
Tussen 2007 en 2013 hebben 91 projectpartners uit West-Vlaanderen zich samen met 197 andere Franse en Belgische 

projectpartners ingezet om:  

• het potentieel op het gebied van economische groei en innovatie in de grensoverschrijdende regio te stimuleren en te 

versterken;

• het opleidingsaanbod en de behoeftes van de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen;

• het onderzoek in veelbelovende sectoren te ondersteunen;

• het aanbod aan grensoverschrijdende diensten te verbeteren en de toegang tot die diensten te vergemakkelijken;

• het gemeenschappelijk beheer van het gebied te stimuleren door een duurzame, gecoördineerde en geïntegreerde 

ontwikkeling van de leefomgeving;

• de identiteit van het grensoverschrijdende gebied te ontwikkelen en promoten via cultuur en toerisme.

Aan  de 78 grensoverschrijdende projecten in de Provincie West-Vlaanderen werd er 125 miljoen € toegekend, waaronder 

57,5 miljoen € afkomstig van de Europese Unie - het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

De grensoverschrijdende samenwerking in de Provincie

West-Vlaanderen
Het Interreg programma France-Wallonie-Vlaanderen ondersteunt reeds meer dan 20 jaar grensoverschrijdende pro-

jecten. Het programma streeft ernaar om de bestaande regionale verschillen langs de Frans-Belgische grens weg te wer-

ken. Zo zijn de contacten niet langer gebaseerd op een gevoel van concurrentie en rivaliteit maar op een streven naar 

samenhang en samenwerking. De synergie die op die manier tussen de verschillende streken tot stand komt, draagt bij 

tot de economische groei en zet aan tot grensoverschrijdende innovatie binnen het kader van het cohesiebeleid van de 

Europese Unie.

“Wat me het meest boeit in de grensoverschrijdende uitzendingen, is dat men elkaar op een professionele manier 

beter leert kennen en dat men elkaars verschillen en kenmerkende eigenschappen ontdekt. De Vlamingen hebben een 

verschillende culturele achtergrond dan de Franstaligen. En toch delen we dezelfde interesses en werken we samen 

rond dezelfde thema’s. Dat is bijzonder boeiend.”
Marleen VERFAILLIE,

Afgevaardigd Bestuurder van vzw Focus-WTV
Partner van de grensoverschrijdende televisieprojecten



Enkele voorbeelden van projecten

Musea en historische gedenkplaatsen van de 
Eerste Wereldoorlog kennen geen frontlijn 
Gedurende de Eerste Wereldoorlog liep de frontlijn 

dwars door West-Vlaanderen en Nord-Pas de Calais, en 

vervolgens door de departementen Somme en Aisne. Dit 

immense gebied werd letterlijk in tweeën gedeeld: de 

ene kant werd bezet door het leger van het Duitse Rijk en 

de andere door de geallieerden. De officiële grens deed 

er niet meer toe. Burgers en soldaten van beide landen 

hebben daar gezamenlijk dezelfde lotgevallen meege-

maakt. Vandaag zijn in dit grote gebied nog heel wat

www.1418herdacht.be

overblijfselen van de 

Eerste Wereldoorlog 

zichtbaar. Ze worden on-

der de aandacht van het 

publiek gebracht door 

het project “De Grote 

Oorlog Herdacht”. 

Frans en Nederlands: 
vreemde talen?
Het project “Cobalt” heeft een leeromgeving ontwikkeld 

voor mensen die Frans of Nederlands willen leren en die 

vrij toegankelijk is op het internet: Franel. Dit platform 

verbetert de taalvaardigheid en de interculturele com-

municatie en het stimuleert de innovatie in het talenon-

derwijs, in een regio waar de kennis van de taal van de 

buren van essentieel belang is voor de sociaal-econo-

mische ontwikkeling. Franel is ook toegankelijk voor

www.franel.eu

Creatieve duo’s 
in dienst van de innovatie 
dankzij het project “Tandem”
De grensregio’s West-Vlaanderen en Nord-Pas de Calais 

vertonen sterke gelijkenissen op sociaal-economisch ge-

bied. In beide regio’s draait de industrie vooral op kleine 

en middelgrote ondernemingen en zijn dezelfde indus-

triesectoren aanwezig. 

Om de ondernemingen te ondersteunen bij hun streven 

naar innovatie, hebben kennisinstellingen, bedrijven en 

expertisecentra “tandems” gecreëerd, 

Ecologische gebieden creëren 
in het Grensoverschrijdend IJzerbekken  
In het IJzerbekken komen veel overstromingen voor, 

die voor problemen zorgen. Omdat water niet door een 

grens tegengehouden kan worden, is het hele Frans-Bel-

gische grensoverschrijdende gebied bij deze proble-

matiek betrokken. Heel wat inwoners, winkeliers en 

landbouwers worden geregeld door deze overstromin-

gen getroffen. 

Om de stroomafwaarts gelegen stedelijke gebieden be-

ter te beschermen, worden in het kader van het project 

“CRESETY” op vier plaatsen inrichtingswerkzaamheden 

uitgevoerd, waarbij het water

www.project-tandem.eu

www.usan.fr

zo stroomopwaarts mogelijk 

opgeslagen wordt. Die voor-

zieningen dragen bovendien 

ook bij tot de verbetering van 

de ecologische kwaliteit van 

het milieu en ze verminderen 

de hoeveelheid afvloeiwater. 

leerkrachten die via dit 

programma de vorde-

ringen van hun leerlin-

gen willen volgen. De 

leermethode maakt ge-

bruik van leuke video’s 

die de taalvaardigheden 

verbeteren. 

die vervolgens als scha-

kel dienst doen tussen de 

universitaire wereld en 

de bedrijven. 


