en eind augustus 
1944, tijdens de gevechten voor het 
heroveren van Caen, de strijd om de 
Zak van Falaise en de opmars van de 
geallieerden aan de andere kant van 
de Seine. 

N°76 - C3

CAMBES-EN-PLAINE

 >Cambes-en- 
Plaine War Cemetery  
Begraafplaats van de Gemenebest 

Op 7 kilometer ten noordwesten van 
Caen, aan de rue du Mesnil Ricard, zijn 
meer dan 224 oorlogsslachtoffer be-
graven uit de Gemenebest. Meer dan 
de helft maakte deel uit van de South 
Staffordshire en North Staffordshire 
Regimenten. Ze vielen in de strijd op 8 
en 9 juli, tijdens de beslissende aanval 
op Caen. Een groot deel van de stad 
werd op 10 juli bevrijd.

N°78 - C3
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FONTENAY-LE-PESNEL

 >Fontenay-le- 
Pesnel War Cemetery  
Begraafplaats van de Gemenebest 

Deze begraafplaats, op 16 kilometer 
ten westen van Caen, aan de D139, 
herbergt de graven van meer dan 
521 militairen uit de Gemenebest. 
Een groot deel van hen is gedood tij- 
dens de strijd ten westen van Caen 
in juni en juli 1944. Veel graven zijn 
van mannen uit South Staffordshire, 
East Lancashire, Royal War-
wickshire Regiments en de Durham 
Light Infantry.

N°80 - C3

SAINT-MANVIEU - CHEUX

 >St. Manvieu  
War Cemetery  
Begraafplaats van de Gemenebest 

De militaire begraafplaats van 
Saint-Manvieu – Cheux ligt aan de 
D9 ten westen van Caen. Er bevin-
den zich meer dan 2 182 graven van 
militairen uit de Commonwealth, 
gevallen tijdens de felle strijd in de 
regio tussen Tilly- sur-Seulles en 
Caen van half juni tot eind juli 1944. 

N°84 - C3

SECQUEVILLE-EN-BESSIN

 >Secqueville- 
en-Bessin  
War Cemetery  
Begraafplaats van de Gemenebest 

Tussen Bayeux en Caen langs de 
D217, in Secqueville-en-Bessin, 
bevindt zich de laatste rustplaats 
van bijna 117 strijders uit de Ge-
menebest. Op deze militaire be-
graafplaats liggen de graven van sol-
daten die sneuvelden bij de opmars 
naar Caen, begin juli 1944.

N°82 - C3

HOTTOT-LES-BAGUES

 >Hottot-les- 
Bagues War Cemetery  
Begraafplaats van de Gemenebest 

De militaire begraafplaats van 
Hottot-les-Bagues ligt 14 kilome-
ter ten zuidoosten van Bayeux aan 
de D6. Het is de laatste rustplaats 
van meer dan 1 138 oorlogsslacht- 
offers uit de Gemenebest. Velen 
van hen sneuvelden tijdens de he-
vige gevechten die hier plaatsvon-
den tussen juni en begin juli 1944. 

N°81 - C3
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SAINT-DÉSIR-DE-LISIEUX

 >St. Desir  
War Cemetery  
Begraafplaats van de Gemenebest 

De meest oostelijk gelegen mili-
taire begraafplaats van de Geme-
nebest in Normandië: de graven van 
Saint-Désir liggen aan de D159, ten 
westen van Lisieux. 603 oorlogss-
lachtoffers uit de Gemenebest lig-
gen er begraven, velen stierven aan 
het eind van de strijd in Normandië, 
bij het achtervolgen van de Duitse 
troepen richting Seine.

N°83 - D4

TILLY-SUR-SEULLES

 >Tilly-sur- 
Seulles War Cemetery  
Begraafplaats van de Gemenebest 

De militaire begraafplaats van Tilly- 
sur-Seulles ligt ten zuidoosten 
van Bayeux, langs de D6. U vindt 
hier bijna 1 221 militaire Geme- 
nebest-graven. De strijders vielen 
tijdens de felle gevechten na de In-
vasie, het gaat met name om soldaten 
uit de 49th en 5th Divisions en de 7th  
Armoured Division.

N°85 - C3
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Falaise

Omdat er drie 
fases waren in de 
Invasie (vanuit de 
lucht, vanaf zee en 
bombardementen 

vanuit de lucht en vanaf zee) waren 
er ook drie fases in de Slag om 
Normandië. De maand juni werd 
gebruikt voor het veroveren van 
Cherbourg. In juli werden Caen en 
Saint-Lô bevrijd en stoomden de 
troepen op naar Avranches. In de 
maand augustus naderde het eind 
van de strijd met de omsingeling 
van het 5e en 7e Duitse leger in de 
zogenoemde Zak van Falaise. 

Toen de Canadezen Falaise 
innamen, op 17 augustus, hoefden 
ze alleen nog de ‘zak’ te sluiten, 

samen met de Polen van de 1ste 
pantserdivisie en de Amerikanen 
ten oosten van Argentan. 

 Chambois vormde echter een 
ware ‘doodstunnel’. Pas op 21 
augustus was de Duitse nederlaag 
in Normandië een feit. ‘Het was 
een van de ergste bloedbaden van 
de oorlog,’ zei Eisenhower achteraf 
over deze strijd. 

Zo werd de Slag om Normandië 
voltooid na - voor beide legers - zeer 
bloedige confrontaties. Nu moesten 
de hoofdstad Parijs en de rest van 
Europa nog bevrijd worden… 

‘Het was een van de ergste 
bloedbaden van de oorlog,’ 
zei Eisenhower achteraf 
over deze strijd.

De Zak  
van Falaise 
Chambois
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Mémorial  
de Mont-Ormel 

N°86 - D4
MONT-ORMEL

In augustus 1944 omsingelden 9 geallieerde divisies 
100 000 Duitsers in de Zak van Falaise-Chambois. De 
Slag om Normandië is bijna voltooid. Het Mémorial 
de Mont-Ormel staat op de plek waar de strijd 
plaatsvond, tussen Argentan et Vimoutiers. U heeft er 
een prachtig uitzicht over de vallei van de Dives. 

De strijd om de Zak van Falaise-Chambois (18-22 
augustus 1944) is de bloedigste van de hele Slag 
om Normandië. Poolse, Britse, Amerikaanse en 
Franse soldaten onderscheidden zich in de strijd: de 
omsingelde Duitse troepen bleven op verschillende 
plekken tegelijk wanhopig aanvallen. Deze 
herdenkingsplaats is een eerbetoon aan de strategen en 
helden van een slag die Montgomery had omschreven 
als ‘het begin van het einde van de oorlog’. 

In de museumruimte wordt in vier talen 
de omvang en het verloop van de strijd 
beschreven. Een gids geeft uitleg over 
het slagveld. Een film (met getuigenissen 
en archiefbeelden), een (bewegende) 
maquette van het gebied en historische 
voorwerpen maken het bezoek compleet.

Tegen betaling

CONTACTS   
Mémorial de Mont-Ormel 
Les Hayettes 
61160 MONT-ORMEL 
+33 (0)2 33 67 38 61 
memorial.montormel@orange.fr      

www.memorial-montormel.org
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BERJOU

 >Musée de  
la Libération  
de Berjou 
(Bevrijdingsmuseum  
van Berjou) 

Het Musée de la Libération ligt 
hoog in Berjou, bij Condé-sur-
Noireau. U krijgt er een beeld van 
de strijd op 15, 16 en 17 augustus 
1944 rond Noireau, aan de hand 
van vele voorwerpen die gevon-
den werden op het slagveld. Een 
gids geeft tekst en uitleg. Het was 
de voorlaatste slag voordat de Zak 
van Falaise werd afgesloten, maar 
wel een zeer bloedige: Berjou 
werd door de Duitse troepen met 
de moed der wanhoop verdedigd. 
Het museum is een eerbetoon 
aan de Britse soldaten van de 43e 
Infanteriedivisie Wessex en de 8e 
brigade van de Sherwood Rangers 
Yeomanry. 

Nieuw: themacircuit Berjou, augustus 1944, 
met 6 informatieborden

Gratis te bezoeken

CONTACTS   
Musée de la Libération de Berjou  
Lieu-dit «Les Cours» 
61430 BERJOU 
musee.berjou@gmail.com 
+33 (0)6 71 82 24 96

www.musee-berjou.fr

N°88 - C4

BAGNOLES-DE-L’ORNE 
NORMANDIE

 >Herdenkings-
circuit 

Een route langs monumenten en 
overblijfselen uit de oorlog: in 
december 1941 besloot Amerika 
mee te doen aan de oorlog. Hitler 
vreesde een invasie van de geal-
lieerden. Hij gaf het bevel om een 
4.000 kilometer lange verdedi-
gingslinie te bouwen langs de hele 
Europese kust. Dit was de Atlan-
tikwall. Een heel belangrijke basis 
voor deze linie was te vinden in 
Bagnoles de l’Orne. Enorme voor-
raden brandstof, voedingsmidde-
len en munitie en munitie lagen 
– goed gecamoufleerd – in het bos 
van Andaines. 

Ontdek zelf deze zo vitale (maar nauwelijks 
bekende) plek uit de Tweede Wereldoorlog: 
er is een parcours uitgestippeld van 2,6 km 
(of een variant van 1,2 km) met informatie-
borden. 

Gratis te bezoeken

CONTACTS 
 Office de Tourisme 
+33 (0)2 33 37 85 66 
tourisme@bagnolesdelorne.com

N°87 - C5

L’AIGLE

 >Musée  
«  juin 1944 » 
de L’Aigle

Dit museum blikt terug op al-
lerlei gebeurtenissen die tijdens 
de Tweede Wereldoorlog belang- 
rijk waren: van het appel van De 
Gaulle op 18 juni 1940 tot aan de 
nederlaag van de Duitsers bij de 
gevechten om de Zak van Falaise. 
De expositie bestaat uit 11 scènes 
met wassenbeeldenpoppen en 
de authentieke stemmen van de 
belangrijkste deelnemers aan de 
strijd. Daarnaast kunt u een strate-
gische kaart van 36 m2 bekijken 
met daarop alle details van de Slag 
om Normandië.

Het museum Juni 1944 is in 1953 geopend 
in de bijgebouwen van kasteel L’Aigle 
door de vrouw van maarschalk Leclerc de 
Hauteclocque, het was destijds het eerste 
Franse museum met ‘geluid’.

Tegen betaling

CONTACTS   
Musée « Juin 44 » 
Mairie de L’Aigle 
Place Fulbert de Beina 
61300 L’AIGLE 
+33 (0)2 33 84 44 44 
patrimoine@ville-laigle.fr

www.ville-laigle.fr

N°89 - D4
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URVILLE - LANGANNERIE

 >Poolse  
militaire  
begraafplaats 

Deze begraafplaats bevindt zich 
aan de RN 158 tussen Caen en 
Falaise (afslag Urville). Er zijn 
615 graven van Poolse soldaten 
en officieren. Een klein aantal 
(piloten en verzetslui) is gestor-
ven in 1940 tijdens de Slag om 
Frankrijk of tijdens de Bezetting. 
De grote meerderheid maakte 
deel uit van de 1e Poolse Pantser-
divisie (1e D.B.P.) van generaal 
Maczek, die een zware tol be-
taalde voor de gevechten bij de 
Zak van Falaise-Chambois. Deze 
Poolse militaire begraafplaats is 
een van de zeven buitenlandse be-
graafplaatsen die door de Franse 
staat worden onderhouden. Het is 
ook de enige Poolse begraafplaats 
van de Tweede Wereldoorlog in 
Frankrijk.

N°92 - C4BRETTEVILLE-SUR-LAIZE

 >Bretteville-sur-Laize 
Canadian War  
Cemetery  
Begraafplaats van de Gemenebest 

De Canadese militaire be-
graafplaats van Bretteville-sur-
Laize ligt 14 kilometer ten zui-
den van Caen, langs de N158. De 
meeste soldaten die hier begraven 
liggen, zijn gesneuveld tijdens de 
laatste gevechten van de Slag om 
Normandië: bij de verovering van 
Caen en de opmars naar het zui-
den – eerst aangevoerd door de 4de 
Canadese Pantserdivisie en de 1ste 
Poolse Pantserdivisie – om de Zak 
van Falaise te ‘sluiten’. Er liggen 
hier vooral soldaten van eenheden 
van het 2de korps van het Canadese 
leger. In totaal bevinden zich hier 
2.958 graven uit de Tweede We-
reldoorlog, in meerderheid van 
Canadezen, met 87 onbekende 
soldaten. 

N°90 - C4N°89 - C4

ST-NICOLAS-DES-BOIS

 >Nationale  
Begraafplaats   
Les Gateys 

Deze nationale begraafplaats ligt 
in het bos van Escouves, waar felle 
confrontaties zijn geweest tussen 
tanks in augustus 1944. Er rusten 
19 soldaten van de 2e Pantserdi-
visie, omgekomen tijdens de ge-
vechten om het departement Orne 
te bevrijden. Deze divisie, onder 
leiding van generaal Philippe Le-
clerc de Hauteclocque, landde op 
1 augustus 1944 op Utah Beach. 
Hun bijdrage aan de nationale 
bevrijding was van grote symbo-
lische waarde. Ze namen deel aan 
de gevechten die leidden tot de 
omsingeling van de Duitse troepen 
bij de Zak van Falaise-Chambois. 
Daarna hielpen ze mee om Parijs 
te bevrijden. Op deze plek staan 
kruisen naast grafstenen met sym-
bolen van de Islam of een Davids-
ter. Helemaal in de geest van de 
eensgezindheid en broederschap 
van de 2e divisie. De toegang is vrij. 

N°91 - C5
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VIMOUTIERS 
De Tiger Tank
Op 2 december 1975 is deze Tiger Tank uitgeroepen tot 
monument. Het is een van de laatste of zelfs de enige Duitse 
tank die nog in Normandië te vinden is. 

Eind 1944 reed de tank naar een brandstofdepot in Ticheville 
bij het Château de l’Horloge. De tank kwam stil te staan en werd 
door de bemanning verlaten in de buurt van Vimoutiers.

59



Alle actuele informatie op www.normandy-dday.comPOCHE DE FALAISE

In de zomer van 1944 bleek dat de 
Normandiërs vast zaten in een 
gigantische strijd. In de loop van 
juli - toen de confrontaties het 
felst waren - stonden meer dan 

twee miljoen soldaten tegenover 
elkaar (twee keer zoveel als alle 
toenmalige bewoners van de Manche 
en de Calvados bij elkaar). Het aantal 
burgerslachtoffers was groot; om aan 
de bommen te ontsnappen vluchtten 
mensen in kelders, steengroeven en 
loopgraven… Ze vluchtten over wegen 
die gevaarlijk geworden waren door 
de beschietingen vanuit de lucht. 

De Slag om Normandië duurde 
bijna drie maanden, veel langer 
dan de strategen van het leger 
voorzien hadden. De bevrijding van 
de gemeenten verliep langzaam en 
stroef. De Normandiërs zagen de 
bevrijders komen waar ze zo lang op 
hadden gewacht. Maar de gevechten 
en bombardementen hadden zoveel 

schade en verdriet aangericht dat het 
moeilijk was om onbevangen van de 
vrijheid te genieten. 

Toch werden de bevrijders overal 
warm verwelkomd door de bevolking, 
de geallieerden leerden cider en 
calvados kennen en de Normandiërs 
ontdekten weer de smaak van 
chocolade en sigaretten. 

Doordat de Slag om Normandië zo 
lang duurde moesten veel gemeenten 
die verder van de kust af lagen lang 
wachten op de komst van de troepen. 
Pas op 15 augustus was het hele 
departement Manche bevrijd. Op 21 
augustus was het departement Orne 
bevrijd. In de Calvados is Honfleur de 
laatste bevrijde gemeente: dat gebeurt 
op 25 augustus. De steden Vernon en 
Rouen werden eind augustus bevrijd, 
Dieppe op 1 september en Le Havre 
op 12 september 1944.

Normandië  
zal nog lang   
de sporen van de oorlog  
met zich meedragen
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Le Mémorial 
de Falaise  

De oorlog voor de burgers 

N°93 - C4
FALAISE

Deel hun verhalen! 

Maak kennis met het dagelijks leven van gezinnen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Onze rondleidingen 
zijn speciaal op gezinnen afgestemd: een indringende 
ervaring, u stapt het dagelijks leven binnen van 
de bevolking en u ontdekt niet alleen een unieke 
collectie alledaagse voorwerpen uit die tijd, maar ook 
nagebouwde kamers, archieffilms en foto’s.
Een uitzonderlijke film voert u als bezoeker mee naar 
de hel van de bombardementen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog.

 Koop uw tickets online op  
www.memorial-falaise.fr

Tegen betaling

CONTACTS   
Mémorial de Falaise 
Place Guillaume le Conquérant 
14700 FALAISE 
+33 (0)2 31 06 06 45 
resa@memorial-falaise.fr

www.memorial-falaise.fr

61



Alle actuele informatie op www.normandy-dday.com

DUCLAIR

 >Musée  
Août 1944, 
de hel aan  
de Seine 

Eind augustus 1944 kregen de 
Duitse troepen het bevel zich 
terug te trekken. Tienduizen-
den Duitse soldaten probeerden 
te vluchten voor de oprukkende 
geallieerden, maar ze werden te-
gengehouden bij de Seine.

Dit museum heeft ten doel om te 
herinneren aan de tragische uren van de 
gevechten en daarna de opluchting over 
de bevrijding. Ontdek wat er in de laatste 
gevechten van de Slag om Normandië 
gebeurde aan de hand van duizenden 
historische voorwerpen, uniformen, 
wapens, verhalen van soldaten en getuigen 
van de strijd.

Tegen betaling

CONTACTS   
Musée Août 44 
Château du Taillis, 76480 DUCLAIR 
+33(0)2 35 37 95 46 / +33(0)6 83 82 22 89 
chateaudutaillis@gmail.com

www.chateaudutaillis.com

N°94 - E3
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GONFREVILLE-L’ORCHER

 >Maison du Patrimoine  
et des Cités provisoires
(Museum van het erfgoed en de tijdelijke kampen) 

N°95 - D3

De Sigaretkampen waren door-
gangskampen voor de Ameri-
kaanse soldaten: ze wachtten er 
op de terugkeer naar hun eigen 
land. In Gonfreville l’Orcher be-
vond zich het kamp Philip Morris: 
tussen 1945 en 1947 verbleven daar 
in totaal meer dan een miljoen mi-
litairen. Daarna deed het kamp 35 
jaar dienst als noodopvang voor de 
bewoners van Le Havre die hun 
huis waren verloren tijdens de 
bombardementen van 1944.

Gratis te bezoeken

CONTACTS   
Maison du Patrimoine et des Cités provisoires 
2a & 2b rue du 8 mai 1945 
76700 GONFREVILLE-L’ORCHER 
+33 (0)2 35 13 16 53 
maison-patrimoine@gonfreville-l-orcher.fr

www.gonfreville-l-orcher.fr
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SAINT-DÉSIR-DE-LISIEUX

 >Duitse militaire  
begraafplaats 

Op de Duitse militaire be-
graafplaats van Saint-Désir-de-Li-
sieux liggen 3 735 oorlogsslacht- 
offers die zijn gevallen tijdens de 
hevige gevechten langs de rivier 
de Touques, vanaf zijn monding 
tot aan Lisieux en Orbec. De aan-
leg begon in 1957-1958 en de be-
graafplaats werd geopend op 21 
september 1961. 

N°97 - D3

SAINT-CHARLES-DE-PERCY

 >St-Charles-de-Percy 
War Cemetery  
Begraafplaats van de Gemenebest  

De militaire begraafplaats van 
Saint- Charles-de-Percy ligt langs 
de D290A is de meest zuidelijk ge-
legen begraafplaats van Norman-
dië. De meeste doden werden hier 
eind juli en begin augustus 1944 
begraven tijdens de grote opmars 
vanaf Caumont-l’Eventé richting 
Vire. Iets meer dan 809 oorlogs- 
slachtoffers uit de Gemenebest 
zijn hier begraven.

N°96 - B4
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Beleef bijzondere  
momenten in Normandië,  

om nooit te vergeten…

Een belevenis 
van D-Day  
voor kinderen  
op Juno Beach

Een  
gastronomische 
fietstocht met 
een lokale fiets
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Kajakken 
tussen van de 
overblijfselen 
van D-Day

Per Jeep de 
route volgen 
van de 101e 
Airborne  
divisie

Fatbiken op 
Omaha Beach
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Excursies   
en toertochten 

EXCURSIES  
IN EEN MINIBUS

ALBION VOYAGES
Excursie langs de Invasiestranden 
Rue Jacques Prévert - 14730 GIBERVILLE 
Tel. 02 31 78 88 88
info@albion-voyages.com 
www.albion-voyages.com

ACSM TOURS
Excursie langs de Invasiestranden 
CAEN
Tel. 02 31 06 00 15
contact@acsm-tours.com
www.acsm-tours.com

LABEL WEST
Excursie langs de Invasiestranden 
ZA Les Bréholles - 14540 SOLIERS 
Tel. 02 31 34 63 53 / Tél. 06 21 51 41 09
contact@label-west.com
www.label-west.com

NORMANDY TOURS 
Excursie in een minibus voor 1 tot 8 personen 
Toertocht met gids langs de Invasiestranden in het Frans en Engels 
Tel. 0231921070 
j-m-bacon@wanadoo.fr 
www.normandy-landing-tours.com 
alleen arrangementen van een hele dag

NORMANDY CIRCUITS 
Excursie in een minibus voor 1 tot 8 personen 
Toertocht met gids langs de Invasiestranden in het Frans, Engels, 
Spaans en Portugees
Tel. 06 63 01 12 71/09 83 33 11 05 infos@normandycircuits.com
www.normandycircuits.com 

NORMANDY 44 TOURS 
Excursie in een minibus voor 1 tot 8 personen 
Toertocht met gids langs de Invasiestranden in het Frans en Engels 
Tel. 06 45 31 73 85/02 31 73 31 80 contact@normandy44-tours.com
www.normandy44-tours.com
arrangementen van een halve of hele dag

AROUND EUROPE BATTLEFIELDS TOURS 
Excursie in een minibus voor 1 tot 8 personen 
Toertocht met gids langs de Invasiestranden in het Frans en Engels 
Tel. 02 31 22 35 68 /06 22 83 11 94 acg@europebattlefieldstours.com
www.normandy-travel.net
arrangementen van een dag

NORMANDY SHUTTLE 
Excursie in een minibus voor 1 tot 8 personen 
Toertocht met gids langs de Invasiestranden in het Frans en Engels 
Tel. 0637270467
info@shuttle-normandy.com
www.normandy-shuttle.fr
arrangementen van een halve of hele dag 

BAYEUX SHUTTLE 
Excursie in een minibus voor 1 tot 8 personen 
Toertocht met gids langs de Invasiestranden in het Frans en Engels 
Tel. 02 33 44 88 40/06 59 70 72 55 bookings@bayeuxshuttle.com
www.bayeuxshuttle.com 

OVERLORD TOUR 
Excursie in een minibus voor 1 tot 8 personen 
Toertocht met gids langs de Invasiestranden in het Frans en Engels 
Tel. 07 89 00 28 41
office.overlord@orange.fr
www.overlordtour.com
 arrangementen van een halve of hele dag 

NORMANDY SIGHTSEEING TOURS 
Excursies in een minibus voor 1 tot 8 personen 
Toertocht met gids langs de Invasiestranden in het Frans en Engels 
Tel. 02 31 51 70 52
contact@normandy-st.com  
www.normandy-sightseeing-tours.com
arrangementen van een halve of hele dag 

NORMANDY PANORAMA 
Excursies in een minibus voor 1 tot 8 personen 
Toertocht met gids langs de Invasiestranden in het Frans en Engels 
Tel. 06 98 95 89 45
contact@normandypanorama.com  
www.normandypanorama.com
arrangementen van een halve of hele dag 

DAGTOER MÉMORIAL DE CAEN EN INVASIESTRANDEN 
Excursies in een minibus voor 1 tot 8 personen 
Toertocht met gids langs de Invasiestranden in het Frans en Engels 
Tel. 02 31 06 06 45 
resa@memorial-caen.fr  
www.memorial-caen.fr 
arrangementen van een dag 
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GOLD BEACH COMPANY 
NORMANDY & DDAY TOURS
Toertocht met gids langs de Invasiestranden
Tel. 09 67 82 05 14
booking@normandy-dday-tours.cm
www.normandy-dday-tours.com
,
NORMANDIE CAR SERVICE 
Excursies in een minibus voor 1 tot 8 personen 
Toertocht met gids langs de Invasiestranden in het Frans en Engels 
Tel. 02 31 44 01 24/06 24 43 03 74  
normandiecarservice@orange.fr www.normandie-car-service.info
arrangementen van een dag

NORMANDY HERITAGE TOURS 
Excursies in een minibus voor 1 tot 8 personen 
Toertocht met gids langs de Invasiestranden in het Frans en Engels 
Tel. 02 31 39 73 56/06 63 29 45 98 christophe.gosselin0437@orange.fr 
www.normandy-heritage-tours.com
arrangementen van een halve of hele dag

NORMANDY PRIVATE TOURS
Hotel en privéexcursies naar de Landingsstranden met gids en 
audiogids
Tel. 06 25 01 82 27
normandyprivatetours@gmail.com
www.hotelfontaine-caen.com

TOERTOCHTEN IN  
VOERTUIGEN UIT  
DE OORLOG

JEEP TOUR 
Toertocht met gids over de wegen van de 101e Airborne 
Tel. 0233448120 / 0637990868 / 0689662574  
batterieduholdy@laposte.net  
www.batterie-du-holdy.com 

NORMANDY DISCOVERY 
Toertocht met gids langs de Invasiestranden
Tel. 0608711882  
info@normandy-discovery.com  
www.normandy-discovery.com 

CHEROKEE EQUITATION LOISIRS 
Toertocht met gids langs de Invasiestranden
Tel. 0612060396  
cherokee.equitation@free.fr  
www.cherokee.equitation.free.fr

NORMANDY JEEP TOUR
Historische rondrit (voorzien van commentaar) in een echte Jeep Willys
Sainte Mère Eglise, tel. +33(0)2 33 41 39 81/+33(0)6 76 16 95 20

FEDERATIE  
VAN GIDSEN  
VAN NORMANDIE

contact@normandyguides.com 
www.normandyguides.com 
www.guidesdenormandie.fr

NORMANDY BATTLEFIELD 
TOUR GUIDES ASSOCIATION

www.normandy-battlefield-tour-guides-association.com

RONDVLUCHTEN

HÉLIEVÈNEMENTS
Helikoptervluchten over de Invasiestranden, vanaf Englesqueville la 
Percée (tussen de Pointe du Hoc en de Amerikaanse begraafplaats)
Tel. 02 35 80 94 16 / 06 22 69 08 79 
axelle@helievenements.com
www.helievenements.com
In juni en augustus (afhankelijk van de weersomstandigheden) 

NORMAN’AIR
Vlucht over de Invasiestranden in een ULM  
(Ultralicht Motorvliegtuig) Aéroport de Caen-Carpiquet  
(afhankelijk van de weersomstandigheden) 
Tél. 06 75 25 29 30 
normanair@ulmactivites.fr
www.ulmactivites.fr

TOERTOCHTEN  
IN EEN OPEN KOETS

L’ÉQUINETTE
Tocht in een open koets In de Voetsporen van onze Bevrijders 
Tel. 02 31 10 03 77 / 06 70 04 42 29
lequinette@gmail.com
www.lequinette.com

FIETSTOERTOCHTEN

ROUTE LANGS INVASIESTRANDEN MET DE FIETS
Fietstoertochten
Tel. 0646343721
locvelo@hotmail.fr
www.locvelo.fr
Dagtochten, elke maandag van mei tot oktober

www.guidesdenormandie.fr 
www.normandyguides.com
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Index De gemeenten  
en de militaire begraafplaatsen 
INDEX VAN DE 
GEMEENTEN 
 
A
Ardouval  5
Arromanches-les-Bains  29, 30
Aumale-Blangy  5
Azeville  15

B
Bagnoles-de-l’Orne  58
Bagnoles de l’Orne Normandie  58
Banneville-la-Campagne  54
Bayeux  43
Bazenville  33
Bénerville-sur-Mer  5
Bénouville  37
Bény-sur-Mer  35
Berjou  58
Bretteville-sur-Laize  59
Bretteville-sur-Odon  52
Brouay  54

C
Caen  51
Cambes-en-Plaine  54
Carentan  14, 15
Catz  14
Champigny-la-Futelaye  8
Cherbourg-en-Cotentin  45
Cheux  55
Chouain  43, 54
Colleville-Montgomery  39
Colleville-sur-Mer  21, 23, 27
Colombières  23
Commes  33
Courseulles-sur-Mer  35
Creully-sur-Seulles  52
Cricqueville-en-Bessin  22

D
Dieppe  6
Douvres-la-Délivrande  39, 41
Duclair  62

E
Écausseville  16

F
Falaise  61
Fécamp  6
Folligny  47, 48
Fontenay-le-Pesnel  55
Forges-les-Eaux  6

G
Géfosse-Fontenay  23, 24
Gonfreville-l’Orcher  62
Grandcamp-Maisy  24

H
Hautot-sur-Mer  9
Hermanville-sur-Mer  41
Honfleur  7
Hottot-les-Bagues  55
Huisnes-sur-Mer  49

L
La Cambe  26
La Chapelle en juger  49
L’Aigle  58
Langannerie  59
Le Tréport  7, 8
Longues-sur-Mer  31

M
Manneville-sur-Risle  7
Marigny  47, 49
Merville-Franceville  38
Montormel  57
Mortain-Bocage  47

O
Orglandes  18
Ouistreham  39, 40

P
Paluel  8
Pontaubault  48
Port-en-Bessin  33

Q
Quinéville  17

R
Ranville  37, 41
Reviers  35
Ryes  33

S
Saint-Charles-de-Percy  63
Saint-Côme-du-Mont  13
Saint-Désir  55, 63
Sainte-Mère-Église  18
Saint-James  49
Saint-Jouin-Bruneval  8
Saint-Laurent-sur-Mer  24, 25
Saint-Lô  48
Saint-Manvieu-Norrey  55
Saint-Marcouf-de-l’Isle  17
Saint-Marie-du-Mont  11
Saint-Martin-des-Besaces  52, 53
Saint-Mère-Église  12
Saint-Nicolas-des-Bois  59
Secqueville-en-Bessin  55

T
Tatihou  16
Tilly-sur-Seulles  53, 55

U
Urville  59

V
Ver-sur-Mer  32, 33
Vierville-sur-Mer  25
Vimoutiers  59

INDEX VAN  
DE MILITAIRE  
BEGRAAFPLAATSEN
 
Amerikaanse 27, 49
Duitse 8, 18, 26, 49, 63
Frans 59 
Gemenebest 9, 33, 35, 41, 43, 54, 55, 59, 63 
Poolse 59
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Plattegrond Musea, natuurgebieden, 
militaire begraafplaatsen 

DE GEALLIEERDEN  
GINGEN D-DAY  
VOORBEREIDEN
01  V1-Lanceerbasis p.5
02  Le Val Ygot p.5
03  Batteries du Mont Canisy p.5
04  Mémorial du 19 août 1942 p.6
05  Blockaus du Cap Fagnet p.6
06   Normandy Resistance museum p.7
07  Het Blockhaus de la Gare p.7
08   Kahl Burg p.7
09   Musée de la Résistance et de la Déportation p.7
10  Mémoire d’Albâtre p.8
11  Mémorial de Bruneval p.8
12  Duitse militaire begraafplaats p.8
13  Dieppe Canadian War Cemetery p.9

UTAH BEACH 
SAINTE-MÈRE-ÉGLISE 
CARENTAN
14  Utah Beach - Musée du Débarquement p.11
15  Airborne Museum p.12 
16  D-Day Experience p.13
17  Normandy Victory Museum  p.14
18  Batterie d’Azeville p.15
19  Amerikaanse landingsboot L.C.V.P  p.15
20  Historisch Circuit 1944 Carentan p.15
21  Hangar à dirigeables  p.16
22  Het Fort van Tatihou p.16
23  Marcouf 44 - De grote kazemat van Crisbecq  p.17
24  World War II Museum  p.17
25  Openluchtmuseum p.18
26  Duitse militaire begraafplaats p.18

OMAHA BEACH
27  Overlord Museum Omaha Beach p.21
28  De Pointe du Hoc p.22
29  Big Red One Assault Museum p.23
30  Kasteel van Colombières p.23
31   Bezoek aan het Blockhaus de Géfosse-Fontenay p.23
32  Batterie de Maisy p.24
33  Maison de la Libération p.24
34  Musée Mémorial d’Omaha Beach p.24

35  Het musee civil avant pendant et après guerre p.25
36  Musée D-Day Omaha p.25
37   Duitse militaire begraafplaats van La Cambe  p.26
38   Normandy American Cemetery et Visitor Center  p.27

GOLD BEACH
39  Cirkelvormige bioscoop Arromanches 360 p.29
40  Musée du Débarquement p.30
41  Batterie allemande de Longues-sur-Mer p.31
42  Mémorial Britannique de Ver-sur-Mer p.32
43  Musée des épaves sous-marines p.33
44  Musées America & Gold Beach p.33
45  Ryes War Cemetery p.33

JUNO BEACH
46  Centre Juno Beach p.35
47  Bény-sur-Mer Canadian War Cemetery p.35

SWORD BEACH
48  Mémorial Pégasus p.37
49  Musée de la Batterie de Merville p.38
50  Site Hillman p.39
51  Station Radar 44 p.39
52  Musée n°4 Commando p.39
53   Musée du Mur de l’Atlantique Le Bunker p.40
54  La Délivrande War Cemetery p.41
55  Hermanville War Cemetery p.41
56  Ranville War Cemetery p.41

BAYEUX
57   Bayeux War Cemetery & Memorial p.43
58   Musée Mémorial de la Bataille de Normandie p.43

CHERBOURG
59  La Cité de la Mer p.45
60  Musée de la Libération p.45

VAN SAINT-LÔ  
NAAR AVRANCHES
61  Py Park de Folligny p.47
62  Mémorial Cobra Marigny p.47
63  La chapelle Saint-Michel p.47
64  Espace François Mutschler p.48

65  Chapelle de la Madeleine Mémorial US p.48
66  Musée d’art et d’histoire de Saint-Lô p.48
67  Duitse militaire begraafplaats p.49
68  Duitse militaire begraafplaats p.49
69  Amerikaanse militaire begraafplaats p.49

CAEN
70  Le Mémorial de Caen p.51
71  D-Day Wings Museum p.52
72  I-Route door Caen p.52
73  BBC Radiomuseum p.52
74  Musée de la Percée du Bocage p.53
75  Musée de la Bataille de Tilly-sur-Seulles p.53
76  Banneville-la-Campagne War Cemetery p.54
77  Brouay War Cemetery p.54
78  Cambes-en-Plaine War Cemetery p.54
79  Jerusalem War Cemetery   p.54
80  Fontenay-le-Pesnel War Cemetery p.55
81  Hottot-les-Bagues War Cemetery p.55
82  Secqueville-en-Bessin War Cemetery p.55
83  Saint-Desir War Cemetery p.55
84  Saint-Manvieu War Cemetery p.55
85  Tilly-sur-Seulles War Cemetery p.55

DE ZAK VAN FALAISE 
CHAMBOIS
86    Mémorial de Mont-Ormel p.57
87  Herdenkingscircuit p.58
88  Musée de la Libération de Berjou p.58
89  Musée « juin 1944 » de L’Aigle p.58
90  Bretteville/Laize Canadian War Cemetery p.59
91  Nationale Begraafplaats  Les Gateys p.59
92  Poolse militaire begraafplaats p.59

NORMANDIË ZAL NOG 
LANG DE SPOREN VAN  
DE OORLOG MET ZICH  
MEEDRAGEN
93  Le Mémorial de Falaise - La guerre des civils p.61
94  Musée Août 1944, de hel aan de Seine p.62
95  Maison du Patrimoine et des Cités provisoires p.62
96  St-Charles-de-Percy War Cemetery p.63
97  Duitse militaire begraafplaats p.63
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Liberation Route Europe is a continuous-
ly growing, international remembrance 
trail that connects important milestones 
from modern European history. It forms a 
link between the main regions impacted 
by the liberation of Europe in 1944-1945. 
Moreover, LRE was certifi ed as a Cultural 
Route of the Council of Europe in May of 
2019. 

With over 250 partners, including the Re-
gion of Normandy, Liberation Route Euro-

pe Foundation’s major projects include 
a large-scale international awareness 
campaign to commemorate the 75th an-
niversary of theend of the war called ‘Eu-
rope Remembers’, the development of an 
international travel guide in cooperation 
with publisher Rough Guides, the deve-
lopment of an international long-distan-
ce hiking trail, following the Allied advan-
ce, from London to Berlin. 

Discover the important sites and inspiring stories from this period across Europe.

www.liberationroute.com

Cultural route 
of the Council of Europe
Itinéraire culturel 
du Conseil de l’Europe

main strategic partner

@liberationroute
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