Landbeheer en duurzame ontwikkeling

Transformatie
van het erfgoed
Beschrijving van het project
Met dit project willen de partners oude gebouwen beter beschermen en partnerships ontwikkelen tussen
de actoren in de grensoverschrijdende regio.
Om een optimaal leefklimaat te creëren, zal het project oude gebouwen beschermen en een meerwaarde
geven. Eerst willen de partners een zicht krijgen op het gebouwenerfgoed in de regio, zodat ze deze kennis
kunnen doorgeven aan eigenaars van bijzondere gebouwen. Daarnaast maken ze ook de bewoners en plaatselijke actoren bewust van de waarde van het gebouwenerfgoed en van aangepaste restauratietechnieken
voor oude gebouwen. Ook betrekken ze hen bij de bescherming en opwaardering van het gebouwenerfgoed.
De actoren die betrokken zijn bij de restauratie van oude gebouwen kunnen een theoretische en praktische
opleiding krijgen in traditionele restauratietechnieken. Zo verbetert ook de kwaliteit van de restauraties.
Daarnaast promoten de partners goede praktijken op het gebied van restauratie bij ambachtslui, architecten en bewoners.

Acties
In een eerste fase verdiepen de partners zich samen in de studie van het gebouwenerfgoed in de grensoverschrijdende regio, zodat ze deze kennis kunnen doorgeven aan de eigenaars van bijzondere gebouwen.
Sensibilisatie van de actoren op het gebied van gebouwenerfgoed in de grensoverschrijdende regio is de
volgende stap.
Daarnaast zetten de partners voor de verschillende actoren/vakmensen opleidingen op rond de restauratie
van oude gebouwen.
Om een nog beter zicht te krijgen op het gebouwenerfgoed in beide regio’s, promoten de partners een
grensoverschrijdend netwerk , waarin actoren ervaring en knowhow kunnen uitwisselen op het gebied van
restauratie van erfgoed.
Gedurende het hele project wordt uitgebreid intern en extern gecommuniceerd over de verschillende acties.

Gegevens
E-mail: gregory.boulen@parc-naturel-avesnois.com
Website: http://www.trans-formationdupatrimoine.eu

Projectpartners
• Projectleider

Syndicat mixte du Parc naturel régional
de l’Avesnois
Maison du Parc – 4, cour de l’abbaye – BP 11203
F - 59550 Maroilles
Tel.: +33-(0)3.27.14.90.80
E-mail: gregory.boulen@parc-naturel-avesnois.com

• Partners / geassocieerde partners

Groupe d’Action Locale de la Botte du Hainaut
B - 6440 Froidchapelle
Tel.: +32-(0)60.41.14.07
E-mail: aurelie.sivery@muap.be
Maison de l’Urbanisme de l’Arrondissement
de Philippeville
B - 5670 Nismes
Tel.: +32-(0)60.39.17.92
E-mail: aurelie.sivery@muap.be

Conseil d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement du Nord
F - 59000 Lille
Tel.: +33-(0)3.20.57.67.67
E-mail: crouvres@caue-nord.com
Institut du Patrimoine Wallon
B - 5000 Namur
Tel.: +32-(0)85.41.03.52
E-mail: i.boxus@idpw.be
Espaces Naturels Régionaux
F - 59028 Lille cedex
Tel.: +33-(0)3.20.12.89.12
E-mail: p.delbecke@enrx.fr
Groupe d’Action Locale de l’Entre Sambre
et Meuse
B - 6280 Gerpinnes
Tel.: +32-(0)71.32.36.60
E-mail: info@entre-sambre-et-meuse.be
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Financiële gegevens
Totaal budget: 1.017.280,80 EUR
Aandeel EFRO: 518.600 EUR
Looptijd: 1 januari 2010 - 31 december 2014

De resultaten van het project kunnen geraadpleegd worden op de volgende webpagina
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/prj/118.html

Interreg doet grenzen vervagen
Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
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