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Inleiding

De landen van de Europese Unie streven naar een duurzame en kwalitatief aantrekkelijke 
verbetering van hun grondgebied. Daarom heeft de Europese Commissie het Interreg-
programma opgezet. Dit initiatief verleent subsidies aan vernieuwende projecten die door 
middel van grensoverschrijdende samenwerking worden opgezet en uitgevoerd. 

Al sinds begin jaren ‘90 zijn de provincies in Nederland en Vlaanderen gezamenlijk actief 
op het vlak van de Europese structuurfondsen en grensoverschrijdende samenwerking. 
In het grensgebied zijn sinds de start van het Interreg-initiatief al 3 programma’s 
uitgevoerd. In deze vierde programmaperiode (2007-2013) omvat het werkgebied  
de 3 Zuid-Nederlandse en de 5 Vlaamse provincies in de Grensregio Vlaanderen-
Nederland. 

De visie op grensoverschrijdende samenwerking is vernieuwd. “Sterke punten uitbouwen 
en zwakke punten aanpakken” vormt nu de belangrijkste doelstelling. De in ruimtelijk en 
sociaal-economisch opzicht sterke punten van de grensregio Vlaanderen-Nederland 
moeten verder ontwikkeld worden en een structurele basis krijgen. Anderzijds moeten 
tegelijkertijd de zwakke punten en bedreigingen worden aangepakt, zodat deze de 
economische ontwikkeling van de regio niet hinderen. Op die manier draagt het Interreg 
IV-programma bij aan de groei en structurele verbetering van de regionale economie.

Onze regio is één van de meest geïntegreerde grensregio’s in Europa. Daarom is 
ervoor gekozen om in het Interreg IV-programma te werken rond de drie thema’s van  
de zogenaamde duurzaamheidsdriehoek: economie, milieu en mens. 
Vlaanderen en Nederland willen vooral voortbouwen op de samenwerking in het 
verleden en de synergieën op het gebied van innovatie, onderzoek en onderwijs in  
de grensregio versterken.

Dat de uitvoering van Interreg-programma’s het verschil kan maken in een regio, 
hebben we de voorbije jaren in onze eigen grensregio duidelijk kunnen vaststellen:  
er is betere samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen, er werd geïnvesteerd 
in gezamenlijk beheer van bedrijventerreinen, er is goede samenwerking ontstaan op het 
gebied van landschaps- en natuurontwikkeling en beheer van watersystemen, scholen 
‘reiken elkaar de hand’ door onderlinge afstemming van programma’s, methoden en 
technieken, grensoverschrijdende fietspaden werden aangelegd etc.

Samen met de Vlaamse Overheid en het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken 
gaan we met Interreg IV dan ook opnieuw de uitdaging aan om de grensoverschrijdende 
samenwerking nog beter vorm te geven.  
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Stuurgroepleden namens de provincies: 

Stuurgroep
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De regio’s vlakbij de grens worden wel de verbindende schakels van de Europese Unie 
genoemd. Daar dient de integratie, het naar elkaar toegroeien van de lidstaten plaats te 
vinden. Ter ondersteuning van de grensoverschrijdende samenwerking heeft de Europe-
se Unie Interreg in het leven geroepen, het programma op basis waarvan grensoverschrij-
dende projecten kunnen worden gesubsidieerd uit het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO).

Door het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking wil de Europese Commis-
sie onder andere bevorderen dat gemeenschappelijke problemen worden opgelost. Die 
problemen doen zich in alle grensgebieden van de Europese Unie voor. Ze zijn onder 
meer een gevolg van de versnippering van de arbeids- en kapitaalmarkten, infrastructuur-
netwerken, sociale zekerheids- en fiscale systemen. De grensoverschrijdende samen-
werking dient zich daarnaast vooral toe te spitsen op het beter benutten van gezamenlijke 
kansen en het versterken van het concurrentievermogen van de grensgebieden. Zo draagt 
ze bij aan de economische en sociale integratie, vooral wanneer er aan weerszijden van 
de grens grote economische verschillen bestaan. Doel is door samenwerking de grenzen 
tussen de gebieden te doen vervagen.

De grensoverschrijdende samenwerking binnen dit vierde Interreg-programma stoelt op 
de vernieuwde Lissabon- en Göteborgstrategieën van de Europese Commissie. Het richt 
zich op “de ontwikkeling van grensoverschrijdende economische, sociale en ecologische 
activiteiten via gezamenlijke strategieën voor duurzame territoriale ontwikkeling”. 

Europa en de 
grensoverschrijdende 
samenwerking

Marc De Buck 
gedeputeerde provincie 
Oost-Vlaanderen

Monique Swinnen
gedeputeerde provincie 
Vlaams-Brabant

Lily Jacobs
gedeputeerde provincie 
Noord-Brabant

Jos Hessels
gedeputeerde provincie 
Nederlands Limburg

Marc Vandeput
gedeputeerde provincie 
Belgisch Limburg

Marleen Titeca-Decraene 
gedeputeerde provincie 
West-Vlaanderen

Ludo Helsen
gedeputeerde provincie 
Antwerpen

Marten Wiersma 
gedeputeerde provincie 
Zeeland



Het Interreg IV-programma tussen Vlaanderen en Nederland wordt uitgevoerd op het 
grondgebied van (delen van) de vijf Vlaamse provincies en de drie zuidelijke Nederlandse 
provincies. In Vlaanderen gaat het om de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaan-
deren, Vlaams-Brabant (enkel het arrondissement Leuven) en West-Vlaanderen (met uit-
zondering van de arrondissementen Veurne en Ieper). Aan Nederlandse zijde wordt het 
gebied gevormd door de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. 

Er wordt een onderscheid ge-
maakt tussen grensgebieden 
en aangrenzende gebieden 
(lichtblauwe kleur op de kaart). 
Een beperkt deel van de Eu-
ropese subsidies (20%) voor 
de grensregio mag in die aan-
grenzende gebieden worden 
besteed.

Programmagebied

Kenmerken van de grensregio
De Grensregio Vlaanderen-Nederland is met circa 10 miljoen 
inwoners en een oppervlakte van 23.746 km² een belangrijke 
regio in het Noord-Europees economisch kerngebied. De kern-
gebieden zoals Randstad en Ruhrgebied bevinden zich op korte 
afstand van het programmagebied, terwijl de stedendriehoek 
Brussel-Antwerpen-Gent bijna geheel in de Grensregio Vlaande-
ren-Nederland ligt.

Door de aanwezigheid van havens, mainports, hoofdtransportas-
sen (wegen, spoorwegen en waterwegen) en logistieke knoop-
punten is er een goede multimodale verkeersontsluiting. Deze 
verkeersontsluiting geldt echter niet voor alle gebieden binnen 
de grensregio, maar vooral voor de centrale steden. Deze zijn 
goed bereikbaar, terwijl de perifere gebieden niet altijd een goede 
ontsluiting hebben. De regio kent naast uitgesproken stedelijke 
gebieden, een relatief dun bevolkt landelijk gebied en enkele 
unieke natuurgebieden. 

Programma 
Interreg IV Grensregio 
Vlaanderen-Nederland

De partners binnen de grensregio stelden voor de periode 2007-2013 gezamenlijk het 
“Operationeel Programma Interreg IV Grensregio Vlaanderen-Nederland” op. Dit program-
ma vormt het kader voor de inzet van de Europese middelen uit het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling. Het sluit nauw aan bij de diverse provinciale, Vlaamse en Neder-
landse beleidsvisies, maar ook op de Europese doelstellingen. 

Het programma kan rekenen op ruim 94 miljoen euro financiële steun vanuit Europa. 
Dit betekent samen met de aanvullende steun van onder meer de nationale overheden en 
de provincies voor de grensregio een forse investeringsimpuls.

In elk project participeert minstens één Vlaamse en één Nederlandse partner. Projecten 
moeten bijdragen aan de sociaal-economische ontwikkeling van de grensregio, met ac-
cent op duurzaamheid en innovatie.

‘Grenzen doen vervagen door 
het bevorderen van intensieve 
samenwerking tussen zowel 
overheden als grote en kleine 
organisaties en bedrijven uit 
Vlaanderen en Nederland’
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Drie prioriteiten

Zoals gezegd staat in het programma de duurzaamheidsdriehoek centraal:  
de drie thema’s van die driehoek, economie, milieu en mens vormen ook de  
prioriteiten voor het Operationeel Programma. 

Voor de prioriteit Economie geldt vooral als uitgangspunt het benutten van kansen, in 
plaats van primair het oplossen van knelpunten. Er zijn gerichte investeringen in het 
innovatievermogen en de stuwende sectoren noodzakelijk om ingezette koersen te 
kunnen doorzetten en om de potentiële bijdrage van de grensregio aan de welvaart op 
regionaal, nationaal en Europees niveau te benutten.

Voor de prioriteit Milieu is als belangrijkste doelstelling geformuleerd “het behouden 
en versterken van een duurzame en leefbare omgeving, inclusief het omgaan met de 
problematiek van de klimaatverandering”. Hierdoor kan de aantrekkingskracht van de 
grensregio voor de inwoners, bedrijven en recreanten worden behouden en vergroot.

Voor de prioriteit Mens ten slotte is het belangrijkste uitgangspunt het verbeteren van 
de leefbaarheid door het versterken van de sociale cohesie en integratie binnen de 
grensregio. Leefbaarheid is immers een belangrijke vestigingsvoorwaarde. Daarnaast 
vormt het bevorderen van een gemeenschappelijke culturele identiteit een ander uit-
gangspunt. Die is weer de basis voor een gemeenschappelijk begrippenkader en 
daarmee voor grensoverschrijdende samenwerking in het algemeen.

Deze drie prioriteiten zijn onderverdeeld in een aantal actielijnen.

Prioriteit Actielijnen

Economie
 - innovatie en uitbouw van de kenniseconomie
 - grensoverschrijdend ondernemen 
 - versterking van economische structuren en omgevingsfactoren
 

Milieu
 - natuur en landschap 
 - duurzaam gebruik van natuurlijke rijkdommen

Mens
 - grensoverschrijdende culturele en bestuurlijke integratie 
 - welzijn

Projectvoorbeelden 

Grensoverschrijdende samenwerking creëert kansen. Europa beaamt deze stelling volle-
dig en biedt daarom via het Interreg-programma de mogelijkheid om grensoverschrijden-
de projecten te ontwikkelen. Projecten die vaak voortvloeien uit een concrete behoefte 
van een bepaalde doelgroep. 
Echter, niet ieder projectvoorstel wordt binnen het programma opgenomen. Belangrijke 
toetssteen hierbij is het eerder beschreven Operationeel Programma dat een kader vormt 
voor de inzet van Europese middelen. 

Het Interreg-programma levert daarnaast ook een belangrijke bijdrage aan de creatie van 
een “Europa-gevoel” binnen de Grensregio Vlaanderen-Nederland. Dankzij de projecten 
wordt de rol en het belang van Europa immers zichtbaar voor de burgers.

Ter illustratie worden hierna enkele projecten beschreven die binnen de prioriteiten werden 
goedgekeurd.



ECONOMIE

PrioriTEiT EcoNoMiE

Project ‘Bio Base Europe’ 

De overgang naar een biogebaseerde economie

De overgang van een fossielgebaseerde economie naar een bioge-
baseerde economie is volop aan de gang. In tegenstelling tot wat 
vaak aangenomen wordt, gaat de biogebaseerde economie om veel 
meer dan enkel de ontwikkeling en het inzetten van biobrandstof-
fen. In een biogebaseerde economie wordt evenzeer gefocust op 
de ontwikkeling van bio-kleurstoffen, bio-plastics, bio-chemicaliën 
en bio-detergenten.

Bio Base Europe: Europees cluster van biogebaseerde bedrij-
vigheid met internationale uitstraling

Bio Base Europe spitst zich toe op biogebaseerde productie van 
de “tweede en derde generatie”. Dit betekent dat ter vervanging van voedselgrondstoffen or-
ganische restproducten zoals stro, maïskolven, en groenafval ingezet worden als energiebron 
(“biobrandstof”). Dankzij dit innovatief productieproces worden biobrandstoffen niet langer con-
currentieel maar complementair met de voedselproductie. 

Bio Base Europe zet op die manier de Grensregio Vlaanderen-Nederland op de kaart als Eu-
ropees cluster van biogebaseerde bedrijvigheid met wereldwijde uitstraling en aantrekkings-
kracht. Daarnaast past het duurzame karakter van dit project perfect binnen het beleid van 
Interreg IV. 
Bio Base Europe is één van de grootste projecten dat loopt binnen 
het Interreg IV-programma. Het project krijgt extra steun van de  
provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Overheid 
en het Nederlands Ministerie van Economische Zaken.

AcTiELiJN

innovatie en 
uitbouw van de 
kenniseconomie

- Projectverantwoordelijke: Internationale 
vzw Bio Base Europe  

- Projectpartners: Bio Base Europe Pilot 
Plant, Bio Base Europe Training Center, 
Ghent Bio-Energy Valley en Biopark Terneu-
zen

- Totale subsidiabele kost: 21.835.000 euro, 
met een Interreg-bijdrage van  
6.000.000 euro

- Looptijd: van 1 januari 2009 t/m 31 decem-
ber 2011
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concrete acties 

Bio Base Europe heeft twee verschillende sites: één in Gent en één in Terneuzen. 
In de pilootsite te Gent testen wetenschappers hoe landbouwkundige nevenproducten zoals 
tarwestro, maïskolven, houtsnippers, Jatropha- en algenolie omgezet kunnen worden in bio-
brandstoffen, biokunststoffen en andere biogebaseerde producten. Een belangrijk aspect hier-
bij is de opschaling van deze processen tot op semi-industriële schaal. 
In Terneuzen werd een opleidingscentrum opgericht. Procesoperators en onderhoudstechnici 
krijgen er een opleiding over het functioneren van biogebaseerde bedrijven en overige bedrijven 
in de procesindustrie. 

Daarnaast worden er ook netwerk- en communicatieactiviteiten georganiseerd die het onder-
nemerschap in de biogebaseerde economie stimuleren en het grote publiek (inclusief educatie 
voor scholieren en studenten) informeren over de biogebaseerde economie.



ECONOMIE

PrioriTEiT EcoNoMiE
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Project ‘Groeikans’ 

De lokroep van het platteland 

In Vlaanderen en Nederland is er een stijgende vraag naar 
streekauthentieke voedingsproducten, rijke leeromgevingen en 
belevingsvolle recreatie en toerisme. 
Zowel agrarische als niet-agrarische ondernemers spelen op deze 
trend in door producten en/of diensten te ontwikkelen die aan deze 
vraag voldoen. Het type van ruraal ondernemerschap dat hierdoor 
ontstaat wordt “Multifunctioneel ruraal ondernemerschap” 
(MUro) genoemd.  

Professionalisering van MUro

Het project “Groeikans” heeft de verdere professionalisering 
van MURO voor ogen. De multifunctionele rurale ondernemers 
worden professioneel gestimuleerd in hun ondernemerschap, 
innovatie en het vermarkten van hun producten. 
Bij innovatie worden verschillende bedrijfsaspecten 
geanalyseerd:  de “hardware” (nieuwe ICT-systemen), de 
“orgware” (nieuwe organisatie van mensen en middelen) en de 
“software” (nieuwe ondernemerscultuur).

concrete acties 

1. ontwikkelen van een kennisnetwerk:  
de GroEi.Academie

 De uitbouw van een grensoverschrijdend kennisnetwerk 
bestaande uit: innovatieve werkvormen, een elektronisch 
kennisplatform, een structurele koppeling tussen onderwijs, 
onderzoek en ondernemerschap en een meetinstrument.

2. Samen leren in de GroEi.Academie
 Organisatie van innovatieve vormings- en 

begeleidingsactiviteiten waarbij 1.250 ondernemers bereikt 
worden. 

- Projectverantwoordelijke: Centrale Lande-
lijke Gilden  

- Projectpartners: Boerenbond Projecten, 
Zuid-Nederlandse Land- en Tuinbouw-
organisatie (ZLTO), Limburgse Land- en 
Tuinbouworganisatie (LLTB), Universiteit 
Wageningen, Katholieke Hogeschool Zuid-
West-Vlaanderen, Katholieke Hogeschool 
Leuven, Plattelandstoerisme in Vlaan-
deren, Kamer van Koophandel Brabant, 
Plattelandsklassen, Plattelandstoerisme, 
Vlaamse Landmaatschappij, Strategische 
Projectenorganisatie Kempen, PIVAL, WAVI, 
Plattelandscentrum Meetjesland, Rurant, 
Streekproducten Vlaams-Brabant, ERSV 
West-Vlaanderen, EROV, stad Roeselare, 
Kempengoed, Toerisme Limburg

- Totale subsidiabele kost: 7.148.095,13 
euro, met een Interreg-bijdrage van 
3.430.558,45 euro

- Looptijd: 1 april 2009 t/m 31 maart 2012

AcTiELiJN

grensoverschrijdend  
ondernemen

3. Vermarkten via nieuwe media
 Onder andere twee overkoepelende internetplatforms worden ontwikkeld ter promotie 

voor de deelsectoren ‘dagrecreatie’ en ‘boerderijeducatie’. 

4. ontwikkelen van een kwaliteitslabel voor belevingsproducten 
 Drie grensoverschrijdende labelingsystemen worden ontwikkeld voor de deelsectoren 

“kleinschalig logiestoerisme”, “boerderijeducatie” en “streekproducten”. 

5. ontwikkelen van performante afzetstrategieën
 Ontwikkeling van een efficiënte en marktconforme afzetstrategie: van aanbod naar 

afnemer op het platteland. 

6. Verspreiden van grensoverschrijdende kennis
 Ondernemers, organisaties, overheden en andere belanghebbenden die (nog) niet 

rechtstreeks betrokken zijn worden geïnformeerd via symposia, nieuwsbrieven, een 
website en persbriefings.

7. Trainen en intervisie van de begeleiders
 Via intervisie- en trainingsdagen worden de begeleiders getraind voor de efficiënte en 

kwaliteitsvolle uitvoering van het project. 
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PrioriTEiT EcoNoMiE
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AcTiELiJN

Versterking van 
economische 
structuren en 
omgevingsfactoren 

Project ‘GoLeWe – Goesting in leren en werken’  

Leren leren

Studies tonen aan dat er binnen 10 jaar een tekort aan 
werkkrachten zal zijn. Verschillende, vaak uiteenlopende factoren 
liggen aan de basis van dit probleem, waardoor initiatieven vanuit 
verschillende fronten noodzakelijk zijn.

Eén van de deze factoren is het tekort aan leercompetenties. 
Onderzoek en een voorgaand Interregproject tonen aan dat 
een groot aantal jongeren niet over de nodige leercompetenties 
beschikken om de omschakeling te maken van secundair of 
voortgezet onderwijs naar hoger onderwijs. Hierdoor slagen deze 
jongeren er niet in om hun studies succesvol af te ronden.
Niet enkel bij jongeren maar ook bij werknemers zijn de 

competenties voor levenslang leren onvoldoende ontwikkeld. Een 
continue afstemming tussen onderwijs en werkveld is daarom 
noodzakelijk.

Jongeren hun weg laten vinden in de maatschappij

Via de ondersteuning van het project “GoLeWe” wil Europa 
jongeren alle kansen geven om hun sterkten te ontdekken en 
te ontwikkelen. Dit biedt hen de beste garantie om hun plaats in 
de maatschappij en op de arbeidsmarkt te vinden. Een plaats die 
aansluit bij hun verwachtingen, ambities en competenties.

concrete acties 

Het project focust op drie actieterreinen:

• de overgang van middelbaar naar hoger onderwijs;
• het leren in het hoger onderwijs;
• de samenwerking met het werkveld.

Hierbij worden onder andere instrumenten en methodieken ontwikkeld voor het versterken van 
leren en motivatie bij de overgang van middelbaar naar hoger onderwijs of ter ondersteuning 
van studiekeuze- en beroepskeuzebegeleiding. Ook de structurele samenwerking met het 
werkveld staat op het programma. Dit in het belang van zowel onderwijs als arbeidsmarkt. 

- Projectverantwoordelijke: Plantijn Hoge-
school van de Provincie Antwerpen 

- Projectpartners: EduBROn, Universiteit 
Antwerpen; Groep T-Hogeschool Leuven; 
Hogeschool Zeeland; Hogeschool Zuyd; Ka-
tholieke Hogeschool Sint-Lieven; Provinciale 
Hogeschool Limburg; Heilig Graf Turnhout; 
Koninklijk Atheneum Hoboken; Provinciaal 
Instituut Voor Technisch Onderwijs Sta-
broek; Sint-Carolus Sint Niklaas; Sint-Jozef 
Kontich; NHTV Internationale Hogeschool 
Breda; Universitair Centrum Talenonderwijs, 
UGent

- Totale subsidiabele kost: 3.899.676,74 
euro, met een Interreg-bijdrage van 
1.799.855,73 euro

- Looptijd: van 1 september 2008 t/m 31 
augustus 2011



AcTiELiJN

natuur en 
landschap

MILIEU

PrioriTEiT MiLiEU
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Project ‘SoLABio: soorten en landschap als dragers van 
biodiversiteit’ 

Het natuurlijke leefmilieu staat onder druk. Het verlies aan 
biodiversiteit, zowel mondiaal als regionaal, wordt momenteel nog 
steeds niet afgeremd. Nochtans worden de dag van vandaag al 
heel wat middelen en instrumenten ingezet ten voordele van de 
biodiversiteit. Waar ligt dan het probleem?

Doelstelling van het project

SOLABIO wil in de Grensregio 
Vlaanderen-Nederland het 
herstel en de toename van 
de biodiversiteit stimuleren. 
Hierbij worden de bestaande 

middelen en instrumenten afgetoetst en onderling 
afgestemd op het terrein. Het project streeft zo naar een 
goed onderbouwd, breed gedragen en beter toepasbaar 
lokaal biodiversiteitsbeleid. 

Biodiversiteit zonder grenzen

Bundeling van krachten is essentieel in de aanpak 
van SOLABIO. Diverse partners uit uiteenlopende 
sectoren worden aangezet om in de grensregio 
verschillende soorten initiatieven te ondernemen. 
 
Bij de ontwikkeling van activiteiten wordt ook steeds 
getracht om de lokale belanghebbenden maximaal te 
betrekken. Natuur en milieu maken immers integraal 
onderdeel uit van de economische en socio-culturele 
ontwikkeling van een bepaalde regio. 

Via vier hefbomen ijvert SOLABIO voor een aanpak die 
de krachten bundelt van zoveel mogelijk actoren uit alle 
sectoren: van natuurverenigingen over landbouwers
en privé eigenaars tot verkeersdeskundigen en industriëlen. 
Samen met deze actoren wordt gestreefd naar de realisatie 
van zo veel mogelijk concrete acties
op het terrein.

AcTiELiJN

duurzaam gebruik 
van natuurlijke 
rijkdommen

- Projectverantwoordelijke:  
KOMOSIE 

- Projectpartners: BKN (NL); SWP De Kring-
winkel Antwerpen; De Kringwinkel WEB - S.W.-
WEB; De Kringwinkel Zuiderkempen; Sociale 
Werkplaats Hageland; De Kringwinkel West-
Limburg; Leefbaar Wonen Kringloopcentrum (‘t 
rad); Kringloopcentrum Midden-West-Vlaande-
ren; Ateljee; Stichting De Kringloper; Nederland 
Kringloop BV (KBG); Kringloopbedrijf Oss; 
Stichting Kringloop Beheer (BIS BIS); Het Goed 
Eindhoven

- Totale subsidiabele kost: 960.538,04 euro, 
met een Interregbijdrage van 360.000,27 euro

- Looptijd: van 1 mei 2009 t/m 30 april 2012

Project ‘Zicht op hergebruik’ 

Professionalisering van kringloopbedrijven

Kringloopbedrijven in Nederland en Vlaanderen combineren de 
zorg voor het milieu (focus op hergebruik) en de zorg voor de mens 
(via sociale tewerkstelling). Om dit te verwezenlijken is er nood 
aan een professionele en flexibele aanpak van de verschillende 
bedrijfsaspecten van kringloopbedrijven. 
Een belangrijk bedrijfsaspect is de registratie van de verschillende 
goederenstromen binnen een kringloopcentrum. Een correcte 
registratie verhoogt immers de algemene bedrijfsefficiëntie, laat toe 
betere beleidsbeslissingen te formuleren en brengt de inzameling 
en hergebruik van de kringloopcentra duidelijk in kaart. De huidige 
instrumenten om deze goederenstroom te kwantificeren zijn echter 
aan verbetering toe. 

over het project
In het project “Zicht op hergebruik” staat de registratie- en rapportageproblematiek centraal. 
Het project wordt aangestuurd door de Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie 
(KOMOSIE) en de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN). Samen met 15 
Vlaamse en Nederlandse kringloopcentra gaan de twee 
initiatiefnemers op zoek naar integrale en grensoverschrijdende 
oplossingen. 

concrete acties
Het project zal een standaard computerprogramma 
ontwikkelen dat de kringloopcentra ondersteunt bij de 
registratie van gegevens. Daarnaast wil Zicht op hergebruik 
ook de bestaande meetinstrumenten vereenvoudigen en 
actualiseren. Tot slot zal ook een systeem ontwikkeld worden 
waarmee kringloopcentra heel eenvoudig rapporten kunnen 
maken.

- Projectverantwoordelijke: Regionaal Landschap 
Lage Kempen

- Projectpartners: Provincie Belgisch Limburg - 
Provinciaal Natuurcentrum; Regionaal Landschap 
Kempen en Maasland; Regionaal Landschap 
Haspengouw en Voeren; Natuurpunt Beheer; 
Agentschap voor Natuur en Bos; Limburgs Land-
schap; Vlaamse Landmaatschappij; Provincie 
Nederlands Limburg; Provincie Noord-Brabant; 
Vereniging Natuurmonumenten; Staatsbosbeheer; 
Stichting het Noordbrabants Landschap; Brabant 
Water N.V.; Zuidelijke Land- en Tuinbouw Orga-
nisatie (ZLTO); Provinciebestuur Vlaams-Brabant; 
Regionaal Landschap Dijleland; Regionaal Land-
schap Noord-Hageland; Regionaal Landschap 
Zuid-Hageland; Natuurpunt Studie; Provincie Ant-
werpen, dienst milieu en natuurbehoud; Kempens 
Landschap; Provinciebestuur West-Vlaanderen; 
Provinciaal Centrum voor Landbouw en Milieu; 
PIVAL - POVLT; PLBK Oost-Vlaanderen; Land-
schapsbeheer Zeeland

- Totale subsidiabele kost: 8.690.708,90 euro, 
met een Interregbijdrage van 4.345.354,45

- Looptijd: 1 oktober 2008 t/m 30 september 2011
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- Projectverantwoordelijke: Provincie West-
Vlaanderen 

- Projectpartners: Provincie Zeeland; Provin-
cie Oost-Vlaanderen; Provincie Antwerpen; 
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; Kem-
pens Landschap; Mens en Beweging.

- Totale subsidiabele kost: 2.269.129,56 
euro, met een Interregbijdrage van 
1.134.564,78 euro

- Looptijd: van 1 april 2009 t/m 31 maart 
2012

AcTiELiJN
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Project ‘Forten en Linies’  

De Staats-Spaanse Linies in West- en Oost-Vlaanderen en Zeeland 
vormen met de verdedigingswerken in Noord-Brabant en de 
twee linies van de stad Antwerpen één geheel. Zowel historisch, 
ruimtelijk als landschappelijk zijn de diverse elementen van deze 
verdedigingswerken met elkaar verbonden. Op dit moment is de 
onderlinge samenhang echter onvoldoende zichtbaar en toegankelijk. 
Het project “Forten en Linies” wil hier verandering in brengen.

Doelstelling van het project

De doelstellingen van het project zijn divers: de grenseconomie 
bevorderen (vermarkten van de sites), het creëren van nieuwe 
natuur(verbinding)gebieden, het beter ontsluiten van de sites, het 
visualiseren van het militair cultuurhistorisch erfgoed, enz. 

concrete acties

1. De opmaak van plannen en de uitvoering van studies ter voorbereiding van een 
aantal realisaties op het terrein. Zo wordt een kaderplan opgemaakt voor de fortengordels 
rond Antwerpen en een herwaarderingsplan voor de stadswallen van Damme. 

2. Het fysiek herstel en het attenderen van de fortsites 
op het terrein, dit in de meeste gevallen gekoppeld aan 
natuurontwikkeling. Een voorbeeld van deze activiteit is 
de restauratie en natuurontwikkeling van het fort van Duffel 
waarbij het multifunctioneel karakter van het fort voorop staat. 

3. De versterking van het toeristisch-recreatief potentieel. 
De aandacht gaat hierbij ondermeer naar de aanwezigheid 
van de nodige informatievoorzieningen, de ontwikkeling van 
onthaalruimtes en bezoekerscentra en de verbetering van de 
onthaalstructuur. 

4. De educatie en de promotie van de forten en 
linies via onder andere evenementen, publicaties, 
informatiepanelen etc.  

5. De kennisuitwisseling en het versterken van 
de samenwerking tussen spelers in en buiten het 
projectgebied. In dit kader zullen alvast twee colloquia 
georganiseerd worden.

Project ‘Gluren bij de buren’ 

De uitdagingen van de zorgsector 

Door de vergrijzing van de samenleving groeit de zorgsector 
zienderogen in Vlaanderen en Nederland. Eén van de oplossingen om 
de zorguitgaven te beperken is ervoor zorgen dat zorgbehoevende 
personen langer via thuiszorg geholpen kunnen worden, alvorens 
over te schakelen naar residentiële zorg. Op dit moment bestaat er 
echter weinig grensoverschrijdende uitwisseling en samenwerking 
tussen de thuiszorg en de residentiële zorg. Daarnaast worden 
zorgbehoevende personen in de thuiszorg geconfronteerd met 
zeer specifieke noden (vb. sanitaire faciliteiten, comfortmiddelen en 
domotica, zinvolle dagactiviteiten,... ).

Afstemming tussen thuiszorg en residentiële zorg

In het project “Gluren bij de buren” ontmoeten de thuiszorg en residentiële zorg elkaar 
grensoverschrijdend. Hierbij leren zij elkaars dienstverlening kennen en elkaars aanbod uitbreiden, 
diversifiëren en versterken. Hierdoor kunnen zorgbehoevende personen langer in de thuiszorg 
verblijven. Daarenboven worden de uitgaven beperkt omdat de voorzieningen van beide spelers 
optimaal ingezet worden. 
In kader van het project verdiepen en verbreden de partners uit de thuiszorg en residentiële zorg 
het thuiszorgaanbod door samen innoverende zorgconcepten te ontwikkelen en aan te bieden. 
Deze zorgconcepten streven naar meer welzijn, veiligheid en comfort van de zorgbehoevende 
personen en bevorderen de participatie aan de maatschappij. 
Met het aanbod wil het project ook de mantelzorgers meer ruimte en tijd voor zichzelf geven 
zodat de zorgrol voor de partner haalbaar blijft.

concrete acties

Drie activiteiten worden grensoverschrijdend ontwikkeld.
1. Verwenzorg: uitwerken van een dagprogramma voor 
zorgbehoevenden in een woon- en zorgcentrum.  
Voorbeeldactiviteit: bezoek aan de kapper of pedicure 
 

2. comfortzorg/domotica: inventariseren, testen, evalueren en 
integreren van bestaande comforthulpmiddelen en domotica in de 
thuiszorg.
 

3. UiT-bureau: organisatie van dag- en avondarrangementen 
die het leven van de zorgbehoevende aangenamer maken, 
hun belangstelling levendig houden en voor een grotere 
maatschappelijke betrokkenheid zorgen.  
Voorbeeldactiviteit: bezoek aan een stad of museum 

- Projectverantwoordelijke: Groep 
KVLV – Landelijke Thuiszorg Leuven

- Projectpartners: Tante Louise – 
Viventis Bergen op Zoom; Stichting 
Curamus, Hulst

- Totale subsidiabele kost: 
1.682.482,09, met een Interregbijdrage 
van 708.076,03

- Looptijd: 1 september 2008 t/m  
31 augustus 2011



Een projectvoorstel indienen
Besluitvorming, toezicht en  
Gemeenschappelijk Secretariaat 
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Een eerste stap bij het indienen van een projectvoorstel is de aanmelding van een pro-
jectidee bij het Gemeenschappelijk Secretariaat. Daarvoor is een aanmeldingsformulier 
beschikbaar op de website www.grensregio.eu. 

Een volgende stap is het opstellen van een aanvraagdossier aan de hand van het aan-
vraagformulier en het kosten- en financieringsplan. Ook deze formulieren zijn beschikbaar 
op de website. Leidraad bij het invullen van de formulieren vormt de “Handleiding bij het 
indienen, uitvoeren en afsluiten van een Interreg IV-project”.

Bij volledige invulling van aanvraagformulier en kosten- en financieringsplan wordt de pro-
jectaanvraag in behandeling genomen. Na toevoeging van alle vereiste documenten kan 
de projectaanvraag vervolgens aan de stuurgroep worden voorgelegd. Het Gemeen-
schappelijk Secretariaat vervult een belangrijke adviserende en begeleidende rol in dit 
hele traject. Vóór indiening van een project is overleg en afstemming met het Gemeen-
schappelijk Secretariaat daarom van groot belang.

Het beheer en de uitvoering van het Interreg IV-programma is in handen van een samen-
werkingsverband tussen alle betrokken Belgische en Nederlandse overheden.

Stuurgroep

De Stuurgroep neemt de besluiten over de ingediende projecten. In de Stuurgroep zete-
len vertegenwoordigers van de beide lidstaten Vlaanderen en Nederland, de 8 gedepu-
teerden van de partnerprovincies en vertegenwoordigers van het sociaal-maatschappelijk 
middenveld.

comité van Toezicht

Naast de Stuurgroep functioneert het Comité van Toezicht. Dit Comité houdt toezicht op 
de uitvoering van het programma, stelt aanvullende regelgeving voor het programma vast 
en bewaakt de algemene strategie. Via het Comité realiseren de partners hun gezamen-
lijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het programma.

Gemeenschappelijk secretariaat

Comité en Stuurgroep worden ondersteund door een Gemeenschappelijk Secretariaat. 
Het secretariaat verzorgt de vergaderingen van het Comité van Toezicht en de Stuurgroep 
en bereidt de voorlegging van de ingediende projecten aan de Stuurgroep voor. Het 
verzorgt tevens de ondersteuning van de Beheersautoriteit bij de uitvoering van diens 
taken.

Beheersautoriteit

De provincie Antwerpen is aangesteld als Beheersautoriteit voor het programma Grens-
regio Vlaanderen-Nederland en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Interreg 
IV-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland.

certificeringsautoriteit

De provincie Oost-Vlaanderen is aangesteld als Certificeringsautoriteit en is verantwoor-
delijk voor de ontvangst en de uitbetaling van de Europese subsidies.



Contactgegevens
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Gemeenschappelijk Secretariaat (eerste aanspreekpunt) 
Gemeenschappelijk Secretariaat Grensregio Vlaanderen-Nederland
Belpairestraat nr. 20, bus 10, 
B-2600 Antwerpen-Berchem. 
Tel: +32 (0)3 240.69.20.

Het Secretariaat heeft een Contactpunt in Gent. 
Vogelmarkt nr. 15 
Postadres: Gouvernementstraat 1, 
B-9000 Gent. 
Tel: +32 (0)9 223.88.47.

Het algemene e-mailadres is info@grensregio.eu. De website is www.grensregio.eu

Stuurgroep 
Stuurgroep Interreg IV Grensregio Vlaanderen-Nederland
p/a Gemeenschappelijk Secretariaat
Belpairestraat nr. 20 bus 10, 
B-2600 Antwerpen-Berchem. 
Tel: +32 (0)3 240.69.20.

comité van Toezicht:
Comité van Toezicht Interreg IV Grensregio Vlaanderen-Nederland
p/a Provincie Antwerpen
Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid
Koningin Elisabethlei 22, 
B-2018 Antwerpen

Beheersautoriteit
Beheersautoriteit Interreg IV Grensregio Vlaanderen-Nederland
p/a Provincie Antwerpen 
Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid
Postadres:   Koningin Elisabethlei 22, B-2018 Antwerpen
Bezoekadres:   Koningin Elisabethlei 22 te Antwerpen

certificeringsautoriteit:
Certificeringsautoriteit Interreg IV Grensregio Vlaanderen-Nederland
p/a Provincie Oost-Vlaanderen Provinciebedrijf Oost-Vlaanderen
Postadres:   Gouvernementstraat 1, B-9000 Gent
Bezoekadres:   Vogelmarkt 15, 4e verdieping te Gent
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Wie is wie?

Medewerkers Gemeenschappelijk Secretariaat 

Hans de Jonge
Algemeen Directeur

Marlies Peeters
Quality Manager

Bart van der Aa
Projectmanager 

Ger Becker 
Projectmanager 

Sus Bergmans
Projectmanager 

Kaatje Gevaert
Projectmanager 

Cees de Jong
Projectmanager 

Medewerker PR & Communicatie: vacature in te vullen.

Manon Klein Hesseling
Projectmanager 

Pieter Soetewey
Projectmanager 

Heidi Tency
Projectmanager 

Ivo van Hauten
Beleidsmedewerker

Koen Joos 
Coördinator 
Financiële Cel

Katrien Adams
Controller

Inge van Santvoort
Controller

Miguel Verstringe
Financieel medewerker

Sonja Mylemans
Administratief-technische 
ondersteuning



Grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van de Europese Unie
(Europees Fonds voor regionale ontwikkeling)

Interreg IV Grensregio 
Vlaanderen-Nederland
Albert Building
Belpairestraat 20 B10
B-2600 Antwerpen 

T   +32 (0)3 240 69 20
F   +32 (0)3 240 69 29
E   info@grensregio.eu
W  www.grensregio.eu

www.grensregio.eu


