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What is Interreg Europe and RFC ?
Interreg Europe helps regional and local governments across Europe to develop and deliver better policy. By creating an
environment and opportunities for sharing solutions. Interreg Europe ensures government investment, innovation and
implementation efforts towards integrated and sustainable impact for people and place. To achieve this goal, Interreg
Europe offers opportunities for regional and local public authorities across Europe to share ideas and experience on
public policy in practice, therefore improving strategies for their citizens and communities towards economic, social and
environmental progress..
RFC stands for Recapture the Fortress Cities. The project proposes to use military heritage for future challenges (for
example climate change), quasi a recapturing. Because historic city edges encounter a certain pressure usually because
of ignorance, with the result that old structures are over-built or disappear. This makes the old fortress cities the perfect
place to integrate different and multiple themes in an integrated way to introduce new ambitions into these 'forgotten'
city edges. There is a link with the supra-local fortress belt project, but a specific framework is missing. RFC is going for
an expansion or a new project, specifically for sustainable fortress cities and fortresses. The policy is currently situated
within more locally controlled instruments whereby the re-use of the military heritage is fragmentally part of spatial
structure plans, demarcation plans, strategic projects, masterplans, design studies and management plans. Usually
without or with little action as a result. All these instruments will benefit from the measures inspired by the RFC project.
Interreg Europe and RFC mainly want to encourage new partnerships and collaborations, both at European level and at
regional and local level.
Wat is Interreg Europe en RFC ?
Interreg Europe helpt regionale en lokale overheden in heel Europa om beter beleid te ontwikkelen en te leveren. Door
een omgeving en kansen voor het delen van oplossingen te creëren. Interreg Europe zorgt voor overheidsinvesteringen,
innovatie en implementatie-inspanningen voor een geïntegreerde en duurzame impact op mensen en plaatsen. Om dit
doel te bereiken, biedt Interreg Europe kansen voor regionale en lokale overheden in heel Europa om ideeën en
ervaringen over overheidsbeleid in de praktijk uit te wisselen, waardoor strategieën voor hun burgers en
gemeenschappen voor economische, sociale en ecologische vooruitgang worden verbeterd.
RFC staat voor Recapture the Fortress Cities of Herover de vestingsteden. Het project stelt voor militair erfgoed te
gebruiken voor toekomstige uitdagingen (bijvoorbeeld klimaatverandering), een herovering als het ware. Omdat
historische stadsranden een bepaalde druk ondervinden, meestal vanwege onwetendheid, met als gevolg dat oude
gebouwen worden overbouwd of verdwijnen. Dit maakt de oude vestingsteden de perfecte plek om verschillende en
meerdere thema’s geïntegreerd te laten samenkomen om nieuwe ambities te introduceren in deze 'vergeten'
stadsranden. Er is een verband met het bovenlokale fortengordelproject, maar een specifiek kader ontbreekt. RFC gaat
voor een uitbreiding of een nieuw project, specifiek voor duurzame vestingsteden en forten. Het beleid situeert zich
momenteel eerder binnen lokale instrumenten waarbij de heropwaardering van het militair erfgoed al dan niet
fragmentair aan bod komt in ruimtelijke structuurplannen, afbakeningsplannen, strategische projecten, masterplannen,
inrichtingsstudies en beheerplannen. Meestal zonder of met weinig actie tot gevolg. Al deze instrumenten zullen voordeel
halen uit de maatregelen die door het RFC project worden geïnspireerd. Interreg Europe en RFC willen vooral nieuwe
partnerschappen en samenwerkingen aanmoedigen, zowel op Europees niveau als op regionaal en lokaal niveau.

COLOFON
Wim Debaene, interregional projectemployee Regional Landscapes Antwerp – interregionaal
projectmedewerker Regionale Landschappen Antwerpen
+32 (0)496 10 38 84

wim.debaene@rldv.be

www.rldevoorkempen.be

Regional Landscape de Voorkempen – Regionaal Landschap de Voorkempen
Schildesteenweg 99, 2520 Ranst/Oelegem (Belgium)
cover
future vision Castle domain Le Paige, part of the Fortress City Herentals (in context of management plan Le Paige, RLKGN)
toekomstbeeld Kasteeldomein Le Paige, onderdeel van vestingstad Herentals (in kader van beheerplan Le Paige, RLKGN)
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www.sdgs.be
With this project, the Antwerp Regional Landscapes translate the global sustainability
objectives into local projects. In particular, SDG 11 sustainable cities and communities, SDG 13
climate action and SDG 17 partnerships to achieve objectives
Met dit project vertalen de Antwerpse Regionale Landschappen de globale
duurzaamheidsdoelstellingen in lokale projecten. Meer bepaald SDG 11 duurzame steden en
gemeenschappen, SDG 13 klimaatactie en SDG 17 partnerschappen om doelstellingen te bereiken
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I. INTRODUCTION RFC – INTRODUCTIE RFC

Global project abstract, RFC: The project aims at sustainable revitalisation of heritage buildings
by improving the coexistence of fortified cities and neighbouring forts in urban regions. There is a
high number of former fortresses and fortified sites of big historical value in Europe, established in
different times. This fortified heritage defines the image of today’s landscape and the struggle and
war around these cities define the current borders of municipalities, regions, countries and Europe.
But in many cases such constructions are neglected, some derelict, some presented as historical
monuments, or only partly utilised. In majority of cases they are fragmented and there is a problem
to maintain them as this requires big financial investments and a strong cooperation. The proposed
project focuses on a innovative approach by developing smart ways of utilisation of old fortresses.
The aim is to make their maintenance easier and to include the fortresses into the life of the City by
development of sustainable strategies of the maintenance and exploitation of this heritage. As
fortress structures are often viewed from a single point of view, mostly in a conservative way as
protected heritage or environment, this project proposes an integrated approach. Both natural and
cultural (military) heritage should be adapted and used for current and future challenges.

Algemene projectsamenvatting, RFC: Het project beoogt duurzame revitalisering van
erfgoedgebouwen door de co-existentie van versterkte steden en aangrenzende forten in stedelijke
regio's te verbeteren. Er is een groot aantal voormalige forten en versterkte sites van grote
historische waarde in Europa, die in verschillende tijden zijn gevestigd. Dit versterkte erfgoed bepaalt
het beeld van het landschap van vandaag en de strijd en oorlog rond deze steden bepalen de huidige
grenzen van gemeenten, regio's, landen en Europa. Maar in veel gevallen worden dergelijke
constructies verwaarloosd, sommige vervallen, sommige gepresenteerd als historische monumenten,
of slechts gedeeltelijk gebruikt. In de meeste gevallen zijn ze gefragmenteerd en is er een probleem
om ze te handhaven, omdat dit grote financiële investeringen en een sterke samenwerking vereist.
Het voorgestelde project richt zich op een innovatieve aanpak door slimme manieren te ontwikkelen
om oude forten te gebruiken. Het doel is om hun onderhoud gemakkelijker te maken en de forten in
het leven van de stad op te nemen door de ontwikkeling van duurzame strategieën voor het
onderhoud en de exploitatie van dit erfgoed. Aangezien fortstructuren vaak vanuit één gezichtspunt
worden bekeken, meestal op een conservatieve manier als beschermd erfgoed of milieu, stelt dit
project een geïntegreerde aanpak voor. Zowel natuurlijk als cultureel (militair) erfgoed moet worden
aangepast en gebruikt voor huidige en toekomstige uitdagingen.

this research will deepen the integrated aspect and will uncover many challenges and
opportunities in an integrated project for the climate-proof, contemporary and innovative
development of historic city walls.
dit onderzoek zal het geïntegreerde aspect verdiepen en vele uitdagingen en kansen
blootleggen in een geïntegreerd project voor de klimaatbestendige, hedendaagse en innovatieve
ontwikkeling van historische stadsomwallingen.
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five core objectives of RFC – vijf kerndoelstellingen van RFC

"RFC wants to prepare heritage towards future challenges,
for example climate change"
“RFC wil erfgoed inzetten voor toekomtige uitdagingen,
zoals klimaatverandering”
Wim Debaene, landscape architect and urban planner / project idea owner RFC
landschapsarchitect en stedenbouwkundige / auteur projectidee RFC

"RFC mainly is about linking policy to actions from a more integrated and
sustainable approach by looking at opportunities and developments instead of
the traditional and conservative approach, in fact a recapturing"
"RFC gaat vooral over beleid linken aan acties vanuit een meer geïntegreerde
en duurzame benadering door te kijken naar kansen en ontwikkelingen ipv de
eerder klassieke en behoudsgezinde aanpak, een herrovering als het ware"
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The 5 core objectives of RFC Antwerp, the project aims to improve regional and local policy by:
1. Highlight the unique heritage of fortress cities, city walls and fortresses
By increasing the support and strengthen the public opinion of this often forgotten military
heritage and search for the added value and special experience. They are part of our
collective memory and regional identity*.
2. Focus on the main problems, conflicts and burdens - typical for fortified heritage
This are for instance problems of adjusted maintainance, inaccessibility, bad state, poor
visibility and experience … often all related because of big financial costs.
3. Setting a bold ambition towards sustainable fortress cities, city walls and fortresses
Through an integrated research on multiple themes, llinked to the workshops and study visits
throughout the Interreg project. This step forms the basis for transition thinking and acting.
4. Developing the multiple theme research towards effective actions
In other words, no investment costs or financing of restorations or infrastructure works, but
preparation of sustainable actions and implementation in the regional and local policy plans.
5. Setting up new partnerships
By cooperations in a unique network of fortress cities and fortresses on EU and regional scale
with many benefits: study visits, workshops, knowledge exchange, sharing events…

De 5 kerndoelstellingen van RFC Antwerpen, het project beoogt de verbetering van het regionale
en lokale beleid door:
1. Markeren van het unieke erfgoed van vestingsteden, stadsomwallingen en forten
Door het vergroten van het draagvlak en het versterken van de publieke opinie van dit vaak
vergeten militaire erfgoed en zoeken naar meerwaarde en bijzondere beleving. Ze maken
deel uit van ons collectieve geheugen en onze regionale identiteit *.
2. Focussen op de hoofdproblemen, conflicten en lasten – typisch voor versterkt erfgoed
Dit zijn bijvoorbeeld problemen rond aangepast onderhoud, ontoegankelijkheid, slechte staat
en zichtbaarheid … vaak allemaal gerelateerd vanwege grote financiële kosten.
3. Een gedurfde ambitie stellen richting duurzame vestingsteden, stadsomwallingen en forten
Door een geïntegreerd onderzoek naar meerdere thema’s, gekoppeld aan de workshops en
studiebezoeken doorheen het hele Interreg-project. Deze stap vormt de basis voor transitiedenken en handelen.
4. Uitwerken van het onderzoek naar meerdere thema’s richting effectieve acties
M.a.w. geen investeringskosten of betoelaging van restauraties of infrastructuurwerken, wel
voorbereiding en klaarstomen van duurzame acties in de regionale en lokale beleidsplannen.
5. Opzetten van nieuwe partnerschappen
Door samenwerkingen in een uniek netwerk van vestingsteden en forten op EU en regionale
schaal met vele voordelen: studiebezoeken, workshops, kennisuitwisseling, evenementen …

* The fortified heritage defines the image of today’s landscape and the struggle and war have defined the landscape and
current borders of municipalities, regions, countries and Europe.
* Het versterkte erfgoed bepaalt het beeld van het landschap van vandaag en de strijd en oorlog hebben het landschap en
de huidige grenzen van gemeenten, regio's, landen en Europa bepaald.
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RFC Antwerp(en) = six stars * and six layers project –een zes sterren * en zes lagen project

A six "star" project around fortified cities, city walls and forts - Een zes ‘sterren’ project rond
vestingsteden, stadsomwallingen en forten …

location of the Fortress Cities and fortresses – situering van de vestingsteden en forten

From a historical perspective … vanuit een historisch perspectief
Besides the fortresses, specific attention for
the fortress cities and the historic walls that
have formed these cities and landscapes
centuries ago.

Naast de forten, specifieke aandacht voor
de vestingsteden en de historische muren die
deze steden en landschappen eeuwen geleden
hebben gevormd.

RFC is about development of a unique fortress city network in the Antwerp (and Flemish)
region within the scope of the Regional Landscapes – reinforced by EU partnerships (P1-8)
RFC gaat over de ontwikkeling van een uniek vestingstedennetwerk in de Antwerpse (en Vlaamse)
regio, binnen de scope van de Regionale Landschappen – versterkt door EU-partnerschappen (P1-8)
 Zandvliet  Lillo (RLDV)  Mechelen  Lier (RLRL)  Herentals (RLKGN)  Dendermonde (RLSD)
P1: Usti regio - Tsjechië (lead partner)
P2: Regionale Landschappen Antwerpen- België
P3: Komotini - Griekenland
P4: Cluj regio - Roemenië

P5: Presov regio - Slowakije
P6: Teruel regio - Spanje
P7: Magdeburg - Duitsland

* because a star symbolizes the often star-shaped structure of the military heritage
(advanced and pointed reinforcements or bastions)
* omdat een ster symbool staat voor de vaak stervormige structuur van het militair
erfgoed (vooruitgeschoven en puntvormige versterkingen of bastions)
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A six-layer project on sustainable heritage - een zes ‘lagen’ project rond duurzaam erfgoed:

… Looking to the future challenges … kijken naar de toekomstige uitdagingen
A strategic way to use these city walls and
urban edge to define solutions for multiple
themes, such as green-blue approach, heritage,
recreation, infrastructure, development,
innovation

Een strategische manier om deze
stadsmuren en stedelijke rand te gebruiken om
oplossingen te definiëren voor meerdere
thema's, zoals groen-blauwe aanpak, erfgoed,
recreatie, infrastructuur, ontwikkeling,
innovatie.

The general idea is using (military) heritage for future challenges towards more sustainable
fortress cities, city walls and fortresses.
A total of six sustainability topics are being investigated with the aim of introducing new ambitions
into these 'forgotten' city edges.
1. preservation and reinforcement of heritage
2. green-blue network and management
3. financial and economic aspects

4. recreation and tourism, social use
5. urban development, public space
6. innovative solutions

Het algemene idee is (militair) erfgoed in te zetten voor toekomstige uitdagingen richting
duurzame vestingsteden, stadsomwallingen en forten.
In totaal worden er zes onderwerpen rond duurzaamheid onderzocht met als doel nieuwe ambities te
introduceren in deze 'vergeten' stadsranden.
1. behoud en versterking van het erfgoed
2. groenblauw netwerk en beheer
3. financiële en economische aspecten

4. recreatie en toerisme, sociaal gebruik
5. stadsontwikkeling, publieke ruimte
6. innovatieve oplossingen
9

RFC ‘six layers’ towards sustainable fortress cities and fortresses - RFC ‘zes lagen’ richting duurzame vestingsteden en forten
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This step requires development of sustainable strategies from an integrated approach, the
guidelines for this are the six themes and topics that will be discussed during the thematic workshops
and the study visits. This are the six layers that will help to improve the fortress cities, city walls and
fortresses towards future challenges and make the heritage more sustainable.
In each fortified city one or more of these themes will be tackled and further translated and prepared
for concrete actions that fit within the policy
1. preservation and development of cultural and military heritage by improvement of the mutual
impacts of the existence of Fortresses and Cities
2. nature and environment management and maintenance (biodiversity, energy savings, water
management)
3. economic aspects (reconstruction and maintenance), financing mechanisms
4. social use of old military structures and buildings as a public space for recreation and leisure,
promotion and tourism, business activities
5. how to respond to urban pressure and integrate historical fortifications into contemporary urban
planning, infrastructure and functional context
6.innovation and progress solutions for military heritage (new energy techniques, ICT applications)

Deze stap vereist de ontwikkeling van duurzame strategieën vanuit een geïntegreerde aanpak,
de richtlijnen hiervoor zijn de zes thema's en onderwerpen die tijdens de thematische workshops en
de studiebezoeken zullen worden besproken. Dit zijn de zes lagen die de vestingsteden, stadsmuren
en forten helpen verbeteren naar meer duurzaamheid.
in elke vestingstad zullen er 1 of meerdere van deze thema's aangepakt worden en verder vertaald en
voorbereid worden richting concrete acties die passen binnen het beleid
1. behoud en ontwikkeling van cultureel en militair erfgoed door verbetering van de wederzijdse
gevolgen van het bestaan van forten en steden
2. beheer en onderhoud van natuur en milieu (biodiversiteit, energiebesparing, waterbeheer)
3. economische aspecten (wederopbouw en onderhoud), financieringsmechanismen
4. sociaal gebruik van oude militaire structuren en gebouwen als openbare ruimte voor recreatie en
vrije tijd, promotie en toerisme, zakelijke activiteiten
5. hoe te reageren op stedelijke druk en historische vestingwerken te integreren in de hedendaagse
stadsplanning, infrastructuur en functionele context
6. innovatie- en voortgangsoplossingen voor militair erfgoed (nieuwe energietechnieken, ICTtoepassingen)
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II. FIRST ANALYSIS OF FORTRESS CITIES AND FORTRESSES + PROPOSAL OF RFC IMPROVEMENT –
EERSTE ANALYSE VAN VESTINGSTEDEN EN FORTEN + VOORSTEL TOT RFC VERBETERINGEN
 Lillo (1st star – 1ste ster)
Brief history

Current status

Problems to
be solved

Related policy
instruments
Key
stakeholders

Other
stakeholders

Lillo is one of the oldest fortresses around Antwerp (1580) built during the
Eighty years of war (State-Spanish war), commissioned by Willem Van Oranje.
• It is the only inhabited fortress with houses on the fortress domain, it is in
fact a small and picturesque village in the middle of the port of Antwerp.
• Three out of five ramparts have been remained in the current fortress.
• The fortress is protected as town-village view as a whole and as monument
for some parts (Blokhuis, Kazematten, Kruitmagazijn, Ramparts, Poternes).
• Because of the unique characteristics Lillo fortress is a very attractive place
for tourism especially since the arrival of the waterbus in the summer of 2019
• Ten years ago a masterplan has been developed for the fortress of Lillo, in
context of the Sigmaplan (higher dikes for the River Scheldt against flooding).
The masterplan forsees restoration of the ramparts, canals and renewal of
the public space and reorganisation little port and parking lot.
First research of problems related to the preservation and development:
• The masterplan (2009) remains the starting point, the GRUP is in progress
• There are difficulties with compensating for the lost nature and new location
(and cost price) of the harbor, the size and necessity of the parking with the
arrival of the waterbus, strip of the underground pipes…
• As a follow-up to the masterplan, a design assignment has been issued, while
at the same time efforts are being made to support the renovation process in
the form of an informal sounding board group with all parties involved.
• Characteristic throughout the story is that the planned renovation of the
dikes, restoration of the fort, renovation of public space and, moreover, the
increasing tourism form a kind of threat and pressure for the calm and at the
same time rough / unfinished atmosphere in the fort (gentrification threat). .
• Masterplan + GRUP fortress Lillo
• Framework plan Fortress Belt
• Flemish Waterway
• Aquafin
• City of Antwerp: heritage and spatial planning
• District Berendrecht Zandvliet Lillo: public space, culture, communications
• Flanders: Heritage, ANB, tourism Flanders, Environment Flanders
• Port of Antwerp, heritage and recreation/communication (Havenland)
• Regional Landscape de Voorkempen (RLDV)
• Simon Stevin Stichting / Efforts
• Local stakeholders: inhabitants, museum, guides, theater, horeca
• SWECO + Cluster landscape architecture (from knowledge - phase 1)
•

Proposal RFC 1. Support for the project manager for implementation of the masterplan
- preparation, participation and input during informal stakeholders groups
improvement,
- direction of implementation means to realize the master plan, EU funds
start position
2. Link Lillo to the theme of innovation for residents and visitors - Lillo as a
smart village? - responding to the innovative examples that already exist
(eg arrival of the waterbus and entrepreneurship such as theater in the
Kruitmagazijn), idea of re-use heat from the port, possible link with the city
lab2050 ...
update 16/03/2020
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existing situation – bestaande situatie (Cluster landscape architecture)

Masterplan Lillo (Cluster landscape architecture)
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Korte
geschiedenis

Huidige status

Op te lossen
problemen

Gerelateerde
beleidsinstrumenten
Belangrijkste
stakeholders

Overige
stakeholders

Voorstel RFC
verbetering,
startpositie

Lillo is een van de oudste forten rond Antwerpen (1580) gebouwd tijdens de
Tachtigjarige (Staats-Spaanse) Oorlog, in opdracht van Willem Van Oranje.
• Het is het enige bewoonde fort met huizen op het fortdomein, het is in feite
een klein en pittoresk dorpje in het midden van de haven van Antwerpen.
• Drie van de vijf wallen zijn in het huidige fort bewaard gebleven.
• Het fort is als geheel beschermd als dorpsgezicht en als monument voor
sommige delen (Blokhuis, Kazematten, Kruitmagazijn, Wallen, Poternes).
• Vanwege de unieke kenmerken is het fort van Lillo een zeer aantrekkelijke
plek voor toerisme, vooral sinds de komst van de waterbus in de zomer van
2019 beginnen veel toeristen Lillo te ontdekken.
• Tien jaar geleden is er een masterplan ontwikkeld voor het fort van Lillo, in de
context van het Sigmaplan (hogere dijken voor de Schelde tegen
overstromingen). Het masterplan voorziet in restauratie van de wallen,
grachten en vernieuwing van de publieke ruimte en herlocalisatie van zowel
de kleine haven als de parkeerplaats.
Tijdens het eerste onderzoek naar problemen mbt het behoud en de
ontwikkeling van het fort zijn er enkele zaken naar boven gekomen:
• Het masterplan (2009) blijft het uitgangspunt, het GRUP is in opmaak
• Er zijn moeilijkheden omtrent compenseren van verdwenen natuur en
nieuwe locatie (en kostprijs) van het haventje, de grootte en noodzaak van de
parking met komst van de waterbus, strook van de ondergrondse leidingen …
• Als vervolg van het masterplan is een ontwerp opdracht uitgeschreven en
wordt er tegelijk gestreefd naar een gedragen renovatieproces in de vorm
van een informele klankbordgroep met alle betrokkenen.
• Kenmerkend in heel het verhaal is dat de geplande vernieuwing van de
dijken, restauratie fort, vernieuwing publieke ruimte en bovendien ook het
toenemende toerisme een soort bedreiging en druk vormen voor de kalme
en tegelijk ook ruwe / onafgewerkte sfeer in het fort (gentrificatie dreiging).
• Masterplan + GRUP fort Lillo
• Kaderplan Fortengordel
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vlaamse Waterweg
Aquafin
Stad Antwerpen: erfgoed en ruimtelijke planning
District Berendrecht Zandvliet Lillo: openbaar domein, cultuur, communicatie
Vlaanderen: Onroerend Erfgoed, ANB, toerisme VL, Ruimte VL
Havenbedrijf Antwerpen, erfgoed en recreatie/communicatie (Havenland)
Regionaal Landschap de Voorkempen (RLDV)
Simon Stevin Stichting / Efforts
Lokale betrokkenen: bewoners, museum, gidsen, theater, horeca
SWECO + Cluster landschapsarchitectuur (vanuit de voorkennis - fase 1)

1. Ondersteuning van de projectleider uitvoering masterplan fort van Lillo:
- voorbereiding, deelname en inbreng tijidens informele klankbordgroepen
- richting uitvoeringsmiddelen om het masterplan te realiseren, EU-fondsen
2. Fort van Lillo koppelen aan het thema innovatie ifv bewoners en bezoekers
- Lillo als smart village ? - inspelend op de innovatieve voorbeelden die er al
zijn (bv. komst van de waterbus en ondernemerschap zoals theater in het
Kruitmagazijn), idee restwarmte haven, mogelijke link met stadslab2050 …

update 16/03/2020
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Conterscherp

Bergske af (downhill)

Comparison Zandvliet (left) and Damme (right), both fortified towns from the same periode - vergelijking Zandvliet (link)s en
Damme (rechts) beide versterkte dorpen uit een zelfde periode
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 Zandvliet (2nd star – 2de ster)
Brief history

Current status

Problems to
be solved

Related policy
instruments
Key
stakeholders
Other
stakeholders

The village of Zandvliet is first mentioned in 1135 and was transformed and
reinforced in 1622-1627 by the Spanish general Spinola during the Eighty
years of war (State-Spanish war).
• The works gave the village the appearance of a fortified city with seven
bastions, comparable to Damme nearby Bruges (which is better preserved).
• In fact there is not much going on in Zandvliet, despite some efforts with
heritage walk and brochure (walking tour ‘the secrets of the Spanish city’)
• This lack of interest is because there is little to see (at first sight):
- Only the northern part of the enclosure is still recognizable in road
structure, better known as the ‘Conterscherp’ a road in a star shape with
cobblestones including the reference of four ramparts (out of seven).
Conterscherp means contre-escarpe and is french for stronghold or extreme
edge or slope of the canal, sometimes the paved road itself with the glacis.
- If you look further there are small accentuations and relief differences, for
example the walking trail ‘Bergske af’ (slope between inner- outer wall) and
some height differences (for example location of the former windmill).
- There are also many street names that refer tot he fortress city:
Conterscherp, Spaansemolenstraat, Kattewal, Walenhoek
- Besides this relicts and references almost everything is built over or
covered. This also forms a threat for some open lots or parcels on the former
city wall. (context RUP landscape chambres)
During the first research of problems related to the preservation and
development of the fortress village a few things have come up:
• Possibility to start the research and support towards heritage protection and
as a second step the start of a heritage protection application. This part can
be strenghtened together with professor Lombaerde, expert in the area of
forts and fortifications. The professor is currently investigating the 6 and 7
shaped bastions (idem Damme), apparently a unique fact.
• Introducing new opportunities and elements to bring the old city walls back
to life, for example the northern outer glacis is currently in agricultural use, a
community supported agriculture (csa) would give the city walls an extra and
public function without major transformation (the destination remains
agriculture). Also in the inside canal could partly be made visible by opening it
again with a dual purpose towards water infiltration and water recovery.
• Possibility to celebrate the memorial of 400 years fortified heritage,
combined with 200 years Mill
• Spatial structure plan Berendrecht - Zandvliet
• RUP landscape chambres (as an action to keep building land open)
• District Berendrecht Zandvliet Lillo (territory)
• City of Antwerp, heritage service (jurisdiction)
• Port of Antwerp, heritage and recreation/communication (Havenland)
• Local guide
• Simon Stevin Stichting
•

Proposal RFC 1. The year 2022 as a goal to celebrate the 400 year memorial as leverage to
bring people of Zandvliet together by developing ideas and discussions
improvement,
what has to be done in Zandvliet, in this way support can be gained for:
start position
2. Developing a vision plan as preparation for concrete actions and at the
same time the possibility towards protection of the former city walls (start
of the heritage protection application).
17

Map Ferraris 1777 – plan Ferraris 1777

Current aerial view – huidige luchtfoto

Digital Height Model (DHM) the inner wall is visible in some places – Digitaal Hoogte Model (DHM) de binnenwal is goed
zichtbaar op sommige plaatsen
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Het dorp Zandvliet wordt voor het eerst genoemd in 1135 en werd in 16221627 getransformeerd en versterkt door de Spaanse generaal Spinola tijdens
de Tachtigjarige oorlog (Staats-Spaanse oorlog).
• De werken gaven het dorp het uiterlijk van een versterkte stad met zeven
bastions, vergelijkbaar met Damme nabij Brugge (beter bewaard).
• In feite gebeurt er niet veel in Zandvliet, ondanks enkele inspanningen met
erfgoedwandeling brochure (wandeltocht 'geheimen van de Spaanse stad')
• Dit gebrek aan interesse is ook omdat er (op eerste zicht) weinig te zien is:
- alleen het noordelijke deel van de omheining is nog steeds herkenbaar in de
wegstructuur, beter bekend als de ‘Conterscherp’ een weg in een stervorm
met kinderkopjes als herinnering van de vier bastions (van de zeven).
Conterscherp betekent contre-escarpe en is Frans voor bolwerk of extreme
rand of helling van de gracht, soms de verharde weg zelf met het glacis.
- als je verder kijkt, zijn er kleine accentueringen en reliëfverschillen,
bijvoorbeeld het wandelpad ‘Bergske af’ (glooiing tussen binnen- buitenwal)
en zijn er enkele hoogteverschillen (bv. locatie van voormalige windmolen).
- er zijn ook veel straatnamen die verwijzen naar de vestingstad:
Conterscherp, Spaansemolenstraat, Kattewal, Walenhoek
- Naast deze relicten en verwijzingen is bijna alles volgebouwd of bedekt. Dit
vormt ook een reële bedreiging voor sommige open kavels of percelen op de
voormalige stadswal. (context RUP landschapskamers).
Tijdens het eerste onderzoek naar problemen mbt het behoud en de
ontwikkeling van het versterkte dorp zijn een paar dingen naar boven gekomen:
• mogelijkheid om onderzoek en ondersteuning voor erfgoedbescherming te
starten en als tweede stap de start van de aanvraag voor
erfgoedbescherming. Dit deel kan worden versterkt samen met professor
Lombaerde, expert op het gebied van forten en vestingwerken. Hij
onderzoekt 6 en 7-vormige bastions (idem Damme), blijkbaar een uniek feit.
• Het introduceren van nieuwe kansen en elementen om de oude stadswal
weer tot leven te brengen, bv. het noordelijke buitenste glacis is momenteel
in agrarisch gebruik, een door de gemeenschap ondersteunde landbouw (csa)
zou hier ook mogelijk zijn en de stadswal een extra en openbaar karakter en
functie te geven zonder grote transformatie (bestemming blijft landbouw).
Ook de binnengracht kan gedeeltelijk zichtbaar worden gemaakt door het
opnieuw te openen met een dubbel doel, nl. waterinfilttratie en recuperatie.
• Mogelijkheid om het monument van 400 jaar versterkingen te vieren in
combinatie 200 jaar molen
• Ruimtelijk structuurplan Berendrecht - Zandvliet
• RUP landschapskamers (als actie om bouwgrond open te houden)
•

•
•
•
•
•

District Berendrecht Zandvliet Lillo (territorium)
Stad Antwerpen, dienst erfgoed (rechtsgebied)
Havenbedrijf Antwerpen, erfgoed en recreatie/communicatie (Havenland)
Lokale gids
Simon Stevin Stichting

1. Het jaar 2022 als doel om het 400-jarige herdenking te vieren als hefboom
om mensen van Zandvliet bij elkaar te brengen door ideeën en discussies te
ontwikkelen wat er moet gebeuren, ook ifv draagvlakvergroting voor:
2. Het ontwikkelen van een visie plan als voorbereiding op concrete acties. En
tegelijkertijd de haalbaarheid tot bescherming van de voormalige stadswal.
19
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 Mechelen (3rd star, 3de ster)
Brief history

Current status

Problems to
be solved

Related policy
instruments
Key
stakeholders
Other
stakeholders

The first city walls were built at the end of the 13th century – beginning of
the 14th century because the city obtained city rights.
• The city walls consisted of a moat and a wall with gates and towers, extended
with bastions in the 17th century. No less than twelve gates were on the
main roads towards the city!
• In the 19th century the city walls and gates were demolished and canals were
muted for the construction of the ring boulevard as infrastructure for the
increasing car traffic. This is still the situation.
• As today the Brussels gate is the only remnant and the front gate dissapeard
in the 18th century. At the side of gate the brick start of the former city walls
are still recognizable. It is now at the center of an intersection and since 2000
and it has housed a city museum that aims to be the gateway to Mechelen's
history.
• The entire historical center and former city walls are indicated as
archaeological zone and Brussels gate is protected as monument
During the first research of problems related to the preservation and
development of the fortress city a few things have come up:
• in fact the current status can not be worse, almost the entire structure has
disappeared, except Brussels Gate and the Spuihuis … this relicts are isolated
and have lost all connection with the city and are not integrated in a whole.
• the recently renewed Zandpoortvest can be seen as a good example and
inspiration for the Mechelen ambition towards a more green and natural city
• this idea of a more green and natural inner city or city walls also fits in
current start ups and initiatives such as ‘national park’ idea and ‘the ground
of things’ with for example the search for a place for a tiny forest within the
city walls, and it certainly finds an opportunity within the strategical project
ORIOM ‘Nature In and Around Mechelen’ coördinated by Regional Landscape
Rivierenland together with Natuurpunt, Flemish Agency of Nature and Forest.
• this green and natural ambition can find possible links with some of the
current twenty european projects in the city of Mechelen such as Sprout
(mobility) and Shift (heat networks) and can also find possible links with
sustainable tourisme and recreation (accents during a first meeting).
• spatial structure plan Mechelen
• plan redesign fortress walls – ring road
• City of Mechelen, integral urban policy
•

•
•
•

Flemish agency roads and traffic
Arsenaal / Lazarus (Ground of things)
Local guide (Mechelen inside out)

Proposal RFC 1. At first sight opportunity to find solutions on city scale towards more
green/nature/water on the ring road infrastructure as a remnant of the
improvement,
former city wall
start position
2. There are many opportunities to find connections with various ongoing
projects in the city, both at the European level and the regional or local
level also including citizens' initiatives and climate projects in Mechelen.
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De eerste stadsmuren werden gebouwd aan het einde van de 13e eeuw begin van de 14e eeuw omdat de stad stadsrechten kreeg.
• De stadsmuren bestonden uit een gracht en een muur met poorten en
torens, uitgebreid met bastions in de 17e eeuw. Er waren maar liefst twaalf
poorten op de invalswegen naar de stad!
• In de 19e eeuw werden de stadsmuren en poorten afgebroken en werden
grachten gedempt voor de aanleg van de ringboulevard als infrastructuur
voor het toenemende autoverkeer, dit is nog steeds de situatie.
• Vandaag is de Brusselse poort het enige overblijfsel en de voorpoort
verdween in de 18e eeuw. Aan de zijkant van de poort is het bakstenen begin
van de voormalige stadsmuren nog steeds herkenbaar. Het bevindt zich nu in
het midden van een kruispunt en herbergt sinds 2000 een stadsmuseum dat
de toegangspoort tot de geschiedenis van Mechelen wil zijn. (checken?)
• Het hele historische centrum en de voormalige stadsmuren worden
aangeduid als archeologische zone en de Brusselse Poort wordt beschermd
als monument
Tijdens het eerste onderzoek naar problemen mbt het behoud en de
ontwikkeling van de vestingstad zijn een paar dingen aan de orde gekomen:
• in feite kan de huidige status niet slechter zijn, bijna de hele structuur is
verdwenen, behalve de Brusselse Poort en het Spuihuis ... en deze relicten
zijn geïsoleerd en hebben alle verbindingen met de stad verloren en zijn niet
in een geheel geïntegreerd.
• de recent vernieuwde Zandpoortvest kan worden gezien als een goed
voorbeeld en inspiratie voor de Mechelse ambitie naar een meer groene en
natuurlijke stad
• dit idee van een meer groene en natuurlijke binnenstad of stadsmuren past
ook in huidige start-ups en initiatieven zoals het idee van een 'nationaal park'
en 'de grond der dingen' met bijvoorbeeld de zoektocht naar een plek voor
een ‘tiny forest’ in de stadsmuren, en het vindt zeker een kans binnen het
strategische project ORIOM 'Natuur in en rond Mechelen' gecoördineerd
door Regionaal Landschap Rivierenland samen met Natuurpunt en Vlaams
Agentschap voor Natuur en Bos.
• deze groene en natuurlijke ambitie kan mogelijke linken vinden met enkele
van de huidige twintig europese projecten in de stad Mechelen zoals Sprout
(mobiliteit) en Shift (warmtenetwerken) en kan ook mogelijke links vinden
met duurzaam toerisme en recreatie (accenten tijdens eerste kennismaking).
• ruimtelijk structuurplan Mechelen
• plan herinrichting vesten – ringweg
•

•

Stad Mechelen, integraal stedelijk beleid

•
•
•

Vlaams Agentschap wegen en verkeer
Arsenaal / Lazarus (Grond der dingen)
Lokale gids (Mechelen Binnenstebuiten)

1. Op het eerste zicht gelegenheid om oplossingen op stadsschaal te vinden
voor meer groen / natuur / water op de ringweg en infrastructuur als
overblijfsel of verwijzing naar de voormalige stadsomwalling
2. Er zijn veel mogelijkheden om verbindingen te vinden met verschillende
lopende projecten in de stad, zowel op Europees niveau als op regionaal of
lokaal niveau, inclusief burgerinitiatieven en Mechelse (klimaat)projecten.
23

Fortress Lier - Fort van Lier
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 Lier fortress (4th star – 4de ster)
Brief history

Current status

Problems to
be solved

Related policy
instruments
Key
stakeholders
Other
stakeholders

was created in the period 1878-93 together with Walem, Steendorp, fortress
Duffel, Kapellen, Schoten and Schans van Berendrecht as the 1st part of the
outer fortress belt at 7.5km (distance from the shooting range) of Antwerp
• is a bridgehead fort (at obstacles, rivers or traffic junctions) and protected
Nete and the railway Antwerp-Aachen (Montzenroute)
• belongs to the Rupel-Netelinie with the military strategy that the inundations
along the river valleys help to support and strengthen the fortresses.
• is a brick hybrid fortress with type Y floor plan with many adjustments against
impacts, a few time lines: in 1890 it became a concrete armored fortress with
the addition of the central barracks - from 1906 including firmer concrete,
armored domes, observation clocks - in 1914 during WWII I some damage
with 32 hits! - during the interbellum a depot and infantry strongpoint with 6
Belgian bunkers, 5 are remained (unique) - during WWII a German occupation
included a wider entrance to the left of the traditional entrance
• Has been established as architectural heritage and (for now) not protected as
a monument, town or village view and / or cultural-historical landscape
• The fortress complex of 35 hectares is owned by the city of Lier
• Some buildings are used by associations: Archery Club, two shooting clubs
and radio amateur club. Other parts are empty (including barracks)
• The fortress is worthy of protection, the Flanders Heritage Agency asks the
city of Lier for a vision of the future to decide whether or not to protect.
During the initial investigation into problems regarding the preservation and
development of the fort, a few things were addressed:
• Most elements have been preserved but in a damaged condition, vegetation
in many cases causes damage, appropriate management is required.
• Local users also have necessary management / maintenance problems
• Need for a clear vision and masterplan in collaboration with associations,
local residents and the Lierenaar. A research into possible fortress future.
• As a first step, a management vision is proposed to carry out necessary works
so that the heritage is not further damaged and falls into disrepair.
• At regional level, the fortresses of Lier and Koningshooikt are structuring
within the open space corridor south of Lier (3km Grote Markt). Currently,
the fortress and the corridor are severely underutilized. The BWMSTR scan
proposes to revalue this zone for nature-landscape values (including forest
expansion) and also to combine cycling and walking with, for example, a
cultural trail along the corridor and fortresses.
• Framework plan Fortress belt
• BWMSTR scan Lier
• Preliminary investigation fortress Lier (and others investigations/reports)
• City of Lier
• ANB (Agency Nature and Forest)
• Kempens Landschap
•

Proposal RFC 1. Development of a fortress future vision together with the Lierenaar and
stakeholders: city council + services, neighborhood, associations…
improvement,
start position 2. Link the fortress of Lier to the theme of recreation, responding to the
current use of the fortress and also link it to the southern open space
corridor for cycling, walking and developing a cultural route.
25

Fortress Lier – Fort Lier
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Het fort van Lier ontstond in de periode 1878-93 samen met fort Walem,
Steendorp, forten Duffel, Kapellen, Schoten en schans van Berendrecht als
1ste onderdeel van de buitenste fortengordel op 7,5km (afstand
schietbereik) van de vesting Antwerpen
• is een bruggenhoofdfort (aan hindernissen, rivieren of verkeersknooppunten)
en beschermd Nete en de spoorlijn Antwerpen-Aken (Montzenroute)
• behoort tot de Rupel-Netelinie met als militaire strategie dat de inundaties
langs de riviervalleien de forten mee ondersteunen en versterken.
• is een bakstenen hybride fort met type Y grondplan met vele aanpassingen
tegen inslagen, enkele tijdslagen: in 1890 werd het een betonnen pantserfort
met oa toevoeging van de centrale kazerne - vanaf 1906 oa steviger beton,
pantserkoepels, observatieklokken – in 1914 tijdens WO I enkele
beschadigingen met 32 inslagen ! - tijdens het interbellum werd het een
depot en infanteriesteunpunt met toevoeging van 6 Belgische bunkers
waarvan 5 zijn behouden (uniek) - tijdens WO II een Duitse bezetting kwam
oa een bredere toegang links van de traditionele ingang
• Is vastgesteld als bouwkundig erfgoed en (voorlopig) niet beschermd als
monument, stads- of dorpsgerzicht en/of cultuurhisctorisch landschap
• Het fortencomplex van 35 hectare is in eigendom van de stad Lier
• Enkele gebouwen zijn in gebruik door verenigingen: Boogschuttersclub, twee
schietclubs en radio-amateurclub. Overige gedeelten staan leeg (oa kazerne)
• Het fort is beschermingswaardig, Agentschap Onroerend Erfgoed vraagt de
stad Lier naar een toekomstvisie om al dan niet tot bescherming over te gaan
Tijdens het eerste onderzoek naar problemen mbt het behoud en de
ontwikkeling van het fort zijn een paar dingen aan de orde gekomen:
• De meeste elementen zijn bewaard maar in beschadigde toestand, vegetatie
zorgt in veel gevallen voor schade, een aangepast beheer dringt zich op.
• Ook de gebruikers kennen nodige problemen naar beheer/onderhoud
• Nood aan een duidelijke visie en masterplan ism verenigingen, omwonenden
en de Lierenaar. Een onderzoek naar de mogelijke toekomst voor het fort.
• Als eerste stap wordt een beheervisie voorgesteld om noodzakelijke werken
uit te voeren zodat het erfgoed niet verder beschadigd en in verval geraakt.
• Op regionaal niveau zijn de forten van Lier en Koningshooikt structurerend
binnen de open ruimte corridor ten zuiden van Lier (3km Grote Markt).
Momenteel is het fort en ook de corridor sterk onderbenut. De BWMSTRscan stelt voor om deze zone herop te waarderen ifv natuurlandschapswaarden (oa bosuitbreiding) en ook de combinatie met fietsen en
wandelen met bv. een cultureel parcours langsheen de corridor en forten.
• kaderplan Fortengordel
• BWMSTR scan Lier
• Vooronderzoek fort van Lier (en andere vooronderzoeken/rapporten)
• Stad Lier
• ANB
• Kempens Landschap
•

1. Ontwikkeling van een toekomstvisie voor het fort van Lier samen met de
Lierenaar en betrokkenen: stadsbestuur + diensten, buurt, verenigingen …
2. Het fort van Lier koppelen aan het thema recreatie, inspelend op het
huidige gebruik van het fort en ook linken aan de zuidelijke open ruimte
corridor ifv fietsen, wandelen en uitwerken van een cultureel parcours

update 19/03/2020
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 Herentals (5th star – 5de ster)
Brief history

Current status

Problems to
be solved

Related policy
instruments
Key
stakeholders
Other
stakeholders

At the beginning of the 13th century Hendrik I Duke of Brabant merged two
settlements into one city, ‘villa nova’ in the north around the river Kleine
Nete and in the south ‘villam de Hernehals’ around the SintWaldetrudischurch. The creation of the city of Herentals also gave the right to
build a city wall around these two settlements, that also explains the banana
shaped form of the city. Specific date of construction of city wall is unknown.
• The first real wall of the city comes in between 1380 and 1420. In that period
appear the stone gate buildings: the Bovenpoort (1389) and later in the north
Zandpoort, Bospoort and the Floris Poort. At the end of the 16th century,
during the eighty years of war, the Spanish destroyed the north part of the
city. After that the city was pushed back and brought on the river Kleine Nete
with new reinforcements of bastions and ramparts in earth with a moat. The
2nd reinforcements are in use until the 18th century, after that the city walls
were dismantled and demolished. Some parts were developed such as castle
domain Le Paige that was built on top of the former fortress structure.
• The entire historical center and former city walls are indicated as
archaeological zone. The two gates, Nonnenvest are protected as a
monument and in the north there is a protected city- an villageview.
• The current situation of castle domain Le Paige gives a not maintained
impression, this situation is charachteristic for almost the entire city wall.
• You could say that the current fortress structure is not activated, altough the
structures are still present there is much more to it.
During the first research of problems related to the preservation and
development of the fortress city a few things have come up:
• The most important remnants are the two gates Bovenpoort and Zandpoort
as built heritage and the Nonnenvest, Begijnenvest, Molenvest together with
the site Le Paige-Koetshuis-Kattenberg as landscape heritage. The main
problem is that the walls are not longer integrated in the city, because it is no
longer a whole, pour visibility, bad integration and lack of added value.
• Another issue is that large parts are in private hands which means that total
accessibility is not guaranteed. Moreover, there are developments going on
or planned on these private lands (urgency)
• Also the public parts projects are in progress or planned by the city itself,
Province and partners. One of the most important questions is how to
integrate city water into the old fortress structures.
• Masterplan + RUP Olympiadelaan
• Landscape biography
• Strategic project Kleine Nete
• City of Herentals, service environment
•

•
•

Kempens karakter
Local guide

Proposal RFC 1. In Herentals there are quite a lot of questions. A very large part is in private
improvement,
hands where developments are planned which requires a certain
start position
coordination and further translation of all plans and developments into:
2. Concrete design proposals for the reinforcement at both landscape and city
level. The main key will be to make integrated designs for public space,
water modelling, estimates and phasing … and also have attention for
example for agreements for accessability on private grounds
29

First city wall - map of Jacob van Deventer (1550) Second city wall - map Ferraris (1777)

18projects ! connected with the fortress structure
18 projecten ! verbonden met de stadsomwalling
1. Train station surroundings (IMMOSTAR)
2. Cycling path next to train (Province of Antwerp)
3. Masterplan and PRUP Olympiadelaan (Province)
4. Water infiltration research (VMM)
5. Strategic project river Kleine Nete (RLKGN
6. Walking paths or ‘slow roads’ (RLKGN)
7. Infrastructure Poederleeseweg (city)
8. Maintenance plan Le Paige (city)
9. Olympiadelaan – Belgiëlaan – Augustijnenlaan

property situation OCMW (blue), city (rose)
eigendomssituatie OCMW (blauw), stad (roze)
10. Location new Administrative Centre (city)
11. Parking lot next to library (city)
12. Art Campus and police (city)
13. Molenvest as an outdated parking lot (city)
14. New development City Gate street (city, IOED)
15. Buffering of 3.200 m³ city water (city)
16. Development vision church (Kerkfabriek and BWMSTR)
17. Site ‘De Voorzienigheid’ (Hestate development)
18. Site ‘Nonnenvest’ (Zusters Franciscanessen, RE-ST)
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In het begin van de 13e eeuw voegde Hendrik I Hertog van Brabant twee
kernen samen in één stad, ‘villa nova’ in het noorden rond de rivier de Kleine
Nete en in het zuiden ‘villam de Hernehals’ rond de Sint-Waldetrudiskerk. De
oprichting van de stad Herentals gaf ook het recht om een stadsmuur rond
deze twee kernen te bouwen, wat ook de banaanvormige vorm van de stad
verklaart. De specifieke datum van bouw van stadsmuur is onbekend.
• De eerste echte stadsmuur komt tussen 1380 en 1420. In die periode
verschijnen de stenen poortgebouwen: de Bovenpoort (1389) en later in het
noorden van Zandpoort, Bospoort en de Floris Poort. Aan het einde van de
16e eeuw, tijdens de tachtigjarige oorlog, verwoestten de Spanjaarden het
noordelijke deel van de stad. Daarna werd de stad teruggeduwd tot de rivier
de Kleine Nete met nieuwe versterkingen van bastions en wallen in aarde
met een gracht. De 2e versterkingen zijn in gebruik tot de 18e eeuw, daarna
werden de stadsmuren ontmanteld en gesloopt. Sommige delen werden
ontwikkeld, zoals de bouw van kasteeldomein Le Paige bovenop de vesten.
• Het gehele historische centrum en de voormalige stadsmuren worden
aangeduid als archeologische zone. De twee poorten, Nonnenvest, worden
beschermd als monument en in het noorden is een beschermde stadsgezicht.
• De huidige situatie van kasteeldomein Le Paige geeft een niet beheerde
indruk, deze situatie is karakteristiek voor bijna de hele stadsvesten.
• Je zou kunnen zeggen dat de huidige vestingstructuur niet is geactiveerd,
hoewel de structuren nog steeds aanwezig zijn, is er veel meer mogelijk.
Tijdens het eerste onderzoek naar problemen mbt het behoud en de
ontwikkeling van de vestingstad zijn een paar dingen aan de orde gekomen:
• De belangrijkste overblijfselen zijn de twee poorten Bovenpoort en
Zandpoort als gebouwd erfgoed en de Nonnenvest, Begijnenvest, Molenvest
samen met de site Le Paige-Koetshuis-Kattenberg als landschapserfgoed. Het
grootste probleem is dat deze structuren bijna geen deel uitmaken van de
stad, omdat het niet langer een geheel is, slechte zichtbaarheid, geen
integratie en geen toegevoegde waarde.
• Grote delen zijn privaat wat betekent dat volledige toegankelijkheid niet is
gegarandeerd. Bovendien zijn hier ontwikkelingen gaande of gepland
• Ook zijn de openbare delenprojecten in uitvoering of gepland door de stad
zelf, provincie en partners. Een van de belangrijkste vragen is bv. hoe
stadswater te integreren in de oude vestingwerken.
• Masterplan + RUP Olympiadelaan
• Landschapsbiografie
• Strategisch project Kleine Nete
• Stad Herentals, dienst omgeving
•

•
•

Kempens karakter
Lokale gids

1. In Herentals zijn er nogal wat vragen. Een zeer groot deel is in particuliere
handen waar ontwikkelingen gepland zijn, hetgeen een zekere coördinatie
en verdere vertaling van alle plannen en ontwikkelingen vereist in:
2. Concrete ontwerpvoorstellen voor de vesten op zowel landschaps- als
stadsniveau. De belangrijkste sleutel zal zijn om geïntegreerde ontwerpen
te maken voor de openbare ruimte, water modellering, ramingen en
fasering ... en ook aandacht te hebben voor bijvoorbeeld afspraken over
toegankelijkheid op privéterrein
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end of 19th century: Castle Domain Le Paige and park in English landscape style, development on top
of the city wall

current image: wild park, not accessible, not recognizable, heritage in decline ... pond an hills as only
remains of the Fortress structure

future picture: sustainable heritage by integration of the domain in the city through re-use castle as a
regional house and a new and open park, improve accessibility, experience of fortress structures …
www.herentals.be/nieuws/beheersplan-voor-kasteel-le-paige
plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/89
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example of Castle Domain Le Paige as a part of the Fortress City Herentals

idea !

voorbeeld van kasteeldomein Le Paige als onderdeel van de vestingstad Herentals

We have to thank Henri Le Paige for building his castle domain on top of the city wall and for
giving us a great RFC idea and also for giving us a good practice of 100 years ago how to integrate
fortress structures in the development of the park in English landscape style, where the moat was
transformed into the pond and the bastion into the hill with Pavilion on top.
Nowadays this structures are not visible anymore because of wildness and lack of maintenance.
Because of that a managemant plan was made for the park and castle. The main concept in the
managament is to bring back time layers and give them a recognizable place in the park through
appropriate management. For example one of the measures is to make the first plantation visible
again by taking the beeches away and by planting new oak trees. For the remains of the fortress
structures some measures will be taken such as preserving 30% of the most valuable trees on the hill
with a better experience of the former bastion as a result and also a research how to make a
connection between the pond and river Kleine Nete, this will also make the entire moat structure of
the former reinforcement more visible.
Another imortant measure to make the entire castle domain more suctainable and the main idea
here is “conservation through development”. The most important measures will be to open up the
entire park and also the castle to residents and passers-by, but also to patients for the nearby
hospital, furthermore also heritage and nature lovers and tourists. The location of the domain is
therefore excellent as a regional house and as a gateway to the city, towards Kleine Nete, the historic
center of Herentals with the integral experience of the city walls as a whole (accessebility)
We moeten Henri Le Paige bedanken voor het bouwen van zijn kasteeldomein bovenop de
stadsmuur en voor het geven van een goed RFC idee and ook om osn een goed voorbeeld te geven
van 100 jaar geleden hoe fortstructuren te integreren in de ontwikkeling van het park in Engelse
landschapsstijl, waar de gracht werd getransformeerd in de vijver en het bastion de heuvel in met
Paviljoen bovenop.
Tegenwoordig zijn deze structuren niet meer zichtbaar vanwege verwildering en gebrek aan
onderhoud. Daarom is een beheersplan gemaakt voor het park en het kasteel. Het belangrijkste
concept in het management is om tijdlagen terug te brengen en ze een herkenbare plaats in het park
te geven door middel van passend management. Een van de maatregelen is bijvoorbeeld om de
eerste plantage weer zichtbaar te maken door de beuken weg te halen en door nieuwe eiken te
planten. Voor de overblijfselen van de fortstructuren zullen enkele maatregelen worden genomen,
zoals het behoud van 30% van de meest waardevolle bomen op de heuvel met een betere ervaring
van het voormalige bastion als resultaat en ook een onderzoek naar het maken van een verbinding
tussen de vijver en de rivier Kleine Nete, hierdoor wordt ook de hele slotgrachtstructuur van de
voormalige wapening zichtbaarder.
Een andere belangrijke maatregel om het hele kasteeldomein meer duurzaam te maken en het
belangrijkste idee hier is 'behoud door ontwikkeling'. De belangrijkste maatregelen zullen zijn om het
hele park en ook het kasteel open te stellen voor bewoners en voorbijgangers, maar ook voor
patiënten voor het nabijgelegen ziekenhuis, verder ook erfgoed- en natuurliefhebbers en toeristen.
De locatie van het domein is daarom uitstekend als een regionaal huis en als een toegangspoort tot
de stad, richting Kleine Nete, het historische centrum van Herentals met de integrale ervaring van de
stadsmuren als geheel (toegankelijkheid)
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 Dendermonde (6th star – 6de ster)
Brief history

Current status

Problems to
be solved

Related policy
instruments
Key
stakeholders
Other
stakeholders

The first mention of the city on the Scheldt and the Dender can be found in
the 11th century. At that time, the city grew out of two centers, on the right
and also on the left of the Dender (where the castle was located).
• At the end of the 12th century, the city had already a first fortress wall and
moat. The two cores were connected by a bridge and Dendermonde
developed into an important center and received city rights in 1233.
• At the end of the 13th century, Brussels and Mechelen Gate were built.
• The ramparts were strengthened and expanded in the second part of the
14th century. After the inhabitants of Ghent captured and destroyed the city,
the walls were reinforced with bricks, towers and city gates.
• Due to the military evolution, modernization with bastions in the period
1577-1578. After that the city demolished in 1706 during Spanish Succession.
• In 1708, a reconstruction followed based on the principles of ar. Vauban. The
reinforcements were dismantled at the end of the 18th century.
• In the period 1822-1830, the city was fortified as part of the Wellington
Barriere against France, also construction of the Bomb-free barracks in 1828.
• During World War I, the city was bombed heavily in 1914
• From 1950, parts of the Vests were converted into a City Park
• The city wall has been developed at various stages, so far many relics have
been preserved and are present in the spatial structure of the city.
• The fortress belt contains many heritage elements (bastions, gates, canals)
and is a green park with functions (offices, swimming pool, living area)
During the first research of problems related to the preservation and
development of the fortress city a few thing have come up.
• Actions have already been taken or are underway for many facets of the
vests: ao Bomb-free Barracks with design research and financing (option
agreement via PMV), station environment, Bear with the monk (AWV)
• Furthermore, there are some projects planned for the vests, such as: the
project of the four Denders, the Kalendijk management plan and also the
Heritage Scan and European financing (project Simon Stevin Advice).
• However, the vision for the whole of the vests is missing, RFC can focus on
one overall vision with three pillars: green, recreation and urban identity
• Revision of the Municipal Spatial Structure Plan (GRS 2012)
• Multi-year planning Together - Strong - Flows (MJP 2020-2025)
• City of Dendermonde
•

•
•

IOED Schelde-Durme
Simon Stevin Advice

Proposal RFC 1. A: Link with revision GRS (2012) 5.5 Vesting belt, binding part:
improvement,
- sustainable integrated vision strengthens heritage: design, green, visual
start position
- general: expansion of urban recreation, strengthening of urban identity
B: Link with Multi-Year Planning (2020-2025) 3.1.4 Revaluation of the
historical patrimony - 4th • Historical military landscape: the local
government focuses on the fortress belt with a focus on further repair,
better access with budget for heritage relicts, walking path Gates…
2. Promote cooperation on a European and regional scale within the RFC
network and establish links with other projects within the Vestinggordel
such as the Bomb-Free Barracks project, Simon Stevin Advice project ...
update 02/07/2020
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Korte
geschiedenis

Huidige status

Op te lossen
problemen

Gerelateerde
beleidsinstrumenten
Belangrijkste
stakeholders
Overige
stakeholders

De eerste vermelding van de stad aan de Schelde en de Dender vinden we in
de 11de eeuw. In die tijd is de stad gegroeid uit twee kernen, aan de rechter
en ook aan linkerzijde van de Dender (waar het kasteel was gevestigd).
• Einde 12de eeuw was er al sprake van eerste stadsvesten met vestingmuur en
gracht. De twee kernen werden verbonden door een brug en Dendermonde
ontwikkelde zich tot een belangrijk centrum en kreeg stadsrechten in 1233.
• Einde 13de eeuw werden Brusselse en Mechelse Poort gebouwd.
• In het tweede deel van de 14de eeuw werden de wallen versterkt en
uitgebreid. Nadat de Gentenaars de stad hadden ingenomen en verwoest
werd de omwalling versterkt met bakstenen, torens en stadspoorten.
• Vanwege de militaire evolutie werd de middeleeuwse stad gemoderniseerd
met bastions in de periode 1577-1578. Daarna werd de stad in 1706
afgebroken door de Spaanse Successieoorlog.
• In 1708 volgde een reconstructie op basis van de principes van maarschalkarchitect Vauban. Aan het einde van de 18de werd de versterking ontmanteld
• In de periode 1822-1830 werd de stad versterkt als deel van de Wellington
Barrière tegen Frankrijk met oa in 1828 bouw van de Bomvrije kazerne.
• Tijdens WO I werd de stad stevig gebombardeerd in 1914
• Vanaf 1950 werden delen van de Vesten ingericht als Stadspark
• De stadsmuur is in verschillende stadia ontwikkeld, tot op heden zijn veel
relicten behouden en aanwezig in de ruimtelijke structuur van de stad.
• De vestinggordel omvat heel wat erfgoedelementen (bastions, poorten,
grachten) en is een groen park met functies (oa kantoren, zwembad, wonen)
Tijdens het eerste onderzoek naar problemen met betrekking tot het behoud en
de ontwikkeling van de vestingstad zijn een paar dingen aan de orde gekomen.
• Er zijn al acties ondernomen of gaande voor heel wat facetten van de vesten:
o.a. Bomvrije Kazerne met ontwerpend onderzoek en ook financiering ervan
(optieovereenkomst via PMV), stationsomgeving, Beer met de monnik (AWV)
• Verder staan er voor de vesten enkele projecten op de planning, zo is er
sprake van: het project van de vier Denders, het beheerplan Kalendijk en ook
de Erfgoedscan en Europese financiering (project Simon Stevin Advies)
• Echter de visie over het geheel van de vesten ontbreekt, RFC kan een focus
leggen op één totaalvisie met drie pijlers: groen, recreatie en stadsidentiteit
• Herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS 2012)
• Meerjarenplanning Samen – Straf – Stromen (MJP 2020-2025)
•

•

Stad Dendermonde

•
•

IOED Schelde-Durme
Simon Stevin Advies

1. A: Koppeling met herziening GRS (2012) 5.5 Vestinggordel, bindend ged.:
- duurzaam en geïntegreerde visie versterkt erfgoed: design, groen, visueel
- algemeen: uitbreiding stedelijke recreatie, versterking stadsidentiteit
B: Koppeling met Meerjarenplanning (2020-2025) 3.1.4 Herwaardering van
het historisch patrimonium - 4de • Historisch militair landschap: het lokaal
bestuur zet in op de vestinggordel met focus op verdere reconstructie en
toegankelijkheid met budget voor erfgoedrelicten, wandelpad Poorten …
2. Samenwerking bevorderen op Europese en regionale schaal binnen het RFCnetwerk en linken leggen met andere projecten binnen de Vestinggordel
zoals het project van de Bomvrije Kazerne, project Simon Stevin Advies …
update 02/07/2020
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Current policies and instruments in a regional and local perspective – Huidig beleid en instrumenten
in een regionaal en lokaal perspectief
There are policies on two scale levels with clear links to the RFC project, on regional and on local
scale. Let’s say that regional policy is currently in a weaker position than the local policy, mainly due
to the fact that there are too few concrete measures resulting from the regional plans. Local
policymakers have often given up their belief in such a level and the current policy in Flanders even
wants to call for the abolition of supra-local level of the Provinces. The weaker position does not
mean that it is less important, quite the contrary because the integrated and sustainable aspect is by
definition a regional topic. This is only to show in which policy context this project should be viewed.
On regional scale Kaderplan Fortengordel could be a great instrument or policy, unfortenately the
project has missed the target for a change on the site. There is no cooperation between the
fortresses, the vision on a regional scale is completely missing. On the other hand, the established
flag of the fortress belt is indeed a merit, which is still preserved and there is currently talk of reviving
cooperation in the fortress community, all the more so because the Province has stopped
coordination. Thanks to EFFORTS, RFC participates in the collaboration in this bottom-up approach.
On the edge between regional and local scale are the strategic projects as mentioned earlier and also
further. It is striking that all participating fortress cities and forts are located within strategic project
zones. Within this policy, there is room for dealing with multiple themes, including the heritage and
sustainability, along with many other hot topics. However this strategic projects depend on actions
and cooperation of partners, there are no major resources available to make a change in the field, it
is rather an umbrella to work out projects with the same ambitions. In this reason RFC will provide an
important improvement and fulfillment of regional ambitions translated into old city edges and
fortresses within these areas of the strategic projects.
On pure local and municipal level there are many more plans to discuss. The good thing is that these
plans are a start and basis for more sustainable city edges or fortresses, it is a shame that all these
plans have not yet been implemented for whatever reason. In the best case there are realizations in
prospect but also with the necessary problems. In general, the local plans lack a translation to
concrete actions in the field. RFC wants to break through this impasse and make progress by solving
the local problems from a broader regional and even European perspective. Think in particular of
cooperation and sharing good practices.

Er is beleid op twee schaalniveaus met duidelijke links naar het RFC-project, op regionale en op
lokale schaal. Laten we zeggen dat het regionaal beleid momenteel in een zwakkere positie verkeert
dan het lokale beleid, voornamelijk vanwege het feit dat er te weinig concrete maatregelen
voortvloeien uit de regionale plannen. Lokale beleidsmakers hebben vaak hun geloof in een dergelijk
niveau opgegeven en het huidige beleid in Vlaanderen wil zelfs oproepen tot afschaffing van het
bovenlokale niveau van de provincies. De zwakkere positie betekent niet dat het minder belangrijk is,
integendeel omdat het geïntegreerde en duurzame aspect per definitie een regionaal onderwerp is.
Dit is alleen om aan te tonen in welke beleidscontext dit project moet worden bekeken.
Op regionale schaal kan Kaderplan Fortengordel een geweldig instrument of beleid zijn, helaas heeft
het project de doelstelling voor een verandering op de site gemist. Er is geen samenwerking tussen
de forten, de visie op regionale schaal ontbreekt volledig. Aan de andere kant is de koepel van de
fortengordel wel een verdienste, die nog steeds is bewaard en er is momenteel sprake van
heropleving van samenwerking in de vestinggemeenschap, temeer omdat de provincie de
coördinatie heeft stopgezet. Dankzij EFFORTS neemt RFC deel aan deze bottum-up samenwerking.
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Op de grens tussen regionale en lokale schaal zijn de strategische projecten zoals eerder en ook
verder genoemd. Het is opvallend dat alle deelnemende vestingsteden en forten zich binnen
strategische projectzones bevinden. Binnen dit beleid is er ruimte voor het behandelen van
meerdere thema's, waaronder het erfgoed en duurzaamheid, samen met vele andere hot topics.
Echter, deze strategische projecten zijn afhankelijk van acties en samenwerking van partners, er zijn
geen grote middelen beschikbaar om een verandering in het veld te maken, het is eerder een koepel
om projecten met dezelfde ambities uit te werken. Om deze reden zal RFC een belangrijke
verbetering en vervulling bieden van regionale ambities vertaald in oude stadsranden en forten
binnen deze gebieden van de strategische projecten.
Op puur lokaal en gemeentelijk niveau zijn er nog veel meer plannen om te bespreken. Het goede is
dat deze plannen een start en basis vormen voor duurzamere stadsranden of forten, het is jammer
dat al deze plannen om welke reden dan ook nog niet zijn uitgevoerd. In het beste geval zijn er
realisaties in het vooruitzicht maar ook met de nodige problemen. Over het algemeen missen de
lokale plannen een vertaling naar concrete acties in het veld. RFC wil deze impasse doorbreken en
vooruitgang boeken door de lokale problemen op te lossen vanuit een breder regionaal en zelfs
Europees perspectief. Denk vooral aan samenwerking en het delen van goede voorbeelden.
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RFC stars improvement and start position – RFC sterren verbetering en startpositie
Summary of the first analysis of RFC improvements as basis for start of the project and the
cooperation agreements. Samenvattig van de eerste analyse van RFC-verbeteringen als basis voor de
start van het project en de samenwerkingsovereenkomsten.

 Lillo (1st star – 1ste ster)
1. Support for the project manager for implementation of the masterplan
- preparation, participation and input during informal stakeholders groups
- direction of implementation means to realize the master plan, EU funds
2. Link Lillo to the theme of innovation for residents and visitors - Lillo as a smart village?
- responding to the innovative examples that already exist (eg arrival of the waterbus
and entrepreneurship such as theater in the Kruitmagazijn), idea of re-use heat from
the port, possible link with the city lab2050 ...
1. Ondersteuning van de projectleider uitvoering masterplan fort van Lillo:
- voorbereiding, deelname en inbreng tijidens informele klankbordgroepen
- richting uitvoeringsmiddelen om het masterplan te realiseren, EU-fondsen
2. Fort van Lillo koppelen aan het thema innovatie ifv bewoners en bezoekers - Lillo als
smart village ? - inspelend op de innovatieve voorbeelden die er al zijn (bv. komst van
de waterbus en ondernemerschap zoals theater in het Kruitmagazijn), idee
restwarmte haven, mogelijke link met stadslab2050 …
update 16/03/2020
 Zandvliet (2nd star – 2de ster)
1. The year 2022 as a goal to celebrate the 400 year memorial as leverage to bring
people of Zandvliet together by developing ideas and discussions what has to be done
in Zandvliet, in this way support can be gained for:
2. Developing a vision plan as preparation for concrete actions and at the same time the
possibility towards protection of the former city walls (start of the heritage protection
application).
1. Het jaar 2022 als doel om het 400-jarige herdenking te vieren als hefboom om mensen
van Zandvliet bij elkaar te brengen door ideeën en discussies te ontwikkelen wat er
moet gebeuren, ook ifv draagvlakvergroting voor:
2. Het ontwikkelen van een visie plan als voorbereiding op concrete acties. En
tegelijkertijd de haalbaarheid tot bescherming van de voormalige stadsomwalling.
 Mechelen (3rd star, 3de ster)
1. At first sight opportunity to find solutions on city scale towards more green / nature /
water on the ring road infrastructure as a remnant of the former city wall
2. There are many opportunities to find connections with various ongoing projects in the
city, both at the European level and the regional or local level also including citizens'
initiatives.
1. Op het eerste zicht gelegenheid om oplossingen op stadsschaal te vinden voor meer
groen / natuur / water op de ringweg en infrastructuur als overblijfsel of verwijzing
naar de voormalige stadsomwalling
2. Er zijn veel mogelijkheden om verbindingen te vinden met verschillende lopende
projecten in de stad, zowel op Europees niveau als op regionaal of lokaal niveau,
inclusief burgerinitiatieven en Mechelse (klimaat)projecten.
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RFC start position project – RFC start positie project
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 Lier (4th star – 4de ster)
1. Development of a fortress future vision together with the Lierenaar and stakeholders:
city council + services, neighborhood, associations…
2. Link the fortress of Lier to the theme of recreation, responding to the current use of
the fortress and also link it to the southern open space corridor for cycling, walking
and developing a cultural route.
1. Ontwikkeling van een toekomstvisie voor het fort van Lier samen met de Lierenaar en
betrokkenen: stadsbestuur + diensten, buurt, verenigingen …
2. Het fort van Lier koppelen aan het thema recreatie, inspelend op het huidige gebruik
van het fort en ook linken aan de zuidelijke open ruimte corridor ifv fietsen, wandelen
en uitwerken van een cultureel parcours
 Herentals (5th star – 5de ster)
1. In Herentals there are quite a lot of questions. A very large part is in private hands
where developments are planned which requires a certain coordination and further
translation of all plans and developments into:
2. Concrete design proposals for the reinforcement at both landscape and city level. The
main key will be to make integrated designs for public space, water modelling,
estimates and phasing … and also have attention for example for agreements for
accessability on private grounds
1. In Herentals zijn er nogal wat vragen. Een zeer groot deel is in particuliere handen
waar ontwikkelingen gepland zijn, hetgeen een zekere coördinatie en verdere
vertaling van alle plannen en ontwikkelingen vereist in:
2. Concrete ontwerpvoorstellen voor de vesten op zowel landschaps- als stadsniveau. De
belangrijkste sleutel zal zijn om geïntegreerde ontwerpen te maken voor de openbare
ruimte, water modellering, ramingen en fasering ... en ook aandacht te hebben voor
bijvoorbeeld afspraken over toegankelijkheid op privéterrein
 Dendermonde (6th star – 6de ster)
1. A: Link with revision GRS (2012) 5.5 Vesting belt, binding part:
- sustainable integrated vision strengthens heritage: design, green, visual
- general: expansion of urban recreation, strengthening of urban identity
B: Link with Multi-Year Planning (2020-2025) 3.1.4 Revaluation of the historical
patrimony - 4th • Historical military landscape: the local government focuses on the
fortress belt with a focus on further repair, better access with budget for heritage
relicts, walking path Gates…
2. Promote cooperation on a European and regional scale within the RFC network and
establish links with other projects within the Vestinggordel such as the Bomb-Free
Barracks project, Simon Stevin Advice project ...
1. A: Koppeling met herziening GRS (2012) 5.5 Vestinggordel, bindend ged.:
- duurzaam en geïntegreerde visie versterkt erfgoed: design, groen, visueel
- algemeen: uitbreiding stedelijke recreatie, versterking stadsidentiteit
B: Koppeling met Meerjarenplanning (2020-2025) 3.1.4 Herwaardering van het
historisch patrimonium - 4de • Historisch militair landschap: het lokaal bestuur zet in
op de vestinggordel met focus op verdere reconstructie en toegankelijkheid met
budget voor erfgoedrelicten, wandelpad Poorten …
2. Samenwerking bevorderen op Europese en regionale schaal binnen het RFC-netwerk
en linken leggen met andere projecten binnen de Vestinggordel zoals het project van
de Bomvrije Kazerne, project Simon Stevin Advies …
update 02/07/2020
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RFC general timeline (aug 2019 – july 2023) – RFC algemene tijdslijn (aug 2019 – juli 2023)
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III. RFC PROCESS AND TIMELINE – RFC PROCES EN TIJDSLIJN
General timeline RFC – algemene tijdslijn RFC
Like all Interreg Europe projects, the RFC project is carried out in two phases:
Phase 1 - interregional learning (aug 2019 – july 2022):
This phase last 3 years mostly dedicated to exchange of experience on EU, regional and local scale.
-

-

EU scale
o 1 x preparation meeting with EU partners
o 7 x study visits and thematic workshops with EU partners
o 2 x policy improvement workshops in EU
o 1 x Final conference in EU
6 x regional stakeholder meetings in the own region (also following the structure of the six
thematic workshop topics, see above for the the six layers)
15 x local project meetings = 3 x 5 fortress cities/fortresses (analysis-vision-action)

In order to reach the goal of setting up action plans, some steps are needed and provided on a local
and regional scale. The standard method of analysis, vision development and action plans are
provided for this. Information days are organized at the beginning and the end of this phase and at
the end two workshops are also planned to improve the policy in this phase.
Phase 2 – monitoring and the implementation of each action plan (july 2022 – july 2023)
This phase lasts one year and is dedicated as follow up of the action plans, this phase is more
local/regional as on-the-ground- work begins. Also some pilot actions can be tested and supported.

Zoals alle Interreg Europe-projecten wordt het RFC-project in twee fasen uitgevoerd:
Fase 1 - interregionaal leren:
Deze fase duurt 3 jaar vooral gewijd aan de uitwisseling van ervaringen in EU, regio en lokaal.
-

-

EU niveau
o 1 x voorbereidende meeting met EU partners
o 7 x studiebezoeken en thematische workshops met EU partners
o 2 x workshops voor beleidsverbetering in de EU
o 1 x slotconferentie in de EU
6 x regionale bijeenkomsten van stakeholders in de eigen regio (volgt de structuur van de
zes thematische workshops, zie hierboven voor de zes lagen)
15 x lokale project meetings = 3 x 5 vestingsteden/forten (analyse-visie-actie)

Om het doel van actieplannen te bereiken, zijn enkele stappen nodig. Hiervoor wordt de geijkte
methode van analyse, visie en actieplan voorzien op lokale en regionale schaal. Aan het begin en het
einde van deze fase worden infodagen georgainseerd en op het einde zijn ook twee workshops
gepland om het beleid in deze fase te verbeteren.
Fase 2 - monitoring en de implementatie van elk actieplan
Deze fase duurt één jaar en is gewijd aan de follow-up van de actieplannen, deze fase is meer lokaal /
regionaal als het werk ter plaatse begint. Ook kunnen enkele pilotacties worden getest en
ondersteund.
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Location specific timeline RFC Antwerp – locatiespecifieke tijdslijn RFC Antwerpen

In the proposed timing of 1 analysis - 2 vision development - 3 drawing up an action plan, the
staff time of the coordinator will be used in every fortress city or fortress in 6 time blocks of 2
working weeks, divided into 1 time block per semester / per fortified city or fortress. Working
towards a project meeting (3 per fortress city / fortress) and / or a regional stakeholder meeting (RSG
1 to 6)
Proposal order to organize 1 x RSG in each fortified city / fort (Regional Stakeholders Group):
-

RSG 1 (sem 1): KOM - Kick Off Meeting in Antwerp
RSG 2 (sem 2): Mechelen
RSG 3 (sem 3): Lier
RSG 4 (sem 4): Dendermonde
RSG 5 (sem 5): Herentals
RSG 6 (sem 6): Lillo and Zandvliet

Note: based on the budget provided, the staff deployment corresponds to rounded 9 days per
semester or converted 2 working weeks per fortified city / fort (for exact numbers, see project
definition RFC pie distribution p.50). This method ensures that personnel time can be adequately
monitored and this also gives, for example, the possibility of being employed on a regular basis and
for longer periods at the city services themselves (if possible and if there is room for that).

In de vooropgestelde timing van 1 analyse – 2 visie ontwikkeling – 3 opmaak actieplan zal in elke
vestingstad of fort de personeelstijd van de coördinator ingezet worden in 6 tijdsblokken van 2
werkweken, ingedeeld in 1 tijdsblok per semester/per vestingstad of fort. Telkens toewerkend naar
een project meeting (3 per vestingstad / fort) en/of een regional stakeholders meeting (RSG 1 tem 6)
Voorstel volgorde organisatie van 1 x RSG in elke vestingstad / fort (Regional Stakeholders Group):
-

RSG 1 (sem 1): KOM – Kick Off Meeting in Antwerp
RSG 2 (sem 2): Mechelen
RSG 3 (sem 3): Lier
RSG 4 (sem 4): Dendermonde
RSG 5 (sem 5): Herentals
RSG 6 (sem 6): Lillo and Zandvliet

Nota: vanuit het voorziene budget komt de personeelsinzet overeen met afgerond 9 dagen per
semester of omgerekend 2 werkweken per vestingstad / fort (voor exacte aantallen zie
projectdefinitie RFC taartverdeling p.50). Deze werkwijze maakt dat personeelstijd voldoende
bewaakt kan worden en dit geeft bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om op regelmatige basis en
langere periodes bij de stadsdiensten zelf tewerk gesteld te worden (indien mogelijk en als daar
ruimte voor is).
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Workplan and main outputs per year – werkplan en belangrijkste outputs per jaar

2019 timeline (semester 1)
•

•

Meetings
o August: official start project – officiële start van het project
o 16-17 sept: preparation meeting in Brussels – voorbereidende meeting in BXL
o 25-26-27 nov: kick-off meeting (KOM), study visit 1 in Antwerp and thematic workshop 1
on preservation of cultural and military heritage
o 28-29 nov: EFFORTS congress in Antwerp
o Sept-dec: several meetings in the fortress cities - used for notification of the project,
mostly for preparation of KOM in Antwerp – this period counts as the first regional
stakeholdersmeeting (RSG1)
Content
o Dec: analysis + preparation of partnership agreements fortress cities / fortresses

2019
jan

feb

mrt

april

mei

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

semester 1

semester >
phase >

PHASE 1 : INTERREGIONAL LEARNING

steps >

(1) Analysis in each fortress city / fortress
prep
BXL
(BE)

study visits >
thematic
workshops >
regional
stakeholders
meeting >

SV 1
Antw
(BE)
TWS
1
< RSG 1 >

infoday >
local project
meetings >
RFC timeline 2019 – RFC tijdslijn 2019
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2020 timeline (semester 2 + 3)
• Meetings
o Jan: preparation of partnership agreements with fortress cities / fortresses
o April: start development vision – also project meetings (MP) in each fortress cities and
fortresses
o 25-26 April on European Fortress Day / May Fortress Belt Day (first infoday)
o May: Regional Stakeholder Group Meeting 2 held in the region
o June: study visit 2 Teruel (Spain) and thematic workshop 2 on nature and environment
management/maintenance
o Sept: study visit 3 Usti (Czech Republic) and thematic workshop 3 on economic aspects
o Okt: Regional Stakeholder Group Meeting 3 held in the region
• Content
o Feb: signing of partnership agreements
o Mrt: finalization analysis, stakeholders analysis and meetings

2020
jan

steps >

mrt

april

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

semester 3

PHASE 1 : INTERREGIONAL LEARNING
(1)

(2) Vision development in each fortress city / fortress
SV 2
Teruel
(SP)
TWS
2

study visits >
thematic
workshops >
regional
stakeholders
meeting >

SV 3
Usti
(CZ)
TWS
3

RSG 2

RSG 3

X

infoday >
local project
meetings >

mei

semester 2

semester >
phase >

feb

Lillo
ZV

Me

Lier

He

De

Lillo
ZV

Me

Lier He

RFC timeline 2020 – RFC tijdslijn 2020
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2021 timeline (semester 4 + 5)
•

•

Meetings
o Jan: study visit 4 Magdeburg (Germany) and thematic workshop 4 on social use
o Feb: finalization of vision
o Mrt: Regional Stakeholder Group Meeting 4 held in the region
o May: study visit 5 Komotini (Greece) and thematic workshop 5 on urbanism
o Sept: study visit 6 Cluj (Romania) and thematic workshop 6 on innovation
o Okt-dec: discussion action plans with stakeholders
o Dec: study visit 7 Presov (Slowakia) and first policy improvement workshop
Content
o April: start drafting action plans

2021
jan

steps >

study visits >
thematic
workshops >

mrt

april

mei

juni juli

semester 4

semester >
phase >

feb

aug

sept

okt

nov

dec

semester 5

PHASE 1 : INTERREGIONAL LEARNING
(2)

(3) Action plan in each fortress city / fortress

SV 4
Magd
(GE)
TWS
4

SV 5
KOMO
(GR)
TWS
5

regional
stakeholders
meeting >

SV 6
CLUJ
(RO)
TWS
6

RSG 4

SV 7
PRESOV
(SK)
policy
WS 1

RSG 5

infoday >
local project
meetings >

De

Lillo
ZV

Me

Lier

He

De

Lillo
ZV

Me

Lier

He
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2022 timeline (semester 6)
•

•

Meetings
o Mrt: RSG 6
o Mrt: infoday 2
o April: Final conference in Teruel (Spain)
Content
o May-July: finalization action plan

2022
jan

steps >

mrt

mei

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

PHASE 1 : INTERREGIONAL LEARNING
(3)
FINAL
CONF
(SP)
Policy
WS 2

study visits >
thematic
workshops >
regional
stakeholders
meeting >

RSG 6
X

infoday >
local project
meetings >

april

semester 6

semester >
phase >

feb

De
RFC timeline 2022 – RFC tijdslijn 2022
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RFC promotor and partner tasks – taken van de RFC promotor en partner

52

IV. RFC PRODUCT INFORMATION – RFC PRODUCT INFORMATIE

Output and expectations – output en verwachtingen
RFC promotor tasks – taken van de RFC promotor
•

•

•

Coordination + network - coördinatie + netwerk
o Partner on European level - Medepartner op Europees niveau
o Coordination on regional and local level - Coördinatie op regionaal en lokaal niveau
o Stakeholders cooperation – stakeholder samenwerking (Provincie Antwerpen, Simon
Stevin Stichting, EFFORTS, IGEMO, experten …)
o Input of Regional Landscape colleagues + expertise - inzet van RL-collega’s + expertise
Meetings
o 9 x EU-Meetings
 1 x preparatory meeting - voorbereidende meeting
 7 x study visits + thematic workshops – deelname studiebezoeken + thematische
workshops
 1 x final conference – slotconferentie
o 6 x Regionale Stakeholder Meetings (alternating between fortified cities/fortresses alternerend tussen vestingsteden/forten)
o 15 x local project meetings – lokale project meetings
Content (staff employment) – inhoudelijk (personeelsinzet)
o Action plan - actieplan
 1 x main action plan - hoofdactieplan
 6 x sub-action plans per fortress city / fortress (linking themes) deelactieplannen per vestingstad/fort (koppeling thema’s)
o Joint scenario / brochure with results - gezamenlijk draaiboek/brochure met resultaten
o Ongoing: knowledge sharing, consultation, press, information days ... - doorlopend:
kennisdeling , overleg, pers, infodagen …
o Possibility extra expertise on request (limited budget, eventually cofunding) mogelijkheid extra expertise op aanvraag (beperkt budget, eventueel mede-financiering)

RFC partner fortress city/fortress tasks – taken van de RFC partner van de vestingstad/fort
•
•

•

•

1 x Point of contact per fortress city or fortress – contactpunt per vestingstad of fort
Meetings
o Regionale Stakeholder Meetings for the points of contact - voor de contactpunten
 1 x fellow partner in co-operation - mede host ism promotor
 5 x participation - deelname
o 3 x local project team involved services (heritage, environment, spatial planning,
recreation)- betrokkenen diensten (erfgoed, milieu, ruimtelijke planning, recreatie)
o 1 x participation possible until EU meeting with study visit + thematic workshops
deelname mogelijk tot EU meeting met study visit + thematic workshops
Content - inhoudelijk
o intention translating actions into policy, structural and transparant cooperation - intentie
doorvertalen acties naar beleid, structurele en transparante samenwerking
o supply information, data - aanleveren informatie, data …
Financial: contribution and co-financing per fortress city / fortress - bijdrage en cofinanciering per
vestingstad/fort
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Financial overview + cofinancing plan – financieel overzicht + cofinacieringsplan

2018

2019

2020

2021

2022

Sem 0
EUR

Sem 1
EUR

Sem 2
EUR

Sem 3
EUR

Sem 4
EUR

Sem 5
EUR

Sem 6
EUR

1: Staff costs
- preparation
- staff costs
- staf expert
- phase 2
2: Admin. costs
(15% staff cost)
3: Travel /
Acommodation
costs
- preparatory
meeting (BE)
- SV 1 kick-off
meeting (BE)
- SV 2 (SP)
- SV 3 (CZ)
- SV 4 (GE)
- SV 5 (GR)
- SV 6 (RO)
- SV 7 (SK)
- final conf (SP)
4: External
expertise
- first level
control
- promotion
costs
- kick-off
meeting
- external
support
drafting AP
- local events
stakeholder
- participation
external
stakeholders
(travel+acom)

2 000
2 000

18 500

22 200

20 500

20 500

22 000

20 500

18 000
500

20 000
2 200

20 000
500

20 000
500

20 000
2 200

20 000
500

nvt

2 775

3 330

3 075

3 075

3 330

3 075

2 550

4 250

1 700

4 250

Total

2 000

2 550

7 000

2023
Sem 7
EUR

Sem 8
EUR

5 475

5 475

5 475

5 475

8,5

2 550

15 300

7

21,5

3 450

3 450

4 950

10 600

2 550
17 050

1 250

1 250

1 250

1 250

2 500

7 500

1 500

4 500

1 700

1 700
2 550

1 500

5 000

28 275

%

137 350
2 000
118 000
6 400
10 950
18 660

2 550
2 550
1 700
1 700
1 700
2 550
2 550
46 500

2 550
1 700

1 500

500

Tot
EUR

63

5 000
8 000

10 000

18 000

500

500

500

500

500

3 000

1 700

1 700

1 700

850

2 550

8 500

31 530

31 275

30 225

40 380

43 175

5 475

5 475

217 810

100

RFC financial overview and budget lines – RFC financieel overzicht en budgetlijnen
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ERDF
85 %

PROV
A’PEN

PROV
O-VL

4,5 %

0,46 %
*

STAD A’PEN
LILLO
ZV
1,004 %
**

1,004 %

STAD
MECH

STAD
LIER

STAD
HE

STAD
DE

2,008 %

2,008 %

2,008 %

2,008 %

116 747,5

6 180,75

630,6

1 379

1 379

2 758

2 758

2 758

2 758

15 631,5

839,7

85,7

187

187

375

375

375

375

14 450

688,5

70,2

154

154

307

307

307

307

39 525

2 092,5

213,5

467

467

934

934

934

934

185 138,5

9 801,5

1 000

2 187

2 187

4 374

4 374

4 374

4 374

RFC cofinancing plan
RFC cofinancieringsplan

* 0,0045911574307883
** 0,010040861301134
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RFC ‘general’ pie: total budget division – RFC ‘algemene’ taart: totale budgetverdeling

RFC ‘general’ pie division – RFC taartverdeling van het totale budget

1. Staff costs – personeelskosten (63 %)
The majority of the total budget goes to the deployment
of personnel, mainly in phase 1 in the period August 2019 July 2022 (57%).

Het grootste deel van het totale budget gaat naar inzet
van personeel, voornamelijk in fase 1 in de periode
augustus 2019 – juli 2022 (57%).

2. Administration costs – administratiekosten (8,5 %)
These overhead costs are a fixed percentage of 15%
calculated on personnel costs of phases 1 and 2 (excluding
preparation).

Deze overheadkosten zijn een vast percentage van 15%
berekend op personeelskosten van fase 1 en 2 (excl.
voorereiding).

3. Travel and acommodation costs – reis- en verblijfskosten (7 %)
This budget is for travel and accommodation costs of the
Dit budget dient voor reis- en verblijfkosten van de
project promoter for attending study visits and thematic
projectpromotor voor het bijwonen van de
workshops abroad.
studiebezoeken en thematische workshops in het
buitenland
4. External expertise – externe expertise (21,5 %)
Within this budget, the most important part is the
deployment of expertise (8%) with the proposal to
distribute it equally among the fortified cities and
fortresses, so that location and context-specific expertise
can be deployed. A European project goes hand in hand
with the mandatory appointment of FLC (First Level
Controller) in relation to declarations, costs are also
possible in connection with recognizability and promotion,
the organization of the kick-off meeting in Antwerp (end
of November 2019) and then there is also support for the
organization of local stakeholder meetings and / or
information days and last but not least there is the
enormous asset a budget with which local stakeholders
can participate once in foreign study visits and workshops
(depending on the theme).

Binnen dit budget is het belangrijkste onderdeel de inzet
van expertise (8%) met als voorstel die gelijk te verdelen
onder de vestingsteden en forten waardoor locatie en
contextspecifiek deskundigheid kan worden ingezet. Een
Europees project gaat samen met de verplichte aanstelling
van FLC (First Level Controller) ifv declaraties, daarnaast
zijn er ook kosten mogelijk ifv kenbaarheid en promotie,
de organisatie van de kick-off meeting in Antwerpen (eind
november 2019) en dan is er ook nog ondersteuning voor
de organisatie van lokale stakeholders bijeenkomsten
en/of infodagen en als laatste is er ook nog de enorme
troef een budget waarmee lokale stakeholders 1 x mee
kunnen participeren in buitenlandse studiebezoeken en
workshops (afhankelijk van het thema).
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RFC ‘staff’ pie: time and budgetdivision per year per fortress city / fortress – RFC ‘personeels’ taart:
tijds- en budgetverdeling per jaar per vestingstad / fort

RFC ‘staff’ pie division – RFC taartverdeling van personeelsinzet

EUR
STAFF COSTS *
1. general
coordination + admin
- EU partners network
- regional/local
stakeholders network
- RL-office network
- admin: declaration,
reporting
2. meetings
- 9 x EU meeting
- 6 x RSG
- 15 x local group
- 2 x infodays
3. content (analysis,
vision, action)
- Lillo
- Zandvliet
- Mechelen
- Lier
- Herentals
- Dendermonde
Total staff
FTE / VTE **

%

124 400

2019
Sem 1

2020
Sem 2

Sem 3

2021
Sem 4

Sem 5

2022
Sem 6

414,6

18 500
14,9%

22 200
17,8%

20 500
16,5%

20 500
17,8%

22 200
16,5

20 500
16,5%

days

21 770

17,5%

72,6

10,8

12,9

12

12

12,9

12

9 330
6 220

7,5%
5%

31,1
20,7

4,6
3,1

5,5
3,7

5,1
3,4

5,1
3,7

5,5
3,4

5,1
3,4

3 110
3 110

2,5%
2,5%

10,4
10,4

1,6
1,6

1,85
1,85

1,7
1,7

1,85
1,85

1,7
1,7

1,7
1,7

21 770
9 900
6 000
4 500
1 370
80 860

17,5%
8%
4,8%
3,6%
1,1%
65%

72,6
33
20
15
4,6
269,5

10
5
5

14
8
3
3

10
4
3
3

14
8
3
3

40,2

12,3
4
3
3
2,3
48

44,6

44,6

48

12,3
4
3
3
2,3
44,6

8 086
8 086
16 172
16 172
16 172
16 172

6,5%
6,5%
13%
13%
13%
13%

27
27
53,9
53,9
53,9
53,9

4,1
4,1
8
8
8
8

4,8
4,8
9,6
9,6
9,6
9,6

4,5
4,5
8,9
8,9
8,9
8,9

4,5
4,5
8,9
8,9
8,9
8,9

4,8
4,8
9,6
9,6
9,6
9,6

4,5
4,5
8,9
8,9
8,9
8,9

414,6

61,7
0,6

73,8
0,7

68,3
0,7

68,3
0,7

73,8
0,7

68,3
0,7

122 600

* staff cost phase 1 = average of 300 euro/day – gemiddelde van 300 euro/dag
** FTE Full-time equivalent – VTE voltijdsequivalent
12 months x 20 days = 240 – ca. 40 holidays = 200 d per year / 100 d per semester
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V. THE BENEFITS OF INTERREG EUROPE – DE VOORDELEN VAN INTERREG EUROPE

The goal = improvement of policy – het doel = te verbeteren beleid
The main goal in RFC, just like in all Interreg Europe projects is to improve the practices / policies
among local and regional authorities.
Het belangrijkste doel van RFC is, net als bij alle Interreg Europe-projecten, het verbeteren van de
praktijken / beleidsmaatregelen van lokale en regionale overheden.

Improvement on regional level – verbeteringen op regionaal niveau
On on a regional level there are no specific actions towards fortress cities – op regionaal niveau zijn
er geen specifieke acties richting de vestingsteden
Actually there is no real knowledge or improvement of fortress cities at all on Provincial/Regional
Level. And in practice it appears that the fortress structures start to disappear. There are multiple
aspects that can be improved by the policy instrument. The policy plan that is the most suitable is the
Framework plan of the Fortress Belt around Antwerp. This Policy Plan handles the fortresses around
Antwerp. But surprisingly the fortress cities around Antwerp are not included.
Het beleidsplan en het kaderplan behandelen de forten rond Antwerpen. Maar verrassend genoeg
zijn de vestingsteden rond Antwerpen niet inbegrepen. Eigenlijk is er op provinciaal / regionaal niveau
helemaal geen echte kennis of verbetering van deze kwestie. En in de praktijk blijkt dat de
vestingswerken beginnen te verdwijnen. Er zijn meerdere aspecten die door het beleidsinstrument
kunnen worden verbeterd.
Service Area Oriented policy in the Province of Antwerp and East-Flanders
Improvement Framework Plan Fortress Belt Antwerp
Gebiedsgericht beleid in de Provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen
Verbetering van Kaderplan Fortengordel

www.fortengordels.be
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Improvement on local level – verbeteringen op lokaal niveau
On local level there are many policies or processes that have a direct relation with the RFC topic
• The importance of open space: One of the current aspects in urbanized Flanders (the most build
area in Europe) is the important preservation of open space, because there is a certain economic
pressure of city development. If nothing happens the old structures of defensive walls, gates,
ramparts and canals will start to disappear. Fortunately most of these structures are still present and
visible and belong to a (often still green) city edge. The popluation prediction growth also states that
more and more people will live in cities which also increases the importance of open space.
• Demarcation plans: In this matter each of the fortress cities involved have made or are making a
demarcation plan (regional cities, small urban areas, port of Antwerp). This demarcation process is
more than delineating an area or it pulling a line. It is not only about living and working themes, it
also includes urban green areas, community and utilities, recreation, ... This multiple themes will be
investigated through thematic workshops, this will help to improve the ‘urban edge’ under pressure.
• Flemish strategic projects: It is also striking that the fortress cities are covered in different current
Flemish strategic projects. The green-blue approach, heritage, recreation, development … are
returning elements in the solutions. In practice it appears that the integrated aspect and border
crossing development are a difficult matter. The strategic projects can benefit from the specific
subject of this city walls or ‘urban edges’ of the former fortress cities. The RFC program and research
will deepen the aspect and will uncover many challenges and new opportunities.
• Municipal structure or masterplans: the aforementioned objectives are often translated further on
local level into specific plans where the fortified heritage often plays a prominent role for nature,
water, recreation and experience among other things. In most cases the local authorites struggle
with similar problems or challenges towards actual operation an realization. This is also the case with
the fortress cities in the Antwerp region. To give an example:
- In Lillo the ten year old masterplan is about to carried out, urgent issues are to go for full or partial
renovation, also the expensive port location or big parking lot are being questioned …
- In Zandvliet a spatial development plan can have a tribute to the preservation of the fortress city
and city wall. (this fits in context of the structural plan for the district)
- In the city of Lier many plans are made for the city belts such as Pallieterland, BWMSTR scan and
the management plan for the westside of the second/outer belt. This plans are waiting to be
operationalized with for example new bridges and public spaces. Also the fortress of Lier, just outside
the city, plans are made but never carried out.
- The situation of Mechelen is to be further investigated, a certainty is that the city has high
ambitions for open space and climate. A vision and plan has been developed for the city wall and
focusses mostly on mobility because the heritage functions fully as a ringroad for the city
- The city wall of Herentals is part of a masterplan that is translated into a spatail development plan,
this masterplan has to be further detailed also for the south side of the city in a more urban context.
- The situation of Dendermonde is also to be further investigated, apparently many plans have
already been made here to redevelop the important of military heritage, such as spatial structure
plan and Multiple Years Planning. However these plans have not been converted into actions either.
59

masterplan and RUP
fortress Lillo
masterplan en RUP
voor het fort van Lillo

structure plan BerendrechtZandvliet structuurplan
preliminary
investigation
fortress Lier
vooronderzoek
masterplan Lier

redesign city wall
ring’ Mechelen
herinrichting vesten Mechelen

Masterplan
Olympiadelaan
Herentals

Multiple Years Planning Dendermonde (2020-2025)
Meerjarenplanning Dendermonde

spatial structure plan Dendermonde
ruimtelijk structuurplan Dendermonde
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Op lokaal niveau zijn er veel beleid of processen die een directe relatie hebben met RFC
• Het belang van open ruimte: een van de huidige aspecten in verstedelijkt Vlaanderen (het meest
bebouwde gebied van Europa) is het belangrijke behoud van open ruimte, omdat er een zekere
economische druk is op stadsontwikkeling. Als er niets gebeurt, zullen de oude structuren van
verdedigingsmuren, poorten, wallen en kanalen verdwijnen. Gelukkig zijn de meeste van deze
structuren nog steeds aanwezig en zichtbaar en behoren ze tot een (vaak nog groene) stadsrand. De
voorspelling van de bevolkingsgroei stelt ook dat meer en meer mensen in steden zullen wonen, wat
ook het belang van open ruimte vergroot.
• Afbakeningsplannen: In deze kwestie heeft elk van de betrokken vestingsteden een afbakeningsplan
gemaakt of aan het maken (regionale steden, kleine stedelijke gebieden, haven van Antwerpen). Dit
afbakeningsproces is meer dan een gebied afbakenen of een lijn trekken. Het gaat niet alleen over
woon- en werkthema's, het omvat ook stedelijke groene gebieden, gemeenschap en nutsbedrijven,
recreatie, ... Deze meerdere thema's zullen worden onderzocht door thematische workshops, dit zal
helpen om de 'stedelijke rand' onder druk te verbeteren.
• Vlaamse strategische projecten: het is ook opvallend dat de vestingsteden voorkomen in
verschillende lopende Vlaamse strategische projecten. De groenblauwe aanpak, erfgoed, recreatie,
ontwikkeling ... zijn terugkerende elementen in de oplossingen. In de praktijk blijkt dat het
geïntegreerde aspect en de ontwikkeling van grensovergangen een moeilijke zaak zijn. De
afbakeningsplannen en de strategische projecten kunnen profiteren van het specifieke onderwerp van
deze stadsmuren of ‘stedelijke randen’ van de voormalige vestingsteden. Het RFC-programma en het
onderzoek zullen het aspect verdiepen en vele uitdagingen en nieuwe kansen blootleggen.
• Gemeentelijke structuur of masterplannen: de bovengenoemde doelstellingen worden vaak verder
op lokaal niveau vertaald in specifieke plannen waar het versterkte erfgoed vaak een prominente rol
speelt voor onder andere natuur, water, recreatie en ervaring. In de meeste gevallen worstelen de
lokale autoriteiten met soortgelijke problemen of uitdagingen in de richting van een daadwerkelijke
realisatie. Dit is ook het geval met de vestingsteden in de regio Antwerpen. Bijvoorbeeld:
- In Lillo wordt het tien jaar oude masterplan uitgevoerd, dringende vragen zijn volledig of gedeeltelijk
renoveren, ook de dure havenlocatie of grote parkeerplaats worden in twijfel getrokken ...
- In Zandvliet kan een ruimtelijk ontwikkelingsplan een eerbetoon zijn aan het behoud van de
vestingstad en stadsmuur. (dit past in de context van het structuurplan voor het district)
- In de stad Lier worden veel plannen gemaakt zoals Pallieterland, BWMSTR-scan en het beheerplan
voor de westkant van de tweede / buitenste gordel. Deze plannen wachten om te worden uitgevoerd
met bv. nieuwe bruggen. Ook voor het fort van Lier, net buiten de stad, blijven de plannen liggen.
- De situatie van Mechelen moet nader worden onderzocht, een zekerheid is dat de stad hoge
ambities heeft voor open ruimte en klimaat. Er is een visie en plan ontwikkeld voor de stadsmuur en
richt zich vooral op mobiliteit omdat het erfgoed volledig functioneert als een ringweg voor de stad
- De vesten van Herentals maken deel uit van een masterplan dat is vertaald in een RUP, het
masterplan moet worden gedetailleerd ook voor de zuidkant met een meer stedelijke context.
- De situatie van Dendermonde moet ook verder worden onderzocht, blijkbaar zijn hier al veel
plannen om het militaire erfgoed te herontwikkelen, zoals beschreven in het ruimtelijk structuurplan
en ook de Meerjarenplanning. Deze plannen blijven voorlopig liggen.
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RFC knowledge exchange resulting into improved policy and action plans – RFC kennisuitwisseling resulterend in verbeterd
beleid en actieplannen
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The method = shared knowledge and expertise – de methode = gedeelde kennis en expertise

The RFC project gives the possibility to be part of a larger EU network facing similar problems
and challenges regarding fortified heritage. The European partners contribute all for sharing
knowledge within the EU network on environment, heritage, landscape architecture, recreation,
funding, policy plans and implementing in projects.
The RFC project will also bring regional and local stakeholders together and build some kind of a
network of fortress cities around Antwerp and maybe further at the Flemish level.
•
•
•

The Province of Antwerp and The Province of East
Flanders, Department of Space (Environment),
Heritage and Mobility
The cities of Dendermonde, Herentals, Mechelen, Lier
and Antwerp (Zandvliet/Lillo) - multiple services
(urban planning, recreation, environment, heritage …)
Local experts/associations in the fortress cities

•
•
•
•
•
•

IGEMO (intercommunal)
IOED (real heritage service)
Simon Stevin Stichting
VRP (flemish association for spatial planning)
educational institutions urbanism and spatial
planning, landscape architecture
Private owners

As main result there will be 1 common action plan for all of the fortress cities and fortresses in the
region.
On local level six sub action plans will be made following the thematic topics (the six layers: heritage,
environment, recreation, financial, design, innovation).
This experience will be shared on EU and regional scale which means that the local actions will be
shared among fortress cities / fortresses.

Het RFC-project biedt de mogelijkheid deel uit te maken van een groter EU-netwerk dat met
vergelijkbare problemen en uitdagingen met betrekking tot versterkt erfgoed wordt geconfronteerd.
De Europese partners dragen allemaal bij aan het delen van kennis binnen het EU-netwerk over
milieu, erfgoed, landschapsarchitectuur, recreatie, financiering, beleidsplannen en uitvoering in
projecten.
Het RFC-project zal ook regionale en lokale belanghebbenden samenbrengen en een soort netwerk
van vestingsteden rond Antwerpen en misschien verder op Vlaams niveau bouwen.
•
•
•

Provincie Antwerpen en Oost-Vlaanderen,
Department ruimte, erfgoed en mobiliteit
De steden Dendermonde, Herentals, Mechelen, Lier
en Antwerpen (Zandvliet/Lillo) – meerdere diensten
(ruimtelijke planning, recreatie, milieu, erfgoed …)
Lokale experten/verenigingen in de vestingsteden /
forten

•
•
•
•
•
•

IGEMO (intercommunale)
IOED (intergemeentelijke onroerend erfgoed)
Simon Stevin Stichting
VRP (vlaamse vereniging ruimtelijke planning)
onderwijsinstellingen stedenbouw en ruimtelijke
ordening, landschapsarchitectuur
Private eigenaars

Als belangrijkste resultaat wordt er 1 gemeenschappelijk actieplan gemaakt voor alle
vestingsteden en forten in de regio.
Op lokaal niveau worden zes subactieplannen opgesteld volgens de thematische onderwerpen (de
zes lagen: erfgoed, milieu, recreatie, financieel, ontwerp, innovatie).
Deze ervaring zal worden gedeeld op EU- en regionale schaal, wat betekent dat de lokale acties
zullen worden gedeeld tussen vestingsteden / forten.
63

