
Veel startende ondernemers en 
studenten zitten boordevol ideeën. 
Maar het omzetten van een idee naar 
een concreet product is vaak lastig. 
Dankzij het Interreg-project ‘FabLabs 
in de grensregio’ zijn er vrijwel geen 
grenzen meer aan de technische 
creativiteit. In de FabLabs in Leuven, 
Genk, Eindhoven en Maastricht komen 
de meest complexe ideeën tot leven.

Een ‘Fabuleus/Fabrication Laboratory’ – 

kortweg FabLab – is een kleinschalige werkplaats met 

computergestuurde machines. Eenieder met een 

innovatief productidee kan hier terecht om een proto-

type of kleine serie te ontwikkelen. “Elk FabLab heeft 

zijn eigen specialisme”, zegt projectverantwoordelijke 

Marc Lambaerts van FabLab Leuven. “Hier in Leuven 

ligt de nadruk op engineering en mechanica. Andere 

FabLabs richten zich meer op technisch of creatief

productdesign.”

Modeaccessoires
Kenmerkend voor de FabLabs is hun laagdrempelige 

karakter. “Een afspraak maken is niet nodig, elke dinsdag en 

woensdag kan iedereen hier vrij binnenlopen”, zegt docent 

Ad Zegers van het in maart geopende FabLab Brainport 

Eindhoven. Zowel lokale ondernemers, hobbymodelbou-

wers als studenten maken gretig gebruik van de aanwezige 

high tech-apparatuur. “Veel van onze apparatuur is op on-

derwijsinstellingen niet aanwezig”, zegt Ad. “Modestuden-

ten snijden in het FabLab met een lasercutter bijvoorbeeld 

lederen accessoires en studenten autotechniek leren 3D-
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Op zijn eindje

ontwerpen maken. Vroeger was je wel drie maanden bezig 

met een kunststof prototype. Tegenwoordig, dankzij de 3D-

printer, ben je daarmee in één dag klaar!”

‘Intelligent’ kippenhok
Het FabLab Genk opende in het voorjaar 2012 zijn 

deuren. Voornamelijk ontwerpers en studenten ma-

ken gebruik van de faciliteiten. Hier komen met name 

prototypes tot stand waarin fysieke objecten worden 

gekoppeld aan interfaces. “Dankzij laagdrempelige 

elektronica is het tegenwoordig ook voor mensen met 

weinig programmeerervaring mogelijk om meer com-

plexe prototypes te ontwikkelen”, verduidelijkt Danny 

Leen, medewerker van FabLab Genk. Hij heeft al de 

meest wonderlijke vindingen zien voorbijkomen. Waar-

onder een ‘intelligent’ kippenhok waarvan het deurtje 

opent zodra de zon erop schijnt of een digitale houts-

koolbarbecue met ingebouwde sensor die zichzelf 

automatisch op temperatuur houdt. 

Driedimensionaal keramiek 
printen 
Aan de andere kant van de grens, in het FabLab 

Maastricht, zijn op de open inloop voornamelijk stu-

denten en kunstenaars van de nabijgelegen kunstaca-

demie kind aan huis. Het paradepaardje is een in eigen 

beheer ontwikkelde 3D-printer waarmee het mogelijk 

is om keramiek te printen. “Ideaal voor het maken van 

allerhande kunstzinnige prototypes, van een broche 

tot binnenkort een compleet servies”, zegt directeur 

Frits Hoff van het FabLab Maastricht. “Ons voorbeeld 

van FabLab Maastricht vindt ook navolging in de rest 

van de provincie, zoals in Sittard, Roermond, Kerkrade, 

Weert en Heerlen.”

Spin-off FabLab Leuven
Soms is er zoveel vraag naar prototypes die in 
een FabLab worden ontwikkeld dat daar weer 
nieuwe bedrijfjes uit voortvloeien. Een goed voor-
beeld van zo’n spin-off is Prototyping Allround, 
gespecialiseerd in het exact namaken van onder-
delen van oude auto’s. Eigenaar en productont-
werper Kobe Meeus maakt hierbij gebruik van 
apparatuur van het FabLab leuven. “Eerst maak 
ik een 3D-scan van het originele onderdeel, zoals 
bijvoorbeeld een handvat van een autoportiek of 
een onderdeel van een richtingaanwijzer. Daarna 
maak ik een prototype met de 3D-printer. Tot slot 
maak ik met een computergestuurde portaalfrees 
een vorm om het product in serie te produceren.”
Zowel Nederland als België hebben nog geen 
formeel standpunt ingenomen over deze voor-
waarden.

Techniek kent geen grenzen in FabLabs 

In FabLab Maastricht kan iedereen gratis en zonder afspraak binnenlopen om kennis 
te maken met machines, software en de al gemaakte producten.

Gedeputeerde Oost-
Vlaanderen aan het 
woord over 
“Tendenzen 
zonder 
Grenzen”

Een derdejaars BOL 4-student van de opleiding SUMMA 
Engineering aan het Summa College ontwikkelde een pro-
totype voor een apparaat voor pijnregistratie met behulp 
van de lasercutter in FabLab Brainport (Eindhoven).

juni 2013



Sinds de provincieraadsverkiezingen 
vorig jaar telt de stuurgroep van het 
Interreg-programma Vlaanderen-Neder-
land een aantal nieuwe gezichten. Een 
van hen is gedeputeerde Geert Versnick. 
Voor de provincie Oost-Vlaanderen is hij 
onder meer bevoegd voor Economie, de 
Provinciale Ontwikkelingsmaatschap-
pij, Ruimtelijke Planning, Buitenlandse 
betrekkingen en Europese projecten. 
We spraken met hem over het project 
‘Tendenzen zonder Grenzen’ waarvoor 
de provincie Oost-Vlaanderen project-
verantwoordelijke is. Dit project voor-
ziet in de oprichting van een informa-
tiepunt dat zich zal bezighouden met 
grensoverschrijdende arbeidsmarkt-
knelpunten en informatievoorziening 
voor werkzoekenden, werknemers en 
werkgevers.

Waarom is grensarbeid een 
belangrijk thema voor Oost-
Vlaanderen?

“Grensarbeid is niet alleen voor Oost-Vlaanderen, maar 

zeker voor de gehele grensregio relevant. Grensover-

schrijdende arbeid biedt namelijk diverse kansen aan 

beide zijden van de grens, zowel voor werkzoekenden als 

voor werkgevers. Een grensoverschrijdende arbeidsmarkt 

kan helpen bij het sneller invullen van vacatures en laat 

ons toe om in te spelen op de demografische evoluties 

in de grensregio. Demografische ontwikkelingen zorgen 

er namelijk voor dat het aantal knelpuntberoepen steeds 

toeneemt, waardoor het voor grensregio’s steeds be-

langrijker wordt om ook naar de arbeidsmarkt over de 

landsgrenzen heen te kijken. Helaas stellen we vast dat 

werken over de grens, zelfs bij landen met eenzelfde 

taal en binnen het eengemaakte Europa, geen eenvou-

dige opgave is. Er bestaan nog heel wat knelpunten die 

grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit verhinderen.”

maken hebben met verschillen in regelgeving. Al te 

vaak leiden deze verschillen tot complexe situaties en 

administratieve lasten die het werken over de grens 

onaantrekkelijk maken. Daarnaast bleek uit de studie 

dat er nood is aan eenduidige, gepersonaliseerde en 

omvattende informatieverstrekking over grensarbeid. 

Niet alleen voor werkzoekenden en werknemers, maar 

ook voor werkgevers. Want zij lopen tegen heel wat proble-

men aan als ze iemand over de grens willen rekruteren. 

Bedrijven zijn dus eveneens vragende partij voor een 

goede informatievoorziening. En dit is nu net waar we 

met het project ‘Tendenzen zonder Grenzen’ wensen op 

in te zetten.”

Welke concrete acties voorziet 
het project ‘Tendenzen zonder 
Grenzen’?

“De komende twee jaar wordt er binnen het project ge-

zocht naar draagvlak en financiering voor het opzetten 

van een structureel informatiepunt grensarbeid. Dat 

informatiepunt zal zich bezighouden met de arbeids-

marktgrensknelpunten en met informatievoorziening aan 

werkzoekenden, werknemers en werkgevers in Oost-

Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland. Om goed 

in beeld te krijgen tegen welke knelpunten de bedrijven 

aanlopen, wordt er eveneens een grensoverschrijdend 

bedrijvennetwerk opgericht dat nauw betrokken zal zijn 

bij het detecteren en oplossen van knelpunten. Zowel 

aan Vlaamse als aan Nederlandse zijde worden bedrij-

ven vooral geconfronteerd met een tekort aan technisch 

geschoolde mensen. Vandaar dat binnen het project werd 

gekozen om jongeren te sensibiliseren voor technische 

opleidingen door hen te ontvangen in een bedrijf. Daartoe 

wordt een website ontwikkeld, waarbij scholen kunnen 

kennismaken met bedrijven via een snuffelstage, een 

bedrijfsbezoek, gastles of docentstage.”

Geert Versnick 
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Peter Bellens
gedeputeerde provincie Antwerpen

Twan Beurskens
gedeputeerde provincie 
Nederlands Limburg

Jean de Bethune
gedeputeerde provincie 
West-Vlaanderen

Karin Jiroflée
gedeputeerde provincie 
Vlaams-Brabant

Geert Versnick
gedeputeerde provincie 
Oost-Vlaanderen

Ben de Reu
gedeputeerde provincie Zeeland

Marc Vandeput
gedeputeerde provincie 
Belgisch Limburg

Bert Pauli
gedeputeerde provincie Noord-Brabant

  Project ‘Tendenzen zonder Grenzen’ voorziet in structureel informatiepunt

“Nood aan informatieverstrekking over grensarbeid”

De gedeputeerden

Projectgegevens:

Tendenzen zonder Grenzen

Projectverantwoordelijke:

Provincie Oost-Vlaanderen-Dienst Economie, 

Europese en Internationale Samenwerking

Projectpartners: 

RTC Oost-Vlaanderen vzw

RTC West-Vlaanderen vzw

Technocentrum Zeeland

VOKA Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen

Dethon

Totaalbudget: 

552.921,00 euro met een 

Interregbijdrage van 276.460,50 euro

Looptijd: 

van 1 oktober 2012 tot 

en met 31 december 2014

Om welke knelpunten gaat het 
hier?

“Door het Interreg-project ‘Samen voor de Glastuin-

bouw’ werd vorig jaar een studie voorgesteld waarin 

de knelpunten worden opgesomd. Uit deze oefening 

kwam duidelijk naar voren dat heel wat knelpunten te 

De gedeputeerden 
van de grensregio
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Structuurversterking Stationsomgeving

Grenzeloze Logistiek

Het logistieke hart van de stad op het goede spoor

“Het thema innovatie leeft in de transportsector”

Structuurversterking 
Stationsomgeving 
Vlaanderen-Nederland

Projectverantwoordelijke:

Stad Turnhout

Projectpartners: 

Aarschot

Bergen op Zoom

Diest

Hasselt

Heerlen

Roosendaal

Sint-Truiden

Tongeren

Tienen

Herentals

Totale subsidiabele kost: 

10.785.702,82 euro met een Interreg-

bijdrage van 3.187.710,00euro

Looptijd: 

Van 1 september 2009 tot en 

met 31 december 2013

Grenzeloze Logistiek

Projectverantwoordelijke:

POM Oost-Vlaanderen

Projectpartners: 

POM Antwerpen

POM West-Vlaanderen

POM Limburg

POM Vlaams- Brabant

BOM – Brabantse 

Ontwikkelingsmaatschappij

Kamer van Koophandel Limburg

NV Rewin West Brabant

DINALOG – Dutch Institute 

for Advanced Logistics

Zeeland Seaports

Interleuven

Vlaams Instituut voor de Logistiek 

VZW – VIL

Totaalbudget: 

4.818.084,00  euro met een Interreg-

bijdrage van 2.397.201,55  euro

Looptijd: 

van 1 oktober 2011 tot 

en met 30 september 2014

De stationsomgeving behoort zowel in 

grote als kleinere steden tot de meest 

strategische zone van de stad. Ze zijn 

optimaal bereikbaar en vormen voor 

de treinpassagier de eerste indruk van 

de eindbestemming. Toch komt het 

regelmatig voor dat het station en zijn 

omgeving niet goed worden benut, of 

soms zelfs behoorlijk verloederd zijn. 

Het Interreg-project Stationsomgeving-

en geeft daarom de gebieden rond 

de stations van Aarschot, Bergen op 

Zoom, Diest, Hasselt, Herentals, Heerlen, 

Roosendaal, Sint-Truiden, Tienen, Tonge-

ren en Turnhout een nieuwe impuls.

Binnen het Interreg-programma worden projecten opgezet 

die bijdragen aan een leefbare stationsomgeving in de 

genoemde steden. Daarnaast vindt er dankzij dit project 

kennisuitwisseling over het onderwerp plaats tus-

sen de elf steden, in de vorm van bezoeken en een 

driedaagse studiereis. “Die kennisuitwisseling is van 

groot belang”, vertelt Joeri de Bruyn, organisator van het 

spoorcongres en samensteller van het Spoorboek, hier-

over. “We hebben gezien dat bij de uitvoering van grote 

Europese stationsprojecten, zoals in Luik, veel knowhow 

is opgedaan. Bij de kleinere steden komen echter heel 

andere vraagstukken kijken. Zo zijn er geen mogelijkhe-

den om duizenden vierkante meters kantoren of grote 

publieke voorzieningen te bouwen. Bovendien hebben 

kleinere steden niet altijd voldoende ervaring met zulke 

grote projecten. Daarom is het belangrijk om van in van-

af de start zoveel mogelijk partners met uiteenlopende 

kennis samen te brengen.”

Vliegwiel
Dat de aanpak voor kleinere steden wel degelijk verschilt 

met die van grotere steden, merkte ook Geert Wijns van 

de stad Aarschot. In deze plaats met iets minder dan 

30.000 inwoners is een vijftal projecten gepresenteerd 

voor het stationsgebied. Bij elk project wordt gekeken 

hoe er het beste publiek en privaat kan worden samen-

gewerkt. “De spoorbaan bijvoorbeeld, zorgt in Aarschot 

voor een barrière in het gebied. Door een brug willen 

we het wonen, winkelen en recreëren weer met elkaar 

verbinden. Een ander project moet gaan zorgen voor een 

verbinding van de stationsomgeving met het stadscen-

trum. Als bezoeker moet het duidelijk zijn waar hij heen 

moet zodra hij het station verlaat. Daarnaast wordt er 

gewerkt aan een kwaliteitsslag in de bebouwing en de 

pleinen. Zo zijn we bezig met plannen voor een commer-

cieel centrum en werken we ideeën uit over een plein 

dat verlaagd wordt aangelegd. Dat vergroot het gevoel 

van ruimte en veiligheid. We hopen dat deze bestaande 

initiatieven als vliegwiel gaan werken voor andere betrok-

kenen, zoals de nabijgelegen bedrijven en ondernemers.”

Om de logistieke sector op duurzame 
wijze te verankeren in onze grensregio is 
voortdurende technologische en concep-
tuele vernieuwing essentieel. Om deze 
sector een impuls te geven, is binnen 
het project Grenzeloze Logistiek onder-
zocht hoe de sector ervoor staat op het 
gebied van innovatie. Maar hoe zit het 
eigenlijk met die innovatiekracht in de 
logistieke sector in onze grensregio? 
Steve Sel en Ludo Sys van het Vlaams 
Instituut voor de Logistiek leidden het 
onderzoek dat binnen dit project valt – 
met de naam Technology mapping – om 
die vraag de beantwoorden. 

“Het was een veelomvattend onderzoek met een pragmati-

sche aanpak”, herinnert Steve zich. “We begonnen met een 

korte enquête onder diverse schakels in de transportketen 

zoals transporteurs, verladers, productiebedrijven en consul-

tants. Deze enquête bevatte vragen over onder meer op welke 

manier hun bedrijf bezig is met logistieke innovatie, binnen 

welke domeinen dat plaatsvindt en wat de motivatie was om 

te innoveren. Uit de enquête werd vrij snel duidelijk dat het 

onderwerp leeft in de grensregio Vlaanderen-Nederland. Van 

de 177 respondenten gaven 157 bedrijven aan zeer geïnte-

resseerd te zijn in het vervolg van het project over innovatie in 

de transportsector.”   

Waardevolle informatie 
Om het onderwerp verder uit te diepen, zijn 35 res-

pondenten verder bevraagd. Tegen het einde van 2012 

beschikten de onderzoekers over een grote hoeveelheid 

waardevolle informatie over het logistieke innovatiepo-
tentieel in onze grensregio. “Wat opviel is dat 80% van 

de respondenten wel op een of an-

dere manier bezig is met innovatie”, 

vervolgt Steve. “Daarbij moet wel 

de kanttekening worden gemaakt 

dat niet iedereen hetzelfde verstaat 

onder innovatie en dat er grote ver-

schillen zijn in de sectoren zoals de zorg, automotive en 

farmacie. Wat voor de een innovatief is, is voor de andere 

reeds een gangbare praktijk. Daarnaast zien we ook een 

groot verschil tussen KMO-bedrijven – MKB-bedrijven aan 

Nederlandse zijde – en de grote ondernemingen. Kleinere 

ondernemingen krijgen de werkzaamheden rondom inno-

veren bovenop de reguliere taken, terwijl de grote orga-

nisaties over complete afdelingen beschikken die met het 

stationsomgeving Aarschot

Spoorboek
Inmiddels zijn veel stationsvernieuwingsprojecten verzameld 

in een compleet boekwerk; het Spoorboek. Joeri De 

Bruyn en Maarten Van Acker brengen het relaas van de 

vernieuwing van de stationsomgeving in elf kleine en 

middelgrote Vlaamse en Nederlandse steden. Het is ver-

krijgbaar in de boekhandel of te bestellen via 

www.publicspace.be.

Logistieke innovatieparels
Inmiddels zijn er al een aantal concrete successen 
geboekt op het gebied van logistieke innovatie. 
Deze zogeheten ‘Logistieke innovatieparels’ kre-
gen gedurende een event van het Interreg-project 
Grenzeloze logistiek uitgebreid de kans om hun 
verhaal te doen, om zo anderen te inspireren. Eén 
daarvan was het project bij het Carglass distribu-
tiecentrum in Hasselt. Daar bleek veel geld verlo-
ren te gaan aan kapotte autoruiten die tijdens het 
ganse magazijnprocess en transport beschadigd 
raakten. Dankzij een grootschalig bewustwor-
dingsproces onder werknemers, werkte het per-
soneel aan oplossingen om deze beschadigingen 
te voorkomen en de kwaliteit van de gehele ke-
ten te verbeteren. Dit hele project, genaamd Our 
Glass, We Care, werd inmiddels bekroond met de 
prestigieuze prijs van Logistics Project of the 
Year 2013.

thema bezig zijn.” De onderzoeksgegevens zijn gebundeld 

in een overzichtelijk rapport en zullen gebruikt worden om 

volgens de behoeften van de sector nieuwe toepassingsge-

richte onderzoeken te initiëren.
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ICQ slaat brug tussen cultuur en onderwijs

In de onderwijswereld wordt veel 
gesproken over cultuureducatie en 
creativiteitsontwikkeling. Maar hoe 
geef je deze begrippen concreet 
gestalte? Binnen het Vlaams-Ne-
derlandse project ICQ leren mede-
werkers uit de culturele sector en 
leerkrachten hoe je creativiteit en 
cultuur op een praktische manier 
een plek kunt geven in het 
basisonderwijs.     

Bureau CiST in Tilburg en Kunst in Zicht uit Turnhout hebben 

beide tot doel om cultuureducatie een vaste plaats te geven 

binnen het onderwijs. Tussen 2009 en 2012 werkten deze 

organisaties intensief samen om cultuur en onderwijs aan 

weerszijden van de grens steviger te verbinden. “Dat heeft 

geresulteerd in de nieuwe methodiek ICQ, uit te spreken als 

“I seek you”, zegt de trotse projectverantwoordelijke Eva 

Steel. “ICQ combineert in feite twee bestaande methodieken. 

In Nederland is ICC (Interne CultuurCoördinator) al jarenlang 

gemeengoed en in Vlaanderen ontwikkelde Kunst in Zicht 

de methodiek ‘Je Creatief Quotiënt verhogen’ (CQ). In ICQ 

worden deze doelstellingen gecombineerd. De afgelopen 

jaren hebben cultuurwerkers en leerkrachten gewerkt aan 

acties om de lessen op basisscholen creatiever te maken 

én om cultuureducatie een vaste plek te geven binnen 

het schoolbeleid.”

De inspanningen rondom het Interreg-
project In de ban van buiten geven 
de landgoederen Roosendael bij Sint 
Katelijne Waver aan Vlaamse zijde 
en Mattemburgh in Hoogerheide aan 
Nederlandse zijde een nieuwe impuls. 
Onlangs werd in navolging daarvan 
een derde realisatie in Merksplas-
Kolonie zichtbaar: drie voormalige 
hooischuren – allemaal beschermde 
monumenten – werden volledig 
gerenoveerd.

“De bedoeling is dat het project aanzet geeft om de 

landgoederen hun welverdiende waardering van de bezoekers 

terug te geven”, verduidelijkt Philippe De Backer, dienst-

hoofd bij het Kempens Landschap. “De vroegere balans 

tussen natuur, mens en economie is vandaag de dag 

door de toenemende druk op de openbare ruimte niet 

meer vanzelfsprekend.” Om aan de herwaardering, ont-

wikkeling en ontsluiting van beide landgoederen vorm te 

geven, werken het Kempens Landschap en het Brabants 

Landschap intensief samen.

Unieke locatie
In de slipstream deed zich op de grens van Vlaanderen en 

Nederland in Merksplas-Kolonie een bijkomende oppor-

tuniteit voor. In eerste instantie was het namelijk niet in de 

planning opgenomen om de drie open loodsen te renove-

ren. “Maar dankzij extra Interreg-middelen konden we deze 

ICQ

Projectverantwoordelijke:

Kunst in Zicht vzw

Projectpartners: 

Bureau CiST (gemeente Tilburg)

Aktuwa vzw

Totale subsidiabele kost: 

768.630,68 euro met een Interregbij-

drage van 384.315,34 euro

Looptijd: 

Van 1 mei 2009 tot 

en met 30 april 2012

In de Ban van Buiten – 
Finale en Ouverture

Projectverantwoordelijke:

Kempens Landschap vzw

Projectpartners: 

Stichting het Brabants Landschap

Roosendael vzw

Gemeente Merksplas

Kempens Landschap vzw

Totale subsidiabele kost: 

2.869.129,56 euro met een Interreg-

bijdrage van 1.434.564,78 euro

Looptijd: 

Van 31 december 2008 tot 

en met 31 maart 2013

Buiten hokjes denken
Adrienne van Hoek, leerkracht van OBS Bibit in Tilburg, 

kan beamen dat het ICQ-project de creativiteit op haar 

school een impuls heeft gegeven. Zij volgde in 2010 

met een groep van zo’n vijftien cultuurwerkers en leer-

krachten een ICQ-vormingstraject. Inmiddels heeft het 

hele team de cursus gevolgd. “Het besef is gegroeid 

dat creativiteit niet op zich staat, maar kunt integreren 

in de gewone lesstof. Een voorbeeld: aan het aanleren 

van werkwoorden hebben we de opdracht gekoppeld om 

tien manieren te bedenken om van een trap af te komen. 

Zo’n opdracht stimuleert de verbeeldingskracht en leert 

leerlingen om buiten de gangbare hokjes te denken. 

Daarnaast halen wij kunstenaars naar school om de les-

stof op een meer kunstzinnige manier te belichten. 

Cursusmap
Eén van de zichtbare resultaten van het ICQ-project is 

een cursusmap waarmee cultuurwerkers en leerkrach-

ten aan de slag kunnen. Officieel is het ICQ-project al 

ten einde, maar volgens Eva Steel markeert dit het be-

gin van een verdere ontwikkeling. “Zowel in Vlaanderen 

als Nederland wordt gezocht naar mogelijkheden om de 

ontwikkelde ICQ-methodiek een vaste plek te geven 

in de lerarenopleiding. Het netwerk van ICQ-ers wordt 

daarnaast uitgebreid naar andere regio’s.”

schitterende kans toch grijpen”, zegt Philippe. “Voor het 

gebied is het namelijk een belangrijke opwaardering.” 

De schuren ondergingen een uitgebreide opknapbeurt, 

waarbij niets aan het bouwwerk werd toegevoegd, maar en-

kel de bestaande ruimte werd aangepakt. Vanaf nu kunnen 

mensen worden onthaald en evenementen worden georga-

niseerd op deze unieke locatie en bijdragen aan de beleving 

van het landschap. Natuur, mens en economie terug in 

evenwicht dankzij de grensoverschrijdende samenwerking 

tussen Brabants en Kempens Landschap! 

“We hebben de kwaliteit hoog gehouden”

Algemeen directeur met pensioen

Op 6 maart 2013 vervulde Hans de 
Jonge zijn laatste taak als algemeen 
directeur van het gemeenschappe-
lijk secretariaat van Interreg Vlaan-
deren-Nederland. Na afloop van de 
stuurgroepvergadering van die dag 
ging hij met pensioen.

Hans de Jonge stond aan de wieg van het gemeen-

schappelijk secretariaat dat is ingericht in 2006, om de 

uitvoering van het Interreg IV-A-programma ‘Vlaanderen-

Nederland 2007-2013’ in goede banen te leiden. Sa-

men met het secretariaat, beide lidstaten en namens 

de acht partnerprovincies heeft hij ervoor gezorgd dat 

er vanaf de start tot vandaag de dag meer dan zestig 

kwalitatief sterke projecten lopen. Deze konden altijd 

rekenen op steun en professioneel advies van een goed 

geolied team met Hans de Jonge aan het roer.

Goed gevoel
De voormalig algemeen directeur kijkt terug op 

een plezierige periode: “Het secretariaat heeft on-

der grote druk voortdurend de kwaliteit hoog kun-

nen houden. Een succesvol resultaat is de samen-

smelting van het Benelux Middengebied (BMG) 

en Euregio Scheldemond, wat de uitvoering van 

Interreg-projecten gemakkelijker maakt. Daarbij is 

een goede verstandhouding en samenwerking 

tussen de verschillende partners van groot belang. 

Die is er gelukkig altijd geweest.” Ook heeft Hans 

de Jonge een goed gevoel over de toekomst: “Een 

programma moet voortdurend streven naar verbe-

tering. Dat deden we tot nu toe en ik heb er het 

volste vertrouwen in dat na mijn vertrek een even 

vruchtbaar Interreg V-programma 2014-2020 

wordt uitgevoerd.”

Bram de Kort volgt de nieuwe Algemene Directeur op.

Gerenoveerde schuren impuls voor landgoed Merksplas-Kolonie

In de Ban van Buiten
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KLIMOP: Ouderen en kanker

Onderzoek verbetert zorg voor oudere kankerpatiënt

Gentse proeffabriek brengt biogebaseerde economie dichterbij

Om meer kennis te verkrijgen over de 
groter wordende groep ouderen met 
kanker, is onderzoek noodzakelijk. 
Binnen het door Interreg gesteunde 
KLIMOP-project werken de KU Leuven, 
de Universiteit Hasselt en de Univer-
siteit Maastricht nauw samen aan 
betere zorg en hogere levenskwaliteit 
van oudere kankerpatiënten. Ook de 
Limburgse Kankerstichting (LIKAS) en 
een achttal ziekenhuizen hebben een 
actieve rol bij dit grensoverschrijdende 
onderzoek.

Stel, u bent ouder dan 70 jaar en u krijgt te horen dat u kan-

ker heeft. Wat is het effect van deze diagnose op uw levens-

kwaliteit? Hoe zijn de prognoses? Wat zijn de verschillen ten 

opzichte van jongere kankerpatiënten? Om antwoord te 

krijgen op deze vragen, worden in drie jaar tijd circa tweedui-

zend patiënten aan weerszijden van de grens bevraagd in het 

kader van de KLIMOP-studie Ouderen en Kanker. “Het doel 

van dit in 2011 gestarte project is het verbeteren van de 

expertise en het optimaliseren van de zorg voor oudere 

kankerpatiënten”, zegt projectverantwoordelijke Prof. Dr. 

Frank Buntinx van de KU Leuven en Universiteit Maastricht. 

“Een belangrijk onderdeel van het project is een zogeheten 

cohortstudie waarbij gegevens worden verzameld van kanker-

patiënten boven de 70 jaar. Deze gegevens worden vergeleken 

met twee controlegroepen, namelijk jongere kankerpatiënten en 

oudere personen zonder de diagnose kanker. Dit maakt het 

mogelijk om apart het effect van veroudering en van een kan-

kerdiagnose na te gaan. De resultaten kunnen bijdragen aan 

het verbeteren van behandelmethoden.”

Psychosociale gegevens
De deelnemende ziekenhuizen werken binnen het unieke 

grensoverschrijdende project mee aan de rekrutering van 

kankerpatiënten. De onderzoekers Doris van Abbema van de 

Universiteit Maastricht en Laura Deckx van KU Leuven verza-

melen via persoonlijke interviews de psychosociale gegevens 

van oudere kankerpatiënten. “In mijn proefschrift breng ik met 

name de eenzaamheidsproblematiek in kaart”, zegt Laura 

Deckx. “Het blijkt bijvoorbeeld dat oudere kankerpatiënten 

in het jaar na de diagnose steeds meer last krijgen van 

gevoelens van eenzaamheid.” 

Biobank
Naast psychosociaal onderzoek wordt ook een biobank 

opgezet. Onderzoekster Katherine Nelissen van de Universi-

teit Hasselt houdt zich bezig met het verzamelen van 

zogeheten lichaamsmateriaal. “Naast bloedstalen zijn 

dat staaltjes wangslijmvlies. Dit DNA-materiaal, dat wordt 

opgeslagen in een biobank in het Jessa-ziekenhuis in 

Hasselt, is zeer waardevol voor mogelijke toekomstige 

analyses en nóg betere diagnoses en zorg.”  Daarnaast 

onderzoekt de Maastrichtse groep onder leiding van prof. dr. 

V. Tjan-Heijnen welke keuzes oudere kankerpatiënten maken 

rondom therapie. Welke invloed heeft de behandeling op hun 

welzijn en hoe verhoudt zich dat tot jongere kankerpatiënten?

Om de afhankelijkheid van steenkool, 
olie en gas terug te dringen, werken 
verschillende bedrijven en instellingen 
aan biologische alternatieven. Deze 
innovaties ontstaan meestal in een 
laboratorium, waar ze op kleine schaal 
worden getest. Om daadwerkelijk te 
weten of de ideeën in de praktijk kans 
van slagen hebben, is een grootsere 
aanpak noodzakelijk. In de grensregio 
Vlaanderen-Nederland beschikt men 
sinds enkele jaren over een unieke Pilot 
Plant, een polyvalente Pilootinstallatie 
voor industriële Biotechnologie en Bio-
raffinage in Gent. “Het is eigenlijk een 
grote proeffabriek”, vat Wim Soetaert – 
directeur van de Bio Base Europe Pilot 
Plant – het gemakshalve samen.

De Bio Base Europe Pilot Plant in Gent maakt deel uit 

van het project Bio Base Europe, het grootste project 

waar Interreg Vlaanderen-Nederland subsidieerde. 

Naast de Pilot Plant is er aan Nederlandse zijde – in 

Terneuzen – een Training Center gebouwd, waar pro-

cesoperators en onderhoudstechnici worden opgeleid 

en kennis opdoen over biogebaseerde processen.

Oplossingen uit de natuur
Met biogebaseerde producten wordt gestreefd naar 

een biogebaseerde economie, waarbij we voor onze 

dagelijkse benodigdheden zoeken naar oplossingen uit 

de natuur. Zo is de grondstof van bijvoorbeeld plastic 

verpakkingen niet langer petroleum, maar worden ze 

geproduceerd uit hernieuwbare biomassa grondstof-

fen. Een ander voorbeeld zijn wasmiddelen met bio-

detergenten en biotechnologische enzymen, die ervoor 

zorgen dat er op aanzienlijk lagere temperaturen kan 

worden gewassen.

Klimop: Ouderen en kanker

Projectverantwoordelijke:

Katholieke Universiteit Leuven

(Academisch Centrum Huisarts-

geneeskunde Leuven)

Projectpartners: 

Jessa ziekenhuis

Limburgse Kanker Stichting (LIKAS)

Universiteit Hasselt

Maastrichts Universitair Medisch 

Centrum plus (MUMC+)

 

Totale subsidiabele kost: 

912.505,95 euro met een Interreg-

bijdrage van 456.252,97 euro

Looptijd: 

Van 1 november 2010 t/m 31 oktober 2013

Bio Base Europe

Projectverantwoordelijke:

Internationale vzw Bio Base Europe

Projectpartners: 

vzw Bio Base Europe Pilot Plant

stichting Bio Base Europe Training Center

vzw Ghent Bio-Energy Valley

Stichting Biopark Terneuzen

Totale subsidiabele kost: 

21.835.000 euro met een Interreg-

bijdrage van 6.000.000 euro

Looptijd: 

Van 1 januari 2009 tot en 

met 31 december 2013

Bio Base Europe

hun product op grote schaal te kunnen produceren. De 

uitslagen van deze testen geven inzicht in de kansen die 

het product op de markt heeft. We produceren ook de 

eerste hoeveelheden van het nieuwe product en denken 

mee over hoe het vermarkt kan worden.”

Snelle groei
De totstandkoming van de Bio Base Europe Pilot Plant 

ging in sneltreinvaart; binnen drie jaar was de proeffa-

briek met alle specifieke apparatuur klaar voor gebruik. 

“Dat was een hectische tijd”, herinnert Wim Soetaert 

zich. “Vanuit helemaal niets hebben we in korte tijd deze 

proeffabriek opgebouwd, en daar kwam heel wat bij kij-

ken. Momenteel werken er in de Pilot Plant reeds 28 

mensen. Vandaag de dag staat er een Pilot Plant voor 

de biogebaseerde economie die in Europa uniek is in 

zijn soort. Inmiddels hebben we reeds tientallen bedrij-

ven kunnen helpen bij de ontwikkeling van hun nieuwe 

producten. 

De projectpartners van het KLIMOP-project tezamen tijdens een 
stuurgroepbijeenkomst bij de universiteit Hasselt.

Inzicht in kansen
Het ontwikkelen van deze en andere biogebaseerde pro-

ducten en processen is behoorlijk complex, tijdrovend en 

prijzig. “Vooral kleinere bedrijven beschikken niet over 

de middelen en mogelijkheden, waardoor hun ideeën 

vaak niet verder komen dan het lab, en dat is jammer”, 

zegt Wim Soetaert. “Wij helpen klanten met testen om 

Kennisnetwerk
Een essentieel onderdeel van het KLIMOP-project is het 

oprichten van een kennisnetwerk waar bestaande expertise 

wordt gebundeld en uitgewisseld via een website, work-

shops en bijeenkomsten. Soms levert dat nieuwe vormen 

van samenwerking op, zoals het voorbeeld van Doris van Ab-

bema van de Universiteit Maastricht bewijst. “Van een leraar 

verpleegkunde van de Hogeschool Zuyd kreeg ik de vraag een 

gastcollege te geven over de cohortstudie. Naar aanleiding 

van dat college gaan studenten Verpleegkunde meewerken 

aan het interviewen van patiënten voor de cohortstudie. Zo 

ontstaat een gezonde wisselwerking tussen onderzoekers en 

het brede veld van zorgverstrekkers.”
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Grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van de Europese Unie
(Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling)

kaart van het programmagebied

Euregional Pact II
Het consortium Euregional Pact II bestaat uit verschil-

lende universiteiten in de grensregio die hun kennis 

en expertise bundelen op het gebied van beeldvor-

mende diagnose en ontwikkeling van innovatieve 

medicijnen. Het project heeft een brug geslagen 

tussen het wetenschappelijk onderzoek en het regio-

nale bedrijfsleven. Daarnaast willen de deelnemende 

Groene grondstoffen
De afgelopen jaren is er een toenemende interesse 

voor nieuwe toepassingen van gewassen dan enkel 

voedselproductie. Binnen het project Groene 

Grondstoffen is drie jaar onderzoek gedaan naar in-

novaties voor het gebruik van landbouwgewassen, 

waarbij zowel werd gekeken naar de toepassings-

mogelijkheden van de vezels van gewassen (vlas, 

hennep en miscanthus), biobrandstoffen (koolzaad, 

Functioneel groen
Bomen en planten hebben in onze leefomgeving 

belangrijke functies. Zo voorkomen bomen op een 

juist aangelegde wijze hitteproblemen in steden, 

heeft het een sociale functie en verbetert het de 

luchtkwaliteit. In Heerlen, Ingelmunster, Izegem, 

Leuven, Maastricht, Oostrozebeke, Roeselare, 

Lokale biomassa zoals GFT, snoeihout en maaisels 

kunnen slimmer worden benut. Op vijf proeflocaties 

binnen het project Energie Conversie Park (ECP) zijn 

verschillende mogelijkheden onderzocht om de loka-

le biomassa zo efficiënt mogelijk te verwerken, zoals 

het gebruik van biomassa voor het verwarmen van 

een woonwijk of sanering van de met zware metalen 

vervuilde gronden in de Kempen. 

miscanthus en deder) en andere specifieke stoffen 

van planten die gebruikt kunnen worden bij voe-

dingsmiddelen, zoals broccoli, prei, ui, yaconen en 

stevia. Nieuwe ketenvorming werd binnen het project 

gestimuleerd, zodat lokale bedrijven uit verschillende 

sectoren vanaf nu aan elkaar zijn gekoppeld en sa-

menwerken. 

Meer info op 

www.vlaamsbrabant.be/groenegrondstoffen

Roosendaal, Sittard-Geleen, Tilburg, Venlo en Wielsbeke 

is geëxperimenteerd met deze functies binnen 

het project Functioneel groen.  Inmiddels krijgt 

groen meer aandacht in stedenbouw, waardoor de 

leefbaarheid wordt vergroot. 

Meer info op www.functioneelgroen.nl

Alle vijf locaties hebben een technisch voorontwerp 

en businessplan uitgewerkt en hielden daarbij reke-

ning met lokaal beschikbare biomassa en de behoef-

ten in de omgeving. 

Meer info op  www.ecp-biomass.eu

Smaakklassen

In onze grensregio is een aantal dieren gevestigd die 

oorspronkelijk niet thuishoren in dit gebied. Binnen 

het project invasieve exoten zijn een aantal pro-

bleemsoorten aangepakt en bestudeerd: de grote 

waternavel, de waterteunisbloem, parelvederkruid, 

de Amerikaanse vogelkers, stierkikkers en zomer-

ganzen. Dit had tot doel om na te gaan hoe deze 

exoten het beste konden worden bestreden. 

Meer info op www.invexo.eu

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 face nog eens in de spotlights. Welke waren het ook alweer?

De beste manier om kennis te maken met gezonde, 

smaakvolle, streekgebonden voeding is door er zelf 

mee aan de slag te gaan. In Oost- en West Vlaande-

ren en Zeeland hebben leerlingen tussen 10-14 jaar 

de streek leren kennen door grensoverschrijdende 

smaakklassen te volgen. Drie dagen lang hebben ze 

zelf gekookt en verschillende producten geproefd. Bij 

sommige lekkernijen – zoals mosselen – was dat een 

hele ervaring! Bovendien bezochten de leerlingen di-

verse plekken waar voedsel werd bereid en geveild, 

zoals op de groente- en fruitveiling in Roeselare. 

Meer info op www.smaakklassen.eu

Forten en Linies
Al diverse jaren werken de provincies Oost-Vlaan-

deren, West-Vlaanderen en Zeeland samen in het 

grensoverschrijdende Krekengebied. De laatste jaren 

ligt de focus hoofdzakelijk op een strategisch samen-

werkingsproject: de Staats-Spaanse Linies. Deze Li-

nies zijn een aaneenschakeling van forten, versterkte 

steden en liniedijken en getuigen van de woelige 

strijd die werd geleverd van de Tachtigjarige Oorlog 

tot en met de Spaanse Successieoorlog. Er werden 

onder andere fietspaden en informatievoorzieningen 

ingericht om de onderlinge samenhang zichtbaar en 

toegankelijk te maken. Op die manier krijgen recre-

anten uit Vlaanderen en Nederland een beter beeld 

van het strijdgewoel en het gezamenlijk verleden, 

maar ook van de meerwaarde van deze bouwwerken  

voor landschap en natuur.

Dit project heeft letterlijk en figuurlijk een grensover-

schrijdend doel: een mountainbikeroute ontwikkelen 

die de provincies Zeeland, Oost- en West-Vlaanderen 

en Vlaams-Brabant werkelijk met elkaar in verbinding 

Grensoverschrijdende Mountainbikeroute

CrossRoads
Het project ‘CrossRoads’ heeft bedrijven inhoude-

lijk en financieel ondersteund bij het ontwikkelen 

en realiseren van kansrijke innovaties door één of 

meerdere opkomende technologieën in te zetten. 

Hiermee kunnen slimme en duurzame materialen en 

systemen worden gerealiseerd, waardoor de regio 

een sterkere positie als high tech regio kan verwer-

ven. Het project bood ondersteuning in de vorm van 

onder meer bedrijfsbezoeken en thematische work-

shops. 

Meer info op www.crossroadsproject.eu

universiteiten hun kennis en expertise bundelen in 

een uniek ‘Virtueel Researchlaboratorium’ om geza-

menlijk nieuwe strategieën te ontwikkelen. Onlangs 

werd een jong talent gelauwerd met een Euregional 

Pact II award voor haar baanbrekend onderzoek op 

het gebied van oogziekten. 

Meer info op www.euregionalpactii.eu

brengt. Dankzij deze bijzondere route kunnen 

sportievelingen, recreanten en toeristen op een 

actieve manier kennismaken met de grensregio. 

Invasieve exoten Energie Conversie Park


