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Bunker van Hitler in Bruly-de-Pesche: bijzondere
plek in België
Place Saint-méen
Brûly-de-pesche - 5660
Contact: +32 60 37 80 38
https://bdp1940.be/fr/

bunkerhitler.be

De bunker waar Hitler verbleef tijdens de Tweede Wereldoorlog
staat in een open plek in een Ardens bos in de provincie Namen.
Je kan deze verbluffende herdenkingsplaats ook bezoeken.
In Bruly-de-Pesche, vlakbij de Franse grens, richtte Hitler
zijn hoofdkwartier op om de inval in Frankrijk in juni 1940 te
coördineren.
De site wordt ook wel de Wolfsschlucht genoemd en draagt nog
steeds de sporen van Hitlers verblijf. In de bunker is er een
betonnen schuilkelder die toegankelijk is via twee gepantserde
deuren en er zijn ook twee chalets in Beierse stijl waar de führer en
zijn officiers verbleven.

Ontdek de bunker
Dankzij de moderne grafische technieken, zoals touchscreens,
videoschermen, films en educatieve borden in drie talen (Frans,
Nederlands en Engels) gaat de tentoonstelling recht naar de
essentie.

Je leert er meer over de omgeving en zelfs het intieme leven van
Hitler tijdens zijn verblijf in Bruly-de-Pesche. Een ander deel van de
site is gewijd aan het leven van de bewoners van de regio tijdens
de bezetting, tussen 1940 en 1944.
De vele spullen en getuigenissen van inwoners, van nog levende
verzetslieden of van hun nakomelingen maken het bezoek
helemaal af.

Het verzet
In juli 1943 voerde een verzetsbeweging genaamd "Groep D,
Service Hotton" een sabotagemissie uit om de Duitse bezetters
"militair lastig te vallen". Deze groep opereerde in het Chimay-bos
en bevond zich ironisch genoeg zeer dicht bij het voormalige
hoofdkwartier van Hitler in Brûly-de-Pesche.
Hun schuilplaats in het bos is nu herbouwd.

Deze informatie wordt louter informatief gegeven.
Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.
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