
Landbeheer en duurzame ontwikkeLing

Grensoverschrijdend na-
tuurpark van heneGouwen
BeschrijvinG van het project
De partners stellen een strategie op voor de ruimtelijke ontwikkeling van het  Grensoverschrijdend natuurpark 
van Henegouwen (PNTH, Parc Naturel Transfrontalier du Hainaut). Deze strategie berust voornamelijk op een 
grondig onderzoek van de waarde van het gebied en van de mogelijkheden om het optimaal te benutten. 
Meteen wordt ook de kennis over en de evolutie van het territorium verder uitgediept. Daarnaast werken de 
partners samen aan een beleidsmatige structurering van het gebied aan beide kanten van de grens, waarbij ze 
gezamenlijk communiceren over het project en het gebied in het algemeen. De acties worden samen opgezet 
om de uitdagingen van het beheer van een grensoverschrijdend gebied optimaal aan te pakken. 

acties
Het ecologische luik van de strategie bestaat erin een beter inzicht te verwerven in de ecologie van het park 
en ecologische netwerken te definiëren. Het beheer van biologisch belangrijke sites van het PNTH schrijft 
zich hier in. De partners zetten een programma op om de ecologische netwerken in het park te herstellen. 
Aan alle actoren die bij het beheer van het park betrokken zijn, wordt gevraagd om rekening te houden 
met dit ecologische luik.

Daarnaast zetten de partners gemeenschappelijke acties op rond waterbeheer. Zo wordt gekeken naar de 
structurele en wetgevende context, wordt het waterbeheerplan Schéma d’Aménagement et de Gestion de 
l’Eau (SAGE)  ook op het park toegepast, en wordt een Waals riviercontract opgesteld voor een geïnte-
greerd waterbeheer.

Aan de hand van foto’s werd een landschapsobservatorium gecreëerd, zodat men de evolutie van het 
landschap op een bepaalde site of in een bepaald gebied kan volgen. Bedoeld om het gebied en zijn 
wording te illustreren, vormt dit observatorium op basis van burgerparticipatie een hulpmiddel bij het 
beslissingsproces dat een evenwicht moet garanderen tussen de huidige en toekomstige landschappen.

Om het gevoel deel uit te maken van het park te versterken en de bevolking bij het project te betrekken, 
voeren de partners een grensoverschrijdende  communicatie en werken ze aan een educatief aanbod en 
een ontdekkingsparcours. Ze motiveren de educatieve, culturele en toeristische actoren om ecoburger-
schap in de grensoverschrijdende regio aan te moedigen. Een algemene open onthaalfaciliteit staat voor 
iedereen open met zowel cultureel als educatief materiaal over de regio.

Ten slotte, opnieuw om een grensoverschrijdend ecoburgerschap te stimuleren, biedt het Objectif Nature 
in Henegouwen educatieve schooluitstappen in het PNTH aan, maar ook in de parken van Avesnois en de 
Hauts-Pays.

Gegevens
E-mail: rleplat@plainesdelescaut.be
Website: http://www.plainesdelescaut.be
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projectpartners

•	projectleider
commission de Gestion du parc naturel des 
plaines de l’escaut
Rue des Sapins, 31
B - 7603 Bon-Secours
Tel.: +32(0)69.77.98.70
E-mail: rleplat@plainesdelescaut.be

•	partners / Geassocieerde partners
syndicat mixte du parc naturel réGional 
scarpe-escaut
F - 59230 Saint-Amand-Les-Eaux
Tel.: +33-(0)3.27.19.19.70
E-mail: m.marchyllie@pnr-scarpe-escaut.fr

syndicat mixte des parcs naturels réGionaux 
du nord-pas de calais
F - 59028 Lille cedex
Tel.: +33-(0)3.20.12.89.12
E-mail: contact@enrx.fr

division de la nature et des Forêts de la 
réGion wallonne
B - 5100 Jambes
Tel.: +32-(0)65.32.82.49
E-mail: d.bauwens@spw.wallonie.be

syndicat mixte pour l’aménaGement hydraulique 
de la vallée de la scarpe et du Bas-escaut
F - 59230 Saint-Amand-Les-Eaux
Tel.: +33-(0)3.27.48.87.87
E-mail: scarpe@wanadoo.fr

education nationale
F - 59033 Lille cedex
Tel.: +33-(0)3.20.16.01.36
E-mail: ce.0592802a@ac-lille.fr

le Boulon
F - 59690 Vieux-Condé
Tel.: +33-(0)3.27.20.35.40
E-mail: contact@leboulon.fr

Foyer culturel de péruwelz
B - 7600 Péruwelz
Tel.: +32-(0)69.45.42.48
E-mail: centre.culturel.p@skynet.be

Foyer socio-culturel d’antoinG
B - 7640 Antoing
Tel.: +32-(0)69.44.68.00
E-mail: info@foyerculturelantoing.be

Foyer culturel de Beloeil
B - 7972 Quevaucamps
Tel.: +32-(0)69.57.63.87
E-mail: foyer.culturel.beloeil@skynet.be
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GeBied waarop het project BetrekkinG heeFt

Financiële gegevens
totaal budget: 4.599.300 EuR
aandeel eFro: 2.229.650 EuR
looptijd: 1 juli 2007 - 31 december 2011

de resultaten van het project kunnen geraadpleegd worden op de volgende webpagina
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/prj/104.html

Zones éligibles
In aanmerking komende gebieden

Zones adjacentes
Aangrenzende gebieden

Territoire couvert : 62.0000 km²

Population concernée : 10.500.000 habitants 

Oppervlakte grensgebied: 62.0000 km² 

Betrokken bevolking: 10.500.000 inwoners
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