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Université du Littoral – Côte d’Opale

1, Place de l’Yser – BP 1022

F- 59375 DUNKERQUE Cedex 1

Tel.: 00 33 3 28 65 82 56

E-mail: siffert@univ-littoral.fr

Partners | Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix (W), Univer-

sité des Sciences et Technologies de Lille (F) en Faculté Polytechnique de 

Mons (W).

Totaal budget | € 1.216.988,00 waarvan € 486.809,00 EFRO

Website | www.univ-littoral.fr/rech/prog_euro/inte_cov.htm

Doelstelling
Het project beoogt het creëren van een werkgroep van grensover-

schrijdende deskundigen die een antwoord kunnen bieden op vragen 

en specifieke problemen over de sanering van verontreinigingen door  

chloorhoudende vluchtige organische stoffen. Zij zullen de proble-

men van de industrieën en de KMO’s analyseren; deze ondernemin-

gen beschikken immers niet altijd zelf over de nodige deskundigheid 

om passende oplossingen voor hun emissies te vinden. De oplossin-

gen die vanuit milieubeschermingsoogpunt verwacht worden, behel-

zen het ontwerpen en ontwikkelen van specifieke katalysatoren en 

van poreuze vaste stoffen.   

lUToN

Partner | Provincie West-Vlaanderen (VL) 

Totaal budget | € 895.087 waarvan € 229.799 EFRO

Doelstelling
Dit project is gericht op het waterbeheer in het grensoverschrij-

dende stroomgebied van de Moeren, met als doel mensen en  

goederen te beschermen tegen de periodieke overstromingen. Aan 

Vlaamse zijde werd in de Moeren, aan de Seinemolenvaart, een 

bufferbekken aangelegd, in combinatie met een aantal milieuvoor-

zieningen. Aan Franse zijde werd het opslagbekken in Téteghem 

(Tetegem) uitgebreid en werden de oevers van het kanaal van de 

Moeren ingericht. Ter attentie van de pers en het publiek werd een 

brochure over de Polders gerealiseerd. 
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4ème section des wateringues du Nord

10bis rue de Verdun

F- 59122 HONDSCHOOTE

Tel.: 00 33 3 28 62 58 95

Responsable de projet : Mr Jean-Claude GALAND

E-mail: 4section-wateringues@wanadoo.fr

Recuperatie en verwerking van 
vervuilend industrieel afval




