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Van 12 tot 14 mei komen tien delegaties uit negen Europese landen naar Beveren om er de jaarlijkse 

Algemene vergadering en het colloquium van het Europees Cultureel Netwerk Sint-Maarten bij te 

wonen. Tijdens een studiemiddag op 13 mei wordt de gedrukte wandelgids van de Martinusroute 

doorheen Vlaanderen voorgesteld. Hiermee zet Beveren zich op de kaart van het EICR (European 

Institute for Cultural Routes), een instituut van de Raad van Europa. 

 

De tien delegaties bestaan uit één of meerdere personen per land en worden gehuisvest in B&B’s in 

Beveren. Deze landen hebben hun aanwezigheid reeds bevestigd: Frankrijk (delegaties uit Tours en 

Corsica), Nederland, Duitsland, Italië, Hongarije, Slovenië, Kroatië, Polen en België. De delegaties komen 

toe op donderdag 12 mei en worden om 19 uur verwelkomd door de burgemeester in de raadzaal van het 

nieuwe gemeentehuis. 

 

Beveren nam in 2021 het alternerend Europees voorzitterschap over van het Centre Européen Culturel de 

Corse. In mei 2022 wordt het Europees voorzitterschap overgedragen aan Italië (Puglia). Het Europees 

Martinusnetwerk met zetel in Tours (FRA), waarin 11 landen vertegenwoordigd zijn, handhaaft dit jaarlijks 

alternerend voorzitterschap. 

 

In 2015, tijdens het Europees Cultureel Martinuscongres in Pavia (IT), nam Beveren de taak op zich om als 

door de Raad van Europa erkende Martinusgemeente de uitrol van de noordelijke Martinusroute te 

trekken doorheen Vlaanderen. Dit in samenwerking met andere Vlaamse steden en gemeenten. Richard 

Willems werd in Pavia aangesteld als voorzitter van het Europees Cultureel Centrum Sint-Maarten 

Vlaanderen. 

 

De Martinusroute is een bewegwijzerde wandelweg van ca 6000 km doorheen Europa, opgesplitst in vier 

wandelwegen die vanuit verschillende Europese steden naar Tours (FRA) leiden. De noordelijke route van 

Utrecht (NL) naar Tours (FRA) is ca 1500 km lang waarvan 450 km bewegwijzerde paden in Vlaanderen. 

 

Aan de gids, die zonder de medewerking van de gemeente Beveren en Grote Routepaden Vlaanderen niet 

mogelijk was geweest, werd bijna drie jaar gewerkt. De coördinatie ervan gebeurde door Gie Beirnaert, 

oud-voorzitter van Grote Routepaden en voorzitter van de Gidsenvereniging Beveren. De Martinusroute is 

in etappes te bewandelen, zowel van Noord naar Zuid als van Zuid naar Noord en is volledig bewegwijzerd. 

 

De gedrukte wandelgids van de Martinusroute doorheen Vlaanderen zal tijdens het colloquium op 13 mei 

in Beveren voorgesteld worden als onderdeel van de academische zitting waarbij meerdere sprekers het 

woord nemen. De academische zitting is toegankelijk voor iedereen. 
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Praktisch 

Studienamiddag tijdens het internationaal Martinuscongres 

Vrijdag 13 mei, van 13.30 tot 17 uur 

Gemeentehuis (raadzaal), Gravenplein | Beveren 

De deelname is gratis maar registratie is verplicht via archiefdienst@beveren.be. 

Kijk op www.beveren.be/evenementen voor het volledige programma. 

 

Verkooppunten 

De topogids is na 13 mei 2022 te koop bij de dienst Toerisme Beveren en diverse diensten Toerisme in 

steden en gemeenten langs de Martinusroute in Vlaanderen. Ook bij Standaardboekhandel Beveren en via 

de Grote Routepaden is de gids verkrijgbaar. Het boek in een handig zakformaat telt 312 pagina’s en kost 

18 EUR. 
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