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200.000 euro voor herdenking WO I 

 

Provincie neemt voortouw bij herdenking eerste wereldoorlog  
 

Hasselt  
 

De provincie Limburg gaat het voortouw nemen bij de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. De provincieraad 
keurde daarvoor dinsdagavond een subsidiereglement goed. Er wordt 200.000 euro uitgetrokken voor allerlei lokale 

herdenkingsprojecten. Daarnaast zal een provinciale stuurgroep ook overkoepelende projecten organiseren. 
 

De periode 2014-2018 zal in heel Vlaanderen - en vooral dan in de Westhoek - in het teken staan van de 

herdenking van de Eerste Wereldoorlog. 
 

Maar ook Limburg heeft heel wat te bieden, zo zegt Sandro Claes van het Provinciaal Centrum voor Cultureel 

Erfgoed. 
 

"Kleine verhalen in de Groote Oorlog, onder die noemer willen we in Limburg rond de Eerste Wereldoorlog werken. 

Daarom geven we in januari een inspiratiegids uit. Een boek met daarin een algemene leidraad die door lokale 
verenigingen eventueel verder kan worden uitgewerkt. 
 

Mogelijke onderwerpen zijn uiteraard de militaire gebeurtenissen, maar minstens even interessant is het verhaal 
van de vier jaar durende bezetting. 
 

Daar zijn nog heel wat dingen over te vertellen. Een klein voorbeeld: voor de Duitsers de eerste keer gifgas 

gebruikten, hebben ze het gas eerst getest op schapen. 
 

Dat gebeurde in Meeuwen. 
 

En daarna werd het nog verder getest in het kamp van Beverlo", vertelt Claes. 
 

 Website  
 

"Het zal nu zaak worden om te zorgen dat we niet worden weggeblazen door West-Vlaanderen", zegt Claes. 

Daarom stemde de provincieraad dinsdagavond een subsidiereglement, want 2014 is ondertussen niet ver weg 

meer. 
 

De provincie trekt alvast 200.000 euro uit voor de subsidiëring van allerlei lokale projecten. 
 

De provinciale stuurgroep (met daarin onder andere vertegenwoordigers van de erfgoedcellen en de provinciale 
bibliotheek) zal die projecten beoordelen en ter goedkeuring voorleggen aan de deputatie. Voor tijdelijke projecten 

zoals bijvoorbeeld tentoonstellingen is er een maximum van 8.000 euro per project. Voor investeringsprojecten - 

zoals bijvoorbeeld de ontsluiting van herdenkingssites - is er een maximum van 12.500 euro. 
 

Binnenkort wordt er dan een website gelanceerd waarop al de Limburgse herdenkingsprojecten worden gebundeld. 
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