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Op dit moment heeft u de nagelnieuwe 
eerste editie in handen van de nieuws-
brief van Interreg Vlaanderen-Nederland. 
Hiermee willen we u onder andere infor-
meren over enkele boeiende projecten 
tussen partners in Vlaanderen en in 
Nederland – projecten die dankzij de 
Europese financiële steun mogelijk zijn 
gemaakt. 

Kent u het Interregprogramma Vlaanderen-Nederland? 

Het is opgericht door de Europese Commissie, die streeft 

naar een duurzame en kwalitatief hoogstaande sociaal-

economische ontwikkeling van haar lidstaten. De kern van 

het programma is ‘grensoverschrijdende samenwerking’. 

Binnen de grensregio Vlaanderen-Nederland gaat het om 

het programma ‘Interreg IV Vlaanderen-Nederland 
2007-2013’. Het programma subsidieert projecten die, 

via grensoverschrijdende samenwerking, bijdragen tot 3 

prioriteiten: economie, mens en milieu. Projecten waarbij 

Nederland en Vlaanderen de handen in elkaar slaan en 

zo de grensregio op sociaal en economisch vlak verder 

uitbouwen. 

Interreg IV Vlaanderen – Nederland omvat het grond-

gebied van de 8 provincies in de grensregio. Zij hebben 

samen met de lidstaten Vlaanderen en Nederland het  

programma vorm gegeven. Dankzij het programma werd 

de visie op grensoverschrijdende samenwerking herbeke-

ken. De focus ligt nu vooral op het uitbouwen van troeven 

Het Interregprogramma 
Vlaanderen-Nederland

als duurzaamheid en innovatie. 

Over welke bedragen gaat het precies en hoeveel kan 

Interreg subsidiëren? U moet weten dat er tijdens het 

volledige programma een bedrag van ruim 94 miljoen 
euro beschikbaar is uit het Europees Fonds voor Regionale  

Ontwikkeling (EFRO). Voor de projecten gaat het program-

ma uit van een financiering van maximaal 50%. Voor 

de overige 50% moet cofinanciering worden gevonden  

(bijvoorbeeld door provincies, gemeenten en lidstaten). 

Concreet betekent dit dat er in de grensregio van 2007 

tot 2013 voor bijna 200 miljoen euro wordt geïnvesteerd. 

Een aanzienlijk bedrag dus.

Over deze boeiende projecten willen we u met deze 

nieuwsbrief op de hoogte houden. Het programma verloopt 

tot dusver erg succesvol: we keurden 40 projecten goed 

voor een totaal EFRO bedrag van bijna 75 miljoen euro. 

Over de projecten wordt beslist door onze stuurgroep, 

die bestaat uit de betrokken gedeputeerden van de 

aangesloten provincies en twee lidstaatvertegenwoordi-

gers. 

Deze nieuwsbrief is een ideale tool om alle betrokkenen 

op de hoogte te houden van nieuwe verwezenlijkingen en 

evoluties in het programma en de projecten. Achtergrond-

informatie, interviews, uitnodigingen voor evenementen of 

bijeenkomsten: het is onze bedoeling om u een maxi-
mum aan bruikbare informatie te bieden. Voor ons 

is het ook een ideale manier om onze programmabood-

schap uit te dragen en samenwerking in de grensregio 

naar een hoger niveau te tillen, zowel binnen als buiten 

het programma. Het is immers een feit: wij hebben ge-

degen partners nodig om onze doelstellingen te realise-

ren, en projectverantwoordelijken hebben ons nodig voor 

de goedkeuring van hun project. We beschouwen deze 

nieuwsbrief dan ook als een uitstekende vorm van 
communicatie. 

En dan hebben we het uiteraard over tweerichtings-
communicatie. We hopen dat ook u deze nieuwsbrief 

zult ‘gebruiken’ om ons uw vragen en opmerkingen te be-

zorgen en ons ook te laten weten hoe we de nieuwsbrief 

verder kunnen doen groeien. Welke artikels zou u graag 

lezen? Hoe zou u het aanpakken? We horen het graag!

En tenslotte hopen we van harte dat deze nieuwsbrief 
u inspireert om mee te werken aan de ‘samen-werking’ 

in onze grensregio. Tot volgende keer!

Hans de Jonge

Algemeen Directeur 

Gemeenschappelijk Secretariaat

Interreg Vlaanderen-Nederland

Wilt u ook informatie krijgen via e-mail? Aarzel dan niet 
en schrijf u in voor de digitale nieuwsbrief van de grens-
regio via een mailtje naar marie.devliegher@grensregio.
eu of via onze website www.grensregio.eu.

Woord vooraf:

Het grensregioproject “Toepassing 
Functioneel Groen: luchtgroen, klimaat-
groen en sociaal groen” gaat na hoe 
groen kan bijdragen tot de kwaliteit van 
de openbare ruimte. Wat heeft de stad 
nodig aan kennis en instrumentarium 
om de groene kwaliteit van de openbare 
ruimte in 2020 en daarna te garanderen? 
Helpt groen de luchtverontreiniging en 
de opwarming van de aarde bestrijden?   
Is groen altijd een essentieel onderdeel 
van de openbare ruimte en hoe moet het 
er dan uitzien? Het is op dit soort vragen 
dat het grensregioproject een antwoord 
zoekt. 

In het project werken 14 partners uit 
Vlaanderen en Nederland samen om de 
bestaande kennis daadwerkelijk toe-
pasbaar te maken. Ze ontwikkelen on-
der andere concrete richtlijnen voor ont-
werpen met functioneel groen. Voorts 
concentreert het project zich ook op het 
verspreiden van de opgedane kennis en 
ervaring via kennisworkshops, nieuws-
brief, projectenboek en andere docu-
menten. 

Tilburg: een ‘groentje’ op het 
vlak van groen

Voor Hanno Frijns, Beleidsmedewerker Milieu van de ge-

meente Tilburg, waren er drie goede redenen om in het 

project ‘Toepassing Functioneel Groen’ te stappen. 

Eerst en vooral is er het luchtkwaliteitbeleid, waarvoor hij 

medeverantwoordelijk is.  Sinds eind 2004 kwamen veel 

ruimtelijke projecten in de problemen door de regelge-

ving over luchtkwaliteit. “De plannen konden niet worden 

geconcretiseerd omdat ze niet aan de normen voor lucht-

kwaliteit voldeden. We konden het probleem niet oplossen 

met verkeersmaatregelen alleen. En tegelijkertijd waren 

er aanwijzingen dat het inzetten van groen maar weinig 

positieve resultaten opleverde,” zegt Hanno. Maar het ont-

brak hen aan concrete kennis en ze wisten ook niet hoe 

groen toegepast kon worden. Dankzij het project ‘Toepas-

sing Functioneel Groen” kunnen ze meer kennis opdoen en 

direct toepasbare tools  ontwikkelen.

De tweede reden om met dit grensregioproject mee te 

doen is vanwege de directe toepassing voor het klimaat. 

Hanno: “Klimaat is een belangrijk thema voor Tilburg, dat in 

maart 2010 nog door de provinciale milieufederaties uitge-

roepen werd tot klimaatvriendelijkste gemeente. Met groen 

kan de opwarming van de stad door de klimaatverandering 

worden tegengegaan. Het project gaat lokaliseren waar en 

hoe groen dan ingezet moet worden.”

Een derde reden is de op handen zijnde gebiedsontwik-

keling van de “Spoorzone” in het centrum van Tilburg, 

vlakbij het station. “De gemeenteraad wil dit gebied met 

veel groen ontwikkelen,” vertelt Hanno. “Nu proberen we 

méér dan gewoon veel groen te gebruiken: we proberen 

het groen slim in te zetten zodat het ook nog andere (mi-

lieu)voordelen oplevert. Zo zorgt het ervoor dat het gebied 

leefbaarder wordt en aantrekkelijk blijft als woonstad.”

In dit grensregioproject worden dus drie speerpunten van 

de raad gecombineerd.

Volgens Hanno heeft het project veel raakvlakken met an-

dere ontwikkelingen in de stad. Zo is het Ingenieursbureau 

bezig met een handboek ‘Inrichting openbare ruimte’. Met 

de resultaten van het grensregioproject wordt duidelijk 

hoe groen kan bijdragen aan de kwaliteit van de openbare 

ruimte.

Ook Leuven gaat voor groen

De Vaartkom is een uniek stadsvernieuwingsproject aan 

de voet van de Keizersberg in het historische industriële 

gebied van Leuven. Luchtkwaliteit is daar een zorg door 

de nabijheid van een drukke verkeersader. Omwille van 

problemen met fijnstof en geluid, leek functioneel groen 

een interessante oplossing. Volgens Veronique Charlier, 

Directeur Technische Dienst van de stad Leuven, was de 

planvorming rondom de Vaartkom de directe aanleiding 

om zich aan te sluiten bij het grensregioproject ‘Toepas-

sing Functioneel Groen’.

Het grensregioproject heeft al doorgewerkt in de planvor-

ming: milieudienst en groendienst zijn meer betrokken dan 

tot nu toe gebruikelijk was bij stadsontwikkelingsproces-

sen, er worden extra metingen gehouden van de luchtkwa-

liteit langs de Ring en er zijn groene plannen geselecteerd 

door de jury. Het thema groen staat duidelijk meer op de 

agenda.

Voor Veronique is het leerproces een belangrijke motivatie 

om mee te doen. “We willen met dit project verschillende 

diensten meer kennis geven over functioneel groen. Hier-

voor hebben we een werkgroep ingesteld met vertegen-

woordiging uit de groendienst, milieudienst en openbare 

werken, zodat de kennis ook verder binnen onze organisa-

tie verspreid wordt.”

Goed aan de samenwerking tussen Nederland en Vlaande-

ren is dat je breder kijkt, aldus Veronique. “De regelgeving 

en werkwijze is wel verschillend in België en Nederland, 

daardoor kom je normaal tot andere oplossingen. Het werkt 

verfrissend om eens vanuit een ander perspectief naar je 

eigen projecten te kijken. De grote verscheidenheid aan 

activiteiten die in dit grensregioproject aan bod komen, 

verruimt je blik. Dit biedt veel inspiratie voor eigen projec-

ten in de toekomst.”

Grensregioproject
“Toepassing Functioneel Groen”

Functioneel groen

Projectverantwoordelijke: 

Gemeente Tilburg, Dienst Gebiedsont-

wikkeling, Team Projectmanagement 

Vastgoedontwikkeling

Projectpartners: 

Gemeente Leuven, Technische Dienst en 

Ruimtelijke Ordening, Gemeente Roese-

lare, Gemeente Roosendaal, Gemeent 

Sittard-Geleen, afdeling Ruimtelijke 

Ordening, Gemeente Ingelmunster, Ge-

meente Izegem, Gemeente Oostroze-

beke, Gemeente Wielsbeke, Technische 

Dienst en Milieudienst, RESOC Midden-

West-Vlaanderen, Gemeente Heerlen, 

Gemeente Maastricht, Gemeente Venlo, 

Afdeling Gebouwde Omgeving, Provin-

cie West-Vlaanderen, Dienst Externe 

Relaties en Gebiedsgerichte werking; 

Afdeling Gebiedswerking Midden-West-

Vlaanderen

Totale subsidiabele kost: 

1.745.000,00 euro met een Interreg-

bijdrage van 770.000,00 euro

Looptijd: 

1 juli 2009 tot en met 30 juni 2012

Hanno Frijns 
Beleidsmedewerker milieu van de 
gemeente Tilburg en medeverant-
woordelijk voor ondermeer het lucht-
kwaliteitbeleid. 

Veronique Charlier 
Directeur Technische Dienst van de 
stad Leuven
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de projecten
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Grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van de Europese Unie
(Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling)



De provincie West-Vlaanderen doet het 
goed, zowel in Vlaanderen als in Europa. 
Ze beschikt over een sterk uitgebouwde 
dienst externe relaties en participeert zo 
in verscheidene Europese programma’s. 
Je kan dus beslist stellen dat, in het  
“Europa zonder grenzen” West-Vlaanderen 
haar positie heeft weten te veroveren. 
We gingen hierover praten met Marleen 
Titeca. Zij is al verscheidene jaren ge-
deputeerde externe betrekkingen en lid 
van de Stuurgroep Interreg IV.

Hoe kijkt u terug op al die jaren 
grensoverschrijdende samen-
werking? 

“West-Vlaanderen is van bij de start betrokken bij het Interreg-

programma. Eerst in samenwerking met Oost-Vlaanderen 

en Zeeland. En vanaf 2007 in het Interreg IV-programma 

Vlaanderen-Nederland. Als ik kijk naar de ervaringen uit het 

verleden, kan ik het als volgt formuleren: grensoverschrij-

dende samenwerking is zonder enige twijfel een boeiend en 

leerrijk proces, maar het is ook langzaam. De samenwerking 

We kunnen niet meer om duurzame 
energie heen. Het project Waterstofregio 
Vlaanderen-Nederland is opgericht om 
uit te zoeken in welke mate waterstof 
een bruikbaar alternatief is. Het project 
wil activiteiten rond waterstof coördineren, 
demonstratieprojecten realiseren, innova-
tieprojecten initiëren, voorstellen doen 
voor een waterstofinfrastructuur en 
zorgen voor kennisopbouw. Bedoeling 
is ook om hoogwaardige werkgelegen-
heid te creëren. Wij gingen over het wa-
terstofproject aankloppen bij Monique 
Swinnen, gedeputeerde bij de provincie 
Vlaams-Brabant. Zij heeft ondermeer 
‘Europese samenwerking’ in portefeuille 
en is in dat kader lid van de stuurgroep 
Grensregio Vlaanderen-Nederland. 

wordt stapsgewijs opgebouwd en dat heeft zijn weergave in 

de projecten die er worden ontwikkeld.”

Kunt u een voorbeeld geven van 
goede grensoverschrijdende sa-
menwerking? 

“Er zijn ondertussen al heel wat projecten de revue 

gepasseerd. De thematiek en de partnerschappen waren 

zeer divers. Maar een schoolvoorbeeld van een goed grens-

overschrijdend project dat dicht bij de burger staat is wel  

‘De Zeeuw van Vlaanderen’. 

Midden de jaren negentig werden er al pogingen onder-

nomen om grensoverschrijdende televisie te maken. De (toen 

nog prille) regionale zender Focus en de provincie zagen een 

programma over Zeeuws-Vlaanderen wel zitten. Sluis is voor 

ons West-Vlamingen immers interessant, en bovendien had 

de Euregio Scheldemond de provincies West- en Oost-

Vlaanderen en Zeeland ook meer structureel met elkaar 

verbonden. Maar er waren nooit voldoende middelen om het 

programma te realiseren. 

Hier was Interreg een belangrijke hefboom. Voor de samen-

werking met Zeeland, werkte FOCUS-WTV in de eerste plaats 

een bondgenootschap uit met AVS en later ook met TV Oost. 

Dat leidde tot een eerste reeks van De Zeeuw van Vlaanderen 

die erg in de smaak viel.

Regionale televisiezenders zijn belangrijke partners in het 

communicatiebeleid van de provincie West-Vlaanderen. Ik 

hoop dan ook dat zij, via een vervolg van de Zeeuw van 

Vlaanderen, belangrijke partners blijven om het grens-

overschrijdend verhaal verder vorm te geven.”
 
Hoe ziet de toekomst eruit?

We moeten zorgen voor een goede focus. Het is nu al wel 

duidelijk dat voor alle Europese programma’s innovatie een 

nog veel belangrijker thema zal worden. Het is ook duidelijk 

dat Europa wil dat we ons specifiek richten op sectoren die 

binnen onze eigen regio’s het meest interessant zijn. Als we 

dus straks een operationeel programma voor Interreg willen 

indienen, moeten we ons nu voorbereiden op keuzes die 

we zullen moeten maken. 

Een laatste woord?

De projecten lopen goed en dat verheugt me. Het bewijst 

dat de inspanningen die we als provincie leveren om pro-

motoren te informeren en te begeleiden bij het indienen 

van hun Europees project, volop vruchten blijven afwerpen.

De Zeeuw van Vlaanderen belicht de gemeenschap-
pelijke geschiedenis van de provincies Oost-Vlaan-
deren, West-Vlaanderen en Zeeland en maakt duidelijk 
dat de drie provincies meer gemeen hebben dan je zou 
denken. De Zeeuw van Vlaanderen wil de kijker een 
beter inzicht geven in het rijke en boeiende verleden 
van Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland en hem 
aanmoedigen om al eens sneller de grens over te 
steken om “de buren” wat beter te leren kennen.

Regionale Televisie / De Zeeuw 
van Vlaanderen II

Projectverantwoordelijke: 

Provincie Zeeland, afdeling Welzijn

Projectpartners: 

Stichting Omroep Zeeland, Focus TV, 

AVS Oost-Vlaamse Televisie, TV Oost

Totale subsidiabele kost: 

709.728 Euro, met een Interreg- 

bijdrage van 354.864 Euro

Looptijd: 

Van 18 januari 2008 tot en met 31 

december 2010

Monique Swinnen

De gedeputeerde

Waterstofregio Vlaanderen – 
Zuid-Nederland

Projectverantwoordelijke: 

BOM (Brabantse Ontwikkelingsmaat-

schappij)

Projectpartners: 

SPK (Strategische Projectenorganisatie 

Kempen), VSWB (Vlaams Samenwer-

kingsverband Waterstof en Brand-

stofcellen vzw), IMEC, Katholieke 

Hogeschool Limburg, Hogeschool 

Zuyd, Hogeschool Zeeland, Karel de 

Grote Hogeschool, Fontys Hogeschool, 

Avans Hogeschool, Katholieke Hoge-

school Kempen, Universiteit Gent, Po-

wer-Link, Energie Centrum Nederland, 

Waterstofnet bureau

Totale subsidiabele kost:

14.153.456,50 Euro, met een Interreg-

bijdrage van 3.000.000 Euro. 

Looptijd: 

Van 1 juni 2009 tot en met 

30 mei 2012

Wat is voor u de meerwaarde van 
het project “Waterstofregio”?

“Ik denk dat duurzaamheid in de grensregio meer aan-

dacht moet krijgen dan tot nu toe gebeurde.  Fossiele 

brandstoffen zijn eindig: het is gewoon noodzakelijk om 

over te schakelen op alternatieve energiebronnen. Ik zet 

hier wel een “maar’ bij, want ook die alternatieven moeten 

duurzaam zijn en het milieu niet belasten. Als deze voor-

waarden zijn ingevuld, kan waterstof een goede energie-

bron zijn.”

Is waterstof wel een goed alter-
natief?

“In theorie wel: waterstof is immers vrijwel onbeperkt voor-

radig. Maar op dit moment wordt waterstof vaak nog niet 

duurzaam geproduceerd. Dat is voor mij ook de uitdaging 

van dit Interreg-project. Het uitgangspunt van de initiatief-

nemers was dat ze duurzaam geproduceerde waterstof 

willen gebruiken. Een hoge ambitie, ja, maar volgens mij 

terecht. Wat voor zin heeft het om waterstof te promoten 

als bron van energie, als je fossiele brandstoffen ge-

bruikt voor de productie ervan?  Als we dat doen, schie-

ten we ons doel van een ‘duurzame maatschappij’ voorbij. 

Ik besef dat waterstof nog geen volwaardig alternatief is. 

Andere vormen van duurzame energie lijken op dit moment 

betere perspectieven te bieden. Ik denk wel dat het een goed 

idee was om in dit project te stappen samen met o.a. de 

Vlaamse overheid en het ministerie van Economische Zaken 

langs Nederlandse zijde. Het waterstofproject geeft ons im-

mers meer inzicht in de mogelijkheden die waterstof biedt, 

bouwt onze kennis over het onderwerp verder uit en brengt 

producenten, afnemers en kennisinstellingen bij elkaar.” 

Hoe kan het project gecontinu-
eerd worden?

“De Europese structuurfondsen zijn niet opgericht om 

organisaties structureel te ondersteunen. De subsidies 

die nu zijn toegekend, zijn uitdrukkelijk bedoeld om dit 

initiatief de kans te geven om zich te bewijzen. 

Ik denk wel dat de projectorganisatie, die tijdens het project 

tot stand kwam, goede mogelijkheden biedt om na afloop 

en wellicht ook nog terwijl het project loopt,  gebruik te ma-

ken van Europese en andere subsidiemogelijkheden voor 

waterstofprojecten. De Europese Commissie heeft hiervoor 

al een substantieel bedrag vrijgemaakt (ca. 500 miljoen 

euro). Als overheden hebben we de privésector het signaal 

gegeven dat wij waterstof als energiedrager een kans wil-

len geven. Het is nu aan hen om hierop in te spelen en aan 

te tonen dat waterstof inderdaad een rol kan spelen in ons 

streven naar een duurzame maatschappij. 

De initiatiefnemers zullen nog tijdens de looptijd van het 

project een realistisch businessmodel moeten maken voor 

de periode nadien. Ze moeten er rekening mee houden dat 

een structurele overheidsfinanciering waarschijnlijk geen 

optie is. Als het project voldoet aan de verwachtingen zou vol-

doende private financiering ook geen probleem mogen zijn.”

Al ettelijke jaren geleden, in 2001, 
bereikten Europese staatshoofden en 
regeringsleiders een akkoord om het 
verlies aan biodiversiteit te doen stop-
pen tegen 2010. Toen werd het jaar 2010 
ook uitgeroepen tot het Internationale 
jaar van de Biodiversiteit. Dit jaar is het 
dus tijd om een evaluatie op te maken 
en na te gaan wat de inspanningen van 
de voorbije jaren hebben opgeleverd. 
Jammer genoeg is het nu al duidelijk dat 
het niet is gelukt om de algemene nega-
tieve trend om te buigen. En daar wil het 
Interreg-project SOLABIO iets aan doen. 
Zij willen een bijdrage leveren om het tij 
te keren. 

De naam SOLABIO is kort voor SOorten en LAndschappen, 

dragers voor BIOdiversiteit en groepeert 27 partners uit 5 

Vlaamse en 3 Nederlandse provincies. Samen zetten zij 

zich in voor het behoud van onze soorten. Want de strijd 

voor biodiversiteit houdt niet op aan de grenzen. SOLABIO 

ijvert voor afstemming en kennisuitwisseling tussen de 

verschillende organisaties, over de grenzen heen. 

SOLABIO streeft ernaar om zoveel mogelijk lokale belang-

hebbenden te betrekken om de biodiversiteitsdoelstellingen 

te halen, ook de stakeholders die doorgaans minder be-

trokken zijn bij natuurbehoud. Hun uitgangspunt is duide-

lijk: natuur en milieu maken onlosmakelijk deel uit van de 

economische en socioculturele ontwikkeling van een regio. 

Het project kiest er uitdrukkelijk voor om de drie grote pij-

lers samen aan te pakken: economie, natuur en mens.

Vier hefbomen
Strijden voor het behoud van biodiversiteit kan alleen ter 

plaatse, op het terrein, gebeuren. Vanuit dit standpunt 

werkt SOLABIO met vier ‘hefbomen’ om de biodiversiteit 

op te krikken. Elke hefboom is specifiek gericht op be-

paalde soorten of landschappen en wordt ingevuld door 

samenwerkingsverbanden tussen doelgroepen met prak-

tijkervaring. We geven u hier een kort overzicht:

1. MIAS: Menselijke Infrastructuur en Industrie als 
springplank voor soorten

Deze hefboom gaat op zoek naar win-winresultaten voor zo-

wel natuur en milieu als voor de industrie. Doelgroepen zijn 

bijvoorbeeld infrastructuurbeheerders of vertegenwoordigers 

uit de industrie. Het is immers zo dat goed beheerde 

industriegronden, gebouwen of verkeersinfrastructu-

ren een thuishaven kunnen zijn voor flink wat planten- en 

diersoorten. En tegelijkertijd kan een industriële site flink 

wat winnen bij een goed doordacht beheer of verfraaiing 

van terreinen of gebouwen.

2. BoerENnatuur: Agrarische landschappen, 
thuishaven van vele soorten

De tweede hefboom zoekt naar toenadering tussen land-

bouw en natuur. Enerzijds kunnen agrarische landschappen 

aan tal van planten- en diersoorten een ‘onderdak’ bieden. 

Anderzijds versterkt de bijdrage aan het behoud van soorten 

of landschappen het groene imago van de landbouwsector.

3. SADER: Soorten aan de rand van…
Hefboom drie zoekt win-winmogelijkheden in gebieden 

aan de rand van natuurgebieden of op territoriale grenzen. 

Randzones zijn een kluwen van verschillende functies, 

eigendomssituaties en administratieve of wettelijke bepa-

lingen. In deze zones is de afstemming op en het leren 

van elkaar van essentieel belang. Deze hefboom richt zich 

specifiek op het beheer en het herstel van bossen, bos-

randen, heide en schraalland. 

4. BEEKDALEN: bron van diversiteit
De laatste hefboom focust op de blauwe slagaders waar-

langs watergebonden soorten zich door ons landschap 

verplaatsen. Dankzij de diversiteit aan leefgebieden herber-

gen beekdalen heel wat typische en vaak zeldzame soorten. 

Met pilootprojecten wordt getracht omliggende gebieden, 

eigenaars en beheerders bij het geheel te betrekken.

Elke hefboom gaat op zoek naar nieuwe actoren, parti-

culieren of bedrijven en probeert hen te overtuigen om 

SOLABIO: Biodiversiteit kent geen grenzen
Samen staan we sterker

Waterstofregio Vlaanderen-Nederland
Naar waterstof als duurzame bron van energie?

 
SOLABIO

Projectverantwoordelijke: 

Regionaal Landschap Lage Kempen 

vzw

Projectpartners: 

Provincie Belgisch Limburg -  

Provinciaal Natuurcentrum, Regionaal 

Landschap Kempen en Maasland 

vzw, Regionaal Landschap Haspen-

gouw en Voeren vzw, Natuurpunt 

Beheer vzw, Agentschap voor Natuur 

en Bos, Limburgs Landschap vzw, 

Vlaamse Landmaatschappij, Provincie 

Nederlands Limburg, Provincie Noord- 

Brabant, Vereniging Natuurmonumenten, 

Staatsbosbeheer, Stichting het Noord-

brabants Landschap, Brabant Water 

N.V. Zuidelijke Land- en Tuinbouw 

Organisatie (ZLTO), Provinciebestuur 

Vlaams-Brabant, Regionaal Landschap 

Dijleland vzw, Regionaal Landschap 

Noord-Hageland vzw, Regionaal Land-

schap Zuid-Hageland vzw, Natuurpunt 

Studie vzw, Provincie Antwerpen, 

dienst milieu en natuurbehoud, vzw 

Kempens Landschap, Provinciebestuur 

West-Vlaanderen, Provinciaal Centrum 

voor Landbouw en Milieu vzw, PIVAL 

– POVLT, PLBK Oost-Vlaanderen, Stich-

ting Landschapsbeheer Zeeland

Totale subsidiabele kost: 

8.690.708,90 euro, met een Interreg-

bijdrage van 4.345.354,45 euro

Looptijd: 

1 oktober 2008 tot en met 30 septem-

ber 2011

Verschillende partners hebben zich verenigd in een glas-

tuinbouwproject om een oplossing te vinden voor diverse 

noden in de glastuinbouwsector. Zo willen ze bijvoorbeeld 

zorgen voor goede ruimtelijke inpassingen en het tekort 

aan opgeleide arbeidskrachten invullen. Het is ook de be-

doeling om met dit project het belang van glastuinbouw 

niet alleen te handhaven maar ook te verhogen, zodat de 

branche de nodige innovaties kan doen en zo zijn eigen 

voortbestaan garanderen. 

Er werd een speciale voorlichtings- en opleidingskas in 

Terneuzen (Zeeland) opgericht. Hiermee willen de partners 

zoveel mogelijk mensen uit het grensgebied “met afstand 

op de arbeidsmarkt” op structurele basis bereiken en uit-

zicht bieden op een reguliere baan in de glastuinbouwsec-

tor. Het gaat dan bijvoorbeeld over laaggeschoolde werk-

zoekenden, ouderen, allochtonen, arbeidsgehandicapten 

enzovoort. 

Deze opleidingkas staat ook open voor Vlaamse werkzoe-

kenden. De VDAB is alvast gestart met een heuse pro-

motiecampagne. Met succes: tal van werkzoekenden uit 

Vlaanderen tonen hun interesse. 

Ook de resultaten van het project mogen er zijn: 85 men-

sen volgden een opleidingstraject en 54 onder hen hebben 

inmiddels betaald werk gevonden. Dankzij de samenwer-

king met de VDAB en Vlaamse grensgemeenten kregen 

ook diverse Vlaamse werknemers een contract in de 

Zeeuwse kassen. 

We hebben dankzij het project ook wel begrepen dat er 

nog veel maatregelen nodig zijn om grensarbeid te ver-

gemakkelijken. Diverse instanties die bij grensarbeid zijn 

betrokken organiseerden hierover een conferentie op 8 juni jl. 

Ze zochten naar manieren om de grensoverschrijdende ar-

beidsbemiddeling te vereenvoudigen.

Werken in de glastuinbouw Samen voor de Glastuinbouw

Projectverantwoordelijke: 

Arbeidsintegratiebedrijf Dethon

Projectpartners: 

Gemeente Terneuzen, CWI, VDAB, 

Stichting Alles voor Groene Arbeid, 

Groen College, ROC Westerschelde, 

Stad Gent, Gemeente Zelzate, Ge-

meente Assenede, UWV, Gemeente 

Hulst, Gemeente Sluis, Provincie Ant-

werpen – Dienst Landbouw- en Plat-

telandsbeleid. 

Totale subsidiabele kost: 

2.438.699,70 euro met een Interreg 

bijdrage van 1.219.349,85 euro

Looptijd: 4 april 2008 tot en met 4 

april 2011

mee te werken aan het in stand hou-

den van de biodiversiteit. Dit gebeurt 

via voorbeeldprojecten, terreinbezoe-

ken en vormingsmomenten. 

Leren, afstemmen
en bijsturen
Overheden, natuurverenigingen en 

andere belangenorganisaties hante-

ren vaak verschillende methoden en 

middelen op het vlak van milieu- en 

natuurbeheer. Vooral in grenszones 

worden de verschillen duidelijk. Vaak 

ontstaan onduidelijkheden, gaan 

kansen verloren en kunnen grote 

inspanningen soms slechts beperkte 

resultaten opleveren. 

Om het verlies aan biodiversiteit een 

halt toe te roepen is een vernieuwde 

en efficiëntere aanpak nodig. Alle 

partners van SOLABIO hebben in de 

loop der jaren heel wat ervaring opge-

daan. Door kennis uit te wisselen, met elkaar te overleggen 

en onszelf te evalueren, kunnen we knelpunten aankaarten 

en mogelijke werkwijzen tegen elkaar afwegen. Bij Solabio 

zijn we ervan overtuigd dat we zo kunnen bijdragen om 

een nieuwe aanpak uit te werken. We zijn, naarmate de 

terreinacties vorderen, ook bezig met kennisuitwisseling 

over verschillende thema’s. 

SOLABIO begeleidt zijn partners bij het doorlichten van 

hun acties en het delen van kennis. Het wordt een groot-

scheeps leerproces waarbij de ‘best practices’ tussen de 

partners worden uitgewisseld. De kennis en ervaringen moe-

ten leiden tot concrete beleidsvoorstellen om het soorten-

beleid in de grensregio te optimaliseren. Die zullen onder 

vorm van ‘lessons learned’ hun weg vinden naar de ver-

schillende beleidsniveaus binnen de grensregio Vlaanderen-

Nederland.   

Het project Solabio is gestart op 1 oktober 2008 en loopt 

over drie jaren. 

Sinds de start van het project werden 118 terreinacties 

opgestart, verspreid over de 8 deelnemende provincies. 

Hiermee willen de projectpartners de leefomgeving van 

niet minder dan 157 verschillende soorten verbeteren. 

Het totale budget van het SOLABIO-project bedraagt  

€ 8 690 708. De helft hiervan is afkomstig van het Interreg 

IV-programma van de Grensregio Vlaanderen-Nederland. 

De Zeeuw van Vlaanderen 
Grensoverschrijdende televisie maken

Marleen Titeca-Decraene
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