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Het provinciehuis van Leuven stond vrij-
dag 29 oktober uitzonderlijk volledig in 
het teken van duurzame energie. Op die 
dag werd een evenement georgani-
seerd door Grensregio Vlaanderen- 
Nederland over de bijdrage van de 
grensregio aan de realisatie van de 
Europese doelstellingen.

Werken aan duurzame energie over de grenzen heen
Een geslaagd symposium in Leuven voor 100 genodigden

De dag begon met een schets 

van de resultaten van het pro-

gramma “Interreg Vlaande-
ren-Nederland 2007 - 2013“.  

Vervolgens kwamen toekomst-

plannen en nieuwe uitdagingen 

op het vlak van energie voor de 

periode 2014-2020 aan bod.

Hiervoor namen de vertegen-

woordigers van vier projecten

het woord: Bio Base Europe, 

Communicatiemodel

energiekost voor sociale woning-

bouw (CEM), Energieconversie-

park en Waterstofregio. Tijdens 

de presentaties lag het accent op de manier waarop deze 

projecten investeren in duurzame energie. Zo onderzoekt 

Bio Base Europe hoe energie kan worden gewonnen uit 

restfracties, CEM sleutelt aan een lagere energiere-

kening voor sociale huurders, Energieconversiepark 

stelt een rekenmodel op om lokale beschikbare biomassa-

brandstof om te zetten in energie en Waterstofregio werkt 

samen met andere partners aan de grootste waterstof-

elektriciteitscentrale ter wereld.

In het middaggedeelte werden de toekomstperspectieven 

van zowel Europa als Nederland en Vlaanderen toegelicht. 

Nadat een vertegenwoordigster van de Europese Commissie, 

DG Energie de Europese 2020-doelstellingen op het gebied 

van energie had geïntroduceerd, werden door de heer 

Hans de Groene, plaatsvervangend Directeur-generaal 

bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 

Innovatie, de Nederlandse accenten uiteengezet. Hij gaf 

aan dat het verzekeren van voldoende duurzame energie 

een essentiële uitdaging is voor Nederland, waarbij inno-

vatie een sleutelrol zal spelen en op een sterke koppeling 

met de 2020-agenda van de EU wordt ingezet. Ook moe-

ten er bruggen komen tussen de nationale wetgevingen 

van beide lidstaten, zodat de samenwerking in de grens-

regio nog efficiënter en beter kan verlopen. De Vlaamse 

minister van Energie, Freya Van den Bossche, deelde de 

mening dat er nog veel werk aan de winkel is. Zij haalde 

in haar speech onder andere aan dat investeren in ener-

giebesparend en energiebewust wonen vandaag de dag 

een must is. Het is niet alleen beter voor de samenleving, 

maar ook veel beter voor uw portefeuille!” “No time to 

waste!” was de veelbetekenende en allesomvattende 

slotzin van de minister.

Daarna gaven 2 professoren uit de grensregio in een pa-

neldiscussie hun visie over energie-efficiëntie en

vermindering van energieverbruik. Professor Reijnders

van de universiteit van Amsterdam zweert bij zonne-energie 

en warmtekrachtkoppeling in combinatie met windenergie.

Dit is volgens hem de meest duurzame en efficiënte vorm

van energieopwekking in een dichtbevolkt gebied als

Nederland en Vlaanderen. Professor Van Eetvelde van de

universiteit van Gent hield een betoog om alle mogelijke

onderzoeken en innovatieve ontwikkelingen naar duur-

zame energiebronnen te bundelen in een overkoepelend

platform. Het publiek werkte enthousiast mee en ook na

afloop bleek uit de vele reacties dat een dergelijke 

themadag zeker voor herhaling vatbaar is.

“Samen sterk” is de drijvende kracht 
achter dit nog jonge samenwerkings-
verband, Euregional Pact II. Hun mis-
sie: werken aan de verbetering van de 
behandeling van kankerpatiënten door 
middel van wetenschappelijke kennis 
en expertise.  

Euregional PACT II is een recent gevormd consortium 
van de universiteiten van Maastricht, Leuven, Antwerpen, 
Gent en Aken en de stichtingen LifeTecZOne en Flanders-
Bio. Het consortium bundelt kennis en expertise op het gebied 
van beeldvormende diagnose en de ontwikkeling van in-
novatieve medicijnen. Het consortium wil ook een brug slaan 
tussen universiteiten en Life Science bedrijven om de samen-
werking en uitwisseling van kennis en expertise tussen univer-
siteiten en bedrijfsleven te bevorderen. 

Omwille van de explosieve toename van kennis over ziekten 
en de sterke ontwikkeling van geavanceerde technologieën is 
samenwerken immers essentieel. Alleen door de krachten 
te bundelen kunnen researchgroepen vooruitgang boeken. En 
zeker in het geval van kanker moeten we vooruit: genezing is 
vaak nog niet mogelijk en de behandeling leidt vaak tot verve-
lende bijwerkingen. Er zijn dus dringend innovatieve medicijnen 
nodig. 

‘Personalized medecine’

Euregional PACT II bundelt de unieke kennis en ex-
pertises in de Grensregio op het gebied van mo-
leculaire biologie en biotechnologie (Maastricht 
en Aken), optische en nucleaire beeldvorming 
(Maastricht en Leuven), pathologie (Antwerpen) 
en celdood mechanismen (Gent) om innovatieve 
theragnostica te ontwerpen en te ontwikkelen tot 
aan klinische toepassingen. Theragnostica zijn combinaties 
van diagnostische en therapeutische bestanddelen die het 
mogelijk maken om de hoeveelheid medicijn tijdens de the-
rapie af te stemmen op de individuele behoefte van de patiënt. 
Deze aanpak verbetert de effectiviteit van de behandeling en 
vermindert ongewenste bijwerkingen. 

Van onderzoek naar geregis-
treerd product

Universiteiten zijn uitstekende broedplaatsen voor het beden-
ken van nieuwe concepten en innovatieve medicijnen. Ze zijn 
echter niet in staat om innovatieve medicijnen te ontwikkelen 
tot geregistreerde producten voor de patiënt. Dankzij deze in-
teractieve relatie tussen universiteiten en bedrijfsleven wordt dit 
wel mogelijk, ten voordele van de patiënt en de samenleving.

Euregional PACT II slaat een brug tussen universiteiten en be-
drijfsleven om een interactieve cyclus tot stand te brengen.

De brugvorming wordt verzorgd door FlandersBio en LifeTec-
ZOne. Deze stichtingen hebben een uitgebreid netwerk van 
Life Science bedrijven in de Grensregio Vlaanderen-Nederland. 
De brugvorming van Euregional PACT II strekt verder dan de 
uitwisseling van kennis en expertise op het gebied van de 
ontwikkeling van medicijnen tegen kanker. Euregional PACT II 
vormt als het ware een loket waarachter de kennis- en exper-
tise-infrastructuren van de top 5 universiteiten van de Grens-
regio gelegen zijn. Het bedrijfsleven kan via dit loket toegang 
krijgen tot uiteenlopende universitaire Life Science gebieden, 
van bewegingswetenschappen en voedingswetenschappen 
tot hart- en vaatziekten en kanker.   

Euregional PACT II wil jong talent stimuleren om een carrière 
in de Life Sciences te starten. In het kader hiervan werd de 

Euregional PACT II award uitgereikt aan Dr. Sarah van de 
Veire van de Katholieke Universiteit Leuven,  in het bij-
zijn van minister Ingrid Lieten. Sarah van de Veire werd 
gelauwerd voor haar baanbrekend onderzoek op het 
gebied van oogziekten.

Euregional PACT II kan de hierboven beschreven activiteiten 
uitvoeren dankzij de financiële steun van de Europese Unie 
via het Interreg IV programma van de Grensregio Vlaande-
ren-Nederland. De provincies Nederlands Limburg, Noord-
Brabant, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen en 
de Nederlandse Overheid en de Vlaamse Gemeenschap 
geven ook een financiële bijdrage. Zonder deze steun 
zouden we onze ambities van een grensoverschrijdende 
samenwerking tussen universiteiten en Life Science be-
drijven in de Grensregio Vlaanderen-Nederland niet kunnen 
verwezenlijken.

Prof. Dr. Chris Reutelingsperger
Coördinator Euregional PACT II
Maastricht University 

Euregional Pact II:
Jong talent wint Euregional Pact II award

Euregional Pact II

Projectverantwoordelijke: 

Universiteit Maastricht

Projectpartners: 

Katholieke Universiteit Leuven, Universi-

teit Antwerpen, Universiteit Gent, RWTH 

Aken, LifetecZone, FlandersBio vzw

Totale subsidiabele kost: 

5.138.991,24 euro, met een Interreg- 

bijdrage van 2.569.495,61  euro

Looptijd: 

Van 1 april 2009 tot en met 1 april 2012
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Invasieve exoten

Projectverantwoordelijke: 

Vlaamse Overheid, departement LNE

Projectpartners: 

Agentschap voor Natuur en Bos 

(ANB, Vlaamse Overheid), Provincie 

Noord-Brabant, VMM-water (Vlaamse 

Overheid), Instituut voor Natuur- en 

Bosonderzoek (INBO), RATO vzw (Rat-

tenbestrijding Oost-Vlaanderen vzw), 

Team Invasieve Exoten, Plantenziekte-

kundige dienst (PD), Plant Research In-

ternational (PRI), Provincie Antwerpen, 

Provincie Oost-Vlaanderen, RAVON, 

Waterschap Aa en Maas, Waterschap 

Brabantse Delta, Waterschap De Dom-

mel, Provinciale Hogeschool Limburg, 

RLM vzw (Regionaal Landschap Mee-

tjesland vzw) – Oost-Vlaanderen, Pro-

clam vzw (Provinciaal Centrum voor 

Landbouw en Milieu), ZLTO (Zuidelijke 

Land- en Tuinbouworganisatie, Fauna-

beheereenheid Zeeland (FBE Zeeland), 

Natuurwerk vzw, IGO Leuven, Staats-

bosbeheer (SBB), Het Zeeuws Land-

schap (HZL)

Totale subsidiabele kost:

3.115.644,63 euro, met een Interreg- 

bijdrage van 1.331.360,00 euro

Looptijd: 

Van 1 oktober 2009 tot en met 

30 september 2012

De mens moet soms gericht ingrijpen om de biodiversiteit te beschermen of te stimu-
leren. Dat is ook het geval bij de zogeheten ‘invasieve exoten’: uitheemse plant- en 
diersoorten die zich zo snel vermeerderen dat ze de inheemse flora en fauna bedreigen.  
Om oplossingen te zoeken voor deze problemen keurde de stuurgroep op  7 oktober 2009 
het project “Invasieve Exoten” (Invexo) goed.  We gingen hierover aankloppen bij 
projectleider Elke Van Den Broeke van de Vlaamse overheid, departement Leefmilieu, 
Natuur en Energie. 

Hoe ziet de aanpak er uit?

Mevrouw Van Den Broeke: “In het Invexo-project con-

centreren we ons op vier probleemsoorten: grote water-

navel, Amerikaanse vogelkers, stierkikker (soms brulkikker 

genoemd) en de zomergans.  In de werkgroep Zomergan-

zen gaat het over uitheemse ganzen zoals de Canadese 

gans, maar ook over de grauwe gans. Dat is eigenlijk geen 

exoot, maar wel een soort die veel overlast en schade ver-

oorzaakt.

De werkgroepen bestaan uit overheden, onderzoekers en 

terreinbeheerders. Ze wisselen hun expertise uit op vlak 

van preventie, monitoring, melding, bestrijding, verwerking 

en communicatie. Door experimenten en onderzoek moet 

dat tot aanbevelingen leiden voor een goede, efficiënte 

aanpak van de problemen.”

Invasieve exoten: “Vreemde planten en dieren 
bedreigen onze fauna en flora” 

Welke problemen veroorzaken 
invasieve exoten?

Mevrouw Van Den Broeke: “Exoten hebben vaak geen 

natuurlijke vijanden en kunnen zich ongestoord voortplanten, 

ten koste van inheemse planten en dieren. Sommige soor-

ten, en zeker de kwetsbare, kunnen daardoor in bepaalde 

gebieden volledig uitgeroeid worden. Naast die ecologi-

sche schade veroorzaken enkele exoten economische 

schade: in Nederland wordt die op 1,3 miljard per jaar 

geschat, in België op 1 miljard per jaar. Dat gaat dan 

bijvoorbeeld over oogstschade door ganzenvraat. Soms 

komt ook de veiligheid of de gezondheid van de mens in 

het geding. Een voorbeeld hiervan is de grote waternavel, 

een waterplant die door zijn woekergroei het hele waterop-

pervlak kan bedekken. Dat kan de waterdoorstroming be-

lemmeren zodat er een verhoogd risico op overstromingen 

is. En het is moeilijk, arbeidsintensief en dus ook duur om 

die planten te verwijderen: elk stukje kan uitgroeien tot een 

nieuwe plant.”

Elke Van den Broeke

Wat wilt u precies bereiken?

Mevrouw Van Den Broeke: “Dat we alle invasieve exoten 

zullen kunnen uitroeien, is een illusie. Soms kunnen we 

alleen maar streven naar het beheersbaar maken van 

de problemen. Daarom precies is preventie zo belangrijk.

 

Voor ons is een project geslaagd als we effectieve bestrijdings-

methoden kunnen ontwikkelen die algemeen toepasbaar 

zijn. De samenwerking tussen de Vlaamse en Neder-

landse partners in dit project verloopt goed en biedt 

hoop op een positief eindresultaat.”
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Prof. Dr. Chris Reutelingsperger (coördinator) reikt de Euregio-
nal PACT II award uit aan Dr. Sarah van de Veire. 

kaart van het programmagebied



De spoorlijn Maastricht - Lanaken was 
lange tijd niet meer in gebruik. In 1990 
reed de laatste goederentrein over het 
traject. Vanaf 2007 is er hard gewerkt 
om de spoorlijn nieuw leven in te blazen. 
Het Nederlandse gedeelte van de spoor-
lijn is nu gereed, en in België wordt op dit 
moment gewerkt om de spoorlijn klaar 
te maken voor goederenvervoer tussen 
Nederland en Lanaken. De spoorlijn zal 
begin 2011 opnieuw in gebruik geno-
men worden.

Voor Jan Derks (Projectmanager 

ProRail) is de revitalisering van 

deze spoorlijn een bijzonder 

project: “ProRail, AGB Lana-
ken en Interreg hebben de 
landsgrenzen overschreden 
en samengewerkt aan de 
reactivering. De samenwer-
king verliep erg goed, zodat 
we samen veel hebben be-

reikt. Via het Interregprogramma verkregen we een 
Europese subsidie voor dit project. We hebben veel 
geleerd over de subsidiestromen, de regels en de voor-
schriften vanuit Interreg. Deze ervaringen nemen we 
mee in eventuele toekomstige projecten waar subsidies 
vanuit Europa een rol kunnen spelen.”

Goederenvervoer over de
grenzen

Dankzij dit project wordt grensoverschrijdend goede-
renvervoer tussen Maastricht (Nederland) en Lanaken 
(België) weer mogelijk. Aan Belgische zijde worden twee 

overslagstations gebouwd met bijbehorende rangeer-

bundel en opslagkade. Het Autonoom Gemeentebedrijf 

Lanaken (AGB Lanaken) bouwde het overslagstation 

met een opslagkade van 21.500 m², de zogeheten 

Albertterminal. Deze ligt op een nieuw bedrijventerrein 

dat AGB Lanaken bereikbaar zal maken via het spoor 

en de weg. 
 
Belang voor de grensregio

De reactivering van de Belgisch-Nederlandse spoorverbinding 

Maastricht-Lanaken geeft het goederenvervoer een impuls. 

De verbinding zorgt voor een goed vestigingsklimaat in de 

grensregio.  

Dit regionaal project maakt deel uit van een internationale 

transportcorridor en is dus een belangrijke stap voor 
de positie van de Grensregio Vlaanderen-Nederland 
binnen de EU. Het goederenspoortraject en de bereikbaar-

heid van de nabijgelegen grensoverschrijdende industrieter-

reinen Europark (in Lanaken) en Lanakerveld (in Maastricht)  

geven deze regio een belangrijke economische en sociale 

impuls. 

Regionale Televisie / De Zeeuw van Vlaanderen II

De universiteiten van Leuven, Hasselt, 
Maastricht, Eindhoven, de Provinciale 
Hogeschool Limburg en revalidatie-
centra in Vlaanderen en Nederland 
werken samen om met behulp van 
multimedia en nieuwe technologieën 
de revalidatie van de arm te verbeteren 
bij personen met een neurologische 
aandoening zoals MS en CVA .

Het project bestaat uit 2 grote luiken: er wordt gewerkt 
aan een aangepaste revalidatierobot en er wordt een 
draagbaar bewegingsregistratiesysteem ontwikkeld, 
de zogeheten ‘MMAAS’. “Meten is weten”, luidt het 

commentaar van professor Peter Feys van de provinciale 

Hogeschool Limburg. Hij is ook leidinggevende partner 

van dit grensregioproject “Revalidatierobotica II”. 

Robotgestuurde armtraining

Een patiënt doet nauwgezet zijn armoefeningen terwijl de 

computer elke beweging registreert. “De patiënt voert met 

een apparaat en een speciaal ontwikkeld besturings-

systeem opdrachten uit die hij op een computerscherm 

Landelijke Thuiszorg (Vlaams-Brabant), 
tanteLouise-Vivensis (Noord-Brabant) 
en Curamus (Zeeland) hebben grens-
overschrijdend drie activiteiten ver-
wenzorg, domotica en het UIT-bureau 
opgestart om het welzijn, het comfort 
en de veiligheid van zorgbehoevende 
personen in de thuiszorg te verbeteren. 
Het project “Gluren bij de buren” is ge-
start op 1 september 2008. Ondertussen 
is het project op kruissnelheid en zijn er 
al heel wat resultaten geboekt. 

Verwenzorg 

Zorgbehoevende personen maken een uitstap naar een 
rust- en verzorgingsinstelling om zich een dagje te laten 

verwennen met een ontspannend bad, een manicure, 
een pedicure, een bezoek aan de kapper, een fijne 
babbel en een lekkere maaltijd. Ook de mantelzorger 

mag meegenieten van het dagje uit. Dit alles onder bege-

leiding van een verwenverzorgende. 

Tot nu toe zijn er meer dan 700 verwendagen georgani-

seerd in 32 woon- en zorgcentra in de Grensregio Vlaanderen-

Nederland. 

te zien krijgt,” vertelt professor Karin Coninx van Uhasselt. 

“U kunt het vergelijken met een Wii-spelconsole. Onze 

robot is echter complexer want het besturingsapparaat is 

verbonden met kleine motoren die krachten kunnen gene-

reren. Als de patiënt bijvoorbeeld een boek op een legplank 

moet leggen, zorgen de motoren ervoor dat hij het gewicht 

van dat boek ook echt zal voelen.’

Draagbaar bewegingsregistra-
tiesysteem of MMAAS

Aan de arm van de pa-

tiënt zijn lichtgekleurde 

bolletjes aangebracht. (zie 

foto) “Dit zijn reflecterende 

markers”, legt professor 

Kenneth Meijer van de 

universiteit van Maastricht 

uit. “Camera’s registreren 

hoe de markers bewegen 

en een computer slaat 

deze gegevens op. Zo kun-

nen we de bewegingen ver-

Het UIT-bureau

Het UIT-bureau biedt volledig verzorgde dag- en avond-
arrangementen voor zorgbehoevende personen en zorgt 

voor vervoer en professionele begeleiding door een 

verzorgende. 

Het UIT-bureau organiseerde voor Vlaamse en Nederlandse 

zorgbehoevende personen verschillende uitstappen: 

hoedjes passen in Antwerpen, een uitje naar het Schlager-

festival in Hasselt, een bezoek aan de zorgboerderij Den 

Oesterdam in Tholen, een dagje aan de Zeeuwse kust, een 

bezoek aan safaripark de Beekse Bergen,...

De deelnemers genieten met volle teugen van de leuke 

uitstappen: de individuele aandacht, het aangename 

gezelschap en de aangepaste zorg worden geapprecieerd. Tot 

nu toe namen er meer dan 450 zorgbehoevende personen 

deel aan de uitstappen.

Domotica 

43 zorgbehoevende personen in de thuiszorg hebben 

nieuwe domoticahulpmiddelen getest. Het gaat om het 

Minifone-polshorloge, het NovaTouch-contactscherm, 
het DAZA Opticare-dwaaldetectiesysteem, de Share-
Care-zorgwebsite en het DOM Protectorslot. De ko-

mende maanden zal nog een zesde hulpmiddel, de Brinno 
DeurCamera worden uitgetest bij zorgbehoevende perso-

nen.

Revalidatierobotica II: 
Vernieuwde robotgestuurde armtraining

Gluren bij de buren:
Nieuwe zorgactiviteiten over de grens

gelijken met vorige metingen, 

verbeteringen registreren en de 

resultaten netjes in grafieken 

gieten.”

Deze innovatieve revali-
datiemethode heeft grote 
voordelen. Het softwarepro-

gramma kan afgesteld worden op maat van de patiënt 
en de moeilijkheidsgraad kan naar omhoog naarmate de 

revalidatie vordert. Bovendien hoeft er niet altijd constant 
een therapeut bij te zijn. “In de verschillende revalidatie-

centra van Hoensbroek, Overpelt en Blixembosch kunnen 

de patiënten hun oefeningen doen. De technische univer-

siteit van Eindhoven gaat na of dergelijke leeromgevin-

gen motiverend werken; volgende maand testen we of dit 

systeem ook leidt tot de verwachte en gewenste effecten,” 

besluit professor Feys. 

Modal Shift: Spoorvervoer terug mogelijk 
tussen Maastricht en Lanaken
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Modal shift

Projectverantwoordelijke: 

AGB Lanaken

Projectpartners: 

Prorail B.V.

Totale subsidiabele kost: 

11.110.000 euro, met een Interreg-  

bijdrage van 2.900.000 euro

Looptijd: 

Van 10 oktober 2007 tot en met  

10 oktober 2010

Revalidatierobotica II

Projectverantwoordelijke: 

Provinciale Hogeschool Limburg

Projectpartners: 

Universiteit Hasselt, Universiteit Maas-

tricht, Revalidatie & MS Centrum 

Overpelt, TUEindhoven, KULeuven, 

Revalidatiecentrum Blixembosch, Re-

validatiecentrum Hoensbroek

Totale subsidiabele kost: 

2.238.098 euro, met een Interreg- bij-

drage van 1.119.049  euro

Looptijd: 

Van 1 oktober 2008 tot en 

met 31 september 2011

Gluren bij de buren

Projectverantwoordelijke: 

Groep KVLV – Landelijke Thuiszorg, 

Leuven

Projectpartners: 

Tante Louise – Viventis, Bergen op 

Zoom,  Stichting Curamus Hulst

Totale subsidiabele kost: 

1.667.632,09 euro, met een Interreg- 

bijdrage van 708.076,03 euro

Looptijd: 

Van 1 september 2008 tot en 

met 31 augustus 2011

Er werd een bezoek gebracht in Hulst (Zeeland) om te kijken 

hoe de test was verlopen bij Irene Geurts, bij wie Curamus 

de Nova Touch installeerde. Dit is een contactscherm op 

de PC met gebruiksvriendelijke bediening. Zo kan je 

door aanraking een aantal functies activeren: agenda be-

heren, foto’s bekijken, muziek luisteren, berichten sturen, 

skypen, …

Om optimaal gebruik te maken van alle functies is een 

breedbandinternetverbinding nodig. De installatie van het 

programma vraagt wel wat tijd. Een goede uitleg van de 

technicus zet de gebruiker op weg. En mevrouw Geurts 

blijkt erg enthousiast. “Met één simpele druk op het 
scherm kan ik mijn kleindochter in Australië bellen. 
Ik hoor haar niet alleen maar kan haar ook zien via de 

webcam”. Het gaat natuurlijk niet vanzelf. “Het lukt niet 

altijd zo goed”, zegt Mevrouw Geurts. “Gelukkig komen 

de kleinkinderen vaak langs en dan helpen ze me een 

handje”.

Het toestel heeft ook (nog) een hoge kostprijs. “Gelukkig 

moest ik het toestel niet aankopen. Ik vrees een beetje dat 

de meeste zorgbehoevende personen dit niet meteen kunnen 

betalen. Toch denk ik dat de technologie in de thuiszorg 

veel voordelen kan opleveren. Wij ouderen moeten er niet 

bang voor zijn”.

Domotica van de rust- en verzorgingsinstellingen zijn niet 

altijd toepasselijk in de thuiszorg. Producenten moeten 

hier goed over nadenken. Een eenvoudige installatie, 

gebruiksvriendelijkheid en een redelijke kostprijs van het 

toestel zijn belangrijk. 

Tielt-Winge - De Solveld mountainbi-
keroute in Tielt-Winge is zeer populair 
bij fervente mountainbikers. Het gere-
nommeerde tijdschrift Mountainbike 
Plus evalueerde de route en gaf een 
zeer goede score. Sinds kort maakt 
deze route deel uit van het moun-
tainbikenetwerk Hageland - Druiven-
streek. 

In het kader van Interreg IV Vlaanderen 
- Nederland, wil de provincie Vlaams-
Brabant, in samenwerking met Bloso 
en de sportdiensten, een actief moun-
tainbikebeleid voeren en een grens-
overschrijdend netwerk uitbouwen. Zo 
willen ze zorgen voor een kwalitatieve 

meerwaarde voor mountainbikers, de 
regio en het mountainbiketoerisme. 

Nieuwe wegwijzers

De kosten voor de inrichting van de routes worden voor 

50% gesubsidieerd door Europa en kaderen binnen dit 

Interreg IV a project Grensoverschrijdende Mountainbike-

route. De rest wordt verdeeld tussen Bloso en de provincie 

Vlaams-Brabant.

De Solveldroute werd volledig uitgerust met nieuwe 
bewegwijzering, zoals de richtlijnen van de Vlaamse 
Stuurgroep Mountainbike vereisen. 

Zo werd een startpaneel geplaatst aan de sporthal waar-

op alle nodige informatie staat over de afstanden per lus, 

topografische routekaart, meldpunt, info voor de aankoop 

van de routebeschrijvingskaart, jaartal van opening,...

Belangrijk zijn ook de gedragsregels die er op te lezen 

staan. De zeshoekige wegwijzerplaatjes zijn nu vervangen 

door grijze palen, waarop de lussen aangeduid staan per kleur.

Controle en onderhoud

De volledige Solveldroute bedraagt 46 km. De (groene) 

basislus van 26,5 km is bedoeld voor beginnende moun-

tainbikers maar kan ook dienen als opwarming voor de 

grote toer. De uitbreiding of blauwe lus is veel technischer 

en zwaarder.

Ter hoogte van de Ossenberg is er mogelijkheid om aan 

te sluiten op de route van Bekkevoort en boven op de 

Houwaartse berg kunnen de fietsers overschakelen op de 

route van Holsbeek. Ook dit staat onderweg aangeduid op 

de bewegwijzering.

Binnenkort zullen ook topografische kaarten te koop zijn. 

Aan de sporthal kunnen mountainbikers ook hun fietsen 

afspuiten en douchen (als er personeel aanwezig is). 

In het project Manoeuvres 
wordt cultureel erfgoed, dat 
belangrijk is voor de toeristi-
sche economie, op een grens-
overschrijdende manier in de 
kijker gezet. Nederlandse en 
Vlaamse steden slaan de han-
den ineen om samen sterker te 
worden. In andere delen van de 
wereld is dit vaak veel minder 
vanzelfsprekend. Een delegatie 
uit Thailand bezocht de Grens-
regio Vlaanderen – Nederland 
om hierover te leren, maar voor-
al om zich te laten inspireren. 

Het bezoek maakte deel uit van een tiendaagse studie-

reis van een Thaise delegatie (professoren, overheids-

vertegenwoordigers en ambassadeurs) door de Benelux 

en Oostenrijk. Op 

vrijdag 10 september 

ging het programma 

in Brussel van start. 

Het gezelschap kreeg 

bij de Europese Com-

missie presentaties 

van medewerkers 

van DG regio en de 

Grensregio Vlaan-

deren - Nederland. 

Na een lunch bij de 

Thaise ambassadeur 

in België ging het rich-

ting Sluis om de grensoverschrijdende samenwerking 
in de praktijk te aanschouwen. 

De gemeente Sluis heeft al 

deelgenomen aan diverse 

Interregprojecten en was om 

verschillende redenen een 

interessante case study voor 
voor de Thaise delegatie. 

Niet alleen is er veel kennis 

voorhanden, ook de fysieke 

nabijheid van de grens sprak 

tot de verbeelding. Tenslotte 

werkt de gemeente in het 

Interreg IV A project Manoeuvres samen met Vlaamse 
partners aan de instandhouding van het cultureel 
erfgoed, een onderwerp dat ook in de relatie tussen 

Thailand en Vietnam een belangrijke rol speelt. In Sluis 

werd in dit kader de middeleeuwse stadsdonjon volledig 

gerestaureerd. Daarnaast werd samen met de andere pro-

jectpartners onderzocht hoe dergelijke historische verde-

digingswerken kunnen bijdragen aan de toeristische en 

economische structuur van de regio. 

In Sluis hielden een aantal projectmedewerkers presentaties 

over de verschillende aspecten van grensoverschrijdende 

samenwerking, en natuurlijk bezocht de groep de stads-

donjon zelf. Met het bezoek aan Sluis werd de dag afgesloten 

en vervolgde de Thaise delegatie zijn reis door Europa.

Manoeuvres:
Internationaal bezoek in de grensregio

Manoeuvres

Projectverantwoordelijke: 

Stad Mortsel

Projectpartners: 

Stad Tongeren, Gemeente Woens-

drecht , Provincie Noord-Brabant, 

Stichting Kasteel van Valkenburg, 

Erfgoed Vlaanderen, Gemeente ‘s-

Hertogenbosch, Gemeente Sluis, Stad 

Oudenaerde, Gemeente Veere

Totale subsidiabele kost:  

9.214.735 euro, met een Interreg- 

bijdrage van 2.825.000  euro

Looptijd: 

Van 15 december 2007 tot en met  

15 december 2010 

Revitalisering Oude Industriehavens:
nieuwe website

De nieuwe website www.roi-project.be bun-

delt voortaan de belangrijkste informatie over de 

projecten van de deelnemende partnersteden.  

U vindt er als bezoeker ook alle mogelijke links en doorverwij-

zingen. 

Voor het Interreg IV A-project ‘Revitalisering Oude Indus-

triehavens’ (ROI) wisselen acht  Nederlandse en Vlaamse 

steden kennis en ervaring uit over dit thema. Ze willen al-

lemaal hun voormalige haven nieuw leven inblazen. Tijdens 

de duur van het project realiseren ze bovendien zelf een 

deelproject van herontwikkeling. Elke stad kan daarbij 

rekenen op 500.000 euro steun van het Europees Fonds 

voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Uit het nieuws: 
Grensoverschrijdende Mountainbikeroute

Grensoverschrijdende 
Mountainbikeroute

Projectverantwoordelijke: 

Provinciebestuur West-Vlaanderen – 

Dienst Sport

Projectpartners: 

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen – 

Dienst Sport, Routebureau Zeeland

BLOSO (agentschap voor de Bevorde-

ring van de Lichamelijke Ontwikkeling, 

de Sport en Openluchtrecreatie), 

Provinciebestuur Vlaams-Brabant – 

Dienst Sport

Totale subsidiabele kost: 

439.980,00 euro,  met een Interreg- 

bijdrage van 219.374,50  euro 

Looptijd: 

Van 1 juni 2009 tot en 

met 31 mei 2012

Revitalisering Oude Industrie-
havens (ROI)

Projectverantwoordelijke: 

Stad Gent, programma internationale 

samenwerking

Projectpartners: 

AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent 

(AG SOB), Waterwegen en Zeekanaal 

(Gent), Gemeente Vlissingen, Stad Has-

selt, Stad Leuven, Stad Tilburg, Stad 

Antwerpen (Gewoon Gemeentebedrijf 

Planningscel), Gemeente Roermond

AGSO Oostende 

Totale subsidiabele kost: 

12.159.994 euro  met een Interreg-

bijdrage van 4.660.000 euro

Looptijd: 

Van  1 juni 2008 tot en met 

30 mei 2011


