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PERSBERICHT 
26/06/2015 

 

15/0440 – ‘Europese Keizer Karelroutes’ erkend door de Raad van Europa als Europese 

Culturele Route 

 

Het Europees Instituut van Culturele Routes heeft de ‘Europese Keizer Karelroutes’ het officiële 

certificaat van ‘Route van de Raad van Europa’ toegekend. Dit is de hoogste Europese erkenning 

voor het werk dat de vereniging sinds haar oprichting heeft verricht op het vlak van Europese 

samenwerking in cultuur en toerisme. De Keizer Karelroute loopt langs meer dan vijftig 

Europese steden en valoriseert de historische trajecten die Keizer Karel aflegde doorheen de 

landen onder zijn bestuur. 

 

Op 25 april 2007 werd in het Spaanse Medina del Pomar het samenwerkingsnetwerk ‘Europese 

Keizer Karelroutes’ opgericht. De actuele zetel is gevestigd in Cuacos de Yuste (SP), de plaats waar 

Keizer Karel in 1558 overleed. Het objectief van dit netwerk was de historische trajecten die 

Keizer Karel doorheen de landen onder zijn bestuur aflegde, te valoriseren als een 

grensoverschrijdende route doorheen Europa en de historisch-culturele en economische 

mogelijkheden ervan te promoten. Intussen zijn reeds meer dat vijftig Europese steden 

(waaronder Gent) en sites in elf landen lid van dit samenwerkingsnetwerk. Het zijn alle landen 

waar Keizer Karel aanwezig geweest is: België, Duitsland, Nederland, Italië, Portugal, Spanje, 

Luxemburg, Malta en om historische redenen ook drie landen buiten Europa: Tunesië, Marokko 

en Algerije. De vereniging ondersteunt culturele en toeristische projecten die gebaseerd zijn op 

de figuur van Keizer Karel en op het culturele belang van zijn tijd, de renaissance. Ze stimuleert 

langs deze weg de ontdekking en toeristische ontsluiting van plaatsen in het rijk van Karel V en 

ondersteunt initiatieven die hun inspiratie ontlenen aan Keizer Karel. Speciaal voor Gent geniet de 

Rondgang van de Gentse Stroppendragers tijdens de Gentse Feesten de steun van de ‘Europese 

Keizer Karelroutes’. 
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De ‘Europese Keizer Karelroutes’ erkend door de Raad van Europa 

De Raad van Europa, de Europese organisatie voor de vrijwaring van de democratie en 

mensenrechten in Europa, richtte in 1997 het Europees Instituut van Culturele Routes op, dat zijn 

zetel in Luxemburg heeft. Dit instituut adviseert over de ontwikkeling van reeds erkende culturele 

routes, ondersteunt nieuwe projecten en verspreidt ook informatie daaromtrent. Het Europees 

Instituut van Culturele Routes bracht de ‘Europese Keizer Karelroutes’ ervan op de hoogte dat 

hun project nu het officiële certificaat van ‘Route van de Raad van Europa’ toegekend heeft 

gekregen, de hoogste Europese erkenning voor het werk dat de vereniging sinds haar oprichting 

heeft verricht op het vlak van Europese samenwerking in cultuur en toerisme. 

 

‘De Raad van Bestuur van het Europees Instituut van Culturele Routes erkende unaniem het 

belang van het voorstel, voorgelegd door de ‘Europese Keizer Karelroutes’ en kende de 

onderscheiding van ‘Culturele Route van de Raad van Europa’ toe aan hun netwerk van cultureel-

toeristische routes doorheen Europa, in het spoor van de grootste Europese keizer aller tijden.’ 

(toekenningsbesluit van het EICR) 

 

Met deze erkenning bevestigt de Raad van Europa dat de ‘Europese Keizer Karelroutes’ 

beantwoorden aan de doelstellingen om Europese burgers bijeen te brengen rond hun cultureel 

erfgoed. De Keizer Karelroutes zijn trajecten langs sites van meer dan louter toeristisch belang. Ze 

stimuleren levend erfgoed en beogen een wederzijdse verrijking via uitwisseling en 

bewustwording van een gemeenschappelijke culturele identiteit.  

 

Het partnership van Gent 

Het is duidelijk dat Gent in de geschiedenis van Keizer Karel en zijn verplaatsingen een 

prominente rol heeft gespeeld. Op 24 februari 1500 werd Karel V geboren in het Gentse 

Prinsenhof, hij werd gedoopt in de Sint-Janskerk, de kerk die later, door zijn toedoen, de  

Sint-Baafskathedraal zou worden. Karel V reisde bij herhaling terug naar zijn geboortestad. Van 

die bezoeken is dat van 14 februari 1540 het meest memorabele: de keizer onderdrukte toen de 

Gentse opstand en zette definitief een punt achter het autonomiestreven van zijn geboortestad.  
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Sindsdien heten de Gentenaars ‘stroppendragers’. Het was ook vanuit Gent dat Karel V in 1555 

zijn laatste reis ondernam naar het klooster van Yuste in Estremadura, waar hij zijn laatste jaren 

zou slijten. Binnen het netwerk van de ‘Europese Keizer Karelroutes’ speelt Gent bijgevolg een 

belangrijke rol waarvan het belang zich zal vertalen in een toenemende belangstelling voor het 

verleden, de culturele rijkdom en de toeristische aantrekkingskracht van de stad. De officiële 

erkenning van het cultureel-toeristische netwerk ‘Europese Keizer-Karelroutes’ door de Raad van 

Europa betekent daarvoor in internationaal perspectief een belangrijke stimulans. 

 

Informatie 

- Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd, Joris De Zutter, Veldstraat 82, 9000 Gent,  

tel. 09 2698478, e-mail joris.dezutter@stad.gent 

- Website: http://www.itineracarolusv.eu/ 

 

Bevoegd 

- De heer Daniël Termont, burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 00, 

fax 09 266 50 19, e-mail burgemeester@stad.gent 

- Mevrouw Annelies Storms, schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen, stadhuis, 

Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 44, fax 09 266 51 59, e-mail schepen.storms@stad.gent 

- De heer Christophe Peeters, schepen van Financiën, Feesten, Middenstand en Innovatie, 

stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 50, fax 09 266 50 69,  

e-mail : schepen.peeters@stad.gent 
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