
Espace Environnement

29, rue de Montigny 

B-6000 Charleroi

Tel.: 00 32 71 300 300

E-mail: info@espace-environnement.be

Partners | Communauté Urbaine de Lille (F), Ville de Lille (F), Intercom-

munale IPALLE (W) en Intercommunale INTERSUD (W). 

Totaal budget | € 2.063.358,00 waarvan € 825.343,00 EFRO

Website | www.minidechets.org

Doelstelling
Afvalbeheer is een problematiek die een grote impact heeft op het milieu 

en tegelijkertijd sterk leeft bij de bevolking. Bovendien blijven de huishou-

dens steeds meer, al dan niet gescheiden, afval produceren. Dat heeft de 

projectpartners ertoe gebracht strategieën uit te werken om de afvalpro-

ductie bij de bron aan te pakken, zowel in de industrie als op lokaal vlak. 

Om dat doel te bereiken, ontwikkelen de projectpartners een specifieke, 

participatieve en vernieuwende methodologie die gericht is op het ont-

wikkelen van een preventiecultuur bij de beleidsmakers, de openbare 

beheerders en de gezinnen. 

Provincie West-Vlaanderen (VL )

Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41,  

B-8200 Sint-Andries (Brugge)

Filip Boury 

Tel.: 00 32 51 51 93 62

E-mail: filip.boury@west-vlaanderen.be

Partners | Regionaal landschap West-Vlaamse heuvels, Administration 

communale de Kortemark (VL), Administration communale de Zonne-

beke (VL), Administration communale de Langemark, Poelkapelle (VL), 

commune de Furne (VL), Pays Moulins de Flandre (F), Espaces Naturels 

Régionaux (F), Parc naturel Régional caps et marais d’Opale (F), Flandre 

à vélo (F), Association Yserhouck, Commune d’Hardifort (F), Commune 

de Bergues (F), Communauté de Communes du Pays de Cassel (F), Com-

munauté de Communes de l’Yser (F), Communauté de Communes de la 

Colme (F), Communauté de Communes de Bergues (F), Communauté de 

Communes de Flandre (F), Commune de Watten (F), Syndicat Mixte pour 

l’aménagement et la gestion des eaux de l’Aa (F).

Totaal budget | € 2 103 372,89 waarvan € 811 482,25 EFRO

Doelstelling
Het project ‘Landschap zonder Grenzen: een kwaliteitsimpuls’ 

is een grensoverschrijdend project (Vla-Fr) waarbij de project-

partners de kwaliteiten van het landschap versterken. Dit pro-

ject heeft als doel het landschap te beschermen, te herwaarde-

ren en de evolutie ervan te begeleiden. Daarbij wordt rekening 

gehouden met het rijke culturele en natuurlijke erfgoed van 

Frans-Vlaanderen en de Westhoek. Om een mooi landschap te 

verkrijgen, dat goed functioneert en ecologisch interessant is, 

werden waardevolle landschappen behouden, werden bescha-

digde landschappen opgeknapt en werd de kwaliteit van het 

culturele erfgoed in stand gehouden en versterkt.
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MINI-DECHETS

Grensoverschrijdend netwerk 
voor de minimalisering van het 
huishoudelijk afval

lANDSCHAP
ZoNDER GRENZEN:  
EEN KWAlITEITSIMPUlS




