
Op 6 februari dit jaar werd ’s werelds 
grootste brandstofcel met een elek-
trisch vermogen van 1 Megawatt 
gepresenteerd in Lillo, provincie 
Antwerpen. Een wereldprimeur, want 
voor het eerst zet een brandstofcel 
-  bestaande uit 12.600 cellen - water-
stof om naar deze hoeveelheid hoog-
waardige elektriciteit. “Het vermogen 
van de brandstofcel komt overeen met 
het gemiddelde elektriciteitsgebruik 
van 2.200 gezinnen,” verduidelijkt 
Adwin Martens, projectverantwoor-
delijke van het Interreg-project 
Waterstofregio. 

De cel – voluit een protonenuitwisselingsmembraan, 

kortweg PEM – wordt aangedreven met waterstof, een 

bijproduct van de chloorproductie in Lillo. Inmiddels 

heeft het hele systeem al duizend uur onafgebroken 

gefunctioneerd. Deze unieke installatie wordt gebruikt 

als testfaciliteit om de duurzaamheid van deze technologie 

zichtbaar te maken en te optimaliseren.
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’s Werelds grootste brandstofcel in Antwerpse Lillo

Grenzeloze kansen voor werk in de grensregio

Aan beide kanten van de grens willen we wederzijds diploma’s erkennen

Op 30 april 2008 opende in het Zeeuw-
se Westdorpe het Voorlichtings- en 
Opleidingscentrum Glastuinbouw (VOC) 
zijn deuren. Achterliggende gedachte 
van het Interreg-project ‘Samen voor 
de glastuinbouw’ is om laaggeschoolde 
werkzoekenden aan beide zijden van 
de Nederlands-Vlaamse grens aan een 
baan in de glastuinbouw te helpen. Al 
snel werd duidelijk dat er nog veel fac-
toren zijn die het werken over de grens 
belemmeren. Een studie van project-
partners wijst echter uit dat grensarbeid 
in de toekomst juist veel kansen biedt 
voor de grensregio Vlaanderen-Neder-
land.

In 2004 werd in de Kanaalzone bij Terneuzen een gebied aan-

gewezen voor de ontwikkeling van glastuinbouw. “In de daar-

opvolgende jaren is, door een groot aantal partijen aan beide 

zijden van de grens, samengewerkt aan de opbouw van het 

Voorlichtings- en Opleidingscentrum Glastuinbouw”, zegt Gijs 

van den Berg, bedrijfsmanager van arbeidsintegratiebedrijf 

Dethon in Zeeuws-Vlaanderen. “Het VOC is tot stand geko-

men onder verantwoordelijkheid van het Grensoverschrijdend 

Openbaar Lichaam (GOL) Gent-Terneuzen. Met name bij ar-

beidsbemiddelaars in het Gentse, een regio met veel werklo-

zen, was er veel interesse om laaggeschoolde werkzoekenden 

aan een baan in de glastuinbouw te helpen. Al spoedig wilde 

ook de provincie Antwerpen deelnemen aan het project.” In 

het VOC worden werkzoekenden in drie maanden tijd opgeleid 

om in de kassen aan de slag te gaan. Volgens Gijs is het een 

doorslaand succes. “Van de circa driehonderd mensen die tot 

dusver bij ons een opleiding hebben gevolgd, heeft inmiddels 

de helft een reguliere baan! Omdat al onze cursisten ook een 

heftruck- en VCA-certificaat behalen, vinden sommigen ook 

werk in andere branches, zoals de logistiek en de zorgsector.” 

 

Informatieverstrekking essentieel
Op een gegeven moment stagneerde de toestroom van 

werkzoekenden uit de Gentse regio naar het Zeeuwse tuin-

bouwgebied. Een gevolg van problemen met grensarbeid, een 

fenomeen dat in veel grensregio’s speelt. Met name verschillen 

in regelgeving op het gebied van sociale zekerheid, belastin-

gen en mobiliteit belemmeren het werken over de grens. Door 

de komst van het VOC werden de effecten daarvan opeens 

extra scherp zichtbaar. De provincie Oost-Vlaanderen stelde 

in 2011 voor om de knelpunten voor grensarbeid aan een 

diepgaand onderzoek te onderwerpen. Voka-Kamer van 

Koophandel Oost-Vlaanderen en de gemeente Terneuzen 

gingen hiermee aan de slag. “De studie, waarvoor interviews 

zijn gehouden met onder andere de partners in het glastuin-

bouwproject, focust niet enkel op de knelpunten maar vooral 

op de mogelijkheden en kansen die grensarbeid biedt voor de 

grensregio”, zegt Wim Keygnaert van Voka Oost-Vlaanderen. 

“Daarbij hebben we ons laten inspireren door het voorbeeld 

in de grensregio Øresund tussen Denemarken en Zweden, 

waar sinds 2000 dezelfde problematiek op een methodische 

wijze wordt aangepakt. Met name het ontbreken van een een-

duidige informatieverstrekking vormt een grote belemmering 

om grensoverschrijdend aan de slag te gaan. Wat Øresund 

ons leert, is dat een lokale bundeling van de informatiever-

strekking, gekoppeld aan een goede website waarop werk-

zoekenden zich kunnen oriënteren, al een grote stap in de 

juiste richting is.”

Wederzijds erkennen diploma’s
Wim Keygnaert benadrukt dat een grensoverschrijdende  

arbeidsmarktbenadering de hele regio ten goede kan komen. 

“Zo is het mogelijk om vraag en aanbod fijner op elkaar af 

te stemmen. Dat begint al met het wederzijds erkennen van 

diploma’s. Nu is het nog vaak zo dat een studie of opleiding 

in Vlaanderen een ander certificaat of diploma oplevert dan 

in Nederland. Weliswaar is er een verdrag afgesloten tus-

sen Vlaanderen en Nederland, maar desondanks blijft in de 

praktijk solliciteren aan de andere kant van de grens vaak 

een probleem. Verheugend is dat er nu binnen het secundair  

beroepsonderwijs in de grensregio initiatieven zijn om nauwer 

samen te werken en wederzijds erkende certificaten en zelfs 

diploma’s af te leveren.” Een intensieve samenwerking tussen 

arbeidsbemiddelaars aan beide zijden van de grens kan ook 

uitkomst bieden voor een ander probleem. “Vlaanderen kampt 

met een nijpend lerarentekort, terwijl in Nederland juist veel 

leerkrachten dreigen hun baan te verliezen. Ook op dit vlak 

is in de toekomst de wil om over de grens samen op een 

gestructureerde manier aan oplossingen te werken van het 

grootste belang.”

Een exemplaar van de studie is 

verkrijgbaar via Wim Keygnaert 

van Voka Oost-Vlaanderen: 

Wim.Keygnaert@voka.be.

Het ontwerp van de nieuwe jacht-
haven van Fort Lillo is verkozen tot 
laureaat voor de Prijs van Architec-
tuur van Antwerpen. De Prijs voor 
Architectuur wordt door het provincie-
bestuur van Antwerpen om de vier jaar 
toegekend aan een architect dan wel 
collectief van architecten jonger dan 

veertig jaar. Sofie Depauw – land-
schapsarchitecte - werd dankzij deze 
bekroning in het zonnetje gezet.

Het concept voor Fort Lillo kwam tot stand dankzij een 

samenwerking tussen Grontmij en Cluster Landscape. 

Met deze bekroning wordt volgens de jury het werk van 

jonge, inventieve architecten met een brede visie op ar-

chitectuur en stedenbouw gehonoreerd: “De kracht en 

de betekenis van het project ligt in de genereuze manier 

waarop de architecten een antwoord geven op concrete 

maatschappelijke vragen. Het ontwerp past binnen het 

grotere Sigmaplan dat overstromingen moet voorkomen 

als gevolg van de verhoging van de waterstanden. De 

winnaars zijn er in geslaagd hun ontwerp voor de nieuwe 

jachthaven van Lillo moeiteloos te enten op deze grote 

problematiek van waterbeheersing.”

Aansluitend bij uitdagingen van 
Vlaanderen
Volgens de jury belichaamt het project een van de groot-

ste uitdagingen waar Vlaanderen de komende jaren mee 

te maken heeft, namelijk ruimte scheppen: “Dit speelt 

met name waar simultaan, soms contradictorische func-

ties bij elkaar moeten worden gevoegd”, aldus de jury. 

Historische linies onder de aan-
dacht
Het bekroonde project maakt deel uit van het Interreg-

project ‘Forten en linies in grensbreed perspectief’. Dit 

project gaat uit van een samenwerking met verschil-

lende provinciale partners en wenst de historische linies 

en versterkingen in een grensoverschrijdend project te 

ontsluiten en te promoten.

Samen voor de Glastuinbouw

Projectverantwoordelijke:

Arbeidsintegratiebedrijf Dethon

Projectpartners: 

Gemeente Terneuzen 

VDAB 

Stichting Alles voor Groene Arbeid 

Groen College 

ROC Westerschelde 

Stad Gent 

Gemeente Zelzate 

Gemeente Assenede 

UWV WERKbedrijf 

Gemeente Hulst 

Gemeente Sluis 

Provincie Antwerpen 

UWV 

OCMW Assenede 

VOKA Oost-Vlaanderen 

Totale subsidiabele kost: 

2.438.699,70 euro met een Interreg-

bijdrage van 1.219.349,85 euro

Looptijd: 

Van 4 april 2008 tot en met 4 april 2012

Projectverantwoordelijke:

Provincie West-Vlaanderen

Projectpartners: 

Provincie Antwerpen 

Kempens Landschap vzw 

Mens en Beweging vzw 

Provincie Zeeland 

Provincie Oost-Vlaanderen 

Provincie Noord-Brabant 

Stad Antwerpen 

Artesis Hogeschool Antwerpen 

Gemeente Maldegem 

Gemeente Beveren 

Gemeente Sint-Gillis-Waas 

Waterwegen en Zeekanaal NV 

Agentschap voor Natuur en Bos 

Totale subsidiabele kost: 

6.805.622,34 euro met een Interregbij-

drage van 3.113.311,17 euro

Looptijd: 

Van 1 april 2009 tot en met 31 maart 2013

Goesting in leren en werken

Kennisdeling in de kassen dankzij Optiglas

Samen werken aan waterbeheer

Om de competenties van studenten 
die uitstromen te verbeteren, is het 
essentieel om het onderwijs nog 
beter af te stemmen op de noden 
van het werkveld. Dankzij het project 
Goesting in leren en werken – af-
gekort GoLeWe - is de doorstroom 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt 
geperfectioneerd.

In de glastuinbouwsector volgen de 
innovaties elkaar in een rap tempo 
op. Nieuwe technologieën, ener-
giebesparing, reductie van gewas-
beschermingsmiddelen, planologie 
en clustering van glastuinbouw zijn 
thema’s die in deze branche om 
kennisdeling vragen.

Daarom investeerde het Interreg-project Optiglas in 

een moderne onderzoeks- en voorlichtingsstructuur en 

nieuwe serres die over de laatste technieken beschik-

Grond- en watergebruik houdt niet 
op bij de landsgrenzen. Om de wa-
terkwantiteit en -kwaliteit op peil te 
houden werkten de afgelopen jaren 
in de grensregio Vlaanderen-Neder-
land ruim twintig partners samen 
in het Interreg- project Interactief 
waterbeheer.

In vier jaar tijd werden diverse projecten uitgevoerd 

uiteenlopend van het inrichten van retentiegebieden 

tot de ontwikkeling van een instrument om landbouwers 

te adviseren over het behalen van optimaal zuive-

ringsrendement van installaties.

Tijdens het driejarige project werkten 14 onderwijs-

instellingen - 4 Vlaamse en 3 Nederlandse hoge-

scholen, 2 onderzoekscentra van universiteiten en 5  

secundaire scholen - samen. Herman van de Mos-

selaer, diensthoofd onderwijs en onderzoek aan de 

Plantijn Hogeschool en projectverantwoordelijke 

voor GoLeWe, merkt op dat de onderwijssystemen in  

Nederland en Vlaanderen vaak verschillend georgani-

seerd zijn: “Maar de uitdagingen waar we voor staan 

zijn in essentie hetzelfde. In dit project hebben we 

expertise en good practices gedeeld door onze  

methodieken, handleidingen en draaiboeken onder-

ling uit te wisselen op onze website www.golewe.eu.

Van project naar netwerk
In het najaar van 2011 kwam het GoLeWe-project 

ten einde. Om de samenwerking tussen de verschil-

lende partners voort te zetten, krijgt het vervolg in 

het GoLeWe-netwerk. Zij blijven zo alles in het werk 

stellen om kwaliteiten van jongeren uit te bouwen tot 

competenties die nodig zijn in de maatschappij en in 

het werkveld.

ken. Het proefcentrum Hoogstraten, POVLT en het 

Nederlandse Arbeidsintegratiebedrijf Dethon sloegen 

hiervoor de handen ineen. 

Hypermodern
Samen met de telers werden de randvoorwaarden 

voor een optimale serre en inrichting daarvan besproken. 

Op deze manier kwamen de hypermoderne serres op 

het proefterrein in het Belgische Hoogstraten en het 

Nederlandse Terneuzen tot stand. Ook de plastiek 

serre bij POVLT in Rumbeke in België, een innova-

tieve foliekas voor de teelt van sla, kreeg dankzij deze 

samenspraak met de telers vorm.   

Impuls voor de sector
In 2011 volgden elders telers het voorbeeld van de 

innovatieve en vooruitstrevende serres. Ook is er veel 

belangstelling voor het Voorlichtings- en Opleidings-

centrum (VOC) in Westdorpe, waar u op pagina 5 

meer over leest. Dankzij deze innovaties en kennis-

deling wordt de glastuinbouwsector naar een hoger 

plan getild.

Kwaliteit naar hoger niveau
Een mooi voorbeeld van een gerealiseerd project 

is het beekrandenbeheer in de Belgisch-Limburgse 

Dommelvallei. Hierbij ging het erom de landbouwers 

ertoe te overtuigen de grasstroken langs de beken 

niet te bemesten, geen gewasbeschermingsmiddelen 

te gebruiken en op latere datum te maaien. In twee 

jaar tijd slaagden de projectpartners erin om 30 km 

beekrand op deze manier te beschermen. Daarnaast 

wisselden de betrokkenen veel relevante kennis 

uit over de behandeling van restvloeistoffen bij de 

gewasbestrijding en die van het fruittransportwater 

in de grensregio. Hierdoor zijn op het gebied van 

grond- en watergebruik nieuwe technieken ontstaan, 

die de kwaliteit van het gezamenlijk waterbeheer in 

de grensregio verder verbeteren.

Verfijnde revalidatie op maat

Patiënten met Mulitiple Sclerose - 
een aandoening van het centraal 
zenuwstelsel - of mensen die een 
beroerte hebben gehad, zitten vaak 
in een langdurige revalidatieperiode. 
Voor een goed herstel is het essenti-
eel om een op de patiënt afgestemde 

herstelbehandeling te volgen. Het 
project Revalidatierobotica ontwikkel-
de hiervoor een innovatieve methode.

Binnen deze methode is een hoofdrol weggelegd 

voor een aangepaste revalidatierobot en een bewe-

gingsregistratiesysteem. Deze aanpak heeft diverse 

voordelen. Zo kan een patiënt nauwgezet zijn arm-

oefeningen doen terwijl de computer elke beweging 

registreert.  Het programma kan op maat worden af-

gesteld. Dat heeft als voordeel dat de moeilijkheids-

graad aangepast kan worden naarmate de revalidatie 

vordert. Tot slot is het dankzij deze innovatieve me-

thode niet meer nodig dat er continu een therapeut 

aanwezig is.

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?

Forten en linies in een grensbreed perspectief
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Interview: gedeputeerde uit  
Nederlands Limburg aan het 
woord :  “Interreg-programma’s 
maken werk van potentie 
grensregio’s”

Eco2profit stimuleert groene 
energie

Grensregio zet wandelen op de 
kaart

Haal méér uit groene grondstoffen

Grensregio kijkt vooruit naar 
Interreg V

Grenzeloze kansen voor werk in 
de grensregio

Op zijn eindje….

Eerste waterstoftank in Europa

Enkele dagen na de ingebruikstelling van de brandstofcel 

volgde een nieuwe groene primeur met de opening 

van het eerste verplaatsbare waterstoftankstation in 

Europa. De Vlaamse minister-president Kris Peeters 

woonde deze bijeenkomst bij. Het distributiecentrum 

van Colruyt in Halle is het eerste dat waterstof opwekt 

uit eigen opgewekte wind- en zonne-energie. De duur-

zame energie wordt in het tankstation via elektrolyse 

in groene waterstof omgezet. Het voordeel van deze 

techniek is dat de waterstof kan worden opgeslagen 

in een gasbuffer bij een druk van 350 bar. Hierdoor 

is het eerste waterstoftankstation in Vlaanderen waar 

heftrucks en personenauto’s kunnen tanken een feit.

Succesvol congres Waterstof-
Net

Tijdens het WaterstofNet-congres op 29 februari wer-

den de realisaties, ervaringen en perspectieven op het 

gebied van waterstof in de regio besproken.  Uiteraard 

werd ook aandacht besteed aan de twee Interreg-

primeurs. De geboekte resultaten van het Interreg-

project Waterstofregio Vlaanderen-Zuid-Nederland 

passeerden de revue, evenals de inspanningen die nog 

nodig zijn van de Vlaamse, Nederlandse en Europese 

overheden om het beleid ten aanzien van waterstof 

verder vorm te geven. Duidelijk werd waarom bedrijven 

als Solvay, Hydrogenics, Colruyt, Van Hool, Hyundai, 

Ballast  Nedam, VDL/ APTS, Nedstack en Hydrogenics 

in de regio investeren in waterstoftechnologie. Met 

meer dan 250 deelnemers uit zowel industrie, onder-

wijs, overheid als onderzoeksinstituten was het congres 

een groot succes. 

Unieke industriële troeven  

Het project Waterstofregio Vlaanderen-Zuid-Neder-

land, gecoördineerd door WaterstofNet, werd midden 

2009 met steun van het Interreg IV-programma op-

gestart. Volgens Hans de Jonge, algemeen directeur 

van het programma Vlaanderen-Nederland, hebben 

de ontwikkelingen tot dusver de waterstofregio op de 

kaart gezet: “De Waterstofregio, een samenwerking 

tussen de verschillende partners in de grensregio,  

toont aan dat de grensregio unieke industriële troeven 

heeft op het gebied van waterstof. De samenwerking 

leidt tot sterke resultaten, die ook elders in Europa 

worden opgemerkt!”
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Interreg-programma’s maken werk van potentie grensregio’s Eco2profit stimuleert groene energie op bedrijventerreinen

Grensregio zet wandelen op de kaart

Mark Verheijen

Titaandioxide in betonnen toplaag wegen maakt uitlaatgassen onschadelijk Met biomassa kan een agrarisch bedrijf in zijn eigen energiebehoefte voorzien

Onderzoek geeft inzicht in economische impact wandelrecreatie

In de stuurgroep van Interreg Vlaan-
deren-Nederland zien we sinds kort 
een nieuw gezicht; Mark Verheijen. 
Als gedeputeerde van de provincie 
Nederlands Limburg heeft hij onder 
meer Economie, Onderwijs, Arbeids-
markt en Financiën in zijn porte-
feuille. Hoe kijkt hij tegen grensover-
schrijdende samenwerking aan? 
Waar liggen voor de provincie de 
komende periode de accenten op? 
We legden hem deze vragen voor.

Hoe heeft u kennisgemaakt met 
de Europese programma’s?

“Als wethouder van de gemeente Venlo heb ik van 

dichtbij gezien hoe de interregionale samenwerking 

tussen Duitsland en Nederland gestalte krijgt en wordt 

uitgebreid. Nu ik gedeputeerde voor de provincie Lim-

burg ben, maak ik kennis met meerdere grensover-

schrijdende Interreg-programma’s. Voorbeelden hier-

van zijn het programma van de Euregio Maas-Rijn, de 

grensregio Vlaanderen-Nederland en het programma 

voor Duitsland-Nederland.

Daarnaast neemt de provincie Nederlands Limburg 

deel aan tal van andere projecten voor transnationale 

en interregionale samenwerking, zoals Interreg B en 

C. Tot slot voeren we samen met de Nederlandse pro-

vincies Zeeland en Noord-Brabant een programma uit 

gericht op Zuid-Nederland.”

Wat zijn uw ervaringen met 
deze programma’s?

“Mijn ervaringen met Europese programma’s zijn ‘dub-

bel’. Enerzijds ervaar ik dat bedrijven en kennisinstel-

lingen baat hebben bij deze projecten. Dat geldt zowel 

binnen Zuid-Nederland als voor aangrenzende landen. 

Hierbij gaat het meestal om initiatieven die zijn ont-

staan vanuit een vraag of behoefte uit het bedrijfsleven. 

Neem bijvoorbeeld het project Crossroads. De innovatie-

trajecten met bedrijven en kennisinstellingen die hieruit 

voortvloeien, hebben een relevante meerwaarde voor de 

organisaties.

Anderzijds zie ik ook dat niet alle projecten vraagge-

stuurd zijn, maar eerder aanbodgericht. De doelen van 

deze initiatieven zijn onduidelijk of te weinig concreet. De 

inzet van Europese middelen dreigt dan een verspilling 

van gemeenschapsmiddelen te worden. Ook de administratie 

en regelgeving van de projecten is gecompliceerd en brengt 

veel werk met zich mee. De onderlinge afstemming tus-

sen de regio’s is dan ook een aandachtspunt voor de 

komende periode.

Tot slot stemmen de besluitvormingsprocessen in een 

aantal regio’s mij somber. De grensregio Vlaanderen-

Nederland vormt daarop een positieve uitzondering. Deze 

regio heeft een voorbeeldfunctie voor andere regio’s.”

Wat is de meerwaarde van 
de grensoverschrijdende sa-
menwerking voor de provincie 
Limburg?

“Wat mij betreft kan de samenwerking over de grenzen 

heen een belangrijke bijdrage leveren aan het concur-

rentievermogen binnen het midden- en kleinbedrijf 

(MKB). Samen kunnen we de innovatiekracht verhogen 

en nieuwe product-marktcombinaties verkennen in de 

grensregio’s.

De Interreg-programma’s, zoals die van de grensregio 

Vlaanderen-Nederland, zijn een belangrijk instrument 

om het grensoverschrijdend potentieel vorm te geven. 

Deze faciliteren concrete, innovatieve en vraaggestuur-

de projecten in wisselende partnerschappen tussen het 

bedrijfsleven, kennisinstellingen en regionale en lande-

lijke overheden in Vlaanderen en Nederland.”

Waar wil de provincie Neder-
lands Limburg zich op gaan 
richten voor de komende peri-
ode?

“We willen een soepel functionerende regio ontwik-

kelen waarin studenten, onderzoekers, werknemers en 

werkgevers zonder noemenswaardige belemmeringen 

grensoverschrijdend kunnen werken, wonen, studeren, 

ondernemen, gezondheidszorg genieten en (met open-

baar vervoer) kunnen reizen. 

Om dit te bereiken richt de provincie Limburg zich de 

komende termijn onder meer op het eerdergenoemde 

concurrentievermogen in het MKB. Daarnaast is het 

versterken van het grensoverschrijdend internationaal 

vestingsklimaat een aandachtspunt. De internationale 

ligging van Zuidoost Nederland met een uitgebreid pallet 

van bedrijven in topsectoren, uitstekende universiteiten, 

beroepsopleidingen, onderzoekscampussen, een goed 

opgeleide arbeidsmarkt en uitstekende verbindingen 

geeft deze regio namelijk een belangrijk grensover-

schrijdend potentieel.”

Mark Verheijen

De gedeputeerde

Eco2profit

Projectverantwoordelijke:

POM Antwerpen

Projectpartners: 

POM Oost-Vlaanderen 

POM West-Vlaanderen 

POM Vlaams-Brabant 

POM Limburg 

Interleuven, Leuven 

LIOF, Maastricht 

Parkmanagement BV, Roermond 

RMD (Regionale Milieudienst), West-

Brabant 

Onderzoekscentum Wegenbouw 

(OCW), Brussel 

Totale subsidiabele kost: 

4.990.387,85 euro met een Interreg-

bijdrage van 2.477.243,93 euro

Looptijd: 

Van 31 maart 2010 tot 

en met 1 april 2013

Grenzeloos Wandelen

Projectverantwoordelijke:

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Projectpartners: 

Toerisme Provincie Antwerpen

Kempens Landschap vzw

Vlaamse Landmaatschappij

RMB

Regio West-Brabant

Regionaal Landschap Haspengouw en 

Voeren

Regionaal Landschap Lage Kempen

Regionaal Landschap Kempen en 

Maasland

Toerisme Limburg vzw

Toerisme Oost-Vlaanderen vzw

Provincie Vlaams-Brabant

Toerisme Vlaams-Brabant vzw

Westtoer

Totale subsidiabele kost: 

4.818.084,00  euro met een Interreg-

bijdrage van 2.397.201,55  euro

Looptijd: 

Van 1 juni 2009 tot en met 1 juni 2012

Peter Bellens

De gedeputeerde Europa is dichterbij dan u denkt

Op 24 november legde Peter Bellens, 
die de heer Ludo Helsen opvolgt, 
de eed af als gedeputeerde van de 
provincie Antwerpen. Na dertig jaar 
in de politiek gaat hij nu zijn ervaring 
gebruiken als gedeputeerde. Om zich 
volledig op zijn job te concentreren, 

neemt hij politiek verlof als leerkracht. 
Graag laten we hem zelf even aan het 
woord.

“Voor velen van ons is Europa de ‘ver van mijn bed-

show’. De vraag is echter: hoe ver staat ons bed nog 

van Europa? Het nieuws wordt al maanden lang gedo-

mineerd door de financiële crisis en de reactie hierop 

van de Europese leiders. Maar Europa toont zich ook in 

veel concretere vorm. Zo zorgden de Europese structuur-

fondsen de afgelopen jaren voor heel wat investeringen in 

onze grensregio. Op deze manier konden tal van projecten 

worden gerealiseerd die jou en mij aanbelangen. Ik treed 

dan ook met plezier en het nodige respect in de voet-

sporen van mijn voorganger met als doel dankzij Europa 

onze regio nog aantrekkelijker te maken.”

Groene energie biedt volop kansen: 
het leidt tot minder uitstoot van 
broeikasgassen én is kostenbesparend. 
Voor KMO- en MKB-bedrijven is echter 
niet altijd even duidelijk waar ener-
giebesparing mogelijk is. Het Interreg-
project Eco2profit wil daar verandering 
in brengen. Via allerhande initiatieven 
worden bedrijventerreinen in de 
grensregio gestimuleerd om CO2-
reducerende maatregelen te nemen. 
Bij menige projectpartner neemt dat 
al heel concrete vormen aan.

Met het opraken van fossiele brandstoffen wordt het 

aanboren van duurzame energiebronnen steeds belang-

rijker. Binnen het Europese beleid staat de omschakeling 

naar groene energie hoog op de agenda. POM Antwer-

pen, projectverantwoordelijke van Eco2profit, heeft het 

voortouw genomen met het terugdringen van CO
2
-uit-

stoot op twee bedrijventerreinen in Lier en Wijnegem. 

“In samenwerking met het Opzoekingscentrum voor de 

Wegenbouw (OCW) hebben wij de wegen op deze be-

drijventerreinen voorzien van speciaal beton”, zegt Geert 

Penneman van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschap-

pij (POM) Antwerpen. “De betonnen toplaag van de we-

gen is behandeld met titaandioxide dat de schadelijke 

stoffen van uitlaatgassen van het verkeer onschadelijk 

maakt. Bovendien worden in de onderlaag van de wegen 

recyclagematerialen gebruikt zodat er bij de aanleg veel 

minder CO
2
 in de atmosfeer terechtkomt.” 

LED-verlichting
Het milieu sparen kan ook door zuinig om te gaan met 

energie. De Feed Food Health Campus, een weten-

schapspark voor voedingsgerelateerde bedrijven in Tie-

nen, wordt bijvoorbeeld ingericht met energiezuinige pu-

blieke verlichting. Op de fietspaden komt LED-verlichting. 

“Deze wordt uitsluitend ingeschakeld als er daadwerke-

lijk passanten zijn”, zegt Erwin Lammens, ruimtelijk plan-

ner bij POM Vlaams-Brabant. “Als een fietser passeert, 

zorgen sensoren ervoor dat het fietspad oplicht. Daar-

naast is er op de gewone wegen voor het vrachtverkeer 

verlichting met gaslampen; deze zijn eveneens energie-

besparend omdat ze ’s nachts worden gedimd.”

Milieubarometer
Niet alleen in Vlaanderen, ook over de grens in Ne-

derland krijgt CO
2
-reductie concreet gestalte. “Tien 

West-Brabantse gemeenten bieden lokale onderne-

mers een cursus duurzaam ondernemen aan”, zegt 

projectmanager Marie-José Zweekhorst van de Regio-

nale Milieudienst West-Brabant. “Tijdens vier dagdelen 

leren de ondernemers hoe zij hun eigen bedrijf kunnen 

doorlichten op duurzaamheid. De deelnemers krijgen de 

beschikking over een ‘Milieubarometer’, een handige 

internetapplicatie die veel informatie oplevert over de 

bedrijfsvoering en de effecten van energiebesparende 

maatregelen. Dat laatste varieert van het vervangen van 

TL-verlichting door spaarlampen tot het plaatsen van 

zonnepanelen op het dak. Dankzij de cursus ervaren de 

ondernemers dat kostenbesparing en milieuwinst hand 

in hand gaan. “

Walstroom

Ook voor de havensector zijn er kansen om een groenere 

koers te varen. In de haven van Zeebrugge verricht het 

studiebureau Ingenium een haalbaarheidsstudie naar de 

aanleg van walstroomfaciliteiten. “Op dit ogenblik zijn 

aangemeerde schepen voor hun elektriciteitsvoorzie-

ning nog steeds aangewezen op hun eigen hulpdiesel-

motoren”, verduidelijkt Peter Clauwaert van POM West-

Vlaanderen. “We onderzoeken de mogelijkheid om de 

schepen te laten aansluiten op het elektriciteitsnet aan 

wal; zodoende hoeven de luchtvervuilende dieselmo-

toren niet meer te draaien. Verder wordt onderzocht in 

hoeverre het mogelijk is om deze energievraag te kop-

pelen aan windenergie, afkomstig van de windmolens 

in de haven van Zeebrugge. Met voldoende wind kunnen 

de aangemeerde schepen dan volledig op groene energie 

draaien! Hoewel het havenbedrijf Stora Enso al gebruik 

maakt van walstroom, staan veel andere bedrijven er 

nog terughoudend tegenover. Via dit onderzoek hopen wij 

de drempel om te investeren in walstroom te verlagen.”

Het grensgebied van Vlaanderen en 
Nederland heeft wandelaars veel 
moois te bieden. Bestaande wandel-
voorzieningen zijn echter aan vernieu-
wing toe. Ook ontbreekt het aan cijfers 
over het gebruik van wandelnetwerken. 
Het Interreg-project Grenzeloos Wan-
delen tilt deze populaire vrijetijds-
besteding naar een hoger niveau. 
Met thematische wandelconcepten, 
ingenieuze telsystemen en promotie 
bij het toeristisch bedrijfsleven wordt 
wandelrecreatie op de kaart gezet. 

Het project Grenzeloos Wandelen speelt in op de groeiende 

vraag naar routes waarbij de vrijheid en flexibiliteit van de 

wandelaar centraal staat. “Bij de start van het project in 

de zomer van 2009 bestonden in Vlaanderen en Neder-

land slechts enkele van dergelijke wandelnetwerken”, 

zegt Laura van de Kreeke van het Samenwerkingsver-

band Regio Eindhoven (SRE) dat het project coördineert. 

“Inmiddels is het wandelaanbod sterk uitgebreid met maar 

liefst 22 nieuwe wandelnetwerken, waaronder ook lokale 

themaroutes die de belevingswaarde verhogen. Voorbeel-

den zijn de Erfgoedroute in Tielt en het Klompenpad in 

Laakdal, een belevingsroute voor kinderen die verwijst 

naar de lokale klompenindustrie. Een volgende belangrijke  

kwaliteitsimpuls is het grensoverschrijdend aan elkaar 

koppelen van de wandelnetwerken. Immers, veel wandel-

gebieden in Noord-Brabant en Vlaanderen grenzen aan 

elkaar. Daardoor is het straks mogelijk om letterlijk gren-

zeloos te wandelen.”

Infraroodsensors 
Omdat er weinig bekend is over hoeveel recreanten gebruik 

maken van de wandelnetwerken, ontwikkelt de Vlaamse 

projectpartner Westtoer een meetmethode. In recreatie-

gebied Bulskampveld, op de grens van West- en Oost-

Vlaanderen, loopt een proef met infraroodsensors. “Deze 

techniek is vooral geschikt om kleine groepjes wandelaars 

te tellen”, zegt Moira Callens van Westtoer. “De sensors zijn 

onopvallend geplaatst in houten paaltjes, op strategische 

plekken op het wandelnetwerk. Om uit deze puntsgewijze 

tellingen een goed totaalbeeld te krijgen van de wandel-

recreatie in het gebied, is het ook belangrijk om te we-

ten welke route de wandelaars precies hebben afgelegd. 

Daarom zijn wij afgelopen zomer begonnen met het onder-

vragen van de wandelaars in Bulskampveld. Daarbij is ook 

gevraagd naar hun herkomst en het uitgavepatroon tijdens 

de wandeling. Deze informatie zal ons een veel beter inzicht 

geven in de economische impact van de wandelrecreatie. 

Dit najaar houden we een workshop waarin wij de in deze 

pilot opgedane kennis delen met alle projectpartners, zodat 

ook zij daarvan kunnen profiteren.”

Aandacht touroperators
Minstens zo belangrijk als het ontwikkelen van wandelnet-

werken is de toeristische promotie ervan. “Wandelvakan-

ties worden steeds populairder, maar daarbij wordt nog 

nauwelijks gebruikgemaakt van wandelnetwerken”, zegt 

Laura van de Kreeke van het SRE. “Om daarin verande-

ring te brengen, organiseerde de Nationale Hogeschool 

voor Toerisme en Verkeer uit Breda op 10 mei voor alle 

projectpartners een workshop. Daarin stond centraal hoe 

je bestaande wandelroutes onder de aandacht kunt bren-

gen van touroperators. Dat is een uitgelezen kans om de  

‘Recreatietuin van de Benelux’, zoals onze grensregio ook 

wel wordt genoemd, op lange termijn op de kaart te zetten 

als wandelbestemming bij uitstek.” 

Haal méér uit groene grondstoffen

Tegenwoordig is de teelt van land-
bouwgewassen vooral gericht op het 
voortbrengen van voedsel voor de 
mens en voeder voor dieren. Plantaar-
dige producten zijn echter ook ge-
schikt als grondstof voor bijvoorbeeld 
biobrandstof en constructiematerialen. 
Binnen het Interreg-project Groene 
grondstoffen doen zes projectpartners 
samen onderzoek naar het innovatief 
gebruik van landbouwgewassen. Dat 
brengt verrassende toepassings-
mogelijkheden aan het licht.

Gewassen zoals vezelhennep, koolzaad, prei, Miscanthus, 

energiebieten, stevia en yacon leveren interessante toepas-

singen op. De zes projectpartners van Groene grondstoffen 

onderzoeken elk hoe deze biomassa op een duurzame 

manier kan worden aangewend. Bovendien is er tussen 

de partners een continue uitwisseling van de verkregen 

kennis rond nieuwe toepassingen van plantaardige pro-

ductie. Inagro in West-Vlaanderen onderzoekt bijvoor-

beeld de toepassing van de vezels van vezelhennep als 

materiaal in vezelverwerkende industrie of composiet. 

Op de PIBO-campus in Belgisch Limburg wordt nage-

gaan hoe energie uit suikerbieten kan worden gewon-

nen. Bij het Agrarisch Innovatie- en Kenniscentrum 

Rusthoeve in Zeeland, projectverantwoordelijke van 

Groene grondstoffen, staan onder meer de toepassings-

mogelijkheden van Miscanthus centraal. De stengels 

van de plant zijn geschikt als grondstof voor constructie-

materiaal. “Momenteel is het technisch al mogelijk om 

Miscanthus te gebruiken als vulmateriaal voor bijvoor-

beeld aanrechtbladen, deuren en keukenkastjes”, zegt 

Cor van Oers van DLV Plant die dit project in opdracht 

van Rusthoeve begeleidt. “Een belemmerende factor bij 

de teelt van Miscanthus zijn de hoge aanplantkosten en 

de lage opbrengsten in de eerste jaren van aanplant. 

Daarvoor hebben wij een oplossing gevonden door het 

mechanisch oogsten van de rhizomen of wortelstokken. 

Dankzij dit mechanisatieproces vallen de aanplantkos-

ten nu aanzienlijker lager uit.”

Proeven met koolzaadpers
Bij projectpartner provincie Vlaams-Brabant ligt de na-

druk op innovatieve toepassingen van koolzaad, een ge-

was dat voornamelijk wordt geteeld voor de koolzaadolie. 

Op het Provinciaal Agrarisch Centrum in Herent bij Leu-

ven doet de provincie proeven met een eigen koolzaad-

pers; deze perst tot 44 procent olie uit koolzaad. “De olie 

kan onder meer dienen als brandstof voor aangepaste 

dieselvoertuigen en centrale verwarmingsketels, even-

tueel met warmtekrachtkoppeling”, verduidelijkt Alfons 

Verlinden van de provincie Vlaams-Brabant. “We wil-

len toe naar een situatie dat landbouwers het geteelde 

koolzaad niet enkel verkopen maar dat gewas ook zelf 

gaan verwerken. Wat dat betreft, biedt koolzaad legio 

mogelijkheden. Na het uitpersen van koolzaadolie blijven 

er namelijk nog twee andere restproducten over: kool-

zaadkoek en koolzaadstro. Koolzaadkoek wordt meestal 

gebruikt als veevoeder, maar kan ook worden verwerkt 

tot brandstof. Dat laatste is ook mogelijk bij koolzaad-

stro dat bijvoorbeeld in de vorm van agropellets wordt 

geperst. Mits een aangepaste verwarmingsinstallatie 

aanwezig is, kan een agrarisch bedrijf hiermee in zijn 

eigen energiebehoefte voorzien. Wij willen landbouwers 

bewust maken van de vele mogelijkheden van groene 

energie. Momenteel blijft veel van de aanwezige bio-

massa onbenut. Op dat gebied liggen nog veel kansen.”

Ketenvorming
Een andere voorname doelstelling van het project 

Groene grondstoffen is het stimuleren van economische 

ketenvorming. “Wij willen verbindingen creëren tus-

sen de landbouwers – de producenten van de groene 

grondstoffen – en bedrijven die hun biomassa op een 

innovatieve manier kunnen verwerken”, zegt Cor van 

Oers van DLV Plant. “Uiteindelijk moet er zo een grens-

overschrijdend netwerk rondom deze ketencombinaties 

tot stand komen.”

Met het einde van de Interreg IV-
periode in het vooruitzicht, zijn de 
voorbereidingen voor het programma 
voor 2014-2020 - Interreg V -  in 
volle gang. De Europese Commissie 
heeft elf prioriteiten geformuleerd 
voor deze nieuwe termijn, waaruit de 
deelnemende lidstaten er vier kiezen. 
Met de gekozen prioriteiten worden 
ook de accenten voor Interreg V voor 
de grensregio Vlaanderen-Nederland 
vastgesteld.

Inmiddels is bekend dat beide lidstaten hoogstwaar-

schijnlijk in ieder geval voor drie prioriteiten gaan: 

Innovatie, CO2-reductie en het (creëren van werkge-

legenheid in) midden- en kleinbedrijf (MKB) / kleine 

of middelgrote onderneming (KMO). Projecten in het 

kader van het MKB moeten bij voorkeur ook bijdragen 

aan de twee eerstgenoemde prioriteiten. Daarnaast zijn 

er ook subdoelstellingen geformuleerd. Aan de Neder-

landse kant ligt de focus op de sectoren logistiek en 

transport, biobase, elektronica, lifesciences, energie en 

maritieme (innovatieve) toepassingen. Aan de Vlaamse 

kant is er aandacht voor klimaat(verandering) en leef-

milieu. 

Stakeholders leveren bijdrage
Intussen wordt hard gewerkt aan een startnotitie, een ba-

sisdocument voor het eerste overleg van alle programma-

partners. De inhoud van deze nota wordt als aanzet gebruikt 

voor het Operationeel Programma (OP). Ook de input van 

potentiële stakeholders is belangrijk voor het OP. Deze krij-

gen dan ook de gelegenheid om hun bijdrage te leveren 

tijdens een stakeholdersconferentie op 28 november 

2012. In onze nieuwsbrief van december informeren we u 

graag over hoe dat is verlopen!

Voor meer info: hou onze website www.grensregio.eu  in 

de gaten!

Voorwaarden voor succes
Om de nieuwe Interreg-periode opnieuw een succes 
te laten worden, brachten de lidstaten een aantal 
voorwaarden in waaraan de programma’s moeten 
voldoen:
 De lidstaten wensen zelf meer de koers van het 

nieuwe programma te bepalen, met de hoofdpri-
oriteiten als uitgangspunt. Dit kunnen zij bereiken 
door als lidstaat zelf meer betrokken te zijn bij het 
insturen en selecteren van projecten;

 In het nieuwe programma moeten vraaggestuurde 
projecten voorrang krijgen. Projecten waarbij niet 
duidelijk is wat er met de uitkomsten wordt ge-
daan dingen dan niet meer mee naar een Inter-
reg-bijdrage;

 De accenten in het nieuwe programma moeten 
volgens de lidstaten niet langer op toeristische en 
culturele projecten liggen;

 De grensoverschrijdende meerwaarde – een eis 
voor de potentiële Interreg-projecten – wordt hel-
der omschreven. 

Zowel Nederland als België hebben nog geen for-
meel standpunt ingenomen over deze voorwaarden.

Groene grondstoffen

Projectverantwoordelijke:

Stichting ter exploitatie van Proef-

boerderij Rusthoeve (Rusthoeve)

Projectpartners: 

Inagro vzw 

Provinciaal Proefcentrum voor de 

Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw 

(PCG) 

Provincie Vlaams-Brabant – dienst 

Land- en Tuinbouw (PVB) 

PiBo-Campus 

Instituut voor Landbouw- en Vis-

serijonderzoek – Eigen Vermogen, 

eenheid Technologie & Voeding (ILVO) 

Totale subsidiabele kost: 

1.020.482,55 euro met een Interreg-

bijdrage van 490.000, 00 euro

Looptijd: 

Van 1 januari 2010 tot 

en met 31 december 2012

Grensregio kijkt vooruit naar Interreg V

Het provinciehuis van Nederlands Limburg in Maastricht


