RECAPTURE THE FORTRESS CITIES

Regionale Stakeholder Meeting

FORTEN, VISIE EN FINANCIERING
Samenwerking tussen stakeholders: overheden, middenveld en privé-sector
in het ontwikkelen van vestingserfgoed
Lier, dinsdag 22 Juni 2021, 8u.30- 13u.30
Online event (Zoom)

RECAPTURE THE FORTRESS CITIES
Interreg Europe ‘Recapture the Fortress Cities’ (RFC) gaat over een ‘herovering’ van versterkt
erfgoed, meer specifiek richting meer klimaatbestendige, innovatieve en duurzame
ontwikkeling van historische vestingsteden en forten. Het RFC project is een intensieve
Europese samenwerking en wordt regionaal gecoördineerd vanuit de Antwerpse Regionale
Landschappen - de Voorkempen (RLDV), Rivierenland (RLRL), Kleine en Grote Nete (RLKGN) en
Schelde-Durme (RLSD).
In het kader van het EU Interreg Project RECAPTURE THE FORTRESS CITIES worden in
Vlaanderen vijf regionale stakeholders-meetings georganiseerd :
20 januari 2021 : Vestingsteden en forten in groen en blauw (Dendermonde) zie link voor info
22 juni 2021 : Forten, visie en financiering (Lier)
September / oktober 2021 : Recreatie, toerisme en beleving (Mechelen)
Januari 2022 : Ruimtelijke planning en landschapsarchitectuur (Herentals)
Mei 2022 : Innovatie en opbouw van netwerken, open erfgoed en publiekswerking (Antwerpen)

Deze stakeholder meeting wil de plannen van de stad Lier toetsen aan het aspect ‘Forten, Visie
en Financiering’. Hoe komen sites en steden tot de nodige financiële constructie om hun visie
op hun erfgoed uit te werken ? De meeting wil de deelnemers informeren over de verschillende
financieringsmogelijkheden voor versterkt erfgoed, wil inspireren door het tonen van
voorbeelden van geslaagde projecten, en wil vooral de stad Lier aan het woord laten, over zijn
visie, intenties en plannen met het versterkt erfgoed.
 Deelname aan het online event is gratis, maar inschrijving vooraf wordt gevraagd op
info@efforts-europe.eu, ten laatste op vrijdag 18 juni 2021.
PROGRAMMA STAKEHOLDERS MEETING
8u.15 Inloop
8u.30 Start
-

Technische informatie (Entity One - 5 min)
Raf Deroo (moderatie, agenda - 5 min)

-

Voorstellingsronde (10 min)

-

9u.00 Voorstelling Stad Lier
o Rik Verwaest, schepen stad Lier (lokale economie, roerend erfgoed, musea,
toerisme, jeugd, evenementen): inleiding over toekomstplannen Fort Lier –
reden deelname aan RFC Interreg Europe (10 min)
o Stéphanie D’Hulst, deskundige Onroerend Erfgoed stad Lier: situering fort en
historische schets en evolutie tot en met vandaag / Gino Verbiest, consulent
Ruimtelijke Planning stad Lier: intenties masterplan Fort Lier, algemene
context o.a. BWMSTR scan, beleidsplan ruimte (15 min samen)
o Wim Debaene, Regionale Landschappen en projectleider Recapture the
Fortress Cities: RFC project en masterplan Fort Lier in opmaak (10 min)
o Maarten Michiels: architect, voorstelling KUL-thesis Fort Lier (+video) (10 min)
Vraag en antwoord (chat).

-

10u10 Korte koffiepauze (5 à 10 min)

-

10u15 : Inspiratie van andere forten met herbestemming en verduurzaming erfgoed
(elk 15 min ):
o Luc Olyslager, Simon Stevin Advies, Fort Liezele haalbaarheidsstudie
o Tom van Nouhuys, directeur Forteiland Pampus, Duurzaam vooruit met
historie - zelfvoorzienend fort / energietransitie + camping / crowdfunding
o Michiel Van Balen, Miss Miyagi: herbestemmingen in erfgoed, HAL 5 Leuven
Vraag en antwoord (chat).

11u.15 Pauze
-

11u.30 Financiering (elk 10 min) :
o Kathleen Mostien, Dienst Europa Provincie Antwerpen, casus Fort Duffel
restauratie, nieuwe Europese programma’s en Europese calls
o Steve D’Hulster, schepen stad Mortsel (FORT4, klimaat en openbaar groen,
mobiliteit, communicatie en participatie). Casus Fort 4 en de dakrestauratie en
financiering

o Elke Denissen, Agentschap Onroerend Erfgoed: financieringsmogelijkheden en
toekenning, premie mogelijkheden voor restauratie van forten bij bescherming
o Hans De Schryver, Agentschap Natuur en Bos en projectleider Gebiedsgerichte
werking: financieringmogelijkheden en toekenning, casus
o Tinne Marguillier, Growfunding, Belgisch civic crowdfunding platform: Hoe laat je je
publiek participeren in erfgoed? Casus van PARCUM/Abdij van het park in Leuven

Vraag en antwoord (chat)
-

13u.00 Wim Debaene, samenvatting

-

13u.10 Philip De Koninck, deskundige participatie stad Lier: toelichting
participatietraject, enquête

-

13u.15 Marleen Vanderpoorten, schepen stad Lier (participatie, onroerend erfgoed,
wijkwerking, wonen, patrimonium, tewerkstelling): besluit en bedanking.

13u.30 Einde

#Lier #RecapturetheFortressCities

#RFC

Contact, inschrijvingen en vragen : info@efforts-europe.eu
Online Zoom organisatie : EntityOne

