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Ecologisch bouwEn
bEschrijving van hEt projEct
Ecologisch bouwen kan een duurzame oplossing bieden voor economische, sociale, milieukundige en culturele 
uitdagingen. De partners identificeren gemeenschappelijke problemen die vragen om een oplossing op regionaal 
niveau, over de grenzen heen.

De economische uitdaging ligt in het transport van grote volumes materialen met weinig toegevoegde waarde, 
zeker als de stijgende energieprijzen in rekening worden gebracht. Door een gebrek aan harmonie in bouwstijlen 
en woningen die op heel wat ruimte beslag leggen gaat het landschap er totaal anders uitzien. Bovendien wordt 
vaak onnodige energie verspild. Dit is de milieukundige uitdaging. Op maatschappelijk gebied willen de partners 
vermijden dat er gettowijken ontstaan en pleiten ze voor de oprichting van coöperaties voor energieproductie.
Cultureel, ten slotte, moeten de beide regio’s gemeenschappelijke bouwnormen vastleggen, zoals bijvoorbeeld 
het gebruik van leem aanmoedigen.

Om een antwoord te bieden op deze uitdagingen willen de partners gunstige voorwaarden creëren om 
ecologisch bouwen te stimuleren, instrumenten aanreiken voor de ontwikkeling van projecten rond ecowij-
ken/ecodorpen en twee referentieprojecten identificeren en opvolgen. Daarnaast is het ook belangrijk de be-
volking in de grensoverschrijdende regio te sensibiliseren voor en antwoorden te bieden op vragen omtrent 
ecologisch bouwen. 

actiEs
De partners stellen technisch-economische instrumenten ter beschikking van de architecten en kandidaat-
bouwers. Deze  instrumenten zijn technische en economische referentiesystemen bestemd voor bouwmees-
ters en aannemers. 

Omdat de plaatselijke vakmensen een aantal vaardigheden nog niet onder de knie hebben, zetten de partners 
experimentele werven op, waarbij de plaatselijke vakmensen worden bijgestaan door ervaren professionelen. 
Voor de werven definiëren de partners verschillende thema’s afhankelijk van de plaatselijke situatie. Voorbeelden 
zijn ecologische isolatie, aarde, plamuur, enz.

Daarnaast worden de burgers en gemeenten geïnformeerd en ontvangen ze financiële en juridische bij-
stand voor hun bouwprojecten. Die informatie wordt via internet verspreid.

De partners identificeren twee ecodorp-projecten. Daartoe stellen ze een  grensoverschrijdende multidis-
ciplinaire ploeg samen, die nieuwe ecologische bouwmodellen moet testen. Om ecologische kandidaat-
bouwers op weg te helpen, stellen de partners hen een vademecum ter beschikking, dat door mensen uit 
het vak is opgesteld.

Om het project in de kijker te zetten, worden communicatie- en bewustmakingsacties op touw gezet. Zo 
worden het project en de resultaten van de verschillende acties bij een ruim publiek gepromoot. Daarnaast 
organiseren de partners een jaarlijkse ecologische bouwbeurs (afwisselend in elke regio), en een jaarlijks 
grensoverschrijdend parcours van ecologische gebouwen, dat uitgebreid in de pers aan bod komt.

Een grensoverschrijdend netwerk voor professionals uit de ecologische bouwsector moet het ecologisch 
bouwen verder uitdragen. Ten slotte werd ook een mobiele opleidingsmodule gecreëerd die in de volledige 
grensoverschrijdende regio kan ingezet worden op werven, in opleidingscentra en op beurzen. 

gegevens
E-mail: audrey.raulin@club-internet.fr
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projectpartners

•	projEctlEidEr
association Eco tErritoirEs
Site Industriel de l’Abbaye
Route de Rocroi
F - 08460 Signy l’Abbaye
Tel.: +33-(0)3.24.38.28.31
E-mail: audrey.raulin@club-internet.fr

•	partnErs / gEassociEErdE partnErs
tErrE académiE
B - 5571 Wiesmes (Beauraing)
Tel.: +32-(0)478.22.84.
E-mail: benoitremy.terreacademie@gmail.com

agEncE localE dE l’énErgiE dEs ardEnnEs
F - 08000 Charleville-Mézières
Tel.: +33-(0)3.24.32.12.29
E-mail: c.sauvage@ale08.org

vEnts d’houyEt
B – 5560 Mesnil-Eglise
Tel.: +32-(0)479.30.61.51
E-mail: vents-houyet@skynet.be

naturE Et progrès
B - 5100 Jambes
Tel.: +32-(0)81.32.50.42
E-mail: natpro.bioconstruct@skynet.be

consEil général dE l’aisnE
F - 02013 Laon cedex
Tel.: +33-(0)3.23.24.87.26
E-mail: scorcy@cg02.fr

parc d’avEnturEs sciEntifiquEs - pass
B - 7080 Frameries
Tel.: +32-(0)65.61.21.61
E-mail: aber@pass.be

a pEtits pas
F - 62310 Ruisseauville
Tel.: +33-(0)3.21.41.70.07
E-mail: equipe@apetitspas.net

chênElEt dévEloppEmEnt
F - 62250 Landrethun Le Nord
Tel.: +33-(0)3.21.10.51.16
E-mail: rpattyn@chenelet.org

ECOLOgISCh BOuWEN 
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ECOLOgISCh BOuWEN

gEbiEd waarop hEt projEct bEtrEkking hEEft

financiële gegevens
totaal budget: 1.585.502,06 EuR
aandeel Efro: 724.901,03 EuR
looptijd: 1 juli 2009 - 31 december 2014

de resultaten van het project kunnen geraadpleegd worden op de volgende webpagina
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/prj/117.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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