
Agence Prévention et Sécurité

Rue du Parc Industriel, 12

B-6900 Marche en Famenne

Tel.: 00 32 63 22 69 85

E-mail: gouv.prov.lux@swing.be 

Partner | Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise (F).

Totaal budget | € 1.505.924,00 waarvan € 602.370,00 EFRO

Doelstelling
Het project is gericht op het stimuleren van de uitwisselingen van 

knowhow op het gebied van gevaarlijke stoffen (vervoer en verwerking) 

en van technieken voor veiligheidsinterventie in en rond bedrijven en 

op gevaarlijke verkeerspunten. Die uitwisselingen zullen op termijn lei-

den tot een harmonisatie van het functioneren van de hulpdiensten in 

beide landen en van de veiligheidsteams van de bedrijven. 

ADRINORD (FR)

Espace Recherche Innovation – 2 rue des Canonniers – 

F-59800 LILLE - France

Mr Dominique MERIAUX

Tel.: 00 33 3 28 38 50 28

Partners | APPA (Association pour la Prévention de la Pollution 

Atmosphérique) (F), AREMA Lille Métropole (F), OPAL’AIR (Associa-

tion de Surveillance de la Qualité de l’Air Flandre Côte d’Opale) (F), 

HYGEOS (Hydrogéologie, Observation Spatiale, Environnement) (F), 

VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) (VL), VLIZ (Vlaams Instituut voor 

de Zee) vzw (VL) 

Totaal budget | € 1.310.800 waarvan € 524.319,60 EFRO

Doelstelling
Dit project heeft drie belangrijke doelstellingen gerealiseerd: een 

grensoverschrijdende database over fijnstof, een proefstudie in 

de grensoverschrijdende grootstad Rijsel, waardoor contacten tot 

stand kwamen tussen de controlenetwerken voor de luchtkwali-

teit aan weerskanten van de grens (Nord-Pas de Calais en Vlaan-

deren) en tot slot het onderdeel ‘communicatie en bewustmaking’, 

met de realisatie van tweetalige tools (brochure en website) en de 

organisatie van twee seminaries. Op het eerste seminarie werd 

de database aan vakspecialisten gepresenteerd; op het tweede 

werd de informatie op populair-wetenschappelijke manier en in 

een bredere context bij het grote publiek bekendgemaakt. 
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Crisismanagement

Uitwisseling van knowhow op het gebied van 
gevaarlijke stoffen en van technieken inzake 
veiligheidsinterventie in en rond bedrijven en 
op gevaarlijke verkeerspunten

ExPER

« Blootstelling van de bevolking 
van de Euroregio aan luchtpol-
luenten en meer bepaald aan 
fijnstof’»




