
Tussen 2007 en 2013 zijn 222 projectpartners uit het departement Nord een samenwerking aangegaan met 308 andere 

Franse en Belgische projectpartners en hebben ze zich 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.

Om de 172	grensoverschrijdende	projecten	die	in	het	departement	Nord	acties	uitvoeren	te	ondersteunen,	werd	aan	die	

projecten	een	budget	van	253	miljoen	€	toegekend,	waarvan	bijna	118,2	miljoen	€	van	de	Europese	Unie	–	Europees	Fonds	

voor	Regionale	Ontwikkeling.

Al	meer	dan	20	jaar	lang	ondersteunt	het	Interreg	Programma	France-Wallonie-Vlaanderen	grensoverschrijdende	pro-

jecten	en	werkt	het	aan	het	opheffen	van	de	ongelijkheden	tussen	de	regio’s	langs	de	Frans-Belgische	grens.	Zo	kunnen	

concurrentie	en	rivaliteit	veranderen	in	verbondenheid	en	samenwerking.	De	synergieën	die	tussen	de	regio’s	gecreëerd	

worden,	dragen	bij	 tot	de	economische	groei	en	bevorderen	de	grensoverschrijdende	 innovatie	 in	het	kader	van	het	

cohesiebeleid	van	de	Europese	Unie.	

“Een nulrisico bestaat natuurlijk niet, maar tegenwoordig zijn de rampenplannen en de hulpverleningssystemen zo-

danig georganiseerd dat de Frans-Belgische grens helemaal wegvalt.”
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Enkele voorbeelden van projecten 

Kennismaken met de biodiversiteit van de ter-
rils in het Frans-Waalse mijngebied, dat als 
UNESCO-Werelderfgoed erkend is
De	Franse	en	Waalse	‘terrils’	herbergen	een	grote	diver-

siteit	aan	natuur:	droge	gebieden,	grasland,	bos,	natte	ge-

bieden.	Nadat	de	werkzaamheden	in	de	mijnen	stopgezet	

waren,	 heeft	 de	 natuur	 zich	 er	 geleidelijk	 aan	 opnieuw	

ontwikkeld.	Het	project	‘APBM	–	Bevorderen	van	de	ken-

nis,	de	evaluatie,	de	duiding	en	het	beheer	van	het	natuur-

lijke	 en	 culturele	 erfgoed	 van	 het	 Frans-Waalse	Mijnge-

bied’	wil	de	biodiversiteit	van	deze	gebieden	beschermen	

door	ze	op	milieuvriendelijke	wijze	te	beheren.	Via	allerlei	

activiteiten	en	routes	kun	je

www.chainedesterrils.eu

nu de geschiedenis ontdek-

ken	van	deze	streek,	die	ten	

onrechte	 als	 even	 ‘zwart’	

beschouwd wordt als de 

steenkool die er gewonnen 

werd.

Op de wegen van de Grote Oorlog: een gedeelde 
geschiedenis en een gemeenschappelijk 
verleden
Tijdens	de	Eerste	Wereldoorlog	liep	het	front	dwars	door	

West-Vlaanderen	en	Nord-Pas	de	Calais	en	verder	door	de	

departementen	Somme	en	Aisne.	Dit	uitgestrekte	gebied	

werd	letterlijk	in	tweeën	gesneden,	waarbij	één	kant	bezet	

was	door	het	leger	van	het	Duitse	Rijk	en	de	andere	door	

de	geallieerden.	De	officiële	grens	bestond	toen	in	de	prak-

tijk	niet	meer.	Burgers	en	soldaten	van	beide	landen	deel-

den	hetzelfde	lot.	Tot	op	vandaag

zijn	 nog	 heel	 veel	 overblijfse-

len	van	de	Eerste	Wereldoorlog	

zichtbaar	in	het	landschap	van	

dit	grote	gebied.	Ze	worden	on-

der de aandacht gebracht door 

het	 project	 ‘De	 Grote	 Oorlog	

Herdacht’.	

www.memoire1418.org

www.plainesdelescaut.be

De toegang tot de gezondheidszorg vergemakke-
lijken
In	 het	 kader	 van	 de	 projecten	 ‘COSANTRAN,	 RENCOSAN-

TRAN,	 COSANWALFRAN,	 COSANVLAAMSFRAN’	 is	 een	

samenwerking	tot	stand	gekomen	tussen	de	verschillende	

gezondheidsdiensten	 langs	 de	 Frans-Belgische	 grens.	

Ziekenhuizen,	 sociale	 zekerheid	en	 ziekenfondsen	hebben	

met	 elkaar	 afspraken	 gemaakt	 waardoor	 de	 hele	 bevolk-

ing	 van	 dezelfde	 diensten	 gebruik	 kan	maken.	 In	 overleg	

met alle betrokken ziekenhuizen worden gezamenlijke ur-

gentieplannen	 opgesteld	 om	 het	 reactievermogen	 en	 de	

samenwerking	 tussen	 de	 teams	 aan	 beide	 kanten	 van	 de	

grens	te	verbeteren.	Daarnaast	worden	de	administratieve	

procedures	vereenvoudigd:	de	grensbevolking	kan	naar	een	

ziekenhuis in het buurland gaan en daar gemakkelijker toe-

gang	krijgen	tot	de	zorgverlening.	Elke	patiënt	krijgt	er	de-

zelfde	terugbetaling	als	die	waarop	hij	 in	eigen	 land	recht	

heeft.	

www.ofbs.eu

Gezamenlijke aanpak van het duurzame beheer 
van de natuurgebieden
Het	Belgische	 ‘Parc	naturel	des	Plaines	de	 l’Escaut’	en	het	

Franse	‘Parc	naturel	régional	Scarpe-Escaut’	hebben	een	ge-

zamenlijk	project	opgezet	rond	het	beheer	van	het	gebied:	

het	 ‘Parc	 Naturel	 Transfrontalier	 du	 Hainaut’.	 Dit	 project	

maakt	het	mogelijk	om	dit	natuurgebied	van	450	ha	op	een	

meer	 duurzame	 manier	 te	 beheren.	 Er	 wordt	 niet	 alleen	

samengewerkt	op	het	niveau	van	de	Parken,	maar	ook	met	

de	bewoners	van	het	gebied.	Een	netwerk	van	professionele	

spelers	 informeert	 de	 bewoners	 over	 het	milieuvriendelijk	

beheer	van	hun	omgeving	en	betrekt	hen	erbij.	
Het	 Park	 was	 een	 van	 de	 fina-

listen	van	RegioStars	2012,	een	

wedstrijd	die	door	de	Europese	

Commissie georganiseerd wordt 

en	die	bijzonder	verdienstelijke	

projecten	die	door	de	Europese	

Unie	gefinancierd	worden,	in	de	

kijker	plaatst.	


