DE 4de EN VOLLEDIG HERZIENE UITGAVE VAN DE NGI KAART
“BELGIUM BATTLEFIELD OF EUROPE” IS PAS VERSCHENEN
De 4de en grondig herziene uitgave van de landkaart betreffende het militair patrimonium in
België en in de grensstreken van de landen die ons omringen, is onlangs bij het NGI gedrukt
en opnieuw te koop onder zijn benaming “Belgium Battlefield of Europe”. Het betreft een
initiatief van de Koninklijke Vereniging Vrienden van het Legermuseum, Brussel.
Van deze kaart, die voor het eerst in 1999 verscheen, werden reeds meer dan 10.000 ex.
verkocht.
De nieuwe uitgave van 2011 werd herzien en aangevuld. 85 kleurfoto’s illustreren de kaart.
Aan de 600 relikten en items die de kaart voorheen vermeldde, werden weerom 200 nieuwe
locaties toegevoegd die u uitnodigen om te verkennen en te bezoeken.
De nieuwe uitgave vermeldt en situeert:
De precise locatie van 154 slagvelden vanaf de Middeleeuwen.
Drie frontlijnen uit perioden van de beide Wereldoorlogen.
88 versterkte kastelen, 48 versterkte kerken in de Thiérache, muren en stadspoorten van 48
voorheen versterkte steden, 12 citadellen, 90 forten in metselwerk, beton of gewapende beton,
10 defensieve bunkerlinies gebouwd tussen 1917 en 1944, 32 steunpunten zoals van het
Bruggenhoofd Gent, 104 indrukwekkende oorlogsmonumenten waaronder 18 Memorials to
the Missing van het Britse Rijk.
38 kanonnen en tanks als monument. 17 Belgische militaire begraafplaatsen en de 82 grootste
begraafplaatsen van de Geallieerden en de Duitsers.
De kaart situeert en benoemd ook 114 belangrijke musea voor krijgsgeschiedenis.
De NGI-kaart heeft een schaal van 1: 250.000 en is op 22 cm x 12,5 cm handig geplooid.
Wij nodigen u dan ook uit deze NGI kaart meteen te bestellen door storting van 6 Euro op
rekening BE21 3101 0604 1803 van de SRAMA-KVVL te 1000 Brussel met de vermelding:
“250000” ofwel “Belgium Battlefield”. De kaart wordt u dan per UV toegezonden.
U kunt deze kaart ook aanschaffen in de shop van het Koninklijk Legermuseum, bij het NGI
of bij uw boekhandel bestellen (wel duurder).
Voor meer bijzonderheden, zie de www.klm-mra.be of www.ngi.be of neem contact op met
ons secretariaat op 02 737 78 90 of E-mail: srt.sramakvvl@gmail.com
Wij wensen u alvast veel genoegen bij het gebruik van deze kaart van het NGI.

