Thema 1

Netwerkvorming, informatie en communicatie

Verbeteren leefbaarheid kleine kernen
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Steunpunt Opbouwwerk Meetjesland
Central voor jeugd- en jongernwerk West-Zeeuws-Vlaanderen, Vereniging
Vlaamse Jeugddiensten, Stedelijke Jeugddienst Eeklo
150.000 ECU
75.000 ECU
1993-1995
Om jongeren van 6 tot 18 jaar tijdens de schoolvakanties een
gevarieerd activiteitenaanbod te kunnen aanbieden, werd de
Grabbelpas in het leven geroepen. De pas was de sleutel tot een
unieke combinatie van sport, spel, creativiteit, film, … . De kaart
kostte destijds 200 frank / 11 gulden (zo’n 5 EUR) en was te
verkrijgen in bibliotheken, gemeentehuizen en bij particulieren. Ze
kon gebruikt worden in verschillende gemeentes in de Euregio. Met
500 verschillende activiteiten, gerangschikt naar leeftijdscategorie,
werden er 1.500 kinderen en meer dan 400 bedrijven enthousiast
gemaakt om deel te nemen.

Het project kende een aantal toppers. Het internationale fietskamp in Middelburg bracht 100
kinderen 3 dagen samen op de grens tussen Nederland en Vlaanderen. De activiteit in
Boekhoute leerde kinderen kennis maken met de visserij en de Westerschelde.
Alle activiteiten werden vermeld in de Grabbelpaskrant. In deze krant werd aangegeven,
welke activiteiten op welke dag plaatsvonden, hoeveel kinderen konden meedoen en hoe
men zich kon inschrijven. De kortingsgids 'De Grabbelaar' gaf iedereen de mogelijkheid deel
te nemen.

Samenwerking tuinbouwveilingen
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Coöperatieve Veiling Roeselare
REO Veiling, Produco (Wetteren,St.-Niklaas) en CHA (Kapelle,Barendrecht)
518.840 ECU
259.420 ECU
1992-1995

Om de samenwerking tussen de verschillende tuinbouwveilingen zo veel mogelijk te
bevorderen, wilde dit project de verschillende kloksystemen op elkaar afstemmen. De
Euregio Scheldemond is een belangrijk productiegebied voor hardfruit (appelen, peren) en
kan met grensoverschrijdend samenwerken schaalvoordelen een gunstige prijsvorming
bekomen.
In de eerste fase werd nagegaan welke technische problemen een koppeling met zich kon
meebrengen. In de tweede fase werden oplossingen gezocht voor de gevonden obstakels.
Uiteindelijk kwam een daadwerkelijke koppeling tot stand.
De installatie van het systeem gebeurde in december 1993. De
koppeling was een jaar operationeel. Doordat de marktomstandigheden in die periode ongunstig waren, besliste de sector geen
gebruik meer te maken van het systeem. Toch bleef de
aansluiting nog een hele tijd bestaan zodat het systeem ieder
moment opnieuw kon opgestart worden.
Dit project kende een nauwe samenwerking met de projecten
Cursusfaciliteiten Land- en Tuinbouw en Uitwisseling
Tuinbouwcentra.

Toeleveringsactiviteiten en
bedrijvencontactdagen
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

GOM West-Vlaanderen
GOM Oost-Vlaanderen, Kamers van Koophandel Zeeland
107.000 ECU
53.500 ECU
1993-1995

Om de toelevering in de Euregio grensoverschrijdend te maken, wilde dit project een
informatienetwerk opzetten. Om tot relevante resultaten te komen was het noodzakelijk dat
alle partners eerst goed op de hoogte waren van de mogelijkheden in de eigen regio.
In de eerste fase vond daarom een inventarisatie plaats van alle toeleveringsbedrijven. De
leveranciers van de benodigde kennis waren GOM Oost- en West-Vlaanderen, en de (toen
nog twee) kamers van koophandel in Zeeland. Zij beschikten over de gegevens van 463
bedrijven.
De kamers inventariseerden 71 bedrijven. Via een up-to-date toeleveringsgids werden de
uitbestedende en toeleverende bedrijven in de branches metaal, elektrotechniek en kunststof
met elkaar in contact gebracht. De Zeeuwse gids werd aan 250 Vlaamse bedrijven bezorgd
en de Vlaamse gids werd bezorgd aan 60 Zeeuwse bedrijven.
Een tweede fase bestond uit het oprichten van gegevensuitwisseling
via publicaties zoals 'Toeleveren vandaag', driemaandelijks
uitgegeven door de beide GOM's. Tot slot werd in Gent een
bedrijvencontactdag georganiseerd. Op deze dag waren 65 bedrijven
uit de drie provincies aanwezig met een stand, waar zij hun kennis en
activiteiten konden presenteren.
Ook in latere projecten als Euregionaal Zakendoen werd concreet gewerkt aan het
bijeenbrengen van bedrijven voor bedrijfsrelaties.

Tijdschrift deBuren
Projectleider
Partners

Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Algemeen Nederlands Congres
Redactie-adviesraad met medewerkers voorlichtingsdiensten provincies,
medewerkers van de Euregio’s, Benego, Bureau Belgische Zaken, Raad der
Europese Gemeenten en Regio’s
53.382 ECU
26.691 ECU
1992-1994

Om de grensoverschrijdende activiteiten in het gehele grensgebied van Nederland en
Vlaanderen bij het publiek bekend te maken, werd de tweemaandelijkse publicatie 'deBuren'
opgestart. In dit tijdschrift verschenen telkens korte, zakelijke stukjes over mogelijke
samenwerkingsvormen in de regio met daarnaast ruimte voor enkele uitvoerige artikelen
over bepaalde onderwerpen. In ‘92 en ‘93 was er een gratis verspreiding met een oplage van
15.000 exemplaren.
Doordat er in 1994 gestart werd met een abonnementensysteem, liep de
oplage terug tot een derde. In totaal zijn binnen de projectduur 11
nummers gepubliceerd. Uit een enquête bij de doelgroepen bleek dat er
veel belangstelling was voor het magazine. Enkele jaren nadien is
'deBuren' verdergegaan op de digitale weg (www.deburen.eu) en sinds
2004 werd het Vlaams-Nederlands huis 'deBuren' door de Vlaamse en
Nederlandse regeringen opgericht in Brussel. Het huis biedt een platform
voor debat over cultuur, samenleving en politiek in Vlaanderen,
Nederland en Europa.

Onderzoek ziekenhuizen
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Provincie Zeeland
Provincies Oost- en West-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaamse Ziekenhuisgroep,
UZ Gent, Sint-Jan Brugge, …
109.040 ECU
49.000 ECU
1993-1995

De ziekenhuisgroep van Zeeuws-Vlaanderen kende begin jaren '90 twee ziekenhuislocaties:
in Terneuzen en Oostburg. Er was ook een polikliniek in Hulst. Doordat de Nederlandse
overheid beslist had steeds meer budgetkortingen uit te voeren, werd het op termijn niet
meer mogelijk om bijvoorbeeld in Oostburg een 24-uurszorg in stand te houden. Ook in Hulst
kwam er een tekort aan invulling van de dagverpleging.
Dit project wilde daarom de samenwerking met Vlaamse ziekenhuizen voorstellen. Met
behulp van een studie wilde men onderzoeken wat de mogelijkheden waren. Het onderzoek
werd uitgevoerd door de Vlerick School voor Management en het IVA Tilburg. Een
begeleidingscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de drie provincies en de
ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de Zeeuws-Vlaamse huisartsen, volgde het project.
De situatie werd geïnventariseerd en er werd een
overzicht gemaakt van de mogelijke theoretische en
praktische vormen van samenwerking. Er werd
geconcludeerd dat een dergelijk netwerk haalbaar was,
maar dan wel mits een te ontwikkelen langetermijnstrategie. Door de verschillen in de systemen voor
gezondheidszorg in de beide landen werd een
internationale afstemming noodzakelijk.
In de daaropvolgende jaren is stapsgewijs de samenwerking tussen ziekenhuis ZeeuwsVlaanderen (Terneuzen) en vooral UZ Gent steeds concreter geworden. Bijvoorbeeld in het
project Grensoverschrijdende Tandheelkunde onder Narcose.

Netwerkvorming/sensibilisering
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Provincie West-Vlaanderen
Provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland
18.666 ECU
9.333 ECU
1993-1995

Om de grensoverschrijdende mobiliteit bij jongeren te verhogen, wilde dit
project een passend grensoverschrijdend sociaal-cultureel beleid
uitstippelen. Het congres 'Jongeren in het eengemaakte Europa',
dat plaatsvond van 23 tot 26 september 1994, richtte zich daarom
tot de beleidsverantwoordelijken, ambtenaren en
verantwoordelijken in het jeugdwerk. Werkgroepen behandelden
de thema's tewerkstelling, opleiding, vrije tijd en cultuur.
Daarbij werd onderzocht wat de mogelijke uitwisselingsinitiatieven
waren voor jongeren tussen de participerende regio's. Naast de
drie provincies namen ook het Franse Département du Nord en
het Duitse Landschaftsverband Westfahlen deel aan het congres.
Aan de Vlaams-Zeeuwse grens en de Frans-Vlaamse grens zijn nadien
verschillende initiatieven genomen tot verdere implementatie van het grensoverschrijdend
sociaal-cultureel beleid.

Thema 2

Verkeer, vervoer en infrastructuur

Maritieme samenwerking
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Maritieme samenwerking
Provincie Zeeland, gemeente Terneuzen, stad Gent en Haven Gent,
Havenschap Terneuzen en Vlissingen, Rijkswaterstraat
59.456 ECU
29.516 ECU
1992-1994

Het bevorderen van een sterke maritieme samenwerking tussen de havens in de Euregio
Scheldemond om zo te komen tot een versterking van de internationale positie als logistiek
havenknooppunt. De doelstelling van dit project was veelbelovend, maar bleef uiteindelijk in
de eerste studiefase. Intensieve samenwerking
tussen havens is tot na het jaar 2000 moeilijk
gebleken om tot stand te brengen, tot in
Interreg III de eerste stappen konden worden
gezet via projecten als Onderzoek Integratie
Haven-gebieden Gent-Zeeland Seaports.
Professor Somers van de Rijksuniversiteit
Gent had aldus al begin jaren '90 dergelijk
onderzoek verricht, voor samenwerking
tussen alle havens in de Euregio. Daar
kwamen vooral de internationale
publieksrechtelijke aspecten, verbonden aan
de maritieme samenwerking, aan bod. In de
eerste helft van 1993 bleek al dat een aantal
politieke, economische en commerciële
aspecten de daadwerkelijke samenwerking (voorlopig) bemoeilijkten.

Openbaar vervoer I en II
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Provincie Zeeland
Provincies Oost- en West- Vlaanderen, Streekvervoer ZWN, Rijkswaterstaat,
De Lijn, Benelux
413.960 ECU
156.968 ECU
1993-1995

Met dit project wilde men nagaan of één optimaal functionerend openbaar vervoerssysteem
voor het grensgebied gerealiseerd kon worden. Er werden in een eerste fase
modelberekeningen over reistijden gemaakt en de consequenties voor het vervoersaanbod
werden bekeken. Ook de afstemming van de tariefstructuren en de aanpassing van de
kaartsoorten kregen aandacht.

Te komen tot één, ondeelbaar netwerk
was een brug te ver. Verschillen in de
rol van de overheid, tarieven en
bestaand aanbod maakten een
volledige integratie onmogelijk.
Desondanks konden via dit project
enkele belangrijke 'missing links'
worden getraceerd en opgeheven.
Daarvoor werden vier potentiële lijnen
onderzocht. Twee van deze lijnen
werden gerealiseerd, namelijk
Breskens-Sluis-Brugge en HulstAntwerpen-Breda. Langs beide trajecten
onderging de weginfrastructuur verregaande aanpassingen om bussen te kunnen laten
passeren zoals het verbreden van rotondes.
De tweede stap van het project bestond uit promotie om de nieuwe grensoverschrijdende
lijnen bekendheid te geven. Dat gebeurde door middel van folders, affiches, promotieteams,
persconferenties en advertenties. Er werden 200 chauffeurs van beide maatschappijen
geïnformeerd en opgeleid over elkaars systemen. Ook de haltevoorzieningen werden
aangepast en de bussen zijn extra uitgerust. In mei 1994 vond dan de officiële opening
plaats. Een tussentijdse evaluatie wees uit dat de resultaten en de interesse zeer positief
waren. Tot op de dag van vandaag bestaan beide buslijnen en maken veel Vlamingen en
Zeeuwen er gebruik van.

Combi-vervoerterminal
Projectleider
Partners

Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Stad Gent
Provincie Oost-Vlaanderen, Provincie Zeeland, Havenbedrijf Gent, NMBS,
Gent handling and distribution, binnenvaartorganisaties, Havenschap
Terneuzen, Dow Chemical, Verbrugge wegtransporten, Cerestar BV, de
Rijke, Buck Consultants International, Studiebureau wegen en kunstwerken
133.002 ECU
66.501 ECU
1992-1994

Men wou nagaan wat de mogelijkheden waren in de Kanaalzone voor gecombineerd
vervoer. Er werd een studie uitgevoerd die aantoonde dat een weg-, water- en spoorterminal
voor grensoverschrijdende goederenstromen haalbaar was. Vooral voor producten uit de
voedings- en genotsmiddelensector, de chemische en de metaalproductenindustrie en glasen keramische industrie. Voor men een eventuele realisatie wilde overwegen werd eerst de
situatie op dat moment bekeken.
Uit die studie bleek dat 16 van de 58 geïnterviewde
bedrijven op dat moment al gebruik maakten van
een gecombineerde vervoersterminal, met een
gematigd positief oordeel. Van de resterende
bedrijven overwogen er 28 om ook gebruik te maken
van een dergelijke terminal.
Later bleek wel dat het ladingspakket eerder aan de
krappe kant was en vooral (90%) afkomstig was van
de grootste bedrijven. Toch wilden de partners met
het project doorgaan en was er volgens hen genoeg
potentieel om het effectieve gebruik in de toekomst te
vergroten.

Vervoer kritisch zieken en gewonden
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Centrale post ambulancevervoer Zeeland
Provincies Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland, Instituut voor medische
dringende hulpverlening (West-Vlaanderen), UZ Gent
315.044 ECU
157.522 ECU
1993-1995

Door verbetering van de grensoverschrijdende samen-werking in de Euregio, wilde men de
kwaliteit van opvang en vervoer van kritische zieken en gewonden bevorderen. Door de
beperkte behandelingsmogelijkheden in Zeeuws-Vlaanderen werden patiënten vaak doorverwezen naar de ziekenhuizen in Gent en Brugge. Medische hulpverlening bij acute ziekten
en ongevallen is een dringende noodzaak. Goed uitgeruste ambulances of zelfs een
helikopter kunnen van levensbelang zijn. In West-Vlaanderen werkte al een dergelijke
Mobiele Urgentie Groep. Met behulp van een samenwerking konden deze medische vormen
van hulpverlening op elkaar afgestemd en verbeterd worden. Na een verkennende studie
door de Erasmus Universiteit van Rotterdam werd een noodnetverbinding gerealiseerd
waardoor informatie-uitwisseling kan plaatsvinden tussen Vlaanderen en Nederland.
Bij dit projectonderdeel werd onder andere aandacht
besteed aan een verbinding tussen de alarmcentrale in
Vlissingen en de hulpdiensten in Gent. Ook de inzet van
MUG-teams werd volop toegepast in de grensstreek.
Tot slot werd in de winter van 1995 een medische
rampenoefening gehouden in Sluiskil. Hierbij werd de
noodverbinding tussen Brugge, Gent en Vlissingen
getest.

Thema 3

Recreatie en Toerisme

Onderzoek krekengebied
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Provincie Oost-Vlaanderen
Provincies West-Vlaanderen en Zeeland, belangenvertegenwoordigers
gemeenten, overheids- en parastatale instellingen
552.000 ECU
239.250 ECU
1991-1995

De toenemende bedreiging van landbouw, industrie en bebouwing maakte een integraal
beleidsplan noodzakelijk om het krekengebied, langs een groot deel van de VlaamsZeeuwse grens, te beschermen. Behoud en ontwikkeling van natuur en landschap was
hierbij van groot belang.
In het plan werden ook de toeristische potenties van het gebied aangegeven binnen de
randvoorwaarden van de natuur en het landschap. De laatste fase van dit project stond in
het teken van de uitwerking van een aantal voorbeeldprojecten. De aandacht ging uit naar
waterkwaliteit, het natuurvriendelijke oeverbeheer en het afstemmen van
grensoverschrijdende waterpeilen.
De verschillende startonderzoeken voor het
Krekengebied hebben geleid tot het Grensoverschrijdend Krekenbeleidsplan, een
gedetailleerd beleidsplan voor alle natuurlandschappelijke, recreatieve, cultuurhistorische en
milieu-ingrepen die sindsdien in dit gebied hebben
plaatsgevonden. Voorbeelden van dergelijke
ingrepen zijn te vinden in projecten als Schone
Kreken (I, II en III), Duurzaam Herstel
Krekensysteem, Staats-Spaanse Linies en Forten
en Linies. Alleen met een allesomvattend plan kon
dit gebied, waarbinnen verschillende kreekjes en
waterlopen maar ook cultuurhistorisch erfgoed uit
de Tachtigjarige Oorlog kriskras over de grens gesitueerd zijn, vakkundig worden aangepakt.
In 1993 was het gebied rommelig, vervuild en onaantrekkelijk voor toeristen. Tegenwoordig
is het krekengebied één van de mooiste en schoonste landschappen in het grensgebied van
Vlaanderen en Nederland. De uitvoeringsprojecten van het Krekenbeleidsplan tezamen
staan voor een investering in de grensstreek van miljoenen euro's, waarvan de helft van de
EU kon worden verkregen. Pas eind 2009 waren alle plannen en werken uitgevoerd.
Dat het gezamenlijke krekenbeleid destijds al werd gezien als een belangrijke, ambitieus
project, blijkt ook wel uit de koninklijke aandacht voor het project destijds. In 1994 kwam
Koningin Beatrix van Nederland op werkbezoek naar het krekengebied.

Studie verblijfsvoorzieningen en onthaalcentra
Projectleider
Partners

Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Provincie Zeeland
Ministerie van Economische Zaken, Provincies Oost- en West-Vlaanderen,
Westtoerisme, WES, West-Vlaamse Vereniging voor Vrije Tijd, Toerisme
Oost-Vlaanderen, Vlaams Commissariaat-Generaal voor Toerisme, lokale en
regionale VVV’s, vertegenwoordigers van gemeenten
48.000 ECU
24.000 ECU
1993-1995
Het project probeerde de levensvatbaarheid van
het toeristisch-recreatief product in de kleine
Zeeuwse en Vlaamse dorpskernen te versterken.
Het totale project werd opgedeeld in 7
deelprojecten die onderling gekoppeld waren.
Er werd een inventaris van de bestaande situatie
opgemaakt, samen met een verkenning van de
nieuwe mogelijkheden. Deze studies werden
uitgevoerd door Grontmij en het West-Vlaams
Economisch Studiebureau (WES). Nadien werd
aanzet gegeven tot concrete kleinschalige acties.

Regionale voorzieningen
Projectleider
Partners

Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Provincie Zeeland
Ministerie van Economische Zaken, Provincie West-Vlaanderen,
Westtoerisme, WES, West-Vlaamse Vereniging voor Vrije Tijd
(WVT),Provincie Oost-Vlaanderen, Toerisme Oost-Vlaanderen, VCGT
(Vlaams Commissariaat-Generaal voor Toerisme), lokale en regionale VVV's,
vertegenwoordigers van gemeenten
724.174 ECU
362.087 ECU
1991-1995

Het project Regionale Voorzieningen wilde het recreatieve medegebruik en
het plattelands- toerisme stimuleren. Daarom werden er een aantal routes
ontwikkeld zoals auto-, fiets- en wandelroutes. Om het toerisme optimaal
uit te bouwen werden bijvoorbeeld ook picknickplaatsen, ruiterpaden en
vaarwegen geïntegreerd. Deze globale ontsluitingsroutes werden volledig
uitgestippeld. Er werden kaarten gemaakt en bewegwijzering uitgevoerd
om de bezoeker voldoende te informeren.
In dit project zijn bovendien een aantal picknickplaatsen ingeplant langs
de verschillende nieuwe Euregio-routes. Zo kan de fietser, wandelaar of
automobilist even uitrusten en genieten van zijn omgeving. Er zijn
banken, tafels, afvalemmers enzovoort geplaatst. De gemeenten in de
Scheldemondregio hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de
locatiekeuze en de realisering van deze picknickplaatsen.
Vanuit het project Regionale Voorzieningen werden de ideeën
geconcretiseerd in 4 projecten: Routebrochures, Trekkershutten,
Riviertoerisme, en Ruitertoerisme. Dit cluster van projecten kwam er
op initiatief van de Vakgroep Toerisme.

Routebrochures
Projectleider
Partners

Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Provincie Zeeland
Ministerie van Economische Zaken, Provincie West-Vlaanderen,
Westtoerisme, WES, West-Vlaamse Vereniging voor Vrije Tijd
(WVT),Provincie Oost-Vlaanderen, Toerisme Oost-Vlaanderen, VCGT
(Vlaams Commissariaat-Generaal voor Toerisme), lokale en regionale VVV's,
vertegenwoordigers van gemeenten
150.000 ECU
75.000 ECU
1993-1995

Na de uitwerking van de routestructuur door het project Regionale Voorzieningen, kreeg de
promotie van het ontstane netwerk vorm binnen het project Routebrochures. Onder
begeleiding van een groep deskundigen zijn een algemene overzichtskaart en 22
routekaarten ontwikkeld van het hele Euregiogebied.
De algemene kaart 'Recreatieve routes in het land van Reynaert en Uilenspiegel' bevatte
auto- fiets-, wandel-, ruiter- en pleziervaartroutes. Ook interessante locaties zoals
picknickplaatsen, musea en bezienswaardigheden werden er op aangeduid. De achterzijde
van de kaart bevatte nuttige adressen, telefoonnummers en
inlichtingen.
De routekaarten beschrijven elk een deel van de regio,
met gedetailleerde informatie en beschrijvingen. Ze zijn
uitgebreider dan de overzichtskaart en bevatten meer
gebieds-specifieke informatie. Zo had je de
'Panoramaroute', de 'Cathelijneroute', de
'Poekebeekroute', de 'Canteclaerroute', enzovoort.
De kaarten waren te koop in VVV-kantoren en
provinciale diensten. Al na één zomerseizoen waren
22.000 exemplaren verkocht. Door het enorme succes
heeft men de brochures later in het Duits, Frans en
Engels uitgebracht.

Trekkershutten
Projectleider
Partners

Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Vlaams Commissariaat-Generaal Toerisme
Ministerie van Economische Zaken, Provincie West-Vlaanderen,
Westtoerisme, WES, West-Vlaamse Vereniging voor Vrije Tijd, Provincie
Oost-Vlaanderen, Federatie voor Toerisme Oost-Vlaanderen, Vlaams
Commissariaat-Generaal voor Toerisme, lokale en regionale VVV's,
vertegenwoordigers van gemeenten
329.195 ECU
164.597 ECU
1993-1995

Voor de commercialisering van de fietsroutes uit het project Regionale Voorzieningen wilde
Toerisme Vlaanderen met dit project een extra dimensie
toevoegen. Dat werd gedaan door de opbouw van een
netwerk van trekkershutten. Deze formule bestond al in
Nederland, maar werd nieuw geïntroduceerd in
Vlaanderen.
De Vlaamse hutten hebben een eigen look, maar de prijs,
de voorzieningen en het reserveringssysteem zijn overal
gelijk.
Deze nieuwe vorm werd volop gepromoot en werd daarin
ook gefinancierd door het Vlaams CommissariaatGeneraal voor Toerisme), de Stichting Zeeuwse
Trekkershutten en de Nederlandse recreatie-ondernemers.

Ruitertoerisme
Projectleider
Partners

Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Provincie Zeeland
Ministerie van Economische Zaken, Provincies Oost-Vlaanderen en WestVlaanderen, Westtoerisme, WES, West-Vlaamse Vereniging voor Vrije Tijd,
Toerisme Oost-Vlaanderen, Vlaams Commissariaat-Generaal voor Toerisme,
lokale en regionale VVV’s, vertegenwoordigers van gemeenten
183.000 ECU
91.500 ECU
1993-1995

Als uitvloeisel van het project Regionale Voorzieningen werd een netwerk van ruiterpaden
uitgestippeld door de drie provincies. De liefhebbers konden een route volgen die start in de
buurt van Antwerpen en eindigt aan de kust, een meerdaagse route van 120 km.
Daarnaast werden 16 kleinere routes uitgetekend die zich
doorheen het Land van Uilenspiegel, het Krekengebied of
het Land van Reynaert kronkelden. De verschillende
trajecten kregen poëtische namen zoals de 'Eenhoornroute',
'Napoleon-' of 'Vossenholroute' en werden beschreven in 4
praktische brochures. Samen vormden ze een handige
leidraad om te paard de mooiste plekjes van de
Scheldemondregio terug te vinden.

Het Krekengebied
Land van Reynaert
Land van Uilenspiegel
Van Verdronken Land tot Noordzeestrand

Riviertoerisme
Projectleider
Partners

Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Provincie West-Vlaanderen
Provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland, Ministerie van Economische Zaken,
Westtoerisme, WES, West-Vlaamse vereniging voor Vrije Tijd, Toerisme
Oost-Vlaanderen, VCGT, lokale en regionale VVV’s en vertegenwoordigers
van gemeenten
345.000 ECU
149.943 ECU
1993-1995
In dit project, in uitvoering op het project
Regionale Voorzieningen, werd de pleziervaart
onder de loep genomen. Hier werd de sector
bevorderd door het aanbod van onder andere
infrastructuurvoorzieningen te verbeteren.
Centraal in dit initiatief stond de aanleg van een
passantensteiger in Sas van Gent, een
vlotsteiger met toegangsbrug in Rupelmonde en
de automatisering van bruggen en dergelijke in
Brugge.

Om een uniform netwerk van informatieborden
doorheen de Euregio mogelijk te maken, werden
alle aanmeer-plaatsen en jachthavens in de drie provincies geïnventariseerd.
Een promotiefolder in vier talen werd gratis verspreid op watersport- en toeristische beurzen
in binnen- en buitenland.

Thema 4

Scholing en arbeidsmarkt

Talen zonder grenzen
Projectleider
Partners

Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Provincie West-Vlaanderen
Provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland, scholengemeenschap voor
Beroepsonderwijs ‘De Wellinge’ Middelburg, ROC Westerschelde Terneuzen,
SKOA Goes, PTI Eeklo, PTI Kortrijk
442.736 ECU
221.368 ECU
1991-1993

Sinds 1988 bestaat er een Samenwerkingsakkoord Onderwijs
binnen de drie Euregio-provincies, een van de eerste
initiatieven van de Vakgroep Onderwijs. Het akkoord moest de
samenwerking tussen scholen voor technisch onderwijs
bevorderen. Dit project stimuleerde de ontwikkeling van
geautomatiseerd les- en cursusmateriaal met betrekking tot
moderne talen. Er werd soft- en hardware ontwikkeld, gericht
op de beroepspraktijk. Dit gebeurde in samenwerking met het bedrijfsleven.
Na de productontwikkeling werd het materiaal op brede schaal toegepast en verspreid, zodat
het onderwijs in moderne talen op elkaar afgestemd was. Er werden een 10-tal
softwareprogramma's in het Engels geproduceerd.

Stageplaatsen
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Delta College Zeeland
Annuntiata Instituut Veurne, hotel- en toerismeschool Spermalie Brugge,
Instituut voor Voeding Brugge
67.838 ECU
33.919 ECU
1991-1993

Dit project wou de afstemming tussen de kwalificatie-eisen van het beroepsonderwijs
realiseren. Om daarbij ook toegang te krijgen tot de verruimde arbeidsmarkt, werd een bicertificaat (dubbel erkend certificaat) verstrekt. De leerlingen van de participerende scholen
namen deel aan uitwisselingsprogramma's en volgden naar gelang hun afdeling en leerjaar
een stage van 2 à 3 weken in een bedrijf of instelling in het buurland.
Om de vraag van de arbeidsmarkt zo goed mogelijk af te stemmen op het aanbod van het
technisch-beroepsonderwijs, werd een stagemodel ontwikkeld.
Het eerste projectjaar werd gestart op bescheiden
schaal met een uitwisseling van ongeveer 20
studenten voor de vakrichtingen handel en MEAO.
Docenten van het Delta College Zeeland en het
Annuntiata Veurne zorgden voor de begeleiding. Na
een positieve evaluatie mochten in het tweede
projectjaar 60 studenten deelnemen, kwamen er
studenten van de richtingen horeca en toerisme bij
en werden er aparte activiteiten ondernomen zoals
het organiseren van themadagen.

Aangrenzend informeren
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Keuzebegeleiding Onderwijs Arbeid
Provincie Zeeland (SKOA) Samenwerkingsinitiatief Studie- en Beroepskeuze
– Opleiding en Arbeidsmarkt te Eeklo
199.050 ECU
99.525 ECU
1991-1993

Ook dit project speelde in op de Europese ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt en de aansluiting van het onderwijs hierop. Om de
leerlingen/cursisten voor te bereiden en te begeleiden op de
eengemaakte Europese markt, was er extra voorlichting nodig via
informatheken en beroepsmanifestaties.
Bestaande audiovisuele programma's die nodig waren voor de
beroepeninformatiecentra werden geïntegreerd en op elkaar
afgestemd. Daarnaast werden ook nieuwe programma’s
ontwikkeld.
In het najaar van 1995 werd het project afgesloten met een Euregionale
beroepenmanifestatie in de Vlaanderenhal in Sas van Gent. De manifestatie kon rekenen op
een groot aanbod aan geïnteresseerde standhouders. Opleidingsinstituten, intermediairen en
anderen presenteerden zich tijdens de tweedaagse bijeenkomst.

Thema 5

Milieubeheer

Gebiedsgericht Milieubeleid
Projectleider
Partners

Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Provincie Oost-Vlaanderen
Provincie Zeeland, vertegenwoordigers van Oost-Vlaamse en Zeeuwse
gemeenten, Kring van werkgevers Zeeuws-Vlaanderen, Havenschap
Terneuzen, Zeeuwse Milieu Federatie,Vlaamse milieuadministratie, Koning
Boudewijnstichting, Benelux, Vlaamse Milieubeweging
335.049 ECU
167.525 ECU
1992-1995
Met behulp van een nieuw geïntegreerd milieubeleid werd de
milieuproblematiek in de Kanaalzone Gent-Terneuzen door
dit project aangepakt. Deze benadering werd al eerder
toegepast in de Nederlandse milieuplannen. Vlaanderen
kende dezelfde problemen en men dacht er dus aan om de
Nederlandse systematiek grensoverschrijdend uit te breiden.
Aan de Zeeuwse kant van de Kanaalzone waren de knelpunten al verregaand gedefinieerd. In samenwerking met het
bureau SME heeft de Belgische zijde zich ingespannen om
op korte termijn eveneens een plan te ontwikkelen.
Het startdocument 'ROM-project Kanaalzone' bevatte alle
noodzakelijke elementen betreffende economie, ruimtelijke
ordening en milieu. Er werd een stuurgroep voorzien waarin
beleidsverantwoordelijken van provinciaal, regionaal, en
lokaal niveau zetelden. Een ambtelijke projectgroep bereidde
alle stukken van de stuurgroep voor. Het project werd
afgerond met de aflevering van een startdocument, waarin de
uitwerking van een streefbeeld centraal stond.
Binnen Interreg II werd in het project ROM Gentse
Kanaalzone verder gewerkt en werden vanuit het
startdocument concrete investeringen in de Kanaalzone
gedaan. Jaren later concludeerde de Scheldemondraad op
zijn themadag Gebiedsgericht Beleid dat het gebiedsgericht
werken binnen Euregio Scheldemond door dergelijke
initiatieven goed was ontwikkeld en als voorbeeld kon dienen
voor andere grensgebieden.

PROSA
Projectleider
Partners

Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Provincie Oost-Vlaanderen
Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat Zeeland, Ministeries van VROM,
Economische Zaken, Middenstand en Energie en Openbare werken, OVAM,
VMM, Stad Gent, GOMOV, Universiteit Gent/Erasmus universiteit
538.426 ECU
269.213 ECU
1991-1994

Dit project richtte zich op het preventief onderzoek gericht op afval- en emissiereductie in het
Scheldebekken bij KMO/MKB-bedrijven. Het belangrijkste uitgangspunt was dat de
industriële afvalstromen bij de bron moesten aangepakt worden.
In de eerste fase werd een onderzoek door twee onderzoeksteams van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit
Gent uitgevoerd. De resultaten van de studie wezen de
bedrijven op de milieuvoordelen van een verbeterde afvalpreventie, waarbij er een vermindering van 30% tot 60%
gerealiseerd kon worden. Ook financieel waren er voordelen,
mits een kostenverlaging.
De tweede fase selecteerde de bedrijven die in aanmerking
kwamen voor de invoering van het concept. Ook dit onderdeel
leverde een diversiteit aan mogelijkheden voor reductie van de
milieubelasting op.
In de publicaties 'Bedrijfsevaluaties PROSA, een jaar later' en 'Wegen naar preventieve
milieuzorg' zijn de voorwaarden voor de invoering verder omschreven. Om het project af te
sluiten, werd beslist om de opgedane kennis te verspreiden naar andere bedrijven. Zo is het
handboek 'Preventie van afval en emissies in bedrijven' opgesteld, onder begeleiding van de
folder 'Afval: voorkomen is beter dan verwerken'.
In het najaar van 1995 is er ten slotte een trainingssessie georganiseerd voor KMO/MKBbedrijven, in samenwerking met de universiteiten van Gent en Rotterdam.

Cursusfaciliteiten land- en tuinbouw
Projectleider
Partners

Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Praktijkschool mechanisatie en open Teelten
Provinciaal onderzoekscentrum West-Vlaanderen, Provinciaal Proefcentrum
voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen, Interprovinciaal Proefcentrum
aardappelteelt, Informatiecentrum automatisering akkerbouw, agrarisch
opleidingscentrum Zeeland
83.000 ECU
41.500 ECU
1993-1995

Om land- en tuinbouwers de mogelijkheid te geven hun kennis zoveel mogelijk op een
grensoverschrijdende manier uit te breiden, werden diverse gespecialiseerde cursussen en
voorlichtingsfaciliteiten ontwikkeld. Waar mogelijk is samengewerkt met de projecten
Samenwerking Tuinbouwveilingen en Uitwisseling Tuinbouwcentra.
Er waren 150 deelnemers aan vier cursussen rond de teelt, de bewaring van aardappelen en
een cursus vollegronds-groenteteelt. Er werden zowel Vlaamse als Nederlandse docenten
en cursisten betrokken.
Uit de evaluatie bleek dat structuur en
financiering van cursussen in België en
Nederland zeer verschillend is. Daarom startte
het project met een inventarisatie van
knelpunten, om de cursussen beter te kunnen
organiseren.
De deelname aan deze cursussen was, vooral
voor de aardappelcursussen, beter dan
verwacht. De inzet van de expertise over de
grens en het contact met buitenlandse
collega's werd bijzonder op prijs gesteld.

Thema 6

Innovatie en technologietransfer

Technologiemanifestatie
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Innovatiecentrum Zeeland
GOM Oost-Vlaanderen, GOM West-Vlaanderen
250.000 ECU
125.000 ECU
1991-1995

Tijdens Interreg I werden de potenties van de Euregio op de technologiegebieden Milieu,
Energie en Telematica in kaart gebracht. Daarnaast zijn ook bedrijven en kennisinstituten
met elkaar in contact gebracht om samenwerking en uitwisseling te bevorderen. De basis
voor innovatie en verdere diversificatie werd zo versterkt.
Om al deze positieve evoluties en potenties van de Euregio bij een groter
publiek bekend te maken, werd een eerste publicatie gemaakt en heeft
promotie plaatsgevonden. Er werd een milieutechnologiewijzer gemaakt
waarin alle adviesbureaus, bedrijven en kenniscentra werkzaam op
milieugebied, terug te vinden zijn.
In de tweede fase werden technologievelden zoals biotechnologie en
telematica, geïnventariseerd en toegankelijk gemaakt voor
MKB/KMO's. Een bijeenkomst bracht 33 bedrijven samen en de
technologiewijzer werd bij 92 bureaus, bedrijven en instellingen
bekendgemaakt.
De studiedag Telematica werd bezocht door 49 bedrijven en instellingen. Bewustwording en
potenties van telematicatoepassingen stonden centraal binnen dit thema.
Vanuit dit project werd intensief samengewerkt met een ander Interreg-project in diezelfde
periode: KMO-fonds.

Europese Technologiefondsen
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

GOM Oost-Vlaanderen
GOM West-Vlaanderen, Innovatiecentrum Zeeland
225.000 ECU
112.000 ECU
1991-1994

Om de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor KMO's en MKB's in te ondersteunen
wilde dit project de samenwerking tussen de verschillende instellingen en fondsen
stimuleren. De initiatiefnemers hebben hulp gegeven bij het verkrijgen van informatie over de
EG-technologiefondsen, het vinden van partners en het gezamenlijk indienen van voorstellen
bij de fondsen.
Naast de metaal- en voedingssector zijn ook de
kunststof- en rubbersector benaderd om te zien hoe
groot hun belangstelling is om samen te werken. Eerst
werd er aandacht geschonken aan de voorlichting en
het advies over de mogelijkheden van Europese
technologiefondsen. Daarna werd per industriële
sector een mailing uitgevoerd naar Europese
programma's zoals LIFE, SAVE en APAS. Er zijn ook
bijeenkomsten georganiseerd en bedrijven bezocht.

Voor geïnteresseerden werden tot slot
samenwerkingspartners gezocht. Dit project werd door
de partners gekoppeld aan het project KMO-fonds om nog effectiever te kunnen werken.

Uitwisseling Tuinbouwcentra
Projectleider
Partners

Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Provinciaal Onderzoek- en Voorlichtingscentrum Land- en Tuinbouw
Proeftuin voor Industriële Groenten, Proefcentrum voor de Sierteelt,
Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt, Proefstation voor de
Fruitteelt, Proefboerderij Rusthoeve, Vereniging Naar Beter Fruit, Proeftuin
Noord-Brabant
280.000 ECU
140.000 ECU
1991-1994

Een geautomatiseerde informatie-uitwisseling tussen diverse land- en tuinbouwkundige
proefcentra moest volgens dit project leiden tot een snelle en homogene verwerking van
elkaars proefresultaten. Om dat te bereiken werd eerst de wijze van resultaatverwerking op
elkaar afgestemd. Daarna werden de onderzoeksmethoden aangepakt.
Het project omvatte twee onderdelen.
Het informaticagedeelte maakte
communicatie tussen de centra mogelijk.
In deze eerste fase werd ook nagegaan
welke de beste communicatievorm was
en welke soft- en hardware daarbij
noodzakelijk bleek. Ook de
organisatorische knelpunten werden in
kaart gebracht. In de tweede fase werd
een piloot-project ontwikkeld waarbij
deze communicatie-middelen en methoden uitgetest zijn. Deze proeven
werden uitgevoerd met behulp van testgegevens voor een aantal teelten, zoals bij
aardappelen, volle-veldgroenten, sierteelt en fruitteelt.
Bij de afsluiting van het project werd een model ontwikkeld op basis van het AROC-concept.
Beveiliging en uitwisselbaarheid waren hier de hoofdthema's. Het project legde met zijn werk
de basis voor een verdere praktische samenwerking en afstemming tussen diverse
instellingen.
In het project is samengewerkt met twee andere projecten: Samenwerking
Tuinbouwveilingen en Cursusfaciliteiten Land- en Tuinbouw.

KMO-fonds
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

GOM West-Vlaanderen
GOM Oost-Vlaanderen, Innovatiecentrum Zeeland
229.000 ECU
114.500 ECU
1992-1994

Dit project heeft geprobeerd om KMO/MKB-bedrijven aan te zetten om
samenwerkingsplannen te maken. Een andere belangrijke doelstelling van dit fonds was het
finaal steunen van de KMO's bij de uitbouw van hun coöperatie. Deze intenties werden
ondersteund door het inzetten van externe consultants.
Er werd reclame gemaakt voor het Fonds door een nieuw
ontworpen folder, mailings, persnota's en activiteiten. Er
werden zo’n 2.200 folders verzonden naar belangstellenden.
De activiteiten werden georganiseerd in samenwerking met
de projecten Toeleveringsactiviteiten en
Bedrijvencontactdagen, Technologiemanifestatie en
Europese Technologiefondsen.
Voor de subsidieaanvragen bij het fonds werden
standaardformulieren ontworpen. De projectgroep nam zelf
de beslissingen over de aanvraagdossiers, waarbij elf
aanvragen voor financiële steun zijn ingediend.

Thema 1

Fysieke infrastructuur

TMVW-Delta
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

TMVW
Delta Nutsbedrijven
220.002 ECU
100.000 ECU
1995-1997
Dit project realiseerde met de bouw van een
pompstation de nodige infrastructuur om drinkwater
aan beide kanten van de grens te verzekeren. Het
drinkwater, geproduceerd door Delta, komt voor een
deel terecht in het distributienet van de TMVW. Met
behulp van deze koppeling kan het nutsbedrijf de klant
een perfecte levering garanderen, tegen lagere kosten.
Naast een hogere bedrijfszekerheid kozen de
waterleidingnetten ook voor een efficiënte en praktische
aanpak om iedereen te voorzien in drinkwater.

De internationale koppeling was halverwege de jaren 90 in
grensoverschrijdend opzicht revolutionair: op deze manier kon drinkwater worden geleverd
via het waterleidingnet het dichtst bij huis, ook als dat over de grens was gelegen.

Rivier- en watertoerisme
Projectleider
Partners

Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Provincie West-Vlaanderen
Provincie Oost-Vlaanderen en Zeeland, Ministerie Economische Zaken
Nederland, gemeenten Gavere en Jabbeke, stad Oudenburg, Promotie
Binnenvaart Vlaanderen
476.568 ECU
238.284 ECU
1996-2001

Het rivier- en watertoerisme in de Euregio Scheldemond werd door dit project verder
uitgebouwd om zo de recreatiemogelijkheden op verschillende vlakken uit te breiden.
In aansluiting op het Interreg I-project Riviertoerisme werden verschillende werken
uitgevoerd. Door het aanbrengen van meer aanmeermogelijkheden, zoals in Jabbeke,
Oudenburg en Gavere, kreeg de pleziervaart een positieve extra.
Ook de Oosterschelde werd aantrekkelijker gemaakt. De
sportduiker kreeg er meer locaties en faciliteiten
aangeboden. Drie nieuwe duikcorridors werden
aangelegd, voorzien van de nodige praktische uitrusting
zoals parkeervoorzieningen, toiletten en zitbanken.
Deze nieuwe toeristische mogelijkheden werden
voorgesteld en aangeboden via verschillende promotieactiviteiten. Er werd reclame gemaakt voor het water- en
riviertoerisme op 'Euronautics' en de 'Belgian Boat Show',
samen met de verspreiding van een watersportgids
genaamd 'Delta'. De watersport in de drie provincies werd
ook nog eens voorgesteld via een diareportage in
samenwerking met fotograaf Daniël De Kievith.
De verschillende acties van dit project hebben zo bijgedragen tot een heropleving en frisse
wind wat betreft waterpret in de verschillende regio's.

Revitalisering kust
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Provincie West-Vlaanderen
Provincie Zeeland, stad Blankenberge, gemeente Schouwen-Duiveland,
Toerisme Vlaanderen
1.950.000 ECU
962.500 ECU
1998-2001
De kust is een van de belangrijkste pijlers in de
Vlaamse en Zeeuwse toeristische sector. Om het
toerisme in deze regio's te stimuleren werd er
besloten te investeren in verschillende projecten. In
Schouwen-West werd een monumentale boerderij op
duurzame wijze gerestaureerd en omgevormd tot een
recreatief milieucentrum. 'Ecoscope' opende zijn
deuren op 31 mei 2000. In samenwerking met
stichting 't Gors zijn er elke dag activiteiten voorzien.
Verder worden er in het centrum ervaringsplaatsen
aangeboden die werklozen of voormalige
gedetineerden terug op de arbeidsmarkt integreren.

De tweede investering werd uitgevoerd in Blankenberge. Men koos ervoor om het
kopgebouw en de rondgang van de pier te restaureren. Het eindresultaat werd een actuele
expositieruimte op een unieke locatie.
Naast de materiële aanpak was er ook aandacht voor de promotie van de kust. Er werd een
reclameplan uitgewerkt door Westtoerisme, Toeristisch Bureau Zeeland, Nederlands Bureau
voor Toerisme en Toerisme Vlaanderen, hoofdzakelijk gefixeerd op de Duitse markt. Nog
altijd zijn Blankenberge en Schouwen-Duiveland zeer populair bij Duitse toeristen.

Ecotoerisme
Projectleider
Partners

Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

WVT
Provincies Oost-, West-Vlaanderen, en Zeeland, Toerisme Oost-Vlaanderen,
het Zeeuwse Landschap, De Kaaihoeve, stad Damme, Westtoerisme, de
Zeeuwse Milieufederatie, Toerisme Vlaanderen
879.176 ECU
439.587 ECU
1998-2001

Het eco-aspect van de toeristisch-recreatieve potenties in de Euregio werd door dit project
meer uitgewerkt en in de verf gezet. De natuur als toeristisch product was een piste die nog
te vaak werd genegeerd. Het ontwikkelingsplan bestond uit een informatief, infrastructureel
en promotioneel onderdeel.
Het eerste luik voorzag de installering van drie
bezoekerscentra. 'Huyse de Grote Sterre' in Damme
opende zijn deuren als het eerste volwaardige
bezoekerscentrum. Daarna volgden centra in Eeklo en
Sluis-Aardenburg. Met het tweede deel werd het onthaal
in de drie provincies uitgebreid. Met infoborden, rustbanken en picknickplaatsen werd het ecotoerisme
aantrekkelijker gemaakt. Voor de vogelliefhebbers
installeerde men kijkhutten en –wanden voor natuurobservaties. Het derde en promotionele onderdeel van dit
project bestond uit verschillende initiatieven.

Er werden 4 eco-arrangementen ontwikkeld in samenwerking met het project
Plattelandstoerisme. Uiteindelijk werd geopteerd om het arrangement 'Ganzen en
Watervogels' uit te werken. Er werden brochures en papieren draagtasjes ontworpen. Er
werden vanuit de centra ook fietsontdekkingstochten aangeboden. Al deze acties werden
voorgesteld door middel van advertenties, website en een TV-reportage gemaakt door
Vlaanderen Vakantieland.

Sfeerverlichting en parkeerverwijssysteem
Sluis/Blankenberge
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Stad Blankenberge
Gemeente Sluis-Aardenburg
393.190 EUR
196.594 EUR
1999-2001

Door het aanbrengen van een beter parkeer-, fiets- en wandelverwijssysteem wilde men het
toerisme in Blankenberge en Sluis-Aardenburg bevorderen.
De aanwezigheid van voldoende parkeermogelijkheden zorgt
voor een vlotte doorstroom van toeristen die komen en gaan.
Onder het motto ’ook het oog wil wel wat’ werd naast het
verbeteren van de aanwezige systemen de sfeerverlichting in
beide steden aangepakt.

RSD-GIS
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Provincie Oost-Vlaanderen
Provincie Zeeland, steden Brugge en Gent
152.919 EUR
76.456 EUR
1999-2001

Dit project streefde naar een hulpmiddel voor bedrijvenwerving, dat als instrument kon
dienen voor alle partners van de Rijn-Schelde-Delta. De databank, ontwikkeld binnen het
project, bevatte informatie over bedrijventerreinen met een oppervlakte van minimum
5 hectare. Vooral de water-gebonden
terreinen waren binnen de databank
belangrijk. Een parallel project in het
Benelux Middengebied had ervoor gezorgd
dat het systeem gegevens bevatte van de
zes provincies van Rijn-Schelde Delta,
naast Zeeland, Oost-Vlaanderen en WestVlaanderen ook Zuid-Holland, NoordBrabant en Antwerpen.
Op deze manier kon een potentiële koper
belangrijke gegevens opvragen die van
belang zijn bij de aankoop van een bepaald
terrein in een van de deelnemende
provincies. Deze GIS-databank was te bezichtigen via de website MainPort Delta. Het
resultaat werd op een studiedag over de problematiek van bedrijventerreinen officieel
voorgesteld.

Thema 2

Economische, wetenschappelijk-technologische samenwerking

Plato
Projectleider
Partners

Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Kamer van Koophandel Dendermonde
Kamers van Koophandel en Nijverheid Gent, Waasland, Noord-WestVlaanderen en Oostende, Kamers van Koophandel en Fabrieken voor
Zeeuws-Vlaanderen en Midden- en Noord-Zeeland
446.757 ECU
148.697 ECU
1996-1999

Om de kennis en managementvaardigheden van KMO/MKB-bedrijven te vergroten
organiseerde dit project grensoverschrijdende kennisoverdracht tussen grote en KMO/MKBbedrijven. Zo kwam men meer te weten over procedure-ontwikkeling en technologie,
management, wetenschappelijk onderzoek, productie, commercialisering en
exportbevordering.
Om deze overdracht zo efficiënt mogelijk te organiseren
werden er verschillende activiteiten ondernomen. Nadat
er peterbedrijven en werkgroepen werden geselecteerd,
zijn opstartbijeenkomsten, collectieve sessies en
individuele begeleiding georganiseerd. Een databank
genaamd Netweter gaf de mogelijkheid om naast die
activiteiten met elkaar te kunnen corresponderen. Dit
project bestond uit twee cycli. Bij de eerste cyclus werkten
92 bedrijven mee, de tweede cyclus telde 74 deelnemers.
Op 1 september 1999 werd het project succesvol afgerond.

Horizon
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

EROV
Instituut van het Midden- en Kleinbedrijf Zuid-West-Nederland,
Vormingsinstituut voor KMO’s
517.514 ECU
138.371 ECU
1996-1998

Met het oog op een duurzame verbetering van het bedrijfsmanagement werd met dit project
gestreefd naar een professionalisering van het MKB/KMO-bedrijfsbeleid. De partners deden
dat aan de hand van onderzoek naar, en de realisatie van samenwerkingsverbanden tussen
bedrijven aan beide kanten van de grens.
Dertig bedrijven werden geselecteerd: zestien uit Oost-Vlaanderen, veertien uit WestVlaanderen en twaalf uit Zeeland. Ze namen deel aan groepsbesprekingen en
themabijeenkomsten. Een individuele begeleiding zorgde meteen ook voor een verbetering
op maat.

Stimulering Innovatie en Technologiesamenwerking MKB/KMO I en II
Projectleider - I
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Syntens
GOM’s Oost- en West-Vlaanderen
285.268 ECU
134.076 ECU
1997-1998

Projectleider - II
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Syntens
GOM’s Oost- en West-Vlaanderen
548.000 ECU
274.000 ECU
1998-2000

Het stimuleren van samenwerking tussen bedrijven kan leiden tot nuttige en winstgevende
product- en marktcombinaties. Individuele sterkten gecombineerd met een grensoverschrijdende samenwerking kan resulteren tot productinnovatie. De eindbalans van dit
project heeft die stelling bewezen. Met stimuleringssubsidies en de MKB-vlechtwerkenmethode werden de deelnemende bedrijven aangespoord tot actie.
In 1997 werd nog relatief kleinschalig gestart met het eerste project. Bij 62 bedrijven werden
quickscans uitgevoerd en er werden aanvullende technologische adviezen gegeven. 23
kernbekwaamhedenscans en marktkansen-scans werden afgerond. In het kader van het
project vonden 2 bijeenkomsten plaats, waaraan in totaal 37 bedrijven deelgenomen hebben.
Dit initiatief leidde uiteindelijk tot 7 samenwerkingsvormen, waarvan 2 operationele clusters,
2 opdrachten, 1 joint venture, 1 toeleveringscontract en 1 agentschap.
Het innovatievermogen van individuele bedrijven kon na dit eerste project nog zeker
verbeterd worden. In het 2e project wou men door middel van meer technologische adviezen
én innovatie-actieplannen zorgen voor een nog grotere stimulans. Samenwerking tussen
bedrijven en kennisaanbieders moesten verder worden ontwikkeld om innovaties tot stand te
brengen.
In het tweede project hebben 200 bedrijven deelgenomen. 27 ervan hebben van een extern
consultancybureau een advies ontvangen over een technologisch knelpunt en 50 bedrijven
namen deel aan de gesprekken. 30 bedrijven hebben plannen gemaakt voor samenwerking.
Op het moment van afsluiting van het project waren er zeven samenwerkingsprojecten
gerealiseerd.
De activiteiten van dit project werden telkens druk bijgewoond zoals de bijeenkomsten in
Brugge ('Stimulering Innovatie en Technologiesamenwerking') en Terneuzen ('Elektronisch
zakendoen in de Euregio Scheldemond').
Daarnaast werd er in totaal 72.000 Euro toegekend aan verschillende concrete innovatieprojecten: 'Ontwikkeling van de Thermo Snap', 'Ontwikkeling Free Farma module',
'Ontwikkeling van een taxifiets met een electronische hulpmotor', 'Ontwikkeling van een
beveiligde fietsenstalling', …

Euregionaal Zakendoen
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Kamer van Koophandel Zeeland
Kamer van Koophandel Midden- en Noord-Zeeland, Kamer van Koophandel
en Nijverheid Gewest Gent-Eeklo
726.892 ECU
218.688 ECU
1996-2001

Om de ondernemingszin in de Euregio te stimuleren wilde men bij dit project de
ondersteuning, diensten en informatie van de Kamers openstellen. De grensbarrières
werden zo verminderd waardoor de prestaties van bedrijven konden verbeteren. Het project
bestond uit drie delen: informatie en voorlichting, business to business en uitbesteding.
Wat het informatiedeel betreft werden verschillende acties gerealiseerd; waaronder het
'Katern in Kamerkranten' en de brochure 'Euregio in cijfers'. Om met de technologische
vooruitgang mee te gaan werd in de loop van het project gekozen voor de realisatie van een
website. Hiervoor werden de krachten gebundeld met het project Plussen en Minnen. Beide
projecten hadden samen een website opgezet waarop sociaal-economische gegevens over
de drie provincies te raadplegen waren. De andere onderdelen van dit project liepen wel wat
vertraging op. De activiteiten rond de exportsociëteit en het opmaken van overzichten van de
bestaande netwerkrelaties werden toch voltooid, met succes.
Bij de themagerichte voorlichtingsbijeenkomsten en het spreekuur voor
ondernemers was er soms minder respons, waardoor men koos
voor een andere aanpak. Die hield in dat er lijsten met
deskundigen uitgewisseld werden tussen de Kamers. Voor elk
specifiek onderwerp weet men nu bij de deelnemende Kamers wie
moet gecontacteerd worden voor het beantwoorden van vragen.
Tijdens dit project ontwikkelde men bovendien een interessant
proefschrift. Dr. Henk van Houtum toonde in 'The Development
of Cross-Border Economic Relations' aan dat de grens tussen
Zeeland en Vlaanderen een enorme invloed uitoefent op de
intensiteit van het grensoverschrijdende zakendoen. Meer
kennis in verband met de economie, cultuur en samenleving in het
buurland kan ondernemers enorme kansen bieden voor grensoverschrijdend zakendoen.
Het derde en laatste initiatief, uitbesteding en toelevering, liep eveneens vertraging op.
Halverwege 1999 is er daarom voor de individuele bedrijvenmatching een persoon
aangetrokken die de ondernemers moest proberen samen te brengen. Dit onderdeel liep
zeer goed en was heel succesvol.

Plattelandstoerisme
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Toerisme Oost-Vlaanderen
Provincies Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland, WVT, Westtoerisme,
Rijksconsulentschap EZ, Toerisme Vlaanderen
476.568 ECU
238.284 ECU
1997-2001

Om de economische leefbaarheid van het platteland te versterken werden bij dit initiatief
verschillende stappen ondernomen, met als doel het toeristisch en recreatief
plattelandsproduct levendig te houden. Zo zijn er arrangementen uitgewerkt rond
verschillende thema's zoals natuur en cultuur. Voor de plattelandsarrangementen werd een
brochure ontworpen. Daarnaast werden de recreatiedomeinen en wandel- en
autoroutenetwerken uitgebreid en vernieuwd. Concreet zijn er in 2000 tien nieuwe
wandelroutes ingehuldigd.
Om het plattelandstoerisme niet enkel op structureel vlak te ondersteunen, werden er
subsidies voorzien voor het ontwikkelen van businessplannen voor kersverse bedrijven in het
verblijfstoerisme. Negen Zeeuwse en vijf Oost-Vlaamse ondernemingen kregen daarvoor
goedkeuring.

Al deze maatregelen werden voorgesteld aan het grote publiek door middel van de
promotionele initiatieven. Er werd een eigen herkenbaar logo ontworpen, samen met een
wervende brochure en 4 praktische gebruikersgidsen. Bedoeling was het plattelandstoerisme
in de regio’s Waasland, Meetjesland, het Brugse Ommeland en Zeeland te stimuleren. Het
zijn leuke publicaties geworden, met toffe ideetjes om er eens tussenuit te knijpen, zie ook
op www.plattelandstoerisme.net. Naast de brochures werd ook in tijdschriften geadverteerd
om de arrangementen aan te prijzen.
Ten slotte werd het promotionele onderdeel van dit project afgesloten met evenementen,
zoals 'Zappen op het platteland', 'De Smaêk van Zeeland' en 'Week-end van het
plattelandstoerisme in het Meetjesland'.
Binnen Plattelandstoerisme werd nauw samengewerkt met het project
Plattelandsontwikkeling, dat handelde rond opleidingen voor activiteiten op het platteland.

GIES marktonderzoek
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

ROC Westerschelde
KaHo Sint-Lieven, Hogeschool West-Vlaanderen
37.834 ECU
18.000 ECU
1998

Met dit marktonderzoek wilde men nagaan of er nood is aan multimediale onderwijsmodules
voor het bedrijfsleven. Bij een gunstig antwoord op die vraag wou men een kennisinfrastructuur opbouwen via intra- en internet. Dit cursusmateriaal kon dan op afstand met hulp
van docenten aangeleerd worden.
Bij het afronden van het onderzoek kwam men tot de
conclusie dat de trainingsbehoeften via internet in 1998
nog te klein waren om tot concrete acties over te gaan.
Een aantal jaar later werden wel onderwijsmodules
ontwikkeld. Dit gebeurde, specifiek voor de Kanaalzone
Gent-Terneuzen, via het Interreg III-project Riton.

Milieustations pleziervaart
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Provincie Oost-Vlaanderen
Provincies West-Vlaanderen en Zeeland
220.805 ECU
110.402 ECU
1998-2001
Het initiatief kadert in de stimulering van het
rivier- en watertoerisme. Eerder waren op
dat vlak de projecten Riviertoerisme en
Rivier- en Watertoerisme uitgevoerd.
Het doel van dit project was de vervuiling
van plezierboten tegen te gaan. Daarom
werd er gekozen om op drie strategische
plaatsen volledig uitgeruste milieustations
te plaatsen. Hier kan vuil sanitair water en
bilgewater (oliehoudend water) worden
overgepompt dat nadien op een verantwoorde
wijze wordt afgevoerd en verwerkt.

Voor dit project werden Vlissingen, Gent en Blankenberge van zo’n station voorzien. Deze
locaties dienden als voorbeeldfunctie voor de Euregio Scheldemond. De stations werden
uitgerust met de toen nieuwste technologische toepassingen, zo werden ze onder andere
voorzien van zonnecollectoren.
Tegenwoordig heeft wel elk haventje zo’n milieustation.

Promotie van streekproducten uit de
Euregio Scheldemond
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

EROV
Kamer van Koophandel Zeeland, Vormingsinstituut voor KMO’s
241.044 ECU
155.701 ECU
1999-2000

Ondernemingen begeleiden en ondersteunen om streekproducten uit de Euregio
Scheldemond te promoten en te verkopen op de buitenlandse markt. Dat was het doel van
dit project.
Eerst werden de 32 deelnemende bedrijven doorgelicht. Samen met de ontwikkeling van een
infofolder volgde daarop een marktverkenning in functie van hun behoeften.
Voor de uitvoering van het project in Noord-Frankrijk is de term ‘Bouche de l’ Escaut’
gebruikt, samen met een gloednieuw en toepasselijk logo. Er werd deelgenomen aan de
opendeurdag in West-Vlaanderen en de MIAM-beurs in Rijsel. Om deze missie naar Rijsel
voor te bereiden werd een infosessie rond zakendoen in Frankrijk ingericht.
Om de deelnemende bedrijven daarna in contact te brengen met
aankopers van de Noord-Franse grootdistributie en groothandel
werd een contactdag georganiseerd die plaatsvond in het
Franse Marcq-en-Baroeul. Meer dan 1.300 aankopers uit de
groothandel, grootdistributie en horeca uit Noord-Frankrijk
werden hierop uitgenodigd.

Om naast de betrokkenen ook buitenstaanders te informeren, werd er een website
ontwikkeld met uitleg over het initiatief en de bedrijven per productcategorie. Er werden links
gemaakt naar de websites van deelnemende bedrijven, als die er waren (1999!). Een
nieuwsbrief hield de projectpartners en de deelnemende bedrijven op de hoogte van de
voortgang van het project.

Qualimodo
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Kamer voor Handel en Nijverheid Dendermonde
Kamer van Koophandel en Fabrieken Zeeland, Kamer voor Handel en
Nijverheid Noorden West-Vlaanderen
478.189 ECU
191.275 ECU
1999-2001

Met het Qualimodo project hoopten de Kamers de kwaliteitszorg in bedrijven te verbeteren.
Dat werd gedaan volgens de 9 criteria van het 'European Foundation for Quality
Management'-model. Er werden zes informatiesessies georganiseerd. De 107 deelnemers
uit 89 bedrijven werden ingedeeld in 9 groepen van maximaal 10 bedrijven. Door middel van
bijeenkomsten onder de leiding van een quality-manager en consultant, werden de bedrijven
begeleid tot het einddoel: het voorleggen van een kwaliteitsplan.
Eén groep werkte rond de invoering van een kwaliteitssysteem op basis van
het EFQM- model. De andere groepen werkten rond de ISO 9001/2000-norm
als basis voor de uitbouw van hun systeem. Bij drie van deze groepen werd
gewerkt naar de certificatie toe, de andere groepen bouwden een eigen
systeem op. Door het beperkte aantal deelnemers uit de voedingsnijverheid
was het niet mogelijk een groep samen te stellen rond de HACCP-norm.
Deze bijeenkomsten gingen maandelijks door en werden om beurt bij de
deel-nemende bedrijven georganiseerd. Vooraf aan de groepssessies werd
voor elke groep ook een teambuildingsweekend georganiseerd.
De deelnemende bedrijven die zich ten volle hebben ingezet gedurende het project, kregen
bij de afsluiting een 'Qualimodo Award' als bekroning. Er werd ook een 'Qualimodo
bedrijvengids' gepubliceerd met daarin een netwerk van 90 bedrijven uit de Euregio
Scheldemond.

Aardappelmarkt en boerenbelang
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Interprovinciaal proefcentrum voor de Aardappelteelt
Producentenorganisatie Aardappelen
476.628 ECU
238.314 ECU
1998-2001

Dit project wilde komen tot een euregionaal prijsinformatiesysteem en modelcontract voor
consumptieaardappeltelers. Daarnaast wou men ook een onafhankelijk toetsingsinstituut
voor geschillen en een Kwaliteitsmonitoringsysteem creëren. Dit alles zou moeten zorgen
voor een intensieve en grensoverschrijdende samenwerking tussen organisaties van telers
en eventueel afnemers.
In de eerste fase werd het prijsinformatiesysteem uitgewerkt en bekend gemaakt. De
marktkennis wordt zo maximaal uitgewisseld
tussen de telers om zo te komen tot een
maximale transparantie van de markt. Dit
systeem, kortweg 'PISA', behaalde zijn doel. In
de tweede fase is er in overleg een modelcontract ontwikkeld waarvan de richtlijnen voor
de contractvoorwaarden gelden in de hele
Euregio. In deze fase werd ook een toetsingsinstituut en een geschillencommissie
opgericht.
Tot slot is er een Kwaliteitsmonitoringsysteem opgezet. Het systeem bestaat uit het maken
van analyses en van het nemen van stalen uit het veld, van tijdens het inschuren en tijdens
de bewaring. De resultaten van deze stalen leiden tot het opmaken van een gegarandeerde
kwaliteitsanalyse en een goedkoop systeem dat betrouwbaar is in de praktijk.

Kwaliteitsverbetering en professionalisering
van de recreatiebedrijven in Zeeland en België
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

NORT Zeeland
Campingfederatie CKVB, Provincies West-Vlaanderen en Zeeland
231.174 EUR
115.587 EUR
1999-2001

Door verdere ontwikkeling en scholing wou dit project de professionaliteit van de toeristischrecreatieve sector versterken. Op de terreinen milieu en scholing moesten ondernemers,
consulenten en organisaties binnen de sector toerisme en recreatie elkaar beter leren
kennen door het uitwisselen van kennis en ervaringen.
Het project omvatte drie luiken: een scholingsproject in Zeeland en Vlaanderen en een
gezamenlijk deel. Het initiatief kenmerkte zich door een zeer intensieve, persoonlijke
benadering van de doelgroep. Aan beide zijden van de grens zijn een aantal cursussen en
themagerichte bijeenkomsten georganiseerd. Er zijn ook een aantal doorlichtingen
uitgevoerd, zoals de klantenmonitor en milieudoorlichtingen.
Voorts waren er studiereizen en gespreksgroepen, onder andere rondom de resultaten van
een mysterycall-project en gastenenquêtes. Tijdens de ledendagen werden ervaringen
uitgewisseld.

Remediatie baggerspecie Avrijevaart
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

AMINAL
ORTI-Zeeland, SILT, Provincies Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland
1.029.555 EUR
326.492 EUR
2000-2001

Door de jarenlange ophoping van zware metalen en organische vervuilde stoffen was de
toestand van de waterlopen in de Euregio Scheldemond er eind jaren '90 sterk op achteruit
gegaan. Nochtans was de sanering van de waterlopen al vergevorderd en in bepaalde
gebieden voltooid. Maar een doorgedreven waterzuiveringsbeleid, waarbij nauwelijks
aandacht ging naar bodemsanering, heeft de verontreinigde waterbodem het ecologische
herstel van de waterloop aanzienlijk vertraagd.
Jarenlang hebben de financiële kosten en het beleid in de betrokken landen ervoor gezorgd
dat deze baggerspecie meestal in depots terecht kwam.
Nieuwe ontwikkelingen boden echter de mogelijkheid om
een overgroot deel van deze baggerspecie te reinigen
en voor hergebruik aan te wenden.
Het project werd opgestart om de nieuwe technieken uit
te testen op één specifieke waterbodem, de Avrijevaart.
De behandeling van de baggerspecie werd verzorgd
door twee bedrijven. Het resultaat van zuivering van de
baggerspecie door het bedrijf SILT verliep volgens
schema. Het onderdeel waarbij ORTI zorgde voor de
behandeling vlotte minder goed. Door problemen met
het grensoverschrijdend vervoeren van vervuilde specie
kreeg AMINAL de specie niet tot bij ORTI. Na twee
projectverlengingen werd het initiatief afgesloten.
Uit dit project is op te maken dat zelfs met de beste bedoelingen nationale regels rondom
wat wel en niet de grens mag passeren, het grensoverschrijdend samenwerken soms ernstig
kunnen frustreren.

Plussen en minnen
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Provincie Oost-Vlaanderen
Provincies West-Vlaanderen en Zeeland
52.000 EUR
25.500 EUR
1999-2001

Doelstelling van dit project was om sociaal-economische gegevens uit de Euregio
Scheldemond bijeen te brengen.
Omdat de statistische gegevens van de drie provincies vaak niet vergelijkbaar waren, werd
een website met een dataverzameling gelanceerd. Op die manier waren de cijfergegevens
voor het brede publiek toegankelijk.

Thema 3

Bescherming van het leefmilieu

Milieubewuste teelt
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

GOM West-Vlaanderen
GOM Oost-Vlaanderen, Kring van Werkgevers in de Kanaalzone ZeeuwsVlaanderen, Industriegroep Midden Zeeland, Provincie Zeeland
1.345.150 ECU
672.575 ECU
1996-1999

De concurrentiepositie van aardappel- en volle groentetelers kan versterkt worden door hun
aanbod deels aan te passen aan de vraag naar milieuvriendelijk geteelde producten. Om die
aanpassing te stimuleren deelde men dit project op in drie fases.
De markt werd in kaart gebracht door een werkplan en inventarisatie van de afzetkanalen op
te stellen. Vervolgens werden er contacten gelegd met afnemers en zijn er twee
teelthandleidingen verspreid. Eén voor de aardappelteelt en één voor de teelt van de
groentegewassen prei, spruiten, broccoli en witloof.
Als laatste was kennisverspreiding een belangrijk aandachtspunt. Er werden 21 activiteiten
op voorlichtingsgebied georganiseerd zoals excursies, registratiebijeenkomsten en
studieclubbijeenkomsten. De 21 deelnemende demonstratiebedrijven kregen
teeltbegeleiding en een individuele strategie met toegespitste actiepunten om milieubewuster
te kunnen telen. De doelstellingen werden behaald en positief verdergezet.

Milieu en KMO/MKB I en II
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

GOM Oost-Vlaanderen
Innovatiecentrum Zeeland, GOM West-Vlaanderen
317.300 ECU
158.650 ECU
1997-1998

Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

GOM Oost-Vlaanderen
Innovatiecentrum Zeeland, GOM West-Vlaanderen
527.100 ECU
267.050 ECU
1998-1999

Doel van dit project was de beschikbare kennis op het gebied van afval- en emissiepreventie
in te voeren bij het bedrijfsleven en de milieuproductiesector. Ook milieuzorgsystemen en
schone technologie waren van belang.
Het was destijds van groot belang dat het bedrijfsleven in contact kwam met milieukennisinstituten, zodat zij kosten konden vermijden gerelateerd aan afval en energie, konden
helpen het milieu schoon te houden en zich sterker bewust werden dat zij als kleine en
middelgrote bedrijven werkzaam zijn in één Euregio. Om de interesse in dit project te
stimuleren werd er een promotiefolder verspreid.
Er werden drie sectoren gecontacteerd; de metaalsector, de bouwsector en de vis- en
vleesverwerkingsindustrie. Er waren 21 deelnemende metaalverwerkende bedrijven, 11
bedrijven voor de bouwsector en 17 bedrijven werden doorgelicht in de vlees- en vissector.
Voor elke specifieke industrietak werd een checklist en factsheet opgemaakt. Om de
kennisoverdracht over te brengen, werden workshops georganiseerd, toegespitst op de
deelnemende sector. Na afloop werd er telkens een syntheseverslag opgemaakt per
industrietak.
In de laatste fase van het eerste project werd besloten om de promotiefolder aan te vullen
met een presentatie van de resultaten in een sensibilisatiebrochure. Ook voor andere
sectoren zoals textiel, hout, kunststof, de grafische sector, bakkerijen en transport werden
workshops en activiteiten georganiseerd.
Milieu en KMO/MKB II is het vervolg op dit eerste deel. Doel van deze actie was opnieuw de
beschikbare kennis op het gebied van afval- en emissiepreventie in te voeren bij het
bedrijfsleven en de milieu-productiesector. Ook milieuzorgsystemen en schone technologie
waren van belang. Verschillende doelstellingen waren om bedrijven nader in contact te
brengen met milieukennisinstituten, en intensiever te werken aan het milieu- en
grensoverschrijdend bewustzijn bij de kleine en middelgrote ondernemingen.

Natuur, milieu en burgers
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Consulentschap Natuur en Milieu-educatie
Provincies Oost- en West-Vlaanderen, Centrum voor
Natuurbeschermingseducatie
699.567 ECU
349.783 ECU
1997-2000

Om het respect voor de natuur te versterken wilde men de burgers attent maken op wat het
milieu allemaal te bieden heeft. Door het aanbieden van vorming wilde men vrijwilligers meer
inbreng en kennis geven. Dat werd onder andere gedaan door middel van gidsendagen en
opleidingsmodules waar informatie kon worden uitgewisseld. Een groot aantal scholingen en
excursies werden aangeboden aan onderwijsondersteunende ouders, docenten uit het
basis- en secundair onderwijs en natuurgidsen. Dit alles onder het thema 'Veldwerk en
Natuurzorg'. Dertig docenten namen deel aan de trainingsweekenden en er werden drie
vormings- en kennismakingsdagen georganiseerd. Deze werden door respectievelijk 80, 115
en 111 deelnemers bezocht.
Naast deze cursussen werd ook een wisseltentoonstelling ontwikkeld: 'Water, wind en
mensen boetseren het landschap'. Op basis van deze activiteit werd een handboek
tentoonstellingsbouw ontwikkeld en kregen de bezoekerscentra expositiepanelen tot hun
beschikking.
Een extra publieksbrochure met uitgebreide informatie over bezoekers- en NME- centra in de
Euregio moest nog eens het grensoverschrijdende karakter van dit project onderstrepen.
Voor de medewerkers van de centra werd een database met informatie van de
bezoekerscentra ontwikkeld. Daarnaast ontstonden er ecoteams in 29 gemeenten, verspreid
over de 3 provincies
Ter afronding werd er een rapport opgesteld met als titel 'Informatienetwerken in de NME,
inventarisatie en aanbevelingen'. De tijdens het project opgezette uitwisseling tussen NMEsteunpunten bleef ook na het project bestaan.

ROM Gentse Kanaalzone
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Provincie Oost-Vlaanderen
AROHM, AMMINAL, Provincie Zeeland, stad Gent, gemeenten Evergem en
Zelzate
410.520 ECU
205.260 ECU
1997-1999
ROM staat voor 'Ruimtelijke Ordening en Milieu'.
Kenmerkend is de samenhangende aanpak van
ruimtelijke en milieuaspecten. Het project in de
Gentse kanaalzone had als doel het ruimtelijk beleid,
het milieubeleid, het mobiliteitsbeleid en het
economisch beleid in het kanaalgebied beter op
elkaar af te stemmen. Het was een logisch vervolg
op het Interreg I-project Gebiedsgericht
Milieubeleid.
Voor het creëren van een strategisch plan en
een toekomstvisie voor de uitbreiding en
hertekening van het havengebied en het
omliggende landschap, werden verschillende
onderzoeken uitgevoerd. Studies met
betrekking tot de lokale luchtkwaliteit, de
externe veiligheidsrisico’s, wenselijke
verkeersinfrastructuren, de milieubelasting
van de zone en de leefbaarheid van de
dorpskernen.
Enkele van deze studies waren grensoverschrijdend om zo de Vlaamse en de
Nederlandse collectieve ruimteovereenkomsten
in elkaar te kunnen schuiven.

Die collectieve ruimteovereenkomst resulteerde uiteindelijk in een aantal ingrijpende
interventies die het budget van het Interreg-programma ver te boven gingen. Het ROMproject bevatte daarom naast elementen die een Europese bijdrage kregen ook onderdelen
die door de deelnemers zelf werden bekostigd.

Het project is zeer waardevol gebleken wat betreft het
ontwikkelen van een methode voor het duurzaam
beheer van de beschikbare ruimte. De Provincie OostVlaanderen paste diezelfde methode trouwens ook toe
bij de ontwikkeling van de Waaslandhaven.

In 1999 won Provincie Oost-Vlaanderen met dit project de Vlaamse Ruimtelijke
Planningsprijs. Aan de prijs was een bedrag verbonden van 5.000 Euro voor de plaatsing
van een kunstwerk dat het winnende project symboliseert en een link legt naar de leef- en
werkomgeving in de Kanaalzone. Dat werd het werk ‘Speybank’ van Luc Deleu.

In 2003, op de Scheldemondraad-conferentie ‘Gebiedsgericht Beleid’, werd uit het ROMproject lering getrokken voor wat betreft de meest efficiënte aanpak van gebiedenbeleid. De
drie Scheldemond-provincies hebben jarenlang vooropgelopen in deze beleidssystematiek.

Schone kreken
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Provincie Oost-Vlaanderen
Provincies West-Vlaanderen en Zeeland, gemeenten Maldegem, SluisAardenburg en Sint-Laureins, stad Damme, Waterschap Het Vrije van Sluis
1.185.556 ECU
399.359 ECU
1998-2001

Schone Kreken was het eerste uitvoeringsproject binnen het kader van het
Grensoverschrijdend Krekenbeleidsplan, dat werd ontwikkeld binnen Interreg I via het project
Onderzoek Krekengebied.
Dit project richtte zich op de verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit in het
grensoverschrijdend krekengebied in het gebied van het GOS (Sluis en aangrenzend
Vlaanderen). Zo was er de aanleg van een drukrioleringssysteem, dat aangesloten werd op
een zuiveringsinstallatie en de aanleg van verschillende kleinschalige zuiveringsinstallaties.
Alle doelstellingen van dit eerste initiatief werden bereikt. Nog binnen Interreg II, maar ook in
Interreg III volgden nieuwe concrete uitvoeringsprojecten.

Duurzaam herstel krekensysteem
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Waterschap de Drie Ambachten
Staatsbosbeheer Nederland, AMINAL, Provincie Oost-Vlaanderen
1.828.204 ECU
442.407 ECU
1998-2001

Dit tweede initiatief tot uitvoering van het Grensoverschrijdend Krekenbeleidsplan bestond uit
twee deelprojecten. Beiden kaderen binnen de gezamenlijke visie. Aan Nederlandse zijde
richtte men zich op het herstel van de Canisvlietsekreek en de Molenbeek. Aan Vlaamse
zijde werd gekozen voor de aanpak van de ecologische verbinding Isabellakanaal-Kanaal
Gent-Terneuzen. Waar Schone Kreken dus gesitueerd was in het westelijke VlaamsZeeuwse grensgebied, is Duurzaam Herstel Krekensysteem gericht op het middengebied, de
kanaalzone.
Doordat de waterloop Reigerskil sterk vervuild water ontving vanuit België werd beslist de
afwatering niet meer te laten gebeuren via de Canisvliet. Het water werd omgeleid, zodat het
direct bij een zuiveringsinstallatie terecht kwam. Daarnaast werden baggerwerkzaamheden
uitgevoerd om de kreekbodem te herstellen.
Het Vlaamse deelproject werd opgesplitst in
een achttal acties. Hoofdzakelijk werden
oeverherstellingen, damwanden, beplantingen
en vispassages uitgevoerd om locaties zoals
de Kapellepolderkreek, de Vrije Dijk,
Philippinedijk en Vlietbeek terug gezond te
maken. Daarnaast werd er door promotie
voldoende aandacht besteed om dit
grensoverschrijdend ecologisch project bekend
te maken.

Stadswallen-Steenen Beer
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Provincie West-Vlaanderen
Belgische Vogel- en Natuurreservaten, Staatsbosbeheer, Koning
Boudewijnstichting, Waterschap Hulster Ambacht, gemeente Hulst
190.572 ECU
95.286 ECU
1998-2001

Ook het project Stadswallen-Steenen Beer werd bedacht binnen het Grensoverschrijdend
Krekenbeleidsplan.
Aan Nederlandse zijde richtte men zich op het
herstel, en het toeristisch toegankelijk maken van
de Steenen Beer. Aan Vlaamse zijde richtte men
zich vooral op het herstel van de stadswallen van
Damme. Zowel in Hulst als in Damme werd
gestreefd de historiciteit net als de
natuurwaarden te herstellen en aantrekkelijk te
maken voor de toerist. Beide steden konden
daarbij veel van elkaar leren.
De Steenen Beer is een innundatiesluis (een sluis
om land mee onder water te zetten), die deel uit
maakte als verdedigingsmiddel van de gemeente
Hulst. Naast het herstel werd ook aandacht
besteed aan de natuurlijke inpassing in het
landschap.
Ook in Damme vond natuurlijk herstel plaats met inachtneming van landschappelijke
waarden. In tegenstelling tot de eerste twee uitvoeringsprojecten onder het
Krekenbeleidsplan (Schone Kreken en Duurzaam Herstel Krekensysteem) beperkte dit
project zich dus niet enkel tot milieu- en natuurdoelstellingen, maar bestond ook aandacht
voor landschappelijke inpassing.
De sluis bij Hulst en de stadswallen van Damme zijn gelegen aan eerder binnen Interreg
gefinancierde toeristische routes (Regionale Voorzieningen en Ruitertoerisme). Zo kon het
milieu en de natuur, het landschap en de toeristische sector profiteren van dit project.

Sanering drinkwaterwinningsgebied
Isabellapolder
Projectleider
Partners

Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Isabellapolder
Vlaamse Gemeenschap, Provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland,
gemeenten Kaprijke en Assenede, Delta Nutsbedrijven, Waterschap ZeeuwsVlaanderen
1.429.785 ECU
347.959 ECU
1999-2001

Dit deelproject past binnen de Tractaatovereenkomst tussen de Belgische en Nederlandse
overheid betreffende het Kanaal Gent-Terneuzen én was opgenomen binnen het
Grensoverschrijdend Krekenbeleidsplan.
Voor Nederland is het oppervlaktewater
van de Isabellapolder als
drinkwatergebied voorbehouden en aan
de Belgische zijde is er gestreefd naar
de levering van water van een zo goed
mogelijke kwaliteit.
Aan Vlaamse zijde plande men de
omleiding van het oppervlaktewater,
afkomstig van Lembeke, Kaprijke,
Oosteeklo en Bassevelde. Ook de
verbetering en beveiliging van de
drinkwaterkwaliteit en het milieu, zoals
rond de vervuilende dorpskern van
Bassevelde, kreeg aandacht. Aan
Nederlandse zijde werd er gestreefd naar een peilverhoging in de Angelinapolder in verband
met de buffering van het in de zomer noodzakelijk water.
Toch bleek het streven naar natuurvriendelijke oevers niet overal haalbaar te zijn. Behalve
deze uitzonderingen is het project toch naar tevredenheid afgerond.

Schone kreken II
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Sluis-Aardenburg, stad Damme, Vlaams Gewest, Waterschap Het
Vrije van Sluis, Provincie Zeeland
1.038.095 EUR
370.834 EUR
1999-2001

Het Grensoverschrijdend Krekenbeleidsplan hecht vooral belang aan de bescherming en het
herstel van de natuur en het landschap in het grensgebied. Dit laatste uitvoeringsproject van
het Krekenbeleidsplan binnen Interreg II bevatte drie deelprojecten; twee kleine
waterzuiveringsinstallaties, in Hoeke en Lapscheure, en in Sint-Pietersdijk te Sint-Kruis de
aanleg van een drukrioleringssysteem.
Doel van dit project is het voorkomen van lozingen in het oppervlaktewater van de dichtbij
liggende kreken, om zo ook een aanzienlijk betere oppervlaktewaterkwaliteit te bereiken.
Begin 2001 werd duidelijk dat er geen bouwvergunning was voor de werkzaamheden in
België. De hiervoor verantwoordelijke ambtenaar van het Vlaams Gewest had deze
toegezegd, maar werd vervangen. Zijn opvolgster weigerde de bouwvergunning te verlenen.
Het project is afgesloten zonder dat de beide kleine waterzuiveringsinstallaties werden
gerealiseerd. Na de succesvolle uitvoering van Schone Kreken (I), Duurzaam Herstel
Krekensysteem, Stadswallen-Steenen Beer en Sanering Drinkwaterwinningsgebied
Isabellapolder moest dus een eerste tegenvaller worden geïncasseerd in de
krekenprojecten. De partners hebben de beide waterzuiveringsinstallaties uiteindelijk alsnog
gerealiseerd, maar dan zonder Europese middelen.

Thema 4

Benutten menselijk potentieel

Werkgelegenheidsproject
woonwagenbewoners I en II
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

VMC Zeeland
Vlaams Overleg Woonwagenwerk
72.853 ECU
32.493 ECU
1997-1999

Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Vlaams Centrum Woonwagenwerk
Scoop
268.173 EUR
86.915 EUR
1999-2001

Via opleidingen wilde men met dit project de arbeidskansen van langdurig werkloze
woonwagenbewoners en Roma stimuleren. Er werden twee maatschappelijke werkers in
dienst genomen en het initiatief werd bekendgemaakt via huisbezoeken.
Er werden opleidingen gegeven voor vrachtwagenchauffeur, autokraanbediende, zelfstandig
ondernemerschap, schoonheidsverzorging en schoonmaaktechnieken.
Het eerste project zocht minstens 30 cursisten die actief
deelnamen. Aan die doelstelling werd in zeer ruime mate
voldaan. 67 mensen namen deel aan de opleidingen, waarvan bij
afsluiting van het project er 37 onmiddellijk geslaagd waren en
23 nog bezig waren hun opleiding af te ronden. 17 personen
stonden nog op de wachtlijst om te kunnen starten met een
opleiding.
Het vervolgproject, Woonwagenbewoners II, richtte zich enkel
nog op de doelgroep woonwagenbewoners. Gezien ze al sinds
lange tijd een trekkend bestaan leiden, is het analfabetisme heel
hoog en vormen zij procentueel een groot deel van de langdurig werklozen. Men wou
woonwagenbewoners met capaciteiten maar gemiste kansen, werk bezorgen. Het objectief
was om zowel in Nederland als in Vlaanderen telkens 50 cursisten op te nemen.
Naast de opleiding algemene ondernemersvaardigheden en vrachtwagenchauffeur was er
opnieuw veel interesse voor andere beroepsopleidingen, zoals,haarkapster, automechanica,
boekhouden, ...
Ook aan de doelstellingen van het tweede project werd in ruime mate voldaan.
Honderdvierenveertig woonwagenbewoners namen deel aan een opleiding. Vijftig personen
zijn geslaagd en drieënzestig personen waren aan het einde van het project nog bezig hun
opleiding af te ronden. Voor tien personen bestond het traject uitsluitend uit oriëntering en
begeleiding.

Plattelandsontwikkeling
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

CMO Waasland
Zeeland Studiecentrum, IPC Plant, Vorm
189.722 ECU
82.668 ECU
1997-1999

Plattelandsbewoners konden via dit project een opleiding volgen die paste binnen het kader
plattelandstoerisme dat toen in de kinderschoenen stond en meer en meer aan populariteit
won. Dit nieuw of aanvullend beroep kon men zelf kiezen. Er werden cursussen 'exploitant
plattelandstoerisme', 'landschapsbeheer(bossen, parken en groenzones)', 'commercialisatie
van eigen producten (kleinhandelaar)' en 'winkelbedrijf in
de plattelandskern' gegeven.
Er werd gestreefd naar vier cursussen, elk met
minimaal 15 cursisten. De uitvoering van het project
werd onderverdeeld in drie fasen. Om kandidaatcursisten te vinden werden er persnota's verspreid
en werden lokale besturen ingelicht. Met behulp van
diepte-interviews
werden
geïnteresseerden
geselecteerd.
De eindbalans bedroeg 59 geslaagde cursisten.
In samenwerking met het project Plattelandstoerisme
werd er gezorgd voor individuele trajectbegeleiding van de geslaagden en hun businessplan.
Er is ook informatie, evaluatie en bijsturing voorzien bij hun professionele activiteit.

Samenwerking vlassector
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Algemeen Belgisch Vlasverbond
Hoofdproductschap Akkerbouw Commissie Vlas
32.877 ECU
12.493 ECU
1999-2001

Om het behoud van de tewerkstelling in de vlassector te garanderen organiseerde dit
initiatief verschillende deelprojecten om kennis en opleiding uit te wisselen. Nadat de
opleidingsbehoeften werden geïnventariseerd, zijn er verschillende modules en
cursusmateriaal ontwikkeld. Er waren 4 modules: 'Teelttechniek',
'Management', 'Vezelbereiding' en 'Kwaliteitszorg'. Als
sluitstuk van deze module werd een handleiding
'Kwaliteitszorg in de vlassector' vervaardigd en een
taalmodule 'Frans voor vlassers en vlastelers'
opgestart. Deze module was volledig georiënteerd op
het uitwerken van een technische taalhandleiding
Nederlands-Frans.
Het project Samenwerking Vlassector is een mooi
voorbeeld van hoe Vlaanderen en Zeeland, regio's met
belangrijke werkgelegenheid in de vlasteelt, door samen te werken schaalvoordelen kunnen
behalen (door de opleidingen samen te bekostigen, worden de kosten voor de afzonderlijke
deelnemers beduidend kleiner). Voorheen zou men eerder in concurrentie-termen denken en
niet de kansen zien om samen op te trekken.

Loca Troc
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Loca Labora
ROC Westerschelde
296.482 ECU
112.070 ECU
1997-1999

Via een polyvalente leeropleiding gericht op de toeristische sector wilden Loca Labora en
ROC Westerschelde de tewerkstellingskansen van
laaggeschoolde langdurig werkzoekenden verhogen. Er
werden 3 modules aangeboden: 'onthaal/receptie',
'kamermeisje/poetshulp' en 'keukenhulp/zaalhulp'. Het project
startte met een analyse van de verschillende functies en
taakprofielen, waarna men een opleidings- en werkervaringspakket/programma heeft uitgetekend.
Om de deelnemers zo goed mogelijk te begeleiden werden
jobcoaches opgeleid. Er namen in het totaal 53 mensen aan
het project deel.
Doordat het certificaat van Loca Labora niet erkend werd, streefde men naar een
portfoliosysteem zoals in Nederland. Dat is een beoordelingssysteem dat beantwoordt aan
bepaalde, vastgelegde kwalificatievereisten. De deelnemers zouden zo eenzelfde diploma
krijgen als het beroepsonderwijs.
Het LOCA TROC project werd afgesloten met een druk bijgewoonde persconferentie in
Brugge. Er werd besloten om de samenwerking te evalueren in functie van toekomstige
projecten.

Grenzeloze zorg
Projectleider
Partners

Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

RVT Sint Jozef
Verzorgingstehuizen De Blaauwe Hoeve, De Brught, Emmaus, RVT SintVincentius, Zusters Kindsheid, OLV Ter Rive, Zeeuws-Vlaams Zorgoverleg,
Caritas Oost-Vlaanderen, Bezjaardenzorg OLV Der Zeven Weeën, Eurokans
324.100 ECU
98.450 ECU
1998-2000

Hoofddoelstelling van dit project was het opzetten van een interprovinciaal centrum voor
kwaliteit in de ouderenzorg in de Euregio Scheldemond. Met bijzondere aandacht voor het
aspect vorming, in die zin dat medewerkers uit de sector kennis aangereikt krijgen die
onmisbaar is bij het vervullen van hun functie in het andere land uit de Scheldemondregio.
In de eerste fase werden er 3 projectmedewerkers
aangesteld, samen met de opmaak van een website
en nieuwsbrief. De nodige kennis werd gebundeld in
een kwaliteitshandboek, met daarin alle werkmodellen betreffende kwaliteitszorg en werd verdeeld
onder een 45-tal instellingen.
Ook de bewoners uit de instellingen en hun familie
werden niet vergeten. Er was mogelijkheid tot
bewonersuitwisseling en men kon deelnemen aan
een officiële bewonersraad 'Grensoverschrijdende
Advies-raad voor OuderenZorg'.
Voor de medewerkers van de instellingen werd er
vorming en stage georganiseerd. Zoals onder andere PDL-cursussen (Passiviteiten
Dagelijks Leven) voor hulpverleners. Rond de wetgeving en het beleid in de zorgsector
werden er studies, enquêtes en brochures vervaardigd.
Het project werd afgesloten met het symposium 'Zorg over de grens, ook onze zorg' in
domein Puyenbroeck. Op dit symposium werd ook het tekstboek ‘Interreg - Grenzeloze zorg’
verspreid.

Amika
Projectleider
Partners

Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

W.O.K.
Bureau Passage, Compagnie de Sporen, De Sleutel, De Cruytenbergh,
Provinciaal Steunpunt Werkgelegenheid, Fracantinas, Psychiatrisch Centrum
Dr. Ghuislain
1.188.671 ECU
388.008 ECU
1998-2001

Mensen met een psychische aandoening hebben dikwijls de wens om deel uit te maken van
de arbeidersmarkt. Om hen daarin tegemoet te komen, wilde dit project passende
tewerkstellingskansen creëren door een goede mix te maken van de potenties van de
werknemer en de mogelijke werksituatie.
Om duidelijkheid te scheppen voor alle betrokkenen wat betreft de
projectdoelen en de deelnemers werd er een startbijeenkomst
georganiseerd. Ter voorbereiding van deze samenkomst werd een
vergelijkend onderzoek uitgevoerd door P. Bracke van de Vakgroep
Sociologie van de Universiteit Gent, naar de interorganisationele
netwerken van organisaties op het raakvlak tussen arbeid en zorg. Alle
betrokken partijen werden op de startbijeenkomst uitgenodigd.
Daarnaast streefde men naar een uitwisseling van het wettelijk kader bij
tewerkstelling van mensen met een psychische aandoening door
inventarisatie en analyse van de knelpunten in beide regio's.
Met dit project realiseerde men onder meer een verbeterde intake en ontwikkeling van
instrumenten voor analyse van stressfactoren tijdens het arbeidsproces.

BOEGI
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

ROC Westerschelde
KaHo Sint-Lieven, Hogeschool West-Vlaanderen, KU Leuven Campus
Kortrijk
262.704 EUR
118.218 EUR
1999-2001
Het gegeven dat de concurrentiepositie van
bedrijven steeds meer afhankelijk werd van
het hoge kennisniveau van de werknemers,
was het uitgangspunt van dit initiatief.
Werknemers die dit kennisniveau niet bezitten
liepen dus het risico hun baan te verliezen. Dit
project richtte zich specifiek op deze doelgroep. Door hen een opleiding via de
elektronische snelweg aan te bieden, wou
men het verschil tussen het beschikbare en
het vereiste kennisniveau overbruggen.

Er werden 5 modules ontwikkeld: ICT,
Veiligheid, Efficiënte communicatie met
gebruik van Outlook , Duits voor Techniek en Kwaliteitszorg. Naast deze opleidingsmodules
werden ook werkgroepen opgericht. De werkgroep Vormingsapplicaties richtte zich op de
ontwikkeling van de leeromgeving en –middelen, terwijl de werkgroep Training zich bezig
hield met het ontwikkelen van een begeleidingssysteem en didactische toepassingen.
De resultaten van het BOEGI-project werden voorgesteld tijdens een studiedag in KAHO
Sint-Lieven.

Stimulans
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Gemeente Axel
Rijksuniversiteit Gent, Provincies Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland,
FNV, Arbeidsvoorziening Zeeland
110.272 EUR
49.622 EUR
1999-2001

Om een bijdrage te leveren tot een duurzame oplossing voor de moeilijkheden bij de
grensoverschrijdende arbeid in de grensregio Euregio Scheldemond, wilde dit project het
sociale weefsel in beide regio's transparant maken. Dat met behulp van een permanente
samenwerking tussen de praktijkorganisaties in de regio’s door vooral het uitwisselen van
geïntegreerde juridische ervaringen en onderzoeksresultaten.
Een eerste conferentie vond plaats in Rijsel waar de resultaten
Pensioen
Interim
van het onderzoek van de deelnemende studenten (‘99-2000)aan
het publiek werden voorgesteld. Omdat Stimulans een spiegelproject is van het project Goja, dat uitgevoerd werd in de Euregio
West-Vlaanderen / Nord-Pas-de-Calais, werd hiervoor een
Overgang
inhoudelijke aanpassing gevraagd. De onderzoeksresultaten bevatten
Rechten
drie thema’s: de overgang van ondernemingen en rechten van de
werknemers, de grensoverschrijdende uitzendarbeid en de
complementaire pensioenstelsels en tewerkstelling.
Een tweede colloquium in Gent bracht de onderzoeksresultaten van de studenten van het
schooljaar 2000-2001. Er kwamen opnieuw drie thema’s aan bod: de sociale
zekerheidspositie van een werknemer (en niet EER-inwoner) bij grensoverschrijdende
tewerkstelling binnen de Europese Unie, de sociale zekerheidspositie van een zelfstandige in
geval van detachering binnen de Europese Unie, en het brugpensioen en grensarbeid.
Bij afsluiting van het initiatief werden er gemeenschappelijke juridische conclusies opgesteld
over de problematiek. Deze conclusies werden gepubliceerd en verspreid ten behoeve van
een ruim publiek in de grensregio.

Thema 5

Bevordering maatschappelijke integratie

Besturen met de buren
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Provincie West-Vlaanderen
Provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland
185.483 ECU
92.741 ECU
1998-2001

Om de samenwerking/afstemming tussen de openbare besturen uit de drie provincies vlotter
te laten verlopen, bood men mandatarissen en overheidspersoneel een gezamenlijke
vorming aan. Besturen met de Buren vormt eigenlijk een basis-activiteit waarin op grote
schaal grensoverschrijdende contacten zijn gelegd binnen de provinciale apparaten van
Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland, op basis waarvan tot jaren daarna concrete
grensoverschrijdende projecten tussen verschillende diensten
van de provinciebesturen mogelijk werden. Het (vaak) eerste
grensoverschrijdende contact was gelegd.
Besturen met de Buren startte met een conferentie in 1997. Er
waren ongeveer 300 ambtenaren en mandatarissen aanwezig.
Nadien werden er twee workshops rond milieu en ruimtelijke
ordening georganiseerd. Eind ‘98 werd met een feestelijke
samenkomst het resultaat van het vormingstraject voorgesteld.
Men concludeerde dat de resultaten van de ene werkgroep
ondermaats waren omdat bleek dat mensen vooral naast elkaar
hadden gepraat, terwijl de andere werkgroep dan weer juist
concreet, zinnig werk had geleverd.
In totaal, ook na de samenkomst van 1998, werden er vijf workshops georganiseerd. In
sommige gevallen werden ook lokale ambtenaren en bestuurders uitgenodigd. In een
werkgroep rond veiligheid werd een crisissituatie geënsceneerd. Hieruit bleek dat
communicatieproblemen tussen Vlaanderen en Nederland niet denkbeeldig zijn. Zo kwam dit
project tot een erg belangrijke conclusie. Er werden plannen gemaakt om een snel en
efficiënt rampscenario op te zetten. Het concrete uitvloeisel van die afspraak is het instellen
van de Vakgroep Veiligheid en het opstellen van het Euregionaal Rampenprotocol.

Over de grens, van mens tot mens I en II
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Provincie Zeeland
Provincies Oost- en West-Vlaanderen
300.000 ECU (I) 150.000 EUR (II)
150.000 ECU (I)
75.000 EUR (II)
1999-2001

Grensoverschrijdende projecten kunnen enkel tot stand worden gebracht met samenwerking
van burgers aan beide zijden van de grens. Pas als er contact is gelegd en het vertrouwen is
gegroeid kan men doorgroeien naar grotere, zakelijke en uitvoeringsgerichte
grensoverschrijdende projecten. Dit raamproject wil met behulp van kleinere acties in diverse
sferen van het maatschappelijk leven de mensen dichter bij elkaar brengen.
Van enkele kan worden gesteld dat ze een duidelijke ‘pilootwerking’ hebben gehad: door
deze succesvolle acties kwamen nieuwe grensoverschrijdende projecten tot stand. Van
andere acties kan worden opgemerkt dat ze in hoge mate burgers hebben betrokken bij de
grensoverschrijdende samenwerking, en dat er op grote schaal Vlaams-Zeeuws contact
heeft plaatsgevonden. De acties in deze eerste fase hebben allemaal hun doelstellingen
bereikt en hun geplande activiteiten werden allemaal uitgevoerd.
In de eerste fase werden 13 projecten uitgevoerd. De tweede fase bevatte opnieuw een
verzameling van kleinere pilootacties. De zes deelacties werden allemaal succesvol
uitgevoerd. Opvallend is dat de deelacties in deze fase in zeer hoge mate tot niet-verplichte
positieve neveneffecten hebben geleid. Dit geldt in het bijzonder voor Carnica Paringsstand
en Pleegzorg zonder Grenzen. Hier heeft de samenwerking geleid tot verschillende nieuwe
initiatieven van de deelnemende partners. Soms ook zonder Interreg-steun.
Over de Grens, van Mens tot Mens II was het vervolg van het eerste gelijknamige project.
Het trachtte eveneens de relaties tussen burgers aan beide zijden van de grens te
versterken en probeerde daarom hindernissen en specifieke grensproblemen weg te nemen.
Van vijf acties stond al kort nadien vast dat de samenwerking ging verder gezet worden. Het
ging hier in enkele gevallen om activiteiten die al uitgevoerd werden zonder verdere
subsidiëring. Er werden 10 projecten uitgevoerd:
Na evaluatie van de eerste twee fases viel op dat in de verschillende activiteiten ongeveer
725.000 Vlamingen en Zeeuwen met elkaar in contact kwamen. De acties kwamen voor een
aanzienlijk deel tot stand dankzij regionale en lokale bijdragen terwijl gemiddeld slechts
16,91% van de begrotingen van Europa moest komen.

Grensoverschrijdende gids archiefbronnen
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Rijksarchief Zeeland
Rijksarchief Brugge, gemeentearchief Middelburg, stadsarchief Sint-Niklaas
136.822 ECU
68.410 ECU
1997-1999

Het verzamelen, beschrijven en bekendmaken van informatie over bestuursdaden en
menselijk handelen op administratief, sociaal-economisch en cultureel vlak van de
middeleeuwen tot heden, is van groot belang voor de Euregio. Vooral de archiefstukken die
bewaard worden in openbare archiefbewaarplaatsen zijn van
essentieel informatief belang voor de ‘overbuur’.
De archieven in Brugge, Gent, Beveren, Kortrijk, Ronse,
Antwerpen, Tholen, Veere, Schouwen-Duiveland, Hulst,
Oostburg, Axel, Sas van Gent, Goes, Vlissingen en Middelburg
werden daarom onderzocht en de relevante informatie werd
digitaal ingevoerd.
Oorspronkelijk wou men een digitale en een gedrukte versie
uitbrengen maar toen bleek dat een gedrukte versie te omvangrijk zou worden werd besloten
om de integrale versie enkel op cd-rom uit te brengen.

Grensbewoners en grensoverschrijdende
zorgverlening
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Landsbond der Christelijke Mutualiteiten
Onderlinge Zorgverzekeringen, Bond Moyson – Socialistische Mutualiteiten,
West-Vlaams Liberale Ziekenfonds
215.508 ECU
107.754 ECU
1996-1999

Omdat de grensoverschrijdende ziektekostenproblematiek zo enorm complex is, wilde dit
project een één-loketfunctie realiseren: alle antwoorden op één plek. Dit ene loket moest
oplossingen zoeken voor de problemen van administratieve en financiële aard waarmee de
verzekerden aan beide zijden van de staatsgrens worden geconfronteerd. In samenwerking
met een begeleidingscomité en een stuurgroep zijn er 18 lokale vestigingen van het ene
gemeenschappelijke zorgloket opgericht.
Het loketpersoneel kreeg de mogelijkheid een
opleiding te volgen. Ruim 50
ziekenfondsmedewerkers namen deel aan deze
vorming. Een algemene kennismakingsfolder werd
ontworpen en verspreid om het aanbod en de
mogelijkheden van het loket bekend te maken.
Samen met een Euregio Zorgloket Nieuwsbrief dat
vier maal per jaar verscheen, werd ook een Euregio
Zorgloket website opgericht.

Musica Flandrica I en II
Projectleider
Partners I
Partners II
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Musica Flandrica
Zuidlandtheater, Zomeravondconcerten, Festival van Zeeuws-Vlaanderen,
Den Dullaert
Il Fondamento, Zuidlandtheater, Festival van Zeeuws-Vlaanderen, Den
Dullaert, Bijlokeconcerten
176.104 ECU
88.052 ECU
1997-1998 (I) en 1998-2000 (II)

Om de arrangementen 'Musica Flandrica' te promoten publiceerde
dit project een jaarprogramma en vier edities van een
nieuwsbrief. Het ging in eerste instantie om de promotie van
het seizoen 1997-1998 waarbij activiteiten in West- en
Zeeuws-Vlaanderen georganiseerd werden.
Met het vervolgproject bouwde men een promotie uit voor de
seizoenen 1998-1999 en 1999-2000. Er werd een uitbreiding
van de activiteiten voorzien naar het grondgebied van OostVlaanderen (de Bijloke in Gent) en naar Walcheren en de rest van Zeeland.
In de arrangementen kwamen veel Vlamingen en Zeeuwen met elkaar in contact. Voor de
organisatoren was dit project een eerste samenwerking welke later zou leiden tot projecten
als Integrale Theaterpromotie.

Mijn engel moet kon komen
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Provincie Oost-Vlaanderen
Provincies West-Vlaanderen en Zeeland
113.995 ECU
50.000 ECU
1999-2000

De jeugdcultuur in de Euregio Scheldemond op het einde van de twintigste eeuw visueel in
kaart brengen. Dat wou men via dit fotografieproject bereiken.
De jeugdcultuur werd per regio door een documentairefotograaf en een kunstfotograaf
vastgelegd. Voor West-Vlaanderen waren dat Jurgen Vander Veken en Magali Swaelens,
Freya Maes en Thomas Mistiaen voor Oost-Vlaanderen en tot slot Anda van Riet, Karina
Leijnse en Menno de Nooijer voor Zeeland. De literaire
bijdragen voor de catalogus werden geschreven door Luuk
Gruwez, Herman Brusselmans en Wim Hofman.
De foto’s werden onder het publiek gebracht via reizende
tentoonstellingen en een catalogus met de titel 'Mijn Engel
moet nog komen'. Er werden prentkaarten, flyers en
affiches gemaakt met daarop de werken van de
verschillende fotografen. Deze werden vlot meegenomen.
De jongeren zelf konden hun eigen foto’s op een website plaatsen, maar de belangstelling
hiervoor was maar matig. Het bereiken van de jeugd, wat een bijkomende doelstelling was,
viel soms wat tegen.

Scholen aan de Schelde
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Ryckevelde
Provincies Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland
94.248 ECU
47.124 ECU
1999-2001

De partners wilden op termijn structurele en duurzame samenwerkingsverbanden en
contacten bereiken tussen scholen in de Euregio. Er werd een subsidiereglement uitgewerkt
voor het beurssysteem van het project.
Op 28 april 1999 vond in Aardenburg de startdag van het project plaats. Op die dag werd het
project voorgesteld. Er waren 70 deelnemers met 28 Vlaamse, 25 Zeeuwse en 17 speciale
genodigden.
Het Europese en internationale vormingscentrum Ryckevelde verwelkomde op 5 en 6
januari 2000 meer dan 1.000 lezers van het
leerkrachtentijdschrift 'Klasse'. Ter gelegenheid
van het honderdste nummer konden ze
genieten van een educatief programma in
Damme, waarbij de medewerkers van
Ryckevelde toelichting gaven bij de vele
mogelijkheden die er bestaan om met de school
internationaal te gaan werken.
Uit een evaluatie van het eerste werkjaar bleek
dat er 29 beursaanvragen waren, waarvan er
slechts 3 geweigerd werden. Dat het project een pak mensen met elkaar in contact brengt,
kan afgeleid worden uit de volgende aantallen: 1.060 mensen werden in beweging gezet,
waaronder 824 leerlingen en 236 leerkrachten.
Vooral de beperkte administratie, het forfaitaire bedrag van 619 EUR, de hulp bij het vinden
van een partnerschool over de grens en de vlotte communicatie werden door de
coördinatoren uitermate geapprecieerd. In 2000 werden nog eens 7 nieuwe subsidieaanvragen goedgekeurd.
Centrum Ryckevelde heeft zo op verschillende manieren voor extra begeleiding van
euregionale projecten gezorgd, waarbij het vooral oog had voor inhoud en structurele
omkadering. Op die manier blijven de verschillende deelprojecten ook na het afsluiten van
het Scholen aan de Schelde-programma bestaan.

Muskusrattenbestrijding Euregio Scheldemond
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

RATO
Provincie West-Vlaanderen en Waterschap Zeeuwse Eilanden
198.714 ECU
76.299 ECU
1999-2000

Met dit project werd van een permanente, systematische en gecoördineerde bestrijding van
de muskusrat gecreëerd. Deze zorgde voor beheersing van de populatie waardoor de
schade aan dijken en grachten beperkt bleef.
Bij de start van het project werd naar alle Vlaamse grensgemeenten een brief gestuurd om
het project bekend te maken. In deze brief werd kort de bedoeling (oprichting
grensoverschrijdend overlegorgaan) geschetst en werd aan de burgemeester gevraagd een
afgevaardigde voor te stellen voor de technische werkgroep.
Voor de begeleiding werd een coördinator aangesteld
die zich heeft toegelegd op de studie van de beste
bestrijdingstechnieken en het uitzoeken van geschikte
plaatsen voor vast materiaal. Hiervoor werkte hij samen
met de plaatselijke bestrijders en de rayonambtenaar.
Op vraag van bestrijders van onder andere Assenede en
St. Margriete zijn er extra fuikendagen georganiseerd en
werden op verschillende plaatsen kantelfuiken gemaakt
en geïnstalleerd.
De muskusrattenplaag werd dankzij dit project een halt
toegeroepen en de populatie kreeg weer aanvaardbare
normen.

Scheldemond maritiem
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Provincie Zeeland
Gemeenten Schouwen-Duiveland en Kruibeke, Maritiem Museum Zeeland,
Mercator, Lichthinder
1.434.000 EUR
635.000 EUR
1999-2001

Met het project Scheldemond Maritiem werd op basis van het cultuurhistorisch en
archeologisch erfgoed het maritieme cultuurtoerisme ontwikkeld en uitgebreid. Allereerst
werd daarvoor uitvoerig beschreven op welke vlakken de maritieme geschiedenis van de drie
provincies met elkaar verweven is. Het bleek dat we op vlak van zeevaart in het verleden
veel meer met elkaar te maken hadden dan we dachten.
Er werd een bijdrage geleverd aan de verdere
ontwikkeling van vijf sites: de jachthoogaars Alcyon,
het Maritiem Museum Vlissingen, de
archeologische site in Kruibeke, het lichtschip de
Westhinder in Gent en de Mercator in Oostende.
Van de Westhinder werd het houten dek volledig
gerestaureerd en het schip werd omgebouwd als
expositieruimte. De Mercator kreeg vier nieuwe
reddingsboten terwijl in de gemeente Kruibeke
vooral gerenoveerd werd. Bij het Maritiem Museum
Vlissingen en de jachtoogaars Alycon is het
interieur bijgewerkt.
Scheldemond Maritiem vormde de opmaat voor drie
projecten binnen Interreg III waarbinnen het Maritiem Erfgoed verder werd gevaloriseerd.
Ook het project Uitgevaren voor de Kamer Zeeland gaat in op de zeevaartgeschiedenis van
de drie provincies. Het maritiem erfgoed werd een van de belangrijkste cultuur-toeristische
thema's binnen Euregio Scheldemond, samen met Staats-Spaanse Linies en Tijdsporen.

Rondreizende Reynaerttentoonstelling
Projectleider
Partners

Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Stad Lokeren
Provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland, gemeente Hulst, Intergemeentelijk
project Het Land van Reynaert, Lions Club Lokeren, Ronde Tafel Lokeren,
Tiecelijn-Reynaert
55.777 EUR
27.888 EUR
1999-2001

Om de nalevingsgeschiedenis van het dierenverhaal Reynaert tegen
de cultuurgeschiedenis van de Nederlanden te illustreren wilden de
verschillende gemeenten een rondreizend tentoonstellingsproject
organiseren. Zo ging men de onderzoekgeschiedenis
wetenschappelijk verantwoord vertalen en verduidelijken voor een
breed publiek.
De tentoonstelling werd opgesteld in Lokeren (het Huis Thuysbaert),
Hulst en Damme. Er werd nog een publicatie vervaardigd die volledig
buiten het project om werd gefinancierd.
De tentoonstelling was slechts één van de vele grensoverschrijdende
initiatieven van de IGO-gemeenten rond het Vlaams-Zeeuwse verhaal
van Reynaert De Vos. Andere projecten zijn bijvoorbeeld de
Stripboekuitgave 'Van den Vos Reynaerde' en Vossenstreken. Door
het publiek te vertellen over deze middeleeuwse held, ontstaat een
basis voor wederzijds begrip en contact.

Kunst OverGrenzen
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Initiatief voor Jonge Kunst
Gemeente Terneuzen, Athena Art Gallery, De Neve-Maryns-Van Bockstaele
114.940 EUR
57.470 EUR
1999-2001

Dit project had tot doel de culturele barrières in de Euregio neer te halen. Men wilde de
landsgrenzen opentrekken voor kunst en kunstenaar, cultuur en economie. Dit gebeurde
onder meer door het inventariseren van initiatieven over de grens heen, waar de kunstenaar
terecht kon voor tentoonstellingen, begeleiding, studie, financiële steun, enzovoort.
De informatie werd ter beschikking gesteld via een informatiebrochure en een website.
Ter sensibilisering van de doelgroep, pers en publiek werd het project Kunst
OverGrenzen voorgesteld op de vernissage/opening van de tentoonstellingsruimte
'Stichting C' in Sas van Gent. De 'Stichting C' werd een rechtstreeks gevolg van de
dynamiek van het project.

Structurering grensoverschrijdend
veiligheidsbeleid
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Provincie Zeeland
Provincies Oost- en West-Vlaanderen
136.135 EUR
68.067 EUR
1999-2001

Door dit project werd de samenwerking op het gebied van de openbare orde- en
rechtshandhaving bevorderd en de structurering van de grensoverschrijdende
rampenbestrijding en openbare veiligheid verbeterd.
Het was de bedoeling om voort te zetten met eigen
middelen, om uiteindelijk te komen tot een structurele
arbeidsinzet voor de samenwerking met onder andere
de Vakgroep Openbare Orde en Veiligheid. Hiermee
was het project een direct uitvloeisel van Besturen
met de Buren, waarin de provinciebesturen de
conclusie trokken dat er hoognodig moest worden
gewerkt aan grensoverschrijdend samenwerken op
vlak van veiligheid. Het Euregionaal Rampenprotocol
geldt dan weer als concreet en zeer belangrijk
resultaat van Structurering Grensoverschrijdend
Veiligheidsbeleid.
In het eindrapport werd aanbevolen een verbreding van het euregionale veiligheidsoverleg te
realiseren. In de vakgroep en in het Euregionaal Veiligheidsoverleg is deze brede
afstemming inmiddels dagdagelijkse kost.

Arbeidsrehabilitatie en arbeidszorg
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Lochting-Dedrie
Emergis, AZ Sint-Jan
324.543 EUR
162.271 EUR
1999-2001

Het project richt zich op de uitwisseling en versterking van de deskundigheid op het terrein
van de therapie in de geestelijke gezondheidszorg. Bij de kortdurende therapie wou men de
snelle herinschakeling en de gestuurde zorg onder de loep nemen. Bij de arbeidszorg wou
men de methodiek in de verschillende regio's vergelijken en verfijnen, en de nazorg en de
doorstroming van het personeel verbeteren.
In de eerste fase werd een begeleidingsgroep opgericht die
twee keer per jaar samenkwam. Na de uitwisseling van
ervaring en de kennismakingsrondes werden workshops,
stage- en studiedagen georganiseerd in de Euregio.
De tweede fase richtte zich meer op de knelpunten.
Arbeidsconsulenten en werkbegeleiders kwamen daarvoor
samen in Groede. Naast deze acties werd ook een brochure
'De Lochting' aangemaakt over de actuele werking.

Inspraak over bruggen
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Toemeka
Regionaal Overlegorgaan Zorg voor mensen met een verstandelijke
beperking in Zeeuws-Vlaanderen
51.015 EUR
28.507 EUR
1999-2000

Hoofdthema van het project was het bevorderen van de maatschappelijke integratie van
jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking in de grensstreek van ZeeuwsVlaanderen en West- en Oost-Vlaanderen.
Men hoopte daarbij de toegang tot kennis, middelen en relaties ten behoeve van wonen,
werken en vrije tijd te vergroten. Zo zou men naar eigen inzicht individuele keuzes kunnen
maken. Om dit na te kunnen streven was er ondersteunende begeleiding door zorgvragers
en -aanbieders.
Er werden vijf gecombineerde groepen van zeven tot twaalf personen begeleid. Zij kregen
een cursusreeks aangeboden van vijf dagen samen met drie uitwisselingsdagen. Daarnaast
werden twee studiedagen georganiseerd.
De eerste studiedag richtte zich op personen die aan de
cursusreeks hadden deelgenomen. Vooral twee
onderwerpen kwamen uitgebreid aan bod, namelijk
inspraak in activiteiten-planning en inspraak in woonvorm.
De tweede studiedag werd opengesteld voor derden.
Tijdens deze tweede studiedag kwamen ook twee
onderwerpen aan bod,, zijnde
bewonersraden/cliëntenraden en ouders en inspraak.

People to People

Van den Vos Reynaerde
Projectleider
Partners

Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Gemeente Hulst
Gemeenten Axel, Beveren, Destelbergen, Kruibeke, Lochristi, Lokeren,
Moerbeke-Waas, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en
Waasmunste
29.060 ECU
14.580 ECU
1998-1999
Om de streek en het verhaal ‘Van den Vos Reynaerde’ te
promoten werd in dit project een stripboek ontwikkeld dat
werd verspreid onder de deelnemende gebieden en
bibliotheken.
Naast de strip werd er ook gestreefd naar afstemming van de
grote variëteit aan initiatieven met betrekking tot Reynaert de
Vos. Zo wilde men een organisatie van intergemeentelijke
grensoverschrijdende activiteiten verkrijgen. Deze
intergemeentelijke activiteiten leunden sterk aan bij het IGO,
het samenwerkingsverband van Hulst, Stekene, Sint-Gillis,
Beveren en Axel.

Samenspraak, Ouderen en Overleg
Projectleider
Partners

Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Vlaams-Zeeuws Ouderenoverleg
Vlaams Verbond van Gepensioneerden, Katholieke Bond van Ouderen,
ANBO De Bond voor 50-plussers, Christelijke Bond van Gepensioneerden,
Protestants Christelijke Ouderen Bond
13.396 ECU
6.698 ECU
1998-1999

Om contact tussen Zeeuwse en Vlaamse ouderen te vergroten, ontwikkelde de
grensoverschrijdende Stichting Vlaams-Zeeuws Ouderenoverleg een meerjarig
uitwisselingsplan. Dit bevatte verschillende acties, waaronder twee studiedagen en twee
culturele uitwisselingen. Er werd gestreefd naar een sterkere samenwerking tussen de
ouderenbonden en een structurele verhoging van de maatschappelijke participatie van
senioren.
Met de studiedagen en uitwisselingen werden 850 Vlamingen en Zeeuwen met elkaar in
contact gebracht. Om ook op papier een leidraad te hebben en zo de structurele
veranderingen een handje te helpen, werd er een inventarisatienota van de geslaagde
deelprojecten opgemaakt.

Euregio Scheldemond Festivals
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Euregio Scheldemond Festivals
Volksdansgroep Toon en Tine, Internationaal Folklore Festival Zeeland
49.600 ECU
24.800 ECU
1998-1999

Om de kwaliteit van de deelnemende festivals te verhogen en gelijk te stemmen, werd een
koepelorganisatie opgericht. Door het bundelen van de krachten moesten beide organisaties
onder andere meer professionaliteit uitstralen maar ook meer slagkracht krijgen om
internationaal gerenommeerde folkloregroepen binnen te halen. Dat werd gedaan met
behulp van verschillende acties.
De festivals werden inhoudelijk versterkt, samen met een betere sponsoring, ondersteuning
en subsidies. Om een zo groot mogelijke spreiding
van de activiteiten te hebben, werd er samengewerkt
met andere organisaties uit de regio. Ook het
bijstellen van een gezamenlijk communicatieplan
moest zijn steentje bijdragen.
Door al deze acties kregen beide festivals een betere
en internationalere uitstraling. Gezamenlijk werden
sponsors vlotter gevonden en werd de boeking van
groepen uit binnen- en buitenland gemakkelijker. Ook
het ontwerpen van een nieuwe huisstijl was een
goede beslissing. Het verspreidingsgebied van deze
festivals is daarmee duidelijk uitgegroeid tot Oost-,
West- en Zeeuws-Vlaanderen.

Structuurwijziging Driedaagse Axel
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Internationale Juniorendriedaagse Axel
Koninklijk Sportverbond Strijpen
7.705 ECU
3.822 ECU
1998-1999

Twee bestaande wielerwedstrijden, één Zeeuwse en één Vlaamse, samenvoegen tot één
meerdaagse wedstrijd. Dat was het doel van dit project.
Om dit voor elkaar te krijgen moest de nieuwe
wedstrijd door de twee bestuurlijke organisaties
samen worden georganiseerd; een hele 'toer'
dus. Er werd onderzocht hoe men beide
organisaties kon laten samenwerken en welke
organisatiestructuur daarvoor nodig was. Er
werden Vlaamse bestuursleden opgenomen in
het bestuur van de Driedaagse Axel en
Zeeuwse bestuursleden opgenomen in de
organisatie van de Vlaamse etappe, in de
Vlaamse Ardennen bij Strijpen. De samenvloeiing van beide organisaties werd op korte
termijn gerealiseerd. Over deze integratie werd een persconferentie belegd, met Belgische
en Nederlandse journalisten.
De eerste winnaar van de nieuwe grensoverschrijdende wielerwedstrijd kreeg heel
toepasselijk de Euregio Scheldemond-trofee uitgereikt.

A(rt)ssenede – Watermerk Project
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

A(rt)ssenede – Watermerk, A(rt)ssenede vzw
Stichting Watermerk
6.063 ECU
3.031 ECU
1998

De partners wilden hun eigen acties rond poëzie, beeldhouwkunst en dans laten
samengaan. Zij wilden één taal en twee culturen in elkaar laten overgaan.
De poëziedelegatie uit Assenede bezocht de 'Kunst en Uitmarkt' in Terneuzen, en de
Zeeuwse organisatie Watermerk bracht zijn 'Choreografieproject' tijdens de
'Poëziemanifestatie A(rt)ssenede'. Deze happenings trokken tienduizenden bezoekers,
onder andere dankzij de uitzonderlijke promotionele inzet van beide partners.

Wielerweekend: Integratie Voorop!
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Wielercomité 's Heer Arendskerke
Zeeuwse sportraad, NEBAS district Zeeland,Vlaamse Liga
Gehandicaptensport VZW, DoublePerformance, werkgroep Handbike
10.267 ECU
5.134 ECU
1998

De partners wilden het eerste geïntegreerde wielerweekend van Zeeland organiseren.
Daarbij zouden zowel wedstrijden voor validen als mindervaliden georganiseerd worden. Het
project beoogde dus naast het wielerweekend ook een intensieve samenwerking tussen
Zeeuwse en Vlaamse organisaties voor mobiel beperkte mensen.
De verschillende stappen van de organisatie werden samen
opgepakt. Zoals het samenbrengen van partners, de
praktische organisatie, de evaluatie achteraf en het
opstellen van de gegevens voor het vervolgproject.
Overal in België en Nederland werden sporters met
een beperking op de hoogte gebracht. Er namen
ongeveer 150 deelnemers aan de wedstijden deel.

Vuurwerkconcerten in Vlaanderen-aan-Zee
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Musica Flandrica
Steden Gent en Brugge, stichting Stadschouwburg & Concertzalen
49.740 ECU
24.870 ECU
1998

De initiatiefnemers wilden tijdens de gratis concerten van Musica Flandrica promotie voeren
voor hun winteractiviteiten en voor de inspanningen van Euregio Scheldemond. Om deze
winteractiviteiten nog vlotter te laten verlopen, besteedde men
tijdens dit project ook extra aandacht aan het
samenwerkingsverband tussen de verschillende acties. Dit
verband werd geboren in het Interreg II-project ‘Musica
Flandrica’.
Er werden afspraken gemaakt tussen de partners en het orkest,
de concertenreeks werd meer gepromoot en de concerten en
promotieactiviteiten werden beter uitgevoerd en geëvalueerd.
Ieder concert werd afgesloten met vuurwerk, om zo te voorzien
in een imposant spektakel voor het publiek. De evenementen
lokten in totaal zo’n 5.000 bezoekers.

Grensbeelden, een ontmoeting tussen
inwoners en hun kunst en cultuur
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Events/Grensbeeld
Gemeenten Oostburg en Sint-Laureins, Toerisme Meetjesland, Toeristisch
bureau Zeeuws-Vlaanderen, Toerisme Oost-Vlaanderen
46.330 ECU
19.856 ECU
1998

Het idee achter dit project was om aan de hand van cultuurverschillen interactie teweeg te brengen tussen inwoners en
kunstenaars van de grensregio's. Men wilde beide groepen de
regio aan de andere kant van de grens doen ontdekken en
beleven. Om dat te bereiken werden grensoverschrijdende
fietsroutes ontwikkeld waarlangs allerhande kunst, vooral
beeldhouwwerken, werd tentoongesteld. Deze 'grensbeelden'
gaven aanleiding tot gesprek tussen de vele Vlamingen en
Zeeuwen die de grensbeeldroute fietsten. Eén van de kunstwerken is nog altijd te bezien, namelijk de beschilderde
watertoren van Oostburg.
Na een verkenning van de routes en de dorpen werd er
besproken met de gemeentes en de kunstenaars welk
programma zou opgesteld worden. Er werden sponsors gezocht
voor de benodigde materialen en een promotiecampagne werd
ontwikkeld. Uiteindelijk werd het Grensbeeldproject voorgesteld
aan de pers en het grote publiek.
Door het slechte weer en kleine aantal fietsdagen viel het aantal bezoekers wat tegen, al zijn
er wel veel contacten gelegd onder bestuurders, kunstenaars en recreanten op de fiets. Toch
had het concept de nodige interesse gewekt aan de andere kant van de Vlaams-Zeeuwse
grens, in het oosten. Daar werd het jaar daarop Grensbeelden II georganiseerd.

Jeugddag Verbroederde Grensgemeenten
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Stad Damme
Gemeenten Maldegem, Sint-Laureins en Sluis-Aardenburg
49.934 ECU
24.967 ECU
1998-2000
Dit project, van de gemeenten van het GOS, heeft
1.250 kinderen en jongeren de kans geboden om deel
te nemen aan een intergemeentelijke en grensoverschrijdende ontmoeting. De initiatiefnemers
wilden hiermee de Europese gedachte en de
internationale dimensie van het jeugdwerk steunen.
Er werden drie jeugddagen georganiseerd. Op de
eerste en tweede jeugddag waren in totaal 570
jongeren aanwezig. De derde dag had iets minder
succes. Er werd na afloop van de activiteiten telkens
een evaluatie gemaakt, om te zien wat er kon
bijgestuurd worden in de toekomst. Ook na het
gesubsidieerde project hebben de verbroederde
grensgemeenten nog vaak samen happenings
georganiseerd.

Op de koffie bij de Buren
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Toeristisch Bureau Zeeuws-Vlaanderen
Toerisme Oost-Vlaanderen, Dienst voor Toerisme Damme, VVV Meetjesland
43.400 ECU
21.700 ECU
1998

Om de lokale inwoners te informeren en adviseren over de recreatiemogelijkheden van de
eigen regio én de regio aan de overzijde van de grens, werd door dit project een
brochure ontwikkeld waarin alle attracties en bezienswaardigheden binnen de
Euregio Scheldemond werden opgenomen.
Alle gegevens en routes werden verzameld en geïnventariseerd, om
daarna de promotiecampagne te ontwikkelen en uit te voeren. Om tot
slot ook de VVV-medewerkers goed te informeren over de recreatiemogelijkheden, werden workshops georganiseerd. Bij het overzicht
in de folder werden vooral de milieuvriendelijke vormen van mobiliteit
gepromoot.
Het project Zomerzoeken Euregio Scheldemond, ook binnen 'Over de Grens, van Mens tot
Mens', kan men zien als nevenproject.

Landbouw en Platteland in de Scheldemonding
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

LTO-raad Zeeland
Boerenbond Oost-Vlaanderen
15.600 ECU
7.800 ECU
1998-2000
De initiatief nemende organisaties willen een
samenwerkingsverband ontwikkelen tussen
Zeeuwse en Vlaamse landbouworganisaties. De
projectpartners hoopten de regionale en
plaatselijke afdelingen van hun organisaties te
begeleiden en te sturen, om op die manier te
komen tot grensoverschrijdende initiatieven
tussen de verschillende lokale afdelingen. Die
samenwerking wilde men in geografische zin
zien uitgroeien tot het gehele NederlandsBelgisch gebied. Daarnaast wilde men nog een
inventarisatie van de gemeenschappelijke
belangen opmaken.

Er werden drie werkgroepen samengesteld, om structureel en regelmatig overleg tussen de
partners mogelijk te maken. Daarnaast werden twee symposia gepland. De inventarisatie
werd opgemaakt, en de werkgroepen werkten actief samen. Tenminste twee groepen waren
bij afsluiting van het project alvast enthousiast om individueel tot nieuwe initiatieven te
komen.
Deels dankzij dit eerste initiatief werden heel wat contacten gelegd tussen de Boerenbond en
de ZLTO (voorheen LTO). Deze contacten mondden bijvoorbeeld uit in het project
Groeikans.

Vakantiezoektocht Euregio Scheldemond
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Krant van West-Vlaanderen
Westtoerisme, Toerisme Oost-Vlaanderen, Toeristisch Bureau ZeeuwsVlaanderen
50.000 ECU
7.241 ECU
1999

Met behulp van een zoektocht wou de Krant van West-Vlaanderen de minder bekende
hoekjes van de Euregio onder de aandacht brengen. Euregio Scheldemond wilde een
dergelijk initiatief, waarmee de mensen hun buurland wat beter leren kennen, natuurlijk
graag ondersteunen.
Eerst werd een traject uitgestippeld en werd data
verzameld over de interessantste plekjes in
Zeeland, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen.
De tekst- en fotovragen voor de zoektocht werden
opgemaakt. Om de toeristen en deelnemers te
stimuleren deel te nemen, werd er een prijsuitreiking voorzien.
Dit project was een succes, mede dankzij de
promotie die gevoerd is in Oost-, West- en
Zeeuws-Vlaanderen. Samen met de toeristische
diensten werd het promotiemateriaal verspreid
onder de mensen.

Carnica bijen-paringsstand
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Rasverbetering Kleine Huisdieren
Staatsbosbeheer regio West-Brabant-Deltagebied en het Natuur en Milieu
Educatief Centrum
49.222 ECU
24.951 ECU
1999

Twee kleine VZW's en de regionale afdeling van het Nederlandse Staatsbosbeheer hebben
in dit project een nieuwe bijenparingsstand gebouwd en geïnstalleerd. Deze stand,
Kreverhille, is sindsdien een educatieve recreatiemogelijkheid in het kleine polderdorp
Ossenisse in Zeeuws-Vlaanderen.
Bij het opbouwen van deze bijenruimte
werden omheiningen aangebracht, vloeren
aangelegd en een werk- en educatieve
ruimte voorzien. De partners van dit project
hebben het gebouwtje uitgerust met gratis
en milieuvriendelijke energie. Bovendien
hebben zij een zonnepaneel gebouwd,
inclusief warmtepanelen en een waterpomp.
De constructie van een dergelijk paneel
hadden ze samengevat in een lessenpakket.
De opening vond plaats op 20 mei 2000, waarbij de aanwezigen een rondleiding kregen. De
burgemeester van Hontenisse knipte het lint door en opende zo op een officiële manier de
Carnica Paringsstand Kreverhille. Vlaamse en Zeeuwse scholen waren zeer geïnteresseerd
in een bezoekje.
De paringsstand voor bijen was natuurlijk niet enkel bedoeld als leerzame en leuke attractie.
De bijen werden ook ingezet in de landbouw die op de akkers gewassen beschermden tegen
ongedierte. Daardoor moesten geen pesticiden gebruikt worden.

Loopbaandag 1998
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

AOB Zuid-Nederland, Regio Goes
Ryckevelde en Inter-Expo Zeelandhallen Goes
29.936 ECU
14.968 ECU
1998

Om scholieren, studenten en werkzoekenden uit de regio's een platform aan te bieden wat
betreft de arbeids- en scholingsmarkt, werd jaarlijks in Goes een opleidings- en
beroepsmanifestatie georganiseerd. In 1998 presenteerde Euregio Scheldemond zich samen
met tal van werkgevers en opleidingsinstellingen op deze manifestatie. Dit vond plaats op
een speciaal daarvoor ingericht 'Euregio Scheldemondplein'.
Op deze manier wilde men de grensoverschrijdende economie een duwtje in de rug geven
en een impuls geven aan scholieren, studenten en werkzoekenden, om ook óver de grens te
kijken voor een job of opleiding.

Er werden deelnemers en werkaanbieders uitgenodigd uit Oost-, West- en ZeeuwsVlaanderen. De deelnemers kregen begeleiding bij het bezoeken van de verschillende
standjes. Er werd een symposium georganiseerd over 'loopbaanbegeleiding in het
perspectief van de eenentwintigste eeuw'. Er kwamen 200 geïnteresseerden op het plein die
info inwonnen over grensoverschrijdende kansen op de arbeidsmarkt.
Een jaar of zes later worden er met enige regelmaat opnieuw jobbeurzen en loopbaandagen
bezocht met een Scheldemond-stand. Dit gebeurt nu op initiatief van Eures Scheldemond.

Aangepast Sporten: Grensverleggend
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Zeeuwse Sportraad
Vlaamse Liga Gehandicaptensport, NEBAS district Zeeland, NSG district
Zeeland, Oostvlaamse sportraad en Provincie Antwerpen: Mens en Beweging
49.830 ECU
24.915 ECU
1998-2000

Ook mensen met een verstandelijke en fysieke beperking moeten de kans krijgen tot een
kwaliteitsvol en uitgebreid sportaanbod. Dit initiatief wilde daarom een grensoverschrijdende
structurele samenwerking op het gebied van aangepaste sporten bereiken.
Om te voorzien in een uitgebreid aanbod, werden verschillende partners samengebracht.
Alle verschillende (aangepaste) sportmogelijkheden werden geïnventariseerd en ontwikkeld
tot een geïntegreerd competitiegamma. Daarnaast werd een kaderdag zwembadactiviteiten
georganiseerd, samen met een groots opgezette sportkennismakingsdag.
Deze sportdag stelde ongeveer tien sporttakken voor
aan jongeren met een handicap vanaf 12 jaar. Er
werden ongeveer 150 sporters verwelkomd. Na de
kennismaking met de verschillende sportsoorten was
het mogelijk om informatie te krijgen over de
mogelijkheden en sportvoorzieningen in de eigen
woonomgeving van de deelnemer.

Gehandicaptenkunst
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Het Gors (de Kaai)
Feniks (Gallery Het Molenhuis)
28.594 ECU
14.297 ECU
1999-2000
Artotheken zoals de Kaai en het Molenhuis geven
geïnteresseerden de mogelijkheid om het
artistiek werk van mensen met een verstandelijke
beperking aan een zacht prijsje te lenen en
tentoon te stellen.
De partners van dit project wilden activiteiten
organiseren tussen beide artotheken, om zo de
artiesten kennis te laten maken met elkaars
cultuur en werkwijzen.

Er werden verschillende workshops (zoals grafiek en driedimensionaal werk) georganiseerd
en de gebruikte systemen werden daarbij door de groepsleiders op elkaar afgestemd. Met dit
project bereikten de artistieke deelnemers nieuwe en boeiende kunstuitingen.

Grensbeelden II
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Events Idee/Grensbeeld
Gemeente Hulst, Toerisme Meetjesland, Toerisme Oost-Vlaanderen, De
Leke, Reinaertland 2000
46.450 ECU
20.750 ECU
1999

Net als het eerste Grensbeelden-project wilde dit project Vlaamse en Zeeuwse inwoners en
kunstenaars in contact brengen met elkaar.
Om die ontmoeting te regelen, werd een route uitgestippeld
waarlangs kunstwerken geplaatst werden. Na het vaststellen
van de route en de deelnemende dorpen werden sponsors
gezocht. Met behulp van een promotiecampagne werden
inwoners gestimuleerd om deel te nemen. De route kon
gereden worden met de fiets of met de auto en passeerde
langs de gemeenten Hulst, Axel, Wachtebeke en Moerbeke.
Dit initiatief is met heel wat succes afgesloten; meer dan in
het eerste project. Ongeveer 4.000 mensen namen de route.
Los ervan werd een tekenwedstrijd en een zoektocht
gehouden.

Pleegzorg zonder Grenzen
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Open thuis, dienst voor pleegzorg – afdeling Oost-Vlaanderen
Jeugdzorg Zeeland, Oikonde Brugge, Dienst Gezinsplaatsing Sociaal
Centrum, Open Gezin, Gezinsplaatsingsdienst Oostende - Oikonde
50.000 ECU
25.000 ECU
1999-2001
Met dit project wou men een kwaliteitsverbetering van de opvang van
kinderen in pleeggezinnen doorvoeren. Er werd een werving en selectie
van pleegouders gehouden, samen met een deskundigheidsbevordering
van pleegouders.
Informatiebrochures, mediacampagnes en informatieavonden moesten
kandidaat-pleegouders enthousiast maken om deel te nemen aan de
vormings- en trainingsprogramma's.
Er werd een marktonderzoek gedaan en een studiedag georganiseerd om
de wensen te leren kennen van eventuele pleegouders en ouders met een
pleegkind.
Dit initiatief is een voorbeeldproject aangezien het tot nieuwe inzichten
heeft geleid en ervoor gezorgd heeft dat de kwaliteit van pleegzorg in
Vlaanderen én Zeeland is toegenomen. De partners intensiveerden hun
onderlinge samenwerking enkele jaren later in het project ‘Pleegzorg aan
de Scheldemond’.

Senioren over de grens
Projectleider
Partners

Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Gemeente Sluis-Aardenburg
Welzijn West Zeeuws-Vlaanderen, Bejaardenraad West Zeeuws-Vlaanderen,
Samenwerkingsverband Welzijn West Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente
Blankenberge, Stedelijke Seniorenraad Blankenberge
10.810 EUR
5.085 EUR
1999

Er werd een ontmoetingsdag gerealiseerd om tot persoonlijk
contact tussen Vlaamse en Zeeuwse ouderen te
komen. Voor veel senioren was dit contact uitermate
leuk; ze konden oude anekdotes ophalen uit de tijd
dat de grens nog een avontuur was, met strenge
douaniers en gehaaide smokkelaars.
Daarnaast organiseerden de projectpartners een
uitwisseling van de professionele zorgverleners
waarbij ze kennis konden delen op vlak van wonen,
zorg en welzijn. De bijeenkomsten werden op informele
wijze opgepakt.
Deze actie zorgde voor een beter en nauwer contact tussen de betrokken gemeenten Sluis
en Blankenberge. Vanuit dit contact konden weer nieuwe initiatieven op andere domeinen
ontstaan.

20e Ambachtelijk Weekend
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Toerisme Waasland
VVV Axel en Hulst
43.356 EUR
21.678 EUR
1999

Om er voor te zorgen dat oude ambachten, amateuristische kunstbeoefeningen en
streekgerechten niet vergeten worden, organiseerden de projectpartners een Ambachtelijk
Weekend. Tijdens dit weekend werd promotie gemaakt voor deze ambachten langs
uitgestippelde fietsroutes.
Om het evenement tot een succes te maken werden
gemeentebesturen om logistieke medewerking
gevraagd. Omdat het al voor de twintigste keer werd
georganiseerd, werd de uitnodiging en flyer extra
opvallend aangepakt en werd langs de route
gezorgd voor muzikaal entertainment.
Deze twintigste editie bereikte een recordaantal van
16.000 bezoekers en werd dan ook een daverend
succes. Het verstevigde bovendien de goede
contacten tussen de IGO-gemeenten.

Equinox I - Zodiak
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Passe-Vite
Respiro dell’Arte, Zuidlandtheater
20.485 EUR
10.254 EUR
1999-2000

Het algemene project Equinox Ensemble wilde langs artistieke weg de honderd jaar oude
relativiteitstheorie van Einstein en zijn uitlopers bij een breed publiek bekend maken. Dit
werd gedaan aan de hand van vier fases waarvan Equinox 1 Zodiak de eerste is. Er werden
verschillende kunstvormen samengebracht in een avondvullend concert. Daarbij werd door
beginnende en gevestigde Vlaamse en Zeeuwse kunstenaars een artistieke interpretatie van
de Zodiak (dierenriem) vertoond. De kostuums, sculpturen en choreografieën werden zelf
werden ontworpen.
Naast de concerten werd er ook een proza- en poëziewedstrijd
georganiseerd. De winnares van de wedstrijd kreeg na Zodiak
opdrachten van andere theaters en het ensemble dat de
concerten in elkaar stak, richtte een eigen uitgeverij op. Buiten
de doelstellingen van het project werd ook in eigen beheer een
kunstmap aangemaakt.
Een latere fase, Equinox III – het Amulet, werd ook ondersteund
door Euregio Scheldemond, via het fonds Cultuur zonder
Grenzen.

Studiedag Verstandelijk Beperkten
Projectleider
Partners

Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Bond voor Lichamelijke Opvoeding
Vlaamse Liga voor Gehandicapten, Stichting Vlaamse Schoolsport, (NEBAS)
NSV, Provinciale Sportraad Oost-Vlaanderen, Provincie West-Vlaanderen –
Dienst Sport, Zeeuwse Sportraad (NEBAS-NSG)
7.684 EUR
3.842 EUR
1997-1999

Om de zorg van verstandelijk beperkten te verbeteren werd in dit project een symposium
voor begeleiders georganiseerd.
Op deze bijeenkomst werd er voorzien in nascholing in bewegingsopvoeding en sport, het stimuleren van samenwerking tussen
leerkrachten en het uitwisselen van kennis en knowhow. Alle
betrokken organisaties uit de drie regio’s werden in een lijst
samengevat, samen met hun adressen en werkzaamheden.
Het was de bedoeling om dit symposium elke twee jaar te laten
plaatsvinden. Om dat te kunnen bolwerken, werd een werkgroep
opgericht tussen de Vlaamse Liga voor Gehandicaptensport, BVLO, de Universiteit Gent en
in een later stadium ook met de VUB, KUL, VLG en Euregio Scheldemond.

Zakendoen over de grens
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Rabobank Sint Jansteen en Rabobank Hulst Nieuw-Namen
Gemeenten Hulst, Sint-Gillis-Waas en Stekene, Kamer van Koophandel en
Fabrieken Zeeland, Kamer van Handel en Nijverheid voor het Waasland
7.383 EUR
3.691 EUR
1999

Dit project wilde een laagdrempelig platform ontwikkelen voor de ondernemers uit
de gemeenten Stekene, St. Gillis-Waas en Hulst (het IGO-gebied). Het platform
moest leiden tot meer zakelijke contacten en meer daadwerkelijke
grensoverschrijdende contacten.
Om hun doel te realiseren werden verschillende activiteiten ondernomen,
zoals de organisatie van een forumdiscussie, een promotiecampagne en
een businessmeeting. De discussie werd geleid door een fiscalist en twee
ondernemers.
De opkomst viel voor enkele projectpartners tegen. Vooral de Vlaamse
deelname was beperkt. Na het evalueren van het project werd toch besloten om
een nieuwe ondernemersontmoetingsdag te organiseren.

Zomerzoeken Euregio Scheldemond
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Westtoerisme
Toerisme Oost-Vlaanderen en het Toeristisch Bureau Zeeuws-Vlaanderen
46.814 EUR
23.407 EUR
1999

Om de recreatiemogelijkheden van de grensregio's te promoten wilden de partners een
uitwisseling van audiovisuele items tussen de regionale zenders bekomen.
Op vrijdagmiddag werd op Focus, WTV, Omroep Zeeland, AVS
en Kanaal 3 informatie over de drie grensregio’s uitgezonden
via het infoblokje ‘Zomerzoeken’. Zomerzoeken was het eerste
grensoverschrijdende televisieproject, een voorloper op
‘Regionale Zenders’ en ‘Regionale Televisie’, de projecten rond
het programma 'De Zeeuw van Vlaanderen'.
De voorbereiding van het programma situeerde zich vooral in
het uitwerken en vastleggen van scripts, activiteiten, opnames
en postproductie. Deze aanvoer werd voorzien door de
projectpartners.

Zomerfestivals Euregio Scheldemond
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Uit in Vlissingen
Helden in het Park (Eeklo), Walburgconcerten (Sint-Niklaas) Cactusfestival
(Brugge) en Helden aan de Schelde
46.814 EUR
23.407 EUR
1999-2000
Om de positie van de deelnemende festivals van
dit project te versterken, creëerden de
initiatiefnemers een overkoepelende
organisatie.

Er werd een overlegplatform opgezet tussen de
verschillende culturele zomerfestivals om
kennis, zoals het aanbod in beide landen, uit te
wisselen. Op deze manier konden ook grotere
artiesten aangetrokken worden. De
promotionele aanpak werd samengevoegd om
het festivalimago in het buitenland te versterken.
Vooral dan met de Euregio als gemeenschappelijke deler en als aantrekkelijke regio voor
hedendaags cultuurtoerisme.

Congres Drugsbeleid 2000
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Drugsbeleid 2000
Universiteit Gent, onderzoeksgroep Drugsbeleid, Strafrechtelijk Beleid en
Internationale Criminaliteit
45.116 EUR
17.186 EUR
1999-2000

Op 26 en 27 oktober 1999 werd in Gent het zevende nationale congres over drugsbeleid
gehouden. Voorafgaand aan dit congres werd al duidelijk dat een groot deel van de
druggerelateerde onderwerpen vragen om een duurzame grensoverschrijdende aanpak.
Daarom werd deze editie uitgebreid met Nederlandse partners.
Er werden verschillende werkgroepen grensoverschrijdend
samengesteld die onderwerpen en thema’s behandelden als
het geïntegreerd beleid op lokaal niveau, de verticale
samenwerking tussen de preventiebureaus, middelengebruik
en de aansluiting tussen de verschillende
hulpverleningsniveaus op lokaal vlak.
De resultaten werden inhoudelijk voorbereid en samengevat in een rapport en tweetalig
congresboek.
De tweedaagse werd als een groot succes beschouwd maar er waren nog altijd heikele
punten als gevolg van de verschillen in beleid tussen België en Nederland. Via de Vakgroep
Veiligheid en het project Drugs in het Verkeer werden vaak regionale oplossingen gevonden
om met deze nationale verschillen om te gaan. Euregio Scheldemond onderscheidde zich op
dit vlak van veel andere gebieden aan de Nederlandse grens, waar het Nederlandse
softdrugsbeleid ook op euregionaal vlak tot felle discussies kon leiden.

Horen, Zien, Spreken
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Centrum van de Oostkust voor Revalidatie en Welzijnszorg
Revalidatiecentrum Sint Lievenspoort, Nederlandse Vereniging voor
Slechthorenden afdeling Zeeland, Onder Ons - Antwerpen
39.058 EUR
14.900 EUR
1999-2001

Om een hoorstoornis op de best mogelijke manier aan te pakken, werd via
dit project de stap gezet naar een grensoverschrijdende kennisuitwisseling.
Met een verbeterde detectiemanier wil men een gehoorprobleem beter
kunnen voorkomen. De projectpartners willen ook mensen met een gehoorprobleem stimuleren om op een professionele en sociale manier te
integreren in de maatschappij.
Om gehoorproblemen te voorkomen werden affiches, videomateriaal en
lessenpakketten bij jongeren verspreid om het gehoor bij risicogroepen te
beschermen. Met behulp van lezingen, studiedagen, informatiefolders- en
standen werd dieper ingegaan op de belangrijke sociale integratie en
vroegtijdige detectie bij een gehoorprobleem.

Euregio Scheldemond Havendag 2000
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Kamer voor Handelen Nijverheid Oost-Vlaanderen
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zeeland, Kamer van Handel en
Nijverheid voor het Noorden van West-Vlaanderen
49.926 EUR
24.963 EUR
2000

Dit project organiseerde met 'Scheldehavens in de 21e eeuw' een contactdag voor de
belangrijkste actoren uit de havenzones. Er werd gepraat over verschillende invalshoeken
die de havenproblematiek benaderen. Deze gesprekken werden verdeeld over verschillende
werkgroepen, onder leiding van een moderator uit de academische of journalistieke wereld.
Naast de werkgroepen was er ook gelegenheid voor promotie en informele contactlegging.
Deze dag werd voorbereid met behulp van een uitnodigingscampagne en een studie over de
problemen in de havens en hun achtergrondinformatie. Na afloop ontvingen de deelnemers
een evaluatie met feedback van de resultaten.
De contactdag kwam er zes jaar na het
project Maritieme Samenwerking, een
onderzoeksproject waaruit bleek dat
integratie tussen de havens wegens felle
concurrentie zeer moeilijk lag. Ze vormde
een eerste, zeer bescheiden stap om een
dergelijke integratie toch bespreekbaar te
krijgen. Pas in Interreg III, via de projecten
Onderzoeksproject Integratie
Havengebieden en Koppeling
Veiligheidsplannen Havengebieden
ontstond tussen de haven van Gent en
Zeeland Seaports daadwerkelijk enige vorm
van concrete krachtenbundeling.

Prioriteit 1

Fysieke structuur

Kustfietsroute
Projectleider
Partners

Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Gemeente Sluis
Provincies West-Vlaanderen en Zeeland, Westtoer, steden Brugge en
Blankenberge, gemeente Knokke-Heist, Vlissingen en Veere, Zeeuwse
Eilanden
924.018 EUR
462.009 EUR
2003-2004

Tussen Blankenberge, Westkapelle en andere
Vlaamse en Zeeuwse badplaatsen op een
aantrekkelijke en veilige manier fietsen langs
de Noordzeekust: een droom voor menig
toerist. Tot 2003 was de grensoverschrijdende
link echter belabberd. Binnen dit project werd
op korte afstand van de kust een fietsroute
gerealiseerd die toeristen in staat stelt om alle
pareltjes aan de Vlaamse en Zeeuwse kust
per fiets te bezoeken. Om ook de veiligheid te
garanderen werd het fiets- en autoverkeer in
de mate van het mogelijke gescheiden
gehouden langs de route. Op die manier is de
kustfietsroute een belangrijke schakel in de
duurzame ontsluiting van de kust geworden. Voor de ontwikkeling van een aantrekkelijke
Zeeuwse en Vlaamse kustzone was de verbinding over de grens zeer belangrijk. Zo krijgt de
toerist meer mogelijkheden aangereikt om zich ten volle uit te leven in de kuststreek van de
Euregio.

Maritiem Erfgoed
Projectleider
Partners

Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Provincie Zeeland
Jachthaven Blankenberge, stad Dendermonde, gemeenten Kruibeke en
Knokke-Heist, Museumhaven Zeeland, Tolerant, Traditioneel Zeilend
Zeeland, Zeeuwse Schouw nr. 1, Maritieme site Oostende, De Gentse Barge
2.414.674 EUR
1.072.337 EUR
2003-2006

Maritiem Erfgoed kwam er na het belangrijke voorwerk in het project Scheldemond Maritiem,
in Interreg II. Dit initiatief, ontwikkeld vanuit de vakgroepen Cultuur en Toerisme van de
Scheldemondraad, is ontwikkeld om drie redenen.
De belangrijkste reden en de hoofddoelstelling van dit project was het behoud van het rijke
maritieme erfgoed in de Euregio Scheldemond. Denk aan de Vereenigde Oostindische
Compagnie en de Oostendse Compagnie, maar ook aan de vele historische zout- en
zoetwater-veerverbindingen over de Schelde, de Leie en tussen de Zeeuwse eilanden.
Vlaanderen en Zeeland hebben beide in hoge mate een 'natte' geschiedenis. We zijn ons er
echter vaak onvoldoende van bewust hoezeer dit verleden ons bindt.
Daarnaast wilde men werken aan de versterking van de huidige
cultuurtoeristische i nfrastructuur. Door het maritiem erfgoed,
zoals oude boten en scheepswerven, toeristisch toegankelijk te
maken voor de moderne recreant, kon de lokale economie in
steden als Blankenberge, Dendermonde, Kruibeke, Veere,
Vlissingen, Gent, Knokke-Heist en Oostende profiteren van dit
erfgoed. Niet alleen de kust en het fraaie landschap maken
Euregio Scheldemond aantrekkelijk voor toeristen en
dagjesmensen, maar ook de rijke geschiedenis en het
cultuurpatrimonium.
Een derde doelstelling was het bevorderen van
werkgelegenheid. Het opknappen en toeristisch ontsluiten van
het erfgoed kon immers gebeuren door werklozen die zo een
stuk werkervaring kregen, dat hen verder kon helpen richting
een vaste baan. Voor deze derde en laatste projectdoelstelling
werd een koppelproject (Maritiem Erfgoed II) ontwikkeld binnen het thema Menselijk
Potentieel, binnen hetzelfde Interreg-programma.
Hoewel dus al eerder rond het thema was gewerkt, in Scheldemond Maritiem, werd bij
aanvang van dit project gestart met een algemene inventarisatie van wat nu eigenlijk die
maritieme geschiedenis is, die Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland verbindt. De
tekst 'De Scheldemonding in historisch perspectief', opgesteld door Jan Parmentier en Jan
Kuipers, diende als inventarisatie van die geschiedenis en referentie voor de te realiseren
projecten.
Het eindresultaat van de verschillende projecten was de heropleving van de aandacht van
bewoners en recreanten voor het gezamenlijke Vlaams-Zeeuwse maritieme erfgoed binnen
Euregio Scheldemond.

Bezoekerscentra op het platteland (bis)
Projectleider
Partners

Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Westtoer
Provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Zeeland, Toerisme OostVlaanderen, gemeenten Oostburg, Knesselare en Veere, stad Tielt,
Regionaal Landschap Meetjesland, Drongengoedhoeve, Bureau voor
Toerisme Zeeland, Toerisme Vlaanderen, Zeefront Westkapelle
1.887.000 EUR
835.000 EUR
2003-2006
Westtoer
Provincie West-Vlaanderen, gemeenten Knesselare en Tielt, Zeefront
Westkapelle
139.234 EUR
64.358 EUR
2007-2008

Elke streek heeft zijn eigen interessante recreatief-toeristische sites en eigenaardigheden.
Om de karakteristiek van locaties nog meer te benadrukken, werden de bestaande wandel-,
fiets-, ruiter- en autoroutenetwerken in de provincies zoals ontwikkeld in Interreg I (projecten
als Regionale Voorzieningen, Routebrochures, Trekkershutten, Ruitertoerisme, en
Riviertoerisme) 'aangekleed' met bezoekerscentra.
De toerist, zo redeneert de Vakgroep Toerisme,
is immers steeds veeleisender geworden. Een
fraaie fietsroute, aangekleed met rustpunten op
de mooiste locaties, voldoet niet meer. De
moderne toerist wil ontdekken, leren en
herkennen. Om de bezoekers op de hoogte te
brengen van wat zij kunnen verwachten van hun
bezoek in de streek, wat ze kunnen ontdekken
en kunnen leren, ontwikkelde dit project een
vijftal centrale informatiepunten op mooie,
historische locaties: vijf strategisch gelegen
bezoekerscentra. Deze centra fungeren
sindsdien als vertrek- en uitvalsbasis voor de verkenning van de omgeving. Zo is er de
Drongengoedhoeve waar onder het genot van een drankje allerhande informatie is te vinden
over de wijde omgeving. Om de bezoeker ook in een persoonlijk contact nadere informatie te
geven, werd er per infopunt personeel voorzien. Het bezoekerscentrum De Huysmanhoeve
is de ideale uitvalsbasis om het Meetjesland te ontdekken. In deze eeuwenoude hoeve maak
je kennis met de natuur, cultuur, geschiedenis, landschap en recreatie van de streek.
Het tweede project, Bezoekerscentra op het Platteland bis, streefde ernaar om de werking
van de bezoekerscentra, gerealiseerd binnen het eerste project, nog meer te verbeteren. Dat
deden ze met behulp van situatiespecifieke aanpassingen en verbeteringen op dezelfde
locaties, en enkele nieuwe. De opportuniteit voor dit project deed zich voor toen aan het
einde van het Interreg-programma er nog middelen resteerden voor toeristische
infrastructuur.

Ruimte voor molens
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Provincie Oost-Vlaanderen, Provinciaal Molenmuseum
West-Vlaamse Molens, gemeenten Gistel, Wetteren en Sluis, Vinkemolen,
Boembeke, Vanhauwemeirsmolen, De Graanhalm
977.627 EUR
308.277 EUR
2002-2005

Het project Ruimte voor Molens toonde aan dat wind- en watermolens mits de nodige
creativiteit toch economische en duurzame meerwaarde kunnen genereren voor de
gemeenschap. Het initiatief wilde ook een antwoord geven op de actuele vraag naar het
zinvol en respectvol gebruik van kwaliteitsvolle omgevingen.
De molen is een cultuurmonument dat hoog scoort
tussen de toeristische bezienswaardigheden van een
streek, niet in het minst wanneer de molen effectief
functioneert. De molen is bovendien ook sterk
afhankelijk van de kwaliteit van zijn locatie. De inbreng
en het werken bezorgen dan weer het landschap en de
leefwereld rond de molen een opvallende dynamiek.
Dit project streefde naar kleinschaligheid en dus ook
naar sterke persoonsbetrokken karaktertrekken.
Daarom werd gekozen voor deelprojecten, elk met een
eigen individueel accent, waar telkens de molen als
onderwerp centraal stond.

ROMA
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Gemeente Sluis
Provincies West-Vlaanderen en Zeeland, Westtoer, stad Oudenburg,
gemeente Maldegem
1.537.013 EUR
753.506 EUR
2004-2007

ROMA wou de identiteit, leefbaarheid en economische concurrentiepositie van de Romeinse
en Middeleeuwse stadjes Oudenburg, Maldegem en Aardenburg en tussenliggende regio's
versterken door de kennis en de potenties die de overblijfselen met zich meebrengen, nog
meer in de verf te zetten.

Het uitbreiden van Aardenburg en Maldegem
tot toeristische belevingspunten met een uniek
themagericht karakter moesten een extra
geven aan het reeds aanwezige recreatieve
netwerk in de Euregio Scheldemond.
De locaties werden niet enkel aantrekkelijker
gemaakt voor de geïnteresseerde
cultuurtoerist, maar ook voor de jeugd en
toevallige passant. Zo krijgt een breed
doelpubliek de kans om de Romeinse tijd en
Middeleeuwen te gaan herbeleven.
Al deze locaties werden op een zelfde wijze en met een eigen stijl
vormgegeven. Zo kunnen de drie centra gemakkelijker
communiceren en kan men spreken van een gezamenlijke 'rode
draad' wat betreft hun toeristische, culturele, educatieve en
ruimtelijke structuur.
ROMA kwam er op initiatief van de Vakgroep Toerisme en een
aantal gemeenten, en werd nauw opgevolgd vanuit het GOS, het
samenwerkingsverband van onder andere de participerende
gemeenten Maldegem en Sluis.

Van Maurits tot Napoleon
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Gemeente Sluis
Provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland, Toerisme Oost-Vlaanderen,
gemeente Beveren
1.269.729 EUR
597.044 EUR
2004-2006

Om de specifieke toeristenstromen in de Euregio toch min of meer samen te brengen, wou
Van Maurits Tot Napoleon de toeristische-educatieve infrastructuur versterken en op een
natuurlijke manier verbinden. En dat vooral tussen de gemeenten in Noord- en ZeeuwsVlaanderen (van het Brugse Ommeland tot Beveren) en in Beveren en Sluis in het bijzonder.
In het Fort Liefkenshoek werd aan een breed publiek een overzicht geboden van alle
aspecten van de geschiedenis van het Fort en van de culturele biografie van zijn omgeving.
De verbondenheid over de landsgrenzen heen werd daarbij sterk benadrukt. Het Fort is nu
dus zowel een bezienswaardigheid op zich als een bezoekerscentrum dat uitnodigt de
verdere omgeving te gaan verkennen.
Het museum te IJzendijke werd dan weer een bezoekerscentrum annex informatie- en
documentatiecentrum voor het geheel van de Staats-Spaanse Linies.
Om de verbinding tussen deze centra sterker te maken,
deed men aan gezamenlijke netwerking, promotie en
informatievoorziening. Er zijn ook collectieve
activiteiten en toeristisch/educatieve programma's
georganiseerd.

Maritiem Erfgoed III
Projectleider
Partners

Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Gemeente Blankenberge
Provincie Oost-Vlaanderen, De Gentse Barge, Maritieme site Oostende,
Behoud Hoogaars, Zeeuwse Klipper ‘Avontuur’, Tolerant, Zeeuws Maritiem
MuZEEum
92.992 EUR
46.496 EUR
2007-2008

In Interreg II en III is met de projecten Scheldemond
Maritiem, Maritiem Erfgoed I en Maritiem Erfgoed II
gewerkt aan restauratie en ontsluiting van het 'natte'
verleden van de provincies Oost-Vlaanderen, WestVlaanderen en Zeeland. Ook in dit derde uitvoeringsproject werd, hoewel op wat bescheidener schaal,
verder gewerkt rond dit thema. Meer specifiek werden
kosten voor inrichting van een aantal schepen, zoals
de Gentse Barge en de hoogaars Alcyon II, vergoed.
Daarmee werd het kersje op de maritieme taart gezet,
zodat de toerist en de recreant in eigen streek ten volle
kunnen genieten van het rijke maritieme verleden van
de streek.
Met dit laatste project kon men een deel van de
resterende Interreg III middelen op een nuttige manier
besteden aan het verder zichtbaar maken van de
gezamenlijke maritieme geschiedenis van de Scheldemondregio. Na 2008 werkten Zeeland,
Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen nog steeds samen rond maritiem erfgoed, maar nu in
een breder verband, in de Twee Zeeën-regio (met Engeland en Frankrijk). Binnen dit
Interreg-programma werden de projecten Traditional Maritime Skills en HMS ontwikkeld.

Westerschelde Planner (WESP)
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Nederlands Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Administratie Waterwegen en Zeewezen van de Vlaamse Gemeenschap
2.380.916 EUR
833.321 EUR
2003-2008

Westerschelde Planner (WESP) waarborgt een vlotte en veilige vaart door de Westerschelde
door de verkeersstroom te sturen met behulp van vooraf bepaalde en opgelegde
vaarplannen.
Door het gebruik van een informatieondersteunend computerprogramma kan de
verkeersleiding in het Schelde Coördinatiecentrum, de Scheepvaartdienst Westerschelde en
de Afdeling Scheepvaartbegeleiding de verkeersstroom beter aansturen zodat de
scheepvaart met een minimale wachttijd kan varen. Zo werden ook de veiligheidsmarges in
functie van beschikbare waterdieptes en potentieel aanvaringsgevaar gewaarborgd.

Hierdoor wordt nu de beschikbare infrastructuur (vaarweg, kaden, sluiscapaciteit) beter
benut, wat heeft geleid tot een verhoging van de efficiëntie en een verlaging van de kosten
en belasting van het milieu. Het belangrijkste resultaat van WESP is echter het gegeven, dat
de veiligheid in de Westerschelde daardoor enorm is toegenomen. En dat was nodig, want
de Westerschelde is sinds jaar en dag de drukst bevaren zeeroute ter wereld, als
toegangspoort tot Antwerpen, Gent, Terneuzen, Vlissingen, Zeebrugge en verschillende
jachthavens.
Bovendien zijn er flinke getijdeverschillen in deze zeearm en zijn er gevaarlijke, moeilijk te
voorspellen stromingen. Het risico van een aanvaring was simpelweg te groot. Door WESP
is de veiligheid toegenomen, terwijl ook gedacht is aan economische en milieubelangen. Niet
voor niets noemde de Nederlandse staatssecretaris voor Europese Zaken Timmermans in
2008 WESP als goed voorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking, in zijn presentatie
aan de Tweede Kamer.

Optimalisatie watersysteem LeopoldkanaalBraakman
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Waterschap Zeeuws-Vlaanderen
Provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland, Aminal
2.994.180 EUR
700.000 EUR
2005-2008

De intentie van dit project was de ontwikkeling van een modelmatige doorlichting en visie
voor het waterbeheer langs het Leopoldkanaal/Braakman.
Aan deze algemene doelstelling waren een aantal subdoelstellingen verbonden. Men wilde
de wateroverlast beperken door de bouw van een gemaal of waterpomp nabij de Braakman.
Vooraleer dat werd gedaan, werd eerst gekeken wat de capaciteit was van een dergelijke
pomp.
Door deze integrale modellering van het
Leopoldskanaal-Braakmansysteem ging men
ook bekijken welke maatregelen het meest
effectief en efficiënt waren in het verminderen
van de wateroverlastproblematiek in het
gehele watersysteem. Ook de risico's van
wateroverlast in het gebied werden
uitgezocht. Dit soort maatregelen zijn van
groot belang met de klimaatverandering op
komst, welke in onze streek zal zorgen voor
steeds meer heftige regenbuien.
Om het project te kunnen realiseren, werden
drie concrete acties voorzien. Om te beginnen
de studie van de grensoverschrijdende watersysteemanalyse, de bouw van een gemaal in
de Braakman en tot slot metingen in verband met waterpeilbeheer en de bekkenplannen.

Prioriteit 2

Economische en wetenschappelijk-technologische samenwerking

Quadrant
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen
Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, Kamer van Koophandel Zeeland
462.589 EUR
185.035 EUR
2001-2004

Door het project Quadrant werden KMO's/MKB's gestimuleerd en
begeleid bij het uitbreiden en invoeren van een economische
structuur. Dat werd gedaan door het opleiden en grensoverschrijdend in contact brengen van kaderleden. Een geïntegreerd
zorgsysteem zorgt voor de beheersing van de elementen
kwaliteit, veiligheid, milieu en personeel.
Naast de kennis die de bedrijven opgedaan hebben wat betreft de
vereisten van een dergelijke structuur, hebben ze ook al een
aantal doelstellingen in de praktijk gerealiseerd. Tevens
beschikken ze nu ook over de nodige instrumenten en technieken
om de belangrijkste principes van 'duurzaam ondernemen' in de
praktijk om te zetten.

Streekproducten EU-regionaal
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

EROV
Westtoer, Kamer van Koophandel Zeeland
390.137 EUR
187.266 EUR
2003-2006
Het zou jammer zijn typische streekproducten
verloren te laten gaan. Om deze producten bij
een breder publiek bekend te maken en te
promoten werden verschillende consumentgerichte acties georganiseerd zoals
beursdeelnames, markten, promotiemateriaal
verspreiden, enzovoort. Dit in navolging van het
Interreg II - project ‘Promotie van
Streekproducten uit de Euregio Scheldemond’.

Streekproducten EU-Regionaal ging echter
verder. Naast promotie-acties is er ook een
grensoverschrijdend netwerk van productiebedrijven van streekproducten opgestart, waarbij
ervaringsuitwisseling centraal staat. Om de doelstellingen te bereiken werd bovendien een
imago-onderzoek uitgevoerd en een producentenplatform opgezet.

Grenswijzer
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

UNIZO Oost-Vlaanderen
MkB Nederland, Unizo West-Vlaanderen
530.644 EUR
265.323 EUR
2003-2006

Om grensoverschrijdend ondernemerschap te stimuleren en de positie van
de micro-ondernemingen te versterken heeft dit project aan de hand van
informatie, advies, begeleiding en opleiding, de micro-ondernemingen
geassisteerd in hun grens-overschrijdende activiteiten. Daartoe werd ook
een website ontworpen. Juist de micro-ondernemingen hebben immers
moeite om over de grens zaken te doen. Grotere ondernemingen kregen
eerder al kansen in Euregionaal Zakendoen en andere projecten.
Na Grenswijzer verenigden de partners zich in Grenswijzer vzw, een organisatie die nog
steeds instaat voor het bijeenbrengen van kleine en middelgrote ondernemingen.
Grenswijzer vzw ontwikkelde ook nog het project Grenswijzer Ambassadeur.

Duurzame bedrijfsvoering
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Provinciaal Proefcentrum voor de groenteteelt Oost-Vlaanderen
West-Vlaamse Proeftuin voor Industriële Groenten, Interprovinciaal
Proefcentrum voor de Aardappelteelt, DLV Adviesgroep
381.707 EUR
190.853 EUR
2004-2006

Duurzaam produceren wordt steeds belangrijker. Vooral in de agrarische sector. Dit initiatief
wilde binnen een netwerk van voorbeeldbedrijven (3 per provincie) aantonen hoe men in de
land- en tuinbouw op duurzame wijze kan werken. Op die voorbeeldbedrijven werden
investeringen gedaan rond beredeneerde bemesting (verminderen mineralenverbruik),
gewasbescherming (bijvoorbeeld, hoe kan je onkruid bestrijden op een milieuvriendelijke
manier?), hergebruik van grondstoffen en energieverbruik.
Deze bedrijven per provincie werden geselecteerd door
de partners. Daartoe schreven ze eerst via hun
nieuwsbrieven zo'n 3.000 bedrijven aan. Per
provincie werd een keuze gemaakt met als criteria
uitstraling, bereidheid tot een eigen financiële
inspanning en balans tussen verschillende typen
bedrijven. Uiteindelijk werden er bedrijven gekozen in
onder andere De Haan, Koekelare, Wannegem-Lede,
Kortemark-Werken, Deinze en Nokere. Voor ieder
deelnemend bedrijf werden actieplannen uitgewerkt op
basis van de wensen van de agrariërs en de expertise van de
projectpartners. De actieplannen werden vervolgens uitgevoerd, waarbij uitgebreid werd
gecommuniceerd rondom vernieuwende elementen in de investeringen op de bedrijven,
zodat ook andere Zeeuwse-Oost-Vlaamse en West-Vlaamse bedrijven hiervan konden
profiteren. Ook vond er algemene voorlichting plaats ten aanzien van duurzaam
bedrijfsvoeren.
Er bestond uiteindelijk een belangrijke inhoudelijke link tussen Duurzame Bedrijfsvoering en
het project Watermanagement op Bedrijfsniveau. Beide projecten kaderen binnen het
programma 'Het Bedrijf van de Toekomst'.

Strategische visie bedrijventerreinen
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

VOKA Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen
Kamer van Koophandel Zeeland
383.686 EUR
191.843 EUR
2004-2006

Om een nog sterkere, internationale en competitieve economische regio uit te bouwen,
creëerden de kamers van koophandel Oost-Vlaanderen en Zeeland een basis voor het
ontwikkelen van een strategische grensoverschrijdende visie ten aanzien van de inplanting,
ontsluiting en het beheer van bedrijventerreinen. Die nieuwe ontwikkelde visie werd
ondersteund vanuit de overheid, bedrijven en academische wereld. Om tot die visie te
komen maakte men een synthese van eerder uitgevoerde studies van de beschikbare
bedrijventerreinen in Oost-Vlaanderen en Zeeland.
Die grensoverschrijdende samenwerking werd behandeld vanuit het havenperspectief, die
vervolgens verder uitgebreid werd naar een meer regionaal perspectief, namelijk de
provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland.
Uiteindelijk kwam een inzichtelijk document gereed met nuttige aanbevelingen voor de
betrokken overheden en aanzetten voor actie vanuit het bedrijfsleven zelf. Het vervolg van
dit laatste kwam uit tot het project Werkgevers Actieplan Kanaalzone, waarin de
werkgeversorganisaties concrete projecten uitwerkten om hun visie ten aanzien van de
toekomst van de kanaalzone te implementeren.

Onderzoek integratie havengebieden Gent en
Zeeland Seaports
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Havenbedrijf Gent
Provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland, Zeeland Seaports
185.850 EUR
92.925 EUR
2005-2006

Aanleiding voor dit project was het samenwerkingsakkoord dat tussen het Havenbedrijf Gent
en Zeeland Seaports werd gesloten. Het doel was een grensoverschrijdende haven- en
milieucluster te ontwikkelen.
Het onderzoeksproject ging na of de havengebieden
van Gent en Zeeland Seaports strategische voordelen
konden verkrijgen door middel van samenwerking. Al in
Interreg I was onderzocht hoe de integratie kon plaatsvinden tussen beide havens. In dat project, Maritieme
Samenwerking, ging men zelfs uit van intensieve
samenwerking tussen alle havens in de euregio. Dat
bleek onhaalbaar; er zijn nu eenmaal nog altijd
concurrerende belangen. Dit kwam wederom naar
voren in de Scheldemond Havendag, in 2000. In 2005
echter, konden tussen Terneuzen en Gent al wel de
eerste stappen worden gezet, al zijn deze bescheiden.
In ieder geval bleek een koppeling van de veiligheidsplannen tussen beide havens wel mogelijk.
De afronding van het onderzoek was succesvol, en heeft zo gezorgd voor meer concrete
samenwerkingsverbanden tussen beide havens. Dit is van groot belang omdat de havens
van Gent en Terneuzen gezien hun ligging nu eenmaal sterk van elkaar afhankelijk zijn.
Ruimtelijk-functioneel kan je eigenlijk spreken van één havengebied, maar bestuurlijk zeker
niet.
Het samenwerkingsinitiatief ‘Grenzeloze Kanaalzone’ is een mooi voorbeeld die naar
aanleiding van dit onderzoek werd opgestart.
Ook via de projecten ‘Bio Base Europe’ en ‘Samen Oogsten in de Kanaalzone’ en het
overleg van de Kanaalzonegemeenten zijn en worden nog forse stappen gezet in de
samenwerking tussen de havens.

Koppeling veiligheidsplannen havengebied
Gent en Zeeland Seaports
Projectleider
Partners

Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Provincie Zeeland
Provincie Oost-Vlaanderen, Zeeland Seaports, Ministerie Verkeer en
Waterstaat, Havenbedrijf Gent, Ministerie Mobiliteit en Vervoer, Waterwegen
en Zeewezen, stad Gent, gemeenten Zelzate, Evergem en Terneuzen
363.640 EUR
186.670 EUR
2005-2007

Centraal in dit project stond het verbeteren van de veiligheid in het enige grensoverschrijdende havengebied ter wereld: het havengebied Gent-Terneuzen. ‘Koppeling
Veiligheidsplannen’ kan worden gezien als de eerste concrete samenwerking tussen de
havens, voortgekomen uit het project ‘Onderzoek Integratie Havengebieden Gent en
Zeeland Seaports’
De initiatieven ter verbetering van de veiligheid waren
zowel gericht op de bedrijven in het gebied als op de
omgeving. Doordat deze veiligheid in het totale gebied
een planmatige benadering miste, en informatie- en
communicatiemogelijkheden met de overheden en
betrokken instanties en organisaties zeer ingewikkeld
lag, was communiceren vaak moeilijk. Men ging er
ook vanuit dat er economische voordelen mogelijk
waren indien de overheid beter voorbereid was en
adequater kon reageren op crisissituaties.
De economische belangen, potentiële veiligheid en
rampenplanning gingen in dit project gelijk op. De
bestaande veiligheidsplannen aan beide zijden van de grens werden dus uiteindelijk zonder
problemen aan elkaar gekoppeld en gebundeld tot één grensover-schrijdend veiligheidsplan.
Vanzelfsprekend werden in de opmaak van dit veiligheidsplan zowel de Vakgroep Veiligheid
als het overleg van de Kanaalzonegemeenten intensief betrokken; deze overheden hebben
immers de uiteindelijke verantwoordelijkheid over de veiligheid, ook in de havengebieden.

Grensoverschrijdende bezoekersstromen
Euregio Scheldemond
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

EROV
Provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland, WES, Kamer van
Koophandel Zeeland
413.685 EUR
200.000 EUR
2005-2007

Doelstelling van het project was inzicht verwerven in de bezoekersstromen tussen de
provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Zeeland. De verwachting was immers dat
in de loop der jaren deze bezoekersstromen grondig waren gewijzigd als gevolg van
bijvoorbeeld de komst van de euro. Dit bleek voor een deel ook juist.
Het onderzoeksgebied werd voor een klein stuk uitgebreid
naar het arrondissement Antwerpen, gezien de geografische
ligging ten aanzien van enkele grotere Oost-Vlaamse steden.
Een toegepaste studie moest een grondig inzicht verwerven
in de commercieel-hiërarchische structuur van steden en
gemeenten in de Scheldemondregio. Zo kon men beleidsaanbevelingen opmaken met betrekking tot de gewenste
ontwikkelingen van de bestedingspatronen.
Het onderzoek verzamelde een aantal statistische gegevens bij diverse instanties en dit voor
alle gemeenten uit de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland. Na een
gedetailleerde analyse van de huidige bestedingsstromen formuleerden de onderzoekers
concrete actiepunten waarmee de basis kan worden gelegd voor een strategische geleiding
van de bezoekersstromen. Vooral voor steden en gemeenten, die het moeten hebben van
kooptoerisme (Hulst, Sluis, Brugge en Gent bijvoorbeeld), was het onderzoek nuttig. Zeker
als men dit kon koppelen aan de aanbevelingen uit Grensoverschrijdend Kooptoerisme, rond
toegankelijkheid van koopsteden.

Integrale theaterpromotie
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Euregiopodia
Scheldetheater Terneuzen, De Bijloke Gent, Concertgebouw Brugge
600.000 EUR
300.000 EUR
2005-2008
De Bijloke, het Concertgebouw en het Scheldetheater
bundelden hun krachten binnen dit project. Met behulp van
enkele grensoverschrijdende investeringen op het vlak van
wederzijdse informatie en communicatie, promotie,
publiciteit en mobiliteit, kon men bezoekers aan het ene
theater informeren over aanbod in de andere theaters en zo
een onderlinge publieksuitwisseling en –opbouw realiseren.
Dit levert voor alle betrokken theaters winst op.
Concreet werden drie digitale cultuurkiosken
(plasmaschermen) in Brugge, Gent en Terneuzen
geplaatst, werd een grensoverschrijdende cultuurbus en
een grensoverschrijdend taxisysteem opgezet (zodat het
ook gemakkelijker werd om vanuit de ene locatie een stuk
te gaan zien op de andere locaties) en werd een
displaysysteem voor promotiemateriaal aangeschaft,
wederom op iedere locatie.
Alleen al tijdens het project zijn via de cultuurbus en het
taxisysteem 483 Vlamingen en Zeeuwen verplaatst naar
theaters buiten hun eigen stad. Los daarvan kwamen veel
mensen met eigen vervoer een kijkje nemen in de theaters
over de (provincie)grens. Voor de cultuurbus werd
overigens goed samengewerkt met de Vlaamse

vervoermaatschappij De Lijn.

GO-market Scheldemond
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen
Kamers van Koophandel West-Vlaanderen en Zeeland, Hogeschool Gent,
KaHo Sint-Lieven, ROC Westerschelde, Syntra West
393.608 EUR
196.804 EUR
2006-2008
Doelstelling binnen dit project was het in kaart brengen van de
mogelijk-heden voor grensoverschrijdende marketing van
Zeeuwse bedrijven en producten in Vlaanderen en de marketing
van de Vlaamse producten en bedrijven in Zeeland. Zeker voor
kleine en middelgrote ondernemingen is het op de markt zetten
van het bedrijf of diens producten in een ander land, ook al is dit
het nabije buurland, een hele toer. Je hebt toch te maken met
andere percepties en verwachtingen van consumenten.
Bij grensoverschrijdende marketing ontstaan dus vragen en
problemen. GO-Market Scheldemond heeft voor een groot deel
antwoorden en oplossingen geboden aan geïnteresseerde
bedrijven. Dit gebeurde door de netwerkvorming en
ervaringsuitwisseling tussen Zeeuwse en Oost- en WestVlaamse ondernemers te stimuleren.
Een nevendoelstelling was het bevorderen van de transnationale
samenwerking tussen ondernemingen enerzijds en
opleidingsinstellingen en onderwijsinstellingen anderzijds. Tot
slot was het ook de bedoeling om up-to-date online leermateriaal
voor marktonderzoek aan te bieden.

Grenswijzer Ambassadeur
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Grenswijzer
MkB Zeeland, ROC Westerschelde, Syntra Midden-Vlaanderen (St.-Niklaas),
Unizo Oost-Vlaanderen, Unizo West-Vlaanderen
334.251 EUR
167.126 EUR
2006-2008

Om de aantrekkingskracht van micro-ondernemingen en het grens-overschrijdende
kooptoerisme te vergroten bood ‘Grenswijzer Ambassadeur’ een vormings- en
promotietraject aan. Op die manier werd zowel de positie van de micro-onderneming als de
toeristische aantrekkingskracht van de regio versterkt.
Grenswijzer Ambassadeur werd als
pilootproject ontwikkeld voor een beperkte
doelgroep en ingevoerd binnen een
afgebakende, beperkte regio. Het project richtte
zich naar micro-ondernemingen actief in de
horeca en detailhandel, en werd geïntroduceerd
in de regio's Waasland, Oost-en ZeeuwsVlaanderen. Het was de uitdrukkelijke
bedoeling van dit pilootproject om op basis van
de resultaten een uitgebreider project uit te
bouwen binnen Interreg IV, waarbij zowel de
doelgroep als de actieradius zal worden
uitgebreid. Met behulp van ICT-toepassingen voorzien ze een nog meer gepersonaliseerde
vorming en begeleiding.
De partners uit Grenswijzer Ambassadeur werkten al eerder samen binnen ‘Grenswijzer’, en
blijven onder die noemer Vlaamse en Zeeuwse kleine en middelgrote ondernemingen
benaderen om hun grensoverschrijdende bedrijfsrelaties te helpen uitbouwen.

Kennisontwikkeling impact toerisme
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Brabants Bureau voor Toerisme
Hogeschool Zeeland, Toerisme Limburg, Toerisme Oost-Vlaanderen,
VVV Maastricht, VVV Zuid-Limburg, Westtoer
398.200 EUR
199.100 EUR
2007-2008

Met behulp van vergelijkbare onderzoeksgegevens wilden de toeristische diensten voor de
acht provincies aan de Vlaams-Nederlandse grens het makkelijker maken een meer
uniforme onderzoeksaanpak te gebruiken.
Door middel van kennisuitwisseling en toepassing van diverse
onderzoeksmethoden kon zo de economische impact van
toerisme & recreatie in de grensregio Vlaanderen-Nederland
beter in kaart worden gebracht. Het project leidde tot concrete
indicatoren waarmee kan worden gemeten, via bestedingen,
welke economische effecten ontstaan door welke specifieke
vormen van toerisme.
Kennisontwikkeling Impact Toerisme was het eerste
zogenoemde 'grensbrede' project binnen de grensregio
Vlaanderen-Nederland, dus een project met partners uit alle acht provincies binnen die
grensregio.

Startconferentie Kanaalzone Gent-Terneuzen
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Provincie Zeeland
Provincie Oost-Vlaanderen, gemeente Terneuzen, Projectbureau Gentse
Kanaalzone
37.032 EUR
18.516 EUR
2007-2008

Initiatiefnemers van dit project waren de provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen. De
ontwikkeling van de kanaalzone Gent-Terneuzen is voor beiden van grensoverschrijdend
belang. Uit het Onderzoeksproject Integratie Havengebieden Gent en Zeeland Seaports
bleek al welke kansen er zijn bij nauwere samenwerking binnen de kanaalzone.
De opzet van de Startconferentie was om in samenwerking met diverse partners in het
gebied, te komen tot een ontwikkelingsvisie voor lange termijn, zodat die kansen konden
worden aangegrepen. Deze verschillende betrokken partners waren de gemeenten Gent en
Terneuzen (verenigd in het overleg van Kanaalzonegemeenten) en de beide havenbedrijven
in de kanaalzone. Naast deze essentiële partners werden ook anderen benaderd vanuit het
bedrijfsleven, samen met milieugroeperingen.
Centrale thema's voor de conferentie waren het benutten van economische potenties,
streven naar ruimtelijke kwaliteit en het realiseren van benodigde infrastructuur.
Om een breed publiek op de hoogte te brengen van dit
project en inspraak te geven, werd de conferentie
georganiseerd voor alle belangstellenden en mogelijke
partners aan weerszijden van de grens. Men wilde
iedereen, ook de bewoners, enthousiast maken voor het
project. De conferentie vormde dus een belangrijke stap
in het komen tot draagvlak voor grensoverschrijdende
samenwerking in de kanaalzone én het formuleren van
projectideeën die daarbij mogelijk zijn. Een idee dat op
die dag werd geformuleerd is inmiddels uitgegroeid tot
een zeer omvangrijk en voor de kanaalzone erg
belangrijk project: Bio Base Europe.
Belangrijk onderdeel bij de conferentie was het presenteren van een gezamenlijk logo,
naam, projectbeschrijving en brochure. Hiermee wilden de initiatiefnemers zich profileren en
het project een herkenbaar gezicht geven.

Actieplan Kanaalzone werkgevers
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen
Kamer van Koophandel Zeeland
84.309 EUR
42.154 EUR
2007-2008

De vier belangrijkste ondernemingsorganisaties uit de regio; VOKA - Kamer van Koophandel
Oost-Vlaanderen, Kamer van Koophandel Zeeland, VeGHO, en de de Kring van Werkgevers
in de Kanaalzone definieerden concrete acties ter versterking van de bedrijvigheid in de
kanaalzone en de grensoverschrijdende functionele samenwerking tussen bedrijven.
De conclusies van het Interreg III-project ‘Strategische
Visie Bedrijventerreinen’ werden vertaald naar dit
actieplan voor de bedrijven in de Kanaalzone GentTerneuzen. De stakeholders die betrokken waren of
interesse hadden werden daarbij door de vier partners
geselecteerd.
Het eindresultaat was een masterplan met daarin de
actieplannen en hun grensoverschrijdend karakter.
Deze acties worden op dit moment voor een deel al in
uitvoering gebracht en in overeenstemming met de voorstellen uit Grenzeloze Kanaalzone
tot concrete projecten uitgewerkt.

Grensoverschrijdend biologisch boeren
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Interprovinciaal Proefcentrum voor de Biologische Teelt
Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen,
Proefboerderij Rusthoeve, DLV Adviesgroep
655.434 EUR
327.717 EUR
2003-2005

Het streefdoel in de biologische akkerbouw anno 2003 was om de biologische landbouw in
2010 op te trekken naar 10 procent. Zo kon men, redeneerden de projectpartners, in de drie
provincies de achterstand van de biologische teelt tegenover de landelijke gemiddelden
wegwerken en kon er maximaal ingespeeld worden op de grote vraag aan biologische
producten in de Euregio Scheldemond.
Centraal in het project stond de kennisuitwisseling en ontwikkeling tussen de biologische telers. Een praktijkonderzoek
in de biologische landbouw heeft daartoe bijgedragen. Deze
impuls diende te helpen om voldoende boeren over te halen om
over te schakelen op biologische teelt.
Het project kwam er op positief advies van de Vakgroep
Landbouw, die mede aan de basis lag voor het initiatief met de organisatie van de themadag
Biologische Landbouw in Grensoverschrijdend Perspectief.
De ambitieuze doelstelling van 10 procent biologische teelt is uiteindelijk niet gehaald. Er is
een groei waarneembaar van de biologische teelt, maar tegelijkertijd blijven er veel obstakels
bestaan voor overschakeling door boeren en het kopen van biologische producten door
consumenten.

ENFO
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

EROV
Hogeschool West-Vlaanderen, Hogeschool Zeeland
365.415 EUR
171.745 EUR
2004-2006

Voor kleine en middelgrote bedrijven is het niet altijd eenvoudig om in te spelen op de snelle
ontwikkeling van internettechnieken en -technologieën toegepast op bedrijfsprocessen.
Het project ENFO wil deze negatieve evolutie tegengaan door onafhankelijke
informatievoorziening, opleiding en ondersteuning aan te bieden en daarbij stimulerend en
drempelverlagend te werken. Daarom werd een informatiebalie in de vorm van een website
gerealiseerd, samen met een gegevensbank en forum.
Aan de opleidingen namen 256 bedrijfsmedewerkers deel. Naast de lessen en begeleiding zijn
er ook thema-avonden en workshops in onder andere Gent, Rilland-Bath, Aalst en Kortrijk
georganiseerd. Het project werd beëindigd met een slotmanifestatie, minibeurs, en de
oprichting van een alumnivereniging.

Bedrijventerreinmanagement
Projectleider
Partners

Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

GOM West-Vlaanderen
GOM Oost-Vlaanderen, provincie Zeeland, Universiteit Gent, Hogeschool
Zeeland, WVI, MBZ, GEHO, De Prijkels, Stad Gent, Zeeland Seaports, Kring
van werkgevers in de kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen, gemeente SchouwenDuiveland
2.170.000 EUR
1.085.000 EUR
2006-2008

In nauwe samenwerking en afstemming met alle betrokken partijen wilden de uitvoerders
van dit project bedrijventerreinmanagement structureel verankeren op een aantal domeinen.
Bedrijventerreinmanagement wordt beschouwd als een pro-actief instrument ter
verduurzaming van het bedrijventerrein. Bedrijventerreinmanagement gaat nog verder dan
milieumaatregelen op bedrijventerreinen, er is namelijk ook oog voor sociale componenten,
maatschappelijk verantwoord ondernemen, infrastructuur en opwaardering.
Op acht groepen ondernemingsterreinen, onder andere in
het Sloegebied en de Kanaalzone, werden initiatieven
genomen ter ondersteuning van deze nieuwe aanpak.
Voor de meeste deelnemende groepen waren vijf fases in
het project te onderscheiden; de analyse, de opzet of
versterking van structuren, de selectie en uitvoering van
acties en de aanzet tot continuïteit op het bedrijventerrein.

Chartervaart in de Delta
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Stad Antwerpen
Gemeenten Schouwen-Duiveland, Veere en Borsele, Marketing en Promotie
Zeeland Delta
4.396.021 EUR
1.123.638 EUR
2004-2007

De detailhandel en horeca in steden en dorpen in het Deltagebied die voor een stuk
afhankelijk zijn van de charter- en passagiervaart, kunnen altijd wel een stimulans gebruiken.
Daarom wou dit project deze vorm van toerisme omvormen tot een volwaardige bedrijfstak.
Dat hebben ze gedaan door onder andere een markt voor (meerdaagse) rondvaarten te
organiseren.
De aanleg- en nutsvoorzieningen voor chartervaart werden verbeterd, zodanig dat het
bezoeken van attracties, steden en dorpen door deze schepen mogelijk werd. De daarbij
horende bestedingsimpuls en informatievoorziening van de passagiers werd ook aangepakt.
Concreet gezien zijn er dus een aantal aanpassingen toegepast, bij onder andere de steiger
Campveerse Toren te Veere, de passantensteiger aan het Blauwhoofd in Veere, de
aanlegplaats landbouwhaven te Hoedekenskerke, de steiger haven in Bruinisse en de
vlotsteiger Steenplein te Antwerpen. Chartervaart in de Delta was dus niet zozeer een
Euregio Scheldemond-project, maar een samenwerking tussen Zeeland en Antwerpen.

Prioriteit 3

Leefmilieu

Milieuclusters op bedrijventerreinen
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

GOM West-Vlaanderen
GOM Oost-Vlaanderen, Kring van werkgevers in de kanaalzone ZeeuwsVlaanderen, Industriegroep Midden Zeeland, Provincie Zeeland
1.345.150 EUR
672.575 EUR
2003-2005

Om het principe van duurzame opbouw uit te testen wou dit project op
vooraf geselecteerde bedrijventerreinen in de drie Euregio-provincies (onder
andere in de Kanaalzone Gent-Terneuzen en bij Brugge)
milieusamenwerkingsverbanden tussen bedrijven initiëren. Daarbij kan
concreet worden gedacht aan gezamenlijk afvalbeheer, het gebruiken van
het afval uit het ene bedrijf als grondstof in het ander bedrijf, enzovoort.
Om dit soort clustering te organiseren heeft het project een kenniscentrum
uitgebouwd dat tevens instaat voor de verspreiding van de opgedane kennis tijdens de de
duur van het project. Dit kenniscentrum is na het project uitgebouwd voor het volledige
gebied van de Rijn Schelde Delta.
Nog binnen het project werden concreet op het terrein tal van milieutoepassingen onderzocht
en gerealiseerd. Bijvoorbeeld waren er onderzoeken naar warmte-uitwisseling tussen de
bedrijven Franco en IVBO (in West-Vlaanderen), naar rationeel energiegebruik (in Oost- en
West-Vlaanderen) en naar gezamenlijke waterzuivering (in Zeeland). Concrete investeringen
waren er onder andere voor ultrasone detectie van persluchtlekken (op vier bedrijven in
West-Vlaanderen), busvervoer (de Skaldenparkbus, Oost-Vlaanderen), en de groepsinkoop
van elektriciteit (in Oost- en West-Vlaanderen). Telkens investeringen ten behoeve van het
milieu die bedrijven samen, binnen hetzelfde industrieterrein, plegen en ook helpen om de
kosten te dekken die toch al ontstaan voor deze bedrijven. Samenwerken voor winst en het
milieu dus.

Watermanagement
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Proclam
Provinciale Landbouwkamer Oost-Vlaanderen, DLV Adviesgroep
360.148 EUR
180.074 EUR
2003-2005

Met behulp van voorbeeldbedrijven wilden Proclam vzw en zijn partners aantonen dat een
verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit en vermindering van het grondwatergebruik niet
ondenkbaar is door het probleem aan te pakken bij een van de belangrijkste bronnen: het
boerenbedrijf. Via watermanagement op bedrijfsniveau kan worden voorkomen dat
vervuilende stoffen in het oppervlaktewater terechtkomen en kan een belangrijke bijdrage
worden geleverd aan het verminderen van het verbruik van drinkwater. Op de
voorbeeldbedrijven werd het watermanagement op een praktische, duurzame en
toekomstgerichte manier uitgevoerd.

Als voorbeeldbedrijven werden per provincie 2 bedrijven geselecteerd. Dit gebeurde zo dat
iedere sector aan bod kwam. Elk van de 6 geselecteerde bedrijven had dus een
voorbeeldfunctie voor de bedrijven binnen diens sector. Het waren bedrijven actief in
veeteelt, akkerbouw en groenteteelt in West-Vlaanderen, in Oost-Vlaanderen aardappelteelt
en intensieve groenteteelt, en in Zeeland akkerbouw, veeteelt en fruitteelt.

Duurzame watersystemen
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Waterschap Zeeuws-Vlaanderen
Zwarte Sluispolder
1.836.339 EUR
566.946 EUR
2003-2006

Met het project Duurzaam Watersystemen in het gebied rond het Kanaal van Gent naar
Terneuzen werden twee zaken gerealiseerd.
Enerzijds was het doel het verbeteren van de functie van het watersysteem, anderzijds de
waterbeheersing en kwaliteit in het watersysteem optimaliseren.
Er werden verschillende aanpassingen aangebracht in de watersystemen rond het Kanaal.
Bijvoorbeeld de bouw van een bemaling in de Westelijke Rijkswaterleiding nabij Terneuzen,
de plaatsing van stuwen in het waterlopenstelsel in het zuidelijk stroomgebied van de Zwarte
Sluispolder en ecologische baggerwerken voor het verbeteren van de oevers langs
waterlopen nabij Philippine en Sas van Gent.
Naast deze structurele aanpassingen werd ook nog een studie uitgevoerd naar de sanering
van de waterafvoer voor het Poelgebied.
Ook Duurzame Watersystemen paste als project binnen de uitvoering van het
Grensoverschrijdend Krekenbeleidsplan, net als eerdere projecten zoals Duurzaam Herstel
Krekensysteem, dat binnen dezelfde deelregio werd uitgevoerd.

De Schelde natuurlijk!
Projectleider
Partners

Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

WWF België
Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, Natuurpunt, AMINAL,
AWZ,Vogelbescherming Nederland, Het Zeeuwse Landschap, de Zeeuwse
Milieufederatie, Natuurmonumenten
609.943 EUR
289.471 EUR
2004-2006

Om de Schelde en haar karakteristieken, ecotopen en levensgemeenschappen in een veilige
en leefbare omgeving te behouden, hadden de milieuverenigingen die partners zijn in dit
project het voornemen om een brede maatschappelijke steun te verkrijgen voor het Scheldeestuarium als water- en ecosysteem. De Schelde wordt nog onterecht gezien als een nietnatuurlijke rivier, vooral bestemd voor scheepvaart. Om deze maatschappelijke steun te
verkrijgen wilde men meer bekendheid van de
natuurwaarden van de rivier bij de bevolking,
visserij-, recreatie- en landbouwsector.
Maar het project wou niet enkel de burger
aanspreken. Ook de politieke en bestuurlijke
besluitvorming over functietoekenning, inrichting
en beheer van het estuarium wilde men
beïnvloeden. Aan de hand van een opinieonderzoek werd intensief maar ook constructief
gelobbyd voor natuurherstel, zowel binnen de
formele kanalen als daarbuiten.
Om de burger aan te spreken werd heel wat werk
verricht. Er werd een bus ingericht waarin
informatie werd gepresenteerd over de natuurwaarden van de Schelde. Deze bus stond in de
zomer van 2005 en 2006 in verschillende steden
in de regio, zoals Middelburg, Brugge, Gent en Terneuzen. Daarnaast werd gebruikgemaakt
van nationale en regionale radio (sprotjes en stoppers), televisie (er werd een video
geproduceerd), internet en een folder.
Het project ging echter nog verder dan sensibilisering en beleidsbeïnvloeding. Op drie
locaties werd ook daadwerkelijk natuur ingericht langs de Westerschelde om zo niet alleen
via de omweg van maatschappelijke steun en beleidsbeïnvloeding, maar ook indirecte zin de
natuur aan de Schelde een handje te helpen. Deze drie locaties waren een gebied ter hoogte
van Ellewoutsdijk (Zeeland), het Ketenisseschoor (Oost-Vlaanderen) en het Noordelijk Eiland
(Antwerpen).

Schone kreken III
Project
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Schone kreken III, fase 1
Waterschap Zeeuws Vlaanderen
Gemeenten Maldegem en Sluis
1.254.967 EUR
250.000 EUR
2001-2003

Project
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Schone kreken III, fase 2
Waterschap Zeeuws Vlaanderen
Provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland, gemeenten Maldegem en Sluis
1.365.745 EUR
250.000 EUR
2005-2008
Dit project was het vervolg op de uitvoeringsprojecten
Schone kreken I en II die tot stand kwamen in het
kader van Interreg II. Deze Schone kreken-projecten
passen allemaal binnen het Grensoverschrijdend
Krekenbeleidsplan en spelen binnen het gebied van
het GOS.

Het doel van deze laatste stap in Schone kreken was
om op verschillende locaties, op de grens tussen
Maldegem en Aardenburg, de aantrekkelijkheid en
leefomgeving van het krekengebied te verbeteren,
door bescherming en herstel van natuur en landschap.
Er zijn onder andere een paar voor het lokale milieu belangrijke rioleringswerken uitgevoerd.
Fase II in het project was een uitvoeringstap met als bedoeling het saneren van de
Meulenkreek op de grens nabij Middelburg-in-Vlaanderen, het natuurvriendelijk inrichten van
de Meulenkreek en Papenkreek, en het aanleggen van kerkpaden.

Grensoverschrijdende bestrijding
muskusratten
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

RATO
Waterschap Zeeuwse Eilanden, Provincies Oost- en WestVlaanderen, ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
512.000 EUR
256.000 EUR
2003

Om zo effectief mogelijk de rattenpopulatie te bestrijden wilden RATO vzw en diens partners
een uniform en grensoverschrijdend registratie- en evaluatiemodel ontwikkelen om bij te
houden waar welke hoeveelheden muskusratten zitten. Zodoende kan elke organisatie,
bevoegd in de muskusrattenbestrijding in het Scheldemondgebied de informatieversnippering overbruggen en overstappen
naar onderhoudsbestrijding. Met de juiste informatieverspreiding
over vangsten, gepresteerde inspanningen, gebiedsgevoeligheid, normen en werkwijze is de doelstelling van dit project
bereikt.
Het is voor de landbouw en het beheer van dijken en dergelijke
van groot belang dat de verspreiding van de muskusrat in toom
wordt gehouden, en zonder grensoverschrijdend samenwerken
is dit niet mogelijk.

Streekidentiteit in bezoekerscentra
Projectleider
Partners

Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Westtoer
Het Zeeuwse Landschap, Zeeuws Biologisch Museum,
Buitenplaats Westhove, Provincies Zeeland en West-Vlaanderen,
Bureau voor Toerisme Zeeland, stad Torhout, Behoud en beheer
van historische en natuurmonumenten
2.697.000 EUR
758.000 EUR
2004-2007

Het ontdekken en waarderen van de identiteit van een streek was
destijds de nieuwste trend in de toeristische sector. Natuur en
cultuur zijn hierbij sleutelbegrippen. Het project
Streekidentiteit in Bezoekerscentra liet de toerist kennis
maken met de regio rond Torhout en Domburg.
Het Kasteel Wijnendale in Torhout en het Zeeuws
Biologisch Museum in Domburg werden drie jaar lang
uitgebouwd tot uitvalsbasis voor de verdere verkenning van
beide regio's.

Het Kasteel Wijnendale is in België vooral bekend als locatie waar koning Leopold III op 25
mei 1940 besliste zijn ministers niet te volgen naar Frankrijk en zo de koningskwestie
inluidde.
Het Zeeuws Biologisch Museum werd in het kader van het project omgedoopt tot het Zeeuws
Natuur- en Landschapsmuseum

Boeren bouwen aan het landschap
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

PROCLAM
POVLT, NCB, Landschapsbeheer Zeeland, Het Zeeuwse Gezicht,
Provinciale Landbouwkamer Oost-Vlaanderen
795.419 EUR
397.709 EUR
2004-2007

De agrarische sector is al enkele decennia in volle beweging. Grotere bedrijven, en minder
biodiversiteit leggen een steeds zwaarder accent op de economische component van de
sector. De leefbaarheid en het eigen karakter van het platteland komen meer en meer in de
verdrukking.
Deze conclusie werd onder andere getrokken op de themadag Agrarisch
Natuurbeheer van de Vakgroep Landbouw. Mede naar aanleiding van
deze dag ontstond Boeren Bouwen aan het Landschap, ook wel afgekort
als 'BoBoL'.
De partners in dit project probeerden iets te doen aan deze verdrukking
van leefbaarheid en karakter van het platteland door een nieuw evenwicht te zoeken tussen
een kwaliteitsvol landschap en een goed bedrijfsinkomen voor de landbouwers. De sector
kon daarbij rekenen op begeleiding en advies op het gebied van natuur- en landschapsbeheer. De landbouwer zelf kreeg een beter inzicht in de rol die hij kan spelen bij de verdere
ontwikkeling van de open ruimte.

Integraal waterbeheer Zwinregio
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Waterschap Zeeuws-Vlaanderen
Zwin Polder
782.102 EUR
201.500 EUR
2007-2008

Door het aanleggen van een ecologische verbindingszone van de Strijdersgatpolder in
Zuidzande naar de Zwarte Polder in Nieuwvliet wil men
de natuur- en landschapsfunctie in de Ecologische
Hoofdstructuur tussen de Zwinstreek en de Braakman
versterken. Ook het verbeteren van de functie van het
watersysteem en het creëren van duurzame
ontwikkelingsmogelijkheden voor het leefmilieu moeten
het waterhuishoudingssysteem in zowel kwantitatief en
kwalitatief opzicht optimaliseren.
Er werd een ecologische verbindingszone naar de
Zwarte Polder aangelegd door middel van 6 meter
brede natuurvriendelijke oevers en het verwerken van
de vrijgekomen grond.

Prioriteit 4

Ontwikkeling en benutting van het menselijk potentieel

RITON (Regionaal Innovatief Trainings- en OpleidingsNetwerk)
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

KaHo Sint-Lieven
ROC Westerschelde, Hogeschool Gent
702.000 EUR
351.000 EUR
2003-2005

De wisselwerking tussen de onderwijswereld en de bedrijfswereld is van essentieel belang,
dat was het uitgangspunt van dit project. De oprichting van een innovatief regionaal
trainings- en opleidingsnetwerk in de Kanaalzone Gent-Terneuzen moest anticiperen op
nieuwe wisselende opleidingsbehoeften van de ondernemingen.
Het nieuwe kenniscentrum ontwikkelde niet alleen
opleidingsmodules voor de bedrijfswereld, maar gaf ook
de onderwijswereld de mogelijkheid om te profiteren van
de in de bedrijfswereld aanwezige knowhow. Het meest
vernieuwende element van het project was dat de inhoud
van de cursussen haast dagdagelijks kon worden
aangepast aan de exacte behoeften die er leefden bij de
gebruikers, de bedrijven en diens werknemers. Tot
daarvoor bestond altijd een te groot gat tussen het aanbod
van cursusmateriaal, geleverd door opleiding zijn ze al een, en de inhoudelijke vraag van
bedrijven voor bij- en omscholing.
Concreet werden tijdens de looptijd van het project online cursussen ontwikkeld rond
'basiskennis ICT', 'E-Business' en 'logistiek'. Tevens is er een overzicht gegeven van alles
wat al eerder ontwikkeld werd in andere projecten over de problematiek van
grensoverschrijdende samenwerking tussen bedrijven.
In 2005 ontving RITON een eervolle vermelding als sterk innovatief project bij de uitreiking
van de 'Sail of Papenburg' op de jaarconferentie van de WVEG.

Maritiem erfgoed II
Projectleider
Partners

Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Provincie Zeeland
Jachthaven Blankenberge, stad Dendermonde, gemeenten Kruibeke en
Knokke-Heist, stichting Museumhaven Zeeland, Tolerant, Traditioneel
Zeilend Zeeland, Zeeuwse Schouw nr. 1, Maritieme site Oostende, de
Gentse Barge
1.926.785 EUR
962.992 EUR
2003-2005

Maritiem Erfgoed II was in directe zin gekoppeld aan Maritiem Erfgoed I. Omdat er binnen
dat project zou worden gewerkt aan het restaureren of opnieuw bouwen van historische
vaartuigen of replica's, kwam men tot het idee om de kosten
voor materiaal daarvan, voor promotie van het erfgoed en
ontsluiting onder te brengen in een project onder het thema
Fysiek Structuur, en de kosten voor de werkkrachten onder te
brengen in het thema Benutting Menselijk Potentieel.
Deze werkkrachten waren immers voor een groot deel
langdurig werklozen. De restauratie of bouw van historische
vaartuigen of replica's vormden een ideaal kader voor het
sociale doel om deze langdurig werklozen werkervaring te
verschaffen. Door de twee projecten aan elkaar te koppelen
kan men langdurig werklozen werk geven en bovendien een
opleiding aanbieden. Ondertussen wordt het maritiem erfgoed
gerestaureerd en toegankelijker gemaakt.

Scholen naar duurzaamheid
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

VTI Oostende
PTI Zottegem, Hogeschool Zeeland, ROC Westerschelde
111.670 EUR
55.835 EUR
2003-2004

De doelstelling bij Scholen maar Duurzaamheid was de betrokken scholen – zowel
personeel als leerlingen – te sensibiliseren rond duurzaam ondernemen. Een concreet
actieplan bevatte een aantal grensoverschrijdende en praktische pilootprojecten.
In de eerste fase kwamen experten samen met de directies, het onderwijzend en
ondersteunend personeel, en de leerlingen van de scholen om een werkbare en meetbare
definitie van het begrip 'duurzame school' te
formuleren.
Deze definitie werd in het tweede deel
omgezet naar een meetinstrument dat de
scholen in staat stelt om de situatie van hun
eigen omgeving in kaart te brengen.
Daarnaast werd een enquête gestuurd naar
de andere scholen uit de euregio. Deze
bevindingen en resultaten werden verspreid
via een kennisplatform, een website en een
seminarie. Tot slot zijn er voorstellen op
papier gezet waarbij concrete initiatieven
werden geformuleerd om de eigen school te
laten evolueren naar een duurzame school.

Linker
Projectleider
Partners

Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Artevelde Hogeschool Gent
Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland, Vrij CLB Regio Gent, Interstedelijk
CLB, CLB van het Gemeenschapsonderwijs, Hogeschool West-Vlaanderen,
Universiteit Gent, GGD Zeeland, Seminarium voor orthopedagogiek Zeeland
619.485 EUR
309.743 EUR
2004-2006

De partners van dit project constateerden dat een steeds groeiende groep volwassenen
omwille van hun gedragsproblemen vaak niet op de arbeidsmarkt kunnen ingezet worden.
Heel wat initiatieven zoals werkbegeleiding en job-coaching werden daarom ondersteund om
dit menselijk potentieel toch aan te boren. Het succes van deze acties was zeer relatief.
Op volwassen leeftijd wordt het immers zeer moeilijk om werkhouding en arbeidsattitudes
duurzaam te beïnvloeden. Het probleem wordt steeds maar groter en begint ook
maatschappelijk ontwrichtend te werken getuige het vele buitensporige gebruik van geweld
in om het even welke maatschappelijke context.
Via dit project werd de professionalisering en samenwerking tussen hulpverleningsinstanties versterkt.
Samen met een 30-tal medewerkers van centra voor
leerlingenbegeleiding en schoolbegeleidingsdiensten in
Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland werd op
minstens 1 kleuterschool in de provincie de aanpak naar
gedragsmoeilijke 4- en 5-jarigen gesystematiseerd.
Tevens was er ook de gelegenheid om op deze scholen
het zorgbeleid te verbeteren om zo de overstap naar
Buitengewoon Onderwijs onnodig te maken.
Het vroegtijdig detecteren en voorkomen van ernstige gedragsproblemen biedt dus
belangrijke consequenties voor de toekomst. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een
vroegtijdige aanpak bij kleuters gedragsproblemen en delinquentie op latere leeftijd kan
voorkomen.

Innotech
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Syntra West
ROC Zeeland, ROC Westerschelde, Syntra Midden Vlaanderen
229.661 EUR
114.830 EUR
2005-2006

2005. Zowel op de Vlaamse als op de Nederlandse arbeidsmarkt heersen er hardnekkige
tekorten aan technisch geschoolden. Wanneer we bijvoorbeeld de bouwsector in Vlaanderen
onder de loep nemen, zien we dat het verschil tussen het aantal beschikbare en
gekwalificeerde werkkrachten en het aantal vacatures nog nooit zo groot is
geweest.
Een gebrek aan arbeidskrachten kan leiden tot bottlenecks in de economie
die de groei gaan afremmen. Verder heersen er binnen de technische
sectoren enorme snelle evoluties en ontwikkelingen waarin innovatieve
competentiegerichte en korte opleidingen essentieel zijn voor zowel
zelfstandige, werknemer, pas afgestudeerde als werkzoekende.
Naast de ontwikkeling van nieuwe opleidingen werden 3 technische
studiedagen georganiseerd. Cursisten uit de verschillende regio's werden samengebracht
rond specifieke technische materies. Vakspecialisten uit Nederland en Vlaanderen
verzorgden samen de studiedagen.

EMPOWER
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Jong KVG werkbank Oost-Vlaanderen
Jong KVG werkbank West-Vlaanderen, ‘t Gors
166.000 EUR
93.000 EUR
2005-2007

Om personen met een fysieke handicap via begeleiding meer kansen te geven op
tewerkstelling, of behoud van werk; ontwikkelde dit initiatief een vormingsmodule voor
professionelen uit de sector en topcoaches om hen daarbij te helpen. Het resultaat van deze
vormingsmodules moest de werkzoekenden zo leren anticiperen op hun omgeving zodat er
bereidheid tot integratie ontstond.
Concrete output is een afstandsopleiding, toegespitst op de arbeidsmarkt in Vlaanderen en
Nederland met speciale aandacht voor werkzoekenden die over de landsgrenzen
heenkijken. De opleiding werd geproduceerd in de vorm van webbased cd-roms. De
resultaten werden verspreid via een website, nieuwsbrieven, promotie op beurzen en een
studiedag aan het eind van de projectperiode.

KAT
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Syntra West
ROC Westerschelde, Syntra Midden Vlaanderen, Aluminiumcenter
Vlaanderen en Nederand, VIZO, KaHo Sint-Lieven
310.117 EUR
155.058 EUR
2005-2007

Het project wou de kennis over aluminium en zijn toepassingsmogelijkheden bij technici in de
aluminiumsector uitbreiden. Om dat tot stand te brengen ontwikkelden de partners een
opleiding over aluminium in het algemeen en het bewerken ervan in het bijzonder. Mensen
uit de industrie en het technisch hoger onderwijs en volwassenenonderwijs konden
deelnemen aan deze cursus.
Zo werd er een concrete maatregel genomen om de
dringende opleidingsbehoefte bij bedrijven uit de
aluminiumsector aan te pakken. Door wederzijdse kennis- en
ervaringsoverdracht, gezamenlijke ontwikkeling van
innovatieve korte specifieke opleidingen werd het probleem
dus grensoverschrijdend bekeken.
Het project bevatte drie hoofdpeilers; het in kaart brengen van
de markt, het opmaken van nieuwe opleidingsinhouden en het
nodige didactisch materiaal, en het testen en evalueren van de nieuw ontwikkelde
opleidingen.

Master watermanagement
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Hogeschool Zeeland
Hogeschool West-Vlaanderen, Open Universiteit Nederland
430.000 EUR
215.000 EUR
2007-2008

Omwille van de verandering van ons klimaat, met een stijging van de zeespiegel, zware
regenval en stormen als gevolg, werd de opleiding ‘Master of Science in Watermanagement’
gecreëerd. De focus werd gelegd op beleidsvorming en de veilige en duurzame ontwikkeling
van de Scheldemondregio.
Het initiatief wou het grensoverschrijdend onderwijs en onderzoek op het gebied van
duurzaam watermanagement stimuleren. Er was behoefte aan een nieuw type van
watermanagers en ruimtelijke planners in de Euregio, experts die op geïntegreerde wijze
factoren vanuit een interregionaal en internationaal oogpunt kunnen beschouwen. Dit project
was dus een belangrijke factor in het opleiden van schaarse experts voor zowel onderwijs,
overheden als ondernemingen.
Om deze doelstellingen te realiseren, werd de expertise gebundeld. Nederland en
Vlaanderen hebben een unieke kennisinfrastructuur met internationaal gerenommeerde
onderzoekscentra en technologische instituten. De basis voor de Master of Science in
Watermanagement werd gebaseerd op kennistransfer, kennisontwikkeling en toepassing
steunend op de Euregio’s huidige en historische reputatie voor watermanagement.
Het ontwikkelen van de International Master of Science in Watermanagement leverde
professionals af; die weten hoe ze kennis moeten bundelen en zo bijdragen aan zowel
fundamenteel als toegepast onderzoek, beleidsadviezen en praktijkgerichte ontwerpen en
onderhoudsplannen. Het project wilde ook zo'n groot mogelijk aantal mensen de gelegenheid
geven de Master of Science in Water Management of gedeelten hiervan te volgen.

Ken uw gasten
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

ROC Westerschelde
Grenswijzer, Horeca Nederland, Syntra West, VDAB Competentiecentra
115.134 EUR
57.567 EUR
2007-2008

Het beginnende personeel in de horeca mist soms de kennis om buitenlandse gasten correct
te ontvangen en bedienen. Dit leidt tot lagere klanttevredenheid en een geringer terugkomeffect.
Vooral tijdens de zomer wordt veel gebruik gemaakt van tijdelijke horecakrachten, welke
voornamelijk studenten zijn. Aan de andere kant kunnen de restauranthouders in drukke
perioden niet de tijd en middelen missen om hen extra begeleiding en scholingstrajecten te
geven.
Uit onderzoek, samengesteld door het
World Economic forum, bleek dat
Nederland slechts op de 19e plaats van
de toeristische ranglijst stond. Nederland
faalt bij toeristen vooral op het gebied van
gastvrijheid, vriendelijkheid en het
prijsniveau. En hoewel België doorgaans
ervaren wordt als uiterst gemoedelijk en
Bourgondisch, behaalde het slechts een
21e plaats op deze ranglijst. Met andere
woorden, tijd om actie te ondernemen.
De eerste doelstelling was dan ook het
verbeteren van de grensoverschrijdende
gastvrijheid, meer gerichte horecakennis
en het realiseren van een kwalitatief hogere dienstverlening. Op die manier moet de
klanttevredenheid stijgen en moeten de toeristen aangespoord worden vaker terug te keren
naar Zeeland en Vlaanderen.
Het project speelde daarom in op deze behoefte van de restauranthouders. In samenspraak met hen werd een e-learningmodule op
gebied van gastvrijheid ontwikkeld. Er werden ook een aantal
evenementen georganiseerd op gebied van grensoverschrijdende
gastvrijheid in de Horeca. Daarnaast werd ook een website gemaakt.
Een tweede doelstelling was het verbeteren van grensoverschrijdende
contacten. Hierbij ging het zowel om contacten tussen bedrijven
onderling als tussen bedrijven en kennisinstellingen.
Als laatste doelstelling werd via het project door de VDAB een cursus aangeboden aan
werklozen. De cursus bood extra kansen voor scholing aan laagopgeleiden en wou zo een
bijdrage leveren aan het terugdringen van werkloosheid onder deze zwakke
bevolkingsgroep.

Actie Procesindustrie 2010
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

POM Antwerpen
Essecia, POM Oost-Vlaanderen, POM West-Vlaanderen, PZW
157.000 EUR
78.500 EUR
2007-2008

Gelet op het succes en de bevredigende samenwerking binnen de Euregio BMG hebben
Essenscia Vlaanderen en PZW te kennen gegeven gezamenlijk in hun volledige actiegebied
te willen opereren. Dus ook in Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland. Een intentie
die kon worden gevaloriseerd nu binnen INTERREG IV de Grensregio VlaanderenNederland werd geïntroduceerd.

Prioriteit 5

Maatschappelijke integratie

Jeugdadviseurs Internationaal
Projectleider
Partners

Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Jeugddienst In Petto
de jeugddiensten van provincies Oost- en West-Vlaanderen, provincie
Zeeland, Welzijn West Zeeuws-Vlaanderen, Welzijn Terneuzen, gemeente
Oostburg
239.020 EUR
119.510 EUR
2005-2007
De hoofddoelstelling van het project was
jongeren beter toegang te verlenen tot
jeugdhulpverlening en informatie. Hiervoor
werden jongens en meisjes opgeleid tot
jeugdadviseurs. Deze adviseurs leerden hoe
ze hun leeftijdsgenoten moeten informeren
over een aantal bestaande diensten en
thematieken zoals drugs en seksualiteit. Ook
het leren luisteren naar problemen en vragen
werd aangepakt.

In Vlaanderen zien we dat Jeugd Advies
Centra zich meestal bevinden in grote steden.
In de kleinere gemeenten, dunbevolkte regio's
en grensstreek zijn deze nauwelijks te vinden. Via het werken met jeugdadviseurs werd er
dus een alternatief geboden. Ook in Zeeuws-Vlaanderen bleek interesse te bestaan voor
deze aanpak.

Over de grens van mens tot mens III
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Provincie Zeeland
Provincies Oost- en West-Vlaanderen
437.500 EUR
218.750 EUR
2002-2006

Over de Grens van Mens tot Mens (I en II) was een kaderproject in Interreg II waarbinnen
kleinschalige grensoverschrijdende activiteiten werden voorzien van een bijdrage tot 50%
van de projectbegroting. Omdat het initiatief zo succesvol was, werd het in Interreg III
opnieuw opgestart, zodat nieuwe initiatieven konden worden ondersteund. Voor dit derde
kaderproject reserveerde de Euregio 437.500 euro. Zo kregen 25 projecten van Vlaamse en
Zeeuwse organisaties een substantiële steun in de rug.
Ook dit derde raamproject was een succes. De nadruk lag wat minder op
contact en kennismaking, de projecten werden wat zakelijker. Wat opviel,
was de aandacht van de media en de grensbewoners voor een aantal
acties. De resultaten van de studie uit ‘Op naar Grensoverschrijdende
Drugspreventie’ bereikten de nationale journaals en vooral ‘ZeeuwschVlaanderen Nederlandsch!’, een documentaire over de Belgische
annexatieplannen ten opzichte van Zeeuws-Vlaanderen in 1919, werd
ruimschoots bezocht tijdens de première en de daaropvolgende
vertoningen in bioscopen en buurthuizen nabij de grens.
De gerealiseerde projecten kan je hier bekijken.

Pleegzorg aan de Scheldemond
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Jeugdzorg Zeeland
Open Thuis, Oikonde Brugge-Oostende
100.000 EUR
50.000 EUR
2002-2004

Dit project kwam voort uit het kleinschalige project ‘Pleegzorg zonder Grenzen’ en had als
doel om nieuwe beleidsvoorstellen te bekomen die moesten zorgen voor kwaliteitsverbetering van de pleegzorg. Deze voorstellen handelden zowel over regelgeving als over
organisatie.
De partners kwamen tot de
conclusie dat grensoverschrijdende
pleegzorg binnen de huidige
regelgeving niet mogelijk is. Na een
presentatie van de specifieke juridische knelpunten aan de Scheldemondraad heeft de
Vakgroep Welzijn via de ministeries geprobeerd deze regels aan te passen.. Dit is helaas
niet gelukt omdat er teveel andere, tegenstrijdige belangen ten aanzien van de
kinderbescherming bleken te zijn. Een kind uit bvb. Aardenburg kan nu niet naar
pleegouders in buurgemeente Maldegem gaan, maar moet worden opgevangen op een
andere locatie in Nederland, mogelijks veel verder weg van huis.
De partners in Pleegzorg aan de Scheldemond werkten ook aan een gunstiger beeldvorming
over het pleegouderschap onder aspirant-pleegouders. Een positieve beeldvorming rond
pleegzorg zou er voor kunnen zorgen dat er zich meer kandidaat-pleegouders aanmelden. In
elke concrete actie van dit project lag de nadruk op een wetenschappelijke, participatieve,
resultaatgerichte en grensoverschrijdende benadering. Door deze acties heeft het project
toch nog een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan meer opvang voor pleegkinderen.

Tandheelkunde onder narcose voor mensen
met een verstandelijke beperking
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

ROC Zeeuws-Vlaanderen
UZ Gent, Tragel, ziekenhuis Zeeuws-vlaanderen
181.086 EUR
90.543 EUR
2004-2006

Voor mensen met een verstandelijke beperking is het niet altijd evident om een bezoekje te
brengen aan de tandarts. Ze zijn vaak zeer angstig en kunnen in zulke gevallen ook plots
agressief worden. Juist ook omdat deze mensen door tandenknarsen regelmatig een slecht
gebit hebben, was het noodzakelijk om een uitweg te vinden uit deze situatie.
Die uitweg komt er via het behandelen onder volledige narcose. Voor dergelijke
behandelingen bestonden er anno 2004 nog enorme wachtlijsten in Nederland. ZeeuwsVlaamse patiënten moesten bovendien helemaal naar Goes, Vlissingen of zelfs Rotterdam.
Dat terwijl er in Gent weliswaar geen wachtlijsten bestonden, maar men ook daar volop
bezet was.
In Zeeuws-Vlaanderen zelf kon men een ruimte vrijmaken
voor tandheelkundige behandelingen in het ziekenhuis van
Terneuzen, maar ginds waren geen specialisten aanwezig.
Deze werden gevonden in het UZ van Gent. Binnen het
project is zo, met expertise vanuit Gent en de faciliteiten van
Terneuzen een uitweg gevonden voor Zeeuws-Vlaamse
patiënten. Tegenwoordig kunnen Vlaamse patiënten, indien
nodig, ook in Terneuzen worden behandeld.
Het project is een mooi voorbeeld van het soort concrete
samenwerking tussen de ziekenhuizen waarnaar werd gezocht in het project ‘Onderzoek
Ziekenhuizen’.

Grensoverschrijdend kooptoerisme
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Westkans
ATO, ’t Klaverblad, Provincies Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland, steden
Sint-Niklaas, Roeselare en Vlissingen
151.620 EUR
75.808 EUR
2005-2007

Met behulp van een Vlaams-Nederlands ontwikkelde methodiek werden
door dit project 375 objecten (winkels, busstations, openbare toiletten,
etc.) gescreend. Aan de betrokkenen werden specifieke aanbevelingen
per object gegeven om het kooptoerisme zoveel mogelijk te stimuleren.
Er werd een toegankelijkheidsformule opgemaakt en ter beschikking
gesteld van de winkeleigenaren en gemeentebesturen. Zo kon iedereen
min of meer evenwaardige aanpassingen uitvoeren. De informatie werd ook geplaatst op de
website van Toegankelijk Vlaanderen.

Blog zonder grenzen
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

CST
KHBO, Hogeschool Gent, EduWEST, PSBLO Claerevelt, BuSo St.-Rafaël,
REOC Westerschelde, Stedelijke Scholengemeenschap De Rede
100.800 EUR
50.400 EUR
2007-2008
Het was de intentie van dit project om
weblogs op een veilige en aantrekkelijke manier toegankelijk te
maken voor kinderen en jongeren met
een beperking. Het initiatief werd
uitgewerkt op klasniveau. In de drie
betrokken provincies werden telkens
twee klassen (vijfde of zesde leerjaar /
groep 7 of 8) geselecteerd. Per
provincie was er één deelnemende klas
buitengewoon/speciaal en één deelnemende klas gewoon/regulier
onderwijs.

Leerlingen met en zonder beperkingen hielpen elkaar om samen een toffe, boeiende blog op
poten te zetten waarbij de deelnemende klassen bij elkaar reacties konden plaatsen.

Uitgevaren voor de Kamer Zeeland
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Zeeuws Archief
Universiteit Gent
249.140 EUR
124.620 EUR
2002-2004

De Zuidelijke Nederlanden speelden naast Zeeland een belangrijke rol voor de Kamer
Zeeland van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Als grootste werkgever in de
regio van de Scheldemonding oefende de Kamer Zeeland een enorme aantrekkingskracht
uit op zowel Zeeland als Vlaanderen.
Dit project wil het publiek laten kennis maken met de persoonlijke gegevens van de
opvarenden van de Kamer Zeeland van de (VOC). Over de rol die de Zuidelijke
Nederlanden, naast Zeeland, voor de Kamer Zeeland in
demografisch opzicht speelde, is vrijwel niets bekend. Die
blinde vlek kan aan de hand van de scheepssoldijboeken voor
een lange periode worden ingevuld.
In deze boeken bevinden zich de personele en financiële
gegevens van al diegenen die uitvoeren voor de in Middelburg
gevestigde Kamer Zeeland. Deze gegevens zullen ondergebracht worden in een database die voor een breed publiek
toegankelijk zal zijn.

Kleurencarrousel
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Rasa
CC Sint-Niklaas, CC De Brouckère, CC Ter Vesten, gemeente Hulst, Scoop
70.368 EUR
35.319 EUR
2001-2002
Kleurencarrousel staat voor een
reizende educatieve tentoonstelling
voor kinderen. De expositie werd
opgesteld in Sint-Niklaas, Torhout,
Hulst en Beveren. De tentoonstelling
wou jonge kinderen de kans geven
om op een volwaardige manier met
cultuur in contact te komen. Het
project is op maat van de kleine
kijkers en stimuleert de kunstbeleving
op een speelse manier.

Zowel in Vlaanderen als in Nederland
was er vanuit het onderwijs grote
vraag naar projecten, materialen,
kennis en methoden om de eindtermen en kerndoelen muzische vorming van de basisschool
in te vullen. Kleurencarrousel ontwikkelde daarom een lespakket voor het onderwijs en
organiseerde studiedagen kunsteducatie voor leerkrachten uit beide regio's.

KET Opera
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Festival van Zeeuws-Vlaanderen
Festival van Vlaanderen, Gent en Historische Steden
139.304 EUR
69.652 EUR
2002-2005

Afstuderende en pas afgestudeerde jongeren uit Vlaanderen en Nederland kregen met KET
opera een unieke opera-ervaring en de gelegenheid om zes weken op hoog niveau samen te
werken met professionelen. Met de realisatie van een jongerenopera konden ze zich op
internationale podia voorstellen aan pers en publiek.
Het stuk werd geopend op 5 september 2003 in het Scheldetheater in Terneuzen; in het
kader van het Festival van Zeeuws-Vlaanderen. Tijdens de maanden september en oktober
2003 werd de opera opgevoerd in Gent; en dat in het kader van het Festival van Vlaanderen.

Internationale folkfestivals
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Internationaal Folkfestival
De Handelsbeurs
405.000 EUR
202.500 EUR
2002-2005
De hoofdintentie van Internationale Folkfestivals was
het ontwikkelen van een gezamenlijke promotie van
de 5-daagse folkfestivals die jaarlijks in de 013
(Tilburg) en de Handelsbeurs (Gent) plaatsvonden.
Al sinds juni 2000 werd er incidenteel samengewerkt
en in januari 2002 werd overeengekomen om de
festivals stapsgewijs te laten samensmelten. Om tot
de samensmelting te komen, was een gemeenschappelijke reclame van groot belang.

Door de gezamenlijke en grotere promotiecampagne kon
ook een groter publiek aangesproken worden. Een publiek
dat interesse heeft in de programmatie en er zich graag
voor verplaatst. Door het samenbrengen van de festivals
kunnen ook grotere namen binnengehaald worden.
Vanaf 2004 was de samensmelting van de twee festivals
een feit en ging vanaf die dag verder onder de naam
Route 04.

Banda Azufaifo, grensoverschrijdende fanfare
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Het Muziek Lod
CC Brugge, Nazomerfestival
191.143 EUR
95.571 EUR
2004
Met Banda Azufaifo werd een professionele,
hedendaagse fanfare gecreëerd waarbij het cultureel
erfgoed en de culturele identiteit, met nadruk op
fanfares, accordeonorkesten en kiosken nieuw,
multicultureel leven werd ingeblazen. Bovendien
streefde men naar professionalisering van dit
cultuursegment en naar confrontaties en wisselwerkingen met lokale bevolkingsgroepen.
Er werden in de fanfare niet minder dan 200
muzikanten uit beide landen betrokken, vooral
accordeonisten. Met dit enorme gezelschap werden
22 concerten gegeven in de Euregio Scheldemond.
Daarnaast traden ze nog op op andere locaties in
Nederland, België en zelfs in Frankrijk. Er werd naar
schatting een publiek bereikt van 21.000 mensen.

Een van de belangrijkste resultaten was het effect van
de Banda op andere, kleinere lokale fanfares die al
snel de partituren opvroegen. De meeste betrokkenen
in de Banda waren binnen hun eigen gemeente ook
betrokken in een kleine fanfare en hebben zo de
professionele opzet van Banda Azufaifo kunnen overdragen. Daarmee is het erfgoed
behouden voor toekomstige generaties. Voor de Vakgroep Cultuur, die in zijn advies bij
goedkeuring van het project erg te spreken was over de opzet, was dit eveneens een
belangrijk pluspunt.

Maritiem erfgoed III
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Provincie Zeeland
Toerisme Rupelstreek, Behoud Hoogaars, Loods 13, Behoud Loodsensteiger
Vlissingen, gemeente Middelburg
2.205.039 EUR
832.617 EUR
2003-2006
De Scheldemond is de brede rivierdelta
die vanuit Antwerpen uitwaaiert naar de
Noordzee. Dit natuurgebied is sinds 1585
staatkundig verdeeld, maar dat heeft nooit
belet dat de met zeebenen geboren
Zeeuwen en Vlamingen er al die tijd zij
aan zij slag leverden met het wispelturige
zeenat.

Veel sites in de Euregio zijn de boegbeelden van een uniek gemeenschappelijk erfgoed en
vormen een geknipte leidraad voor een ontdekkingstocht tussen water en wind. Het project
Maritiem Erfgoed heeft daarom beslist om enkele locaties in een nieuw jasje te steken.
Het nieuwe project vormde een aanvulling bij het al lopende kaderproject. Met deze
aanvulling werd er extra inhoud gegeven aan de restauratie en ontsluiting van het Maritiem
Erfgoed in de Euregio Scheldemond.

Tijdsporen
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Bureau voor Toerisme Zeeland
Provincies Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland, Westtoer
181.000 EUR
90.500 EUR
2004-2007

Om de verschillende deelregio's binnen de Euregio Scheldemond bij het doelpubliek beter
onder de aandacht te brengen werden de verschillende elementen uit de Culturele Biografie
gepositioneerd.
Dat werd onder andere gedaan via een website. Zo zie je meteen
het eigen karakter van een bepaalde streek of plaats en merk je
dat ze niet enkel goed is voor een dagje uit, maar ook voor een
weekje of meer. En dat voor herhaling vatbaar!

Delphi
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Gemeente Middelkerke
Gemeenten Vlissingen, Oostkamp en Zottegem
950.000 EUR
200.000 EUR
2005-2007

Hoe kunnen bibliotheken op een zo accurate en efficiënt mogelijke manier informatie
meegeven aan hun bezoekers? Dat was de hoofdvraag bij het project Delphi.

Ten aanzien van de burger wou het project de bezoeker wijzen op de mogelijkheid tot vragen
stellen. Ten aanzien van de bibliotheeksector wou men een collectiegerichte en
vraaggestuurde bibliotheek in vier vestigingen oprichten. Een vraagbibliotheek richt zich op
informatiebemiddeling en helpt de bezoeker om in het enorme aanbod, dié stukjes informatie
te vinden die het verschil maken. Men tracht er op alle vragen een antwoord geven.
Andere bibliotheken in Vlaanderen en Nederland werden aangezet tot het introduceren van
een vraaggestuurde werking. Er werden 9 theoretische modellen ontwikkeld.
Lees meer over het ontstaan van het project in deze publicatie van de Vlaamse Verening van
Bibliotheken.

Regionale televisie Scheldemond
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Provincie Zeeland
Provincie Oost- en West-Vlaanderen, Omroep Zeeland, Focus tv, AVS
788.095 EUR
390.322 EUR
2004-2006

“Volvo Gent zoekt dringend arbeiders, maar toch blijft het moeilijk om Zeeuwse
arbeidskrachten aan te werven. Waarom? Wie zijn die Vlaamse dames die in de meimaand
het bedevaartsoord in Hulst bezoeken? Hoe proper geeft Vlaanderen het Scheldewater door
aan Zeeland?. Een antwoord op deze en nog veel meer vragen wordt gegeven op de
regionale televisieomroepen. AVS, Focus TV en Omroep Zeeland hebben de handen in
elkaar geslagen om een informatief programma te maken dat een ruim publiek in de Euregio
moest aanspreken."
Uit deze teaser voor 'De Zeeuw van Vlaanderen' blijkt
voldoende: ook op audiovisueel vlak kan er
grensoverschrijdend gewerkt worden. Het achterliggend idee bij dit project is dat de regionale televisie
het medium bij uitstek is om de grenzen ook in de
hoofden te laten vervagen, onder meer door bij te
dragen tot een betere wederzijdse kennis. Dit
gebeurde vanuit het project ‘Regionale Televisie
Scheldemond’, waar het populaire tv-programma 'De
Zeeuw van Vlaanderen' in is geboren. Naast
onderwerpen over economie, cultuur, milieu en toerisme wordt in dit programma ook gedacht
aan initiatieven met muziek, podiumkunsten, plastische kunsten, film, cultureel erfgoed en
musea.
Na 2006 hebben de televisiezenders het initiatief voortgezet, maar werd een wat andere
invalshoek gekozen, namelijk de gezamenlijke geschiedenis. Dit via het in Interreg IV-project
‘Regionale Zenders’.

Staats Spaanse Linies
Project
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Staats Spaanse Linies
Provincie West-Vlaanderen
Provincie Zeeland, Natuurpunt, stad Damme, Vlaamse Gemeenschap,
Staatsbosbeheer, Het Zeeuwse Landschap
829.129 EUR
389.999 EUR
2005-2007

Project
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Staats Spaanse Linies bis
Provincie West-Vlaanderen
Provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland, Daliplan
120.674 EUR
60.337 EUR
2007-2008

In het grensgebied van West- en Oost-Vlaanderen met Zeeuws-Vlaanderen, op de grens van
klei met zand, werden op verschillende plaatsen verdedigingswerken, zoals forten,
bolwerken en linies, aangetroffen. Deze verdedigingswerken hebben een belangrijke rol
gespeeld in de ontstaansgeschiedenis van dit gebied. Zij zijn de stille getuigen van de strijd
om de heerschappij van de Lage Landen tijdens de Tachtigjarige Oorlog.
Al bij het opmaken van het Grensoverschrijdend Krekenbeleidsplan werd vastgesteld dat in
het grensgebied niet alleen nood was aan sanering en toeristische ontsluiting van de vele
kreken en natuurgebieden, maar dat er ook kansen lagen om deze natuur- en landschapswerken te koppelen aan het terug aan de oppervlakte brengen en restaureren van deze
verdedigingswerken, omdat ze op toeristisch vlak een meerwaarde kunnen betekenen.
Bovendien heeft de gezamenlijke geschiedenis over de Tachtigjarige Oorlog voor Vlamingen
en Zeeuwen een extra stukje verbondenheid.
Tussen Brugge, Knokke en Antwerpen richtte men in het gebied ruim 150
verdedigingspunten op. De vrede van Munster in 1648 bepaalde de grens tussen de
vrijgevochten Lage Landen en het Spaanse Rijk. Na enkele aanpassingen werd die ook de
huidige grens tussen Nederland en Vlaanderen.
Staat Spaanse Linies focust zich dus op de
herwaardering van de forten, verdedigingswerken
en linies uit de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648),
maar ook de Spaanse Successie-oorlog (begin 18e
eeuw). Het krekengebied vormde in die periode een
woelig strijdtoneel. Om die herwaardering te
concretiseren, waren er verschillende deelprojecten.
Een deel van de Stadswallen van Damme werd
heringericht, een deel van het Fort van Beieren in
Koolkerke werd ontwikkeld, de Olieschans in
Aardenburg werd ingericht en tot slot werden ook de
Forten Sint-Joseph, Sint-Livinus en Sint-Jacob te
Axel verder ontwikkeld.

Met Staats-Spaanse Linies Bis kwam het tweede luik in de herwaardering van het militaire
erfgoed uit de Tachtigjarige oorlog en de Spaanse Successieoorlog in het krekengebied.
De verschillende forten en verdedigingswerken werden meer onder de aandacht gebracht,
zowel bij inwoners van de streek, recreanten als besturen. Educatie en sensibilisering waren
daarbij van groot belang. Op deze manier werd de culturele identiteit van de streek en haar
bewoners verrijkt en ‘beleefbaar’ gemaakt voor de bezoekers. Bovendien werden ook nog
een aantal concrete plannen opgemaakt voor de herinrichting van een aantal overgebleven
verdedigingswerken.
Er werd een website ontworpen als toegangspoort tot de linies en de streek. Voor alle
verschillende communicatiemiddelen werd trouwens een uniforme stijl gecreëerd.
In functie van de geplande herinrichting werd er een archiefonderzoek naar specifieke
verdedigingswerken verricht om alle informatie en inrichting zo correct mogelijk weer te
geven. Deze inrichting gebeurde in elke regio aan de hand van verschillende stappen. Zo
zijn in dit laatste project de stadswallen van Damme definitief afgewerkt en ook in OostVlaanderen werden de eerste werkzaamheden gestart. In Zeeland werd gezorgd voor
begeleiding bij het opmaken van nieuwe inrichtingsplannen voor forten en
verdedigingswerken.
Gerelateerd aan Staats-Spaanse Linies waren de werkzaamheden in het project Van Maurits
tot Napoleon. In Interreg IV werd een nog grootser project gerealiseerd waarbij ook
Antwerpen en Noord-Brabant werden betrokken.

Vergeten veldslagen uit W.O. II
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Westtoer
Provincies Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland, gemeente Knokke-Heist,
Polderhuis, Bevrijding, Toerisme Oost-Vlaanderen
1.160.000 EUR
150.000 EUR
2005-2007

De cultuurhistorische identiteit en de regionale samenhang van de Scheldemondregio kan
nooit genoeg benadrukt en gepromoot worden. Het thema van de ‘vergeten’ veldslagen uit
de Tweede Wereldoorlog kan helpen musea en bezoekerscentra voor het publiek
toegankelijker te maken.
Concreet werden in dit project verschillende activiteiten opgezet. Met onder andere een
nieuwe thematische attractie 'Bezoekerscentrum Bevrijding' in Ramskapelle; een tijdelijke
tentoonstelling in het bestaande Dijk- en Oorlogsmuseum in Westkapelle en een
wisselexpositie met thema '60 jaar Dijken Dicht', die in Ramskapelle en het Polderhuis te
zien was.
Verder werd nog aan de hand van een conceptstudie bekeken hoe het erfgoed uit de
Tweede Wereldoorlog in de Euregio Scheldemondregio kan bijdragen tot toeristische
valorisatie.

Pixel-me
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

RASA
SCOOP Zeeland, CC De Spil, CC Ter Vesten
115.886 EUR
57.943 EUR
2006-2007
De komst van internet en mobiele telefonie
bracht ingrijpende veranderingen in de
communicatie met zich mee. Dit project heeft
met behulp van een enquête onderzocht hoe
jongeren van 10 tot 14 jaar omgingen met die
evolutie.
Men wilde weten hoe jongeren die
veranderingen ervaren en hoe dat hun
identiteit beïnvloedt. Hebben ze minder
fysieke ontmoetingen? Zijn hun
vriendschappen er sterker door geworden?

Door dit thema in relatie te plaatsen tot kunst als communicatievorm en de rol die de – toen nieuwe media in de ontwikkelingen van de beeldende kunsten speelden, ontstond een
boeiende confrontatie tussen de jongerencultuur en kunst.

Europa dichter bij de burger
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage
Looptijd

Provincie Oost-Vlaanderen
Provincies West-Vlaanderen en Zeeland
153.000 EUR
78.000 EUR
2007-2008

De Scheldemondraad wil door een eigen
communicatiebeleid haar werking en alles wat met
de grensoverschrijdende samenwerking in Europa
te maken heeft; naar buiten brengen. Concreet
betekende dat het opstellen van een communicatiestrategie, een communicatieplan en het uitwerken
en vervaardigen van communicatiemiddelen. Zo
wou Euregio Scheldemond meegroeien met de
belangrijke communicatie-evolutie en up-to-date
blijven voor zichzelf, alle projectmedewerkers en
geïnteresseerden.
De belangrijkste doelstelling was om via
communicatie meer aanzetten te geven tot concrete
projecten van gemeenten, provinciale diensten,
bedrijven en verenigingen. Onder andere de website
die u nu bekijkt is gemaakt binnen dit project.

People to People

HRM: over de Grenzen heen!
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage (+cofinanciering)
Looptijd

Provincie Oost-Vlaanderen
Provincies West-Vlaanderen en Zeeland
7.600 EUR
5.675 EUR
2002

Concreet ging dit project over een tweedaagse workshop rond interne communicatie en
HRM (Human Resources Management), vorming, verzuim en competentie- en
retentiemanagement, tussen de personeelsverantwoordelijken van de 3 provinciebesturen.
Er werden een twintigtal medewerkers uit het personeelsbeleid uitgenodigd. De uiteenzetting
over het beleid met betrekking tot ziekteverzuim in de provincie Zeeland heeft de OostVlaamse partners aangezet tot een gelijkaardig beleid. Anderzijds bevestigden de Zeeuwse
deelnemers veel te hebben opgestoken van hun Oost- en West-Vlaamse collega's met
betrekking tot het onderdeel competentiemanagement.

Interregionale Sportmanifestatie (IRES) 2002
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage (+cofinanciering)
Looptijd

Kunst & Vrije Tijd
Stad Brugge, Vlaamse Gemeenschap, provincie Zeeland,
Rijkwaterstaat, Zeeland, gemeenten Middelburg en Vlissingen
50.000 EUR
10.178 EUR
2002

Door de organisatie van een groots sportweekend, waar er ook ruimte is voor culturele,
muzikale, culinaire en sociale aspecten, wil dit project het contact tussen ambtenaren uit de
Euregio Scheldemond bevorderen. Er werd een flyer geproduceerd en er werden T-shirts
ontworpen voor de organisatoren. Hun website bevatte uitgebreide informatie over het
evenement.
Het sportweekend vond in 2002 plaats in Brugge en met de 133 deelnemers was er sprake
van een heuse verbroedering tussen Vlaamse en Zeeuwse ambtenaren. De activiteiten met
betrekking tot sport en het cultureel en recreatief aanbod werden positief gewaardeerd.
Desondanks viel het aantal deelnemers van Vlaamse zijde (35) tegen.
Het sportweekend is er zeker in geslaagd de
contacten te bevorderen. Dit onder andere door
het sportieve samenzijn, grensoverschrijdende
wandelingen en fietstochten, muzikale omlijsting
uit beide landen, en het aanbieden van Vlaamse
en Zeeuwse streekgerechten. De organisator
van dit project achtte het mogelijk dat informele
contacten konden leiden tot formele
grensoverschrijdende contacten. Achteraf blijkt
dat die stelling klopt. Zo hebben enkele
deelnemers die elkaar in het sportweekend
hadden ontmoet een samenwerking opgezet
tussen Rijkswaterstaat en de Vlaamse
Gemeenschap. Het gegeven dat men elkaar al
in een ontspannen sfeer had ontmoet, maakte
de besprekingen meteen veel gemakkelijker dan
verwacht.
In 2003 werd opnieuw een poging gedaan om
een grensoverschrijdend IRES-evenement te
organiseren. Dat is niet gelukt. Er werd niet
opnieuw financiering vanuit Euregio
Scheldemond aangevraagd en andere
overheden wilden niet financieel bijspringen.

Juridische Structuur - Bedrijvencluster
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage (+cofinanciering)
Looptijd

GOM Oost-Vlaanderen
Stad Gent, Universiteit Gent, gemeente Terneuzen, Van Alten &
Van Hoeve
49.930 EUR
20.416 EUR
2003-2004

Wanneer twee of meerdere bedrijven willen samenwerken ontstaan er soms juridische
knelpunten en problemen. Een consortium van bedrijven creëren kan een oplossing vormen.
Deze vereniging kan de gezamenlijke nuts- en beheersinitiatieven uitbaten en de taken en
verantwoordelijkheden bindend vastleggen.
Het project stelde een juridische structuur voor om een dergelijke, tijdelijke vereniging
mogelijk te maken. Zo’n beheersstructuur zorgt ervoor dat de samenwerking tussen
bedrijven vlot kan verlopen. Als voorbeeld werden twee clusters van bedrijven gekozen, één
in Gent, en één in Terneuzen.
De studieopdracht werd gegund aan een Brussels bureau, DLA Caestecker, dat voor de
uitvoering van de opdracht een samenwerking is aangegaan met het Nederlands bureau
Ecorys-Kolpron.
Gedurende deze studieperiode werd regelmatig samengekomen met de breed opgezette
stuurgroep en met de werkgroep. Op een aantal vergaderingen werden presentaties
gegeven van bedrijvenclusters die reeds werden opgezet in Nederland en België. De
projectpartners hebben hierdoor veel kennis opgedaan van juridische (on)mogelijkheden in
eigen land en in het buurland.
Het eindrapport werd in 4 fasen opgeleverd. Er werd ook een disseminatierapport
geschreven door de Universiteit Gent. Omdat dit niet in de begroting was opgenomen heeft
de universiteit dit rapport op eigen kosten opgesteld. Het rapport en de eindresultaten van
het project werden besproken op de workshop 'Duurzame bedrijventerreinen juridisch
bekeken: van theorie naar praktijk'. Op deze workshop werden ook Vlaamse en Nederlandse
sprekers en toehoorders (van gemeenten en bedrijven, havenschappen, RSDstuurgroepleden etc.) uitgenodigd die tot nog toe niet in het project waren betrokken.
In nieuwsbrieven van de projectpartners en in enkele vaktijdschriften werden artikels
geplaatst over de resultaten van het project. Er werden 620 folders verspreid waarin de
studieresultaten kort werden weergegeven. De resultaten werden eveneens besproken in
een uitgebreide mailing aan minstens 1.300 personen (van bedrijven, overheden,
adviesbureau's). Dit project vormde een stevige opstart voor het veel grotere Milieuclusters
op Bedrijventerreinen, waarbij de kennis in de praktijk werd gebracht.

Kunst Creëert Ontmoeting
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage (+cofinanciering)
Looptijd

Feniks, afdeling Het molenhuis
De Sperwer, Het Gors
50.000 EUR
25.000 EUR
2002-2005

De partners, reeds met elkaar bekend vanuit het project Gehandicaptenkunst, wilden
kunstenaars met een verstandelijke beperking maximale kansen op ontplooiing en
maatschappelijke participatie geven. Dit door hen kennis te laten maken met andere culturen
en werkwijzen via kunst en ontmoetingen over de grenzen heen. De samenwerking speelde
zich af op drie domeinen: Artoteek, Atelier en Media.
De verschillende acties werden georganiseerd binnen de samenleving en niet afgezonderd
in instellingen. In iedere activiteit was er sprake van een samenwerking tussen mensen met
en zonder beperking, wat de kansen op maatschappelijke participatie voor de bijzondere
kunstenaars vergroot.
De artotheekwerking maakt het mogelijk om voor minstens
€ 30 een kunstwerk een jaar lang te ontlenen. Deze
inkomsten komen ten goede aan de artotheek- en
atelierwerking, alle inkomsten daarboven komen ten goede
aan de individuele kunstenaars.
Vijf verstandelijk beperkte mensen werden opgeleid om
kunstwerken in te lijsten. Men is er ook in geslaagd de
artotheek zoveel mogelijk te laten uitbaten door de
verstandelijk beperkte kunstenaars zelf. De drie
vormingscursussen daarvoor waren een succes en gaven de kunstenaars een belangrijke
eerste ervaring met de uitbating van het uitleencentrum. Aan het einde van het project werd
voor bijna iedere taak (onthaal, infobalie, onderhoud kunstwerken en administratie) rondom
de artotheek mensen met een beperking ingeschakeld.
Er werd een publicatie voorzien 'Het Cahier', dat handelt over ‘outsider art’, kunst van
verstandelijk beperkte mensen. De mooiste gedichten, beeldhouwwerkjes en schilderijen die
in het project zijn gemaakt zijn er in opgenomen.
Er vonden twee presentaties plaats wat betreft de website en de artotheek. Het gezamenlijke
project is gerealiseerd, maar dan wel onder een andere naam als voorzien. Het netwerk
kreeg de naam "Wit.h". Wit.h is binnen de duur van het project gegroeid en geëvolueerd.
Naast de oorspronkelijke drie leden uit Zwevegem, Goes en Lokeren zijn vzw Oranje, De
Beelderij, Wit Huis en De Verfplek als nieuwe leden verwelkomd.
Naast de activiteiten werd door vzw Wit.h een themablad ontwikkeld en uitgegeven. Het blad
was een extra manier om de beeldvorming rondom verstandelijk beperkte kunstenaars te
beïnvloeden.
De grensoverschrijdende samenwerking in dit project was een groot succes. Kunstenaars uit
beide landen hebben nu een breder forum voor hun kunst, dan alleen in eigen land.

Rembert en Ayse
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage (+cofinanciering)
Looptijd

Gezelschap van de Zee
De Kopergietery
50.000 EUR
17.258 EUR
2002-2003

Rembert en Ayse was een project door en voor jongeren. Ze brachten een toneelstuk,
gebaseerd op een tekst van de Gentse auteur Geertrui Daem. Het stuk was geïnspireerd op
de actuele leefwereld van Gentse, Zeeuwse en Turkse jongeren. In de tekst werd de
aandacht gevestigd op culturele overeenkomsten en verschillen, en naar de (on)mogelijkheid
van communicatie die daaruit voort vloeit. Tijdens het werkproces werd uitvoerig op deze
thematiek ingegaan.
Een groep van negen Turkse, Zeeuwse en Vlaamse jongeren werkten nauw samen om het
stuk te kunnen voordragen. Deze 'eerste integratiedoelstelling' van Turks-Westerse integratie
werd al in hoge mate behaald. De belangstelling vanuit de Turkse gemeenschap was groot
en zowel de groep als de toeschouwers waren zeer enthousiast over de toneelvoorstelling.
Op alle voorstellingen werden vanuit allochtone en autochtone bevolkingsgroepen grote
groepen toeschouwers verwelkomd. Deels is dit geslaagd vanwege de intensieve
medewerking van enkele vzw's en de buurtwerkingen, bijvoorbeeld 't Meisjeshuis' en 'RISO
Dampoort-Gent'.
De tekst voor het toneelstuk werd gepubliceerd en aangeboden aan scholen. De interesse
was enorm en een groot aantal scholen en sociaal-culturele werkingen heeft de publicatie
aangeschaft.
Het project zelf werd bekendgemaakt in verschillende programmablaadjes, uitnodigingen
aan de pers en flyers. Kranten zoals De Morgen en De Standaard zijn dieper ingegaan op
het project.

Senioren Grenzeloos Actief
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage (+cofinanciering)
Looptijd

Sportdienst provincie Zeeland
De sportdiensten van provincies West- en Oost-Vlaanderen
49.992 EUR
19.105 EUR
2003-2006

Senioren Grenzeloos Actief wilde jongere ouderen stimuleren om meer aan sport te doen.
Dit door kennisuitwisseling tussen Vlaamse en Zeeuwse deskundigen, inschakeling van de
succesvolle sport-stimuleringstrategie “GALM/SCALA” in de Vlaamse sportstructuur en door
het vergroten van het sport- en beweegaanbod.
De eerste activiteit betrof een sportieve deelname vanuit Zeeland aan de Senior Games
2003 in Gent. Naast delegaties uit Engeland, Hongarije, Ierland, Italië, de VS en zelfs
Kameroen werden 228 Zeeuwen ontvangen. Deze games waren het publieke startschot voor
het project. Tijdens het symposium 'Seniorensport over de Grenzen Heen' werd uitgebreid
ingegaan op de GALM/SCALA-methodiek, op dat moment nog onbestaande in Vlaanderen.
Kort na de start van het project is in Assenede een
GALM/SCALA project gestart. 94 mensen hebben
deelgenomen aan de GALM-fittest en 10 aan de
SCALA-vaardighedentest. Uiteindelijk hebben 61
personen het programma gevolgd en afgemaakt, en
dit in vier groepen. Problematisch was wel de
beperkte kennis van de Vlaamse sportbegeleiders
met betrekking tot specifieke ouderensporten,
chronisch zieken etc. In Nederland bestaan wel
specifieke opleidingsmodules voor lesgeven aan
55-plussers, en is er een apart opleidingstraject
voor GALM. Om dus de grootste hiaten in Vlaanderen te dichten
werd een scholing georganiseerd op basis van de in Nederland ontwikkelde en gebruikte
modules.
Er werd in verschillende kranten en tijdschriften aandacht besteed aan het project. In de
zomer van 2009 werden de Senior Games georganiseerd in Zeeland.

Steden Onderstroom
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage (+cofinanciering)
Looptijd

4AD
Podium ’t Beest
43.184 EUR
19.450 EUR
2002

Met behulp van een zo goed als gratis happening wilden 4AD en 't Beest het beeld van de
Westhoek en Zeeland als dynamische en groene regio’s promoten en een perfecte balans
tussen kwaliteit, vernieuwing en toegankelijkheid bereiken.
In zowel Goes als Diksmuide werden een flink aantal
optredens, voorstellingen, tentoonstellingen en
filmavonden georganiseerd onder de noemer 'Steden
Onderstroom'. Daarbij reden bussen van Goes naar
Diksmuide, of vice versa. In veel gevallen werd aan
jonge muzikanten of kunstenaars uit de Westhoek en
Midden-Zeeland een kans geboden om in het
voorprogramma van een grotere, gevestigde naam op te
treden. Bovendien werd in het kader van het project in
Diksmuide de eerste editie van the Air Guitar
Championship georganiseerd.
Ook werden, in samenwerking met Poppunt, enkele gratis evenementen georganiseerd om
beginnende kunstenaars wegwijs te maken in de juridische, fiscale en statutaire kanten van
het kunstenaarsschap en de technische mogelijkheden van het opnemen van eigen werk, in
eigen beheer.
Tijdens dit project werd er sterk rekening gehouden met het grensoverschrijdende aspect. Er
werden twee uitwisselingsprogramma's op touw gezet waarbij ruim 100 Goese en
Diksmuidse jongeren elkaar en elkaars regio hebben leren kennen. Daarnaast hebben
kunstenaars elkaar over de grens heen leren kennen in een uitwisselingsprogramma en
stelden Vlaamse fotografen in Goes, en Zeeuwse fotografen in Diksmuide tentoon. Bij de
optredens te Goes was ruimte voor popbandjes uit Diksmuide en vice versa.

NOvES
Projectleider
Partners

Totale kosten
Interreg-bijdrage (+cofinanciering)
Looptijd

ROC Westerschelde
VTI’s Oostende, Sint-Niklaas, Aalst, Deinze, Dendermonde,
Lokeren, PTI Kortrijk, KaHo Sint-Lieven, KTA Koekelare,
Scholengroep Sint-Rembert, Visitatie Mariakerke, EVOV
Scholengroep, Scheldemondcollege, Provincies Oost- en WestVlaanderen en Zeeland
49.981 EUR
24.990 EUR
2003-2005

NOvES komt voort uit de werkgroep onderwijsvernieuwing van de Vakgroep Onderwijs. Met
behulp van een netwerk werden gezamenlijke projecten opgezet. Door het uitwisselen van
ervaringen en expertise en het organiseren van gezamenlijke scholing werd de
onderwijsontwikkeling gestimuleerd.
Enkele studiedagen werden druk bijgewoond, maar deze waren echter onvoldoende om tot
een krachtig netwerk te komen waarin leden naar elkaar toe een actieve en coöperatieve
houding aannemen.
Via een website en digitale nieuwsbrief konden de scholen veel relevante informatie
terugvinden. Via de website kon op een formulier aangeven welke speerpunten zij kennen op
het vlak van onderwijsontwikkeling zodat ‘matching’ kon plaatsvinden wanneer scholen aan
dezelfde ideeën werken.

EMKIVEZ
Projectleider
Partners

Totale kosten
Interreg-bijdrage (+cofinanciering)
Looptijd

Transparant
Blij Leven, Cocon, Hadron, Martens Sotteau, Home Bethanie,
CJBG, Oranjehuis, Oikonde Tielt, ROC Westerschelde, AZZ De
Kettingas – Residentieel – Het Traject
50.000 EUR
24.288 EUR
2002-2006

EMKIVEZ stond voor ‘Ervaringsleren voor Maatschappelijk Kwetsbare groepen in
Vlaanderen en Zeeland’. In de aanvangsfase van het project werden ervaringen en kennis
tussen verschillende sectoren op het gebied van ervaringsleren (leren door doen)
doorgegeven. De methodiek ervaringsleren en de jeugdhulpverlening werd op een andere
manier ingevuld in Vlaanderen en Zeeland. De twee regio’s leerden de accentverschillen van
elkaar kennen en werden doorgegeven en geïntroduceerd in de eigen werking.
Daarnaast werden programma’s ervaringsleren voor cliënten uit verschillende sectoren
georganiseerd.
Ervaringsleren is er op gericht om mensen met
elkaar in contact te brengen zodat eigen grenzen
kunnen ontdekt worden en nieuwe ervaringen
kunnen worden opgedaan. Zo werden jongeren uit
Vlaanderen en Nederland (die een andere
jeugdcultuur hebben, een ander
hulpverleningssysteem, een ander
maatschappijbeeld) in een groep bij elkaar gebracht
worden rond één of meerdere thema’s.
Ten slot werden trainingen georganiseerd in de
ervaringsleren-methodiek waarbij de wisselwerking tussen Vlaamse en Zeeuwse
hulpverleners een belangrijk punt was. Doordat de methodiek andere invalshoeken kent in
de verschillende regio's, kreeg de training een extra dimensie.
In een gespreksgroep werden de initiatieven besproken en geëvalueerd.
Een aantal toepassingen en theorieën hebben interesse opgewekt bij de participerende
diensten (en zeker ook bij niet-betrokken diensten) en werden volop in de werking naar
jongeren gebruikt.

Vossenstreken
Projectleider
Partners

Totale kosten
Interreg-bijdrage (+cofinanciering)
Looptijd

Ryckevelde
Gemeenten Hulst, Axel, Destelbergen, Beveren, Kruibeke,
Lochristi, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas,
Stekene, Temse en Waasmunster
23.370 EUR
12.624 EUR
2003-2004

'Vossenstreken' was een educatief spel voor leerlingen van de laatste jaren basisonderwijs
waarbij op een leuke manier kennis werd gemaakt met de Euregio Scheldemond.
Het spel nam de geschiedenis, geografische situering en bezienswaardigheden van de
Euregio onder de loep waardoor haar troeven mooi in beeld kwamen. Een bezoek aan de
streek is dus zeker de moeite waard.
De centrale figuur was Reynaert de Vos. Het sluwe
dier had een traject afgelegd doorheen de provincies
en had zich op een bepaalde plaats verstopt. Op die
manier dacht Reynaert te ontsnappen aan een
veroordeling voor zijn wandaden door het Hof van
koning Nobel.
Het was aan de leerlingen om uit te vissen waar
Reynaert zich schuil hield. Via juiste antwoorden op
vragen en opdrachten konden ze zijn schuilplaats
vinden en ontdekten ze tegelijkertijd het gebied van de
Euregio Scheldemond.
In het kader van promotie werd een folder gemaakt, werden mailings en persberichten
verstuurd en presentaties op beurzen voorzien. Omroep Zeeland en Radio 2 OostVlaanderen maakte een item over het spel en in het onderwijsblad 'Klasse' verscheen er een
stukje over en kon je het spel ook winnen.
Door de goede promotie was de interesse groot en verkocht het spel snel uit.

Switchback Herdenkingsmars
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage (+cofinanciering)
Looptijd

Vzw Canada-België
Steun voor Bevrijders Walcheren, Belgisch Leger –
Provinciecommando Oost-Vlaanderen
14.784 EUR
5.024 EUR
2003

Onze 3 provincies beleefden grotendeels dezelfde historie tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Ook tijdens de bevrijding speelde de Vlaams-Zeeuwse grens voor Duitsers en geallieerden
een rol. Een belangrijke operatie in die bevrijding was Operatie Switchback.
Switchback Herdenkingsmars wou de bevrijding van Oost-, West- en Zeeuws-Vlaanderen
door het Eerste Canadese leger in 1944 herdenken en in ere te houden. Men organiseerde
daarom een wandelmars langsheen historische sites van de bevrijding waar 472 mensen
aan deelnamen (waaronder 48 Canadezen).
De herdenkingsplechtigheden langs de route en de muzikale en culturele omlijsting kenden
veel bijval. Er waren militaire marsen door de Canadese oud-militairen op de markt van
Damme, een wandelconcert in de straten van Damme door de Koninklijke Scoutsharmonie
St. Leo uit Brugge en een herdenking aan het Canadees monument aan het Molentje te
Damme-Moerkerke en het monument in Eede.
Verder werd bij de startplechtigheid, de herdenking te Eede en de slotplechtigheid een flink
aantal prominenten verwelkomd. Zoals de gouverneur van West-Vlaanderen, de militair
attaché van Canada, de vertegenwoordiger van de Vlaamse minister van Landsverdediging,
de Canadese vertegenwoordigers in de NAVO en in SHAPE, en burgemeesters van de
betrokken GOS-gemeenten.
In het kader van de promotie van het evenement werden 12.000 folders verspreid.
De partners ondertekenden een intentieverklaring
om de wandelmars jaarlijks te houden, beurtelings
georganiseerd door de vzw Canada-België en de
Stichting Steun voor Bevrijders Walcheren. Anno
2015 wordt de mars nog altijd gelopen.

Meer info op www.belgiumcanada.net

Scheldemond Havenbezoeken
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage (+cofinanciering)
Looptijd

Kamer van Koophandel Zeeland
Kamer voor Handel en Nijverheid Oost-Vlaanderen
26.014 EUR
10.769 EUR
2003-2004

Er is continu behoefte aan grensoverschrijdend netwerken tussen ondernemers in de
havengebieden Gent-Terneuzen-Vlissingen. De komst van de Westerscheldetunnel maakte
de corridor in ieder geval tot een interessant gebied voor de organisatie van business-tobusiness-activiteiten.
Concreet werden er vier gerichte havenbezoeken
voor ondernemers uit Oost-Vlaanderen en Zeeland
georganiseerd. Thema's waren o.a. 'Logistieke
dienstverlening in de Haven Gent', 'Zeeland Seaports'
en 'Haven en Goed'.
In totaal waren er 384 deelnemers van ongeveer 340
bedrijven. Om tot grensoverschrijdende contactvorming te komen werd aan het einde van
ieder havenbezoek een netwerkmoment georganiseerd.

Projectweek Duurzaamheid en Water
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage (+cofinanciering)
Looptijd

Hogeschool Zeeland
KaHo Zuid-West-Vlaanderen, Hogeschool Zeeland
27.500 EUR
5.237 EUR
2002-2004

Dit project wilde een communicatieproject tussen opleidingen over 'water' organiseren. Er
vonden verschillende activiteiten plaats zoals fiets- en boottochten, excursies enzovoort. In
totaal volgden 126 studenten de projectweek, terwijl dit eigenlijk voor maar 70 studenten was
voorzien. Er werden niet 8 uitwisselings- of educatieve activiteiten ondernomen en een
drietal studies uitgevoerd.
Door het contact tussen docenten werden een aantal opmerkelijke verschillen tussen
werkwijzen in Vlaanderen en Zeeland ontdekt. De scholen nodigden elkaar uit voor
workshops in eigen land, die wellicht interessant konden zijn voor de collega's. Er werd zelfs
een permanent stage-uitwisselingsprogramma opgezet voor docenten. Al deze activiteiten
vonden plaats op eigen kosten en gaven aan hoezeer het project de 'blik over de grens' in
beide instellingen heeft versterkt.
De organisatoren van de Projectweek vonden elkaar later in een veel groter project, Master
of Science in Watermanagement.

Biblio-Auteursproject
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage (+cofinanciering)
Looptijd

De Linie, afdeling Sint-Jozefschool
Gemeenten Hulst en Beveren, Biobliotheken Hulst en Beveren
19.988 EUR
8.266 EUR
2003-2004

Doel van dit project was het bevorderen van het leesplezier bij leerlingen van de NieuwNaamse basisschool Sint-Jozef en de drie Kieldrechtse basisscholen.
Er werd een mediatheek gerealiseerd op de
basisschool in Nieuw-Namen, toegankelijk
voor leerlingen van alle vier de scholen.
Daar werd de mogelijkheid gegeven tot het
reserveren/lenen van boeken uit de
bibliotheken van Hulst en Beveren. Het
aanbod aan boeken in de dubbelkern, dat bij
projectindiening erg beperkt was sinds het verdwijnen van de 'biblio-bus', is zo vergroot tot
een niveau boven dat van Hulst en Beveren afzonderlijk. De nieuwe uitleenmogelijkheden
werden aan kinderen en ouders gepresenteerd op een opendeurdag.
Om de kinderen aan te sporen om boeken te lezen werd een auteursdag opgezet waarbij
drie Nederlandse auteurs voorlazen voor Vlaamse leerlingen en twee Vlaamse auteurs
voorlazen voor Nederlandse kinderen. De leerlingen kregen achteraf studieopdrachten met
betrekking tot de auteur. Deze dag was erg succesvol, de auteurs (Rob Baetens, Anne
Takens, Maarten Jaegermeester, Rien Broere en Patricia de Landtsheer) gaven aan graag
nog een keer terug te komen. Tot grote tevredenheid van de leerkrachten wierp het initiatief
absoluut z’n vruchten af.
De leerlingen van de Kieldrechtse basisscholen konden elke week bij de Sint Jozefschool
terecht om boeken te ontlenen. Door strooifolders uit te delen op de scholen en in de
bibliotheken is dit een groot succes geworden.

Grensoverschrijdende Wegwijsexcursies
Projectleider
Partners

Totale kosten
Interreg-bijdrage (+cofinanciering)
Looptijd

Gidsenteam Zeeuwsch-Vlaanderen
Gemeente Sluis, VVV Zeeuws-Vlaanderen, Bureau voor
Toerisme Zeeland, RECRON, Westtoer, Dienst voor toerisme
Damme
45.878 EUR
8.880 EUR
2003-2004

Om het economisch rendement en bekendheid van het achterland en het Brugs Ommeland
te bevorderen, wilde men verblijfsgasten aan de West-Zeeuws-Vlaamse kust stimuleren om
op excursie te gaan naar het binnenland. De projectpartners wilden zo tegemoetkomen aan
de toenemende belangstelling van de toerist voor natuur en cultuur, identiteit van de
vakantieregio en beziens- en wetenswaardigheden.
In campings, bungalowparken en hotels werd met een affiche
bekendheid gegeven aan het initiatief en kon men zich er
inschrijven om aan een excursie deel te nemen. De gasten werden
met een bus en onder begeleiding van de gids opgehaald op hun
vakantieadres. Er werden excursies aangeboden naar Brugge en
naar het Brugs Ommeland en werden op een professionele manier
aangepakt. De gidsen hadden een tweejarige opleiding achter de
rug en hadden zich op het gidswerk in België voorbereidt in
samenwerking met de Dienst voor Toerisme Damme en Westtoer.
In totaal namen in 2003 slechts 910 mensen aan de excursies deel,
daar waar er ruim 1.000 voor het eerste aanloopjaar waren
voorzien. De excursies waren niet kostendekkend dus was er een
prijs- en vooral een deelnemersstijging nodig. Maar in het tweede
werkingsjaar hadden de excursies nog minder succes.
Daarom werd werk gestoken in het zoeken naar interessante locaties, in het voorbereiden
van gidstoeren naar deze regio en het onderzoeken van de haalbaarheid. Helaas kwam men
niet tot een formule waarbij de kosten konden worden gedekt en is het initiatief vroegtijdig
gestaakt.

CST - Grensoverschrijdend
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage (+cofinanciering)
Looptijd

CST (Computers op School en Thuis)

Het is bijna niet voor te stellen dat er een tijd was dat het aangrijpen van mogelijkheden van
ICT-integratie in de klas en het sensibiliseren van leraren voor het gebruik ervan een
belangrijk (keer)punt was.
CST stond voor 'Computers op School en Thuis' en bood jaarlijks aan professionals en
eindgebruikers een platform aan om kennisuitwisseling en samenwerking in verband met ICT
op school en thuis te promoten. Het vernieuwende binnen dit project was het partnerschap
met Zeeland, in het kader van een grensoverschrijdende expertise en knowhow, zodat de
scholen vanuit Zeeland konden aansluiten bij de Vlaamse activiteiten.
Om dit te realiseren werden er partners vanuit de drie provincies bij betrokken. Er werd
onder andere een programmaboekje ontworpen en posters opgehangen in scholen.
CST organiseerde in Flanders Expo in Gent een
studie-driedaagse dat met 2.279 deelnemers een
groot succes was. Een aantal lezingen, workshops,
… was specifiek gericht op het
grensoverschrijdende aspect. Andere waren eerder
gericht op voor beide landen algemene en
interessante onderwijsgerelateerde onderwerpen.
Tijdens deze studiedagen werden contacten gelegd
tussen Vlaamse en Zeeuwse ICT-coördinatoren. Zo
werd tussen Eduwest en de Hogeschool Zeeland
nagedacht over de gezamenlijke ontwikkeling van
taalmodules.

El Camino de Santiago
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage (+cofinanciering)
Looptijd

Trefpunt
Zeeland Nazomerfestival, Paulusfeesten
48.031 EUR
23.031 EUR
2004

Dit project bracht een hedendaagse evocatie van El Camino de
Santiago (de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella). Een
multimediale opvoering, met daarin een synergie van muziek en
beeld, samen met een compositie van Boudewijn Buckinx als
fundament. Door het bestaande Vlaams-Nederlandse
samenwerkingsverband wilden de partners een internationaal
publiek en een uitwisseling van artistieke knowhow realiseren.
Er vonden voorstellingen plaats in Gent, Middelburg, Oostende,
Heerlen, Maastricht en Den Bosch. De eerste editie van 'El Camino' vond plaats tijdens de
Gentse Feesten voor 2.000 toeschouwers. De uitvoering tijdens de Paulusfeesten in
Oostende lokte een publiek van om en bij de 1.400 personen. De laatste uitvoering was op
het Abdijplein te Middelburg en mocht 1.000 toeschouwers verwelkomen.
Als promo werd een cd van de uitvoering uitgebracht en een algemene flyer gemaakt.

Rescue 2004 – Grenzeloos veilig op het water
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage (+cofinanciering)
Looptijd

VVVB
Gemeente Vlissingen, IKVW, Brandweer Antwerpen, Politie Gent
18.965 EUR
4.228 EUR
2004-2005
‘Rescue’ was een grootschalig evenement in
Vlissingen (25.000 toeschouwers) met allerlei
demonstraties en gezamenlijke oefeningen door
hulpverleningsdiensten uit de drie provincies en
andere regio's. In de Zeevaartschool werd ook nog
een symposium georganiseerd met als thema
'Roest de Keten te Water al?'.

Projectleider Albert Dijkstra gaf een presentatie over
het wetsvoorstel om de politionele bevoegdheden
van de Belgische hoofdredders uit te breiden, dit
naar aanleiding van enkele ernstige ongevallen aan
de Vlaamse kust. Deze overdracht van informatie en
ervaringen met de ruimere opsporingsbevoegdheden van Nederlandse hoofdredders, heeft in Vlaanderen gezorgd voor wetsaanpassingen.
De contacten die op het evenement ontstonden tussen Vlaamse en Zeeuwse
hulpverleningsdiensten werden verder aangescherpt door een Zeeuwse deelname aan de
Gentse Flikkendag.

Op naar Grensoverschrijdende Drugspreventie
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage (+cofinanciering)
Looptijd

Provincialaat der Broeders van Liefde
ZCAD; GGD-Zeeland, provincies Oost- en West-Vlaanderen en
Zeeland, stad Gent, stad Brugge, gemeente Vlissingen
49.969 EUR
24.984 EUR
2004-2005

Om de diverse overheden met extra kennis van zaken hun beleid te laten sturen, samen met
een grensoverschrijdende aanpak, maakten de projectpartners aanbevelingen op basis van
resultaten van een enquête rond middelengebruik in het middelbaar onderwijs.
Er werd een vergelijking gemaakt tussen de problematiek in enerzijds Nederland en
Vlaanderen en anderzijds tussen de grootstad en de kleinere gemeenten. Het onderzoek van
de verschillende regio’s werd beter op elkaar afgestemd in overeenstemming met het EWDD
(Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving). Het eindresultaat van
deze bevraging was een onderzoeksrapport met duiding van de cijfergegevens, maar ook
een aanzet tot concrete preventie-acties.
De aanbevelingen voor preventie werden uitgewerkt en gepresenteerd op een studiedag aan
gemeenten, provincies, preventiewerkers, ... Uit het onderzoek bleek onder andere dat er
geen fundamenteel verschil is tussen de jongeren in West- en Oost-Vlaanderen enerzijds en
Zeeland anderzijds met betrekking tot het middelengebruik. Dit ondanks de aanwezigheid
van coffeeshops in Zeeland, en andere verschillen in het drugsbeleid. Het onderzoek gaf dus
een duidelijke aanzet tot drugpreventie-actie met een grensoverschrijdend karakter.
Het onderzoek kreeg enorm veel aandacht in de media. Televisiezenders, kranten,
weekbladen en radio, elk medium had wel een bepaalde reactie of mededeling in verband
met het onderzoek opgenomen. Zelfs een Chinese staats-website (!) vermeldde het
onderzoek.

Studiedag vrijwilligers
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage (+cofinanciering)
Looptijd

Provincie Zeeland
Provincies Oost- en West-Vlaanderen, SCOOP
6.149 EUR
1.774 EUR
2004-2005

Deze samenwerking was een initiatief van de Vakgroep Welzijn van Euregio Scheldemond.
De partners brachten de verschillende provinciale beleidsmedewerkers actief in de
bevordering van het vrijwilligerswerk bijeen.
Er werd een studiedag georganiseerd in Middelburg voor gemeenten. Centrale vraag op
deze dag was hoe de lagere overheid het vrijwilligerswerk kan stimuleren. In onder andere
Vlissingen zijn bijvoorbeeld goede ervaringen opgedaan met de inrichting van een steunpunt
voor vrijwilligers in de lokale bibliotheek. Op de studiedag vergeleek men daarom de manier
waarop in Nederland en in Vlaanderen het vrijwilligerswerk werd gestimuleerd. Er werd
onderzocht of er mogelijkheid was tot het inrichten van een lokaal steunpunt.
De studiedag vond plaats op 24 november 2004 en was een succes. Er werden ongeveer 80
deelnemers verwelkomd.

Draaiboek Nafase Rampenplannen
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage (+cofinanciering)
Looptijd

Provincie Zeeland
Provincies Oost- en West-Vlaanderen, Ministerie Binnenlandse
Zaken (NL), GHOR Zeeland, Ministerie Volksgezondheid België
40.000 EUR
12.771 EUR
2004-2005

De 3 provincies en de leden van de Vakgroep Veiligheid wilden een draaiboek voor de
psychosociale zorg in de nafase bij rampen ontwikkelen. Vooral bij rampen in de grensstreek
of met een grensoverschrijdende dimensie wensten de provincies samen op te treden. Door
een draaiboek op te stellen konden zij bovendien leren van elkaars ervaringen. Om het plan
op een professionele manier op te nemen, startte een bureau met het afnemen van
interviews met deskundigen uit beide landen. De resultaten vormden de basis voor het
uiteindelijk rapport. Er werd ook een uitgebreide literatuurstudie ondernomen.
Tijdens de presentatie van het draaiboek was het gehele netwerk van bestuurders en
functionarissen van gemeenten, OCMW's, hulpdiensten, ... aanwezig. Er waren ook
toespraken en voordrachten van alle relevante en belangrijke actoren uit de drie provincies.
Het succes van het symposium leidde tot heel wat interesse bij functionarissen die niet op de
dag zelf waren of bestuurders en functionarissen uit andere (grens)streken.

Ontmoeting tussen werelden
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage (+cofinanciering)
Looptijd

Smaak van Zeeland
Hogeschool Gent, Zeeuws Museum
29.950 EUR
12.462 EUR
2005

Belgische studenten kennis laten maken met Zeeland en haar traditionele klederdracht en
ontwerpen, dat was het doel van dit project. Dat werd gedaan met behulp van een wedstrijd.
Er werd gevraagd een eigentijdse schort te ontwerpen voor het nieuwe 'Zeeuwse Meisje'. Zo
kwam Zeeland meer te weten over de Vlaamse visie op en interpretatie van de Zeeuwse
klederdracht. De studenten Mode aan de Gentse Academie maakten allemaal een ontwerp,
waarna een jury het winnende ontwerp koos.
De verkiezing gebeurde onder de titel 'Zeekraal en
Schortenbont', georganiseerd door het Zeeuws
Museum, de Smaêk van Zeeland en de Hogeschool
Gent. De studenten moesten zowel een kunstzinnig
als commercieel ontwerp laten zien. De schorten
werden beoordeeld door een professionele jury. Dit
event was een voorproefje van wat het grote publiek
te zien kreeg tijdens het culinaire en culturele event
'De Smaêk van Zeeland. Daar werden de foto's van
de Gentse creaties op groot formaat getoond op het
Abdijplein in Middelburg, in Breskens en in Goes.
De ontwerpen werden ook getoond op de jaarlijkse
modeshow 'The Movement' van Hogeschool Gent en
tijdens de tentoonstelling 'De Wonderkamer' in het
Zeeuws Museum. Leuk detail is dat het destijds
nieuwe Zeeuwse Meisje, Anna Dieleman uit
Middelburg, tijdens haar inhuldiging, een ontwerp
droeg van de Gentse Modeacademie, gemaakt in het
kader van dit project.

Haalbaarheidsstudie Grensoverschrijdend
Bedrijventerrein
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage (+cofinanciering)
Looptijd

Gemeente Sluis
Gemeenten Maldegem en Knokke-Heist, provincie OostVlaanderen
50.000 EUR
19.917 EUR
2005-2006

Om de mogelijkheid van een grensoverschrijdend bedrijventerrein tussen Sluis en Maldegem
te onderzoeken, werd een haalbaarheidsstudie op poten gezet. De studie moest antwoorden
geven op de vier vragen: Wat is de meerwaarde voor de deelnemende gemeenten en de
grensregio's? Welk concept kan worden ontwikkeld? Wat is de meest geschikte locatie? Wat
is de haalbaarheid?
Aan consultantbureau Ecorys werd gevraagd te onderzoeken wat de mogelijheden waren.
Hoofdconclusie was dat een bedrijventerrein op of nabij de grens, in gezamenlijk beheer,
economisch haalbaar is mits een bescheiden omvang, afgestemd met naburige terreinen
(ten aanzien van het type bedrijvigheid), en onderbouwd door een sterke
samenwerkingsovereenkomst.
Er werden 5 geschikte locaties voor het terrein geïdentificeerd, één in Sluis, drie in
Maldegem en één op de grens. Stapsgewijs werken de beide gemeenten verder aan de
feitelijke implementatie van het advies in de vorm van het inrichten van een bedrijventerrein
in grensoverschrijdend, gezamenlijk beheer. Helaas maakten bepaalde verschillende
wetgevingen tussen België en Nederland het niet mogelijk om het bedrijventerrein te
realiseren.

Boomkikkers – Over Grenzen
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage (+cofinanciering)
Looptijd

Provincie West-Vlaanderen
Landschapsbeheer Zeeland, Het Boomkikkerfonds, Regionaal
Landschap Meetjesland, Natuurpunt, Provincie Oost-Vlaanderen
48.750 EUR
22.202 EUR
2005-2006
Met dit project werden communicatie-acties uitgevoerd die de
bescherming van de leefomgeving van de zeldzame boomkikker
moesten ondersteunen. Allereerst wilde men een goede
structuur vinden voor informatieuitwisseling, overleg en
afstemming tussen de verschillende partners. Daarna lag het
accent op de communicatie richting doelgroepen: bewoners,
overheden en natuurliefhebbers.

Er werd onder andere een programma natuurwandelingen
uitgevoerd en via brochures, wenskaarten en kalenders werden
tuineigenaars gesensibiliseerd rond hoe hun tuininrichting kan
helpen de boomkikker te doen overleven. Anno 2015 is de
populatie vertienvoudigt, er kan dus van een succes gesproken
worden.

Zeeuwsch-Vlaanderen Nederlandsch!
Projectleider
Partners
Totale kosten
Interreg-bijdrage (+cofinanciering)
Looptijd

Zeeuws Archief
Gemeenten Sluis, Beveren, Hulst en Terneuzen, Archief van
West-Vlaanderen
10.105 EUR
8.375 EUR
2005-2006

'Zeeuws-Vlaanderen Nederlandsch!' is een film waarin de gedeelde geschiedenis van
Zeeuwen en Vlamingen wordt weergegeven.
De première vond plaats in het Ledeltheater in
Oostburg en was met meer dan 400 aanwezigen,
waaronder heel wat Vlamingen, een groot succes. Na
een introductie door Jaap Sala, toenmalig
burgemeester van Sluis, volgden inleidingen door de
professoren Maria De Waele (Universiteit Gent) en
Cees Fasseur (Wilhelminabiograaf). Tijdens de
vertoning was het enthousiasme in de zaal zo groot dat
er massaal werd meegezongen bij het Zeeuws-Vlaams
volkslied, dat in de documentaire te horen is. Verder
werd de film vertoond in Beveren, Knokke, Koewacht
en Nieuw-Namen.
Naast de vertoning van de film werden ook activiteiten
opgezet, zoals lezingen rondom de historie van de
Belgische annexatieplannen richting ZeeuwsVlaanderen, debatten of ludieke randactiviteiten.
In 'De Zeeuw van Vlaanderen', het regionale
programma van AVS, WTV, Focus en Omroep
Zeeland, werd een reportage over de film getoond.

