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Deze handleiding geeft een beknopt overzicht en gebruiksaanwijzing van het educatief pakket over 

de Brialmontforten. Er bestaat ook een lesvoorbereiding voor een voor- of nabespreking van een 

fortbezoek, te downloaden via de KlasCement of www.fortengordels.be  

Kort 

- Educatief pakket rond de Brialmontforten: WO I, militair erfgoed, vredeseducatie, … 

- Alternatief of aanvulling voor een uitstap naar de Westhoek. 

- Voor leerlingen van de derde graad secundair, alle studierichtingen. 

- Beschikbaar in: fort 2 Wommelgem, fort 4 Mortsel en fort 5 Edegem. 

- Ideaal voor een uitstap op de fiets voor een halve (1 fort) of hele dag (2 forten) in functie van 

de lessen rond de 19e eeuw en WO I. 

- Het educatieve pakket is gratis, leerlingen hebben in groepjes van 2 à 3 een smartphone 

nodig met een internetverbinding. 

- Te combineren met een rondleiding op maat door een gids. Neem hiervoor contact op met 

de gidsverenigingen op de respectievelijke fortpagina’s op www.fortengordels.be. Je kan een 

bezoek aan het fort ook uitbreiden met een bezoek aan een van de musea in de forten. Zo is 

er in fort 2 een kanonnengalerij en in fort 4 een expo over de Eerste Wereldoorlog te 

bezoeken. 

 

Inhoud 

Met dit educatief pakket bezoek je met de klas een of meerdere Brialmontforten. Leerlingen maken 

een wandeling over het fortdomein. Met de erfgoedapp gaan ze van POI naar POI (points of interest) 

waar ze kleine opdrachten uitvoeren over de geschiedenis, heden en toekomst van het fort. De 

opdrachten variëren per fort. Er is steeds een algemeen deel over de forten zelf, de reden van hun 

realisatie, de opbouw en hun functie tijdens de Eerste Wereldoorlog. Per fort wordt daarna een 

thema verder uitgediept:  

- Fort 2 Wommelgem: over de opbouw van de forten en het concept strategie (vroeger en nu).  

- Fort 4 Mortsel: over de opbouw van de forten en het concept herbestemming (hoe 

monumenten een nieuwe bestemming geven + hoe ga je in een hedendaagse context om 

met monumenten uit het verleden?).  

- Fort 5 Edegem: hier staat herdenken en vrede centraal.  

Praktisch 

Voor je ter plaatse gaat zijn er enkele praktische aspecten om mee rekening te houden. De leerlingen 

beschikken in groepjes van 2 of 3 over een smartphone met internetverbinding en een volle batterij. 

Ze downloaden op voorhand de Erfgoedapp. Ter plaatse selecteren ze in de app het kompas-

icoontje. Daar kiezen ze via de lijst of de kaart het juiste fort en downloaden de route.  

Het pakket is ontworpen als een wandeling waarmee de leerlingen spelenderwijs het fort leren 

kennen. De leerlingen gaan autonoom aan de slag in kleine groepjes en voeren een reeks kleine 

opdrachten uit. De leerlingen sturen de antwoorden/resultaten van de opdrachten naar de 

leerkracht of posten dit in een Whatsapp/Facebook messenger groep (of gelijkaardige app) waarvan 

de leerkracht deel uitmaakt, zo is er controle op de voortgang van de leerlingen. 
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