
Informatie voor 
de wandelaar: 
Gezinsroute in de verster-

kingen van Gravelines,

stad aan zee. Via deze

route ontdekt u een 

militaire architectuur die

het midden houdt tussen

een Middeleeuwse vesting

en een moderne citadel

met geometrisch gevormde

bastions. Maak van deze

gelegenheid gebruik om

ook een bezoek te brengen

aan het Museum van 

originele tekeningen en

prenten (Musée du Dessin

et de l’Estampe originale).

Wandelroute
Gravelines, forteresse
maritime: 4 km 

Duur: 1u20

Vertrek: parking van het
«Arsenal», vlakbij het
plein van het belfort

Gele bewegwijzering 
op rood schild

IGN-kaart: 2302 West

Flandre Côte d’Opale

WANDELEN in het noorden van FRANKRIJK

Gravelines,
forteresse maritime
(4 km – 1u20)

No 2

Flandre Côte d’Opale

WANDELEN in het noorden van FRANKRIJK

Alle vermelde praktische inlichtingen bevinden
zich in een straal van 10 km rond de route.

Activiteiten en bezienswaardigheden
Bourbourg: 18e-eeuwse gevangenis –
boottochten en waterfietsen in het toeristi-
sche seizoen – bezoek o.l.v. een gids aan de
St Jean Baptiste kerk en aan de «Vieux
Bourbourg» (+33)(0)3.28.65.83.83).

Grand-Fort Philippe: «Maison de la
Mer» (+33)(0)3.28.23.98.39), «Maison du
Sauvetage» (+33)(0)3.28.23.10.12),
ambachtelijke visrokerijen (haringrokerij
Dutriaux (+33)(0)3.28.65.34.05), haringro-
kerij Jannin (+33)(0)3.28.65.22.81),
natuurreservaat Platier d’Oye (+33)(0)3.
21.82.65.50).

Gravelines: Bezoek aan de versterkingen
van Vauban tijdens het toeristische seizoen
(+33)(0)3.28.51.94.00), Museum van originele
tekeningen en prenten (+33)(0)3.28.51.81.00),
Sport ica (sport- en vri jet i jdscomplex)
(+33)(0)3.28.65.35.00), watersportactiviteiten
(catamaran, zeilbootjes voor beginners, 
strandzeilen) (+33)(0)3.28.65.20.31), Museum
over wilde fauna en opgezette dieren (+33)
(0)3.28.51.94.00), boottochten en vissen op zee
( + 3 3 ) ( 0 ) 3 . 2 8 . 5 1 . 8 4 . 8 4 / ( + 3 3 )
(0)3.28.23.20.82/(+33)(0)3.28.51.94.00), Huis
van de IJslandvaarders (+33)(0)3.28.51.94.00),
virtueel bezoek aan de elektriciteitscentrale
(+33)(0)3.28.68.42.36), manège van de Rives de
l’Aa (+33)(0)3.28.65.39.00). 

Jaarlijkse evenementen
Bourbourg: Optocht van de reuzen
Gédéon, Arthurine en Florentine in juni
(+33)(0)3.28.65.83.83).

Grand Fort Philippe: Zeefeest in
ju l i , 15-augus tusprocess ie (+33)
(0)3.28.51.94.00).

Gravelines: Carnavalgroepen en -bals 
in februari (+33)(0)3.28.51.94.00),
Matelotefeest in april (+33)(0)3.28.51.84.90),
«Trophée Vauban» (wedstrijd strandzeilen)
(+33)(0)3.28.23.41.70), Country Music-festi-
val (Sportica) in juni (+33)(0)3.28.65.35.00),
historisch openluchtspektakel «Les Estivales»
in juli (+33)(0)3.28.51.94.00), Feest van 
d e I J s l a n d v a a r d e r s i n s e p t e m b e r
(+33)(0)3.28.51.94.00).

Loon Plage: Carnavalgroepen en –bals
in februari, Festival van de traditionele
muziek «Hetlindeboom» in juli en Sint-
Maartenfeest (+33)(0)3.28.27.39.00).

« RDV Nature et Patrimoine »: 
Ontdek de fauna, flora en het patrimonium
van het departement aan de hand van gratis
uitstappen o.l.v. een gids van het «Conseil
Général du Nord» (vraag de brochure aan
op het nummer (+33)(0)3.20.57.59.59).

« Retables de Flandre »: 
De Frans-Vlaamse kerken herbergen 
buitengewoon mooie retabels, na afspraak
te bezoeken o.l.v. een gids (+33)
(0)3.28.68.69.78). 

Overnachtingsmogelijkheden -
Restaurants
Voor overnachtingsmogelijkheden en res-
taurants, kan u inlichtingen en brochures
verkrijgen bij de kantoren van het «Office
de Tourisme» en het «CDT Nord».

Inlichtingen
«Office de Tourisme» van Bourbourg
- Rives de l’Aa: (+33)(0)3.28.65.83.83.

«Office de Tourisme» van Gravelines -
Rives de l’Aa: (+33)(0)3.28.51.94.00.

«Office de Tourisme» van Loon-Plage
- Rives de l’Aa: (+33)(0)3.28.27.39.00.
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Tussen de 10e en 12e eeuw reikte de
zee een stuk verder over land dan van-
daag. Waar de rivier de Aa in zee uit-
mondde ontstond er een delta.
Vervolgens trok de zee zich terug en op
een van de duinen aan de monding van
de Aa, in de beschutting van het hoog-
getij en overstromingen, vestigden er
zich vissers.

Dit betekende het ontstaan van
Gravelines: het stadje vormde de voor-
haven van de stad Saint-Omer. Diederik
van den Elzas, Graaf van Vlaanderen,
maakte al snel gebruik van deze strate-
gische ligging en verorderde de vers-
terking van het stadje in 1160. Dit
initiatief vormde het begin van de mili-
taire geschiedenis van de stad. Tussen
1528 en 1536, besliste Keizer Karel de
Vijfde, in oorlog met François I, om het
arsenaal van het kasteel opnieuw op te
bouwen met de stevigste materialen die
in die tijd beschikbaar waren (bak-
steen, zandsteen of witte steen). Dan
volgt een eeuw waarin de bouwwerken
elkaar opvolgen, waaronder de bouw
van een fort in de duinen en kroonwer-
ken die de sluizen van de Aa 

beschermden. De aanleg van een vaar-
geul die de stad met de zee verbond,
werd tijdens de werken stopgezet. In
1658, valt Gravelines in handen van de
Fransen en Vauban zorgt ervoor dat de
aangevangen werken worden afgerond.
Deze vesting kenmerkt zich door zijn
hydraulisch systeem, dat toelaat om de
diepte van de haven te reguleren, om

de vaargeul uit te baggeren en om, in
geval van aanvallen, de oevers rond de
stad blank te zetten.

Gravelines wakkert de hebzucht aan
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Vandaag behoren deze oorlogszuchtige
tijden gelukkig tot het verleden. De
versterkingen maken nu deel uit van
het historisch erfgoed van de stad en de
voormalige kruitfabriek biedt vandaag
onderdak aan het museum van origine-
le prenten en tekeningen.

Bijkomende inlichtingen
Comité Départemental du Tourisme
6, rue Gauthier de Châtillon - BP 1232 - 59013 LILLE Cedex - FRANKRIJK -
(+33)(0)3.20.57.59.59. Voor meer toeristische informatie surft u naar 
de website van het CDT: www.cdt-nord.fr waar u deze wandelfiche
ook kan raadplegen of gratis kan downloaden.
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• Verlaat de afgebakende paden niet en respecteer het werk van de beheerders 
van de terreinen, van de landbouwers en van de boswachters.

• Bescherm de fauna, de flora en het milieu: laat geen afval slingeren!
• Respecteer de bewegwijzering en de infrastructuur langsheen het traject.
• Indien er routes worden gewijzigd (verbeteringen, omleidingen als gevolg van 

werken, …) volg dan de nieuwe bewegwijzering die dan niet zal overeenstemmen
met de beschrijving.

• Om een fout te signaleren (bewegwijzering, moeilijkheid, afwijking) of een 
verbetering voor te stellen (route of fiche): neem contact op met de « Conseil 
général du nord, Direction du Sport, du Tourisme et des Espaces Naturels ».
Hôtel du Département – F-59047 LILLE CEDEX – FRANKRIJK
(+33)(0)3.20.63.53.89 - pdipr@cg59.frSchaal:

Vervolg route

Verkeerde 
richting

Verandering 
van richting

1

Extracten uit de IGN-kaart 2302 West – Overeenkomst n° 7006/IGN – Copyright 2003

Gravelines, forteresse maritime
(4 km – 1u20)

Vertrek: parking van het «Arsenal», vlakbij het plein van het belfort.

Deze route kwam tot stand in samenwerking met het «Office de Tourisme» van de Rives de
l’Aa, de gemeente Gravelines en het «Comité Départemental de la Randonnée Pédestre».

Neem de kleine straat die afdaalt
naar de «rue de Calais». Draai links en
dan rechts in de «rue Vanderghote».

Op het kerkplein volgt u voor de
Citerne (1724) naar rechts in de «rue de
la Tranquillité». Aan uw rechterzijde
bevindt zich de Uxelles-kazerne waar het
museum voor originele prenten en teke-
ningen op termijn in zal worden onder-
gebracht. Ga op de wachtweg omhoog
en volg links langs het begroeide talud.
Daal vervolgens rechts af naar de voet van
het talud. Neem de trap en daal opnieuw
naar rechts af. Wandel boven rond het
bastion. Panorama over de versterkingen.

Aan de bres volgt u aan de overzij-
de in de richting van de ligusterhaag en
volgt u rechts bovenop de omwallingen via
het bewegwijzerde traject, waarna u
beneden opnieuw aan de «place de
l’Esplanade» komt. Let op het wachthuis.

Neem rechts de «rue Denis
Cordonnier» en dan nogmaals rechts in de
«rue de Dunkerque».
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1 Ga over de brug, steek links over
(bewaakte oversteekplaats) en ga voor de
wachtpost naar beneden, naar het
watersportcentrum. Loop om het plan van
de tewaterlating heen, ga over het ponton
en neem de trappen tot aan de poterne of
smalle doorgang. Na de poterne, slaat u
rechtsaf en komt u opnieuw in de «rue de
Dunkerque». U komt langs de «Porte aux
Boules» via de laan met kasseien. Neem
opnieuw de «rue de Dunkerque» en ga
rechts omhoog via het pad dat langs de
omwallingen loopt. Volg het bewegwijzerd
traject tot aan de «rue Léon Blum».

Draai naar links en dan naar rechts
aan de hoek van het «Office de
Tourisme», «rue de la République». Steek
de «place Charles Valentin» over.

Ga in het «Arsenal» binnen.
Wandel in de richting van de tuin 
der beeldhouwwerken («Jardin des
Sculptures»), wandel links om de «salle
Vauban» en u komt opnieuw aan de par-
king van het «Arsenal».
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Volg de gids!
Langs het traject van de route werden 
er pijltjes, paaltjes en afbakeningsborden
of geverfde merktekens aangebracht.

Gravelines,
forteresse maritime
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