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- Duurzaamheid is de balans tussen ecologische, economische en
sociale belangen voor het heden en de toekomst. 

TWEE DEFINITIES  VAN DUURZAAMHEID

- Duurzaamheid slaat terug op energietoepassingen, goed  
voor het milieu, voor het comfort en voor het financiële luik



TOOLBOX VOOR HET DUURZAAM MAKEN VAN FORTEN, VESTINGEN OF ANDERE MILITAIRE GEBOUWEN



FORT PAMPUS



Forteiland Pampus gaat duurzaam 

Pampus is een showcase voor de 
energietransitie en voor het verduurzamen 
van erfgoed.

Eerste stap
De plaatsing van een biovergister (juni 
2020) was de eerste stap naar duurzame 
zelfvoorzienendheid. Deze innovatieve 
installatie, de Circ BioDigester 50, zet het 
organisch afval van het eiland om in groene 
energie en plantvoeding. Op Pampus wordt 
het bioafval niet meer afgevoerd, maar 
omgezet in biogas dat de keuken van het 
huidige én toekomstige entreegebouw van 
energie voorziet.

De volgende stap in de verduurzaming van het 
eiland Pampus is het installeren van een 
nieuwe waterinstallatie. Door middel van een 
innovatieve filtering kan het forteiland, net als 
vroeger, zijn eigen drinkwater winnen.



Fort Everdingen aan de 
Lek

Op Fort Everdingen bevindt zich een 
ingenieus waterfiltersysteem, dat 
bij de bouw van het fort werd 
aangelegd om bij een langdurige 
belegering voldoende schoon 
drinkwater ter beschikking te 
hebben. Regenwater wordt via het 
dak gefilterd en komt via speciale 
druipkokers in een ondergronds 
waterbassin terecht. Brouwerij 
Duits&Lauret, sinds 2015 gevestigd 
in Fort Everdingen, heeft dit 
filtersysteem vernieuwd om het 
fortwater duurzaam te kunnen 
gebruiken in het brouwproces 
(grondstof, koeling en verwarming 
van het brouwwater). 
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ICOFORT

Identificatie van de waarden van fortificatiewerken:
• Architecturaal-technische
• Territoriale-geografische
• Cultuurlandschappelijke
• Strategische
• Sociaal-antropologische
• Geheugen-educatief
• Historische
• Sociaaleconomische



1.
Case studies van

duurzame militaire 
architectuur



Damme





Fort van Beieren



Fort
De Roovere



STEVENSWEERT
(Nederlands Limburg, Maas)



De originele vestingwal bestaat niet meer. In 
2007 werd begonnen met de reconstructie van 
een klein deel van de vestingwerken aan de 
hand van historisch kaartmateriaal van een 
bastion, ravelijn en bijbehorende gracht 
noordzijde van Stevensweert. Deze zijn nu te 
bezichtigen.



Gravelines langs de Aa
Interreg III B-project Septentrion, 2003-2007



- Ronde weg in natuurlijke materialen
- Biodiversiteit van flora en fauna in tuinen

rondom de vesting
- Aanplantingen op vestingwerken met eerbied

voor architectuur  
- Recreatie en toerisme: elektrisch aangedreven

boten  



2.
Case studies van

duurzame militaire 
architectuur:

probleemgevallen



Antwerpen: opgravingen van de Spaanse omwalling 2002-2019



Antwerpen:
de Keizerspoort
en het Keizersbastion

Opgegraven saillant van het 
Keizersbastion, 2003

Gedemonteerde saillant van
het Keizersbastion opnieuw 
opgesteld in de ondergrondse
Parking aan de Nationale Bank,
actuele toestand



Antwerpen, opgravingen aan de Kipdorppoort en Kipdorpbrug, 2018



Opgraving van de lage batterij van het bastion Kipdorp, 2018



Schets van de heraanleg van de Antwerpse leien ter hoogte van de Kipdorppoort, 2013



3.
Case studies van

duurzame militaire 
architectuur:

fout voorbeeld



FORT 6 (Wilrijk)



Glacis van het binnenfort (reduit) van Fort 6, toestand 2016



‘Compagnie-O ziet hierom het voormalig militair domein als de unieke locatie voor 
deze nieuwe topsportschool. De luwte van het fort zorgt voor een subtiele afscherming 
achter de omwalling. Het bureau meent dat met hun manier van ontwerpen een sterk 
gearticuleerd gebouw de zaken in het domein opnieuw scherp kan stellen. Als het ware 
een nieuwe motor in de machine plaatsen om het geheel weer in de startblokken te 
krijgen.’ 



BESLUIT

• ‘Duurzaamheid en militaire architectuur’ is een vrij nieuw concept: het slaat terug 
zowel op bouwtechnische en bouwfysische aspecten als op een holistische benadering
van het studieobject waarbij een evenwicht tussen cultuur, natuur en bouwhistorie 
centraal staat 

• Duurzaamheid van militaire erfgoed stelt specifieke eisen aan het invullen van nieuwe
functies en aan het integreren van zijn overblijvende relicten in het (stads)landschap: het
militair erfgoed moet steeds gerespecteerd worden in zijn identiteit

• Reconstructie van militair erfgoed op basis van overgebleven fragmenten of relicten dient
vanuit het duurzaamheidsprincipe zoveel mogelijk vermeden te worden indien het
onomkeerbaar is: daarom zijn aarden reconstructies aan te bevelen boven stenen herbouw
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