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TRANSPOP II
BeSchRIjvINg vAN heT PROjecT
De partners van het grensoverschrijdende populierennetwerk helpen, promoten en stimuleren de popu-
lierenteelt en herstellen de populierenaanplanten die aangetast zijn door de destructieve roestschimmel. 
Om de populierentelers te sensibiliseren, houden de partners hen op de hoogte van de evolutie van het 
populierenbestand in het grensoverschrijdende bosgebied.

In het licht van de klimaatverandering meten ze de watervoorraden in het habitat van de populier en het 
waterverbruik van aangeplante populieren.

Om de populierentelers te informeren omtrent nieuwe inzichten in de interacties tussen het milieu en de 
populierenteelt en omtrent de evolutie van de regelgeving, houden de partners een wetenschappelijke, eco-
logische en juridische vinger aan de pols.

Daarnaast promoten ze nieuwe afzetmarkten voor de populier en ondersteunen ze innoverende projecten. 
Zo geven de partners het industriële weefsel in de grensoverschrijdende regio een dynamische impuls.
Omdat er weinig integratie en overleg is tussen de producenten en de verwerkers, vullen de partners ook 
deze leemte in.

Ten slotte helpen al deze acties het hout en de toepassingsmogelijkheden van de populier te promoten.

AcTIeS
De partners blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden en technieken voor een doeltreffende en duurzame 
populierenteelt. Zo worden talrijke proeven gedaan en worden experimentele metingen uitgevoerd. Ook 
wordt het populierenbestand jaarlijks geteld en worden de resultaten van de telling aan de telers meege-
deeld.

Daarnaast wordt gekeken naar de verhouding tussen populier en milieu. Enerzijds worden de watervoor-
raden in het habitat van de populier opgemeten en kijken de partners waar er problemen zouden kunnen 
ontstaan. Anderzijds evalueren ze het waterverbruik van de verschillende populierenvariëteiten. Verder wor-
den de populierentelers gewezen op de milieuproblematiek en op bestaande en nieuwe regelgeving.

Daarnaast zetten de partners onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten op. Deze zijn erop gericht de popu-
lierenaanplanten die getroffen zijn door de roestschimmel te verzorgen en te herstellen, waarbij ze ook de 
eigenaars informeren en begeleiden. Ook ondersteunen de partners de verwerkende bedrijven en bekijken 
ze mogelijke nieuwe afzetmarkten voor de populier.

gegevens
E-mail: info@carah.be
Website: http://www.transpop.eu
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Projectpartners

•	PROjecTleIdeR
ceNTRe POuR l’AgRONOmIe eT l’AgRO-INduSTRIe de 
lA PROvINce du hAINAuT
Rue Paul Pastur, 11
B - 7800 Ath
Tel.: +32-(0)68.26.46.50
E-mail: info@carah.be

•	PARTNeRS / geASSOcIeeRde PARTNeRS
ceNTRe RégIONAl de lA PROPRIéTé fOReSTIèRe 
NORd-PAS de cAlAIS - PIcARdIe
 F - 80000 Amiens
Tel.: +33-(0)3.22.33.52.00
E-mail: nordpicardie@crpf.fr

ceNTRe de POPulIculTuRe du hAINAuT
B - 7800 Ath
Tel.: +32-(0)68.26.46.50
E-mail: aparfonry@swing.be

ceNTRe de RecheRche de lA NATuRe, deS fORêTS 
eT du BOIS
B - 5030 Gembloux
Tel.: +32-(0)81.62.64.48
E-mail: p.mertens@mrw.wallonie.be

INTeRPROfeSSION NORd PIcARdIe BOIS
F - 80000 Amiens
Tel.: +33-(0)3.22.89.38.52
E-mail: contact@nord-picardie-bois.com

ceNTRe RégIONAl de lA PROPRIéTé fOReSTIèRe 
chAmPAgNe-ARdeNNe
F - 51000 Chalons en Champagne
Tel.: +33-(0)3.26.65.18.25
E-mail: champagneardenne@crpf.fr

ceNTRe TechNIque du BOIS eT de l’AmeuBlemeNT
F - 75012 Paris
Tel.: +33-(0)1.40.19.49.19
E-mail: courrier@ctba.fr
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TRANSPOP II

geBIed wAAROP heT PROjecT BeTRekkINg heefT

financiële gegevens
Totaal budget: 1.191.562,86 EUR
Aandeel efRO: 599.817,93 EUR
looptijd: 1 januari 2008 - 31 december 2012

de resultaten van het project kunnen geraadpleegd worden op de volgende webpagina
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/prj/111.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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