De Maginotlinie is ongetwijfeld de beroemdste
verdedigingslinie van deze eeuw, maar is ook de minst
bekende. Na uw bezoek aan het fort Fermont begrijpt u
beter hoe het werkelijk was en heeft u kennis gemaakt
met de gebruikte technieken, de uitrusting en organisatie.
Een bezoek aan Fermont is eigenlijk een ontdekkingstocht die u, in twee uur, op 30 meter onder de grond in
het hart van het werk brengt; buiten gekomen kunt u bij
de gevechtsblokken, nog steeds de sporen zien die de gevechten in 1940 hebben achtergelaten.
Ondergronds is het voormalig munitiemagazijn dat gebruikt werd voor de opslag van munitie en explosieven.
In de kazerne en de elektrische centrale, met 4 motoren van 225 pk, kunt u zich een beeld vormen hoe de bemanning
van 600 man leefde en werkte.
Over een traject van ong. 1 km brengt de elektrische trein
u naar blok vier. Na een bezoek aan deze artillerie
kazemat komt u weer buiten.
Bovengronds kunt u de andere gevechtsblokken zien,
waaronder de nog werkende hefkoepel van blok 1. Daar
wordt u verteld hoe het ouvrage Fermont, ondanks
aanvallen via de achterzijde, onder het bevel van kapitein
Aubert standgehouden heeft tot aan de wapenstilstand in juni 1940.
Het voor de munitie-ingang gebouwde museum, bezit een grote collectie wapens en uitrustingsstukken die in hun
originele opstelling staan opgesteld. Vooral de vijf hefkoepels zijn de moeite waard en de enige in Frankrijk die op een
dergelijke manier aan de bezoekers getoond worden.
Tenslotte is Fermont het gedenkteken dat opgericht is ter
herinnering aan de troepen “overgeleverd aan de vijand
zonder overwonnen te zijn”, omdat de Maginotlinie stand
hield tot aan de wapenstilstand van 25 juni 1940. Een
bezoek aan Fermont betekent twee uur bezig zijn met het
verleden...

Toegangsprijzen 2022
Volwassenen

€ 12,00 per persoon

Kinderen tot 7 jaar

gratis

Kinderen 7 tot 12 jaar

€ 6,00 per persoon

Groepen (min. 30 personen)

€ 8,00 per persoon

Minimum groepstarief

€ 240,00 per groep

Openingstijden 2022
maand

Aanvang rondleiding om

April/mei

zaterdag, zondag en feestdagen: bezoeken om 14:00 uur en 16:30 uur

juni

maandag t/m vrijdag: eenmalig bezoek om 15:00 uur
zaterdag, zondag en feestdagen: bezoeken om 14:00 uur en 16:30 uur

juli/augustus

Alle dagen bezoeken vanaf 14:00 uur tot 16:30 uur

1 sept. tot derde weekend in sept.

maandag t/m vrijdag: eenmalig bezoek om 15:00 uur
zaterdag, zondag en feestdagen: bezoeken om 14:00 uur en 16:30 uur

vierde weekend sept. t/m 31 okt.

zaterdag, zondag en feestdagen: bezoeken om 15:00 uur

Verdere informatie
Frankrijk/France

Nederland en België

Association des Amis de l'ouvrage de Fermont
et de la Ligne Maginot (A.A.O.F.L.M.)
9, rue A. Lebrun
54260 Longuyon (France)
Telefoon:0033 (0)6 43 57 89 19

Hans Vermeulen
Nederland
Telefoon: 0031 (0)113.55.17.87
Email: Maginot.nl@gmail.com

Ligging
Komend vanaf Nederland:
Via de E411 Brussel-Arlon-Luxemburg, afslag 32 (richting
Longwy-N81/N52).
Ter hoogte van Longwy, rechtsaf richting Longuyon (N18) . Op
de tweede rotonde linksaf naar Cons-la-Grandville (D172).
Beneden in Cons-la-Grandville voor het kasteel linksaf en
daarna de tweede straat rechtsaf richting Ugny (D172).
In Ugny rechts aanhouden. Voor het sportveld rechtsaf (D17a)
en na +/- 3 km op de kruising linksaf richting Beuveille/Fort de
Fermont (D174). Na ruim 1 km ligt rechts van de weg de
parking.
Komend vanaf Verdun:
Via de N3 naar Etain. In Etain linksaf naar Longuyon (N18).
In het gehucht Constantine rechtsaf naar Arrancy (D66). Na
Arrancy op de kruising met de N43 rechtdoor (D16) richting
Beuveille/Longwy. Sla linksaf, het dorpje Beuveille in, volg de
doorgaande weg, daarna links aanhouden en volg de D174
richting Fermont.
Na 4 kilometer ligt links van de weg de parking.
In een straal van 10 km rond Fermont is de route aangegeven
met borden.

GPS-coördinaten:
Noord: 49º 26' 59,9150”

Oost: 05º 39' 52,4910”

Opmerkingen
In het werk heerst een constante temperatuur van 12 graden Celsius. Neem warme kleren mee!
Voor groepen is een Nederlandstalige rondleiding op verzoek mogelijk. Hiervoor wordt een tegemoetkoming in de
reiskosten van de gids gevraagd. Zie bovenstaand adres in Nederland voor nadere informatie of vul het formulier op de
site in.
Fouten en wijzigingen voorbehouden
samenstelling: Hans Vermeulen- mei 2022

