
Op maandag 24 november liep het 
Chassétheater in Breda vol met bij-
na zeshonderd deelnemers tijdens 
het startevenement voor het nieuwe 
Interreg V programma. “Er is grote in-
teresse om nieuwe projectideeën voor 
te leggen.” zegt Bram de Kort, alge-
meen directeur Interreg Vlaanderen-
Nederland. De inschrijvingen liepen als 
een trein. Vanaf nu kunnen toekomstige 
projectindieners hun nieuwe project-
ideeën weer aanmelden. 

Moderator Kurt Van Eeghem trok de aandacht met enkele 

concrete voorbeelden uit het vorige Interreg IV-program-

ma. Op het podium nam de waterstofauto, ontwikkeld 

binnen het Waterstofregioproject, een prominente plaats 

in. Daarnaast stonden er op het podium heel herkenbare 

biogebaseerde producten die in de supermarkten te vin-

den zijn, zoals fl esjes cola, een pot verf en douchegel. 

De Pilot Plant van het project Bio Base Europa helpt 

bedrijven om tot dergelijke ontwikkelingen te komen. 

De moderator liet nog een laptop en console zien, ont-

wikkeld binnen I-Travle. Dit toestel helpt patiënten thuis 

heel gericht bij hun revalidatie. Ondertussen stond er een 

onbestemd toestel lustig te zoemen, waarover de mode-

rator met geen woord repte. 

Versneller
Na het openingswoord van Jasper Wesseling, directeur 

Innovatie en Kennis bij het Ministerie van Economische 

Zaken, die namens de lidstaat Nederland iedereen wel-

kom heette en de krijtlijnen van het nieuwe Interreg 

V–programma 2014-2020 toelichtte, was het aan Kurt 

Hensen. De Limburgse CEO van Test en Measurement 

Solutions NV kwam enthousiast zijn unieke meetappara-

tuur voorstellen. Hij benadrukte dat deze zonder de steun 

van Interreg nooit zo snel zou zijn ontwikkeld en ook veel 

later op de markt had kunnen komen. 

1+1 =3
Het daaropvolgende panelgesprek met de zes aanwe-

zige gedeputeerden Ben de Reu, Jean de Bethune, 

Marc Florquin, Marc Vandeput, Peter Bellens en Twan 

Beurskens en de twee lidstaatvertegenwoordigers 
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Bernard De Potter (namens de Vlaamse regering) en 

Jasper Wesseling bevestigde dat een goede samenwer-

king tot veel meer kan leiden. “1 plus 1 is 3”, zoals de heer 

Wesseling al aanhaalde in zijn toespraak. Alle panelleden 

werden gevraagd om zich rond het mysterieuze, zoemende 

toestel te scharen. Dit bleek een draagbare 3D-printer te 

zijn, ontwikkeld binnen het project Fablabs, die net klaar 

was met het printen van een ‘Europees’ getinte startknop. 

Onder luid applaus kon Interreg V van start!

e-loket
Directeur Bram de Kort lichtte de eerste projectoproep 

toe. Voor 30 januari moeten de eerste projectaanvragen 

binnen zijn. “Via deze eerste oproep wordt ongeveer 

dertig procent (42,9 miljoen euro) van de beschikbare 

middelen toegekend. Projecten dienen binnen één van 

de vier thema’s van het programma te passen”. Hij gaf 

nog mee dat projectaanmeldingen ingediend moeten 

worden via het e-loket. Dit e-loket zal rond 15 decem-

ber beschikbaar zijn op de programmawebsite en laat 

projectindieners toe om hun project op eenvoudige 

wijze te beheren van aanmelding tot afsluiting.

Bram de Kort

Projectenoverzicht Interreg IV (2007 -2013) is beschikbaar

In de eindpublicatie ‘Vlaanderen en 
Nederland samen sterk in Europa’ stel-
len we de projecten en resultaten voor 
die zijn gerealiseerd vanuit het ‘Opera-
tioneel Programma Interreg IV Grens-
regio Vlaanderen Nederland’ voor de 
periode 2007-2013.

We kijken terug op zeven jaar van intensief samenwerken 

en het succesvol afronden van zo’n zeventig grensover-

schrijdende projecten. Deze projecten zijn mogelijk ge-

maakt dankzij ruim 94 miljoen euro aan Europese steun, 

aangevuld met bijkomende fi nanciering door betrokken 

overheden en private partners. Daarmee is in totaal ruim 

233 miljoen euro geïnvesteerd in de acht provincies van 

de grensregio.

De realisaties op vlak van onder meer innovatie bij bedrij-

ven, nieuwe energietoepassingen, biogebaseerde econo-

mie en ‘life sciences’, duurzaam ondernemen, leefmilieu 

en arbeidsmarkt stemmen ons hoopvol voor nieuwe, 

waardevolle projecten onder het komende Interreg V 

Programma. Ook daarin zal de focus liggen op dergelijke 

thema’s. 

Indien u graag een papieren versie van de eindpubli-

catie wilt ontvangen, kunt u die altijd aanvragen via 

info@grensregio.eu. U kan de eindpublicatie ook 

downloaden via www.grensregio.eu/nieuws.

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?

FabLabs in de
grensregio
Een FabLab (Fabrication – of Fabulous – Laboratory) is 

een kleinschalige werkplaats met computergestuurde 

gereedschappen om ‘bijna alles’ te kunnen maken. Het 

is de 3D–printer ontwikkeld in het FabLab in Leuven, die 

de startknop van het startevenement heeft geprint. 

STRO
Een zorgboerderij is een land- of tuinbouwbedrijf waar 

mensen met integratieproblematiek opgevangen wor-

den en meehelpen met de dagelijkse werkzaamheden. 

Groene zorg combineert de landbouwsector met zorg 

voor mensen uit kwetsbare groepen. Samen TeRug de 

boer Op (STRO) werkt de methode van ‘Groene Zorg’ 

verder uit. Het doel is om de agrarische sector en de 

zorgsector beter op elkaar af te stemmen zodat beide 

elkaar kunnen verrijken, therapeutische doelstellingen 

gerealiseerd kunnen worden en de arbeidszorg uitge-

bouwd kan worden. In Vlaanderen zijn er ondertussen 

al 4 zorgboerderijen op touw gezet. Daarnaast is er een 

draaiboek en kwaliteitsgids ontwikkeld om de groene 

zorg in de grensregio verder te blijven garanderen.

Grenzeloze 
Logistiek
Het project ondersteunt zowel grensoverschrijdende sa-

menwerking als slimme en duurzame investeringen in 

de logistieke sector. De nadruk moet dan  liggen op het 

optimaliseren en verduurzamen van alle transportmid-

delen, waarbij niet alleen het gebruik ervan, maar ook de 

innovatiekracht van de logistieke bedrijven zelf onder-

steund moet worden. Binnen het project werden onder 

andere 6 innovatieve en duurzame voorbeeldprojecten 

ontwikkeld.

Zo werd in opdracht van POM Antwerpen de haalbaar-

heid van het luchtschip als nieuwe transportmodus in 

kaart gebracht, specifi ek met het oog op projectcargo 

en goederentransport. Het rapport moet duidelijkheid 

brengen over de wettelijke, technische en juridische 

struikelblokken van het luchtschip als vervoersmiddel. 

Daarnaast wordt een rentabiliteitsinschatting gemaakt 

op enkele concrete trajecten en stromen. 

Solar Flare 
De grootschalige ontwikkeling en toepassing van 

zonne-energie is een belangrijke pijler van het 

Europese klimaatbeleid. Solar Flare heeft hieraan 

bijgedragen door regionale initiatieven te ontplooien 

om zonne-energie effi ciënter en tegen een lagere 

kostprijs te produceren. Het project focuste zich op 

dunne fi lm zonnecellen omdat hierdoor de produc-

tiekosten kunnen verlaagd worden ten opzichte van 

het huidige gebruik van silicium. Het project Solar 

Flare bracht bedrijven uit de grensregio samen rond 

gezamenlijk geïdentifi ceerde business cases. Zo 

hebben zij hun competitiviteit op de wereldmarkt 

kunnen versterken.

REECZ 
De Zwinstreek wordt in tweeën gedeeld door de grens 

tussen Nederland en België. Nochtans zijn deze twee 

delen door hun natuurlijke, geografische en historische 

ontwikkeling onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Dankzij het project Recreatie en ecotoerisme in de 

Zwinstreek (REECZ) werd de economische meerwaarde 

geoptimaliseerd. Dit gebeurde door nieuwe natuur-

recreatieve infrastructuur te bouwen zoals een kijk-

wand, een grondwatermeter, een bezoekerscentrum 

Provinciaal Natuurcentrum Zwin, en door bewegwijzering 

van routes.

www.zwinstreek.eu

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?

Hoofdconclusie is dat onder bepaalde omstandigheden 

en op specifi eke trajecten hybride luchtschepen wel de-

gelijk een rendabele aanvulling zijn op de huidige trans-

portmodi.

www.grenzelozelogistiek.be
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Met de start van het nieuwe Interreg V programma gaan we overschakelen op 

een fris nieuw logo. We hebben samen met andere Interreg-programma’s ge-

kozen voor een gezamenlijk logo, waarbij we in het woord ‘Interreg’ weergeven 

wat we met ons programma willen doen; grenzen overbruggen. 

Vanaf volgende editie van de nieuwsbrief kan u ook onze nieuwe huisstijl bewonderen!

CONTACT

www.grensregio.eu

Grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met fi nanciële steun van de 
Europese Unie (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling)

Grenzeloze 
Kanaalzone
Grenzeloze Kanaalzone wil via grensoverschrijdende samenwerking het woon-, werk- en leef-

klimaat van de volledige Kanaalzone Gent – Terneuzen verbeteren en deze regio laten groeien 

naar een bloeiende, levendige streek waar wonen en werken goed te combineren is.

In het project wordt onder andere aan de afwikkeling van het doorgaand vrachtverkeer gewerkt 

door bijvoorbeeld het invoeren van een hoogtebeperking en het plaatsen van aangepaste be-

wegwijzering.  Op verschillende plaatsen is nieuw groen aangeplant om het landschap van de 

Kanaalzone voor de omwonenden aangenamer maken.

www.grenzelozekanaalzone.nl

Incubatorennetwerk(t)
Incubatorennetwerk(t) heeft een belangrijke meerwaarde geboden bij de economische 

valorisatie van onderzoeksresultaten op Vlaamse en Nederlandse universiteiten. 

Via doelgerichte ervaringsuitwisseling en methodeontwikkeling, probeerde men de bestaande ken-

nis en ervaring uit de grensregio te capteren en te bundelen. Eens het speelveld bekend, ging 

men een stap verder en werd de aanwezige expertise, verspreid over de gehele regio, gematcht. 

Op deze manier hoopte men interuniversitaire samenwerkingsprojecten in de pre-startfase en be-

staande universitaire spin-offs te detecteren en een fl inke duw in de rug te geven. Tot slot voorzag 

het project ook in acht masterclasses om starters en groeiers te ondersteunen in hun traject. 

Tendenzen zonder grenzen 
Werken over de grens blijft een hele opgave, zelfs in Vlaanderen en Nederland, waar toch dezelfde taal 

wordt gesproken. Tal van belemmeringen maken het moeilijk voor zowel mensen die over de grens 

willen werken als voor de werkgevers die aan de andere kant van de grens willen rekruteren.

Om knelpuntberoepen aan beide kanten van de grens te kunnen blijven invullen is  via het project ‘Ten-

denzen zonder grenzen’ een informatiepunt opgericht. Grensarbeiders en werkgevers uit de grensregio 

zullen hier terecht kunnen met hun vragen en problemen over dit onderwerp.

Grensinfopunt bij Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen: T +31 (0)115 455 399, E info@wspzvl.nl

Euresconsulent in Gent, Geert Vermeire: T +32 (0)9 248 53 16, E geert.vermeire@vdab.be

Kurt Hensen
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I-TRAVLE ondersteunt revalida-
tie bij MS en CVA –patiënten 
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Op het startevent Interreg V laat moderator Kurt van Eeghem de zojuist geprinte startknop zien, 
waarmee het programma symbolisch wordt opgestart.

Nieuw programma, 
nieuw logo



Wat is het grote verschil met 
het vorige programma Interreg 
IV?

Het nieuwe programma is veel sterker gefocust dan haar 

voorgangers. Er wordt vooral gezocht naar projecten bin-

nen het domein innovatie: innovatietrajecten van bedrij-

ven en kennisinstellingen, de uitbouw van onderzoeksin-

frastructuur en demonstratie van innovaties op vlak van 

klimaat en milieu. Maar daarnaast biedt het programma 

ook ruimte voor milieumaatregelen en acties die de goede 

werking van de arbeidsmarkt en de werkgelegenheid moe-

ten bevorderen.

Wat kan de meerwaarde voor 
bedrijven zijn?

De toegevoegde waarde van en voor bedrijven kan zeer 

concreet zijn. Binnen het programma is ruimte voor in-

vesteringen in onderzoeks- en innovatie-infrastructuur, 

voor innovatietrajecten en voor de demonstratie van in-

novaties op vlak van milieu, hulpbronnen en klimaat. In 

het nieuwe programma zoeken we vooral naar projecten 

die tegemoetkomen aan een concrete vraag vanuit het 

bedrijfsleven en door hun participatie wordt die vraag of 

behoefte natuurlijk het sterkst aangetoond.

Anderzijds moeten projecten kunnen gaan over een be-

tere afstemming tussen vraag en aanbod, bijvoorbeeld 

door opleidingen rond technische knelpuntberoepen om 

de instroom te verhogen, of initiatieven die vraagge-

stuurd grensarbeid kunnen faciliteren en zich richten op 

het invullen van tekorten in bepaalde sectoren. Ook hier 

kunnen de bedrijven hun steentje bijdragen door bijvoor-

beeld mee deze mensen op te leiden en de specifi eke 

noden aan te duiden vanuit de sector. 

Welk thema binnen Interreg 
V-programma Vlaanderen-
Nederland zou volgens u extra 
aandacht moeten krijgen?

Het thema inclusieve groei richt zich op de bevordering van 

werkgelegenheid en arbeidsmobiliteit. Dit thema is een zeer 

relevant thema voor de grensregio Vlaanderen Nederland. 

Enerzijds is het in het huidig economisch klimaat geen 

evidentie om een job te vinden, anderzijds zien we dat be-

paalde, vaak technische, vacatures niet opgevuld geraken. 

Er is dus een discrepantie tussen vraag en aanbod, dat 

zich aan beide kanten van de grens duidelijk manifesteert. 

Dit probleem aanpakken verdient onze aandacht. Het feit 

dat we, meestal toch, dezelfde taal spreken, maakt ons 

de ideale partners om de krachten te bundelen en hier 

samen te zoeken naar oplossingen. Bovendien verwijst het 

programma Interreg Vlaanderen-Nederland naar innovatie, 

nieuwe technologieën, nieuwe energievormen, … al deze 

‘innovatie’ behoeft ook kennis en menselijke capaciteit om 

hier mee aan de slag te gaan. Het creëren van jobs gaat niet 

alleen door te innoveren en in te spelen op de vraag naar 

arbeid, maar ook door ervoor te zorgen dat de arbeidsmarkt 

klaar is om de nieuwe technologieën, kennis en uitdagingen 

op te vangen.

“Samenspel tussen kenniscentra en bedrijven is een terechte focus”

In juni van dit jaar legde Marc 
Florquin de eed af als gedeputeerde 
van de provincie Vlaams-Brabant. Hij 
heeft tijdens zijn loopbaan ruime er-
varing opgedaan in de politiek. Marc 
Florquin neemt het stokje over van 
Karin Jirofl ée. 

Over de invulling van zijn nieuwe functie in het kader van 

Interreg Vlaanderen-Nederland is hij enthousiast: “Sa-

menspel tussen kenniscentra en bedrijven is een terechte 

focus in het Interregprogramma. Vlaanderen en Zuid-

Nederland beschikken over kenniscentra van uitzonderlijke 

kwaliteit. Door onze krachten te bundelen kunnen bedrij-

ven nog meer gebruik maken van deze kennis en zo hun 

competitiviteit versterken en blijvend nieuwe producten en 

diensten ontwikkelen.”

I-TRAVLE ondersteunt revalidatie bij MS en CVA -patiënten

Robottraining leidt tot betere armfunctie

Multiple-Sclerose (MS) en Cerebro-
Vasculair Accident (CVA) zijn aandoe-
ningen die vaak voorkomen. Om de zelf-
redzaamheid van personen met deze 
functionele beperkingen te verhogen, 
kan specifi eke revalidatietraining heel 
effectief zijn. In het Interreg-project 
I-TRAVLE onderzochten Vlaamse en 
Nederlandse revalidatiecentra, in sa-
menwerking met de REVAL- en EDM- 
onderzoeksinstituten van de Univer-
siteit Hasselt, hoe - met behulp van 
robottraining - de beweging van de 
arm kan worden verbeterd. Naast een 
grote revalidatierobot voor gebruik in 
revalidatiecentra is er ook een virtu-
eel leersysteem ontwikkeld dat mee 
naar huis kan worden genomen: een 
belangrijke vooruitgang voor revalida-
tietraining van de armfunctie.

Bij patiënten met MS en CVA zijn de bewegingsfuncties 

van de arm vaak beperkt. Dagelijkse handelingen, zoals 

iets optillen of de arm strekken, moeten weer opnieuw 

worden aangeleerd. In het Interreg-project ‘Revalidatie-

Robotica II’ is daarvoor al een revalidatiesysteem op ba-

sis van de Haptic Master-robot ontwikkeld. “In het kader 

van I-TRAVLE is die benadering verder uitgewerkt”, zegt 

projectverantwoordelijke professor Peter Feys van het 

REVAL-onderzoeksinstituut van de Universiteit Hasselt. 

“Het doel is om een interactief systeem te ontwikkelen 

dat zich automatisch aanpast aan de trainingsmogelijk-

heden van de patiënt. Zittend bij de ‘Haptic Master’-robot 

( ontwikkeld door MOOG in Nieuw-Vennep) kan de reva-

lidant aan de slag met I-TRAVLE en bijhorende software 

met ‘serious games’; deze worden automatisch moeilijker 

als de gebruiker verbetert en gemakkelijker als hij of zij 

vermoeid raakt.” 

I-TRAVLE@home
Het technologie ondersteund revalidatiesysteem is ontwik-

keld in samenwerking met de Human-Computer Interacti-

on-onderzoeksgroep van het Expertisecentrum voor Digitale 

Media van de Universiteit Hasselt (onder leiding van professor 

dr. Karin Coninx) en uitvoerig getest bij patiënten van het Re-

validatie & MS Centrum Overpelt (onder leiding van Veronik 

Truyens) en het Adelante Kenniscentrum in Hoensbroek (on-

der leiding van dr. Henk Seelen), in respectievelijk Belgisch 

en Nederlands Limburg. Na een acht weken durende 

training met het I-TRAVLE-systeem kregen de revalidanten 

de mogelijkheid om ook in de thuissituatie aan de slag te 

gaan met het virtuele leersysteem. Peter Feys: “Speciaal 

voor de thuissituatie werd I-TRAVLE@home ontwikkeld, een 

aangepaste versie van het I-TRAVLE-revalidatiesysteem. 

Met een soort joystick kan de revalidant trainen om zijn 

armfunctie te verbeteren. Deze goedkopere versie is van-

zelfsprekend ook geschikt voor revalidatie- en dagcentra.”

 

Haalbaarheidsstudie
Afgelopen september ging een haalbaarheidsstudie van 

start waarin wordt nagegaan of patiënten I-TRAVLE@home 

inderdaad zelfstandig kunnen gebruiken, zonder dat er te-

veel uitleg nodig is. Inmiddels is het I-TRAVLE@home-sys-

teem bij vijf patiënten met MS in huis geplaatst. Het systeem 

wordt ook getest in Campus Pellenberg van het Universitair 

Ziekenhuis Leuven en het Nationaal MS Center in Mels-

broek en Groenhof. “Aan de deelnemers wordt gevraagd 

om het systeem drie maal per week gedurende minstens 

dertig minuten te gebruiken met de meest aangedane arm, 

en dit gedurende vier tot acht weken”, verduidelijkt Peter 

Feys. “Op afstand kunnen we volgen welke spellen worden 

gespeeld, en ook hoe vaak. Tevens kunnen we de moeilijk-

heidsgraad aanpassen. Uit deze haalbaarheidsstudie leiden 

we ondermeer af hoe gemotiveerd de patiënten zijn en in 

hoeverre zij de training voor verbetering van de armfunctie 

als zinvol ervaren.”

Bemoedigende testresultaten
Op 29 november vond bij de Universiteit Hasselt het ‘I-TRA-

VLE Symposium on Technology-supported Rehabilitation’ 

plaats. Tijdens dit symposium voor professionals werden 

ook de recente testresultaten van de technologie-onder-

steunde systemen voortkomend uit I-TRAVLE toegelicht. 

Volgens Peter Feys zijn deze resultaten heel bemoedigend: 

“Er kan worden gesteld dat de robot- en technologiege-

stuurde training al heeft geleid tot betekenisvolle verande-

ringen. Voorbeelden zijn het beter kunnen vasthouden van 

een kleinkind of het stabiliseren van dagdagelijkse objecten, 

zoals een keukenpan of een aardappel die wordt geschild 

met de andere, gezonde arm.”

Grensoverschrijdende 
dynamiek 
De projectverantwoordelijke is verheugd over de grensover-

schrijdende samenwerking tussen de Vlaamse en Neder-

landse revalidatiecentra. “Er is regelmatig overleg tussen de 

diverse projectpartners in stuurgroepvergaderingen, werk-

groepen en bilaterale afstemmingen. Het I-TRAVLE-project 

heeft een grensoverschrijdende dynamiek teweeggebracht 

waarvan alle betrokken partners profi teren. Voorbeelden 

daarvan zijn het delen en uittesten van allerhande nieuwe 

technologische ontwikkelingen, aanwezig in het netwerk 

van partners, in een euregionaal perspectief. Ook werden 

nieuwe ideeën voor innovatief multidisciplinair onderzoek 

gegenereerd, waarvan enkele reeds een vervolg kennen in 

project(aanvragen). Dit geeft duidelijk de meerwaarde van 

zo’n Vlaams-Nederlands Interreg-project aan.” 

www.i-travle.eu

De Haptic Master-robot

“Onthaasten, stilte en bezinningsplekken in beeld“ 

Het gaat snel in de huidige samenle-
ving, soms een beetje té snel. Ieder-
een heeft het druk. Overal is het druk. 
Of het nu gaat om mensenmassa’s, 
geluid of simpelweg drukte op het 
werk. Daarom is er steeds meer be-
hoefte aan plekken om even te ont-
snappen aan de alledaagse hectiek. 
In 2011 startte de Nederlandse Pro-
vincie Limburg in samenwerking met 
Provincie Vlaams Brabant en de Bel-
gische Provincie Limburg het project 
‘Onthaasten’. De website, die hieruit is 
voortgekomen, verwijst stiltetoeristen 
naar bijvoorbeeld wandelgebieden, 
wellnesscentra, kloosters en abdijen 
waar mensen tot rust kunnen komen.

Aanleiding voor het project was een onderzoek waaruit 

bleek dat er een toenemende behoefte is aan plekken om 

tot rust of bezinning te komen. “De behoefte aan rust is 

een maatschappelijke trend geworden“, vertelt projectlei-

der Math Ghijsen. “Om gehoor te geven aan deze groei-

ende behoefte brengen we vanuit dit project stiltetoeristen 

en aanbieders feitelijk bij elkaar.”

De verschillende aanbieders zijn in beeld gebracht en er 

is een samenwerking tussen ondernemers opgezet. Een 

belangrijk resultaat van het project is dat verschillende 

partijen tot samenwerking zijn gekomen en gezamenlijk 

arrangementen aanbieden. ”Er is ook aandacht besteed 

aan aspecten die voorheen geen aandacht kregen. Denk 
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Met het Interreg project ‘Grenzeloos 
duiken’ worden enkele unieke duik-
locaties gerealiseerd in Nederland en 
Vlaanderen. Zo zijn de duikhotspots in 
Kapelle en Goes grondig aangepakt en 
verbeterd. In West-Vlaanderen is een 
spiksplinternieuwe duiktank ingericht 
in Zwevegem. Op dit moment wordt de 
laatste hand gelegd aan de bouw en 
installatie van deze tank, die op 19 de-
cember offi cieel wordt geopend. Naar 
verwachting zal de duiktank in de loop 
van 2015 operationeel zijn.  

De duiktank is onderdeel van het herbestemmingsproject 

van de voormalige elektriciteitscentrale in Zwevegem, 

een industrieel erfgoed. Binnen het project Transfo wordt 

de beschermde elektriciteitscentrale omgetoverd tot een 

multifunctionele site voor avontuur, business en cultuur. 

Vanuit het provinciaal bestuur in West-Vlaanderen is de 

heer Carl Vereecke, gedeputeerde voor sport, betrokken 

bij dit project. Het Interreg project ‘Grenzeloos Duiken’ 

neemt een bijzondere plek in. “Vanuit marktonderzoek 

blijkt dat veel duikocaties in open water niet meer toe-

gankelijk zijn. Veel Belgische duikers zijn genoodzaakt 

om naar Nederland uit te wijken. Het aanbod aan bin-

nenlocaties is erg beperkt.

Er is dus effectief behoefte aan goede accommodatie; 

ook om nog beter te kunnen voorzien in goede opleidin-

gen in volledige geconditioneerde omstandigheden. Als 

grensregio is er bovendien een potentieel publiek voor 

deze nieuwe indoor duiklocatie in Nederland en Frank-

rijk, landen die op respectievelijk 60 en 30 km afstand 

liggen.”

Innovatieve installaties
Na een uitdagende weg naar realisatie, waarbij met vele 

partijen is samengewerkt om onder meer alle fi nanciële 

middelen rond te krijgen, is de bouw zelf zeer vlot verlo-

pen. Maar daarmee is de duiktank nog niet operationeel. 

“Met name de technische installaties zijn zeer innova-

tief”, vervolgt Carl Vereecke. “Het systeem voor verwar-

ming van de tank is zo opgebouwd dat de warmte van de 

grote hoeveelheid water wordt vastgehouden. Daardoor 

treden er vrijwel geen temperatuurschommelingen op, 

hetgeen leidt tot minimale energieverspilling. Daarnaast 

gebeurt de warmteopwekking ook op een duurzame ma-

nier via warmtepomp. Het systeem heeft ook bij andere 

branches interesse gewekt. Zo hebben we een aanvraag 

ontvangen van een afvalverwerkingsbedrijf die deze 

techniek mogelijk wil toepassen.” Nadat de technische 

installaties zijn getest, kan worden gestart met het vul-

len van de duiktank. “Er gaat vierduizend kubieke meter 

water in. We gaan dit heel traag vullen, zodat we con-

trole kunnen uitvoeren op lekkage. Daarnaast heeft deze 

grote hoeveelheid water tijd nodig om op temperatuur te 

komen. We verwachten dat de duiktank in maart volledig 

exploitatieklaar is.”

Exploitatie
De exploitatie zal in handen komen van commerciële 

partijen. Carl Vereecke: “Vanuit het provinciaal bestuur 

blijven we deze site echter ondersteunen. Ook de duik-

federatie blijft betrokken om de kwaliteit en de know-

how te borgen. Het doel is om na twee jaar commercieel 

break-even te draaien.” Ook de rest van de site Transfo, 

het nabijgelegen natuur- en recreatiedomein De Gavers, 

wordt grondig onder handen genomen. “Vanuit een 

masterplan voor vernieuwing van de infrastructuur, moet 

het hele gebied op de kaart worden gezet. Niet alleen 

als wandel- en fi etsgebied, zoals het nu voornamelijk 

bekend staat, maar ook als een locatie om avontuur-

lijke activiteiten te ondernemen. Met de realisatie van de 

duiktank geven we hier een ‘boost’ aan.”

Grenzeloos duiken

“Effectief nood aan unieke duikvoorziening”

uitgevoerd in het kader van Interreg. Onder leiding van 

projectverantwoordelijke Gemeente Arendonk, en met 

het Kempisch Logistiek Centrum (KLC) en de Intercom-

munale Ontwikkelingsmaatschappij Kempen (IOK) als 

projectpartners, is de afgelopen jaren werk gemaakt van 

de mobiliteitsproblematiek op en rond de bedrijventer-

reinen.”

Nieuwe hoofdtoegang
Tijdens een slotevent op 9 oktober op het Kempisch Be-

drijven Park werden de resultaten van MOBIKA gepre-

senteerd. Eén van de doelstellingen was de aanleg van 

een nieuwe hoofdtoegang tot het bedrijventerrein Hoge 

Mauw. Bij de voormalige toegangsweg moesten vracht-

auto’s een zeer scherpe bocht maken; dat leidde vaak 

tot gevaarlijke verkeerssituaties. Dankzij de nieuwe, rui-

me en verkeersveilige toegangsweg die met Interregbij-

drage werd gerealiseerd, is dat probleem nu verholpen.

Beveiligde parking
In het voorjaar van 2013 werd op het Kempisch Be-

drijven Park met subsidie van Interreg bovendien een 

beveiligde vrachtwagenparking geopend. Vanwege de 

toenemende vrachtwagen- en ladingsdiefstal was een 

optimale beveiliging op de bedrijventerreinen een be-

langrijk aandachtspunt. Deze parking is gecertifi ceerd 

met veiligheidsniveau 4, het op één na hoogste vei-

ligheidslabel in de Europese Gemeenschap. Hiermee 

is de sociale veiligheid van de vrachtwagenchauffeurs 

gewaarborgd. 

Grensoverschrijdend 
parkmanagement
Voorheen werd het beheer van de bedrijventerreinen aan 

weerszijden van de grens hoofdzakelijk op lokaal niveau 

aangepakt. Maar dankzij MOBIKA is er nu sprake van 
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Bedrijventerrein Hoge Mauw in het Bel-
gische Arendonk en het nabijgelegen 
Kempisch Bedrijven Park in het Neder-
landse Bladel zijn door hun strategische 
ligging tussen Antwerpen en het Ruhr-
gebied een belangrijke bestemming 
voor vrachtwagenverkeer. Het Interreg-
project MOBIKA richt zich op het vermin-
deren van de verkeersoverlast en het 
tegengaan van vrachtwagendiefstal op 
deze twee bedrijventerreinen. De grens-
overschrijdende aanpak heeft inmiddels 
al tot concrete resultaten geleid.

MOBIKA staat voor ‘Mobiliteit Kempen Arendonk’. Het 

is een van oorsprong in 2008 ontstaan initiatief, om-

dat het centrum van Arendonk kampte met toenemend 

vrachtverkeer. “Maar al snel bleek dat de mobiliteitspro-

blematiek zich niet alleen beperkte tot Arendonk, maar 

veel breder was”, zegt Wim Sneyers, als consultant al 

vanaf het begin nauw betrokken bij MOBIKA. “Het is 

een veelomvattend project, waarvan een gedeelte is 

een intensieve samenwerking. Er is een grensoverschrij-

dende parkmanager aangesteld, een aantal opgesomde 

problemen werd via MOBIKA opgelost en er is periodiek 

overleg. Hierdoor is een meer geïntegreerd beheer van 

de bedrijventerreinen mogelijk.

Draaiboek
Alle tijdens MOBIKA opgedane ervaringen zijn gebundeld in 

een eindrapportage. Deze is bedoeld als draaiboek voor ge-

meenten, bedrijventerreinbeheerders of andere partijen die 

een soortgelijk grensoverschrijdend project willen opzetten. 

Zij hoeven dan niet opnieuw het wiel uit te vinden, maar kun-

nen meteen aan de slag. Zo is een apart hoofdstuk gewijd 

aan de juridische aspecten rondom beveiligde vrachtwagen-

parkings. De Belgische en Nederlandse wetgeving voor het 

uitrusten van zo’n beveiligde parking verschilt namelijk nogal 

van elkaar. Daarom staan in het draaiboek aanbevelingen 

voor eenduidige internationale regelgeving op het gebied 

van beveiliging van vrachtwagenparkings. 

Het draaiboek kan u terugvinden op 

www.grensregio.eu/projecten/Mobika

MOBIKA creëert veilige omgeving voor vrachtverkeer

Op het Kempisch Bedrijven Park in Bladel werd een beveiligde vrachtwagenparking geopend 

De nieuwe hoofdtoegang op bedrijventerrein 
Hoge Mauw in Arendonk

I-TRAVLE

Projectverantwoordelijke:

Universiteit Hasselt

Projectpartners: 

Revalidatie & MS Centrum Overpelt,

Adelante Centre of Expertise in Rehabili-

tation and Audiology, Hoensbroek

Totaalbudget: 

537.695,64 euro met een Interregbij-

drage van 268.847,82 euro

Looptijd:

van 1 april 2012 tot en met 31 

december 2014

Onthaasten, stilte en 
bezinnings-plekken in beeld 

Projectverantwoordelijke:

Provincie Limburg

Projectpartners: 
Steden Hasselt en Tienen
Patrimonium vzw Herkenrode
Stichting Bezin in Limburg
Toerisme Vlaams-Brabant vzw
Kerkraad Scherpenheuvel
Immo Kwaliteitsfonds vzw
Bisdom Roermond
Kerkbesturen H. Petrus Bergen, H. Bernardus 
Ubachtsberg, H. Bartholomeus Meerssen, 
OLV Vrouw Troosteres der bedrukten Klein 
Lourdes Tienray, St. Petrus Banden Venray
Klooster Redemptoristen, Wittem
Societeit van het Goddelijke woord Steyl
Bisschoppelijk Centrum Rolduc , Kerkrade
Stichting Renovatie Kathedraal Roermond
Stichting Abdijkerk Thorn
Klooster Redemptoristen, Wittem

Paters Passionisten, Mustergeleen

Totaal Budget:

1.640.288,00 euro met een 

Interregbijdrage van 787.792,50 euro

Looptijd: 

van 1 september 2011 tot en met 

15 november 2014

MOBIKA 

Projectverantwoordelijke:

Gemeente Arendonk

Projectpartners: 

Kempisch Logistiek Centrum (KLC)

Intercommunale Ontwikkelingsmaat-

schappij Kempen (IOK)

Totaal Budget:

1.453.962,50 Euro met een Interreg-

bijdrage van 550.000,00 euro

Looptijd:

van 1 april 2012 tot en met 

31 december 2014

Grenzeloos duiken 

Projectverantwoordelijke:

Provincie West-Vlaanderen – 

Dienst Sport

Projectpartners: 

Gemeente Goes

Nederlandstalige Liga voor Onderwater-

onderzoek en –Sport vzw (NELOS)

Nederlandse Onderwatersportbond (NOB)

Totaal Budget:

2.867.624,22 euro met een Interregbij-

drage van 1.350.000,00 euro

Looptijd:

van 1 februari 2012 tot en met 

31 december 2014
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Peter Bellens

De gedeputeerde

  Interview Antwerps gedeputeerde Bellens

“Ruim 300 miljoen euro geïnvesteerd in Vlaams-Nederlandse 
  samenwerking”

Informatie verzamelen en 
projectideeën voorstellen
Na de lunch verdeelden de deelnemers zich over vier 

workshops. In de algemene informatiesessie werden 

alle belangrijke punten van het nieuwe programma 

één voor één behandeld. In de netwerksessie kregen 

toekomstige projectindieners een forum om in drie mi-

nuten hun projectidee voor te stellen aan de anderen. 

Er was ook ruimte voorzien om advies op maat in te 

winnen bij de beschikbare projectadviseurs. Om met 

mogelijke toekomstige partners in contact te kunnen 

komen, werd een ‘wall’ opgesteld die was behangen 

met projectideeën. Belangstellenden konden hun vi-

sitekaartjes achterlaten. De wall was letterlijk te klein 

om alle ideeën een plaats te geven. Werksessie 3 en 4 

belichtten respectievelijk fi nanciële procedures en op-

volging en bedrijfsparticipatie en staatsteun. Ook daar 

was de belangstelling groot. 

Ludieke samenvatting
Na afl oop werden de deelnemers getrakteerd op een 

korte samenvatting van de dag van door Kurt Van Eeg-

hem. Met name de keuze van kleren en locatie werden 

heel kritisch bekeken. De aanwezigen kunnen terugkij-

ken op een geslaagde dag, vol ideeën om in de nieuwe 

projectperiode aan de slag te gaan.

De informatie die op het startevenement ter beschikking 

werd gesteld van de aanwezigen, vindt u terug op 

www.grensregio.eu. 

Stiltetoerisme: de reis naar rust

hierbij aan de toegankelijkheid van de stilteplekken voor 

bijvoorbeeld rolstoelgebruikers. Ook willen we meer dan 

voorheen gasten uit de stedelijke gebieden naar onze 

regio trekken met dit initiatief.”

De grensoverschrijdende samenwerking leidt zowel aan 

de Nederlandse als aan de Vlaamse zijde tot nieuwe in-

zichten. Het Nederlandse ‘onthaasten’ wordt in België 

‘stiltetoerisme’ genoemd, terwijl deze laatste term in 

beide landen anders gebruikt wordt. Bij de Nederlandse 

term ‘stiltetoerisme’ gaat het over plaatsen waar het let-

terlijk stil is. In België gebruikt men de term om plekken 

aan te duiden waar een verhaal achter zit en die in stilte 

zijn ontstaan of gegroeid. Het is maar dat u het weet!

www.onthaasten.eu

Speciaal voor de thuissituatie werd 
I-Travle@home ontwikkeld




