
Intercommunale IDETA

Rue Saint-Jacques, 11

B-7500 Tournai

Tel.: 00 32 69 23 47 01

E-mail: mazza@ideta.be 

Partners | Chambre de Commerce et d’Industrie de Lille Métropole (F), 

La Maison de l’Entreprise (W), het Bureau Economique de la Province de 

Namur (W) en de Intercommunale IDELUX (W).

Totaal budget | € 2.016.744,00 waarvan € 806.698,00 EFRO

Website | www.ctdic.com 

Doelstelling
Het project heeft als belangrijkste doel de grensoverschrijdende be-

trekkingen tussen KMO’s/ KMI’s te stimuleren. Om dat te bereiken 

worden diverse vormen van rechtstreekse steun aan de bedrijven ge-

boden: persoonlijke begeleiding, informatie over de regelgeving, hulp 

bij bedrijfsvestiging, enz. De projectpartners organiseren ook grenso-

verschrijdende ontmoetingen over actuele thema’s. Die ontmoetingen 

hebben een dubbele functie: ze verstrekken nuttige informatie en ze 

stimuleren de zakelijke relaties en de samenwerking tussen onderne-

mers. Ook werd een website gerealiseerd die verslag uitbrengt over de 

grensoverschrijdende economische realiteit.

Institut Royal Belge pour l’Amélioration de la Betterave (VL)

Molenstraat 22, B-3000 Tienen

Jean-Pierre VANDERGETEN

Tel.: 00 32 16 78 19 40

E-mail: jp.vandergeten@irbab.be

Partner | Institut Technique Français de la Betterave Industrielle (F) 

Totaal budget | € 648 631,00 waarvan € 259 452,00 EFRO

Doelstelling
De doelstelling van dit project is het verminderen van de grond-

tarra en groenresten, om op die manier de impact van de land-

bouw- en industriële activiteiten van de suikerbietensector op 

het milieu te verminderen. Op die manier zal het project het 

imago van de suikerbietensector verbeteren en bijdragen tot 

een beter concurrentievermogen. Centraal in het project staan 

de opleiding van bestuurders van bietenrooiers en –laders, de 

verspreiding van informatie bij de suikerbietentelers over de 

meest geschikte machines en over teelttechnieken, en tot slot 

een onderzoek over speciale machines die het mogelijk maken 

om de suikerbieten tijdens het laden van een deel van de aarde 

en groenresten te ontdoen.

Dit project maakt eveneens deel uit van het thema ‘Plattelands-
ontwikkeling’.
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CTDIC

Grensoverschrijdend Cen-
trum voor de industriële en 
commerciële ontwikkeling

SvC  
Suikerbieten

Studie van de economische effecten en milieueffecten 
van rooimachines in de suikerbietenteelt. 
vorming van bestuurders van rooimachines en laadkranen.
Communicatie over machines en teelttechnieken.




