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Op zijn eindje….

Op de Automotive Campus in Helmond 
is het allereerste Nederlandse water-
stoftankstation een feit. Op vrijdag 
29 november is dit in gezelschap 
van ruim 200 genodigden officieel 
geopend tijdens een slotconferentie 
van het Interreg-project Waterstofregio 
Zuid-Nederland- Vlaanderen. “Het is 
altijd fijn om te zien dat de interesse 
in waterstof groot blijft, de inschrijvin-
gen voor dit slotcongres waren in een 
mum van tijd ingevuld”, getuigt Adwin 
Martens, directeur van WaterstofNet, 
een partner die als coördinator in dit 
Interreg-project fungeert.

In de periode 2014-2020 investeert de Europese Unie 

voor 1,4 miljard euro in de implementatie van water-

stofprojecten. De focus in dit Interreg-project – dat  

inmiddels drie jaar loopt – ligt met name op duurzame 

Eerste Nederlandse waterstoftankstation geopend
ontwikkelde bus en vuilniswagen hun eerste waterstof in 

Helmond.

Nieuwe prioriteiten

In de namiddag werden de prioriteiten voor het vol-

gende Interreg-programma toegelicht door Bert Pauli, 

gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en lid 

van de Stuurgroep Interreg Vlaanderen-Nederland. De 

nieuwe thema’s zijn onderzoek, technologische ontwik-

keling en innovatie, overgang naar een koolstofarme 

economie, bescherming van het milieu en efficiënte 

omgang met hulpbronnen, werkgelegenheid en ar-

beidsmobiliteit. Deze onderwerpen liggen sterk in lijn 

met wat het Interreg-project Waterstofregio tot op van-

daag heeft gedaan en in de toekomst nog wil doen. De 

focus ligt met name op de samenwerking opzoeken en 

intensiveren tussen Nederlandse en Vlaamse kennisin-

stellingen en bedrijven. Met een gerichte aanpak rond 

toepassingen van innovatieve waterstoftechnologieën 

wordt samengewerkt aan een meer duurzame samen-

leving. “Ik hoop dat dit project een voorbeeld kan zijn 

voor het volgende programma. Nu ook de prioriteiten 

van het nieuwe programma bekend zijn, is het start-

schot gegeven voor nieuwe projectideeën”, besluit Bert 

Pauli.

Slotevent: Waterstofregio Zuid-Nederland & Vlaanderen

waterstof, early market toepassingen en onderwijs. In 

deze periode zijn er al heel wat concrete resultaten 

geboekt. Zo is bij de Belgische chemiegroep Solvay 

de grootste brandstofcelplant ter wereld op reserve-

waterstof gerealiseerd. De heftrucks van warenhuis-

keten Colruyt rijden in de vestiging in Halle dankzij 

een waterstofstation op schone brandstof. Daarnaast 

zijn er diverse projecten op het gebied van waterstof-

technieken in early markets en loopt er een onderwijs-

programma over het onderwerp. De kers op de taart 

is de opening van het eerste Nederlandse waterstof-

tankstation in Helmond tijdens de slotconferentie. “Het 

doel van de conferentie was om alle genodigden een 

duidelijk beeld te geven van de actuele resultaten en 

toekomstperspectieven op het vlak van waterstof in de 

grensregio”, licht Adwin Martens toe.

Afwisselend programma

Het programma van de slotconferentie stond bol van toon-

aangevende sprekers, zoals Theo Bruijninckx, de CEO van 

Ballast Nedam, André Beukers, de zaakvoerder van E-trucks 

Europe en Willem van der Leegte, de onderdirecteur van 

VDL-groep. Met gepaste trots presenteerden zij hun con-

crete oplossingen en ambities op waterstofgebied. Daarna 

ging het programma buiten bij het waterstoftankstation ver-

der. Tijdens de officiële opening daarvan tankten een nieuw 

december 2013
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“Juist nù samenwerken”

Bram de Kort is sinds 1 augustus 
2013 Algemeen Directeur van het ge-
meenschappelijk secretariaat Inter-
reg Vlaanderen-Nederland. Hij is de 
opvolger van Hans de Jonge, die op 6 
maart van dit jaar met pensioen ging. 

“Tenminste één keer per jaar willen wij de mensen op 

een groot evenement informeren over de inhoud van het 

programma”, zegt Bram de Kort. “Het best doen we dit 

aan de hand van successen en concrete toepassingen. 

Met de nieuwe Interreg V-periode in het vooruitzicht, 

zochten we naar aansluiting bij een slotevent van een 

project dat als inspiratie kan dienen voor de toekomst. 

En zo kwamen we al snel uit bij het Interreg-project 

Waterstofregio. Dat is een van de grootse en meest 

succesvolle projecten in de huidige programmaperiode. 

Daarnaast is het zo dat de doelgroep van het event van 

het Waterstofregio-project dezelfde is, als welke Inter-

reg Vlaanderen-Nederland in het nieuwe programma 

sterker wil bereiken; bedrijven die actief zijn in groene 

innovaties.”

Wat verandert in de nieuwe 
programmaperiode en wanneer 
gaat die officieel van start ?

“Het nieuwe programma heeft vier thema’s”, licht Bram 

toe. “Bij het eerste thema – onderzoek, technologische 

ontwikkeling en innovatie – is de participatie van be-

drijven van groot belang. De bedrijfsparticipatie is tot 

op heden beperkt geweest. Nochtans zijn grensover-

schrijdende bedrijfsrelaties en grensoverschrijdende 

samenwerking tussen bedrijven zeer belangrijke ele-

menten om de nadelige effecten van de oude binnen-

grenzen teniet te doen. Ondernemers in de grensstreek 

ervaren deze effecten nog steeds. In het zakendoen, 

in het werven van medewerkers, in de afzet en in de 

innovatiesamenwerking werken de landsgrenzen soms 

nog belemmerend. Daarnaast komen er drie andere 

thema’s: overgang naar een koolstofarme economie, 

bescherming van het milieu en efficiënte omgang met 

hulpbronnen en werkgelegenheid en arbeidsmobiliteit. 

Ook in deze thema’s staat vernieuwing en bedrijfsparti-

cipatie centraal. We hopen vanaf het najaar van 2014 te 

kunnen starten met het nieuwe Interreg-programma.”

Wat is volgens u de grootste 
ambitie voor het Interreg V-
programma (2014-2020)?

“De ambities voor het nieuwe programma zijn groot. 

We willen een sterk gefocust programma, met als 

speerpunten vergroening, vernieuwing en meerwaarde 

voor bedrijven in de regio. We willen dankzij innova-

tie duurzame groei en werkgelegenheid creëren, en 

een wezenlijke bijdrage leveren in de strijd tegen de 

klimaatverandering en de aantasting van het milieu. 

Juist in deze onzekere economische tijden moeten we 

als Vlamingen en Nederlanders samenwerken aan top-

prestaties op vlak van duurzaamheid en vernieuwing.”

Mogen we, met u als directeur, 
een nieuwe koers van het pro-
gramma verwachten?

“De nieuwe koers is bestuurlijk vastgesteld; er zijn 

scherpe keuzes gemaakt, voor slimme, duurzame en 

inclusieve groei. Voor wat betreft de uitvoering heeft 

het vereenvoudigen van de administratieve procedures 

prioriteit. Op dat vlak hebben we al heel wat concrete 

ideeën uitgewerkt. Een klantgerichte aanpak staat hoog 

op het prioriteitenlijstje. Verder wil ik met het secretari-

aat proactief werven en verbinden. We willen deels zelf 

goede projectideeën opsporen en helpen realiseren.”

Kunnen mensen nu al aan de 
slag met ideeën voor projecten?

“Zeker, de contouren voor het nieuwe programma op 

inhoudelijk vlak liggen inmiddels vast. Daarmee zijn we 

al heel ver in vergelijking met andere programma’s. We 

kunnen ons Operationeel Programma al bijna indienen 

bij de Europese Commissie. Als het goed is, hebben we 

nu snel duidelijkheid over het budget. Vanaf vandaag 

staat al heel wat informatie op de website en kunnen 

we in gesprek gaan met projectindieners. Ik hoop dat zij 

ons benaderen, zodat we vanuit het secretariaat kunnen 

bijdragen aan de ontwikkeling van goede voorstellen.”

Bram de Kort

Algemeen Directeur

Operationeel programma 2014-2020 bijna op punt

Al ruim een jaar wordt er druk gewerkt aan het nieuwe 

operationeel programma (OP) voor de periode 2014-

2020. Hoewel er nog een aantal onzekerheden zijn (de 

Europese Commissie moet de definitieve verordeningen 

vaststellen, de Milieueffectrapportage-procedure moet 

nog afgerond worden, het programmabudget moet be-

kendgemaakt worden, etc.), bestaat er eensgezindheid 

over het inhoudelijke luik van het OP: ingezet wordt op 

slimme, duurzame en inclusieve groei.

Graag geven wij u al een idee van wat u van het nieu-

we programma kunt verwachten en welke projecten 

mogelijk zullen zijn. Daarom vindt u op de website de 

conceptversies van de gebiedsanalyse en de program-

mastrategie. Let wel, deze kunnen nog licht wijzigen.  

Voor meer informatie kunt u steeds het gemeenschap-

pelijk secretariaat contacteren. Houd ook onze website 

in de gaten, deze zal regelmatig geüpdatet worden . In 

de loop van 2014 zal een grootschalig kick-off event 

georganiseerd worden waarmee de nieuwe program-

maperiode officieel van start zal gaan.

Voor meer info : www.grensregio.eu
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Energielasten afhankelijk van type woning en bewoner

Solar Flare

CEM-project geeft inzicht

Kennis van productietechnologie dunne film zonnecellen essentieel voor opschaling

CEM: Communicatiemodel 
voor energiekost en integrale 
woonkwaliteit op maat van 
huurders

Projectverantwoordelijke:

Zonnige Kempen

Projectpartners: 

Woonstichting Etten-Leur

Totale subsidiabele kost: 

412.231,20 euro met een Interreg-

bijdrage van 201.487,50 euro

Looptijd: 

Van 1 oktober 2009 tot en met  

30 september 2013

Solar flare

Projectverantwoordelijke:

Imec

Projectpartners: 

TNO

Universiteit Hasselt

Technische Universiteit Eindhoven

ECN

Totale subsidiabele kost: 

1.571.754,00 euro met een Interreg-

bijdrage van 610.000 euro

Looptijd: 

van 10 mei 2012 tot en met 

30 september 2014

Een energiezuinige woning alleen 
volstaat niet om de energiekosten 
terug te dringen. Ook het gedrag van 
de bewoners is van invloed. Met het 
CEM-project (Communicatiemodel 
Energiekost en integratie woonkwaliteit 
op Maat van de huurders) willen twee 
woningbouwcorporaties, Zonnige 
Kempen uit het Belgische Westerlo 
en Woonstichting Etten-Leur uit het 
Nederlandse Etten-Leur, (kandidaat) 
huurders inzicht verschaffen in hun 
eigen invloed op energielasten. Sinds 
15 mei is een bijzondere online 
tool beschikbaar die de woonlasten 
gedetailleerd in beeld brengt.

Charel Wouters, coördinator Vastgoedbeheer van Woon-

stichting Etten-Leur, geeft aan dat er grote verschillen 

zijn tussen de Belgische en Nederlandse huurmarkt 

van sociale woningen. “De huurmarkt in Nederland is 

groter. Dat maakt het voor ons gemakkelijk statistisch 

representatieve en kwantitatieve gegevens boven tafel 

te krijgen. In België heeft het project zich meer gericht 

op het bezoeken van huurders en deze bewust te maken 

van hun gedrag en invloed. Wij onderzochten aan de 

hand van kwantitatieve gegevens de woonlasten en in 

het bijzonder de energielasten vanuit het type woning 

en het type bewoner.”

Langgekoesterde wens
Woonstichting Etten Leur heeft vijfduizend woningen in 

Etten-Leur onder beheer. Energieverbruik in de woningen en 

duurzaamheid staan al lange tijd voorop bij de woning-

bouwcorporatie. Het in beeld brengen van de woon- 

en energielasten was al langer een oningevulde wens 

van de corporatie. “Nederlandse woningen moeten een 

energielabel voeren. Dat label laat zien wat het verbruik 

is in gas en elektriciteit en of het een energiezuinige 

woning is. Het zegt echter niets over het werkelijke 

verbruik, dat wordt ook bepaald door het gedrag en de 

samenstelling van de bewoners.” 

Het beste van twee werelden
In 2011 ontdekt Wouters bij toeval een rapport van het 

NIBUD (Nationaal Instituut Budgetvoorlichting). Gedurende 

vijf jaren heeft het NIBUD een onderzoek gedaan onder 

1500 gezinnen naar hun invloed op het energiever-

bruik. Daarbij is echter geen rekening gehouden met het  

label van de woningen. “Zo zijn we op het idee gekomen 

het beste van beide werelden te koppelen. Als we een 

goede methodiek vinden, dan kunnen we de energielas-

ten preciezer in beeld brengen.“ Vele variabelen blijken 

naast de gezinssamenstelling van invloed, waaronder 

het inkomen, de opleidingsachtergrond, de oppervlakte 

van de woonkamer, het aantal vertrekken in het huis en 

het type energie-installaties.

Vernieuwend model
Meerdere partners zijn door Woonstichting Etten-Leur 

betrokken bij het verder uitwerken van het berekenings-

model. De softwareleverancier, de websitebouwer, ECO-

FYS, het NIBUD en de eigen organisatie zijn intensief aan 

de slag gegaan. “Om de NIBUD-gegevens te staven en ook 

te kunnen koppelen aan de energieklasse hebben we vier-

honderd huurders aangeschreven en geënquêteerd inzake 

ons onderzoek naar energielasten. Ook zijn de verbruiks-

gegevens van de woningen opgevraagd bij de energie-

leverancier. Dat samen heeft tot een vernieuwend model 

geleid dat inzicht geeft in de energielasten, afgestemd 

op het type woning en type bewoners.”

Slechts het begin
 “Een alleenstaande grootverdiener gaat heel anders om 

met het energiebeheer van de woning dan een gezin 

met een werkende ouder en drie kinderen in dezelfde 

woning”, aldus Charel Wouters. Onder de naam ‘Woon-

lasten in beeld’ geeft Woonstichting Etten-Leur op de 

website www.klikvoorwonen.nl inzicht in de woon- en 

energielasten voor een drietal verschillende gezinssa-

menstellingen. “Andere woningbouwcoöperaties uit heel 

Nederland tonen grote interesse in ons initiatief. Zonder 

de ondersteuning van dit Interreg-project was de online 

tool niet van de grond gekomen. Het project zal nu op 

eigen benen moeten staan. Ik ben overtuigd!”

In het Europese klimaatbeleid is af-
gesproken voor 2020 de CO2-uitstoot 
met 20% te verminderen ten opzich-
te van 1990, 20% van de energie in  
Europa duurzaam op te wekken en 
20% energie te besparen. Binnen het 
Interreg-project Solar Flare werken 
bedrijven en kennisinstellingen samen 
om een bijdrage te leveren aan die 20% 
duurzame energieopwekking. Regionaal 
worden initiatieven ontplooid om zonne-
energie efficiënter en tegen lagere kost-
prijs te produceren.

Het opwekken van energie met zonlicht kan op verschillende 

manieren, waaronder met behulp van dunne film zonnecellen. 

“Het meest gangbaar zijn de films die verwerkt worden in een 

glasplaat”, legt Marc Meuris,  program manager Solliance, 

uit. “Tegenwoordig zie je dat de films ook worden geplaatst 

op flexibelere materialen – met bijvoorbeeld een zogeheten 

kunststof encapsulatie – die dan op rollen worden gedraaid. 

Dit flexibele materiaal biedt ongekende mogelijkheden, want 

dankzij deze flexibiliteit is het denkbaar dat je in de toekomst je 

mobieltje in je jas kunt opladen. Zodra je de dunne film zonne-

cellen op een rol kan produceren, kan je op korte tijd zeer grote 

hoeveelheden maken en worden de zonnecellen goedkoper. 

Maar hiervoor moet je de productietechnologie  zeer goed on-

der controle krijgen. Daarom werken we binnen Solliance – een 

samenwerkingsvorm waarbinnen het Solar Flare-project wordt 

uitgevoerd – samen met partners, waaronder imec, TU/e, ECN 

en TNO, aan een goedkopere oplossing. In dit project richten 

we ons op de zonnecellen gemaakt van CIGS-materiaal, dat 

zijn films die bestaan uit koper, indium, gallium en selenide.”

Verkennend onderzoek
Aan het bovengenoemd materiaalonderzoek ging een groot 

verkennend onderzoek vooraf. “We hebben zo’n 50 partijen 

benaderd die op welke manier dan ook bezig zijn met zonne-

energie”, vervolgt Marc. “Hoe kunnen we die kennis beter be-

nutten? Welke rol kan die desbetreffende partij daarin spelen? 

Op die manier hebben we potentiële samenwerkingspartners 

goed in kaart gekregen.” Elke partner heeft daarin een eigen 

rol. Zo zijn bedrijven en organisaties in Vlaanderen typisch sterk 

in het ontwikkelen en leveren van innovatieve materialen en is 

Nederland sterk in het testen en ontwikkelen van productieap-

paratuur.

Eigen lab
Solliance beschikt binnenkort over een eigen lab op de High 

Tech Campus in Eindhoven. Daar worden de diverse dunne 

films getest en wordt bekeken welke alternatieve materi-

alen gebruikt kunnen worden om de flexibele dunne films 

meer betaalbaar te maken. “Daar spelen andere partners, 

zoals de Universiteit van Hasselt, ook een belangrijke rol 

in”, merkt Marc op. “In Hasselt zijn ze onder meer bezig 

met een alternatief top elektrode-materiaal bestaande uit 

titaanoxide en niobium. Dit materiaal wordt in dit project in 

Eindhoven getest en er wordt bekeken of het geschikt is 

voor opschaling.”

Met een beter zicht op het bestaande netwerk, is het toe-

komstige pad voor nieuwe ontwikkelingen in onze regio’s 

vereffend. “Het voordeel is dat we nu beter weten welke 

bedrijven met welk deel van de ontwikkeling van zonne-

energie bezig is”, besluit Marc. “Dat maakt samenwerken 

voor de toekomst een stuk gemakkelijker.”
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Universele en eenvoudige detectiemethode voor biomoleculen

NanoSensEu

Op dit moment ontbreekt het in de 
gezondheidszorg en de voedings- 
middelenindustrie aan snelle, goed-
kope en eenvoudige meetapparatuur 
voor de detectie van biomoleculen, 
zoals pindanootallergenen. Door 
de toenemende vraag uit de markt, 
wordt via het project NanoSensEu een 
universeel meetoppervlak hiervoor 
ontwikkeld. Daarmee kunnen bio-
merkers – die kenmerkend zijn voor 
opkomende aandoeningen – in een 
vroeg stadium worden gedetecteerd. 

Prof. dr. Luc Michiels van de Universiteit Hasselt (UH) is de 

projectleider van dit bijzondere ontwikkeltraject. Hij is 

verbonden aan het biomedisch onderzoeksinstituut van de 

UH, Biomed. Binnen het project NanoSensEu wordt intensief 

samengewerkt met de projectpartners IMO/IMOMEC – het 

instituut voor materiaalonderzoek van de UH –, de Katholieke 

Universiteit Leuven en de Technische Universiteit Eindhoven. 

“Dankzij de interdisciplinaire grensoverschrijdende samen-

werking kunnen we samen verkennen hoe innovatieve ma-

terialen en technieken kunnen worden geïntegreerd binnen 

biomedische ontwikkelingen in de medische en foodsector. 

Alle partijen gaan daarbij uit van hun eigen kracht en toe-

passingsgebied, waardoor ze elkaar versterken.” 

Het Interregproject Oost West Poort 
wil via een duurzame transport- 
verbinding de economische en  
logistieke samenwerking versterken 
tussen West-Vlaanderen en Noord-
Limburg. Beide regio’s vormen voor 
elkaar een toegangspoort tot belang-
rijke afzetmarkten en willen functioneren 
als een logistieke ‘draaischijf’. 

Het project is geïnitieerd door de Provinciale Ontwik-

kelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen. Voor het 

realiseren van een logistieke hefboomwerking werkt 

de POM aan Belgische zijde vooral samen met de REO 

Veiling in Roeselare en de haven van Zeebrugge; aan 

Nederlandse zijde met de gemeente Venlo en Greenport 

Venlo Innovation Center (GVIC). “De POM en GVIC funge-

ren hierbij als een neutrale matchmaker om marktpar-

tijen samen te brengen”, vertelt Heidi Hanssens van de 

POM West-Vlaanderen. “Als de ‘match’ er is, laten we de 

operationele invulling verder over aan de markt.” Naast 

het verduurzamen van de transportsector, concentreert 

het project Oost West Poort zich op het versterken van 

de logistieke kennisinfrastructuur in beide regio’s. “Dit 

gebeurt onder meer door het introduceren van nieuwe 

opleidingsprogramma’s voor hogescholen en universi-

teiten.” Hiervoor werkt de POM West-Vlaanderen samen 

met de Fontys Hogeschool Venlo, Maastricht University 

campus Venlo, en de Katholieke Hogeschool VIVES. 

Tijdskritische producten
In een pilootproject wordt een ‘fresh corridor’ ontwikkeld 

tussen de REO Veiling in Roeselare en Fresh Park Venlo. 

Hierbij worden ladingen van verse groenten en fruit van 

drie Venlose traders gebundeld en gezamenlijk getrans-

porteerd. De REO Veiling en de transporteur engageren 

zich, onder meer door het voorzien van een dedicated 

laadkade op de veiling, voor een tijdige levering van de 

producten bij de traders in Venlo. Op die manier kun-

nen de producten dezelfde dag nog vertrekken richting 

de Duitse markt. Voorheen was dit vaak niet mogelijk 

wegens te late aankomst van de producten. “De pilot 

brengt dus twee grote voordelen met zich mee: het komt 

ten goede aan het verduurzamen van het transport, en 

het vergroot de afzetmarkt. Het is met andere woorden 

een win-win situatie voor alle betrokken partijen.” 

Spiegelbeeldproject
Sinds de positieve evaluatie van de eerste pilootfase, 

hebben andere marktpartijen eveneens interesse getoond. 

Heidi: “Dat is voorgelegd aan de partijen die vanaf het 

begin betrokken zijn en heeft erin geresulteerd dat twee 

nieuwe traders mee in de pilot zijn gestapt. Daarnaast 

werd ook een gelijkaardige shuttle gerealiseerd voor het 

gebundeld transport van sierteeltproducten uit de regio 

Roeselare richting Veiling Rhein-Maas.” Officieel loopt 

het project op 15 december af. “Er is echter verlenging 

aangevraagd voor acht maanden”, zegt Heidi. “Op die 

manier kunnen we de bestaande fresh corridor nog verder 

versterken. Dit doen we onder meer door een spiegel-

beeldproject op te zetten, waarbij de goederenstroom 

precies andersom is, dus van Venlo naar Roeselare. Op 

9 mei 2014 sluiten we het project af met een slotconferentie. 

De verdere ontwikkeling laten we over aan de markt; als 

POM blijven we langs de zijlijn betrokken om te onder-

steunen waar nodig.” Heidi kijkt terug op een boeiend 

en leerzaam traject. “De grensoverschrijdende samen-

werking verloopt heel goed; er is een positieve ‘vibe’ die 

wordt verdergedragen. Dat stimuleert tot het nemen van 

nieuwe initiatieven.”

NanoSensEU

Projectverantwoordelijke:

Universiteit Hasselt (Biomed)

Projectpartners: 

IMOMEC (IMEC vzw)

Katholieke Universiteit Leuven (KUL)

Technische Universiteit Eindhoven 

(TU/e)

Totale subsidiabele kost: 

1.600.00,00 euro met een Interreg-

bijdrage van 800.000,00 euro

Looptijd: 

Van 1 juli 2010 tot en met 

31 december 2013

Oost West poort

Projectverantwoordelijke:

POM West Vlaanderen

Projectpartners: 

Havenbestuur Brugge – Zeebrugge

Cooperatieve Veiling Roeselare cvba

Katholieke Hogeschool Brugge Oostende

Katholieke Hogeschool Zuid-West Vlaanderen

NV Regio Venlo

Universiteit Maastricht

Fontys Hogescholen Venlo

Gemeente Venlo

Totale subsidiabele kost: 

1.576.682,47 euro met een Interregbij-

drage van 788.341,23 euro

Looptijd: 

Van 16 december 2010 tot en met 

15 december 2013

Oost West Poort

Op weg naar een duurzame transportcorridor

op het diamant. De techniek is inmiddels gepatenteerd.” 

CRP en pindanootallergenen
Hoewel het een universele meetmethode betreft, concen-

treert het project zich in eerste instantie op de detectie 

van twee specifieke moleculen. Voor de voedingsmiddelen- 

industrie gaat het om het opsporen van pindanootaller-

genen. Voor de medische wereld is dat het C-Reactive 

Protein (CRP), een merkereiwit voor onder meer een 

verhoogd risico op hart- en vaatziekten. “Voor deze 

twee biomoleculen is gekozen, omdat hiervoor een zeer 

duidelijke belangstelling is uit de medische en foodwe-

reld”, licht Luc Michiels toe. “Met de detectie van CRP 

waren we al langer bezig; het voordeel daarvan is dat 

er vergelijkingsmateriaal voorhanden is om te testen.”  

Bruikbare ‘tool’
Het project is geslaagd als er een meetbaar prototype is 

op laboratoriumschaal, waarmee getest kan worden. Ver-

volgens zijn de developers aan de beurt. “Alle afzonderlijke 

modules werken”, vertelt Veronique. “De laatste fase is de 

integratie tot één universele werkende unit.” Luc vult aan: 

“Het mooie aan dit concept is dat het vrij eenvoudig is uit 

te werken naar een bruikbare ‘tool’. Dat gebeurt niet on-

der de vlag van Interreg, maar door het bedrijfsleven uit de 

medische wereld.” Luc en Veronique blikken terug op een 

interessant traject. “Samen met onze projectpartners komen 

we steeds tot efficiënte oplossingen voor problemen die je 

gaandeweg tegenkomt. Zo leken de afzonderlijke modules 

eerst niet integreerbaar omdat de componenten niet klein 

genoeg waren, een groot probleem voor de realisatie. Sa-

men hebben we eigen creaties ontwikkeld, die wel perfect 

integreerbaar zijn. Op die manier zijn we van minisucces 

naar minisucces gegaan. Begin 2014 worden de resultaten 

gepresenteerd in een slotsymposium.” 

Gepatenteerd
De traditionele methodes voor bioanalyses zijn duur, tijd- 

rovend en vereisen specialistische apparatuur en ge-

schoold personeel. De nieuwe methode voor het opspo-

ren van biomoleculen maakt gebruik van diamant. Pro-

jectmedewerker dr. Veronique Vermeeren van de UH legt 

uit: “De eigenschap van diamant is dat biomoleculen snel 

aanhechten en het biocompatibel is. Omdat het zeer dunne 

schijfjes betreft, is het relatief goedkoop aan te maken. Door 

gebruik te maken van wijzigingen in warmtetransfer door 

de diamanten schijfjes heen kunnen we meten of de stof 

die we zoeken aanwezig is en vasthecht aan de receptoren 



 InterregNieuws 5

Interregproject ‘Neem de Mensen Mee’

Burgerambassadeurs werken aan beter milieu

Het Interregproject ‘Neem de Mensen 
Mee’ wil inwoners in Oost- en West-
Vlaanderen en Zeeland uitnodigen bij te 
dragen aan de klimaatverandering, de 
gevolgen ervan te beperken of gerichte 
aanpassingsmaatregelen te nemen. 

In de strijd tegen de reductie van CO
2
-uitstoot worden de 

inwoners zo de ‘burgerambassadeurs’ voor de klimaat-

verandering. Initiatiefnemers, veelal verenigingen en stich-

tingen, konden in aanmerking komen voor een zogeheten 

‘CO
2
UPON’, een financiële ondersteuning die kon oplopen 

tot maximaal € 15.000.

Bewustwording
Annelien Bij de Vaate, beleidsondersteuner Water, is vanuit de 

Provincie Zeeland betrokken.  Zij geeft aan dat het project even 

tijd nodig had om te landen. “De projecten zijn nu opgepakt en 

blijken erg succesvol. We hebben er wel van geleerd dat als je 

de burger echt wil bereiken, het belangrijk is de adminis-

tratieve last tot een minimum te beperken. We proberen zo-

veel mogelijk mee te denken en oplossingsgericht te werken.” 

Door de opstartproblemen  komt de einddatum snel dichterbij. 

“We hebben verlenging van het project aangevraagd. Daarbij 

verloopt de samenwerking met Interreg soepel.”

Neem de tijd
Met het verschijnen van het ‘klimaateffectenboek’, een aan-

sprekende ansichtkaartenactie , duidelijke folder en korte sen-

sibiliserende film is het project onder de aandacht gebracht. 

Inmiddels heeft dat geleid tot een veertigtal ideeën, waarvan 

er uiteindelijk vijftien zijn ondersteund. Het project heeft een 

looptijd tot 14 februari 2014. De verlenging is erop gericht om 

het project voor de aanvragers voor de zomer af te ronden. 

Neem de Mensen Mee

Projectverantwoordelijke:

Provincie Zeeland

Projectpartners: 

Provincie Oost-Vlaanderen 

Provincie West-Vlaanderen

Totale subsidiabele kost: 

Euro 360.000,00 met een Interreg-

bijdrage van euro 180.000,00

Looptijd: 

Van 15 februari 2011 tot en met 

14 februari 2014

Een kleine greep uit de foto’s van de fotowedstrijd van het project Solutions.

Yolanda van HeckeAnneke van den Dries Jan Koeman Sandra Tims-Roekx

Solutions

Goes, 2012-2013
Switch, voorheen COS Zeeland, stimuleert gedrag dat 

bijdraagt aan een duurzame en rechtvaardige wereld. 

De door Switch georganiseerde fototentoonstelling 

‘Consequences by Noor’, vormde het vertrekpunt voor 

een sensibiliserings- en educatief programma voor 

jeugd en volwassenen. De tentoonstelling richt zich op 

oplossingen voor het klimaatvraagstuk. Leerlingen uit 

Cool van Nature

Dendermonde-Regio Schelde-Durme, 
2013-2014

Het Regionaal Landschap Schelde-Durme werkt aan be-

wustwording van de natuurlijke, de landschappelijke en 

de cultuurhistorische waarden van de streek. Het project 

‘Cool van Nature’ stimuleert scholen om op school, met 

de kinderen, een ontwerpplan te maken. De speelplaats 

wordt zo ingericht dat deze een buffer vormt tegen de 

klimaatopwarming en een meerwaarde biedt voor de 

natuur en kinderen. Zo ontstaat een ideale avontuurlijke 

en natuurlijke speelplek; speelnatuur, een vergroening 

van de speelplaats. Groen op school zorgt voor een hit-

tebestendige speelplaats en biedt ruimte voor natuur 

op school. Twee pilootscholen worden begeleid om het 

project op te starten. Dat leidt tot een ‘routekaart’ voor 

toekomstige ‘Cool van Nature-scholen’; een draaiboek 

dat andere scholen kunnen gebruiken eenzelfde weg in 

te slaan.

Deze twee initiatieven kregen onlangs een CO2UPON.

het voortgezet- en beroepsonderwijs werden tijdens de 

tentoonstelling en in de lessen uitgedaagd na te denken 

over deze oplossingen. Onder amateurfotografen in 

Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland is een fo-

towedstrijd gehouden. De meer dan 3000 deelne-

mers aan het project, waarvan bijna 700 leerlingen, 

hebben meer inzicht gekregen in de gevolgen van 

de klimaatverandering en de mogelijke oplossingen. 

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?

Stationsomgevingen
Elf steden uit de grensregio zijn gaan samenwerken 

rond de herontwikkeling van hun stationsomgeving. 

De problemen van verschillende stationsomgevin-

gen komen veelal overeen. Daarom is het van groot 

belang om op dit vlak samen te werken, om tot een 

betere en meer efficiënte aanpak van de verschil-

lende problemen te komen. Door een kennisnetwerk 

op te bouwen, kan gezamenlijk worden gezocht naar 

de beste oplossingen die bijdragen aan de gewenste 

kwaliteitsimpuls. De kennis die doorheen dit project 

ontwikkeld werd, is gebundeld waardoor ook andere 

steden en gemeenten in de grensregio de vruchten 

kunnen plukken van de onderzoeksinspanningen die 

gedaan werden in dit project.

Kader Richtlijn Water
polders in de provincies Zeeland, Oost- en West-

Vlaanderen te bewegen hun emissies te verminde-

ren. Dit maatwerktraject leidde tot de installatie van 

zuiveringsinstallatie en tot een andere manier van 

grondbewerking. Op die manier wordt de gewenste 

waterkwaliteit bereikt.

Eind 2015 zullen alle lidstaten van de Europese 

Unie moeten zorgen dat het oppervlakte- en grond-

water van goede kwaliteit is. Binnen het project 

Kader Richtlijn Water werd intensieve voorlichting 

gegeven, werd gezorgd voor begeleiding en werden 

premies gegeven voor bovenwettelijke maatregelen 

om de inwoners/eigenaren van drie geselecteerde 
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kaart van het programmagebied

Natuurlijk Water

Duurzaam Verbinden

Er zijn in het verleden al heel wat inspanningen 

gedaan om een goede waterkwaliteit en -kwantiteit 

te behalen die voldoet aan de Kader Richtlijn Wa-

ter. Het project Natuurlijk Water werkte aan kreek-

herstelprojecten, herstellen van bloemrijke dijken 

en het verder optimaliseren van de waterkwaliteit. 

Onze grensregio heeft veel te bieden op het gebied 

van natuurrecreatie en -educatie. De projectpartners 

van Duurzaam Verbinden gingen de uitdaging aan om 

de uiteen gelegen gebieden met elkaar te verbinden.

In de eerste plaats bestond die verbinding uit de 

mensen verbinden die steeds vaker op zoek gaan 

naar ontspanning en rust in hun eigen woon- en 

werkomgeving.

Concreet worden de doelstellingen vertaald naar 

activiteiten op het vlak van een grensoverschrijdend 

belevings- en educatief aanbod, landschaps- en na-

tuurherstel, het invullen van ontbrekende schakels in 

Eco2profit

De afgelopen drie jaar hebben tien organisaties de 

handen in elkaar geslagen om de uitstoot van broei-

kasgassen op bedrijventerreinen in de grensregio 

Vlaanderen-Nederland te verminderen. Vijfhonderd 

bedrijven benutten de mogelijkheden van samen-

werking. Zij namen onder andere CO
2
-reducerende 

maatregelen, gaven invulling aan het begrip CO
2
-

neutraliteit en leverden een bijdrage aan de lokale 

productie van groene stroom. 

Eco2profit bracht het beleid op vlak van CO
2
-reductie 

van de verschillende overheden heel concreet in 

kaart. Zo kunnen de nodige maatregelen beter op el-

kaar afgestemd worden. Binnen het project werd een 

aantal geslaagde demonstratieprojecten uitgevoerd, 

zoals het plaatsen van energiezuinige openbare ver-

lichting, het gebruik van CO
2
-neutrale materialen 

en het realiseren van groepsaankooptrajecten van 

groene stroom en zonnepanelen. 

Benieuwd naar de resultaten van Eco2profit? 

Neem een kijkje op www.eco2profit.eu 

grensoverschrijdende natuurverbindingen en grens-

overschrijdende recreatieve infrastructuur.

Ondertussen zijn er al enkele mooie resultaten be-

haald. Zo is het recreatieve aanbod in het Bospark De 

IJzeren Man in Weert verbeterd door de vernieuwing 

van de trimbaan en de aanleg van een rolstoelpad, 

werd het bezoekersonthaal voor Kempen~Broek 

in de Pollismolen in Bree geopend en zijn er in het 

gebied Tösch-Langeren in Maaseik wandelpaden, 

met een totale lengte van 4,3 km, opgewaardeerd. 

Voor meer info: www.kempenbroek.be

Zicht op hergebruik

Kringloopbedrijven in Nederland en Vlaanderen 

hebben de zorg voor het milieu – dankzij herge-

bruik – én de zorg voor de mens als voornaamste 

doelstellingen.  Het project Zicht op hergebruik 

werkte aan een meer efficiënte werking van kring-

loopcentra, dat moest leiden tot meer hergebruik. 

Tot slot wilden de partners binnen dit project ge-

bruiksvriendelijke werkinstrumenten aanbieden aan 

kringloopcentra om zo de medewerkers praktische 

houvast en doorgroeimogelijkheden te bieden.  

 

Meer info: www.komosie.be

Op zijn eindje..(vervolg)
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?

Deze concrete acties hebben plaatsgevonden in de 

ecologische hoofdstructuur tussen de Zwinstreek 

(Vlaanderen), de Braakman (Nederland) en in het 

Vlaams Ecologisch Netwerk en de Vogelrichtlijnge-

bieden (Vlaanderen).

Modal shift: fase II

De spoorlijn tussen Lanaken in België en Maastricht 

in Nederland – ook wel bekend onder de naam lijn 

20 – is al een lange tijd niet gebruikt. Daardoor 

was het stuk spoor in verval geraakt. Het project 

Modal shift door revitalisering spoorlijn Lanaken-

Maastricht: fase II heeft deze gereactiveerd zodat 

grensoverschrijdend transport van weg naar spoor 

en water weer mogelijk is.


