
 

Partners 
 

 

 

Contact 
 

● Region Ústí  
Hoofdpartner 
Tel: +420 475 657 909 
E-mail: drahosova.m@kr-ustecky.cz 
 

● Antwerpse Regionale Landschappen 
Projectpartner, auteur RFC project 
Tel: +32 496 10 38 84 
E-mail: wim.debaene@rldv.be  
 
 

STAY IN   
 

TOUCH 
 
 

RFC Nieuwsbrief: 
Schrijf je in! 

 

  
 

Deze gedrukte publicatie geeft enkel de visie van de auteur weer 
en de autoriteiten van het Interreg Europe programma zijn niet 

verantwoordelijk voor het eventueel gebruik van de informatie die 
erin is opgenomen.ein. 

 
 

 #duurzaamheid_ 
 

 #forten_ 
 

 #erfgoed_  
 
 

 
 

RFC Recapture the Fortress Cities 
heeft als doel strategieën te 

ontwikkelen voor duurzaam herstel, 
onderhoud en exploitatie van 

stedelijke forten en vestingsteden. 
Het project zal op een slimme manier 

militair erfgoed benutten en forten 
terug in het stadsleven brengen. 

 
 

www.interregeurope.eu/rfc 

mailto:drahosova.m@kr-ustecky.cz
mailto:wim.debaene@rldv.be
https://www.facebook.com/InterregEuropeRFC/
https://twitter.com/rfc_fortress
https://www.youtube.com/channel/UCh8osb7WpscMh8nKK8XN-YQ/
http://eepurl.com/gKPje9
http://www.interregeurope.eu/rfc


 

Project 
 

RFC wil de duurzame heropleving van 
erfgoedgebouwen ondersteunen door het 
samenspel van vestingsteden en naburige 
forten in stedelijke regio's te verbeteren.  
 
Er zijn heel wat oude forten en versterkte 
vestingen van grote historische waarde in 
Europa, ontstaan in verschillende 
tijdperken. 
 
Dit versterkte erfgoed bepaalt het beeld 
van het hedendaagse landschap, en de 
strijd en oorlog rond deze steden bepalen 
de huidige grenzen van gemeenten, 
regio's, landen en Europa. 
 

 

 

 
Tip 

 

 

Doel 
● Het regionaal beleid rond bescherming 

en behoud van forten ondersteunen. 

● Belanghebbenden stimuleren om te 
innoveren in nieuw en doeltreffend 
gebruik van het militair erfgoed.  

● Kennis opbouwen en uitwisselen tussen 
partnerregio's. 

● 21 goede methoden verzamelen ter 
verbetering van forten en vestingsteden. 

● Actieplannen in de partnerregio’s om de 
resultaten van het project te evalueren. 

Hoe kan je meedoen? 
● Contacteer onze regionale partners om 

deel te nemen aan de stakeholders 
vergaderingen. 

● Vertel ons over jouw ervaring en/of over 
een inspirerend voorbeeld in jouw regio. 

● Woon onze evenementen bij: lokale 
infodagen bij onze tussentijdse/finale 
conferenties. 

● Schrijf u in op onze nieuwsbrief. 

● Volg ons op sociale media. 

 

http://eepurl.com/gKPje9


 


