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RECAPTURE THE FORTRESS CITIES 

 

 

REGIONALE STAKEHOLDERS MEETING 

 

VESTINGSTEDEN en FORTEN in GROEN en BLAUW  
Beheer en onderhoud van natuur en milieu (biodiversiteit, energiebesparing, waterbeheer) 

Online Erfgoedmeeting in Dendermonde 

Woensdag 20/01/2021 , 9u. – 13u. 
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VESTINGSTEDEN IN GROEN EN BLAUW 

Er beweegt wat rond het militaire erfgoed van vestingsteden zoals Dendermonde, Lier en Mechelen.  
Zij werken aan een toekomstvisie en masterplan voor hun forten en vestingen met de nodige aandacht 
voor toekomstige uitdagingen. 

Het soms vergeten militaire erfgoed kan een oplossing bieden voor de nood aan meer groene 
(recreatie)ruimte in de stad en tegelijk ingezet worden als regenwaterbuffer door vergroening en het 
terug openmaken van gedempte grachten. Er is ruimte voor de ontwikkeling van ondernemerschap 
en de herbestemming van de erfgoedgebouwen. 

Op 20 januari 2021 organiseren we daarom een eerste regionale meeting waarbij experten nadenken 
over de mogelijkheden. Enkele eerste realisaties komen aan bod, aangevuld met inspirerende 
voorbeelden voor een blauwgroene toekomst van het militaire erfgoed. Tijdens een workshop met 
een panel kunnen alle aanwezigen deelnemen of vragen stellen. 

 

RECAPTURE THE FORTRESS CITIES 

Het Europese project ‘Interreg Europe Recapture the Fortress Cities’ (RFC) gaat over een herovering 
van erfgoed, meer specifiek richting meer klimaatbestendige, innovatieve en duurzame ontwikkeling 
van historische vestingsteden en forten. Het RFC project is een intensieve Europese samenwerking en 
wordt regionaal gecoördineerd vanuit de Antwerpse Regionale Landschappen – de Voorkempen 
(RLDV), Rivierenland (RLRL), Kleine en Grote Nete (RLKGN) en Schelde-Durme (RLSD). 

In het kader van dit Interregproject worden in Vlaanderen vijf regionale stakeholders-meetings 
georganiseerd :  

Januari 2021 : Vestingsteden en forten in groen en blauw 

April 2021 : Financiële ondersteuning, premies en fondsen 

September 2021 : Recreatie, toerisme en beleving 

Januari 2022 : Ruimtelijke planning en landschapsarchitectuur 

Mei 2022 : Innovatie en opbouw van netwerken, open erfgoed en publiekswerking. 
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ONTWERPPROGRAMMA STAKEHOLDERS MEETING 

 

8u.30 Inloop op het Zoom-adres  

9u.00 Begin meeting 

9u.00 Inleiding door moderator Rafaël Deroo (Simon Stevin VVC - EFFORTS), technische informatie 
door EntityOne  

9u.10 Inleiding Recapture the Fortress Cities, door Wim Debaene, projectmanager Regionale 
Landschappen 

9u.20 Korte voorstellingsronde van de deelnemers + Recapture the Fortress Cities-partnersteden 

9u.40 Welkomstwoord en voorstelling van Dendermonde door burgemeester Dendermonde en 
historicus Piet Buyse 

10u.00 Vestingstad Dendermonde en link met de nieuwe projecten/uitdagingen, door  Carolien Van 
Hecke, directeur Musea Dendermonde en contactpersoon Recapture the Fortress Cities  

10u.10 Vestingbouw en Duurzaamheid, door prof. Piet Lombaerde, Universiteit Antwerpen 

10u.40  Pauze 

10u.50 EU Interreg IVa - 2 Seas project Walls&Gardens (2014) : groenbeheer van versterkte sites, 
door Ewald Wauters, Tractebel 

11u.20 Voorbeelden en mogelijkheden voor een sterkere groen-blauwe benadering in vestingstad 
Dendermonde, door Robbert Schepers Regionaal Landschap Schelde Durme  

11u.30 WORKSHOP met alle aanwezigen met panel: Carolien Van Hecke, musea Dendermonde; 
Tom Neels, milieu Dendermonde; Joris Velleman en Rik Rousseau, stedenbouw Dendermonde;  
Steffi Coppens, IOED Schelde-Durme, met de volgende onderwerpen in debat met de deelnemers: 

o Beheerplan Le Paige, Vestenpark en Kleine Nete vallei Herentals – Blue Deal 
goedgekeurd, door Wim Debaene (Regionale Landschappen) 

o Beheerplan vesten Lier, door Barbara Tack (Provincie Antwerpen, adviseur Natuur & 
Landschap) 

o Bastion VIII, door Jelle Biva (Bastion 8, natuureducatief centrum, Oost-Vlaanderen) 
o Het project van Fort Duffel, Kempens Landschap, door Annemie Nagels (Kempens 

Landschap)  
o Beheerplan Fort 2 toelichting, door Daphne Roels (OMGEVING) 
o Beheerplan Fort 5 Edegem, bioklas en plannen pluktuin Reduit, door Philippe 

Michiels (BLWRK) 
 

12u.50 : Samenvatting door Wim Debaene, Regionale Landschappen, en vooruitblik volgende 
regionale meeting 

12u.55 : Afsluiting door Stad Dendermonde, met burgemeester Piet Buyse en schepen Marius 
Meremans 

13u.00 Einde meeting 
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#Dendermonde #Dendermondevestingstad  #RecapturetheFortressCities #RFC 
 
Contact, inschrijvingen en vragen : info@efforts-europe.eu.  
 
Na registratie ontvangt u de zoomlink. Online Zoom organisatie : Entity One.  
 
Het event wordt opgenomen en online gezet op de sites va RFC en Regionale Landchappen. Indien nodig geacht, kunnen deelnemers 

hun scherm zwart laten. 
 

 
 

        
 

 


