Version française cliquez ici.

Simon Stevin V.V.C. en de Stichting Menno van Coehoorn hebben de handen in elkaar geslagen om een
project op te zetten rond de Wellingtonbarrière.
Partners in het project zijn tevens de Provincie Namen, Efforts en de Frënn vun der Festungsgeschicht Lëtzebuerg.
Tot vandaag is het belang van de Wellingtonbarrière voor de ontwikkeling van de vestingbouw en militaire bouwkunde
in zowel België, Nederland als Luxemburg onderschat gebleven.
Het project heeft tot doel het uitbouwen van een kennisnetwerk dat uiteindelijk leidt tot een totaalbeeld over de werking
van deze imposante barrière, haar ontsluiting en herbestemming.

Over de Wellingtonbarrière.
Na de val van Napoleon werden op initiatief van de Grote Mogendheden de bouw en aanpassingen van een reeks
versterkingen en vestingen langs de noordgrens van Frankrijk bevolen: de Wellingtonbarrière, een indrukwekkende
verdedigingslinie die met recht een Europese samenwerking genoemd mag worden.
Britten en Nederlanders ontwierpen en bouwden samen de versterkingen en lieten dit deels financieren met Frans
geld.

Colloquium Wellingtonbarrière op 25 april, Citadel van Namen.
Om het project te starten organiseren we op 25 april in de Citadel van Namen een eerste colloquium. Hiervoor nodigen
we verenigingen, stichtingen, maar ook (lokale) historici en andere betrokkenen en geïnteresseerden uit om kennis te
maken met dit project.
Onze ambitie is te inventariseren welke elementen van de Wellingtonbarrière nog zichtbaar zijn, welke geschiedenis ze
hebben, in welke staat ze nog zijn en welke onderzoeksvragen nog openstaan.

Dagprogramma.
09.00 - 09.30 Onthaal
09.30 - 09.45 Verwelkoming.
Marie-Françoise Degembe, diensthoofd cultureel Patrimonium en Erfgoed Provincie Namen.
09.30 - 09.45 Introductie over het project Wellingtonbarrière.
Luc Olyslager - CEO Simon Stevin V.V.C., Dennis van Nieuwenhuijzen - Projectleider Wellingtonbarrière

en Raf Deroo, EU-liaison EFFORTS.
10.15 - 10.45 De Wellingtonbarrière: verleden, heden en toekomst.
David Ross - Project Wellingtonbarrière.
10.45 - 11.30 De Wellingtonbarrièrein de politieke en diplomatieke context.
Prof. Beatrice A. de Graaf - Universiteit Utrecht.
11.30 - 12.00 Les derniers bastions? La théorie de la fortification au début du XIX siècle.
Prof. Philippe Bragard - Université Catholique de Louvain.
12.00 - 12.30 Innovatie in de fortenbouw volgens het polygonaal systeem.
Prof.ir. Piet Lombaerde - Universiteit Antwerpen.
12.30 - 13.00 Towards an intimate and complete military history of the United Kingdom of the Netherlands.
Jurrien de Jong - Nederlands Instituut voor Militarie Historie.
13.00 - 14.15 Lunch.
14.15 - 15.45 Drie workshops naar keuze.
Workshop 1: Ontsluiting en herbestemming.
Workshop 2: Historisch onderzoek van de Wellingtonbarrière.
Workshop 3: Story-telling.
15.45 - 16.00 Plenair samenkomen en afronding.
16.00 - 17.30 Bezoek aan de versterkingen.
Onder begeleiding van Prof.Ir. Piet Lombaerde en Prof. Philippe Bragard.
17.30 - ... Receptie en netwerkmoment.

Inschrijven.
Inschrijven is verplicht, ten laatste op dinsdag 16 april 2019.
De prijs bedraagt 10 euro per persoon.
Betaling door overschrijving op rekeningnummer BE13 9530 5123 2739 BIC CTBKBEBX met vermelding
"Wellington/uw naam/en/of organisatie/aantal deelnemers."

Klik hier voor uw inschrijving.
Uw inschrijving is pas geldig na ontvangst van de overschrijving.
.

bezoek ons op facebook
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