
 
Agendatip 
Provincie Antwerpen 

Fortengordel 2018, 100 jaar later 
Zondag 20 mei 2018 – 10 tot 18 uur – meer dan 25 forten in de provincie Antwerpen 
 

Neem je nieuwe kalender voor 2018 erbij en kruis alvast zondag 20 mei aan: meer dan 25 forten uit de binnen- en 

buitengordel rond Antwerpen tonen jou dan exclusief wat zich binnen en rondom hun stevige muren afspeelt! 

 

De forten in onze provincie hebben ook in 2018 heel wat te bieden. Het zijn oases van rust, die een unieke combinatie 

vormen van natuur en historisch erfgoed. Tijdens de Fortengordel kan je dit zelf ontdekken en genieten van talrijke 

bijzondere programma’s. De forthouders werken nu al ijverig aan de voorbereiding van gastvrije onthaalacties, 

historische expo’s, sfeervolle natuurwandelingen, ....en een gevarieerd activiteitenpakket voor jong en oud.  

 

Honderd jaar later blikken we terug op 1918, met een positieve focus op de toekomst. Wat is er voor en na 1918 met 

de forten en hun bewoners gebeurd?  

 

Voor de fietsers voorzien we alvast bijkomende suggestieroutes langs nieuwe deelnemende locaties. 

 

Kom langs op 20 mei en laat je verrassen!  
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Programmatip 

De komende weken en maanden verneem je alles over de programmatie in elk fort. Hou de website 

www.fortengordel.be in de gaten, of informeer je via www.fortengordels.be over het Strategisch Project Fortengordels 

dat het ganse jaar doorloopt. 

http://www.fortengordel.be/
http://www.fortengordels.be/


PRAKTISCHE INFO EVENEMENT 

Wanneer: 

Zondag 20 mei 2018, vanaf 10 uur tot 18 uur 

 

Waar:  

Meer dan 25 forten in de binnen- en buitengordel rond Antwerpen 

 

Deelnameprijs: 

gratis  

 

Website: 

www.fortengordel.be en www.fortengordels.be 

 

Social media: 

Facebookpagina ‘Herover de forten’. 

 

Meer info: 

Beleidsverantwoordelijke: 

Luk Lemmens, N-VA, gedeputeerde voor Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 

Perscontact: Van Impe Faye, adviseur communicatie 

T +32 3 240 51 97, M +32 486 604 602 

E faye.vanimpe@provincieantwerpen.be  

 

Joachim Piens, Coördinator Strategisch Project Fortengordel 

T 03/240 55 62  

E info@fortengordels.be 
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