
Intercommunale Leiedal 

President Kennedypark 10, B-8500 Kortrijk 

Bram Tack

Tel.: 00 32 56 24 74 40

E-mail: Bram.Tack@leiedal.be

Partner | Association pour le lancement, la réalisation et la promotion 

d’une ‘Cité de la Bière’ à Armentières (F)

Totaal budget | € 400.000 waarvan € 160.000 EFRO

Website | www.leiedal.be 

Doelstelling
Via een uitwisseling van knowhow en deskundigheid en aan de hand 

van studiewerk werd nagegaan hoe twee verschillende industriële si-

tes aan weerskanten van de grens een herbestemming zouden kun-

nen krijgen. In Vlaanderen ging het over de vroegere elektriciteitscen-

trale in Zwevegem, in Frankrijk betrof het een voormalige brouwerij 

in Armentières. De ervaringsuitwisseling had vooral betrekking op de 

economische herontwikkeling van beide sites, waar zich gebouwen 

van grote historische waarde bevinden. Uiteindelijk is het de bedoe-

ling om beide sites in het toeristische netwerk van de Eurometropool 

Kortrijk-Rijsel-Doornik op te nemen. 

Voka Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Casinoplein, 10

B-8500 Kortrijk

Tel.: 00 32 56 23 50 54

E-mail: sofie.rapsaet@voka.be

Partners | Notélé (W), Chambre de Commerce franco-belge (F) en 

Charter Zuid West Vlaanderen (VL). 

Totaal budget | € 1.518.327, 99 waarvan € 684.391,51 EFRO 

Doelstelling
Dit project heeft als doel het publiek te sensibiliseren voor het 

economische potentieel van de Euroregio.

Het wil de communicatie tussen de economische spelers van 

de drie regio’s op gang brengen en nieuwe grensoverschrij-

dende initiatieven stimuleren. Met dat doel wordt elke week 

het tweetalige economische programma ‘Transit’ gemaakt en 

op de drie regionale televisiezenders uitgezonden. Elke uitzen-

ding presenteert bedrijven die grensoverschrijdende activiteiten 

uitoefenen of bijdragen tot de werkgelegenheid in het grensge-

bied. Sommige reportages belichten ook een aspect van het 

sociaal-economische leven in de regio.
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Herontwikkeling van Bierstad Armentières 
en herbestemming van de elektriciteitscen-
trale van Zwevegem




