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Sinds de lancering van de INTERREG-Programma’s in 1990 hebben het Noorden van Frankrijk, Wallonië en 

Vlaanderen een hele reeks grensoverschrijdende initiatieven ontwikkeld die tot doel hebben hun 

respectieve troeven te valoriseren en het uitwisselen van deskundigheid te promoten. 
 

Op 15 november 2007 heeft de Europese Commissie het INTERREG IV-Programma France–Wallonie–

Vlaanderen goedgekeurd en zodoende aan ongeveer 10,5 miljoen inwoners van de vijf betrokken gebieden 

de kans geboden om te profiteren van de concrete initiatieven die genomen worden in het kader van 

grensoverschrijdende projecten die geselecteerd worden vanwege hun gunstige effecten op economie, 

werkgelegenheid, onderzoek, duurzame ontwikkeling, cultuur, toerisme, gezondheid, dagelijks leven, 

gebiedsbeheer en platteland. 
 

Het budget van het Programma bedraagt 297,1 miljoen euro, waarvan 50% gefinancierd wordt door de 

Europese Unie (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en de rest door de projectdragers of de 

openbare overheden. 

 
OP 31 DECEMBER 2013 HEEFT HET PROGRAMMA 197 PROJECTEN GOEDGEKEURD DIE DOOR 

HET EFRO MEDEGEFINANCIERD WORDEN VOOR EEN BEDRAG VAN 138 MILJOEN EURO, 

OFWEL HET VOLLEDIGE BUDGET DAT BESCHIKBAAR WAS VOOR DE PERIODE 2007-2013. 
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Welke overeenkomst is er tussen het creëren van een leeromgeving voor Nederlands en Frans die vrij toegankelijk is op het Internet, het 

creëren van een culturele en artistieke grensoverschrijdende ruimte, de preventie en reductie van risico’s in het uitgaansleven en de 

oprichting van een documentatiecentrum over landschappen? Al die zeer diverse projecten hebben dezelfde bestaansreden: de 

samenwerking tussen Franse, Waalse en Vlaamse instellingen en personen. 

De lijst met de goedgekeurde projecten is te vinden op de website van het Programma: WWW.INTERREG-FWVL.EU 

 

Wallonië is de Beheersautoriteit van het Programma. Het coördineert de 

realisatie van de grensoverschrijdende acties, samen met: 

 de Prefecturen van de Regio’s Nord-Pas de Calais, Picardie, 

Champagne-Ardenne, 

 de Regio’s Nord-Pas de Calais, Picardie, Champagne-Ardenne, 

 de Departementen Nord, Pas-de-Calais, Aisne, Ardennes, 

 de Fédération Wallonie-Bruxelles, 

 het Vlaamse Gewest, 

 de Provincies West- en Oost-Vlaanderen. 

 

Het INTERREG IV-Programma France–Wallonie–Vlaanderen omvat: 

 de Departementen Nord, Aisne, Ardennes, Pas-de-Calais, Somme, Oise en Marne in 
Frankrijk, 

 de Provincies Henegouwen, Namen en Luxemburg in Wallonië, 

 de Provincies West- en Oost-Vlaanderen in Vlaanderen. 

Dit grensoverschrijdende gebied heeft in totaal een oppervlakte van 62 000 km
2
. 

Op economisch vlak omvat het gebied zowel landbouwzones als industrie- en handelscentra. De 

voedingsmiddelenindustrie, de textielindustrie, het drukwezen, de houtbewerking en de 

metaalnijverheid vormen de historische pijlers van het plaatselijk economisch leven. Deze 

diversiteit is een grote troef voor dit grensoverschrijdende gebied, dat zich uitstrekt van Brugge 

tot Epernay. 

Toegang tot de 

grensoverschrijdende 

diensten 
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Op 31 december 2013 werd aan respectievelijk 67 en 57 projecten 90,7 miljoen euro toegekend voor economische 

ontwikkeling en ruim 104,4 miljoen euro voor toerisme en cultuur. 
 

Van de budgetten voor grensoverschrijdende diensten aan de bevolking en grensoverschrijdend gebiedsbeheer werd 35,4 

miljoen euro en 50,6 miljoen euro toegekend aan respectievelijk 33 en 40 projecten. 
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Prioriteit 4 - 

Gebieds-

beheer 

Prioriteit 3 - 

Grensoverschrij

-dende diensten 

Prioriteit 2 

– Toerisme 

en cultuur 

Prioriteit 5–

Technische 

bijstand 

 

Operationeel 

Programma 

 

Op 31 december 2013 heeft het INTERREG IV-Programma France–Wallonie–Vlaanderen de volgende zaken mogelijk gemaakt: 

 Het creëren of behouden van 1.231 banen; 

 De uitvoering van 3.065 geïntegreerde grensoverschrijdende acties voor het behoud van de biodiversiteit; 

 Het opzetten van 1.611 gemeenschappelijke acties voor het beheer van de natuurgebieden; 

 Het ontwikkelen van 12.200 sensibiliseringsacties over het milieu; 

 De uitvoering van 272 specifieke acties op het gebied van gelijke kansen of voor gediscrimineerde/kwetsbare 

groepen; 

 Het ontwikkelen van ruim 356 acties tot bevordering van de tweetaligheid langs de grens, waarbij ruim 39.120 

personen bereikt werden. 

Prioriteit 1 - 

Economische 

ontwikkeling 



 

De resultaten per thema zijn als volgt:  
 

ECONOMISCHE ONTWIKKELING EN TECHNOLOGISCHE INNOVATIE  

 393 samenwerkingen tussen expertisecentra werden door het Programma op gang gebracht en ondersteund; 

 1.853 sensibiliseringsacties en 1.869 acties voor advies aan ondernemingen werden uitgevoerd; 

 113 acties tot promotie van de zone op internationaal niveau werden gerealiseerd. 
 

WERKGELEGENHEID EN OPLEIDING 

 1.211 informatieacties over de grensoverschrijdende arbeidsmarkt werden tot stand gebracht; 

 804 grensoverschrijdende opleidingssessies werden georganiseerd. 
 

TOERISTISCHE ONTWIKKELING 

 327 specifieke acties werden uitgevoerd om het aanbod aan grensoverschrijdende toeristische producten te 

structureren; 

 476 promotieacties werden opgestart. 
 

CULTUUR 

 ruim 2.993 culturele acties werden gezamenlijk uitgevoerd; 

 1.103 acties tot professionalisering (uitwisselingen, samenwerking,…) werden uitgevoerd voor personen die beroepsmatig 

actief zijn in de culturele sector. 
 

GEZONDHEID EN DAGELIJKS LEVEN 

 463 acties werden gerealiseerd om het gezondheidsaanbod te optimaliseren; 

 ruim 988 activiteiten werden uitgevoerd om het grensoverschrijdend burgerschap te bevorderen (netwerkvorming in het 

verenigingsleven,…). 
 

GEMEENSCHAPPELIJK BEHEER VAN HET GEBIED EN VAN DE LEEFOMGEVING - MILIEU 

 385 acties op het gebied van energiebesparing;  

 409 acties betreffende het gemeenschappelijke beheer van de natuurlijke hulpmiddelen (risicobeheer, 

natuurgebieden,…); 

 556 geïntegreerde acties met het oog op de reductie van het energieverbruik; 

 132 acties werden uitgevoerd ten gunste van de productie van hernieuwbare energie; 

 115 acties werden uitgevoerd op het gebied van risicopreventie (overstromingen, ...); 

 878 acties in verband met de bescherming van het landschap. 
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Om ervoor te zorgen dat de grensregio’s hun economisch potentieel in de 

samenwerkingszone optimaal kunnen ontwikkelen, is het van essentieel belang het 

grenseffect zo veel mogelijk te verminderen.  
 

Vanuit die vaststelling heeft het INTERREG IV - Programma France-Wallonie-

Vlaanderen besloten de bestaande creativiteit en het aanwezige potentieel in de 

grensregio’s te benutten om innoverende projecten te ondersteunen in drie 

domeinen: economische ontwikkeling en innovatie, valorisatie van de economische 

identiteit en afstemming tussen de arbeidsmarkt en het opleidingsaanbod.  
 

Dankzij deze talrijke initiatieven kan de economie zich nu grensoverschrijdend 

ontwikkelen. 
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FINANCIËLE GEGEVENS 
 
 

 67 ondersteunde projecten 
 

 bijna 45 miljoen euro EFRO-medefinanciering  
 

 91 miljoen euro totale kosten 

  
DDEE  EECCOONNOOMMIISSCCHHEE  OONNTTWWIIKKKKEELLIINNGG  VVAANN  DDEE  ZZOONNEE    

BBEEVVOORRDDEERREENN  DDOOOORR  EEEENN  CCOOHHEERREENNTTEE,,  GGEEÏÏNNTTEEGGRREEEERRDDEE  

GGRREENNSSOOVVEERRSSCCHHRRIIJJDDEENNDDEE  AAAANNPPAAKK  
 

 
 

DOELSTELLINGEN 
 
 

 Stimuleren en versterken van het 

grensoverschrijdend economisch 

groeipotentieel en innovatiepotentieel 

 

 Verbeteren van de afstemming 

tussen het opleidingsaanbod en de 

behoeften van de arbeidsmarkt 

 

 Ontwikkelen en inter-

nationaliseren van de economische 

identiteit van de grensoverschrijdende 

zone 

RESULTATEN 
 

 2.554 onderzoeks-, expertise- en bedrijvencentra werden in een 

grensoverschrijdend netwerk opgenomen 
 

 497.787 ondernemingen werden gesensibiliseerd 
 

 23.823 ondernemingen werden geadviseerd 
 

 65.529 personen werden opgeleid 
 

 1.259.979 personen werden geïnformeerd over de grensoverschrijdende 

arbeidsmarkt 
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Zoeken naar en ontwikkelen van molecules om plantenziektes milieuvriendelijk te bestrijden. Die molecules 
promoten en de belanghebbende partijen in de conventionele en biologische landbouw opleiden om ze te 
gebruiken. Kortom, … 

BIJDRAGEN TOT DE TOTSTANDKOMING VAN EEN DUURZAME LANDBOUW  
EN OP DIE MANIER DE GEZONDHEID EN HET WELZIJN VAN DE BEVOLKING BEVORDEREN 

PARTNERS:  

 Université de Lille 1 - Sciences et Technologies (FR) 
 Université de Gand (BE) 
 Université de Liège - Gembloux Agro-Bio Tech (BE) 
 Université de Reims Champagne-Ardenne (FR) 
 Université du Littoral Côte d’Opale (FR) 
 Centre Provincial de la Recherche Appliquée des Cultures 

Maraichères (BE) 
 Interprovinciaal Proefcentrum voor de Biologische Teelt (BE) 
 Groupement des Agriculteurs Biologiques du  

Nord-Pas de Calais (FR) 
 INAGRO (BE) 

 

TOTAAL BUDGET: € 1.929.600,81  

EFRO - BUDGET: € 947.788,65  

DUUR: van 1 oktober 2009 tot 31 maart 2014 

PPHHYYTTOOBBIIOO  
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Het onderzoek naar nieuwe, milieuvriendelijke 
bestrijdingsmiddelen tegen plantenziektes is voor 
Phytobio de prioriteit. De onderzoekers die aan het 
project deelnemen, hebben nieuwe molecules ontdekt 
en getest die als biopesticiden gebruikt kunnen worden 
en/of die de verdedigingsmechanismes van de planten 
verhogen. Die molecules kunnen de traditionele 
chemische bestrijdingsmiddelen vervangen. Ze worden 
gebruikt om belangrijke gewassen en teelten in de 
grensoverschrijdende regio te beschermen, zoals tarwe, 
druiven, prei, bloemkool, courgette, witlof, peterselie en 
aardbeien.  
 
In het licht van de toenemende behoefte om de 
landbouw te hervormen en meer duurzame methodes 
te hanteren, bieden deze nieuwe fytosanitaire 
producten van biologische herkomst interessante 
mogelijkheden voor de landbouwers en de industriëlen 
in de grensoverschrijdende regio. Om die producten te 
promoten spoort Phytobio Franse, Vlaamse en Waalse 
studenten aan om zich te specialiseren in het onderzoek 
naar alternatieve bestrijdingsmiddelen tegen 
plantenziektes. 
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CONTACT:  

 Mail: philippe.jacques@polytech-lille.fr 

 Website: www.univ-lille1.fr 

  

 Site internet : http://transdigital.org 

en/of die de verdedigingsmechanismes 
van planten stimuleren 

VELDPROEVEN 

EEN PRODUCTIEPROCEDÉ  
werd uitgewerkt om die molecules te 
produceren  

7 MOLECULES BIOPESTICIDEN 

werden uitgevoerd met courgette, selderij, 
peen, sla,… die het succes van die 
molecules aangetoond hebben 
 



Verder onderzoek uitvoeren naar biologisch afbreekbare polymeren om het gebruik van polymeren van 
petrochemische herkomst in de vezelindustrie te verminderen en de samenwerking en de contacten tussen 
onderzoekers uitbouwen. Kortom, … 
 

SAMENWERKEN OM EEN EVENWICHT TOT STAND TE BRENGEN TUSSEN RESPECT 

VOOR HET MILIEU EN INDUSTRIËLE VOORUITGANG 

NNAANNOOLLAACC  
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PARTNERS:  

 Materia Nova (BE) 
 Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Lille (FR) 
 Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries 

Textiles (FR) 
 

TOTAAL BUDGET: € 1.804.300  

EFRO - BUDGET: € 902.400  

DUUR: van 1 januari 2008 tot 31 december 2013 



 

Onderzoek uitvoeren naar biologisch afbreekbare 
polymeren om de eigenschappen van de materialen die 
in de vezelindustrie gebruikt worden te optimaliseren: 
dat is de taak die NANOLAC op zich genomen heeft. De 
onderzoekers die aan het project meewerken, voeren 
proefnemingen uit om materialen te ontwikkelen die 
betere eigenschappen hebben op mechanisch, thermisch, 
optisch en fysisch-chemisch gebied. De textielvezels die 
zo worden ontwikkeld, worden toegepast in twee 
industriële domeinen met een hoge toegevoegde 
waarde: de biomedische sector en het transport. De 
resultaten van het project zijn het gevolg van een 
langdurige samenwerking en ze worden beschermd door 
een gemeenschappelijk grensoverschrijdend patent dat 
onder INTERREG III werd ingediend.  

Er werd een demonstrator geproduceerd, die een 
concrete toepassing vormt op het gebied van het 
collectief transport. Het gaat om een agro-based 
nanocomposiet dat gebruikt wordt om een stof te 
produceren voor wegwerphoofdsteunen in vliegtuigen, 
treinen, lijnbussen, toeristische autobussen en 
vrachtwagens. 
 

©Transdigital 

om de resultaten van het 
grensoverschrijdende patent te 
valoriseren, rekening houdend met de 
wensen van de industriële gebruikers 

3 NIEUWE SAMENWERKINGEN 

CONTACT:  

 Mail: karl.berlier@materianova.be 

 Website: www.materianova.be 

NIEUWE GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN 
voor biologisch afbreekbare 
polymeren, met name in de 
automobielindustrie 

DE ONTWIKKELING VAN EEN 

GEMEENSCHAPPELIJKE AANPAK 

met universiteiten en onderzoekscentra 
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Een netwerk van bedrijven en instellingen voor hoger onderwijs aan weerskanten van de grens creëren om de 
grensoverschrijdende arbeidsmarkt te verbeteren en zo de economische ontwikkeling van de regio te 
versterken. Kortom, … 

BEDRIJVEN EN HOGER ONDERWIJS MET ELKAAR IN CONTACT BRENGEN  
OM HET GRENSOVERSCHRIJDENDE CONCURRENTIEVERMOGEN TE VERHOGEN 

KKEESSSS  
KKnnoowwlleeddggee  cceenntteerr  ttoo  EEnnttrreepprriissee  SSeerrvviiccee  tthhrroouugghh  SSttuuddeennttss  

  

PARTNERS :  

 Hogeschool Gent (BE) 
 France Business School Amiens Campus (FR) 
 Hogeschool West-Vlaanderen (BE) 
 Université Catholique de Lille (FR) 
 VOKA Oost-Vlaanderen (BE) 
 VOKA West-Vlaanderen (BE) 

 

TOTAAL BUDGET: € 1.162.687,92  

EFRO - BUDGET: € 596.185,53  

DUUR: van 1 oktober 2011 tot 31 december 2014 
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die de contacten tussen studenten en 

bedrijven bevorderen 

EEN DIGITAAL PLATFORM 

WORKSHOPS EN BEROEPS-
EVENEMENTEN 

Dankzij het project KESS kon een studie uitgevoerd 

worden met als doel de vraag en het aanbod op het 

gebied van kennis en kunde op de 

grensoverschrijdende arbeidsmarkt op één lijn te 

brengen. Daardoor konden een aantal 

samenwerkingsakkoorden tussen bedrijven en 

instellingen voor hoger onderwijs gesloten worden 

en werden het concurrentievermogen en de 

innovatie in de grensoverschrijdende regio’s 

versterkt.  

 

Uitwisselingen van kennis en diensten, 

grensoverschrijdende stages en netwerkvorming 

tussen bedrijven, werkgeversorganisaties, 

hogescholen en universiteiten zijn een aantal van de 

belangrijkste realisaties van het project.  

 

CONTACT:  

 Mail: matthijs.vanderwant@hogent.be 
 Website: www.kessproject.eu 

11 GRENSOVERSCHRIJDENDE 

STAGES 

dat een praktisch instrument is voor de 

samenwerking tussen de partners 

in de richtingen business en 

technologie 



 

 

 

 

 

 

 

 
Cultuur, erfgoed en natuurlandschappen zijn uitzonderlijke troeven van de 

samenwerkingszone om mensen van buiten die zone aan te trekken. Ze verbeteren 

ook de levenskwaliteit en zorgen ervoor dat mensen een beter imago hebben van hun 

eigen streek. Dat beeld van een aangenaam en gastvrij gebied maakt het gemakkelijker 

om zich erin te integreren en om het gevoel te krijgen dat men er deel van uitmaakt.  

 

Het INTERREG IV-Programma France-Wallonie-Vlaanderen wil die gemeenschappelijke 

culturele en toeristische identiteit stimuleren; het wil uitzoeken waar de energieën 

zitten om er synergieën van te maken waarin iedere burger van de 

grensoverschrijdende zone zich kan vinden. 
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FINANCIËLE GEGEVENS 
 
 

 57 ondersteunde projecten 
 

 45,4 miljoen euro EFRO-medefinanciering  
 

 103,9 miljoen euro totale kosten 

 
 

DOELSTELLINGEN 
 
 

 Ontwikkelen en professionaliseren 

van een geïntegreerd toeristisch 

aanbod 

 

 Vergroten en valoriseren van de 

grensoverschrijdende culturele 

rijkdommen 

RESULTATEN 
 

 1.761.720 toeristen die deelnemen aan toeristische activiteiten aan de 

andere kant van de grens 
 

 1.182.002 personen die culturele manifestaties bezoeken aan de andere kant 

van de grens 
 

 11.893 professionals van de toeristische en culturele sector die een opleiding 

en advies krijgen 

  

DDEE  IIDDEENNTTIITTEEIITT  VVAANN  HHEETT  GGRREENNSSOOVVEERRSSCCHHRRIIJJDDEENNDDEE  GGEEBBIIEEDD  

OONNTTWWIIKKKKEELLEENN  EENN  PPRROOMMOOTTEENN    

DDOOOORR  CCUULLTTUUUURR  EENN  TTOOEERRIISSMMEE  
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Het figurentheater doorgeven, de historische banden tussen deze kunstvorm en het grensoverschrijdende gebied 

versterken, de opleiding van de poppenspelers ondersteunen en ervaringsuitwisselingen stimuleren om zo 

nieuwe creaties te laten ontstaan. Kortom, … 

EEN ZO GROOT MOGELIJKE UITSTRALING GEVEN AAN HET FIGURENTHEATER, DAT EEN 

GEMEENSCHAPPELIJK ERFGOED IS VAN DE GEBIEDEN AAN 

WEERSKANTEN VAN DE GRENS 

18 

TTRRAANNSS--FFOORRMM  

 

PARTNERS:  

 Centre de la Marionnette de la  

Communauté française de Belgique (BE) 

 Le Tas de sable – Ches panses vertes (FR) 

 Institut International de la Marionnette (FR) 

 Europees Figurentheater Centrum (BE) 
 

TOTAAL BUDGET: € 559.256,52  

EFRO - BUDGET: € 273.344,44  

DUUR: van 1 mei 2011 tot 31 december 2014 
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Het figurentheater is niets minder dan een echte 

kunstvorm in de grensoverschrijdende zone! Via het 

project Trans-Form maken de poppenspelers het 

publiek met deze traditie bekend en geven ze hun 

passie door van het ene naar het andere land. Dankzij 

de ontwikkeling van een grensoverschrijdend 

platform worden opleidingen en 

ervaringsuitwisselingen georganiseerd en kan dit 

erfgoed bekend gemaakt en onder de aandacht 

gebracht worden. 
 

Deze samenwerking heeft aanleiding gegeven tot het 

ontstaan van nieuwe grensoverschrijdende creaties 

en er werd een ‘kunstenaarsresidentie’ georganiseerd 

waarbij de artiesten de nodige ruimtes en materiaal 

voor hun voorstelling tot hun beschikking kregen. De 

producties werden aan het grensoverschrijdende 

publiek gepresenteerd ter gelegenheid van festivals 

die door de partners georganiseerd werden. 

CONTACT:  

 Mail: maisondelamarionnette@skynet.be 

 Website: www.maisondelamarionnette.com 

MEER DAN 9 VOORGESTELDE 

OPLEIDINGEN 

32 STAGES 

 gesubsidieerd in het projectgebied van Trans-
Form 

3 ARTIESTENTEAMS 
werden door het artistiek comité van 

Trans-Form begeleid, onder andere via 

residenties 

 TIJDENS RONDETAFELCONFERENTIES 

EN FORUMS 
konden de poppenspelers ervaringen 
uitwisselen 



Het toerisme ontwikkelen in de grensoverschrijdende zone, het publiek op een ludieke en educatieve manier 
kennis laten maken met de bezienswaardigheden, het netwerk van plaatselijke spelers versterken om hun 
gemeenschappelijke geschiedenis te promoten. Kortom, … 
 

 HET PUBLIEK MEENEMEN OP EEN REIS DOOR DE TIJD 

 IN DE GRENSOVERSCHRIJDENDE REGIO! 

 

LLEE  TTEERRHHIISSTTOOIIRREE  

 

PARTNERS:  

 Commune de Bernissart (BE) 
 Ville de Conde-sur-l’Escaut (FR) 

 

TOTAAL BUDGET: € 833.636  

EFRO - BUDGET: € 421.818  

DUUR: van 1 juli 2009 tot 30 september 2014 
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rond de middeleeuwse versterkingen, de 
monumenten van de 18e eeuw en de 
voormalige mijnen 

1 RONDREIZENDE EDUCATIEVE 

KOFFER 

De steden Condé en Bernissart hebben een originele 

methode ontwikkeld om het grensoverschrijdende 

gebied in de kijker te plaatsen: een denkbeeldige reis 

door de tijd. Met behulp van de nieuwe technologieën 

werden op zes plaatsen animaties, reconstructies en 

interactieve voorzieningen gerealiseerd die de 

bezoekers kennis laten maken met de geschiedenis 

van de streek, vanaf het Krijttijdperk tot vandaag. Er 

wordt uitleg gegeven door Hertog Emmanuel de Croÿ, 

een historisch personage uit Henegouwen, dat een 

grote rol gespeeld heeft ten tijde van de Verlichting. 

 

De partnersteden organiseren ook twee jaarlijkse 

evenementen en ze brengen de toeristische spelers, 

voorzieningen en troeven in een netwerk bij elkaar. Zo 

brengen ze het gebied onder de aandacht van het 

publiek en versterken ze het professionele karakter 

van het grensoverschrijdende toerisme.  

 

CONTACT:  

 Mail: lucile.savignat@skynet.be 

 Website: www.bernissart.be 

3 TOERISTISCHE ROUTES MET 

ANIMATIES 

die 75 platen bevat met illustraties van 
mijnen, natuur en architectuur 
 

een digitale speurtocht die de gebruiker 
kennis laat maken met de 
bezienswaardigheden van het gebied 

1 SPEL-APP ‘FRAGMENT’ 
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Het grensoverschrijdend routetoerisme ontwikkelen door routes, infrastructuur en geschikte tools aan te 
bieden en op die manier de grensoverschrijdende regio te valoriseren. Kortom, ... 
 

HET GRENSEFFECT WEGWERKEN DOOR  
GRENSOVERSCHRIJDENDE ROUTENETWERKEN TE CREËREN 
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MMIIRRRRAA 

PARTNERS:  

 Commune de Bernissart (BE) 
 Conseil Général du Nord (FR) 
 Toerisme Oost-Vlaanderen (BE) 
 ADRT Nord Tourisme (FR) 

 

TOTAAL BUDGET: € 1.681.403,59  

EFRO - BUDGET: € 846.107,31  

DUUR: van 1 juli 2008 tot 30 juni 2013 
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5 NIEUWE GRENSOVERSCHRIJDENDE 

WANDELNETWERKEN 

voor een nieuwe GR-route ‘Heuvelland’  

Het routetoerisme promoten en het onthaal van de 

toeristen in de grensoverschrijdende zone verbeteren: 

dat zijn de doelen die de projectpartners zich gesteld 

hebben. En daar zijn ze in geslaagd! Met zes wandel- 

en ruiternetwerken, een gelijkvormige 

bewegwijzering, een toeristische zakgids en nieuwe 

onthaal- en rustpunten hebben de toeristen nu alles 

wat nodig is om de streek op een aangename manier 

te ontdekken.  

 

Aan de hand van een routeplanner kunnen de routes 

on line uitgestippeld worden en op een GPS-toestel of 

een smartphone gedownload worden. Ook werd een 

aantal communicatieacties en –dragers gerealiseerd: 

een gedragscode voor de ‘bewuste toerist’, 

netwerkkaarten en toeristische kaarten en een 

magazine over routetoerisme dat de unieke sfeer van 

de streek tot zijn recht laat komen. 

CONTACT:  

 Mail: hannelore.denolf@westtoer.be 

 Website: www.westtoer.be 

 

235 KM FIETSROUTES WERDEN 

VOORZIEN VAN ONTHAALPUNTEN 

150 KM RECREATIEVE ROUTES 

EN BEWEGWIJZERING 

EEN ON-LINE ROUTEPLANNER 



 

 

 

 

 

 

 
Om ervoor te zorgen dat mensen het gevoel krijgen deel uit te maken van het 

grensoverschrijdende gebied en zich ermee identificeren, is het noodzakelijk om 

initiatieven te nemen die een invloed hebben op het dagelijkse leven van de 

grensbewoners. De bevolking van de grenszone maakt gebruik van de diensten die aan 

weerszijden van de grens beschikbaar zijn of van nieuwe grensoverschrijdende 

diensten die aan hun behoeftes beantwoorden. De stromen die dankzij de 

netwerkvorming of het gezamenlijke gebruik van diensten op gang gebracht worden, 

dragen ook bij tot een toenadering tussen de grensbewoners, verbeteren de 

wederzijdse kennis en versterken de grensoverschrijdende identiteit. 

 

Het INTERREG IV-Programma France-Wallonie-Vlaanderen wil de toegang tot de zorg 

aan weerskanten van de grens vergemakkelijken, gezamenlijke rampenplannen 

opzetten en de bevolking sensibiliseren voor de risico’s in het dagelijkse leven. 
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FINANCIËLE GEGEVENS 
 
 

 33 ondersteunde projecten 
 

 17,4 miljoen euro EFRO-medefinanciering  
 

 35,2 miljoen euro totale kosten 

 

DOELSTELLINGEN 
 
 

 Optimaliseren van de toegang tot 

het aanbod aan diensten en 

voorzieningen op het gebied van 

gezondheid en welzijn voor de 

grensbewoners 

 

 Gemeenschappelijke, geïntegreerde 

acties uitvoeren op het gebied van het 

grensoverschrijdend dagelijks leven 

RESULTATEN 
 

 208.176 personen die gebruik maken van het aanbod aan 

grensoverschrijdende diensten 
 

 11.092.543 personen die gesensibiliseerd worden voor de 

grensoverschrijdende identiteit 

  

HHEETT  GGEEVVOOEELL  VVEERRSSTTEERRKKEENN  DDAATT  MMEENN  DDEEEELL  UUIITTMMAAAAKKTT    

VVAANN  EEEENN  GGEEMMEEEENNSSCCHHAAPPPPEELLIIJJKK  GGEEBBIIEEDD    

DDOOOORR  HHEETT  AAAANNBBOODD  VVAANN  EENN  DDEE  TTOOEEGGAANNGG    

TTOOTT  DDEE  GGRREENNSSOOVVEERRSSCCHHRRIIJJDDEENNDDEE  DDIIEENNSSTTEENN  TTEE  VVEERRBBEETTEERREENN 
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Uitwisselingen in het universitair onderwijs stimuleren, de samenwerking en de mobiliteit in het onderzoek en 
het onderwijs verbeteren. Kortom, … 
 

DE GRENSOVERSCHRIJDENDE IDENTITEIT VERSTERKEN DANKZIJ ONTMOETINGEN TUSSEN 

STUDENTEN, ONDERZOEKERS EN DOCENTEN VAN HET UNIVERSITAIR ONDERWIJS 
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DDee  MMeettrrooppoollee  UUnniivveerrssiitteeiitt  

  

 

PARTNERS:  

 KU Leuven Kulak (BE) 
 UCL Mons (BE) 
 PRES Université Lille Nord de France (FR) 

 

TOTAAL BUDGET: € 798.886,70  

EFRO-BUDGET: € 406.837,20  

DUUR: van 1 september 2011 tot 31 augustus 2014 
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Er werd een gezamenlijk diploma en een 

keuzeopleidingsonderdeel gecreëerd: het ‘Honours 

College’ biedt speciale cursussen en seminars 

waarmee de studenten zich de deskundigheid van één 

van de drie regio’s eigen kunnen maken. Daarnaast 

wordt op nog andere manieren samengewerkt: via 

stages, studenten- en docentenuitwisselingen en 

gezamenlijk onderzoek door de deelnemende 

universiteiten.  

 

Dankzij die grensoverschrijdende mobiliteit is 

geleidelijk aan een nieuwe dynamiek van sociale 

uitwisselingen ontstaan: door deel te nemen aan 

culturele manifestaties, sportevenementen en 

toeristische activiteiten aan de andere kant van de 

grens, hebben de studenten de buurregio’s leren 

kennen.  

 
CONTACT:  

 Mail: karla.biebouw@kuleuven-kulak.be 

 Website: www.metropolitanuniversity.eu 

door cursussen en keuzeopleidingsonderdelen 
te organiseren die toegankelijk zijn voor de 
leden van de deelnemende instellingen 

UITWISSELINGEN VAN 

STUDENTEN EN DOCENTEN 

waardoor de studenten van de 
deelnemende instellingen een dubbel 
diploma kunnen behalen 

EEN OVEREENKOMST ROND BI-
DIPLOMERING 

afgegeven aan de studenten 

« HONOURS COLLEGES » 



Verenigingen in een netwerk bijeenbrengen en grensoverschrijdende initiatieven stimuleren die de 
participatiemaatschappij versterken en die het imago van de streek bij de plaatselijke bevolking verbeteren. 
Kortom, …  

BIJ DE MENSEN HET GEVOEL VERSTERKEN DAT ZE TOT EEN GEMEENSCHAPPELIJK GEBIED 

BEHOREN DOOR EEN BEROEP TE DOEN OP HET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD 
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RREECCIITTSS  

 

 

PARTNERS:  

 Maison pour Associations ASBL (BE) 

 Maison des Associations Tourcoing (FR) 

 AGEMA (FR) 

 Centre Public d’Action Sociale de Mons (BE) 

 La maison de la vie associative et des loisirs - 
Ville de Mons (BE) 

 

TOTAAL BUDGET: € 1.565.567,99  

EFRO-BUDGET: € 794.000  

DUUR: van 1 maart 2008 tot 31 december 2012 
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Het project Récits brengt de verenigingen van de 

grensoverschrijdende regio in een netwerk bijeen en 

organiseert initiatieven rond gemeenschappelijke 

belangen die in de gebieden aan weerskanten van de 

grens spelen, bijvoorbeeld leven met een handicap, 

burgerschap, discriminatie. Door de bevolking bij die 

initiatieven te betrekken, versterkt het project de 

invloed van het maatschappelijke middenveld op die 

thema’s en laat het zien dat de steden en gemeenten 

in de grensoverschrijdende regio open staan voor de 

participatiemaatschappij. 

Via bijeenkomsten en contacten tussen de 

verenigingen van de grensoverschrijdende regio 

worden ervaringen uitgewisseld en wordt naar 

gezamenlijke oplossingen gezocht. Tijdens de 

themadagen ‘Regards croisés’ kunnen de inwoners 

kennis maken met de partnersteden, hun 

verenigingen en instellingen, en zo de plek waar ze 

wonen met een nieuwe blik bekijken. 

CONTACT:  

 Mail: annelise@mpa80.be 

 Website: www.mpa80.be 

 

EEN VIJFTIENTAL 

GRENSOVERSCHRIJDENDE DAGEN 
waar 1.300 mensen aan deelgenomen hebben 
en met als thema’s: leven met een handicap, 
burgerschap, jongeren en werkgelegenheid, 
enz. 

EEN TWINTIGTAL THEMADAGEN 

‘REGARDS CROISÉS’ over het buurtgeheugen, de streek van de 
buren,… met 1.500 deelnemers 

2 EDITIES VAN HET ‘FECHTIWAL’ 
een grensoverschrijdend verenigingsfestival 

dat een regio zonder grenzen promoot 

5 WEBSITES 
die de acties van het project zichtbaar maken 

29 



De bevolking van de grensoverschrijdende regio bewust maken van de culturele diversiteit van de 
Eurometropool, de passie voor het wielrennen op een sportieve en culturele manier laten beleven, 
samenwerken om de contacten over de grens heen te stimuleren. Kortom, …  
 

MENSEN MET ELKAAR IN CONTACT BRENGEN VIA SPORT, CULTUUR EN TOERISME 
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AArrrriivvééee  
 

 

PARTNERS:  

 Mairie de Roubaix (FR) 

 Mairie de Wevelgem (BE) 

 Theater Antigone (BE) 

 Compagnie de Théâtre Tous Azimuts (FR) 

 Vélo Club de Roubaix (FR) 
 

TOTAAL BUDGET: € 658.095,44  

EFRO-BUDGET: € 337.686,03  

DUUR: van 1 september 2011 tot 31 december 2014 
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tussen Roubaix en Wevelgem, met meer 

dan 2.300 deelnemers 

Roubaix en Wevelgem zijn twee grenssteden die 

eenzelfde passie voor het wielrennen delen. Ze 

werken samen om hun bevolking ertoe aan te sporen 

elkaar te ontmoeten via sport, cultuur en toerisme. 

Alle evenementen die het project organiseert, draaien 

rond een centraal thema: de Frans-Vlaamse 

wielerwedstrijden.  

 

De partnersteden, waar de aankomst plaatsvindt van 

de wedstrijden Paris-Roubaix en Gent-Wevelgem, 

bieden een breed scala aan culturele en sportieve 

activiteiten. Via wandel- en fietstochten, 

voorstellingen, tentoonstellingen, bezoeken aan de 

symbolische plaatsen van de wielersport en 

thematische rondleidingen, wordt dit 

gemeenschappelijk erfgoed waar de streekbewoners 

zo trots op zijn, volop onder de aandacht gebracht. 

CONTACT:  
 Mail: ccapecchi@ville-roubaix.fr 

 Website: www.arrivee-velo.eu 

3 EDITIES VAN DE FIETSTOCHT 

EEN VOORSTELLING 
“Cité Vélo” gebracht door 
amateurtoneelspelers voor 535 
toeschouwers 

EEN TIENTAL GRENSOVERSCHRIJDENDE 

TWEETALIGE TOERISTISCHE EXCURSIES 
onder de leiding van een gids 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Ondanks de afwezigheid van natuurlijke hindernissen blijkt de grens in de 

samenwerkingszone een belemmering te zijn voor het gemeenschappelijke beheer van 

het gebied en van de natuurlijke rijkdommen die het herbergt. 

De samenwerkingszone wordt gekenmerkt door stedelijke kernen, industriezones in 

omwenteling, landelijke of semi-industriële zones en natuurgebieden. Al die gebieden 

hebben aan weerskanten van de grens gelijkaardige kenmerken en voor het beheer 

ervan is daarom een grensoverschrijdende aanpak noodzakelijk. 

Het INTERREG IV-Programma France-Wallonie-Vlaanderen beoogt in al zijn projecten 

en in het hele betrokken gebied de valorisatie en de bescherming van de natuurlijke 

rijkdommen en van de biodiversiteit. Het maakt de burgers bewust van het belang om 

het gemeenschappelijk natuurlijk en bouwkundig erfgoed goed te beheren. 
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FINANCIËLE GEGEVENS 
 
 

 40 ondersteunde projecten 
 

 24,6 miljoen euro EFRO-medefinanciering  
 

 51,1 miljoen euro totale kosten 

 
 

DOELSTELLINGEN 
 
 

 Gezamenlijk beheren en 

valoriseren van de natuurlijke 

rijkdommen en van de leefomgeving, 

met het oog op duurzame ontwikkeling 

 

 Ontwikkelen van een gezamenlijke 

aanpak voor het beheer van stads- en 

plattelandsgebieden 

 

 Organiseren en promoten van 

duurzame, grensoverschrijdende 

activiteiten op het platteland 

RESULTATEN 
 

 167 samenwerkingsverbanden op het gebied van grensoverschrijdend 

gebiedsbeheer worden ondersteund 
 

 11.536 plattelandsorganisaties worden ondersteund 
 

 2.859.501 personen worden gesensibiliseerd voor het milieu 
 

 621.998 personen worden betrokken bij acties rond duurzame ontwikkeling 

  

HHEETT  GGEEMMEEEENNSSCCHHAAPPPPEELLIIJJKKEE  BBEEHHEEEERR  VVAANN  HHEETT  GGEEBBIIEEDD  SSTTIIMMUULLEERREENN  

DDOOOORR  DDUUUURRZZAAMMEE,,  GGEECCOOÖÖRRDDIINNEEEERRDDEE  EENN  GGEEÏÏNNTTEEGGRREEEERRDDEE  

OONNTTWWIIKKKKEELLIINNGG  VVAANN  DDEE  LLEEEEFFOOMMGGEEVVIINNGG  
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De Schelde in de kijker plaatsen, de spelers van de Scheldevallei in een netwerk bijeenbrengen, hun 
samenwerking bestendigen en het ontstaan van nieuwe projecten in dit grensoverschrijdende gebied 
bevorderen. Kortom, …  

EEN GRENSOVERSCHRIJDEND TRAJECT VOOR DUURZAME ONTWIKKELING  
OP GANG BRENGEN IN DE SCHELDEVALLEI 
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DDOOSSTTRRAADDEE  

 

 

PARTNERS:  

 Provinciebestuur West-Vlaanderen (BE) 

 Département du Nord (FR) 

 Provinciebestuur Oost-Vlaanderen (BE) 

 Parc naturel des Plaines de L’Escaut (BE) 

 IDETA (BE) 

 Parc naturel régional Scarpe-Escaut (FR) 

 Contrat de rivière Escaut-Lys (BE) 

 Commune de Spiere-Helkijn (BE) 
 

TOTAAL BUDGET: € 687.735,50  

EFRO-BUDGET: € 351.109,03  

DUUR: van 1 januari 2012 tot 31 december 2014 



om een grensoverschrijdende strategie 

voor de duurzame ontwikkeling van de 

Scheldevallei uit te werken 

4 PILOOTPROJECTEN 

Vanuit de wens om de Scheldevallei op toeristisch- en 

milieugebied te valoriseren, wilden de projectpartners 

de basis leggen voor een geïntegreerde 

grensoverschrijdende visie op dit waardevolle 

erfgoed. Om een grensoverschrijdende bezinning 

hierover op gang te brengen, hebben ze de spelers in 

de vallei in een netwerk bij elkaar gebracht en een 

analyse uitgevoerd van de ruimte, de ecologie, het 

landschap, de economie, de cultuur, het toerisme en 

de bevolking in het gebied.  

Op basis daarvan werd een volledige en geïntegreerde 

strategie voor de duurzame ontwikkeling van de 

Scheldevallei uitgewerkt, aansluitend bij het ‘groen-

blauwe netwerk’ dat de streek kenmerkt. Vervolgens 

hebben de partners pilootprojecten opgezet die in het 

kader van die strategie een meerwaarde opleveren 

voor de Scheldevallei.  

CONTACT:  
 

 Mail: piet.quataert@west-vlaanderen.be 

 Website: www.west-vlaanderen.be 

1 STUDIE 

in diverse domeinen, bijvoorbeeld 
cartografie en ecologie 
 
BEZOEKEN EN 

ERVARINGSUITWISSELINGEN 
tussen de spelers van de Scheldevallei 
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De populierenteelt ondersteunen en promoten, de afzetmogelijkheden vergroten en de contacten tussen de 
professionals van deze sector versterken en het publiek sensibiliseren voor dit product van de bosbouw. 
Kortom, …  

DE POPULIER ALS GRENSOVERSCHRIJDEND NATUURLIJK PRODUCT  
BESCHERMEN, BEHOUDEN EN VALORISEREN 
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TTRRAANNSSPPOOPP  IIII  

  

 

PARTNERS:  

 Centre pour l’Agronomie et l’Agro-industrie de la 

Province du Hainaut (BE) 

 Centre Régional de la Propriété forestière 

Nord-Pas de Calais - Picardie (FR) 
 

TOTAAL BUDGET: 1.191.562,86 € 

EFRO-BUDGET: 599.817,93 € 

DUUR: van 1 januari 2008 tot 31 december 2012 



om de populierensector te promoten 

5 WETENSCHAPPELIJKE STUDIES 

 

De populierenteelt in de grensoverschrijdende regio 

stimuleren, valoriseren, beschermen en bekendheid 

geven: dat is het doel van de partners van Transpop II. 

Dankzij het project worden de populierenbossen 

verzorgd en hersteld en worden wetenschappelijke 

studies en ecologiestudies uitgevoerd, onder andere 

over de watervoorraden in de habitat van de populier. 

De spelers van de sector worden geïnformeerd over 

de evoluties in de sector op wetenschappelijk, 

juridisch, economisch en ecologisch gebied.  

 

Daarnaast dragen de partners bij tot optimale 

ontwikkeling van deze grensoverschrijdende sector: 

ze zoeken naar nieuwe afzetmogelijkheden, 

ondersteunen innoverende projecten, stimuleren de 

integratie en het overleg tussen producenten en 

verwerkende industrie en ze promoten het 

populierenhout en de gebruiksmogelijkheden ervan 

bij het grote publiek. 

 
CONTACT:  

 Mail: info@carah.be 

 Website: www.transpop.eu 

  

 

WEBSITES, BROCHURES, PERSACTIES 

4 OPLEIDINGEN EN BEDRIJFSBEZOEKEN 
om de professionals van de sector te 
sensibiliseren 
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Het risico op overstromingen verminderen door het IJzerbekken herin in te richten en de biodiversiteit in het 
rivierbed in stand houden, aan beide kanten van de grens. Kortom, … 

ECOLOGISCHE ZONES CREËREN  

IN HET GRENSOVERSCHRIJDEND IJZERBEKKEN 

CCRREESSEETTYY  

  

  

 

PARTNERS:  

 Union des Syndicats d’Assainissement du Nord (FR) 

 Provincie West -Vlaanderen (BE) 
 

TOTAAL BUDGET: € 1.764.265,15  

EFRO-BUDGET: € 674.206,52  

DUUR: van 1 november 2010 tot 31 oktober 2014 
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werden de oevers van de IJzer 
heringericht, om in totaal 88.300 m3 water 
te kunnen bergen bij hoge waterstanden. 

1 ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 

Overstromingen vormen één van de grootste 

problemen in het grensoverschrijdend stroomgebied 

van de IJzer. Dankzij het project konden 

herinrichtingswerkzaamheden uitgevoerd worden om 

het overstromingsrisico te verminderen. Het water 

wordt stroomopwaarts gebufferd zodat de 

stroomafwaarts gelegen stedelijke gebieden 

beschermd worden.  

Op vier plaatsen werden bufferbekkens of 

overstromingsgebieden aangelegd om het water van 

de IJzer op te vangen bij hoge waterstanden. De 

projectpartners hebben van de gelegenheid gebruik 

gemaakt om de ecologische kwaliteit van die 

gebieden te verbeteren. Ze hebben bijvoorbeeld de 

functies van het winterbed van de waterloop hersteld 

en een vijver aangelegd waarvan de oevers beplant 

zijn met hazelaar, meidoorn, els, wilg en riet.  

 

CONTACT:  

 Mail: vlorenski@usan.fr 

 Website: www.usan.fr 

  

  

 

OP 4 PLAATSEN 

heeft de aanwezigheid van overblijfselen 

uit het verleden aan het licht gebracht, die 

overblijfselen worden nu onderzocht 

1 VIJVER MET PLANTAGES 

ERLANGS 



 

VOOR MEER INFORMATIE GA NAAR ONZE WEBSITE:  

WWW.INTERREG-FWVL.EU 


