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Op zijn eindje….

Met ruim 400 deelnemers zit con-
grescentrum ALM helemaal vol tijdens 
de stakeholdersconferentie op 28 
november. “We kregen gisteren nog 
talloze telefoontjes van mensen die 
zich - ondanks dat het vol was - nog 
graag wilden opgeven”, zegt alge-
meen directeur Hans de Jonge bij 
zijn welkomstwoord. “Dit alleen al 

geeft aan dat de wil om grensover-
schrijdend samen te werken er is en 
dat doet me deugd.” Hieronder een 
terugblik op deze waardevolle bij-
eenkomst, waarin stakeholders hun 
ideeën aanreiken voor het nieuwe 
programma Interreg V.

Algemeen directeur Hans de Jonge grijpt bij de opening 

nog even terug naar Interreg IV, de huidige Interreg-periode: 

“We zijn trots op het huidige programma”, licht hij toe, 

“maar ik heb er ook een dubbel gevoel bij. De projecten 

zijn geschreven in een tijd van economische hoogtij. Voor 

de nieuwe periode zal er meer focus nodig zijn in het 

programma. Projectpartners zullen met hun projecten 

moeten bijdragen aan de gekozen thema’s: innovatie, 

CO2-reductie en milieu. Daarnaast zal ook werk gemaakt 

worden van het verminderen van de administratieve last.”

Grenzen worden bruggen
Karel Tobback, kabinetschef Economie van Vlaams minister-

president Kris Peeters, vindt deze stakeholdersconferen-

tie een goed moment om stil te staan bij de behaalde 

Stakeholders werpen nieuw licht op investeringsprioriteiten

resultaten van de huidige Interreg-periode: “Grenzen zijn 

bruggen geworden, waardoor we troeven, kennis en we-

tenschap kunnen uitwisselen.” De heer Tobback verwijst 

naar een aantal succesvolle projecten zoals Waterstofregio 

en Bio Base Europe. Het Interreg-programma Vlaanderen-

Nederland vormt een belangrijke investeringsimpuls die 

moet behouden blijven. De Vlaamse Regering zal dan ook 

ijveren voor een verhoging van het budget. De heer Tobback 

stelt verder dat we voor een ambitieuze programmaperiode 

staan waarin duidelijke prioriteiten zullen worden gelegd 

die maximaal aansluiten bij de EU 2020 agenda. 
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“Ik ben blij met de eensgezindheid 
in de regio”

Welke meerwaarde ziet u in grensoverschrijdende 
Europese programma’s?

“De Nederlandse economie is van oudsher sterk georiënteerd op het buitenland. Ons huidige 

welvaartsniveau is daar in belangrijke mate van afhankelijk. De Brabantse economie, de tweede 

van Nederland, merkt het direct wanneer de wereldeconomie haperingen vertoont. Brabant is 

op wereldschaal een kleine speler en daarom vinden wij samenwerking met andere regio’s van 

groot belang. Dat doen we onder andere met China, maar we beseffen ook dat onze directe 

buren zeker zo belangrijk zijn. Vlaanderen is in mijn optiek dan ook een belangrijke natuurlijke 

bondgenoot om gezamenlijk onze economische structuur te versterken. We spreken dezelfde 

taal, hebben een gezamenlijke historische band en onze kennisinstellingen en bedrijven kunnen 

door goede samenwerking nog competitiever worden dan ze nu al zijn.”

Waarop zou het Interreg-programma Vlaanderen-
Nederland zich voor de periode 2014-2020 volgens u 
moeten richten?

“Ik vind dat een programma met economische structuurversterking als uitgangspunt zich daar 

ook op moet focussen. Hoe goed projecten rondom bijvoorbeeld cultuur of landschapsontwikkeling ook 

mogen zijn, we moeten beseffen dat we een concurrerende economie moeten blijven. De opgave die 

positie te behouden en te versterken mag niet onderschat worden. Dat vereist grote inspanningen 

in de komende jaren. Ik kan mij vinden in het feit dat Europa een sterkere focus vraagt. In het 

overleg met onze partners in de grensregio merk ik een grote mate van eensgezindheid om sterk 

in te zetten op innovatie en duurzaamheid. Dat daar overeenstemming over bestaat in een regio 

met zoveel verschillende partners is verheugend. Het wettigt de verwachting dat we in de nieuwe 

Interreg-periode - nóg meer dan tot nu toe - door grensoverschrijdende projecten een bijdrage 

kunnen leveren aan het verbeteren van de economische structuur. In de stakeholdersconferentie 

is naar de meningen gepeild van belanghebbenden. Gezien het verloop van de workshops en de 

contacten die daar zijn gelegd, verwacht ik dat de invulling van het nieuwe programma geen enkel 

probleem zal zijn.”

Drie thema’s leidend voor nieuwe Interreg-programma

De voorbereidingen voor het nieuwe Interreg V-programma zijn in 
volle gang. Inmiddels is bekend dat in het nieuwe programma drie 
thema’s leidend zullen zijn; innovatie, CO2-reductie en bescherming 
van het milieu met accent op efficiënte omgang met hulpbronnen.

Een volgende stap in het proces voor 

de nieuwe Interreg-periode is het op-

stellen van het Operationeel Programma 

(OP). Bij een aantal bureaus is inmiddels 

een verzoek neergelegd om een offerte 

uit te brengen. Vervolgens maakt het 

geselecteerde bureau een gebiedsana-

lyse van de grensregio. Deze gegevens 

dienen als startpunt voor het OP waar-

bij de drie thema’s leidend zijn. Ook de 

mening van potentiële projectuitvoerders binnen het 

Interreg V-programma is hierbij van belang. Bij het 

opstellen van het OP wordt daarom gebruik gemaakt 

van de bevindingen van de op 28 november gehou-

den stakeholdersconferentie. 

Wat staat er op de planning?
De verwachting is dat in de zomer van 2013 een 

conceptversie van het OP gereed is. Na een ambte-

lijke voorbereiding door de programmapartners zal in 

september 2013 het OP bestuurlijk vastgesteld worden. Daaropvolgend wordt het aangeboden aan de Europese 

Commissie. De termijn voor de goedkeuring is maximaal zes maanden. Dit houdt in dat op z’n vroegst in het 

voorjaar van 2014 duidelijkheid over het OP bestaat. Bij aanvang van de nieuwe periode wordt het programma 

zoals gebruikelijk gepresenteerd op een startconferentie. 

Wilt u van alle ontwikkelingen op de hoogte blijven? Kijk op www.grensregio.eu. 

Bedrijven triggeren
Daaropvolgend wordt ruim baan gemaakt voor een panel-

discussie onder leiding van journaliste Indra Dewitte. Dirk 

Fransaer van de Vlaamse Instelling voor Technologisch 

Onderzoek, Liesbeth Geysels van het Vlaams Instituut voor 

de Logistiek, Peter Tom Jones van de Katholieke Universiteit 

Leuven en Theo Hommels van de Limburgse Ontwik-

kelings- en Investeringsmaatschappij gaan met elkaar in 

debat over de drie thema’s die centraal zullen staan in het 

nieuwe programma. Hoe triggeren we bedrijven om mee te 

doen? Dirk Fransaer geeft aan dat bedrijven geholpen zijn 

bij een complete aanpak: “We moeten de volledige cyclus 

doen, van innovatie tot economische implementatie, even-

tueel in samenwerking en in ieder geval in afstemming met 

andere programma’s.” Liesbeth Geysels pleit voor een 

bottom-up aanpak: “Als we weten waar bedrijven van 

wakker liggen en waar hun prioriteiten liggen, kunnen we 

meer vraaggestuurd werken.” Theo Hommels plaatst daarbij 

een kanttekening: “Ik merk dat bedrijven ‘Europa’ soms een 

lastige partij vinden om mee samen te werken, te log en te 

bureaucratisch. Er liggen zeker kansen in de samenwerking 

met het bedrijfsleven, maar we moeten eerst zorgen dat het 

bedrijfsleven interesse heeft.” Peter Tom Jones stelt: “We 

moeten de resultaten van de samenwerking uitrollen.” Dirk 

Fransaer kan zich daarin vinden: “We hebben naast de kriti-

sche massa, het bedrijfsleven nodig dat de projectresultaten 

oppakt.”

Aansluitend komt de vraag of de projecten gericht moeten 

zijn op de ‘koplopers’ of op het ‘peloton’ onder de bedrijven 

in de samenleving. Daarin verschillen de panelleden enigs-

zins van mening. Waar Theo Hommels de meerwaarde van 

de regionale vertaling van projecten ziet, pleit Dirk Fransaer 

voor een andere aanpak, waarbij multinationals een grotere 

rol spelen bij het uitrollen van successen en resultaten.

Verfijnen investeringsprioriteiten
Na de lunch verdelen de deelnemers zich in drie workshops 

over de thema’s, innovatie, CO2-reductie en milieu. Aan hen 

de taak om de algemeen omschreven investeringspriori-

teiten te vertalen naar concrete acties. Wat draagt bij aan de 

structurele ontwikkeling van de grensregio en waarom? Hoe 

wordt het bedrijfsleven daarbij betrokken? Welke actoren 

kunnen daarbij betrokken worden? 

De deelnemers van de workshop CO2-reductie komen tot 

de conclusie dat er veel kennis aanwezig is, maar deze is 

versnipperd. “Onderzoeksresultaten zouden we daarom 

moeten bundelen, zodat de kennis een oplossing kan bieden 

op een bepaald vraagstuk elders in onze grensregio.” 

In de workshop milieu komt een vernieuwende insteek voor 

een bodemproject naar boven: “Nieuw aan deze aanpak is 

dat we inzetten op economische valorisatie – dus commer-

cialisering – en ons richten op het eerdergenoemde peloton 

in plaats van op de koplopers.” 

 

De deelnemers van een van de vier workshops over inno-

vatie komen haast tijd tekort om al hun ideeën te bespreken. 

Ideeën voor acties rond innovatie in onder meer logistiek, 

energie en de zorgsector worden met elkaar gedeeld. 

Ludieke samenvatting
Na afloop worden de deelnemers getrakteerd op een ludieke, 

‘onbetrouwbare’ samenvatting van de dag van het poppen-

theater van Armand Schreurs. Bert Pauli, gedeputeerde van 

de provincie Noord-Brabant sloot het programma af (zie 

interview hiernaast). We kijken terug op een geslaagde dag, 

die inspiratie biedt om met de nieuwe projectperiode aan 

de slag te gaan.
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Incubatorennetwerk(t): van wetenschap naar business 

Verbonden in Veiligheid

Veiligheidssector schreeuwt om hooggekwalificeerd personeel

Incubatorennetwerk(t)

Projectverantwoordelijke:

Innotek

Projectpartners: 

Universiteit Antwerpen

Universiteit Hasselt

LeuvenInc.

KULeuven

TUEindhoven

Totale subsidiabele kost: 

2.036.335 euro met een Interreg-

bijdrage van 1.018.167 euro

Looptijd: 

van 1 oktober 2011 tot en met  

30 september 2014

Verbonden in veiligheid

Projectverantwoordelijke:

Universiteit Antwerpen

Projectpartners: 

Avans Hogeschool

Universiteit Antwerpen, Management-

school

Hogeschool Plantijn

VOKA

KvK Antwerpen-Waasland

KvK Zuid-West Nederland

Provinciaal Veiligheidsinstituut

Totale subsidiabele kost: 

864.000 euro met een Interregbijdrage 

432.000 euro

Looptijd: 

Van 1 oktober 2009 tot en met 

30 september 2012

Binnen universiteiten is veel kennis 
aanwezig. Vaak blijft het echter bij 
wetenschappelijk onderzoek en vindt 
de vergaarde expertise geen commer-
ciële toepassing. Het Interreg-project 
Incubatorennetwerk(t) brengt hierin 
verandering. In grensoverschrijdende 
masterclasses leren onderzoekers van 
Vlaamse en Nederlandse universiteiten 
hoe zij business kunnen genereren 
met hun onderzoeksresultaten.

Binnen het Incubatorennetwerk(t) worden tien universitaire 

onderzoeksprojecten geselecteerd om een zogeheten 

spin-off bedrijf op te richten waarmee wetenschappe-

lijke kennis commercieel kan worden vermarkt. Onder-

zoekers van de Universiteit Antwerpen, de Universiteit 

Hasselt, de KU Leuven en de TU Eindhoven krijgen zo 

de kans om hun expertise te gelde te maken. Dat vergt 

wel de nodige ondernemersvaardigheden. In een mas-

terclass maken universitaire onderzoekers hun eerste 

stappen op weg naar een eigen spin-off. Femke Han-

nes, onderzoeker aan de KU Leuven, volgde in december 

2011 een driedaagse masterclass op een mooie locatie 

in Belgisch Limburg. “Het waren uitermate leerzame dagen, 

met inspirerende verhalen van mensen uit de praktijk. 

Bovendien heb ik kennis gemaakt met allerhande as-

pecten van ondernemen, waaronder internationaal 

zakendoen, investment funding, team development en 

financial planning. Dat komt allemaal goed van pas bij 

het spin-off bedrijf dat wij gaan oprichten. Hierin gaan 

wij genetische diagnostiek voor paarden aanbieden dat 

het testen van vroege embryo’s mogelijk maakt. Die test 

kan van grote meerwaarde zijn voor paardenfokkers.”

Investeerders overtuigen
Ook Alexander Suma, onderzoeker aan de TU Eindho-

ven, heeft de masterclass als bijzonder waardevol erva-

ren. “Aan het eind van de masterclass moesten we een  

businessplan presenteren, best spannend! Vooral interes-

sant vond ik het om te leren hoe je een investeerder kunt 

overtuigen van je businessplan. Dat zullen we ook hard 

nodig hebben bij het op de markt brengen van de in-

novatieve windturbine die wij hebben ontwikkeld op de 

TU Eindhoven. Tijdens zo’n masterclass kom je er ook 

achter of je verwachtingen kloppen. Sommige onder-

zoekers hebben wel de ambitie om een eigen bedrijf te 

starten, maar hebben geen idee wat daar allemaal bij 

komt kijken.”

Masterclass voor groeiers
Naast vijf masterclasses voor nieuwe spin-offs, waar-

van er inmiddels al drie achter de rug zijn, organiseert 

het Incubatorennetwerk(t) drie masterclasses voor de 

doorgroei van bestaande spin-offs. De eerste master-

class voor groeiers vond plaats in november van dit jaar. 

“Wanneer een spin-off zich verder ontwikkelt, heb je als 

ondernemer vaak specifieke managementcapaciteiten 

nodig. Dankzij de masterclasses voor groeiers komen 

deze ondernemers sterker in hun schoenen te staan”, 

verduidelijkt projectverantwoordelijke Christy Huybrechts 

van Innotek vzw. Volgens haar is het ondersteunen van 

nieuwe en bestaande spin-offs echter geen op zich-

zelf staand doel. “Ook na afloop van de projectperiode 

moet het interuniversitair en grensoverschrijdend samen-

werkingsverband worden voortgezet en uitgebreid. Door 

kennis uit te wisselen en samen te werken, is het mogelijk 

om onderzoeksresultaten sneller en efficiënter commercieel 

te vermarkten.”

In de veiligheidssector is er een toe-
nemende vraag naar hoog opgeleid 
personeel. Daarom gingen dit najaar 
in Vlaanderen een bachelor in de in-
tegrale veiligheid én een master in de 
veiligheidswetenschappen van start. 
Een goede wisselwerking tussen het 
veiligheidsonderwijs en het werk-
veld is daarbij essentieel. Daarom 
creëerde het Interreg-project Verbon-
den in Veiligheid vóór de start van de 
opleidingen een grensoverschrijdend 
netwerk tussen de opleidingsinstel-
lingen en de veiligheidssector.

In de Europese veiligheidssector volgen de ontwikkelingen 

elkaar razendsnel op. 

De sector schreeuwt om hooggekwalificeerd personeel met 

een brede grensoverschrijdende kennis. In Nederland heeft 

Avans Hogeschool in Breda al jaren een bacheloropleiding 

Integrale Veiligheid. “Maar in het reguliere onderwijs in 

Vlaanderen ontbrak het tot voor kort aan zo’n hogere veilig-

heidsopleiding”, zegt Katrien van Geystelen van de Univer-

siteit Antwerpen, projectleider van Verbonden in Veiligheid. 

“Die leemte is nu gevuld met twee nieuwe veiligheidsoplei-

dingen op hoger en universitair niveau. Op de Hogeschool 

Plantijn in Antwerpen is in september een bachelor in de in-

tegrale veiligheid van start gegaan. De Universiteit Antwerpen 

begint met een masteropleiding veiligheid. Bachelorstudenten 

die naar de masteropleiding willen, doorlopen eerst een 

verplicht schakeljaar. Beide opleidingen zijn officieel erkend 

door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) 

in Den Haag.”

Interdisciplinair
Bij de bacheloropleiding van de Hogeschool Plantijn gingen 

onlangs honderd studenten van start. Eén van hen is de 

19-jarige Hidde Wouters. “Het fijne van deze nieuwe opleiding 

is dat je nu ook al vóór je twintigste een veiligheidsopleiding 

op hoger onderwijsniveau kunt volgen. Voorheen was je ge-

noodzaakt om eerst een andere bachelor te doen als je naar 

een veiligheidsopleiding op universitair niveau wilde. Ook 

het praktijkgerichte karakter van de opleiding trekt me. Je 

doet niet alleen kennis op uit boeken maar je maakt ook 

kennis met allerlei facetten uit de veiligheidsbranche, zoals 

het opzetten van een evacuatieplan.” De 23-jarige Roland 

van Gils uit Breda heeft de HBO Integrale Veiligheid aan 

de Avans Hogeschool achter de rug. Hij is begonnen aan 

het schakeljaar voor de masteropleiding aan de Universiteit  

Antwerpen. “Vanuit mijn persoonlijke ervaring weet ik dat 

veiligheidsvraagstukken worden gekenmerkt door een 

complex en multidisciplinair karakter, dit vereist een in-

terdisciplinaire benadering. De masteropleiding voldoet 

daaraan. Je leert vanuit verschillende disciplines naar het 

vakgebied kijken waardoor je wordt opgeleid tot een echte 

generalist in veiligheid.”

Permanente dialoog met werk-
veld
Voor de kwaliteit van de veiligheidsopleidingen is een nauwe 

samenwerking met het werkveld essentieel. “Daarvoor 

is er een permanente wisselwerking”, zegt Katrien van 

Geystelen. “Bedrijven uit de veiligheidssector bieden bij-

voorbeeld stageplaatsen, geven gastcolleges en brengen 

veiligheidsvraagstukken aan. Dankzij het project Verbonden 

in Veiligheid zijn wij erin geslaagd om een netwerk van hon-

derdzestig Vlaamse en Nederlandse bedrijven te vormen, 

zowel uit de private als publieke sector. Die permanente 

dialoog met het werkveld is noodzakelijk om de opleidingen 

up-to-date te houden.” 
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“Regionale biomassa slimmer benutten”

Energie Conversie Park (ECP)

Met het opraken van fossiele brand-
stoffen wordt het gebruik van bio-
massa als energiebron steeds interes-
santer. Het Interreg-project Energie 
Conversie Park (ECP) probeert regio-
naal beschikbare biomassastromen 
zoals GFT, snoeihout en bermmaaisels 
slim te benutten. In vijf pilotprojecten 
in Vlaanderen en Nederland krijgt de 
rendabele toepassing van bio-energie 
concreet gestalte.

Veel biomassa wordt momenteel nog maar beperkt ver-

werkt, onder meer omdat de benutting economisch niet 

haalbaar is”, zegt Luc Pelkmans van VITO, projectleider van 

ECP. “Snoeisels, maaisels of restanten van bos- en natuur-

beheer zijn bijvoorbeeld uitermate bruikbaar, maar worden 

nauwelijks benut. Het ECP-project wil hierin verandering 

brengen. Op twee pilots in Vlaanderen (Beerse-Merksplas 

en Lommel) en drie pilots in Nederland (Sluiskil, Moerdijk 

en Breda) wordt onderzocht hoe deze biomassastromen op 

een slimme en efficiënte manier te benutten. Elke pilot heeft 

zijn eigen aanpak. In het ontwerp voor een biogasinstallatie 

in Breda wordt bijvoorbeeld uit GFT en mest warmte gewon-

nen ten behoeve van wijkverwarming. De locatie Lommel 

kent een totaal andere invulling. Hier worden energiegewas-

sen gebruikt voor het saneren van de met zware metalen 

vervuilde gronden in de Kempen.”

Combineren verwerkingstech-
nologieën
Voor een rendabele benutting is ook een optimale uitwisse-

ling van reststromen uit biomassa tussen bedrijven belang-

rijk. De ECP-pilot Biopark Terneuzen in Sluiskil is een goed 

voorbeeld van hoe verschillende verwerkingstechnologieën 

slim worden gecombineerd. Projectmanager Jan Broeze, 

senior scientist van Wageningen UR, geeft toelichting: “De 

kassen van het glastuinbouwcomplex op het biopark maken 

gebruik van warmte en CO2 van de naburige kunstmestfa-

briek. Op het terrein staat ook een biogasinstallatie waar bio-

massa wordt vergist. Het restproduct, een mestachtig dige-

staat, wordt nagezuiverd in de waterzuiveringsinstallatie van 

het biopark. Door koppeling van reststromen op één locatie 

worden zo verschillende ecologische duurzame processen 

handig gecombineerd.” 

Frituurvet wordt biodiesel
Volgens Jan Broeze is de uitdaging voor de toekomst vooral 

hoe je biomassa nóg hoogwaardiger kunt benutten. “Naast 

energie, zoals warmte en elektriciteit, is het namelijk ook 

mogelijk om hoogwaardige producten uit de biomassa te 

produceren, zoals biobrandstoffen. Dankzij deze hoog-

waardige ‘biobased’ oplossingen wordt het benutten van 

biomassa ook winstgevender en dus minder afhankelijk van 

subsidies. In de biodieselfabriek in Sluiskil gebeurt dat al; 

daar wordt bijvoorbeeld gebruikt frituurvet omgezet in hoog-

waardige biodiesel.” Een probleem is dat veel van de hui-

dige bio-energie-installaties uitsluitend geschikt zijn voor de 

verwerking van één specifieke soort biomassa. In het ECP-

project wordt onderzocht hoe deze installaties geschikt te 

maken voor meerdere biomassastromen. Jan Broeze illus-

treert dat met een voorbeeld: “De biogasinstallatie in Sluiskil 

maakt momenteel naast mest gebruik van hoogwaardige 

biomassa, waaronder glycerine en energiegewassen zoals 

maïs. Door deze installaties technisch aan te passen voor 

minder hoogwaardige biomassa, zoals gras en bermmaaisels, 

wordt het benutten van deze regionaal beschikbare biomassa- 

stromen economisch beter haalbaar. Ons streven is dat 

regionale bio-energie in de toekomst op eigen benen kan 

staan.”

Website ECP

De kennis die uit de 5 pilotprojecten van ECP 

voortkomt, wordt gebundeld en gepubliceerd op  

www.ecp-biomassa.eu en verwerkt in een hand-

leiding.

Mensen met een fysieke of mentale 
beperking vinden in de landbouwsec-
tor vaak een zinvolle dagbesteding. 
Het grensoverschrijdende project 
Samen TeRug de bOer op (STRO) 
is erop gericht om deze zogeheten 
‘groene zorg’ zowel in Vlaanderen als 
in Zeeland verder uit te bouwen en te 
versterken. Aan de Vlaamse kant van 
de grens gingen dit najaar al twee 
zorgboerderijen van start.

In Mol opende op 10 oktober een zorgboerderij haar 

deuren. Dagelijks komen zo’n vijftien mensen van het 

arbeidszorgproject van sociale werkplaats De Sprong in 

Meerhout hier naartoe voor het verzorgen van een ezel, 

een paar geiten, konijnen en kippen. De dieren kunnen 

rekenen op een liefdevolle behandeling. De arbeids-

zorgmedewerkers zelf varen er ook wel bij. “Het zijn 

nogal kwetsbare, stressgevoelige mensen”, verduidelijkt 

directeur Bart Quirijnen van De Sprong. “Het is bewezen 

dat de omgang met dieren een therapeutische, helende 

werking heeft. Door op hun eigen manier en in hun eigen 

tempo te werken, krijgen deze mensen bovendien meer 

zelfvertrouwen en kunnen ze zich verder ontplooien.”

Actieve deelname buurtbewo-
ners
Een aantal weken eerder ging in Brugge Hoeve Hangerijn 

van start. Gedurende meerdere dagen in de week vin-

den bewoners van diverse zorginstellingen in de regio 

hier een zinvolle dagbesteding. Behalve dieren, beschikt 

deze zorgboerderij over een eigen moestuin en een 

houtgestookte bakoven. “Onze gasten, met een fysieke 

of mentale beperking, leren zo zaaien, planten, oogsten 

en brood bakken, samen met vrijwilligers en scholen uit 

de buurt”, zegt coördinator Saskia Dobbelaere. “Daar-

naast hebben we een multifunctionele ruimte waarin 

onze gasten creatieve expressie en andere workshops 

volgen. Ook is deze ruimte, die plaats biedt aan honderd 

ECP

Projectverantwoordelijke:

VITO nv

Projectpartners: 

Avans Hogeschool

Wageningen UR

Universiteit Hasselt

Stichting Hogeschool Zeeland

Totale subsidiabele kost: 

2.020.000 euro met een Interregbij-

drage van 650.000 euro

Looptijd: 

Van 1 april 2010 tot en met 31 maart 

2013

STRO

Projectverantwoordelijke:

Stad Brugge

Projectpartners: 

Provincie West-Vlaanderen

VZW UNIE-K (Ons Erf)

Steunpunt Groene Zorg vzw

Steunpunt Welzijn vzw afdeling 

Groene Zorg Oost-Vlaanderen

Zuidelijke Land- en Tuinbouworgani-

satie (ZLTO) 

De Sprong

Rotonde

Totale subsidiabele kost: 

2.747.822,44 euro met een Interreg-

bijdrage 1.026.613,75 euro

Looptijd: 

van 1 april 2011 tot en met 31 maart 

2014

Samen TeRug de bOer op (STRO)

“Omgaan met dieren werkt helend”
personen, beschikbaar voor externen. Hoeve Hangerijn 

is een plaats waar mensen met en zonder beperking 

samen kunnen beleven, werken en ontspannen. Daarom 

betrekken wij buurtbewoners en scholen zoveel mogelijk 

bij het STRO-project. Een buurtschool helpt bijvoorbeeld 

bij de opzet van het moestuinproject en vrijwilligers helpen 

mee bij het verzorgen van de dieren.” Ook in Mol is er 

sprake van een levendige wisselwerking met de buurt. 

Bart Quirijnen: “Op het domein van de zorgboerderij  

bevindt zich ook een instelling voor zwaar gehandicapten. 

Onze medewerkers zorgen voor de nodige afleiding voor 

die bewoners, bijvoorbeeld door hen in hun rolstoel naar 

de dieren te rijden om een geitje te aaien.”

Draaiboek 
In Vlaanderen zijn ondertussen vier pilot-

projecten op touw gezet. “De groene zorg 

wordt aan beide zijden van de grens  

grondig in kaart gebracht om vraag en 

aanbod beter op elkaar af te stemmen“, 

zegt projectleider Steve Philips. “Verder 

wordt er een netwerk van peters en meters 

gevormd, bestaande uit zorgboeren die 

ondersteuning geven aan startende zorg-

boeren. Ook werken we aan een draai-

boek en kwaliteitsgids waarmee we meer 

kwalitatieve en economisch duurzame 

groene zorg in de grensregio kunnen ga-

randeren.”
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Duurzaam Verbinden

“Barrières wegnemen tussen mensen, dieren en natuur”

Op de grens van Belgisch en Neder-
lands Limburg en Noord-Brabant ligt 
Kempen~Broek. Van oudsher was dit 
één groot aaneengesloten natuur-
gebied. In 1839 werd dit ecologisch 
waardevolle gebied in tweeën geknipt 
door de Belgisch-Nederlandse grens. 
Sindsdien zijn er tal van kunstmatige 
barrières opgeworpen tussen dieren, 
mensen en natuur. Het Interreg-project 
Duurzaam Verbinden probeert die 
grensoverschrijdende verbindingen te 
herstellen en nieuw leven in te blazen. 
Zowel de natuur als de recreant varen 
daar wel bij.

Het GrensPark Kempen~Broek is met zijn 25.000 ha in 

omvang uniek voor Vlaanderen en Nederland. Het natuurge-

bied met zijn bijzondere flora en fauna en afwisselende land-

schap strekt zich uit over de gemeenten Cranendonck, Weert, 

Nederweert, Bocholt, Bree, Kinrooi en Maaseik. Ecologisch 

vormt Kempen~Broek één samenhangend geheel. Maar door 

de Belgisch-Nederlandse landsgrens, wegen en andere bar-

rières zoals prikkeldraad en omheiningen, wordt het gebied 

als het ware in stukjes geknipt. Het project Duurzaam Verbin-

den is erop gericht om deze versnippering tegen te gaan. “Om 

de belevingswaarde voor recreanten te verhogen, werken de 

projectpartners samen aan actief landschaps- en natuur-

herstel”, zegt Erwin Christis, projectverantwoordelijke van het 

Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM). 

Ruilverkaveling
Actief natuurherstel vindt onder meer plaats door het vasthou-

den van waardevol kwel- en regenwater in Kempen~Broek. 

“Het creëren van een zogeheten klimaatbuffer moet voorko-

men dat water te snel wordt afgevoerd naar de beken en de 

Maas”, zegt Erwin Christis. “In het buitengebied spelen echter 

veel tegengestelde belangen: de landbouw heeft het liefst het 

hele jaar door drogere gronden, terwijl de natuur is gebaat 

bij hogere grondwaterstanden. Daarom is de stichting Ark 

Natuurontwikkeling aan de Nederlandse zijde van de grens 

in gesprek gegaan met landbouwers. Ten zuidwesten van 

Altweerterheide zijn inmiddels al natte landbouwgronden 

aangekocht en omgevormd tot natuur. De landbouwers krij-

gen er een betere plek voor hun landbouwgronden voor terug. 

Dankzij deze vrijwillige kavelruil ontstaat op den duur weer 

één aaneengesloten natuurgebied. Aantrekkelijk voor wande-

laars en fietsers, maar van levensbelang voor de duizenden 

planten- en diersoorten.”

Oerrund
Tal van natuurontwikkelingsprojecten hebben bewezen dat 

grote grazers, zoals Schotse Hooglanders, Gallowayrunde-

ren en Koninkspaarden, een belangrijke bijdrage leveren aan 

natuurherstel. Ook in Kempen~Broek zijn er aan weerszijden 

van de grens initiatieven om méér grazers hun werk te laten 

doen. “Op Belgisch grondgebied graast een aantal Galloway-

runderen”, zegt Erwin Christis. “En zo’n twee jaar geleden 

zijn aan de Nederlandse kant van Kempen~Broek zogeheten 

Heckrunderen uitgezet. Daarnaast loopt er een fokprogramma 

voor oerrunderen. Het Kempen~Broek wordt daarmee een 

belangrijke kraamkamer voor dit zelfredzaam oerrund. Omdat 

de grazers een groot gebied nodig hebben, worden obsta-

kels zoals prikkeldraad zoveel mogelijk verwijderd en kleine 

perceeltjes aan elkaar gekoppeld tot een groot natuurgebied. 

Op die manier wordt de natuurlijke vegetatie in ere hersteld.”

Onthaalpunten
Voor fietsers, wandelaars en natuurliefhebbers valt er veel 

te beleven in het GrensPark Kempen~Broek. Het project 

Duurzaam Verbinden wil het gebied ontsluiten voor stille, 

extensieve recreatie. Bij diverse ingangen tot het gebied 

worden zeven zogeheten onthaalpunten gerealiseerd. Deze 

strategische gelegen locaties geven een extra impuls aan 

de belevingswaarde van de recreant. De twee belangrijkste 

onthaalpunten zijn inmiddels gerealiseerd. “Dat zijn de zoge-

heten toegangspoorten tot het GrensPark, te weten de Pol-

lismolen in het Belgische Opitter en Natuur- en Milieucentrum 

De IJzeren Man in het Nederlandse Weert”, verduidelijkt Erwin 

Christis. “Hier bevinden zich bemande informatiebalies waar 

de recreant onder meer kaarten kan kopen om zijn tocht door 

het natuurgebied te plannen. De overige vijf onthaalpunten 

liggen eveneens aan de rand van het natuurgebied, maar zijn 

wat bescheidener van opzet en hebben minder ruime 

openingstijden. Sinds oktober 2011 is het ook mogelijk om 

vanaf elk onthaalpunt elke tweede en vierde zondag in de 

maand een excursie te maken onder leiding van een Verken-

ner. Als groep kun je een Verkenner ook boeken op een dag 

die je zelf wenst. De nadruk ligt op natuurbeleving in al haar 

facetten. Daarom heeft elke excursie een ander thema, zoals 

oude fabels, onthaasten in de natuur of een ontdekkingstocht 

naar de leefwereld van het edelhert.”

Allemanspad
Wie van het GrensPark Kempen~Broek wil genieten, hoeft 

daarvoor niet per se diep de natuur in te trekken. Ook dichter 

bij de bewoonde wereld zijn voorzieningen gecreëerd die de 

belevingswaarde voor de recreant opkrikken. “Zo is onlangs 

bij De IJzeren Man in Weert een ‘Allemanspad’ geopend”, zegt 

Erwin Christis. “Dit drie kilometer lange bospad maakt het ook 

voor minder mobiele mensen, waaronder rolstoelgebruikers, 

mogelijk om de natuur in te trekken. In hetzelfde gebied heeft 

de gemeente Weert ook een oude trimbaan opgeknapt.” 

Educatieve programma’s
Om het unieke karakter van GrensPark Kempen~Broek 

onder de aandacht te brengen, besteedt het project Duur-

zaam Verbinden ook veel aandacht aan educatieve pro-

gramma’s voor de jeugd. “Het Provinciaal Natuurcentrum, 

een Vlaamse projectpartner, ontwikkelt momenteel een aantal 

educatieve programma’s voor lager en voortgezet onderwijs”, 

legt Erwin Christis uit. “De programma’s, die eind maart 2013 

gereed moeten zijn, zijn geschikt voor zowel het Vlaamse als  

Nederlandse onderwijs. Met zo’n programma kunnen school-

groepen dan vanuit de toegangspoorten de Pollismolen of 

De IJzeren Man zelfstandig de natuur in trekken.” Hoewel 

Duurzaam Verbinden vele gezichten kent, zijn alle inspannin-

gen uiteindelijk gericht op één doel. “En dat is om de grenzen 

binnen het Kempen~Broek te laten verdwijnen”, aldus Erwin 

Christis. “Voor de recreant maakt het immers niets uit of hij 

zich in Nederland of Vlaanderen bevindt. Als hij maar van al 

het moois kan genieten!”

Duurzaam Verbinden

Projectverantwoordelijke:

Regionaal Landschap Kempen en 

Maasland (RLKM)

Projectpartners: 

Provinciaal Natuurcentrum

Vlaamse Landmaatschappij

Agentschap voor Natuur en Bos

Waterschap Peel en Maasvallei

provincie Nederlands Limburg

gemeente Weert

Bosgroep Zuid Nederland

Stad Bree

Totale subsidiabele kost: 

2.414.047,60 euro met een Interreg- 

bijdrage van 815.443,80 euro

Looptijd: 

Van 1 april 2010 tot en met 31 maart 2013
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kaart van het programmagebied

Duurzaam bodemgebruik beperkt erosie in de 

grensregio

Brug tussen oud en nieuw in oude havengebieden

Binnen het project BodemBreed deelde 
een aantal agrarische ondernemers 
met diverse partners hun kennis over 
het beter benutten van de natuurlijke 
eigenschappen van de bodem. Met een 
concreet plan met aanbevelingen is 
de opgedane kennis binnen dit project 
nu ontsloten. Op deze manier kan elke 
agrariër aan de slag met concrete acties 
om de bodemkwaliteit in onze grens-

regio op peil te houden.

De start van dit project kwam al voort uit de Interreg 

III-periode in 2009 met het project Erosiebestrijding, 

waarin dankzij onder meer experimenten in proef-

velden veel belangrijke kennis naar boven kwam. 

Havenactiviteiten verplaatsen steeds 
meer naar buiten de stad waardoor 
oude industriële havengebieden verla-
ten zijn achtergebleven. In acht steden 
in onze grensregio is dat niet anders. 
Toch zijn deze industriehavens van groot 
belang voor de vitaliteit van de steden 
en de kwaliteit van hun leefomgeving 
en sociaal-economische dynamiek. Het 
Interreg-project Revitalisering Oude 
Industriehavens (ROI) sloeg daarom een 
brug tussen oud en nieuw.

In het project werden de oude industriehavens van 

Antwerpen, Gent, Oostende, Vlissingen, Roermond, 

Tilburg, Leuven en Hasselt nieuw leven ingeblazen. 

Dankzij publieke vliegwielinvesteringen, innovatieve 

Landbouwers deelden hun praktijkervaringen over 

bijvoorbeeld niet-kerende bodembewerking en 

groenbedekking en eventuele alternatieven voor deze 

manier van bodembewerking.   

Betrokken landbouwers
Deze en andere relevante uitkomsten zijn gecombineerd 

met een literatuuronderzoek. Uiteindelijk is er een 

pasklaar eindrapport met besluiten en aanbevelin-

gen tot stand gekomen. Hieraan werkten beleidsmakers, 

praktijkcentra, onderzoeksinstellingen, landbouwor-

ganisaties en –adviseurs van over de grens mee. Het 

succes van dit project zat hem volgens Ine Vervaeke 

in de interactie en betrokkenheid van de landbouwers 

in de regio: “Tal van demonstraties en kenniscirkels 

brachten de praktijk en theorie dichter bij elkaar.”

Meer info: www.bodembreed.eu

planontwikkeling, grensoverschrijdende samenwer-

king en kennisoverdracht mogen de gebieden weer 

gezien worden.

Op te knappen gebieden
Zo maakte Gent plannen om de oevers van de Oude 

Dokken om te bouwen tot een nieuw stadsdeel aan 

het water. In deze moderne woonwijk is plaats gemaakt 

voor parken, winkels, recreatie en publieke dienst-

verlening. De bewoners kunnen gemakkelijk naar 

het historische stadscentrum dankzij een in het plan 

opgenomen voetgangers- en fietsersbrug. In de an-

dere steden zijn De Blauwe Boulevard (Hasselt), de 

Piushaven (Tilburg), de Oosteroever (Oostende), de 

Nieuwe Stad aan het water (Roermond), Het Eilandje 

(Antwerpen), het Scheldekwartier (Vlissingen) en De 

Vaartkom (Leuven) onder handen genomen. 

Kijk voor alle activiteiten op www.roi-project.be   

Recreëren voor iedereen
Veel wandelroutes zijn nog altijd niet 
toegankelijk genoeg voor personen 
met een beperking. Het project Gren-
zeloos Toegankelijk werkte concreet 
aan diverse knelpunten zodat ook deze 
mensen ten volle kunnen genieten van 
het totaalaanbod op het gebied van 
recreatie, educatie en toerisme.

Onderzoek wijst uit dat maar liefst 50 miljoen  

Europeanen – dat is 12 procent van de bevolking – 

hinder ondervinden van de ontoegankelijkheid van 

het traditionele toeristische-recreatieve aanbod.  

De komende jaren zal deze groep door de vergrijzing 

sneller groeien. Voor de toeristisch-recreatieve sector 

wordt dit een steeds belangrijkere doelgroep. Zo heb-

ben de besturen van Geetbets, Kortenaken, Linter, 

Tienen en Zoutleeuw binnen dit Interreg-project heel 

wat inspanningen geleverd om bijvoorbeeld verschil-

lende wandelroutes toegankelijk te maken. 

Genieten van diversiteit
Toegankelijkheid is een begrip dat evolueert naar-

mate de tijd verstrijkt. Het is méér dan alleen het 

begaanbaar maken van bijvoorbeeld een wandel-

pad. “Dankzij dit project zijn nieuwe visies op tafel 

gekomen om hele gebieden toegankelijker te maken 

voor iedereen”, aldus Alexander Leysen, projectver-

antwoordelijke van Grenzeloos Toegankelijk. “Deze 

inzichten gaan we gebruiken voor toekomstige  

projecten. Zo kunnen meer mensen genieten van de 

diversiteit aan recreatiemogelijkheden in onze grens-

regio.”  

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/toegankelijkheid 

en www.toegankelijkheidsbureau.be

Biodiversiteit floreert in de grensregio

In het project SOorten en LAndschap-
pen als dragers voor BIOdiversiteit, 
kortweg SOLABIO, werkten 27 partners 
uit de hele grensregio samen aan het 
behoud van diverse soorten dieren in 
onze natuurgebieden. Nu – vier jaar later 
– zijn er verspreid over maar liefst 238 
locaties en 197 (deel)gemeenten 112 

concrete terreinacties uitgevoerd.  
  
De SOLABIO-partners hebben met deze acties het 

behoud van 140 soorten willen stimuleren. Som-

mige acties hebben al tot concrete resultaten geleid: 

“Een aantal acties heeft een positief effect gehad 

op de aanwezigheid van bedreigde soorten. Zo heeft 

Staatsbosbeheer na de uitvoering van werken in 

de Deurnese Peel voor het eerst in jaren de gladde 

slang, een zeldzame soort, teruggevonden in dit ge-

bied”, aldus Marian Gerard, projectverantwoordelijke 

van SOLABIO. “Daarnaast kon ZLTO vaststellen dat 

diverse doelsoorten, zoals patrijs en gele kwikstaart, 

drie keer meer territoria hadden in de door hen inge-

zaaide akkerranden vergeleken met de akkerranden 

in de buurt.”

Behoud
Ook van elkaar leren was één van de hoofddoelstel-

lingen in het project. Op het terrein, tijdens de realisatie 

van acties en via een 185-tal demomomenten, cur-

sussen, presentaties en excursies leerden lokale 

verenigen, scholen en de inwoners hoe zij zelf hun 

steentje kunnen bijdragen aan het behoud van de 

biodiversiteit. Het totale pakket aan acties heeft 

bijgedragen aan het verbeteren van de algemene 

ecologische kwaliteit van de grensregio Vlaanderen-

Nederland en het herstel van natuurlijke habitats en 

systemen. 

Meer info: www.solabio.org

Op zijn eindje..
Aan alles komt een eind; zo ook aan de projecten van het Interreg IV-programma in onze grensregio. In deze rubriek zetten we een aantal projecten in de afsluitende fase nog eens in de spotlights; welke waren het ook alweer?


