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 Dear visitors, welcome ! 

The Agency Opale and Co, manager of the citadel of Montreuil-sur-Mer, 
offers you this booklet. To discover this important fortified complex we 
propose to free you from any signposted route.
Let yourself be guided by your senses and curiosity, stroll around, have a 
break, and immerse yourself in the heart of this historic and natural site.
Terminals with coloured markers will help you locate yourself on the plan 
and on the thematic content provided in this guide. The reception team 
remains at your disposal for any questions.
Have a nice ride !

Beste bezoekers, welkom ! 

Het promotiebureau Opale and Co, dat het beheer heeft van de citadel 
van Montreuil-sur-Mer, biedt u deze handleiding voor een wandeling. Om 
deze grote fortificatie te kunnen bekijken, stellen we u voor af te zien van 
welke bewegwijzerde rondleiding dan ook.
Laat u leiden door uw zintuigen en nieuwsgierigheid, wandel, kijk rond 
en neem de tijd om de geschiedenis en natuur van deze plek in u op te 
nemen. Door de gekleurde paaltjes kunt u zien waar u zich bevindt op de 
kaart en ten opzichte van thema’s in deze gids. Ons team staat klaar om 
al uw vragen te beantwoorden. 
Geniet van uw wandeling !

 :  Please have your dog on a leash. No dogs allowed in the chapel. 
Bedankt voor Honden aan de lijn te houden. Geen hond in de kapel.

    :  High rampart, please supervise your children
Hoge wallen, kijk uit voor de kinderen !
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 The Citadel of Montreuil-sur-Mer is built on a 50-meter-
high plateau overlooking the Canche valley. Naturally protected 
by marshes to the North and the dry valley of La Madeleine-
sous-Montreuil to the west, the fortress faces the town to the 
south-east. Its construction began in 1567 and over the years, it 
took seven campaigns to change it into a big complex structure. 
It was built on the site of a XIIIth century medieval castle which 
still has some remains. Astride the town wall, the fortress 
has two battlefronts, one facing the town, the other facing the 
countryside. Until the end of the XIXth century, the citadel 
was altered several times and lost in its military importance 
in 1929. It was classified as a historical monument in 1926 
and then became a natural site.

 De citadel van Montreuil-sur-Mer rijst 50 meter boven het 
dal van de rivier de Canche uit. Zij wordt op natuurlijke wijze 
beschermd door de moerassen in het noorden e, de droge vallei 
van La Madeleine-sous- Montreuil in het westen. De citadel, 
waarvan de bouw werde- begonnen in 1567, is een complex 
verdedigingswerk dat zeven maal is gewijzigd. Het kwam in de 
plaats van een koninklijk kasteel uit de XIIIe eeuw, waarvan 
onderdelen bewaard zijn gebleven. Gebouwd in aansluiting op 
de stadwallen, bezit zij twee afzonderlijke verdedigingszijden. 
De ene is gericht naar de omgeving. Tot aan het eind van de 
XIXe eeuw is de citadel steeds na verschillende veroveringen 
aangepast. In 1929 werd zij gedemilitariseerd. Dit is drie
jaar na haar aanwijzing als Historisch Monument en een 
natuurlijke site.
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Medieval walls in 
the citadel

Een iddeleeuwse 
stadskern in de citadel

The first mention of the city 
referred to a ‘castrum’ resistant to the 
Normans in 898. It was to consist of 
a ditch and a levee surmounted by a 
wooden palisade. It is to the count of 
Ponthieu Helgaud II that we attribute 
this first fortification both justified by 
the Norman pressure and the lust that 
the nascent city exerts on Flanders and 
Normandy and to regularly reinforce 
urban defenses. In the XIIth century, 
the upper town was protected by a 
stone enclosure, the layout of which 
largely followed the former fortification 
of Helgaud II. The enclosure was 
enlarged by the municipal authorities 
during the second half of the XIIIth 

century to encompass the lower town 
to the north, the garenne district to 
the east and the large market square 
district to the south. At its peak, a wall 
of 3300 meters long envelops an urban 
space of 63 hectares.When the citadel 
was built in the XVIth century, it was 
the northwest part of this 13th-century 
fortified enclosure (E & F towers, 
Queen Berthe & White towers) which 
was absorbed by the citadel.

In de eerste vermelding van de stad 
wordt een castrum genoemd dat zich te weer 
stelde tegen de Noormannen in 898. Deze 
moet hebben bestaan uit een gracht en een 
verhoging in het terrein met een houten 
verschansing erop. De bouw van dit eerste 
fort wordt toegeschreven aan de graaf van 
Ponthieu Helgaud II, enerzijds vanwege de 
dreiging van de Noormannen en anderzijds 
door de uitbreiding van deinvloedssfeer van 
de ontluikende stad richting Vlaanderen 
en Normandië en om de verdediging van 
de stad regelmatig te versterken. In de XIIth  
eeuw was de bovenstad beschermd door 
een stenen omwalling waarvan het ontwerp 
grotendeels gelijk was aan dat van de 
fortificatie van Helgaud II. De vesting werd 
door het gemeentelijk bestuur uitgebreid in 
het tweede deel van de XIIIe eeuw zodat de 
benedenstad in het noorden, de Garenne-wijk 
in het oosten en de buurt rond de Grote Markt 
in het zuiden bij de stad getrokken werden. Op 
zijn hoogtepunt omsloot een stadsmuur van 
3300 meter lang een stedelijke nederzetting 
van 63 hectare. Het noordwestelijke deel van 
de XIIIe-eeuwse vesting (de torens E, F, Reine 
Berthe en Blanche) werd opgeslokt door de 
citadel, toen die in de 16e eeuw werd gebouwd.

Queen Berthe tower /  
De toren van koningin Bertha  /

 Going through this tower in the Middle Ages, you turned your back on the city 
to go in the direction of Boulogne-sur-Mer. That gate tower was equipped with many 
defense systems and was also the main access to the town. ‘La Porte de la Ferté’ is 
also named ‘The Castle Gate’ because it was situated very close to the castle of King 
Philippe Auguste. It was erected in the middle of the XIVth century. The new means 
of defence, particularly cannons, forced the architects of that period to strengthen 
the walls. During the building of the citadel, the same gate provided direct access 
to the fortress and was considered dangerous until its closure in 1599. It is said 
that Berthe of Holland was locked up in that tower. She was Philippe 1st wife, 
King of France, who disowned her in 1091. She died in Montreuil in 1094.

Deze toren, die was voorzien van een aantal verdedigingsystemen, heeft lang 
gediend als toegangspoort tot de stad Montreuil-sur-Mer. Men noemde hem &quot;de 
poort van het kasteel&quot; wegens de nabijheid van het kasteel van Philippe 
Auguste. Hij werd gebouwd in het midden van de XIVe eeuw. Zijn omvang en de 
dikte van zijn muren zijn het antwoord van de architecten op de ontwikkeling van 
de aanvalsmiddelen en in het bijzonder op de komst van het kanon. Ten tijde van 
de bouw van de citadel gaf deze poort direct toegang tot het binnenplein. Omdat dit 
gevaarlijk werd geacht, is de poort in 1599 dichtgemetseld. De toren bewaart de 
herinnering aan Berthe van Holland, echtgenote van Franse koning Philippe I, die in
1091 werd verstoten en in 1094 stierf te Montreuil-sur-Mer. Volgens de legende is 
zij opgesloten geweest in deze toren.
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 These towers of the XIIIth century urban wall have identical characteristics and were 
originally fitted with sandstone. The great homogeneity of their construction suggests that 
they are the result of a single campaign carried out by the same team of builders during the 
XIIIth century and funded by the municipal authorities of Montreuil. Their horseshoe shape 
allows you to flank * the curtains * while under the pepper pot*, the hoardings * provide a 
vertical defense. Inside, the basement weapon rooms are pierced with arches and covered 
with a ribbed vault, the upper room was to be covered with a floor. In the XVIth century, they 
were stripped, that is to say reduced in height and filled with earth to receive artillery pieces. 
We are developing the earthmoving technique of placing masses of earth behind the walls * 
to make them more resistant to cannon fire. Tower E illustrates this architectural evolution.

Deze torens van de stadswallen uit de XIIIe eeuw vertonen dezelfde kenmerken en waren 
oorspronkelijk uit zandsteen opgetrokken. De sterke eenvormigheid van de constructie doet vermoeden 
dat ze tegelijk gebouwd zijn door dezelfde bouwmeesters in de loop van de XIIIe  eeuw, gefinancierd door 
het gemeentelijk bestuur van Montreuil. Door hun hoefijzer-vorm flankeren* de torens de courtines* 
terwijl de stad vanaf de weergangen* onder de peperbussen* van bovenaf verdedigd kon worden. De 
ondergrondse wapenkamers binnen zijn voorzien van schietgaten en spitsboog-gewelven, de bovenste 
zaal moet een houten vloer gehad hebben. In de XVIe  eeuw zijn die met de grond gelijk gemaakt, dat 
wil zeggen verlaagd en gevuld met aarde om kanonnen te kunnen plaatsen. Er werden technieken 
ontwikkeld om grote massa’s grond te kunnen verplaatsen naar de achterzijde van de stadsmuren* 
om hun weerstand tegen kanonskogels te vergroten. Toren E laat deze bouwkundige ontwikkeling 
zien.gevaarlijk werd geacht, is de poort in 1599 dichtgemetseld. De toren bewaart de herinnering aan 
Berthe van Holland, echtgenote van Franse koning Philippe I, die in 1091 werd verstoten en in 1094 
stierf te Montreuil-sur-Mer. Volgens de legende is zij opgesloten geweest in deze toren.

Ramparts 
Western front (towers E & F) //  
De westelijke zijde van de 
vestingwallen (torens E, F) //

 The ‘bricole’ was a medieval war machine existing between the XIIth to the 
first half of the XVth century. It was mainly used for the defence of fortifications.
Consisted of a balance beam with a bag full of projectiles at the end of it, the 
machine is activated when pulling the other beam extremity. The addition of a 
counterweight known as hummer, allows an easier manipulation. A projectile of 
a dozen kilos can be thrown up to a distance between 50 and 80 meters thanks 
to this kind of machine. With a fast-shooting frequency, a well-trained team is 
able to shoot a ball in a minute. The progressive arrival of cannonballs makes 
the ‘bricole’ useless at the end of Middle Ages.

 De bricole is een middeleeuwse oorlogsmachine die tussen de XIIe en 
het midden van de XVe eeuw wordt gebruikt. Hij wordt vooral ingezet voor de 
bescherming van vestingwerken. De bricole bestaat uit een slinger waaraan een 
zak met projectielen is vastgemaakt. Hij wordt geactiveerd door aan het andere 
uiteinde van de slinger te trekken, wat nog wordt vergemakkelijkt wanneer er een
contragewicht aan wordt toegevoegd. Met een bricole kon een projectiel van 
enkele tientallen kilo's zo'n 50 tot 80 m ver worden gegooid. Hij heeft een snelle 
schietfrequentie, een goed getraind team kan zelfs tot één kogel per minuut 
werpen. Tegen het einde van de middeleeuwen raakt de bricole door de opkomst 
van kanonnen en ijzeren kogels in onbruik.

‘Bricole’ war machine /// 
De bricole ///
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 The White Tower is named after the colour of the chalk. This tower was part 
of the urban wall before it was incorporated into the citadel. Rebuilt around 1500, 
it has kept its XIIIth century sandstone base pierced with archery slits. The ground 
floor with its pointed roof vaults shows the adaptation of new defense techniques. 
Here, the archery slits have given way to cannon ports with observation slits 
above. On the first floor, the guard-house has a “pepper-pot” roof and was made
comfortable with a fireplace and several openings.

 Deze toren dankt zijn naam aan zijn witte kalksteenmuren. De toren behoorde 
oorspronkelijk tot de stadsmuren, maar is later bij de citadel getrokken. Bij de 
herbouw rond 1500 behield de toren haar zandstenen, van schietgaten voorziene
basis uit de XIIIe eeuw. De benedenverdieping met spitsbooggewelven illustreert 
de aanpassing aan de nieuwe verdedigingstechnieken. De verticale schietgaten 
hebben hier plaatsgemaakt voor ronde voor kanonnen, met daarboven een 
waarnemingspost. Op de bovenverdieping beschikt het wachthuis, dat bekroond 
wordt door een puntig dak, voor een aangenamer verblijf over enige vensters en een
schoorsteen.

White tower ////  
De witte toren ////
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A royal castle …

Van het koninklijk kasteel van 
Philippe Auguste ... 

Royal castle gatehouse 
Het kasteeltje in het koninklijk kasteel  /

Royal castle dungeon - De “kerkers” //
Tower K and its graffiti - De K-toren en de opschriften  ///     

Parapet walk - De weergang  ////
 

//
///

////

/

//
///

////
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 The western part of the castle was the only one preserved during the 
construction of the citadel during the XVIth century. You can however guess an 
eight-sided polygonal building. At each of its angles, between the curtain walls, 
stood protruding circular towers with several levels and pierced with radiant 
archers. Hoardings* and pepper-pot rooves* topped off the same towers. The dry 
moat was preceded by a wooden palisade. You could first enter the châtelet by a
drawbridge flanked by two large round towers. That drawbridge does not exist 
anymore today.

 Alleen het westelijke deel van het kasteel is bij de aanleg van de citadel in de XVIe 
eeuw bewaard gebleven. Maar we vermoeden de aanwezigheid van een veelhoekig gebouw 
met acht zijden. Op elke hoek, tussen de courtines, verrees een opvallende, ronde toren 
met verscheidene etages en voorzien van schietgaten rondom. Op de torens bevonden 
zich weergangen* en peperbus-daken. De droge slotgracht werd voorafgegaan door een 
houten omheining. Je kwam het kasteel binnen door een ingang bestaande uit twee dikke, 
ronde torens via een thans verdwenen ophaalbrug. Het ei-vormige kasteel is, net als dat 
van Boulogne-sur-Mer, iets later gebouwd, van de stad gescheiden door een slotgracht. 
Het was oorspronkelijk geheel uit zandsteen opgetrokken, maar door de ontwikkelingen 
in defensief opzicht werd het nodig de hogere delen te herbouwen met bakstenen.

Royal castle gatehouse /   
Het kasteeltje in het 
koninklijk kasteel /

A royal castle …

Van het koninklijk 
kasteel van 
Philippe Auguste ... 

After the accession of king Hugues Capet 
in 987, the town acquired royal importance 
and a motte* royal castle was built. This castle 
was first documented in 1042. Until 1204, 
Montreuil was the only royal possession in the 
north of France. This strategic position placed 
the town at the heart of a conflict between the 
Capetians and the Plantagenêts, who were 
the allies of the Counts of Flanders, Boulogne 
and Ponthieu. In the late twelfth century, the 
king of France Philippe Auguste II intended 
to extend his kingdom in front of the king of 
England holding possessions from Aquitaine 
to Normandy. The king of France undertook 
the construction of a series of fortresses 
capable of protecting the borders and also 
bringing war to the enemies. The construction 
of a new castle in Montreuil spanned 12 years 
from around 1200 to 1212. It is still located 
on a plateau overlooking the Canche estuary 
and the port, facing the county of Boulogne. 
Positioned at the northwestern angle of the 
urban enclosure, it had the function of a keep. 
Built on the Philippian* model, this defensive 
castle had round towers provided with archers. 
In the middle of it, a 45 meter deep well, is 
still visible today. The stunning architecture 
proves that King of France had power over the 
city and its territory. That impressive castle 
knew the victory of the french King at the battle 
of Bouvines in 1214 against the coalition of 
local counts allied to the King of England John 
Lackland and the Holy Roman Emperor Otto 
IV - King of Germany.

Toen de stad in 987 was toegetreden tot 
gebied van de koning en Hugo Capet de troon had 
bestegen, werd op de heuvel een koninklijk kasteel 
gebouwd. Tot aan 1204 was Montreuil de enige 
koninklijke bezitting in het noorden van Frankrijk. 
Door de strategische positie raakte de stad al snel 
verwikkeld in een oorlog tussen de Capetingers en 
de Engelse Plantagenet-dynastie die samenwerkte 
met de lokale graven van Vlaanderen, Boulogne en 
Ponthieu. Aan het einde van de 12e eeuw trachtte 
de Franse koning Filips II Augustus zijn rijk uit te 
breiden ten koste van de koning van Engeland, 
die een groot deel van Aquitanië en Normandië in 
zijn bezit had. De Franse koning begon een reeks 
forten te bouwen, die in staat waren de grenzen te 
beschermen en oorlog te voeren tegen zijn vijanden. 
De bouw van het nieuwe kasteel van Montreuil 
duurde van ongeveer 1200 tot 1212 Het kasteel 
werd gevestigd op een hooggelegen plek boven 
de monding van de Canche en de haven, recht 
tegenover het graafschap Boulogne. Het kasteel 
functioneerde door zijn noord- westelijke plaats aan 
de rand van stad als donjon. Dit kasteel was gebouwd 
volgens het Philippien*-model, met ronde torens 
met schietgaten, en geschikt om zich met verve te 
verdedigen. In het hart van het kasteel kunt u nog 
altijd een  put van oorspronkelijk 45 meter diep 
bekijken. De vesting was een bouwkundige uiting 
van de macht van de Franse koning over de stad en 
zijn omgeving en speelde een belangrijke rol in de 
overwinning van de koning in Bouvines in 1214 
tegen de coalitie van lokale graven, die een verbond 
hadden met de Engelse koning Jan zonder Land, 
en de Germaanse keizer Otto IV.
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 The presence of a dungeon, inside the castle of Montreuil, can be explained 
by its status and its role as a place of royal justice execution. Those jails also played 
a diplomatic role by imprisoning enemy lords captured on battlefields, where they 
remained, for the time of negotiating a financial agreement, a marriage or their 
vassalage*. The lower room of the tower has all the characteristics of a ‘dungeon
crypt’ or ‘bottomless pit’. The only way to enter was a manhole in the vault. 
Different from the traditional chalk-walled towers, the wall here was made with 
sandstone to avoid any escape attempt. The only element of comfort was a pit 
latrine without exit to avoid any kind of escape or intrusion from the outside.

 De aanwezigheid van een kerker op het kasteel van Montreuil valt te verklaren door
zijn status en de plek waar de koninklijke rechtspraak ten uitvoer gebracht werd. De 
gevangenis had ook een diplomatiek belang door het vastzetten van op het slagveld gevangen 
genomen vijandelijke veldheren, die er verbleven tijdens onderhandelingen over een 
financiële overeenkomst, huwelijk of hun rol als vazal*. Het onderste vertrek vertoonde 
alle kenmerken van een gevangeniscel of het gat van een diepste, donkere cachot De 
enige toegang bestond uit een mangat in het gewelf. Door de binnenwand van het vertrek, 
in tegenstelling tot de andere niet van krijtsteen maar van zandsteen, was elke poging tot 
ontsnappen tot mislukking gedoemd. Het enige comfort was een latrine met een afgedekt
reservoir zodat geen indringers op die wijze naar binnen konden dringen.

Royal castle dungeon // 
De “kerkers”//

 You are now standing in front of the K Tower which is one of the four still 
preserved towers of the royal castle. Its restoration has made possible to give an 
easy access to three levels including two rib vaults. During work, the last level 
then filled by soil revealed on the walls, the presence of a fireplace and a large 
number of medieval graffiti. Fleur- de-lis bear witness to the royal character of the 
place, the Cross of Jerusalem and crucifixion representations are reminiscent of 
the time for the Crusades. The place has also lots of animals (deer, birds, waders). 
Before the tower was levelled, the staircase gave way to a fourth level under a 
wood structure, suggesting the presence of hoardings topping this tower off.

 U bevindt zich hier bij de ingang van toren K, een van de vier torens van het koninklijk
kasteel die behouden zijn gebleven. Na het herstel zijn drie verdiepingen, waarvan twee met
spitsboog-gewelven, toegankelijk voor het publiek. Tijdens de werkzaamheden op de laatste 
etage, die indertijd met aarde gevuld was, kwamen op de wanden een open haard en een 
groot aantal middeleeuwse inscripties aan het daglicht. De leliebladen laten het koninklijke 
karakter van deze plek zien, het kruis van Jeruzalem en afbeeldingen van de kruisiging 
verwijzen naar de tijd van de kruistochten. Ook was er een overvloed aan dieren (herten, 
vogels, reigerachtigen). Voor het afvlakken van de toren was er een trap die leidde naar een 
vierde verdieping direct onder het dak, we vermoeden daarom dat deze toren hourds bezat.

Tower K and its graffiti /// 
De K-toren en de 
opschriften ///
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 This construction of the XVIth century required the towers of the royal castle 
to be lowered. It is supported by a series of solid brick arches. Without any real 
defensive function in modern times, the walk facilitated movement along the 
northern front of attack. Its commanding position over the surrounding countryside 
allowed warnings of attack to be given. From the rampart walk, you can see from 
west to east the lighthouse of Le Touquet, the seaside towns, the Widehem wind 
farm, the river Canche and the Carthusian monastery of Notre-Dame- des -Prés 
in Neuville-sous-Montreuil.

 De aanleg van de weergang in de XVIe eeuw maakte de verlaging van de 
torens van het koninklijk kasteel noodzakelijk. De weergang wordt ondersteund 
door een serie massieve baksteenbogen. Hoewel zonder veel verdedigingswaarde 
in de moderne tijd, maakte hij wel de snelle verplaatsing van troepen aan 
de noordzijde mogelijk. Door zijn hoge positie t.o.v. de omgeving maakte hij 
het ook mogelijk aanvallen aan te zien komen. Vanaf de weergang ziet met 
de vuurtoren van Le Touquet, de kuststeden, de windmolens van Widehem, 
de rivier de Canche en het Kartuizerklooster van Notre-Dame-des-Prés in 
Neuville-sous-Montreuil.

Parapet walk //// 
De weergang ////
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… turned into a citadel  
... citadel geworden

/

Main entrance and ravelin - De poort en het ravelijn   /
Bastions - De Bastions  //

Powder magazine - Het kruithuis  ///
Arsenal - Het arsenaal  ////

// ///
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 The entrance to the citadel is facing the town. Engineers built up many 
obstacles to protect that weak spot. The gate is framed by two demi-bastions*. 
Vauban also added a ravelin* or demi-lune* to that defense system - a triangular-
shaped fortification to protect the curtain wall* between the two bastions. The 
front door has two separate openings: a gateway for carriages and a postern gate 
on the right, which is definitively walled up today. The inside of the citadel was 
protected by a drawbridge, which was replaced by an earth embankment in 1894. 
The front wall still has two large holes into which wooden beams of a drawbridge 
could fit. The inside vault and the walls around bear traces of vertical grooves along 
which a portcullis was sliding. A guard-house was added in the XVIIIth century.

 De hoofdingang van de citadel bevindt zich in de richting van de stad. De 
bouwers hebben de nodige hindernissen aangebracht voor dit kwetsbare punt. 
De poort werd eerst geflankeerd door twee halve bolwerken. Vauban, de Franse 
meester-fortenbouwer, completeerde dit systeem met een halve maan*. Dit is 
een vooruitgeschoven driekantig bouwwerk, dat de muren tussen de bolwerken 
beschermd. De poort zelf bestond uit twee verschillende doorgangen. Een 
wagenpoort en een uitvalspoort, welke laatste nu dichtgemetseld is. Een erfenis 
uit de Middeleeuwen. De toegang tot de citadel werd verdedigd door middel van 
een ophaalbrug met hefarmen en kettingen. Deze brug werd in 1894 vervangen 
door een dijklichaam. De gleuven waarin de hefarmen van de brug zich bewogen, 
zijn aan de buitenzijde nog te zien. Aan de binnenzijde van de poort vertonen het 
gewelf en de muren nog sporen van de verticale sleuven van het valhek. In de 
XVIIIe eeuw werd het geheel gecompleteerd met een wachthuis;

Main entrance and ravelin /  
De poort en het ravelijn /

… turned into  
a citadel  
... citadel 
geworden

In the early XVIth century, Montreuil-
sur-Mer was a border town facing on the 
Spanish Netherlands to the East, and the 
English troops holding Calais. After the 
failure of the Field of the Cloth of Gold in 
1520 and the alliance between Henry VIII of 
England and Emperor Charles V, the city of 
Montreuil-sur-Mer was besieged. It resisted 
in 1525 but laid down weapons in 1537. 
Ransacked and recovered from devastation, 
the imperial armies were already present 
within the walls in 1544. The wall and 
bastions on the East side by Francis I routed 
the assailants. In the second half of the 16 th 
century, a rise in tensions between Catholic 
and Protestant communities supported by 
France’s enemies decided King Charles IX 
of France to strengthen the site of Montreuil. 
He ordered the construction of one of the 
first citadels of the kingdom, on the site of 
the former royal castle. Earthworks began 
in 1567. The building was equipped with 
the latest defensive innovations developed 
by the Italians known as the bastion 
fortification. The citadel improvement works 
continued throughout The XVIIth and XVIIIth 

centuries. Military engineer Errard de Bar-
le-Duc, under the reign of King Henri IV, 
and Vauban, faithful to King Louis XIV, 
worked on the upgrading of the citadel. The 
construction of a stone gate with a ravelin, 
a powder magazine and the big arsenal are 
dated from that period. A new chapel was 
also built in 1764.

In het begin van de XVIe eeuw was 
Montreuil-sur-Mer een grensstad nabij de 
Spaanse Nederlanden in het oosten en de 
Engelsen die Calais bezet hielden. Na het 
mislukken van het Goudlakenkamp in 1520 
en de verbintenis tussen Hendrik VIII en 
Keizer Karel V, werd de stad Montreuil-sur-
Mer belegerd. De stad hield stand in 1525 
maar gaf zich in 1537 over. De leeggeplunderde 
stad begon zich net wat op te richten toen de 
keizerlijke legers zich in 1544 opnieuw aan de 
poorten meldden. Door de omwalling met de 
bastions, die Frans I aan de oostkant van de stad 
had laten bouwen, dolf de tegenstander echter het 
onderspit. Door de oplopende spanningen tussen 
de katholieke en protestantse bevolkingsgroepen, 
die ondersteund werden door de vijanden van 
Frankrijk, besloot de Franse koning Karel IX 
Montreuil te versterken. Hij verordonneerde 
de bouw van een van de eerste citadellen in 
het koninkrijk op de plek van het koninklijke 
kasteel. De grondverzetwerkzaamheden 
begonnen in 1567 Het werk wordt voorzien van 
de laatste Italiaanse snufjes op het gebied van 
verdedigingskunst: het systeem met bastions. 
De gehele  XVIIe en XVIIIe  eeuw door werd er 
gewerkt aan de verbetering van de citadel. Errard 
de Bar-le-Duc, militair ingenieur van Hendrik IV, 
en daarna Vauban in opdracht van Lodewijk XIV 
werkten aan het op peil brengen van de citadel. 
De bouw van de “halvemaan” bij de ingang, het 
kruithuis en het arsenaal is ook van die tijd. In 
1764 werd een nieuwe kapel gebouwd.
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 From 1567, the transformation of the medieval castle into a new citadel 
involved the construction of five bastions whose star-shaped layout reflected the 
innovations of a new defence. The massive and pentagonal bastion seemed to be the 
only solution to face a year-on-year improving artillery. However, the medieval wall 
wasn’t completely destroyed but encompassed in the new system of defence. Inside, 
the castle is partly preserved to support buildings. An emergency exit was built at 
the extreme end of the bastion on which stands Queen Berthe tower. It provided 
an inconspicuous passage to the countryside in case of a sudden attack of the city.

 Vanaf 1567 werd het koninklijk kasteel omgevormd tot een citadel door 
de bouw van vijf bastions, waarvan de stervormige opstelling de weerslag vormt 
van de jongste vernieuwingen in defensief opzicht. Het vijfhoekige en massieve 
bastion bleek de enige doeltreffende remedie te zijn tegen de zich steeds meer 
perfectionerende artillerie. Toch werd de middeleeuwse vesting niet geheel vernietigd 
maar ingepast in het nieuwe verdedigingssysteem Aan de binnenkant bleef het 
kasteel deels behouden doordat er gebouwen neergezet werden. Een noodpoort 
werd aan het einde van het bastion gebouwd als verlengde van de poort van de 
toren van de Reine Berthe, die diende als een uitgang naar het land voor het geval
de stad aangevallen werd. zijn aan de buitenzijde nog te zien. Aan de binnenzijde van 
de poort vertonen het gewelf en de muren nog sporen van de verticale sleuven van 
het valhek. In de XVIIIe  eeuw werd het geheel gecompleteerd met een wachthuis;

Bastions // 
De bastions //

 The powder magazine was built around 1670 and was based on the same 
models as those demanded by Vauban, notably like the one located in Mont 
Dauphin in the Alps. Surrounded by a round path and a protection wall all 
around, the whole building is supported by nine large buttresses. The vaulted 
roof had been covered with earth to prevent any kind of explosion due to a 
dangerous projectile. The floor was raised to avoid rising dump. From the 
middle of the XIXth century, the powder magazine became useless for security 
reasons in favour of a brand new one, outside the Citadel, down the military 
wall - northern front.

 Het kruithuis is rond 1670 gebouwd naar het model dat Vauban gebruikte 
in de Alpen en met name bij Mont-Dauphin. Het kruithuis is omgeven door 
een afscheidingsmuur, met daarin een toegangspoort met een wachthokje. Het 
eigenlijke kruithuis wordt geschoord door negen zware steunberen met daarin 
een doorgang. Het gewelf is erg hoog en is bedekt met aarde, waarin granaten 
kunnen inslaan zonder te ontploffen. De vloer is verhoogd om optrekkend vocht 
te vermijden. Om veiligheidsredenen werd het kruithuis in het midden van de 
XIXe eeuw buiten gebruik gesteld ten faveure van een buiten de muren in de 
stad aan de voet van de citadel gebouwd kruithuis.

Powder magazine /// 
Het kruithuis ///
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 The arsenal was also demanded by Military Engineer Vauban around 1670 
and was the place to store weapons and food for royal troops confined inside 
the Citadel and also involved in the defence of the pré carré. The red old brick 
walls are placed on a sandstone base, and the framework is still the original 
one. Three naves inside are separated from each other by wood columns and 
supported a two-storey floor that is unfortunately missing today. On the outside 
gables, the different levels are marked with chalk lines.

 Het arsenaal is een in 1670 door Vauban gebouwde opslagplaats voor 
wapens en levensmiddelen, die bestemd waren voor de koninklijke troepen die in
de citadel gelegerd waren of ingezet werden bij de verdediging van de pré 
carré. Dit gebouw is opgetrokken uit baksteen op een onderlaag van zandsteen 
en heeft nog altijd de originele dakconstructie. Binnenin ondersteunden drie 
door houten palen gescheiden hoofdbeuken de nu verdwenen vloeren van de 
twee verdiepingen. Op de buitengevels zijn die etages aangegeven met banden 
van krijtsteen.

Arsenal //// 
Het arsenaal ////
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 Get a thrill out by getting 50 steps down inside this bastion and discover 
underground ‘casemates’ made up of five barrel-vaulted adjoining rooms. They 
were all built on two levels separated by a movable floor that is actually missing
nowadays. The shooting slits are surmounted by ventilation holes for the smoke 
to be removed. Soldiers inside were protecting the strategic slope all around 
the bastion in the outside. The construction was commissioned in 1844 by 
King Louis-Philippe Ist fearing an attack by the Prussians. The same casemates 
housed the main communication centre of the British Headquarters during 
the Great War.

 Als u de 50 treden afdaalt in het midden van het bastion, daalt u af in de uit 
vijf aaneengeschakelde zalen bestaande bunkers met tongewelven. Elk vertrek 
was gebouwd op twee niveaus, die met een inmiddels verdwenen beweeglijke 
vloer van elkaar gescheiden waren. Boven de schietgaten bevindt zich een 
opening waardoor de kruitdampen konden optrekken. Zo kon de slotgracht om 
het bastion verdedigd worden. In 1844 gaf Louis-Philippe, die een Pruisische 
aanval op Frankrijk vreesde, opdracht tot de bouw. In de bunkers was het centrale 
communicatiecentrum van het Britse Hoofdkwartier in de Eerste Wereldoorlog.

Casemates and British 
Communication Center / 
De bunkers en het Britse 
telecommunicatiecentrum 
tijdens de Eerste Wereldoorlog  /

Contemporary 
conflicts 
De periode van de  
moderne orlogen 

 From the XVIIth century, the 
citadel of Montreuil-sur-Mer lost much 
of its strategic interest due to conflicts 
and a new border located further North. 
The town remained as a garrison and 
military support town. Under the 
French Empire, Napoléon Bonaparte 
set up, along with the military ‘Camp 
de Boulogne’, another ‘Camp de 
Montreuil’ well situated in the Course 
valley. It was led by Marshall Ney who 
stayed in a very large mansion house 
known as Mansion Loysel le Gaucher’. 
From 1886 to 1924, the Citadel turned 
into military barracks and was renamed 
‘Caserne Coligny’. It became an annex 
building for youth troops prepared to 
serve in infantry units. That military 
school prepared young men for a 
military life. ‘Let them wait for us!’ 
was their revenge motto and referred to 
the 1870 Franco-Prussian War and the 
will to reconquer the Alsace-Lorraine 
from the hands of German Empire. 
Since its reversion to France, two world 
wars will follow…

Sinds de XVIIe eeuw heeft de 
vesting van Montreuil-sur-Mer sterk 
aan strategisch belang ingeboet omdat 
het grensgebied en de krijgshandelingen 
een flink stuk naar het noorden verplaatst 
waren. Montreuil-sur-Mer bleef een 
garnizoensstad en een basis voor 
assistentie. In de tijd van het Empire 
richtte Napoleon I met het oog op een 
invasie van Groot-Brittannië rondom 
het Camp de Boulogne in het dal van 
de Course een legerkamp in, genaamd 
Camp de Montreuil. De bevelhebber 
Maarschalk Ney was op een steenworp 
afstand van de citadel ingekwartierd in 
het grote herenhuis Loysel le Gaucher. 
Tussen 1886 en 1924 werd de citadel 
onder de naam “Caserne Coligny” 
een dependance van een in de stad 
gevestigde École Militaire Préparatoire 
d’Enfants de Troupe (voorbereidende 
militaire school). Deze instelling 
bereidde jongemannen voor op een 
militaire carrière. Hun devies “Surtout 
qu’on nous attende! (Ze kunnen zeker op 
ons rekenen)” voor de dag van de grote 
revanche verwijst naar de nederlaag van 
1870 en het onvermijdelijke heroveren 
van Elzas-Lotharingen uit  de handen 
van de Germaanse vijand. Twee oorlogen 
zouden volgen ...
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 [EXHIBITION] - The opale coast during the Great War 
The world is on the doorstep. Behind the lines in the area of the ‘Nord-Pas-de-Calais’ 
during the Great War. April 1916: General Headquarters of the British Empire were 
progressively settling in the area of Montreuil. Montreuil-sur-Mer is the decision-making 
center and Etaples-sur-Mer a huge health, logistics and training base. On the Opal Coast, 
English, Americans, Irish, Scottish, New Zealanders, Australians, Indians, Chinese, 
Portuguese, Spanish, Swedish, Russians people ... participated in the greatest war effort 
ever seen so far. Between deprivations and contributions, restrictions and exchanges, 
relationships became stronger and the coast was paradoxically upset. Having an interest in 
innovations, logistical efforts, media coverage, advances in medicine, human exchanges, 
the engagement of men and women, commemoration… the exhibition is trying to restore 
Pas-de-Calais rear-front its place in the historiography of the Great War. 

[EXHIBITION] - Opaalkust tijdens de Eerste Wereldoorlag
De hele wereld voor onze deur. De frontlinie van de Nord-Pas-de-Calais tijdens de Eerste 
Wereldoorlog In april 1916 ging het Hoofdkwartier van het Britse Rijk zich allengs meer 
vestigen in de streek rond Montreuil. Montreuil-sur-Mer is het zenuwcentrum en Etaples-
sur-Mer een enorme logistiek, gezondheids- en trainingscentrum. Engelsen, Amerikanen, 
Ieren, Schotten, Nieuw-Zeelanders, Australiërs, Indiërs, Chinezen, Portugezen, Spanjaarden, 
Zweden, Russen… allemaal namen ze aan de Côte d’Opale deel aan de tot dan toe grootste 
oorlogsinspanning ooit. Door de ontberingen en hulp van buiten, de restricties en uitwisselingen, 
kwamen er verbintenissen tot stand en de kuststreek veranderde ingrijpend. De expositie 
probeert, door zich te richten op de vernieuwingen, de logistieke inspanning, de media-
aandacht, de progressie van de geneeskunst, de menselijke uitwisselingen, de betrokkenheid 
van mannen en vrouwen bij de herdenking.... de gebeurtenissen achter het front van de 
Pas-de-Calais een plaats te geven in de geschiedschrijving van de Eerste Wereldoorlog.

Next... / Het Vervolg... /

 During the occupation, the German army placed its quarters within the 
citadel. The soldiers were housing in the museum (Lieutenant of the King’s hotel 
missing nowadays), the Arsenal became a stable and Anti-Aircraft Guns were 
also positioned in the ditches. Queen Berthe Tower bastion was converted into a 
cemetery by the occupiers to place 300 graves of Prussian and German soldiers 
fallen during the wars of 1870, during the WWI and the current one. At the 
end of the war, bodies were exhumed. You still can see remains of that dreadful 
episode. Stairway and steps are still present on the bastion n°5 and the panel of 
the ‘kreiskommandantur’ - located in Montreuil - was replaced inside the Arsenal.

 Gedurende de bezetting nam het Duitse leger zijn intrek in de citadel. De 
manschappen werden ondergebracht in het museum (het nu verdwenen hôtel du 
Lieutenant du Roi), het arsenaal werd gebruikt als stal en het afweergeschut werd 
in de grachten opgesteld. Het bastion tegenover de toren van Reine Berthe werd tot 
begraafplaats gemaakt door de bezetter voor de graven van 300 Pruisische en Duitse 
soldaten uit de oorlogen van 1870, 14-18 en die van dat moment. Na de oorlog zijn de 
graven op het kerkhof geruimd. Ook nu nog zijn enkele restanten uit die tijd zichtbaar. 
De trappen en de stoep zijn er nog altijd in bastion 5 en het bord met kreiskommandantur 
van Montreuil-sur-Mer is hergebruikt in de vloer van het arsenaal.

1939-1944: an occupied 
citadel, the ancient 
German cemetery // 
1939-1944, Een bezette citadel, 
het voormalige Duitse kerkhof //
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A rock over the 
‘Canche’ valley / 
Een rotspunt boven 
het dal van Canche /

Natural, cultural 
and touristic site 
Een toeristische 
plaats vol natuur 
en cultuur

 The demilitarization of that 
historic site marked a turning point; in
1924, the military men gradually left 
the place and gave way to tourists. Local 
scholars, artists and elected officials 
are aware of the heritage value of 
such a site and its tourism potential. 
Classified as a historical monument in 
1926 and military declassified rapidly 
allowed for he Society of the Friends 
of Old Montreuil to open the site to 
visitors and to set up a little museum 
and also a library. The city of Montreuil-
sur-Mer proposed to buy it from the 
French government but the dynamic 
was stopped because of the German 
occupiers, who considerably damaged 
the museum collections. After the war, 
a youth hostel was created inside the 
officers&#39; barracks. It was created
to make the citadel a place for artistic 
effervescence. It is also a chance 
for outside shows, ‘sound and light’ 
spectacles and concerts. This dynamic 
still continues and highlights natural 
and cultural assets of this wonderful 
touristic heritage of Montreuil-sur-Mer.

De demilitarisering van deze plek 
betekent een keerpunt, in 1924 trekt het 
leger zich langzaam maar zeker terug 
en maakt zo plaats voor de toeristen. De 
plaatselijke intelligentsia, kunstenaars 
en politici werden zich bewust van 
historische belang en de toeristische 
mogelijkheden van de citadel. Na de 
plaatsing op de lijst van Historische 
Monumenten en Beschermde Gezichten 
in 1926 alsmede de verdwenen militaire 
aanwezigheid, spande de Vereniging van 
Vrienden van Oud Montreuil zich in om 
de plaats voor bezoek geschikt te maken 
om er een museum en een bibliotheek 
te vestigen. De stad Montreuil- sur-Mer 
wierp zich bij de Staat op als koper maar 
aan die ontwikkeling kwam een abrupt 
einde toen de Duitse bezetter de collectie 
van het museum zwaar beschadigde. Na 
de oorlog werd in de officiersverblijven 
een jeugdherberg gevestigd. Daarnaast 
kam er een tehuis voor jongeren om zo 
artistieke bedrijvigheid in de citadel te 
creëren. In die tijd werden ook de eerste 
openlucht- evenementen georganiseerd, 
lichtshows met geluid en concerten. 
Deze ontwikkeling heeft zich doorgezet 
en brengt nog altijd de plek tot leven zodat 
de natuurlijke, culturele en historische 
rijkdommen van de citadel van Montreuil-
sur- Mer de volle aandacht krijgen.

 The river ‘Canche’ is a 100 kilometer distance waterway that receives inflows 
of many tributaries and high flow. It is provided by both bays of the river Somme 
and the river Authie and also with an impressive estuary from Picardie. This river, 
wider in the past and well sheltered from the winds, allowed the settlement of men 
from Prehistoric times and the setting up of places for commercial and maritime 
exchanges behind the bay. In the late Middle Ages, the fattening of the river bed
accelerated with the action of human by conquering the land over the sea. From 
then, Montreuil-sur-Mer became a useless seaport. The ‘Canche’ Valley is today 
a natural protected environment, with a rare and diverse flora and fauna. To 
discover this fragile environment, a pleasant walk is possible from the citadel.

 De Canche is een 100 km lange bevaarbare rivier met vele zijrivieren en een groot 
waterdebiet. De rivier heeft, evenals de baai van de Somme en de Authie, een echte 
Picardische riviermonding. Deze rivier was vroeger breder en beschermd tegen de wind en 
bood een goede gelegenheid voor de Mens sinds de Prehistorie om er handelsvestigingen 
en verkeer over zee te ondernemen aan het einde van de riviermonding. Aan het einde 
van de Middeleeuwen neemt het dichtslibben van de rivierbedding toe onder invloed 
van menselijk ingrijpen door het winnen van land op de zee. Montreuil-sur-Mer verliest 
dan ook zijn functie als haven. Het dal van de Canche is nu een beschermd natuurlijk 
milieu, met een zeldzame en gevarieerde flora en fauna. Een heerlijke wandeling vanaf 
de citadel is een mooie gelegenheid om dit kwetsbare milieugebied te ontdekken.



40 41 

 [EXHIBITION] Queen Berthe Tower, 1st floor
The citadel, a home for bats The citadel is a protected natural site, also declared as 
Site of Communitarian Interest ‘NATURA 2000’ : Directive habitat for its bats of 
various species. Species are protected since 1981 in France. Some are on the red 
list of threatened species, like the Great Rhinolophe in Montreuil. The ramparts of 
Montreuil represent an ideal place of hibernation for many species of bats. Among 
them, several are particularly followed: the Barbastelle you can find on either side 
of the Channel, the Murine and the Great Rhinolophe. For these last species, the 
citadel is also and especially one of the two breeding places in the north of France. 
The citadel is attached to the establishment of eco-pasture with bolted sheep and 
areas in differentiated management.

[EXPO] Toren van konining Berthe, 1ste verdieping
De citadel, een veilige haven voor de vleermuizen van Montreuil. De citadel is een 
beschermd natuurgebied en uitgeroepen tot gebied van communautair belang voor de 
aanwezige vleermuiskolonies volgens de NATURA 2000 Habitatrichtlijn. Vleermuizen 
zijn sinds 1981 beschermde dieren in Frankrijk. Bepaalde soorten staan op de rode 
lijst van bedreigde diersoorten zoals de grote hoefijzerneus die in Montreuil te vinden 
is. De stadwallen van Montreuil zijn een ideale overwinteringsplek voor talrijke 
vleermuissoorten. Bepaalde soorten krijgen speciale aandacht: de mopsvleermuis die 
aan elke kant van het Kanaal te vinden is, de valse vleermuis en de hoefijzerneus. Voor 
deze laatste soort is de citadel ook en vooral één van de twee broedplekken in Noord-
Frankrijk waar deze vleermuis. De citadel hecht veel waarde aan het project natuurlijk 
begrazen met de Boulonnaise schapen en gedifferentieerd beheer van de zones.

Next... / Het Vervolg... /

 In 2019, Montreuil-sur-Mer entrusted the management of the site to the
Opale&CO Agency made up with professionals from tourism, heritage and 
economic development in charge of developing the cultural and touristic
assets of the place. Enclosed by walls, the citadel is a place of experience, 
immersion and disconnection open to everybody. In addition to the traditional 
summer show ‘Les Misérables’, a cultural program, thought according to the
spirit of the place, gives a life to the site throughout the year.

 Montreuil-sur-Mer heeft in 2019 het beheer van de plaats toevertrouwd 
aan het bureau Opale&CO, een vereniging bestaande uit specialisten op het 
gebied van toerisme, historisch erfgoed en economische ontwikkeling teneinde de 
culturele en toeristische mogelijkheden van deze plek te ontplooien. De citadel is 
een door muren omsloten ruimte die er naar streeft een open plek van ervaringen 
en ontspanning te zijn voor iedereen, een plek om helemaal in te duiken. Naast 
de traditionele zomervoorstelling Les Misérables zorgt een cultureel programma, 
zorgvuldig samengesteld met de sfeer van de locatie in gedachten, het hele jaar 
door voor een levendig aanbod.

The citadel, a place of cultural 
and touristic experiences // 
Een citadel, een plaats voor 
culturele en toeristische 
belevenissen //
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 [EXHIBITION] The Chapel and the collection of the museum
This rectangle-shaped chapel has a neoclassical front façade and keeps in its 
place the ‘Musée de France Roger Rodière’ collections. The museum has kept 
from the past, rich masterpieces from prestigious collections, illustrating the 
changes of mentality and customs through the centuries: reliquaries, statues 
and sculptures from Middle-Ages, neo-gothic goldsmith masterpieces and 
paintings…  Collections also refer to the former Hôtel-Dieu. Historical archives, 
from Middle Ages to present times, are preserved.

De kapel, de museumcollectie
De uit de XVIIe eeuw stammende kapel is in 1764 verbouwd. Dit rechthoekige 
gebouw is voorzien van een neo-klassieke gevel. Geïnstalleerd in de kapel van 
de citadel, toont Roger Rodière museum historische en artistieke rijkdom van de 
stad. De heilige kunstcollecties illustreren de immens populaire vurigheid dat 
de vele kerken van de stad verbetert. Deze heilige erfenis bestaat uit zilverwerk, 
beeldhouwwerken, schilderijen en Parament varieert van de middeleeuwen 
tot heden.

Next... / Het Vervolg... /
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Glossaire/ Glossary :
Bastion : five-sided projecting part of the 
fortification.
Blind spot : ground not reachable by 
defensive fire from a fortification.
Castrum : Enclosed and fortified aristocratic 
and rural housing place before the genesis of 
medieval castles.
Curtain wall : Connecting wall between 
towers of a castle
Demi-Bastion: in military architecture, a 
bastion constructed of one face, and one flank.
Hoarding : In the medieval fortification, a 
defensive structure in the form of a wooden porch, 
usually roofed, suspended on the supports on the 
outside of the wall, equipped with shooting gallery 
in the breastwork and holes in the floor, serving to 
perpendicular defense of the wall basis.
Motte-and-bailey castle : Fortification (10th-
12th century) with a wooden or stone keep 
situated on a raised area of ground called a motte, 
accompanied by a walled courtyard, or bailey, 
surrounded by a protective ditch and palisade.
Neo-Gothic : architectural movement that began 
in the late 1740s in England. Its momentum grew 
in the early 19th century, when increasingly serious 
and learned admirers of neo-Gothic styles sought 
to revive medieval Gothic architecture, in contrast 
to the neoclassical styles prevalent at the time.
Pagi : smallest administrative district of a 
province in the late Western Roman Empire.
Philippian Castle : Quick reconstruction 
or restructuration of a castle under King 
Philippe Auguste reign to resist the assailant. 
Rampart : Wall holding back an impressive 
mass of earth to face the artillery. 
Ravelin : An outwork of fortifications, with 
two faces forming a salient angle, constructed 
beyond the main ditch and in front of the curtain.
Turret : Tower topped with a conical roof also 
called pepper pot roof.
Vassalage : state or condition of a vassal 
to have mutual obligations to his lord or 
monarch in the feudal system as military 
support to get privileges including land or fief. 
Wall : Main high structure of the castle to 
protect the buildings in the inside. Don’t get 
confused with a (rampart) wall.

Woordenlijst:
Bastion: Een aarden verdedigingswerk 
voorzien van metselwerk, aan vijf kanten.
Bolwerk: Muur met een grote aarden wal, 
bestemd om artilleriebeschietingen te kunnen 
weerstaan.
Castrum: Dichte en versterkte woonplaats 
van adel en boeren
Courtine: vestingmuur tussen twee torens 
of twee bastions.
Demi-Bastion: Verdedigingswerk bestaande 
uit slechts een enkele voorkant en een enkele 
zijkant.
Dode hoek: Deel van het terrein buiten het 
schootsveld
Flankeren: Deel van de verdedigingswerk 
dat aan de zijkant aansluit op een ander deel. 
Bastions die de courtine flankeren
Halvemaan: laag driehoekig bouwwerk, 
gelegen voor een courtine tussen twee 
bastions.
Kasteelheuvel: Primitief houten, later 
stenen, kasteel (10e-12e eeuw) gebouwd op 
een natuurlijke of kunstmatige verhoging. In
het algemeen voorzien van een toren op de 
voorhof en van een hoenderhof, het geheel 
werd begrensd door een omheining.
Neogotiek: Vaak bouwkundige kunststroming 
die de Middeleeuwse gotiek imiteert.
Pagi: territoriale onderverdeling stammend 
uit de gallo-romeinse tijd.
Peperbus: Toren met een conisch gevormd 
dak.
Philippien (kasteel): Wordt gebruikt om 
een in de regeerperiode van Filips Augustus 
ontwikkeld type kasteel aan te duiden dat 
snel gebouwd kon worden en geschikt was 
om zich actief tegen indringers te verdedigen.
Stadsmuur: een zeer hoge muur ter 
bescherming van een geheel van bouwwerken, 
niet te verwarren met een bolwerk*. 
Vazaliteit: Onderworpenheid van een 
heer aan een krachtigere (suzerain). 
Weergangen: Houten overdekte uitbouw 
boven op muren of torens waarmee men 
zich tegen aanvallers kon verdedigen door 
projectielen naar beneden te werpen.

My notes, sketches and impressions:  
Mijn notities, schetsen en indrukken:
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Auberge de Jeunesse - La Hulotte
La Citadelle, rue Carnot | 62170 Montreuil-sur-mer

Dans un site d'exception sur la Côte d'Opale, L'auberge de 
Jeunesse “La Hulotte” vous accueille. Elle est idéale pour les 
groupes (randonneurs, sportifs, groupes scolaires...) mais reçoit 
également les familles et les individuels de tous âges depuis 1946 !  
À partir de 16€.

Tél. +33(0)3 21 06 10 83
auberge-montreuilsurmer@opaleandco.co

G î te  -  Le  corps  de  Garde
La Citadelle, rue Carnot | 62170 Montreuil-sur-mer

Pour les amateurs de confort, de calme, de charme et de dépaysement, 
nous vous proposons notre gîte “Le corps de Garde”, situé au-dessus de 
l’entrée de la forteresse avec vue panoramique sur la vieille ville, les 
fortifications et la campagne environnante. 3 chambres / 5 personnes.  
Tarif: 195€/nuit.

Tél. +33(0)3 21 06 10 83
auberge-montreuilsurmer@opaleandco.co



Discovered us on:

  @citadellemontreuilsurmer
 @citadelledemontreuilsurmer
      @patrimoineencotedopale

 @citadelleMsurM

The citadel is owned by the municipality of Montreuil-sur-Mer, entrusted under 
management to the Opale&CO Attractiveness Agency (French association) 
De citadel is eigendom van de gemeente Montreuil-sur-Mer, in beheer gegeven 
aan het promotiebureau Opale&Co (Associatie volgens de wet van 1901)

Welcome to the citadel :  
Ontvangst van de citadel:  

+33(0)3 21 06 10 83

Download this booklet : 
www.musees-montreuilsurmer.fr/walkbooklet.pdf  
ou https://urlz.fr/d68Z


