
Tussen 2007 en 2013 zijn 8 projectpartners uit de Provincie Luxemburg een samenwerking aangegaan met 60 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 7 grensoverschrijdende projecten die	 in	de	Provincie	Luxemburg	acties	uitvoeren	te	ondersteunen,	werd	aan	die	

projecten een budget van 16,8 miljoen € toegekend, waarvan 8 miljoen € van de Europese Unie – Europees Fonds voor 

Regionale	Ontwikkeling.

De grensoverschrijdende samenwerking in de Provincie 

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

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

rentie	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.	

“Samenwerken betekent ook een gemeenschappelijk burgerschap creëren en geen aandacht meer besteden aan het 

grenseffect en aan de verschillen.”
Henri LEWALLE

Voorzitter	van	het	Frans-Belgisch	Gezondheidsobservatorium
Coördinator	van	de	samenwerkingsprojecten	op	het	gebied	van	gezondheid



Enkele voorbeelden van projecten

De Ardennen verwelkomen u!

De	Ardennen	kunnen	bogen	op	een	rijke	geschiedenis,	

een	 hoogwaardig	 bouwkundig	 erfgoed	 en	 een	 natuur	

die	gewaardeerd	wordt	om	haar	bossen	en	rivieren.	Het	

project ‘Ardenne-Tourisme GPS’	 wil	 de	 Belgische	 en	

Franse	Ardennen	op	de	Europese	 recreatiemarkt	posi-

tioneren.	Het	werkt	daarom	aan	het	verbeteren	van	de	

aantrekkelijkheid	 van	 het	 gebied,	 zodat	 de	 Ardennen	

een	 waardevolle	 toeristische	 bestemming	 worden.	 Er	

worden grensoverschrijdende meertalige routes met 

een	nieuwe	bewegwijzering	 gecreëerd	 langs	waterwe-

gen	en	wegen	die	toegankelijk	zijn	voor	wandelaars,	fiet-

sers	en	ruiters.	Daarbij  wordt gebruik gemaakt

www.ardennes-tourisme-gps.eu

Zorg dragen voor al onze generaties
Er is vastgesteld dat in het grensoverschrijdende ge-

bied een aantal tekorten bestaan in vergelijking met 

het	 nationale	 gemiddelde.	 De	 instellingen	 voor	 ge-

zondheidszorg	 in	 Champagne-Ardenne,	 Namen	 en	

Luxemburg hebben daarom via het project ‘ICAPROS’	

hun	kennis,	hun	deskundigheid,	hun	voorzieningen	en	

hun	 ervaring	 bijeengebracht	 om	 concrete	 acties	 uit	

te	 voeren	 rond	 diverse	 aspecten	 van	 de	 gezondheid.		

Het	 project	werkt	 hoofdzakelijk	 rond	 de	 gezamenlijke	

aanpak

www.preventionsante.eu

Biologische landbouw

Overal ter wereld is de biologische landbouw in opmars 

en	 daarom	 komt	 nu	 groente	 en	 fruit	 uit	 verre	 landen	

op	ons	bord	 terecht.	Om	bij	 te	blijven,	moet	de	biolo-

gische	 sector	 in	 de	 grensoverschrijdende	 zone	 profes-

sionele	 methodes	 gaan	 hanteren.	 Daarom	 hebben	 de	

landbouwers	 uit	 Vlaanderen,	Wallonië	 en	Nord-Pas	 de	

Calais het project ‘VETABIO’	opgezet,	waarin	ze	hun	er-

varing	met	elkaar	delen.	

www.cebio.be - www.gabnor.org

Nieuwe eigenschappen 
van hennep
De vereisten die aan producten gesteld worden op het 

gebied	 van	duurzame	ontwikkeling	 nemen	 steeds	 toe.	

Daarop inspelend richten de partners van het project 

‘Polychanvre’	zich	op	het	gebruik	van	hennep,	die	een	

hernieuwbare	 grondstof	 is.	 Het	 grensoverschrijdend	

team onderzoekt hoe hennep als basis kan dienen voor 

polymere	 matrices.	 Die	 nieuwe	 materialen	 worden	

vervolgens	 toegepast	 in	 de	 automobielindustrie,	 de	

bouwsector,	de	meubelindustrie	en	de	watersport.	Ook	

organiseren	 ze	 communicatie	 naar	 de	 spelers	 van	 de	

kunststoffenverwerking	 en	 de	 hennepsector	 zodat	 die	

hun voordeel kunnen halen uit het onderzoek dat werd 

uitgevoerd.

www.polychanvre.eu

van	 de	 GPS-technologie,	

zodat	de	informatie	toegan-

kelijker wordt voor slecht-

zienden,	slechthorenden	en	

mensen met een beperkte 

mobiliteit.	

Dankzij dit project kunnen ze 

gebruik maken van de ken-

nis en kundigheid van andere 

landbouwers en evolueert de 

biologische sector sinds 2002 

naar	 een	 meer	 professionele	

aanpak.	

van de gezondheidspromo-

tie	 en	 –educatie	 en	 van	 de	

preventie	 van	 hart-	 en	 vaat-

ziekten en de aandoeningen 

die ermee gepaard gaan (cho-

lesterolproblemen,	 diabetes,	

enz.).


