
Landbeheer en duurzame ontwikkeLing

DOSTRADE 
DuuRzAAm gREnSOvERSchRijDEnD OnTwikkElingSTRAjEcT vOOR 
DE SchElDEvAllEi

BESchRijving vAn hET pROjEcT
Om de waarde van de Scheldevallei voor het toerisme en het leefmilieu in de kijker te stellen, vestigen de 
partners van de grensoverschrijdende regio de aandacht van de bewoners op het «groene en blauwe» 
netwerk dat de vallei typeert. zo geven ze een eigen identiteit aan de Schelde en aan de inwoners van 
de regio. Daartoe wordt een studie uitgevoerd die een geïntegreerde visie moet afleveren voor het groen-
blauwe netwerk van de Scheldevallei in de grensregio.

AcTiES
Om te komen tot een geïntegreerde visie worden de toeristische, recreatieve, landschappelijke, ecologische, 
economische en demografische dynamiek in kaart gebracht. Daarnaast wordt ook gekeken of er enige cohe-
rentie bestaat tussen de ruimtelijke functies.

De bedoeling is te komen tot een duurzame, totale en geïntegreerde ontwikkeling van de Schelde als deel 
van het ruimere «groen-blauwe» netwerk. naast het toeristische, culturele en ecologische luik, komt ook 
het economische aan bod en de aspecten van het wonen. 
vervolgens worden projecten geselecteerd waaraan een meerwaarde kan geboden worden door een ge-
meenschappelijke visie.

Ten slotte wordt een charter opgesteld tussen de aangrenzende administratieve autoriteiten en de opera-
tionele actoren, waarbij elke partij zich ertoe engageert om toekomstige projecten te verwezenlijken volgens 
het stramien van het «groen-blauwe» netwerk van de Scheldevallei.

gegevens
E-mail: piet.quataert@west-vlaanderen.be
website: http://www.west-vlaanderen.be



Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

IntERREg dOEt gREnzEn vERvagEn

projectpartners

•	 pROjEcTlEiDER
pROvinciEBESTuuR wEST-vlAnDEREn
koning leopold iii - laan, 41
B - 8200 Sint-Andries
Tel.: +32-(0)56.46.16.63
E-mail: piet.quataert@west-vlanderen.be

•	 pARTnERS / gEASSOciEERDE pARTnERS
DépARTEmEnT Du nORD
F - 59047 lille cedex
Tel.: +33-(0)3.59.73.50.22
E-mail: samuel.lelievre@cg59.fr / helene.hoffmann@cg59.fr

pROvinciEBESTuuR OOST-vlAAnDEREn
B - 9000 gent
Tel.: +32-(0)55.30.90.40
E-mail: museum@ename974.org

pARc nATuREl DES plAinES DE l’EScAuT (juSqu’Au 30/09/2013)
B - 7603 Bon-Secours
Tel.: +32-(0)69.77.98.10
E-mail: rleplat@plainesdelescaut.be

inTERcOmmunAlE DE DévElOppEmEnT écOnOmiquE
B - 7500 Tournai
Tel.: +32-(0)69.35.42.85
E-mail: meunier@ideta.be

pARc nATuREl RégiOnAl ScARpE-EScAuT
F - 59230 Saint Amand les Eaux
Tel.: +33-(0)327.19.19.70
E-mail: m.marchyllie@pnr-scarpe-escaut.fr

cOnTRAT DE RivièRE EScAuT-lyS
B - 7603 Bon-Secours
Tel.: +32-(0)69.77.98.82
E-mail: ademeester@crescautlys.be

gEmEEnTE SpiERE-hElkijn
B - 8587 Spiere-helkijn
Tel.: +32-(0)56.45.55.57
E-mail: secretaris@spiere-helkijn

inTERcOmmunAlE lEiEDAl
B - 8500 kortrijk
Tel.: +32-(0)56.24.16.16
E-mail: stefaan.verreu@leiedal.be

pARc nATuREl pAyS DES cOllinES
B - 7890 Ellezelles
Tel.: +32-(0)68.54.46.07
E-mail: b.duhaut@pnpc

REgiOnAAl lAnDSchAp vlAAmSE ARDEnnEn
B - 9600 Ronse
Tel.: +32-(0)55.20.72.65
E-mail: eddy.raepsaet@rlva.be

vlAAmSE lAnDmAATSchAppij
B - 9000 gent
Tel.: +32-(0)92.44.85.66
E-mail: bart.damien@vlm.be

EuROmETROpOOl lillE-kORTRijk-TOuRnAi
B-8500 kortrijk
Tel.: +32-(0)56.23.11.00
E-mail: wim.dejaeger@eurometropolis.eu

ASSOciATiOn EScAuT vivAnT
F - 59300 valenciennes
Tel.: +33-(0)9.65.19.37.25
E-mail: escautvivant@yahoo.fr

miSSiOn ScOT vAlEnciEnnOiS
F - 59880 Saint Saulve
Tel.: +33-(0)3.27.51.15.24
E-mail: annaic.godel@univ-valenciennes.fr

pROvinciAlE OnTwikkElingSmAATSchAppij wEST-
vlAAnDEREn
B - 8200 Sint-andries
Tel.: + 32-(0)50.40.35.57
E-mail: alexander.demon@west-vlaanderen.be

pROvinciAlE OnTwikkElingSmAATSchAppij OOST-
vlAAnDEREn
B - 9000 gent
Tel.: +32-(0)9.267.86.48
E-mail: danny.vanrijkel@pomov.be

cOmmiSSiOn DE gESTiOn Du pARc nATuREl 
DES plAinES DE l’EScAuT (à partir du 01/10/2013)
B - 7603 Bonsecours
Tel. : +32-(0)69.77.98.10
E-mail : rleplat@plainesdelescaut.be
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gEBiED wAAROp hET pROjEcT BETREkking hEEFT

Financiële gegevens
Totaal budget: 687.735,50 EuR
Aandeel EFRO: 351.109,03 EuR
looptijd: 1 januari 2012 - 31 december 2014

De resultaten van het project kunnen geraadpleegd worden op de volgende webpagina
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/prj/215.html


